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Aleea de acces dintre Palatul Culturii
ºi Parcul Dragalina, modernizatã

Buturuga micã  ºi îndesatã

Am vãzut cu toþii cum, ziua în amiaza mare, George Simion, liderul A.U.R., a sãrit
la gâtul lui Virgil Popescu jr, ministrul energiei. Nu a mai fost atât de palpitan
pupitrul de la Camera Deputaþilor de pe vremea în care Adrian Nãstase îºi invita
adversarii sã vinã la Cornu sã-i numere ouãle. Am vãzut cu ochii noºtri cum ditamai
bãrbaþii politici sunt gata gata ...

Investitorii strãini trebuie sã fie atraºi de statul român
ºi încurajaþi sã construiascã afaceri în þara noastrã

„Investitorii strãini trebuie sã fie atraºi de statul român ºi încurajaþi sã
construiascã afaceri în þara noastrã, sã investeascã bani în piaþã, sã pregãteascã ºi
sã angajeze forþã de muncã româneascã.  România poate deveni pol de producþie
la nivel european, mai ales cã deþinem resurse naturale ºi umane suficiente pentru
realizarea acestui deziderat”, a declarat Florin Spãtaru, ministrul economiei, la
întâlnirea cu reprezentanþii Consiliului Investitorilor Strãini (FIC), la care a participat
alãturi de premierul Nicolae Ciucã ºi miniºtrii Finanþelor, Energiei, Mediului,
Antreprenoriatului ºi Turismului ºi Digitalizãrii.
    În cadrul întrevederii s-a discutat oportunitatea sprijinirii mediului de afaceri prin
intermediul unor politici care sã contureze nu numai disponibilitatea ºi deschiderea
din partea autoritãþilor, ci ºi mãsuri concrete, consecvenþã în angajamente ºi
reprezentare profesionistã la nivelul autoritãþilor centrale, regionale ºi locale. În

acest sens,  ministrul economiei a spus cã sprijinã crearea de parteneriate public-
private, dar ºi inovarea industrialã în România, prin investiþii în clustere inovative.
    Problema care preocupã în continuare mediul de afaceri ºi care afecteazã real
economia pe întreg lanþul valoric rãmâne criza energeticã. În acest context, Guvernul
României ºi-a manifestat deschiderea pentru propuneri de soluþii venite din partea
mediului de afaceri reprezentat atât de oamenii de bussines din România, cât ºi de
cei din strãinãtate.
   „Mã bucurã interesul investitorilor strãini pentru colaborarea cu Guvernul. Acest
lucru este o dovadã în plus a faptului cã politicile publice prevãzute în Programul
de Guvernare au atras atenþia mediului de bussines din România, dar ºi din
strãinãtate”, a concluzionat Forin Spãtaru, ministrul Economiei.

Serviciul Relaþia cu Mass-Media - Ministerul Economiei

 AMÃNUNTE ÎN PAGINA 2

sursa foto: defapt.ro



social - politicOBIECTIV mehedinþean 10 - 16.02.2022pag. 2

Editorial  de Sorin Vidan
Trãim de ceva timp din crizã în crizã. Mâncãm crizã pe pâine!

Suntem aproape dependenþi de crize. Nu se terminã bine o crizã cã
începe alta. Ni se spune cã se terminã pandemia ºi ne loveºte adânc
în buzunare criza energeticã. Facturi de gaz triplate, facturi de
energie aºiºderea, creºteri substanþiale la facturile de utilitãþi locale.
Mehedinþiul este vedetã pe burtierele televiziunilor centrale. În prim
plan ministrul Facturã, cel care ne promitea, sper cã vã amintiþi, cã
dupã liberalizarea pieþei de energie preþul kilowatului va scãdea.
Marele doctor în management.

Mai aflãm tot de pe burtierele
televiziunilor centrale cã
Mehedinþiul îmbãtrâneºte repede.
44,6 de ani media de vârstã,
suntem în primele 6 judeþe cu
populaþia îmbãtrânitã. Mulþumim
din inimã partidelor! ªi
politicienilor Mehedinþiului. Cei
care au empatizat atât de bine cu
tinerii noºtri încât  aceºtia ºi-au
luat lumea în cap, luând drumul
vestului.

Zilele trecute primarul oraºului
a fost vedetã pe canalele de ºtiri
ale  televiziunilor centrale. Oripilat
de triplarea facturilor la energie ºi
pãcurã dumnealui mai face încã
odatã apel, cerând bani propriei
coaliþii guvernamentale. Cum a
fãcut  mai mereu din 2016  încoace. Dar la reducerea cheltuielilor v-
aþi gândit? Dacã nu primiþi bani de la guvern domn primar are domnul
viceprimar liberal câteva soluþii pentru reducerea cheltuielilor. De la
Ilie Bolojan. Spuneþi-i sã nu le mai pãstreze la sertar pentru  urmãtoarea
campanie electoralã ºi sã le propunã acum în consiliul local. Ce
ziceþi domnule viceprimar? Modelul Oradea!  Haideþi puneþi-vã în
practicã proiectele din campania electoralã, cã doar aveþi majoritate în
consiliul local! Ia priviþi aici titlu din presa centralã: „Ce a constatat
Ilie Bolojan dupã ce a pus GPS pe maºinile Consiliului Judeþean
Bihor: economii de 40% la cheltuielile cu carburanþii. Monitorizarea
prin GPS va fi introdusã ºi la instituþiile subordonate”- https://
republica.ro/ce-a-constatat-ilie-bolojan-dupa-ce-a-pus-gps-pe-
masinile-consiliului-judetean-bihor-economii-de-40-la

Alt exemplu: „Primãria Arad a montat GPS-uri pe toatã
flota  de la maºini ºi a economisit 2.000 litri de carburant
într-o lunã”- https://www.administratie.ro/primaria-arad-a-
montat-gps-pe-toata-flota-de-masini-si-a-economisit-2-000-
litri-de-carburant-intr-o-luna/

ªi dacã vã uitaþi atent în jurul vostru nici nu ºtiþi câte alte ºi
multe soluþii puteþi gãsi pentru reducerea cheltuielilor.

Am vãzut cu toþii cum, ziua în amiaza
mare, George Simion, liderul A.U.R., a
sãrit la gâtul lui Virgil Popescu jr,
ministrul energiei. Nu a mai fost atât de
palpitan pupitrul de la Camera Deputaþilor
de pe vremea în care Adrian Nãstase îºi
invita adversarii sã vinã la Cornu sã-i
numere ouãle. Am vãzut cu ochii noºtri
cum ditamai bãrbaþii politici sunt gata
gata sã-ºi care pumni ºi palme, noroc cu
o umbrã de rezonabilitate ce a plutit
uºurel prin zonã, altfel am fi asistat la o
încãierare cum am mai vãzut pe la alþii.

Imediat opiniunea publicã s-a
împãrþit în douã tabere mari ºi late. Una
mai latã decât cealaltã. Nu discutãm
acum cine are ºi nu are dreptate, ce e
etic ce nu este, cine e mârlanul ºi cine
victima. Vrem sã discutãm chiar acest
teribil ºi rapid fenomen al polarizãrii
petrecut în jurul chestiunii.

La câteva ore de la incident (sã-l
numim aºa, în lipsa unui termen mai bun)
am intrat pe pagina de Facebook a
ministrului Virgil Popescu, curios sã vãd
ce spun comentariile. Spre marea mea
surprizã erau sute ºi sute de comentarii,
reacþii rapide la o situaþie ce încã nu-ºi
stinsese amperajul. La o analizã foarte
sumarã era evident cã peste 80% dintre
cei ce comentau la postarea indignatã ºi
argumentatã a ministrului erau în mod
clar ºi adeseori violent de partea lui...
Simion. Ce zic 80%? Cred cã 90% e
procentajul real. Ici colo câte o voce
indignatã lua apãrarea ministrului, acuza
atitudinea agresivã a lui George Simion.
Voci care vorbesc despre un gest pe
care-l considerã incalificabil.

Bãnuiam eu cã ministrul energiei nu
are mulþi fani, dar nu bãnuiam ce
aversiune grea a lãsat în inimile
propriilor concetãþeni.

Sã spicuim câte ceva din arsenalul

Buturuga micã  ºi îndesatã
Crizã pentru cãþei, nu pentru dulãi

scos la înaintare: “Sã zicã merci cã a
scãpat aºa! Uitându-mã la facturile care
le am primit, cred ca Domnul Ministru,
va avea mari probleme când va merge sã
dea ochii cu alegãtorii! A minþit ºi minte
în continuare de nu poate duce un tren,
pe Balota!”. Sau, zice B. B.: „Nu îþi e
ruºine sã faci pe victima, vai de tine, o sã
cazi tu ºi cei ca tine pe mâna poporului...”
Sau: “bã, lasã-ne ºi du-te, dar du-te tare,
Simion trebuia sã-þi dea la ‘geale’!!!!”.

Dacã ne-am fi aºteptat cumva la o
reacþie academicã, de salon, iatã ce ne-
am înºelat. S-a strâns o enormã frustrare
în straturile profunde ale poporului. O
stare de furie ce aºteaptã parcã un simplu
gest. Sunt absolut convins cã dacã
George Simion l-ar fi bãtut mãr pe Virgil
Popescu, jumãtate din populaþie ar fi zi
bine a fãcut, o merita! Pentru cã
exasperarea este uriaºã. Pentru cã,
nevinovat sau nu, Virgil Popescu
întruchipeazã acum ceea ce poporul
detestã cel mai mult: politicianul care nu
are soluþii viabile, reprezentantul unui
sistem politic ce a îngenuncheat poporul
ºi îl aduce într-o stare de umilinþã.

George Simion a prins din zbor, din
instinct acest trend nãucitor actual, ºi a
devenit cumva un fel de rãzbunãtor, un
ins care chiar dacã nu poate rezolva, poate
dãrâma, arde, lovi, ºterge de pe suprafaþa
þãrii o realitate politicã veche, sufocantã
ºi nefericitã. Nu e un salvator, ci un tip
care poate rãsturna Parlamentul cu susul
în jos apoi poate sã-i dea foc în uralele
mulþimii rãcorite.

Mai perversã mi se pare reacþia
politicienilor bãtrâni, care se fac cã nu
înþeleg deºi înþeleg: “Virgil Popescu n-a
fost chemat sã acuze USR-ul, pe AUR-
iºti cã sunt putiniºti sau sã-l facã prost
pe Simion. E ministrul Energiei într-un
moment în care populaþia se aflã într-o
stare de sãrãcire accentuatã, când existã
risc de faliment a mii de companii, când
existã risc ca sute de mii de români sã-ºi
piardã serviciul. Iar el, pretextând cã
a fost agresat verbal, a fugit” - a
decretat  Orban, în dorinþa de a-l
demoniza pe Popescu, nu de a face
neapãrat lumina. Se joacã, vechea
garda politicã obiºnuitã la shaorma
cu de toate, se joacã cu focul.
George Simion s-ar putea sã fie
chiar buturuga micã, micã ºi
îndesatã, care sã le rãstoarne carul.
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Se lucreazã la reabilitarea
ºi modernizarea Grãdiniþei/Creºei

Se lucreazã intens la
modernizarea cãii de acces dintre
zona centralã a municipiului ºi
cetatea medievalã. Este o lucrare
mãruntã, dar importantã pentru
întreaga comunitate, dar ºi pentru
turiºtii care viziteazã cetatea ºi portul.
   “Venim ºi în sprijinul persoanelor
cu dizabilitãþi, pentru care au fost

Lucrãri de modernizare, avansate la Grãdiniþa nr. 19

Biroul de Comunicare al Primãriei Municipiului Drobeta Turnu Severin

Aleea de acces dintre Palatul Culturii
ºi Parcul Dragalina, modernizatã

nr. 19 din Drobeta Turnu Severin.
   “Este o lucrare complexã care

prevede modernizarea clãdirii, dar
ºi lucrãri de termoizolare a întregii
ºcoli, refãcându-se, totodatã,
instalaþiile termice, sanitare ºi
electrice. De asemenea, vom monta
o centralã termicã pe gaz. Investiþia
are ca scop îmbunãtãþirea
consumului de energie pentru
încãlzire, în acest sens, clãdirea
urmând a fi dotatã ºi cu panouri
fotovoltaice”, declarã primarul
municipiului Drobeta Turnu
Severin, Marius Screciu.
   Valoarea investiþiei depãºeºte
2.300.000 lei, fiind un proiect
câºtigat pe fonduri europene, în
cadrul Programului Operaþional
Regional 2014-2020.

   “Termenul de finalizare este
sfârºitul lunii noiembrie, însã ritmul
alert, în care se lucreazã, ne
garanteazã faptul cã, odatã cu
reluarea cursurilor în luna
septembrie, ºcolarii se vor bucura
de o unitate de învãþãmânt complet
modernizatã. Fondurile europene
reprezintã calea sigurã de
modernizare a unei comunitãþi, iar
noi am ales sã atragem aceºti bani
pentru asigurarea celor mai bune
condiþii de studiu pentru copiii
noºtri. Investiþii similare derulãm ºi
la Grãdiniþa nr. 29, ªcoala
Gimnazialã nr. 4 ºi ªcoala
Gimnazialã nr. 11”, mai spune
edilul severinean.

create douã rampe de acces cãtre
cetate. Aceasta era ultima verigã care
rãmãsese nereabilitatã în centrul
oraºului, iar odatã cu finalizarea
lucrãrii, zona va arãta diferit.
Investiþia se realizeazã pe buget
local, iar lucrarea va fi datã în
folosinþã sãptãmâna viitoare”,
declarã primarul Marius Screciu.

Nu întâmplãtor Caragiale
este numele cel mai des pomenit
din elita celor douã secole de
afirmare a naþiunii române.
   Deºi aromân de origine, a
cunoscut ºi adus în prim plan al
scenelor  artistice tarele românilor,
dar, în ciuda arderii nietzscheene
ºi a satirizãrii umoristice de înaltã
clasã, ele au perpetuat. De ce?
Fiindcã, aºa cum s-a dovedit ºi
deunãzi în Parlament (ce paradox!)
„nãravul din fire nu are lecuire!”…
   Doi nemascaþi, unul nemotivat,
chipurile, îºi încleºteazã muºchii
puterii executive ºi ale celei brutale
a opoziþiei în invective care ar
oripila, la prima vedere. Nu este  însã
cu nimic mai presus sau mai prejos
o atitudine faþã de cealaltã în faþa
populaþiei ºi a electoratului. Un om
al puterii joacã aceeaºi carte
politicianistã a demagogiei
pãguboase, prin promisiuni de
stopare a injustiþiei în „formarea”

 Vivat Caragiale!
preþurilor (cu imense profituri, cu
care trebuie neapãrat corectate
preþurile), expunând  ºi instituþiile
puterii, percepute tot neputincioase,
respectiv spolierea firmelor ºi a
populaþiei.
   Oripilarea populaþiei prin þinerea
în frig ºi refuzul vieþii decente, prin
discriminarea aiuritoare între
defavorizaþi, expunerea indolentã a
marii majoritãþi ºi falimentarea a
ceea ce a mai rãmas din economia
realã, exterminatã pe ansamblu,
este un spectacol de incredibilã
violenþã asupra drepturilor  civice
elementare ºi a ºanselor mereu
irosite de salvare a statului român.
   Câtã ignoranþã, infatuare, îmbuibare
ºi lipsã de responsabilitate ori
încãlcare a strategiilor de salvgardare
economicã ºi existenþialã, la propriu,
în faþa agresiunii exercitate de
interese externe de orice fel ºi ale
oricui în defavoarea celor naþionale,
tratate cu dispreþ, ca

„ultranaþionaliste” ori „neolegionare”!
Patriotismul este pedepsit, dar ne
numim urmaºii Lui Eminescu ºi
Caragiale?!
   Într-o þarã a unei extraordinare
poziþii geografice, cu atâta diversitate
a resurselor, de unde se exportã pe
pierdere (aruncatã pe preþurile
interne!) energie ºi gaze, unde
exploatarea gazelor din mare este
concesionatã (nu prin asocierea
statului  cras îndatorat), iar
desfacerea este acceptatã printr-un
stat vecin (Ungaria), fãrã vreun  aport
la necesarul intern ºi menþinerea
preþului indexat strict cu indicele de
creºtere a veniturilor este de neînþeles
beneficiul unor asemenea politici.
Marea rupturã! De aceea nu se produc
aici hranã, zootehnie…
   De aceea se pun tot mai exploziv
întrebãri de genul: „Încotro ne
îndreptãm?” sau „Suntem spoliaþi ºi
vânduþi?” sau „Cum sã reconstruieºti
când eºti mereu împins la faliment

prin directive ºi planuri de
finanþare… condiþionatã?”
   În aceste condiþii, când pãmântul
nostru este vândut strãinilor, deºi
este iminentã o criza alimentarã
pustiitoare, gestul reprobabil al
unui ins ajuns ameninþãtor în
Parlament nu este cu nimic mai
culpabil public, fiindcã frizeazã
drepturi ºi imagisticã individuale
ori instituþionale - incomensurabil
maculate de corupþie ºi descarnare
demograficã extrem de periculoasã
- ºi nu naþionale, ca cele descrise.
   „Cazul AUR” nu poate fi analizat
decât cauzal. În locul independenþei
energetice ºi reducerii substanþiale
a costurilor bulversate prin dezmãþ,
sinecuri ºi corupþie, adicã la preþuri
competitive ºi de reconstrucþie
mereu refuzatã, clasa politicã
promoveazã contrainterese.
   Ce instituþie, oare, se trezeºte la
realitate spre salvarea României?
                      Dumitru Drinceanu
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Bucurie duhovniceascã ºi slujbã
arhiereascã la parohia Sfântului
Ierarh Nicolae din localitatea
Pristol, Protopopiatul Vânju Mare.

Credincioºii au primit în mijlocul
lor în data de 06 februarie 2022, în
duminica a XVII-a dupã Rusalii, pe
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
care a oficiat aici Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie înconjurat
de un sobor de preoþi ºi diaconi.

Rãspunsurile liturgice au fost date
de psaltul Gabriel Lupu, membru al
grupului psaltic „Sfântul Nicodim de
la Tismana” al Catedralei Episcopale
din Drobeta Turnu Severin.

Dupã citirea Sfintei Evanghelii,
ierarhul mehedinþean a tâlcuit pericopa
evanghelicã a Duminicii a XVII-a dupã
Rusalii. Preasfinþia Sa a amintit
credincioºilor prezenþi importanþa
rugãciunii stãruitoare dupã modelul
femeii cananeence, dar ºi importanþa
participãrii credincioºilor la sfintele

Schimb de generaþii la Parohia Pristol
slujbe alãturi de cler.

În timpul slujbei euharistice
ierarhul a hirotonit întru preot pe
diaconul Preda Andi - Florian pe
seama acestei parohii.

La finalul Sfintei Liturghii
Pãrintele protoiereu Vasile Ghiþan
a dat citire actului de instalare în
postul de preot paroh a pãrintelui
Andi-Florian Preda, care a primit
din mâinile Preasfinþitului Pãrinte
Nicodim, însemnele împuternicirii
sale ca paroh: Sfânta Evanghelie,
Sfânta Cruce ºi cheia Bisericii.

Dupã momentul instalãrii, pãrintele
nou hirotonit a rostit, înaintea
enoriaºilor prezenþi, câteva cuvinte la
începutul misiunii sale preoþeºti.

Emoþia a cuprins ºi pe pãrintele Ion
Iacob, cel care a slujit în aceastã bisericã
timp de 45 de ani, ºi care a rostit din
inimã la acest moment emoþionant
câteva cuvinte la finalul misiunii sale în
mijlocul acestei comunitãþi.

La finalul cuvântãrilor Preasfinþitul

Pãrinte Nicodim a pus la inimile
credincioºilor prezenþi câteva
îndemnuri spre a sprijini noul preot
al satului Pristol în misiunea ce i s-
a încredinþat în aceastã zi.

În semn de recunoºtinþã, pentru
osteneala depusã în ogorul Domnului
timp de mai bine de 45 de ani în
slujirea enoriaºilor din satul Pristol,
pãrintele Ion Iacob a fost ridicat la
rangul de Iconom Stavrofor.

Parohia Pristol este situatã în partea
de sud a Judeþului Mehedinþi aparþinând
administrativ de Protoieria Vânju Mare.

Comuna Pristol este poziþionatã
în Câmpia Olteniei la confluenþa
fluviului Dunãrea cu Râul Timoc,
totodatã fiind ºi un punct de
frontierã triplã între România,
Serbia ºi Bulgaria.

Fotoreporter,
Pr. Marian Alin Giginã

În data de 08.02.2022, la sediul
Instituþiei Prefectului - Judeþul Dolj, a
avut loc prezentarea activitãþii
desfãºurate în anul 2021 de Centrul
Regional de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog (CRPECA) Craiova.

La eveniment au participat
subprefectul judeþului Dolj, directorul
adjunct al Agenþiei Naþionale Antidrog,
specialiºtii celor patru centre de
prevenire, evaluare ºi consiliere
antidrog din componenþa CRPECA
Craiova, respectiv Dolj, Gorj, Mehedinþi
ºi Olt, precum ºi reprezentanþii

Evaluarea activitãþilor desfãºurate de Centrul Regional de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog Craiova în anul 2021

instituþiilor ºi O.N.G.-urilor partenere.
În anul 2021, demersurile CPECA

Mehedinþi au fost concentrate pe
creºterea gradului de siguranþã pentru
membrii comunitãþilor locale, în
special adolescenþi ºi tineri, prin
asigurarea cu profesionalism a unor
servicii eficiente de prevenire a
consumului de droguri ºi de asistenþã
medicalã, psihologicã ºi socialã
pentru consumatorii de droguri.

De asemenea, accentul a fost pus
pe continuarea bunelor practici în
domeniile esenþiale, þinând cont de

importanþa rolului de coordonator
naþional al luptei împotriva consumului
ºi traficului ilicit de droguri, asumat
prin acte normative de cãtre Agenþia
Naþionalã Antidrog.

Pe parcursul anului 2021, Centrul
de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere
Antidrog Mehedinþi a desfãºurat
activitãþi de prevenire a consumului de
droguri în mediul ºcolar, familial ºi în
comunitate, cursuri de formare în
domeniul drogurilor, precum ºi
activitãþi specifice de asistenþã integratã
a consumatorilor de droguri.

Astfel, în anul 2021, þinând cont de
contextul pandemic, CPECA Mehedinþi
a implementat 12 proiecte ºi campanii
de prevenire în ºcoalã, familie ºi
comunitate (locale ºi naþionale) ce
au totalizat 266 activitãþi directe ºi
indirecte (desfãºurate de cadrele
didactice formate), desfãºurate la
nivel local, în mediul urban ºi rural:
beneficiari direcþi -5.934 copii, elevi,
cadre didactice, tineri, adulþi,
specialiºti, voluntari etc.

În domeniul asistenþei medicale,
psihologice ºi sociale a consumatorilor
de droguri, la nivelul CPECA Mehedinþi,
pentru anul 2021, au fost acordate:

- 44 informãri;
- 201 ºedinþe de consiliere

individualã - psihologicã ºi socialã;
- 27 evaluãri de specialitate.
În anul de referinþã, s-au aflat în

management de caz 27 beneficiari,
pentru care au fost asigurate servicii
integrate de asistenþã, în cadrul a105
ºedinþe de management de caz.

De asemenea, specialiºtii CPECA
Mehedinþi au realizat evaluãri, includeri
în programe de asistenþã ºi redirecþionãri,
conform celor 34 ordonanþe emise de
structurile D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial
Mehedinþi, pentru40 persoane evaluate.

Pentru anul 2022, CPECA
Mehedinþi urmãreºte consolidarea
poziþiei de coordonator local al
politicilor antidrog ºi dezvoltarea
schimburilor de date din domeniul
reducerii cererii ºi ofertei de droguri,
în vederea unei monitorizãri atente a
fenomenului consumului ºi traficului
ilicit de droguri la nivel judeþean,
pentru implementarea unor politici în
concordanþã cu nevoile ºi
caracteristicile fenomenului.

CENTRUL DE PREVENIRE,
EVALUARE ªI CONSILIERE

ANTIDROG MEHEDINÞI
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   S-a ajuns aici din cauza indeciziei
de la nivelul conducerii PMP, din
pricina lipsei de dialog, a alimentãrii
consecvente a unor conflicte, în locul
preocupãrii ºi acþiunii hotãrâte pentru
dezamorsarea acestora. De ºase luni,
nu s-a gãsit nicio soluþie în privinþa
desemnãrii unui secretar general, de
trei luni, în pofida apelurilor repetate
care i-au fost adresate, preºedintele
PMP nu a mai convocat nicio ºedinþã,
nicio dezbatere la nivelul structurilor
statutare ale PMP, de naturã a
detensiona atmosfera politicã tot mai
încordatã ºi deterioratã din interiorul
partidului. Nu s-a mai dialogat de la
nivel central nici mãcar cu aleºii
locali, care reprezintã zestrea noastrã
pragmaticã, meritorie ºi concretã, rod
al campaniilor electorale grele pe care
le-am purtat la alegerile locale ºi
generale.
   În aceastã situaþie îngrijorãtoare,
gravã, fãrã a exista nicio direcþie
politicã limpede, asumatã oficial la
vârful PMP, o comunicare publicã
clarã, consecventã ºi coerentã,
onestã, în spiritul valorilor
ideologice, doctrinare, creºtin-
democrate, a proiectelor noastre,
care stau la temelia acestui partid,
problemele ºi tensiunile interne în
mod evident s-au acutizat. Impasul

Moþiunea lui Eugen Tomac: PMP - un nou început pentru
                          o Românie creºtin-democratã

a fost sporit de cercetãrile
sociologice care au înregistrat o
prãbuºire semnificativã a încrederii
cetãþenilor în partidul nostru.
   Vã asigurãm cã, în PMP, nu existã
un conflict între persoane, nici o
luptã egoistã, iresponsabilã, pentru
vreo putere iluzorie. De asemenea,
tema vreunei fuziuni cu altã
formaþiune politicã nu existã pentru
semnatarii acestei moþiuni. Simþim
cu toþii însã cã avem nevoie de o
abordare mai pragmaticã ºi energicã
pentru a ne recâºtiga suflul ºi forþa,
solidaritatea, energia ºi motivaþia, pe
care le-am demonstrat în multe
încercãri politice ºi confruntãri
electorale. În plus, dorim sã ne þinem
în continuare aleºii aproape, pentru
ca împreunã sã reuºim din nou sã-i
convingem pe români cã avem
resurse pentru a dezvolta un partid
liber, democratic, al valorilor
creºtine, patriotice, naþionale, cu
corectitudine deplinã în faþa
românilor ºi cu dragoste de þarã.
   Pentru toate acestea, ne
reîntoarcem în 19 februarie în
congres ºi susþinem Moþiunea lui
Eugen Tomac, „PMP - un nou
început pentru o Românie creºtin-
democratã”. Facem acest lucru
asumându-ne deschis parcursul

politic pentru a reveni
astfel întãriþi pe scena
politicã, cu proiectele
care au consacrat PMP.
  Patriotismul, pe lângã
sentimente, înseamnã în
bunã mãsurã fapte iar
noi acþionãm acum
tocmai pentru a merge
mai departe solidari,
(re)uniþi pentru
România.
   Lista celor 55 de lideri ai PMP,
dintre care 38 preºedinþi de
organizaþii judeþene, susþinãtori ai
prezentului comunicat:
Petru Movilã, Iaºi
Adrian Mocanu, Buzãu
Lucian Morar, Maramureº
Marius Paºcan, Mureº
Eugen Tomac, Bucureºti
Mihail Neamþu, Bucureºti
Sebastian Moise, Bucureºti
Ionuþ Simionca, Bistriþa-Nãsãud
Cãtãlina Bozianu, Prahova
Dorin Bãdulescu, Buzãu
Rãzvan Sebe, Bucureºti
Marian Andronache, Suceava
Claudiu Palaz, Constanþa
Liliana Niþu, Dâmboviþa
Ramona Cupã, Mehedinþi
Ionuþ Popovici, Caraº Severin
Adrian Todoran, Sãlaj

Ion Ariton, Sibiu
Andrei Ionescu, Sector 1
Dorel Constantin Onaca, Bucureºti
Adrian Florescu, Sector 3
Bogdan Gavrilescu, Neamþ
Viorel Arion, Hunedoara
Alexandru Leºco, R. Moldova
Gheorghe Baciu, Covasna
Radu Pescar, Mureº
Iulian Vladu, Dâmboviþa
Cristian Mihãlãchioiu, Ialomiþa
Gabriel Rãdulescu, Sector 4
Gheorghe Ialomiþianu, Braºov
Ion Melinte, Bacãu
Florian Bichir, Bucureºti
Nicolae Daviþoiu, Gorj
Corneliu Bichineþ, Vaslui
Aniºoara Stãnculescu, Dolj
Teodora Desagã, Ilfov
Ionel Roiban, Vâlcea
Valerian Vreme, Bacãu
Cristian Lungu, Cluj
ªtefan Florescu, Sector 6
Mirela Bîznã, Vrancea
Florin Creþ, Maramureº
Marian Bârgãu, Sector 1
Liviu Pop, Satu Mare
Maricel Gangu, Vaslui
Traian Mircea Iancu Peþa, Ilfov
Sile Cobzaru, Giurgiu
Daniel Corneanu, Harghita
George Popescu, Botoºani
Cristian Ciocoi, Sector 3
Elisabeta Grigore, Bucureºti
Costicã Popa, Harghita
Corneliu Popescu, Botoºani
Tiberiu Ciprian Kecskes Simionca,
Bistriþa-Nãsãud
Liviu Coman, Cãlãraºi

„Ne exprimãm mâhnirea în privinþa dezinformãrilor consecvente lansate în spaþiul public cu privire
la situaþia politicã actualã a Partidului Miºcarea Popularã. Se fac multe speculaþii rãuvoitoare, sunt
lansate de cãtre neaveniþi mesaje care nu au nici o legãturã cu problemele interne reale ale PMP,

s-a creat o veritabilã campanie de linºaj mediatic, deopotrivã prin social-media, împotriva unor
lideri ai PMP ºi, din pãcate, a familiilor acestora, situaþie inacceptabilã care ne determinã sã

reacþionãm în solidar”, a scris europarlamentarul Eugen Tomac pe contul sãu de Facebook.

Deputatul George Simion, co-preºedintele
partidului Alianþa pentru Unirea Românilor (AUR),
împreunã cu Caravana AUR, care cãlãtoreºte prin þarã
cu scopul declarat de a strânge semnãturi pentru
demiterea preºedintelui Klaus Iohannis, va ajunge ºi

Caravana AUR va poposi duminicã 13 februarie 2022
ºi la Drobeta Turnu Severin

Campania de strângere de
semnãturi în vederea demiterii
preºedintelui Klaus Iohannis
continuã

la Drobeta Turnu Severin. Astfel,
duminicã 13 februarie 2022 în jurul
orei 10.30-11.00, acesta va staþiona
pentru câteva ore în oraºul nostru. Se
va întâlni cu severinenii, membrii ºi
simpatizanþi ai AUR în vederea

mobilizãrii pentru a strânge cât mai multe semnãturi în
vederea demiterii lui Klaus Iohannis.
   Pânã acum s-au strâns peste un milion de semnãturi,
însã pânã la finalizarea campaniei, sfârºitul lunii martie,
se sperã la adunarea  Biroul de presã continuare în pag. 10
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (XXIV)

   Ing. Adrian Cican, managerul Spitalului
Municipal Orºova, a organizat o conferinþã
de presã, joi, 3 februarie 2022. „Invitat,
domnul primar Marius Stoica Simion,
pentru cã la aceastã conferinþã vom avea
un subiect extrem de important pentru
localitate, comunitate ºi pentru spital. Veþi
afla lucruri care sunt extrem de importante
ºi din punct de vedere medical. Conferinþa
are ca subiecte, primul, aprobarea, în urma
iniþiativei primarului, a unui proiect
european, pentru lansarea lui, proiect care,
cea mai importantã parte a lui nu este
valoarea, discutãm de ce se va realiza dupã
50 de ani de la construcþia Spitalului.
Subiectul doi al conferinþei este situaþia
actualã a spitalului în ceea ce priveºte
evaluarea postcovid, a centrului ºi situaþiei
actuale a spitalului. Dupã care vom vorbi
despre construcþia unui consorþiu medical
alcãtuit din trei spitale de la nivelul judeþului
Mehedinþi”, sublinia domnul Cican.
    „Sunt la aceastã masã cu echipa de
conducere pentru ca prin prezenþa mea sã
garantez gãsirea soluþiilor financiare
pentru proiectul ce urmeazã sã-l
implementãm, proiect care are o finanþare
europeanã cu o valoare de 1 milion 300
mii de euro ºi o cotã de cofinanþare din
partea primãriei undeva la 15% din
valoarea investiþiei totale. O sumã
importantã, sunt aici pentru a vã garanta
gãsirea soluþiilor financiare, pentru a
duce proiectul la bun sfârºit; nu este ceva
uºor, vã felicit, iniþiativa a venit de la dv.,
m-aº fi bucurat dacã ºi ceilalþi directori
de instituþii de învãþãmânt ar fi avut
iniþiative ca ºi dv.”, declara ºi primarul
Marius Simion Stoica.
   „Acest parteneriat pe care îl avem cu
primãria ºi cu domnul primar va continua
ºi ne bucurãm de un sprijin al consilierilor
care au înþeles cã vorbim de serviciile
medicale în cadrul comunitãþii. Acest
proiect este extrem de important pentru
cã în afarã de înlocuirea reþelei electrice

Creºte numãrul elevilor infectaþi cu virusul acesta
devenit obsedant de la o zi la alta. Tot mai mulþi copii, de la
clasele I-IV la cele de liceu sunt carantinaþi, fie cã ei sunt direct
contaminaþi prin ºcoli, fie cã sunt “contacþi direcþi” cu pãrinþii
care au contractat virusul de cine-ºtie-unde! O ploaie de elevi
blocaþi acasã din aceastã cauzã, ºi care sunt obligaþi “sã intre
în online”, iar profesorii sã piardã timp preþios din cel rezervat
orelor, sã conecteze computerele din clase la reþea, timp
important din cel de instruire, predare-evaluare, în principal.
Ne întrebãm, în aceste condiþii, ce rol mai are masca aceea
care, iatã, se dovedeºte încã o datã foarte labilã, chiar spre
deloc protectoare! Elevii sunt, mulþi, plictisiþi de purtarea ei,
pe de altã parte, în timpul pauzelor, o dau frecvent jos spre a
mânca, a bea apã ºi chiar a se… sãruta pe la colþul ºcolii sau
chiar pe coridoarele ºcolilor, ca sã nu mai vorbim ºi de þigara
fumatã “la poºtã” în jurul ºcolii, pe trotuarele din faþa acesteia,
în plin trafic pietonal, o posturã care se asorteazã, de multe
ori, cu un limbaj trivial, pornofonic de-a dreptul, emisii vocale
ce fac total abstracþie de pietonii ocazionali din zonã.
   Un libertinaj îngãduit de o legislaþie ºi ea labilã precum
masca lui Arafat, ca sã zicem aºa, adolescenþi de o moralitate
tot mai ºubredã, alimentatã masiv de o mass media ºi o reþea
virtualã dominatã de pofte economice din sfera profitului
oricum ºi fãrã scrupule!
   Pe acest fond, ºi Guvernul României îºi bate joc în continuare
de salarizarea profesorilor, care ar fi trebuit sã creascã începând
cu 1 ianuarie curent. Dar, nu, guvernul Ciucã a tras ºi el clapa
sindicatelor din Educaþie invocând aceleaºi motive ºi lamentãri.
Chiar acum o zi în urmã, miercuri, 9 februarie, în presã a apãrut
un material care demascã oribila stratagemã sub care s-au
ascuns de doi ani ºi guvernul Orban ºi guvenul Cîþu, preluatã
de cel actual, Ciucã, prin care s-au fentat Federaþiile sindicale
ºi întreaga masã a profesorilor, plus personalul nedidactic. Recte,
este vorba despre celebra prin odioºenie Ordonanþã nr 130/
2021, cunoscutã ºi ca “ordonanþa trenuleþ”, care conform
Edupedu, a ajuns marþi, 7 februarie la Senat, pentru un aviz. Aceastã
Ordonanþã este cea care a blocat creºterile salariale de 16 la sutã
pentru profesori ºi pentru personalul nedidactic. În locul acestei
creºteri, s-a aplicat doar una de 4%, iar restul… promisiuni. Ei,
bine, Ordonanþa  acesata, 130/2021 a fost abrogatã graþie unui
amendament al unui grup de senatori USR, care înlocuieºte
creºterea umilitoare de 4 % cu procentul real, 16%.

Dacã aceastã creºtere s-ar fi aplicat conform legii care
o lansase, salariile profesorilor, gradual, între 2018 ºi 1
ianuarie 2022, ar fi putut depãºi ca încadrare, 5500 lei, desigur
de aici aplicându-se diferenþele de grad didactic, de vechime
etc. Cât priveºte personalul nedidactic, ºi el a fost tras în piept
de guvernele menþionate, pentru cã el face obiectul separat al
salarizãrii, deci el nu face parte direct din acea Ordonanþã, ci
din Anexa VIII la FAMILIA OCUPAÞIONALÃ DE FUNCÞII
BUGETARE “ADMINISTRAÞIE”, mai exact majorãrile salariale
ar fi trebuit aplicate pe Legea 153, iar el ar fi fost pentru tot
personalul administrativ, nu doar pentru cel nedidactic.
Dar, stop, joc, ºi aici!
   Hai cu Educaþia, cã vin simulãrile la clasele a VIII-a ºi
cele de BAC, unde profesorii iarãºi vor fi chemaþi, gratuit,
sã presteze în favoarea sistemului acesta educaþional care
mereu îi pãcãleºte!  C. OVIDIU  St. JUST

CONSORÞIU MEDICAL la ORªOVA

vine cu a doua soluþie alternativã de
încãlzire a spitalului, acum avem douã
centrale termice pe lemn, iar acest proiect,
soluþia alternativã gãsitã sunt punctele de
pompele de cãldurã, în afarã de ele avem
aer rece ºi aer cald, sistem ultraperformant,
ºi vã pot spune cã acest spital se va ridica
la alte standarde în ceea priveºte serviciul
medical. Nu s-ar putea realiza proiectul
dacã nu ar exista aceastã sursã de
finanþare ºi cofinanþare din bugetul local.
200.000 euro pare o sumã micã, dar
pentru bugetul localitãþii este o sumã foarte
mare. Consorþiul medical este o noutate
în România, ºi format din cele trei spitale:
Spitalul Municipal Orºova, Spitalul
General Cãi Ferate ºi Spitalul Orãºenesc
Baia de Aramã; este vorba de noi, cu 120
paturi, CFR cu 102 paturi ºi 80 de paturi
la Baia de Aramã. Spitalele rãmân de sine
stãtãtoare cu conducere, finanþare, dar vom
deveni cu personalitate juridicã sã putem
veni în sprijinul atragerii de proiecte ºi
fonduri europene. Ne va permite, acest
consorþiu, sã ne ajutãm pe servicii
medicale finanþate de Casa de Asigurãri
de Sãnãtate ºi pe anumite paliere pe care
suntem deficitari. Spitalul CFR face
operaþii extraordinare, dar terapia
intensivã o asigurã Spitalul Orºova. Vrem
ca acest lucru sã fie plãtit, sã devinã
legiferat ºi sã fie foarte bine coordonate,
sã putem sã luãm banii de la Casa de
Asigurãri de Sãnãtate. Dorim sã accesãm
proiecte europene, pentru cã o entitate
luatã de la zero are un istoric care nu poate
fi negativ, e foarte bine punctat ca ºi
Consorþiu Medical pe viitoarele proiecte
din PNRR, noi trebuie sã fim pregãtiþi, sã
fim apþi pentru a accesa aceste proiecte.
Este o noutate care va genera o emulaþie
ºi la alte spitale, important este sã
atragem fonduri europene. Cele trei
spitale nu au datorii, ceea ce este un lucru
extrem de important”, sublinia managerul
Adrian Cican.
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Pe când eram copil, am prins
vremea în care anunþurile oficiale cãtre
cetãþeni erau „mediatizate” într-un mod
pitoresc. Un toboºar cu o darabanã
micã, rãpãia cu douã beþe ca sã atragã
atenþia gurilor-cascã de pe stradã,
dupã care striga de douã-trei ori
ATENÞIEEE! ªi zbiera cât îl þineau
rãrunchii anunþul cu pricina. Astãzi,
darabana trombonizatã „pas cu pas” a
„Guvernului meu” sunã sec pe toate
canalele media: „Încorporarea
românilor din « diaspora » în caz de
rãzboi: « Conform legii, la instituirea
stãrii de asediu sau la declararea stãrii
de mobilizare sau a stãrii de rãzboi
cetãþenii încorporabili cu domiciliul în
România, plecaþi temporar în afara þãrii,
au obligaþia de a se prezenta, în termen
de maximum 10 zile de la data
notificãrii, la centrele militare în
evidenþa cãrora se aflã, în vederea
îndeplinirii serviciului militar pe bazã
de conscripþie »”.

Sã comentãm puþin incorec-
titudinile lexicale ºi erorile procedurii
oficiale ale anunþului. Marii noºtri
„inculþi”, cum le place unora sã-i
numeascã pe Eminescu, Coºbuc ºi
alþii, nu posedau în inventarul personal
cuvântul „Diaspora”, de altfel, nu se

Darabana „Guvernului meu”
anunþã drumul spre cazanul cu smoalã

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

gãsea nici în paginile „Dicþionarului
Enciclopedic Romîn” (am pãstrat
ortografia originalã a acelor ani - n.a.)
ediþia vol. III, (D-J), Bucureºti, Editura
Politicã (actuala „Humanitas - cadoul
prietenului Pleºu cãtre prietenul
Liicheanu), 1964, volum, în general,
destul de corect întocmit de un colectiv
al Academiei Române.

Iniþial, în prima ediþie a DEX-ului
postdecembrist explicaþie era:
„DIÁSPORÃ s. f. 1. „Totalitatea
comunitãþilor evreieºti dispersate ca
urmare a distrugerii Ierusalimului ºi
alungãrii populaþiei de cãtre
Nabucodonosor II, regele
Babilonului”. Nicio legãturã sau
trimitere la români ºi România!

În a doua ediþie a DEX-ului
postdecembrist, „corectatã, adãugitã
ºi cumva « roller-izatã »”, cuvântul
„Diaspora” este adaptat ºi
redirecþionat spre alt sens, urmare a
„indicaþiilor preþioase” televizate din
anul 1990 ale „oracolului din
Dãmãroaia”, pre numele sãu real
Samuel Bruckner (nume românizat
Silviu Brucan), astfel încât ne-am mai
îmbogãþit dicþionarul cu un cuvânt de
import, incorect folosit, propulsat ºi
repetat la darabana modernã a mass-
media mercenarã, prin procedura
similarã cu „antisemitizarea”, cu
„xenofobizarea” ºi „rrom”-izarea
tromboanelor oficiale anti-româneºti.

Nu e rãzboiul nostru!
Noi, românii nu-l vrem!

„Guvernul meu” actual a anunþat
la darabana oficialã o hotãrâre
imbecilã, cu referire la cetãþenii
români plecaþi pentru un trai mai bun
în afara graniþelor României. Pentru

ce sã revinã în Colonia România cei
plecaþi pe alte meleaguri din cauza
„privatizãrilor” escrocate ale fabricilor,
ale intreprinderilor „ceauºiste” ºi -
sine die - ale „exterminãrii” locurilor
de muncã? Ca sã fie carne de tun
pentru interesele americanilor ºi ale
vest-occidentalilor? Nu e rãzboiul
nostru! Noi, românii nu-l vrem!

În anul 1997, „tripleta de « aur »
(aurul gropii din fundul curþii de la
þarã, adicã)”: Emil Constantinescu
(Preºedintele României), Victor
Ciorbea (Prim-ministru) ºi Adrian
Severin (Ministru de Externe ºi
negociator) au comis Marea Trãdarea
de Þarã, prin semnarea Tratatului
România-Ucraina (nereclamat nici
pânã azi), prin care România a cedat
„pe veci” teritoriile româneºti:
Bugecul, nordul Bucovinei ºi Þinutul
Herþa aflate sub ocupaþie ucraineanã.
Scoteþi-i de guler în faþa plutonului
pe netrebnicii-trãdãtori enunþaþi!
Relativ recent, un psihopat ajuns
prim-ministru a parafat un tratat
militar cu aceeaºi Ucraina, care îºi
bate joc de românii abandonaþi de
Þara Mamã, înterzicându-le vorbirea
ºi predarea graiului românesc în
ºcoli. Cei de teapa lui care s-au fãcut
frate cu dracu’ la porunca GloboCap,
trebuie judecaþi ºi pedepsiþi dupã
gravitatea faptelor comise.

În 1997, slugãrnicia de a ne fi lãsat
îmbrânciþi spre dezastrul þãrii - asta a
însemnat aderarea României la N.A.T.O.
ºi U.E. -, inclusiv transformarea din Þarã
suveranã, fiinþiativã în 1989, în Colonie
Corporatistã sub Ocupaþie Militarã
Strãinã - 2022. În timpul agresiunii
S.U.A.-N.A.T.O. împotriva Iugoslaviei,
Ungaria - care era membrã N.A.T.O.-,
nu a permis survolul bombardierelor
N.A.T.O. în spaþiul aerian al Ungariei,
care au distrus Iugoslavia, în timp ce
prostovanul ºef de stat de atunci a
þãrii ne-N.A.T.O., din slugãrnicie ºi
incompetenþã a permis. ªi sârbii
nu uitã… România nu are astãzi
nici un „vecin-preten”! Nici mãcar
Marea Neagrã.

Ruºii, numai dupã instalarea bazelor
militare S.U.A.-N.A.T.O. pe teritoriul
românesc ne-au atenþionat cã am
devenit þinte inevitabile ale rachetelor lor.
Acum, cu acceptul vesel ºi zglobiu al

robotului schior-biciclist, poporul
român, aflat în crizã economicã, va hrãni
ºi întreþine gratuit trupe ale „Stars and
Stripes” ºi ale „Le coq gaulois” (Cocoºul
galic, simbolul neoficial francez). Pentru
ce, pentru cine ºi în folosul cui?

Ruºii au dreptate! Ce cautã
americanii ºi N.A.T.O. în Marea
Neagrã ºi în coasta Federaþiei Ruse?
Nu le-a ajuns restul planetei? I-a
trebuit „Maidanul” de la Kiev, ca
pretext senilului de la Washington
D.C.? Istoria a demonstrat cã pe unde
au trecut americanii a rãmas pustiu
ºi dezastru. Ce s-ar întâmpla dacã
submarinele Flotei Ruse ar „patrula”
pe lângã coasta californianã, prin
Golful Mexicului sau pe lângã
malurile Alaskãi? „Lumea civilizatã”
ar exploda… Aºa funcþioneazã
„balanþa” Justiþiei Globale?

În caz de conflict militar cu
Federaþia Rusã, mulþi dintre românii
care au ºi altã cetãþenie vor renunþa
la cea românã, refuzînd sã fie carne
de tun în rãzboialele Unchiului Sam.
Asta vrea „Guvernul meu”? Asta vrea
robotul de la Cotroceni? Asta doresc
argaþii de la „Casa Poporului”?
Depopularea României de români
pentru cã aºa sunã ordinele
GloboCap? Pãmântul României deja
nu le mai aparþine românilor decât pe
jumãtate ºi sã nu ne mire când actualii
proprietari - de jure ºi de facto - vor
spune: care România?

Britanicul Samuel Johnson
afirma cã „drumul spre iad este
pavat cu intenþii bune!”, lozincã sub
care solii ipocriþi ºi ticãloºi ai
tiraniei Bruxellesului ne cer
renunþarea la suveranitate... puþina
care ne-a mi rãmas. Români, sã
încercãm sã redevenim stãpâni la
noi acasã, iar unica soluþie de
salvare este neutralitatea ºi, extrem
de dificilele, dar nu imposibilele
RoEXIT ºi N.A.T.O.-Exit.

Slugile bãºtinaºe stau în genunchi
ºi executã „Order”-e „Befehl”-uri,
„Ordre”-le, iar drumul spre iad se
contureazã în faþa ochilor noºtri.
Români, fiþi generoºi, lãsaþi-i pe ei sã
se „ducã” primii pe drumul spre
cazanul cu smoalã!
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Alte aºteptãri au românii de la
prim-maestrul de cumetrii Ciucã ºi
de la guvernul sãu! Cum alte
aºteptãri au avut românii de la
impertinentul preºedinte Iohannis!
Nu, circ. Nu, prestidigitaþii! Cer ºi
eu prea mult, tocmai cînd Omicronul
mai are de cosit ºi balotat prin
România, cînd oficialii noºtri, nu
Rusia, aduc rãzboiul lîngã casã!
ªtiaþi cã premierul Ciucã a înºurubat
un grup de oameni cu fundul pe
saci de bani? Niºte privilegiaþi se vor
ocupa de funcþionarea la Bucureºti
a Centrului Gli-Cyber al U.E., care
va gestiona fonduri de 2,5 miliarde
de euro. Iniþial, filiala Gli-Cyber a
fost moºitã în noiembrie 2021,
printr-o decizie a tiriplicului Cîþu, dar
Ciucã i-a lãsat la vatrã pe oamenii
lui Cîþu, ca sã dea el o pîine albã
apropiaþilor. Doar nu era nebun sã

Cyber-Glia Româneascã

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

numeascã niºte specialiºti acolo!
Iatã, primul tentacul UE în România,
primul organ de apucare, vãzut ºi
ºtiut, prima structurã UE cu sediul
în România. Restul tentaculelor UE
întinse peste þarã circulã mai mult
în dosare ºi documente punitive ºi
impunitive.

Cine sînt oamenii cyber-sinecuriºti
ai lui Ciucã?  Sã-i cunoaºtem, ca sã
avem în cine da cu bãþul, în caz de
obrãznicire penalã: Mircea Abrudean,
ºeful Cancelariei premierului, numit
în funcþia de preºedinte al grupului de
lucru interinstituþional Gli-Cyber.
Mircea Abrudean e „tipul” care
negocia lucrãri dubioase în biroul
fostului preºedinte al CJ Cluj, Horea
Uiorean. Florina-Alina Pãdeanu -
consilier de stat în Cancelaria
premierului Ciucã, va fi membru în
acest grup. Bogdan Cãtãlin Ghelbere,
secretar general adjunct al Guvernului,
membru, din partea Secretariatului
General al Guvernului (SGG). Dragoº
Condrea, membru, din partea SGG.
Adrian-Daniel Gãvruþa - va reprezenta
Ministerul Transporturilor. Acesta a
fost un oarece ºef pe la Poºta Românã,
a tras cãruþa pe la PNÞ, pe la PSD,
apoi PNL l-a îmbãiat ºi l-a luat de bun.
Are la CV douã facultãþi, un doctorat,
culmea, pe sisteme IT, o licenþã la
Institutul Diplomatic Român, un
masterat, un curs de matematicã în

Canada, alte cursuri iubite de servicii
ºi un sac de funcþii colorate. Mai
multe studii decît ani de viaþã. ªi cîþi
alþi lingãi pe lîngã enumeraþii mai
sus! Aici nu e de joacã! E vorba de
un marfar cu miere ºi de fonduri de
2,5 miliarde de euro, care vor genera
alte miliarde. Cu diferenþa cã Vasile
Florin Cîþu, mai hapsîn, îºi adusese
zece oameni în grupul Gli-Cyber, iar
Ciucã, jumãtate. În mod sigur, sus-
numiþii, unul mai calificat decît altul,
în orice altceva, nu ºtiu cu ce se
mãnîncã securitatea ciberneticã, din
moment ce au activat în diplomaþie,
politicã, administraþie, ºi acolo,
probabil, la fãrã frecvenþã.

Au înºurubat cinci ºefi pe salarii
grase ºi niºte IT-iºti cu salarii
obiºnuite, care sã le facã treaba.
Marea competenþã a acestor membri
ai Cyber-Glia, l-aº numi eu, este
completarea caietelor de raportare
pentru epoleþi, pricepere în domeniu,
ioc, vorba turcului! N-avem decît sã
ne mulþumim cu producþia de CV-
uri ale cãpeteniilor care „înnoatã” cu
doi „n” în plagiat ºi falsuri. Ce
ruºinos! Cum ar fi fost prezentul
României fãrã Cîþu, Ciucã, Iohannis?
Ca ºi pînã acum, nu-i aºa? Guvernul,
Parlamentul, partidele politice sînt
pline de mori stricate, mulþi dintre ei
ºcoliþi peste hotare, la seral, în cine
ºtie ce ºcoli fantomã ºi pe cîte cãruþe
cu bani. Sînt înþesate de cadre cu
C.V.- uri cît un biblioraft (recorduri
de diplome, licenþe, masterate,
doctorate, atestate, burse, cursuri,
specializãri et caetera). Avem de-a
face, ºi noi nu ºtiam, cu omul
occidental, multilateral-educat pe
diplomatul cu bani, omul nou, de tip
impostor, manglitor, stãpînul
haosului, ca alchimie necesarã.

Orice sistem (de partid, de stat sau
social) e o afacere ºi toatã lumea ºtie
cã în afaceri trebuie sã investeºti
puþin ºi sã cîºtigi gros. Cîþi dintre
oamenii sistemului se mai tem, de
cine, ºi de ce? Cîþi dintre ei sînt gata
sã îi apere pe români? Spirala istoriei
continuã în rãzboiul lor ciclic,
ministerele noastre au devenit
ministere de rãzboi cu propriul
popor. Impostori, mafioþi, intelectuali
copy-paste, gãinari, manipulatori
profesioniºti, plini de gargarã, inculþi,
membri cu statut vechi ai unor

clanuri mafiote, cu ogoare, tractoare,
masterate, ferme, puºti, pistoale,
doctorate, vile, pãduri, ambarcaþiuni
de lux, conturi în bãnci strãine,
domenii de vînãtoare, avari, unii nici
nu ºtiu cine sînt, dar cu toþii au ca þel
ciolanul. Ca sã punã mîna pe el fac
traseul de la un partid la altul, stau
caprã, din opoziþie la putere ºi invers.
Se fac prieteni ºi cu dracu’, sã treacã
puntea la furat. Ce justiþie, ce
securitate socialã, de unde protecþia
statului pentru cetãþean? Sîntem în
lumea a treia, pe plantaþia altora,
cobai ºi mînã de lucru ieftinã,
sparangheliºti ºi sclavi în abatoarele
germane, pe plantaþiile spaniolor…
E plinã þara de generali, numãrul lor
cred cã îl întrece pe cel al veteranilor
de rãzboi, mulþi dintre ei neavînd nicio
relaþie cu armata. Iohannis a fabricat
generali pe bandã rulantã. E plinã þara
de impostori, antiromâni ºi de
procurori. ªi mã întorc din nou la
plagiatoarea Koveºi! Dacã nu era taica
Lascu, procurorul, Codruþa rãmînea
baschetbalistã, la cît de bine marca
la coº dosare penale!

Odatã cu apariþia atîtor ºcoli
doctorale dedicate haitei de profitori
postdecembriºti, agramaþi,
incompetenþi, dar cu tupeu ºi
miºcãri de umeri, multe jigodii din
politica româneascã ºi-au tras
doctorate plagiate, prin „apropiaþii”
cu epoleþi ori fãrã epoleþi, motiv
pentru care legislaþia a fost
modificatã, astfel încît deþinãtorii
titlurilor furate efectiv sã beneficieze
de sume de bani în plus, la salariu,
la pensie. Ciucã ar trebui judecat de
un tribunal militar, gradele
nemeritate sã-i fie retrase ºi sã fie
obligat la restituirea cãtre stat a
veniturilor generate în urma atribuirii
nemeritate a titlului de doctor. Ciucã
nu poate fi eroul nostru în
Afganistan! Nu pentru România s-a
dus, ci pentru interesele SUA.
Ascultîndu-i discursurile, am
observat cã nu este capabil sã scoatã
pe gurã o simplã frazã. E mai jalnic
decît Iohannis, cel care îºi pune
circarii sã-i care prompterul pe unde
se duce. Fãrã prompter, Iohannis e
în lumea lui de desene animate.
Trãiascã Cyber-Glia Româneascã!

      De exemplu contractele de telefonie mobilã.
Chiar nu înþeleg de ce vã mai sunt necesare astãzi telefoanele de serviciu, având
în vedere ofertele generoase ale companiilor de telefonie mobilã. Sau mai puteþi
umbla pe la contractele de achiziþii. Mai ales cele cu încredinþare directã. Sau pe
la curãþenia ºi toaletarea parcurilor. Publicitatea stradalã este ºi ea o soluþie. ªi la
nivelul chiriilor plãtite sau  încasate mai puteþi gãsi soluþii. Cred cã este mult mai
bine sã gãsiþi rezolvãri decât sã staþi an de an cu mâna întinsã la guvern, ca apoi
sã postaþi pe social media un mesaj greþos cãtre ºeful de partid drept mulþumire.
Pentru cã de aceea v-aþi asumat funcþiile de administratori ai comunitãþilor.

Poate economiile la bugetul unitãþilor publice pe care le conduceþi sunt
nesemnificative ºi banale, dar puþina empatie în aceste vremuri triste pentru
mehedinþenii care observã autoturismele statului parcate sfidãtor în faþa locuinþelor
proprietate personalã sau caselor de vacanþã, la piaþã, la supermarket,  la restaurant
sau conduse de soþiile stimabililor aleºi, funcþionari sau înalþi funcþionari publici
nu ar strica. Mai ales cã sunteþi posesorii unor limuzine de lux la care severineanul
de rând nici nu îndrãzneºte sã viseze. Iar pentru cã uneori doriþi sã ne reamintiþi
cã aþi fost ºi voi sportivi odatã, ceea ce sincer nu se prea vede, aflaþi cã Severinul
se parcurge la pas de la Est la Vest ºi de la Nord la Sud în 35 de minute. Calculaþi
voi cât faceþi cu bicicleta pânã la serviciu pentru cã de aceea aþi fãcut piste de
mobilitate urbanã! Nu de alta, dar dã bine la imagine. Cã acuºica vine campania
electoralã ºi nu o sã mai aveþi pe cine da vina pentru cã acum sunteþi cu toþii la
putere. Pe bune? Nu v-aþi sãturat de atâtea gratuitãþi? Valeriu PERA

 urmare din pag. 2
Crizã pentru cãþei, nu pentru dulãi



opiniiOBIECTIV mehedinþean 10 - 16.02.2022 pag. 9

Nu mai încape „îndoialã” cã Rusia
nu mai are pãmânt ºi vrea sã punã
mâna pe teritoriile altor state vecine.
Sunt þãri independente pe care
marea Rusie vrea sã le lase fãrã
identitate ºi independenþã, doar
pentru cã spune cã oficial se teme
pentru securitatea graniþelor sale.
Adicã trebuie sã îºi þinã duºmanii la
distanþã. Este vorba de vechiul bloc
nord-atlantic din care face parte ºi
Europa de Est sau o bunã parte a
statelor mai mari de acolo. Rusia
are destul pãmânt ºi o bunã parte a
acestuia este nelocuit pentru cã este
prea întins ºi în zone neprieltnice.

Rusia nu se teme de siguranþa
graniþelor sale, ci face ce au fãcut ºi
alte state în trecut. Se comportã ca
un stãpân peste statele care sunt
mai mici. ªi nu prea sunt multe state
pe planetã care sã îºi facã faþã Rusiei
sau mai degrabã armatei ruse.
Rusia a investit toate resursele
economice în armatã ºi în

  ªtefan Bãeºiu

Vodka cea de toate zilele
echipamente. Populaþia este printre
cele mai sãrace din Europa. Nu se
ºtie dacã rusul de rând este încãlzit
cu ceva cã þara sa cotropeºte alte
popoare, dacã lui nu i se schimbã
ceva în farfurie. Adicã sã îi mai
creascã friptura, nivelul de trai,
cantitatea de vodkã de pe masã sau
alte beneficii care influenþeazã viaþa
de zi cu zi ºi siguranþa zilei de mâine.

Rusul de rând nu discutã seara la
masã ce þãri mai vrea sã subjuge
vechiul imperiu sau vechea URSS, ci
dacã îi ajung banii din salariu pânã
luna viitoare. Rusul de rând nu
primeºte nimic dacã þara sa pune laba
pe alte state independente. Cei care
vor beneficia sunt oligarhii din jurul
preºedintelui Vladimir Putin care nu
au legãturã cu viaþa de zi cu zi ºi cu
nivelul de trai al rusului sãrac.

Rusul de rând este pus cu botul pe
labe din cauza fricii. Opozanþii lui
Putin au fost puºi definitiv cu botul
pe labe. Deja nu mai surprinde pe

nimeni când vreun opozant mai vocal
moare prin otrãvire cu cine ºtie ce
substanþã sau începe sã îi cadã pãrul
dupã ce a cãlãtorit cu avionul sau s-
a cazat la un anumit hotel. Alþii picã
brusc de la etajul clãdirii în care
locuiesc sau muncesc. Nu cred cã este
vreun semn de întrebare legat de cauze
sau explicaþii. Nici nu mai întreabã
nimeni, semn cã deja este acceptatã
modalitatea oficialã de lucru.

Întrebarea de bazã este ce va face
rusul de rând cu ºefii þãrii sale, dacã
trãieºte tot mai rãu ºi viaþa de azi nu
i se schimbã în mai bine, iar de pe
urma rãzboaielor nu prosperã.
Oligarhii se vãd cu ochiul liber, iar
rusul de rând nu se va putea lupta
niciodatã în PIB cu alte state
dezvoltate sau chiar în curs de
dezvoltare. Cam acesta este
adevãrul pe care nu vrea sã îl vadã
actuala conducere a Rusiei. Putin
ºtie cã în politica internaþionalã cel
mai puternic câºtigã. Aplicã doar
acest principiu ºi ia în calcul doar
dimensiunea militarã. Poate cã ºi-a
propus sã intre în case peste
cetãþenii mai multor state. Poate cã
va lua la rând statele din jurul Rusiei,
ca sã le punã cu botul pe labe ºi sã
asigure securitatea þãrii sale.

Dar acestea sunt ºi obiectivele
ruºilor de rând? Sã intre în casele

vecinilor lor nevinovaþi, doar pentru cã
sunt puternici ºi au o armatã mare?
Marea armatã a Rusiei este fãcutã pe
spatele ruºilor care au parte de un venit
minim de 200 - 300 de euro pe lunã.
Rusul de rând vede ºi el cã politicienii
care guverneazã acum þara sunt foarte
bogaþi, iar prietenii lor din mediul de
afaceri sunt mult mai bogaþi. Aici ar
putea apãrea fisura în imperiul de
soldaþi al lui Putin. Prin fricã poþi
guverna, dar foamea este ºi mai greu
de potolit. Iar rusul nu face scandal de
la foame, ci mai mult de sete. Dacã nu
îi vor mai ajunge banii sã îºi cumpere
vodka de zi cu zi, va fi jale.

Sunt puþine state care vor sã intre
în rãzboi cu Rusia. Rusia intrã în
rãzboi cu cine vrea pentru cã poate.
Sunt totuºi câteva naþiuni contra
cãrora Rusia nu va încerca sã îºi
facã de cap. Este vorba de cele din
partea de vest a planetei. Rusia
cautã prin urmare sprijin la China ºi
pare cã îl gãseºte. China are însã
alte planuri ºi nu se ºtie dacã vrea
sã împartã planeta cu Rusia vecinã.
Cine are însã de câºtigat ºi cine de
pierdut de pe urma unui mare
rãzboi? De data asta toatã lumea va
pierde, iar România îºi va vedea de
rolul sãu de altã datã: monedã de
schimb între marile puteri.

O femeie împãrþitã la 2 !
Ce faci când femeia pe care o iubeºti este atât de atrãgãtoare încât cel

mai bun prieten al tãu este absolut fermecat de ea? Dar ce faci când afli ca
femeia asta îl iubeºte ºi pe el... ºi pe tine???

Cum sã împaci ºi prietenul ºi iubita?
Hai sã gãsim împreunã soluþia idealã în comedia “O FEMEIE ÎMPÃRÞITÃ

LA 2” cu Ana Odagiu, Silviu Mircescu ºi Sergiu Costache.
Spectacolul va avea loc în data de 17.02.2022, ora 19.00, în sala de

spectacole a Palatului Culturii. Preþul unui bilet este de 50 lei, indiferent de
locul în salã. Biletele sunt disponibile începând din 1 FEBRUARIE 2022, la
Agenþia Teatralã a Palatului Culturii „Teodor Costescu” , situatã la intrarea în
sala de spectacole sau online pe iaBilet.ro.

Programul Agenþiei Teatrale:
Luni-Joi, orele 09:00-15:00;           Vineri, orele 09:00-13:00.
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele 09:00 ºi 16:00, la

telefon: 0733 033 071.
Potrivit normelor în vigoare, la aceastã reprezentaþie numãrul biletelor

este limitat. Accesul în salã se va face conform locurilor disponibile, având
în vedere condiþiile epidemiologice din aceastã perioadã.

Vizionarea spectacolului este permisã numai cu purtarea mãºtii de protecþie
si pot participa DOAR persoanele vaccinate complet, trecute prin boalã, cele
cu test negativ PCR (în ultimele 72 de ore) sau test rapid (în ultimele 48 ore).

“O FEMEIE ÎMPÃRÞITÃ LA 2”
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La sediul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta”
al judeþului Mehedinþi a avut loc,
joi, 03 februarie a.c., prezentarea
activitãþii desfãºurate de pompierii
mehedinþeni în anul 2021.
    Evenimentul s-a desfãºurat
într-un cadru restrâns, impus de
condiþiile epidemiologice actuale,
în prezenþa prefectului judeþului
Mehedinþi, Isuf Constantin Alin,
vicepreºedintelui Consiliului
Judeþean Mehedinþi, ing. Negru
Ionicã, preºedintelui Autoritãþii
Teritoriale de Ordine Publicã -
chestor de poliþie Dumitrescu
Doru, dar ºi a ºefilor structurilor
teritoriale cu care colaborãm.
   Analiza activitãþilor desfãºurate
de pompierii mehedinþeni a fost
prezentatã de inspectorul ºef al
I.S.U. Mehedinþi, colonel Florentin
Dragomir, care s-a declarat
mulþumit de gradul de îndeplinire
a obiectivelor propuse pentru anul
precedent ºi a felicitat personalul
pentru modul de îndeplinire a
acþiunilor derulate în sprijinul
semenilor, pentru protejarea vieþii

Evaluarea activitãþii desfãºurate de Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã “Drobeta” al judeþului Mehedinþi în anul 2021

ºi a bunurilor acestora.
   În anul 2021, I.S.U. Mehedinþi
a asigurat gestionarea a 8.791 de
misiuni ºi acþiuni, reprezentând,
în medie, circa 24 de intervenþii pe
zi, concretizate în 8.516 de
intervenþii în situaþii de urgenþã,
272 de recunoaºteri în teren ºi 3
exerciþii cu forþe ºi mijloace în teren.
Misiunile desfãºurate de pompierii
mehedinþeni au constat în 4.500
de intervenþii SMURD, 393 de
incendii, 1.124 de arderi
necontrolate ale vegetaþiei uscate,
272 de intervenþii pentru asistenþa
ºi salvarea persoanelor, 638 de
acþiuni pentru protecþia
comunitãþii, 21 de misiuni la
inundaþii, 16 misiuni pirotehnice ºi
28 de misiuni desfãºurate pe timpul
evenimentelor de amploare care pot
genera situaþii de urgenþã.

Referitor la pandemie, în anul
2021, pompierii au desfãºurat 396
de misiuni de decontaminare
biologicã, 1.163 misiuni de
verificare a concentraþiei de oxigen
la secþiile COVID-19 din spitale,
327 misiuni de transport persoane

suspecte/confirmate cu virusul
SARS-CoV-2, fiind asistate un
numãr de 663 persoane, 73 de
acþiuni desfãºurate împreunã cu
I.P.J. Mehedinþi, 177 misiuni
transport vaccin, 56 de misiuni de
transport materiale ºi echipamente
protecþie anti-COVID-19 ºi 7
misiuni de transport teste antigen
ºi mãºti de protecþie alocate
unitãþilor de învãþãmânt.
  Pe timpul desfãºurãrii
intervenþiilor au fost salvate 723
persoane (715 adulþi ºi 8 copii),
bunuri în valoare de 12.007.000
lei ºi 50 de animale.

Comparativ cu anul precedent,
numãrul intervenþiilor în situaþii de
urgenþã au crescut cu 7,25%.
  Paramedicii SMURD au
intervenit la 4.500 de urgenþe
medicale, 888 dintre acestea fiind
intervenþii la traumatisme, 246
afecþiuni cardiace, 118 intoxicaþii,
2.458 intervenþii pentru diverse
afecþiuni medicale, 261 de
accidente de circulaþie, pe timpul
intervenþiilor fiind asistate medical
4.803 persoane, dintre care 4.570
adulþi ºi 233 copii.
 Pompierii din cadrul
subunitãþilor de intervenþie ale
I.S.U. Mehedinþi au acþionat
pentru stingerea a 393 de
incendii, 148 dintre acestea, s-
au manifestat la proprietãþile
particulare ale cetãþenilor
(locuinþe ºi gospodãrii). Cauzele
probabile predominante au fost
determinate de folosirea focului
deschis (132), instalaþiile electrice
defecte (78), dar ºi de acþiunea

intenþionatã (73). În incendii ºi-
au pierdut viaþa opt persoane, iar
alte patru au suferit arsuri.
   Pe linia prevenirii situaþiilor de
urgenþã - apãrare împotr iva
incendiilor ºi protecþiei civile,
anul trecut, cadrele I.S.U. Mehedinþi
au desfãºurat 837 de controale de
prevenire, fiind identificate 4.864
deficienþe. Pe timpul controalelor au
fost aplicate 682 de amenzi, în
cuantum de 1.201.403 lei ºi 1.866
de avertismente.
   Anul 2021 a fost un an încãrcat
de evenimente, atât în plan
operaþional, cât ºi în zona
structurilor suport, perioada
analizatã fiind caracterizatã de
intervenþii ºi misiuni complexe,
eforturile pompierilor mehedinþeni
fiind centrate pe asigurarea unui
rãspuns optim ºi eficient la toate
intervenþiile ºi activitãþile din sfera
de competenþã a instituþiei noastre.
    Din nefericire, la fel ca ºi în anul
2020, anul 2021 a fost caracterizat
de manifestarea riscului generat
de COVID, unitatea fiind implicatã,
atât în plan activ, cât ºi reactiv,
alãturi de autoritãþi publice în
gestionarea pandemiei.
   ªi în acest an, obiectivul principal
al pompierilor mehedinþeni
rãmâne gestionarea eficientã a
situaþiilor de urgenþã, prin
asigurarea unui rãspuns prompt
în misiunile de prevenire, protejare
ºi salvare a persoanelor, bunurilor
acestora, dar ºi a mediului.

COMPARTIMENTUL
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a peste trei milioane de semnãturi.
   Pe scurt, dupã cum sunt prezentate
argumentele în cadrul platformei
www.josiohannis.ro, Klaus Iohannis,
„turistul de la Cotroceni”, trebuie sã
fie demis pentru cã:
   - a cãlcat în picioare Constituþia,
folosind-o în scop personal; a
favorizat cu neruºinare PNL-ul sãu,
deºi preºedintele ar trebui sã fie al
tuturor cetãþenilor; a recunoscut chiar

Caravana AUR va poposi duminicã 13 februarie 2022 ºi la Drobeta Turnu Severin
el cã nu e apt sã fie ºeful statului:
statul român a eºuat; este vinovatul
moral pentru miile de morþi.
Marionetele puse cu încãpãþânare de
el sunt incapabile sã gestioneze criza
sanitarã; i-a condamnat pe români la
sãrãcie cu dispreþ, lãsând facturile sã
creascã exploziv; România e
producãtor de energie pentru strãini;
a distrus viitorul copiilor închizând
ºcolile ºi lãsând în paraginã sistemul
de învãþãmânt; a tras chiulul de la
muncã de fiecare datã când þara avea

nevoie de el. În cea mai gravã crizã
politicã ºi sanitarã a fugit în vizitã la
Piramide ºi a jucat golf; faþã de eroii
neamului nostru este lipsit de respect,
nu e prezent aproape niciodatã la
sãrbãtorile naþionale; stã departe de
nevoile românilor, preferând luxul de
la Cotroceni în locul pãcii sociale. Nu
mediazã între sindicate ºi patronate,
între stat ºi cetãþenii lui; a generat criza
politicã actualã în plinã pandemie,
condamnând oameni la moarte; a
acaparat Justiþia ºi controleazã

activitatea guvernului, instituþiile
încãlcând legi pentru a-i îndeplini
ordinele; mirosind puterea absolutã
a început dezbinarea românilor,
punându-i sã lupte unul împotriva
celuilalt, mizând pe lipsa noastrã
de unitate.
   Aºteptãm câþ mai mulþi
mehedinþeni sã-l întâmpinãm cum se
cuvine ºi la Drobeta Turnu Severin,
pe liderul AUR, George Simion.

                  Ioan N. TÃTUCU,
Coordonator AUR Mehedinþi



opiniiOBIECTIV mehedinþean 10 - 16.02.2022 pag. 11

   Într-o primã etapã, expoziþia a fost
gazduitã de Galeria Agora, a U.A.P.
Filiala Reºiþa, prilej cu care, în
ultimul numãr al revistei de culturã
REFLEX, doamna Ada D. Cruceanu
remarca: Acrilicul, uleiul, tehnica
mixtã, acuarela, obiectul
tridimensional, fotografia -
instrumente ºi tehnici antrenate,
chiar de la începuturile Gernik-Art-
ului, în a configura ºi consacra un
„loc”, în a-l popula, dincolo de
realitatea obiectivã (ºi obiectualã),
cu transcripþia plasticã, naraþiunea
ºi discursul plurisemnificant al
acesteia. Pentru a XIX-a oarã aºadar,
mica aºezare dintre Munþii
Almãjului ºi cei ai Locvei, cu o
istorie centenarã ºi o doveditã
concentrare ºi prezervare a
identitãþii celor care au format-o -
coloniºti cehi ai anilor 1820-30 - a
gãzduit, într-o varã nu tocmai
liniºtitã, cum a fost cea a lui 2021,
„colonia” artiºtilor vizuali (ºi
vizibili), 15 la numãr, organizatã sub
„bagheta” iniþiatorului ei, Costin
Brãteanu, într-atât de legat de Gârnic
încât pare de-o viaþã om al locului.
Cum, din câte povesteºte curatorul
Costin, de acest loc se vor fi legând,
pânã la a hotãrî sã-ºi achizioneze o
„cãsuþã” în satul dintre munþi, dar
ºi din „coasta” Dunãrii, ºi Anna
Khodorkovski, Susie Vier, curatorul
însuºi ºi Sarah Raluca Miulescu...
   Pãstrându-ºi formatul temporal,

Tabãra de creaþie artisticã ºi documentare “GERNIK ART CAMP” XIX (2)
Urmare din numãrul trecut cele ºapte zile „fãrã de odihnã”,

campând în aceeaºi Pensiune
„Gârnic-100", ediþia din acest an, cu
cele aproape patruzeci de lucrãri
finite, pare oarecum mai puþin
explozivã (cantitativ), dar tot atât de
pregnantã calitativ, racordatã
deopotrivã la viziunea ºi
raþionamentul plasticii de tradiþie, cu
peisajul ori portretul, sau elemente
ale acestora, preluate ºi reinstaurate
„in situ-ul” pânzei, dar ºi la
„vagabondajul” printre concepte ºi
tehnici de artã contemporanã/
recentã, elocvente în mãsura în care
reasambleazã itemuri ºi genereazã
interpretãri inedite ale aceloraºi
„unitãþi de realitate” preexistente.
Caligrafii vibra(n)te, cu orizonturi
largi ºi blând-maiestoase ori
fluidizãri pe toate registrele
referentului - în acuarelele Gabrielei
Drãghici ºi în uleiul Gabrielei
Drinceanu, caligrafii de detaliu ºi
luminozitãþi devoalate pe suprafeþe
mici, recuperând singularitatea
albului - în acrilicele lui Ion
Drãghici, ori meditaþii asupra unui
timp oricând în disoluþie, cu
sugestia finã a unei abia dismulate
nostalgii feminine (în acrilicul sãu),
încheindu-ºi - previzibil ideatic,
aluziv plastic - fiinþarea în lucrarea
(nu întâmplãtor!) realizatã în tehnicã
mixtã/pânzã, la Gheorghe Mosorescu.
Dinamice, cooptând detaliul în planuri
largi, într-un complex cromatic, ori
reprezentându-l, singular, în griuri

contrastante - acrilicele Annei
Khodorkovski, tentate de infratema
prezenþei construcþiilor antropice,
ori, tot sugerând prezenþa omului,
în coordonãri deopotrivã schematic-
figurative ºi transferul acestora în
elemente simbolice, sub semnul
cercului / cetãþii, în uleiurile Liei
Popescu. Pregnante, cu accente
puternice pe psihologia
personajelor ºi statutul lor în
cotidianul locului, nu mai puþin însã
în galeria generalã a umanului,
portretele în acrilic semnate de Susie
Vier. Pe alte coordonate, în tehnicã
experimentalã, ori print/hârtie,
portretul traverseazã o altã vârstã a
reprezentãrii, în combinaþii de
elemente, altfel disparate, legate însã
ºi co-semnificate prin suprapuneri
decorative, la Sabina Drinceanu. Un
melanj al secvenþelor tematice, în
încercarea de a sparge distanþele
dintre confortul interior - decorativul
ºi tensiunile inerente acestuia -, ºi
aglomerãri în spaþiul exterior al
locuirii, cu voluptate acoperind
întreaga suprafaþã a pânzei, la Ileana
Dragomirescu. Singularã în
inventarul campaniei din 2021,
sculptura Gabrielei Drinceanu
reinvesteºte, pare-se, o temã
strãveche, a matricei feminine
atotgenitoare, nu fãrã o tentã
grotescã, altfel fireascã în epoca
demitizãrilor. Nu lipsite de acelaºi
suport tematic, lucrãrile Angelei
Szabo (acrilic ori tehnicã mixtã/

pânzã) asambleazã elementele
reprezentative ale feminitãþii într-o
progresie a  aceleiaºi demitizãri, fie
prin acumulare sau, dimpotrivã, prin
reducþia lor la simbolistica floralã,
ambele pigmentate, ironic, de
îngrãdiri sentimental-decorative. În
tehnicã mixtã, Sarah Raluca
Miulescu reitereazã virtuþi ale
peisajului, recompus prin „aliaje”
naturale care reliefeazã (ºi în sensul
de origine al cuvântului, dar ºi în cel
al reliefului artistic) micro-spaþiile
dintr-un plan larg, susþinut coloristic
de un verde puternic-optimist, dar
ºi de petele albe ale necunoscutului,
deloc lipsit de temeri, al
cartografierii. Determinãri cu
„geometrie fixã”, exploatând
deopotrivã semnificaþii asociate, prin
tradiþie figurilor ºi... misterelor
geometriei, dar ºi sugestiile
cromaticii monocorde, ori ale
complementaritãþii/ disjuncþiei
culorilor - în lucrãrile lui Ion Pantilie
(uleiuri) ºi ale lui Sabin Drinceanu
(tehnicã mixtã/ pânzã). Cu geometrii
„variabile”, caleidoscopice (tehnicã
mixtã/ pânzã), reclamând deopotrivã
atenþia la întregul lor, dar ºi la detalii,
lucrãrile lui Costin Brãteanu
marcheazã un „teritoriu” al vibraþiei
continue, suficientã sieºi ºi
îndatoratã exclusiv punerii în scenã
a unuia ºi aceluiaºi personaj, jucând
simultan toate rolurile - scenarist,
scenograf, actor, regizor. ªi, cu
siguranþã nu din întâmplare, alb/
negrul fotografic al lui Horia Preja
se decupeazã acum, prin
comparaþie, cu o altã vigoare, ca un
semnal acut al unui prezent
referenþial nemediat, desfãºurându-
se dupã canoane strãvechi (chiar
dacã instrumentarul gospodãresc e
altul), pe care prezenþa „coloniei”
artistice nu-l altereazã, dar pentru
care tocmai aceastã prezenþã este
semnul unul alter ego, idividual ºi
colectiv, de mâine.
   Cum, de altfel, sistemele
profunde ale alteritãþii-în-
desfãºurare îmi par a fi ºi cele care
au statornicit, artistic ºi existenþial,
acest fervent „GerniK-Art”.
Pentru detalii vã puteþi adresa D-
nei Ileana Berariu, tel: 0356
469670, e-mail: arte@bjt.ro 

Cu preþuire, Costin Brãteanu

Joi, 10 februarie 2022, ora 17:00, Sala ,,GH. D. ANGHEL”
a Palatului Culturii “TEODOR COSTESCU” va fi gazda
vernisajului expoziþiei intitulate “Zboruri, în poziþia de drepþi”.
Cei doi protagoniºti ai evenimentului sunt Oara Larisa MUTU-
MINDOIU ºi Florin PREDA-DOCHINOIU, artiºti tineri, dar
foarte apreciaþi de lumea artisticã, cu recenzii bune din partea
criticilor de specialitate, ca de exemplu Pavel ªUªARÃ.

Oara Larisa MUTU-MINDOIU este gorjeancã, a sudiat la
Facultatea de Arte Plastice din Cluj, activeazã ca subofiþer în
structurile I.S.U, Mehedinþi, este cãsãtoritã ºi are un bãiat. Pânã
în prezent, Larisa MINDOIU, cum o ºtiu prietenii, a susþinut
numeroase expoziþii personale ºi de grup în þarã ºi strãinãtate.

Florin PREDA-DOCHINOIU este ºi el gorjean, tânãr
pensionar, fost ofiþer al M.A.I, Gorj, în prezent stabilit în
oraºul Motru, este cãsãtorit ºi are doi copii.

Lucrãrile lor de picturã, graficã, iconografie sunt prezente
în muzee ºi colecþii particulare din România, Franþa, Italia,
Austria, Liban, Brazilia, Cuba, Republica Moldova, Slovenia.

“Zboruri, în poziþia de drepþi”
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Bãncile centrale din întreaga lume,
inclusiv Rezerva Federalã, BCE sau
Banca Angliei, au declanºat în ultimele
luni procesul de înãsprire a politicilor
lor monetare, încercând prin majorarea
dobânzilor sã încetineascã inflaþia fãrã
a afecta evoluþia economicã.

Pentru a limita creºterea preþurilor,
BNR a decis miercuri sã majoreze
dobânda sa de politicã monetarã de
la 2 la 2,5%/an. În acelaºi timp, rata
pentru facilitatea de creditare
(Lombard) a fost majoratã la 3,5% iar
cea a facilitãþii de depozit la 1,5%.

Cu toate acestea, România rãmâne cu
cea mai redusã dobândã-cheie din zonã.
În Cehia ea este de 4,5%, în Ungaria de
2,9% iar în Polonia de 2,75%.

Un raport al BCR anticipeazã cã
„dobânda de politicã monetarã va
atinge 3,0% la mijlocul acestui an,
iar dobânda Lombard 4,0%”.

Fãrã a mai aºtepta decizia de politicã
monetarã a BNR, dobânzile interbancare
au cunoscut o nouã majorare.

Indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în
lei contractate înainte de mai 2019, a
crescut miercuri de la 3,22 la 3,29%,
valoare care nu a mai fost atinsã
începând cu mai 2019.

Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare,
a urcat de la 3,37 la 3,43%, cea mai
ridicatã valoare începând aprilie 2019.
Indicele ROBOR la 12 luni, care
reprezintã rata dobânzii plãtitã la
creditele în lei atrase nivel interbancar,
a urcat de la 3,48 la 3,56%.

Evoluþia leului faþã de euro din
perioada analizatã a fost una foarte
stabilã, în ton cu ceea ce s-a petrecut
în ultimele patru - cinci luni. Cursul
monedei unice a fluctuat între 4,9457

BNR a majorat dobânda-cheie la 2,5%
Atlantida a fost un continent, sau,

mai bine-zis, o insulã imensã,
undeva, în Oceanul Atlantic. Ea s-a
scufundat la un moment dat. Despre
ea vorbesc doar vechii scriitori. Din
scrierile acestora aflãm cã locuitorii
acestei “insule-continent” erau
deosebiþi de restul oamenilor. Erau
“atlanþi”, adicã mai mari, uriaºi; erau,
în acelaºi timp, cu mult mai avansaþi
în cunoaºtere decât ceilalþi. Atlantida
ajunsese la un nivel de culturã ºi
civilizaþie greu de apreciat astãzi.
Adevãrat este cã, dupã cum spun cei
vechi, tocmai aceastã dezvoltare
extraordinarã a ºtiinþei atlanþilor a
dus la distrugerea civilizaþiei ºi
continentului lor.  S-a produs acolo
o catastrofã, care a nimicit viaþa ºi
teritoriul atlanþilor. Totul a rãmas o
amintire.

Pornind de la acest adevãr,
oamenii vremii noastre ar trebui sã
înveþe multe din el. ªi noi, oamenii
de azi, am ajuns la un nivel al culturii
ºi civilizaþiei pe care nu l-au atins
vreodatã generaþiile trecute. Deþinem
aparate, tehnici ºi cunoºtinþe la care
pãrinþii, moºii ºi strãmoºii noºtri nici
n-au visat vreodatã.  E ºi bine, e ºi
rãu. Cunoaºtem o bunã parte din
tainele lumii, ale Pãmântului ºi
Cosmosului ºi le stãpânim, conform
poruncii divine: “Creºteþi ºi vã
înmulþiþi ºi stãpâniþi Pãmântul”. Am
crescut sub aspectul cunoaºterii ºi
dezvoltãrii ºtiinþei ºi tehnicii; ne-am
înmulþit, fiindcã am ajuns de la o
pereche de oameni la peste ºapte
miliarde; stãpânim Pãmântul ºi se
pare cã stãpânim ºi o pãrticicã din
Univers. Ei bine, ce facem acum?
Suntem noi suficient de înþelepþi ca
sã gestionãm aceste comori, pe care
le deþinem sau vom avea soarta
atlanþilor de pe Atlantida?

Faptul cã putem sã stoarcem toate
bogãþiile Pãmântului, cã putem sã
creãm atâtea ºi atâtea bunuri ºi
tehnologii nu ne satisface. Vrem tot
mai mult. Vrem totul! Nu cred cã a fost
an, în ultimele douã secole, în care,
undeva pe glob, sã nu fi fost un rãzboi
sau o stare conflictualã între douã sau
mai multe state. Nu mai vorbesc de
conflagraþiile mondiale. S-au secerat
milioane de vieþi omeneºti, s-au
distrus bunuri materiale ºi spirituale
incalculabile. S-au ocupat teritorii, s-

Atlantida vremii noastre
au pierdut teritorii; s-au schimbat
graniþe; s-au înfiinþat  ºi s-au desfiinþat
state. Existã locuri în lume, unde
produsele agricole ºi alimentele în
general sunt aruncate la gunoi ca sã
nu scadã preþul lor de pe pieþe; existã,
în acelaºi timp, locuri de pe glob, unde
oamenii mor de foame. Existã oameni
foarte bogaþi ºi existã oameni foarte
sãraci. Existã þãri, a cãror tehnologie
le permite sã distrugã planeta Pãmânt
printr-o simplã apãsare pe buton; existã
þãri, în care populaþia lor trãieºte la nivel
de triburi primitive. Existã þãri care se
ameninþã cu folosirea armelor
nucleare; existã triburi, care se
ameninþã cu arcurile, cu bâtele ºi cu
pumnii. Se alocã anual sume uriaºe
pentru înarmare, pentru arme ºi muniþii
tot mai sofisticate; se alocã puþin, poate
chiar nimic pentru cercetarea unor boli
care secerã mii ºi mii de oameni în
fiecare zi. Auzim cã un bombardier
costã miliarde de dolari sau de euro,
dar nu auzim cã s-a alocat asemenea
sume pentru cei bolnavi de covid, de
cancer, de sida, de ebola ºi de alte ºi
alte ciume ale veacului nostru! Existã
oameni care se plimbã cu rachetele
printre stele, care îºi cumpãrã terenuri
pe lunã sau pe planeta Marte, dar existã
milioane de oameni, în special de copii,
care nu ºtiu sã scrie ºi sã citeascã,
fiindcã n-au bani sã urmeze o ºcoalã.
Existã oameni care-ºi fac palate ca-n
poveºti ºi cavouri cu încãlzire centralã
ºi televizoare cu plasmã, care vin sã
boteze copiii cu elicopterul ºi existã
oameni care scotocesc prin tomberoane
ca sã gãseascã o coajã de pâine s-o
mãnânce!

Vorbim de globalizare, de
dispariþia statelor ºi a graniþelor
dintre ele, de o lume care sã semene
cu o turmã fãrã staule ºi garduri între
ele, dar constatãm cã în multe-multe
cazuri sunt ziduri de netrecut între
pãrinþi ºi copii, între fraþi, între soþi!
Ne batem cu pumnul în piept cã
respectãm drepturile omului, dar
legalizãm avorturile ºi aruncãm la
tomberon milioane de copii
nevinovaþi, în schimb, recunoaºtem
ca legale “cãsãtoriile” între persoane
de acelaºi sex, ucidem pe cei care
nu sunt de aceeaºi religie, limbã,
etnie ºi culoare cu noi.

 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

 Radu Georgescu

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

ºi 4,9468 lei, cel de miercurea aceasta
fiind stabilit la 4,9459 lei, dupã o
ºedinþã în care cotaþiile au fluctuat
între 4,944 ºi 4,947 lei.

Chiar dacã economia SUA a creat
467.000 de locuri de muncã în ianuarie,
depãºind de trei ori prognozele, moneda
americanã nu a profitat de aceste date,
dupã ce BCE a anunþat cã este pregãtitã
sã mãreascã dobânzile din zona euro la
sfârºitul acestui an.

De la un minim de 1,1132 dolari, în
ultima zi din ianuarie, euro a crescut
vineri la 1,1484 dolari, maxim al
ultimelor aproape trei luni, pentru ca
miercurea aceasta sã fluctueze între
1,1402 ºi 1,1445 dolari. Cursului
monedei americane a alunecat de la
4,3941 la 4,3153 lei, iar cel de la finalul
perioadei a fost stabilit la 4,3233 lei.

Moneda elveþianã s-a depreciat la
sfârºitul sãptãmânii trecute pânã la
1,06 franci/euro, minim al ultimelor
trei luni, iar media a scãzut la 4,6766
lei, pentru ca la sfârºitul perioadei sã
urce la 4,6821 lei.

Banca Angliei a majorat dobânda
sa de politicã monetarã la 0,5% iar
lira sterlinã a crescut la 1,2068 euro.
Cotaþiile au trecut apoi pe scãdere iar
media ei a scãzut de la 5,9390, la
începutul perioadei, la 5,8477 lei.

Dupã o scãdere la 251,5569 lei preþul
gramului de aur a urcat miercurea
aceasta la 253,9364 lei, dupã ce uncia
a urcat la 1.826 - 1.833 dolari.

Joi, bitcoin a atins un minim de
circa 36.300 dolari, dupã care a
revenit spre 45.000 dolari. La rândul
sãu, ether a crescut de la 2.480 dolari,
la începutul sãptãmânii trecute, la
3.000 - 3.110 dolari.
Analiza cuprinde perioada 1 - 9
februarie.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna aduce un amalgam de situaþii ºi
discuþii controversate greu de înþeles ºi de
controlat. Cheltuielile se pot înteþi, de aceea fii
prudent ºi evitã excesele. Sunt ºanse sã þi se
mãreascã veniturile, dar nu atât cât ai dori. Totuºi
te poþi descurca foarte bine cu ceea ce ai.
Persoanele din anturajul apropiat îþi sunt alãturi,
dar unele au interese ascunse ºi defavorabile
þie. Acasã, în familie este nevoie de sprijinul tãu.
Se recomandã prudenþã la instalaþiile de apã din
spaþiul locativ. Posibile controverse cu membrii
familiei ºi cu neamurile.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Începutul sãptãmânii este favorabil alcãtuirii
planurilor personale ºi profesionale pe termen
lung. Atenþia ºi eforturile îþi sunt atrase în mod
special de cãtre segmentul muncii, pentru cã aici
bate vântul schimbãrii. Reþine ce se petrece în
aceste zile, atât la locul de muncã, cât ºi în
segmentul sãnãtãþii. Unele persoane din
anturajul apropiat îþi sunt alãturi ºi ai putea
discuta pe îndelete cu cineva ales bine, despre
intenþiile tale profesionale de viitor. Evitã
exagerãrile ºi ai încredere cã totul se desfãºoarã
în favoarea ta. Multe drumuri pe distanþe scurte.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sunt zile bune pentru a te ocupa de sufletul
ºi trupul tãu. Ai nevoie de odihnã, retragere din
forfota cotidianã ºi dialog interior. Se pot
evidenþia unele afecþiuni mai vechi sau mai noi,
însã îþi vin ajutoare deosebite, dacã eºti atent ºi
deschis mental. De evitat analizele, consultaþiile
medicale ºi intervenþiile chirurgicale în intervalul
10 - 11 februarie. Odihna, alimentaþia corectã,
plimbãrile uºoare în aer liber te însãnãtoºesc ºi-
þi limpezesc gândurile. A doua parte a sãptãmânii
aduce creºteri ale veniturilor, dar apar ºi
cheltuieli.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Dialogurile cu prietenii sau cu cineva din
segmentul profesional te vor pune pe gânduri.
Totuºi, informaþiile primite sunt de bun augur
ºi, cu siguranþã, le vei folosi, undeva, cândva.
În zilele de 10 ºi 11 februarie ai nevoie de
interiorizare, detaºare de cotidian ºi alcãtuirea
unor planuri de viitor, atât în plan personal, cât
ºi profesional. Primeazã planul personal, în
special segmentul domestic ºi relaþiile cu
membrii familiei ºi rudele. Îngrijeºte-þi
sãnãtatea, care este destul de vulnerabilã
întreaga sãptãmânã.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Se contureazã multe evenimente sociale, la
care trebuie sã joci rolul principal. ªefii, figurile
autoritare din plan personal ºi familial te vor
provoca la discuþii sau îþi vor propune sarcini
profesionale noi. Analizeazã bine dacã accepþi,
pentru cã va fi dificil sã duci la bun sfârºit,
indiferent despre ce este vorba. În preajma datei
de 10 Februarie te vei gândi sã-þi reevaluezi
relaþiile cu anturajul apropiat. Cãlãtorii pe
distanþe scurte, dialoguri cu lume diversã ºi
contradicþii sufleteºti. Odihneºte-te, pentru cã
sãnãtatea este vulnerabilã.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Dacã începutul sãptãmânii îþi aduce gânduri
ºi preocupãri spirituale, influxurile energetice
din a doua parte a sãptãmânii te ancoreazã în
planul material, prin situaþii deosebite. Se pare
cã eºti susþinut de cãtre ºefi sau de persoane cu
autoritate. Însã, depinde de tine cum gestionezi
relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat. Evitã
discuþiile aprinse ºi criticile la adresa altora.
Prietenii îþi sunt alãturi ºi te sfãtuiesc de bine.
Dar, analizeazã pe îndelete tot ce vine dinspre
alþii ºi decide în consecinþã. Schimbãri financiare
la locul de muncã!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmânã importantã în plan profesional,
deoarece apar modificãri salariale. Vei fi nevoit
sã achiþi facturi, taxe sau sã te implici în relaþii
cu instituþii financiare. Recomandabil este sã
verifici toate documentele cu care ai de-a face
ºi sã te informezi corect ºi la timp cu privire la
tot ce þine de bani ºi bunuri comune cu alþii. La
serviciu eºti în vizorul ºefilor, fiind posibil sã
participi la reuniuni socio-profesional
importante. Prudenþã ºi mãsurã pentru cã existã
riscul sã-þi pierzi reputaþia sau locul din cadrul
unui colectiv de lucru.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Colaborãrile ºi relaþia cu partenerul de
viaþã se vor evidenþia încã din primele zile ale
sãptãmânii. Este nevoie sã asculþi ºi sã þii cont
de sugestiile ºi doleanþele celorlalþi, altfel
existã riscul sã izbucneascã conflicte. Cumva
la tine este hiba, în sensul cã eºti nerãbdãtor
ºi cu greu îþi intrã cineva sau ceva în voie.
Controleazã-þi reacþiile ºi ai încredere cã
lucrurile  se desfãºoarã în favoarea ta.
Îndreaptã-þi atenþia ºi spre cheltuielile comune
cu alþii, în speþã achitarea datoriilor de orice
fel. Finalul sãptãmânii îþi aduce veºti din ºi
despre strãinãtate.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Mult de lucru la serviciu, însã este vorba
despre activitãþi de rutinã destul de
plictisitoare. Dozeazã-þi eforturile, întrucât
sãnãtatea este vulnerabilã ºi se pot evidenþia
afecþiuni mai vechi sau mai noi. Relaþiile
parteneriale sunt conflictuale în zilele joi ºi
vineri, deci fii prudent ºi evitã discuþiile
contradictorii ºi angrenarea în activitãþi care nu
te privesc. Colegii te susþin prea puþin, iar cu
ºefii nu se recomandã vreun contact. În paralel
apar câºtiguri din activitãþi suplimentare sau
cei dragi îþi oferã bani, bunuri sau favoruri.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Interesante zile pentru relaþiile sentimentale ºi
pentru cele cu copiii. Se întrezãresc activitãþi
sociale, recreative cu cei dragi, chiar ºi implicarea
în hobby-uri comune. Totuºi ai grijã sã þii cont ºi
de nevoile sau doleanþele celorlalþi. Þi se poate
reproºa faptul cã faci totul numai pentru
îmbunãtãþirea imaginii tale publice sau pentru a
obþine favoruri din partea unor persoane oficiale
importante. Sãnãtatea este vulnerabilã, dar nu se
recomandã consultaþii, analize medicale ºi
intervenþii chirurgicale, decât în cazuri ce nu
suportã amânare. Controverse parteneriale.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Prima parte a sãptãmânii este favorabilã
segmentului domestic, astfel cã ar fi bine sã-þi
programezi activitãþi necesare casei, împreunã
cu membrii familiei. Sunt momente bune pentru
înfrumuseþarea spaþiului de locuit ºi pentru
dialoguri pe teme patrimoniale. Persoana iubitã
sau copiii te vor solicita sã le fii alãturi, fie într-
o chestiune personalã delicatã, fie în activitãþi
distractive. Dozeazã-þi eforturile, astfel încât sã
rezolvi totul corect, la timp ºi împãcând pe toatã
lumea. Sãnãtatea este vulnerabilã în a doua parte
a sãptãmânii, plus de lucru la serviciu.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Joi ºi vineri ai multe drumuri de fãcut, pentru
a rezolva diverse chestiuni personale sau
profesionale. De asemenea, se vor evidenþia
întâlniri ºi dialoguri cu persoanele din anturajul
apropiat. Mulþi te vor provoca la discuþii
indiscrete, dorind, sub o mascã binevoitoare,
sã afle cât mai mult din viaþa ta personalã ºi din
planurile profesionale. Fii prudent ºi nu te lãsa
ademenit de vorbe ºi de gesturi mieroase. Ai
putea avea senzaþia cã participi la un dialog al
surzilor. Eºti destul de solicitat ºi acasã de cãtre
membrii familiei. Relaþiile sentimentale sunt
active în mod benefic.

(10 - 16 februarie 2022)

Autor: AstroCafe.ro
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Angajatorul GREENPEAS
ENTERPRISE APS , cu adresa în
Eskemosevej, 8, Refsvindige, DK-5853,
Ørbaek, Danemarca , oferã, prin
intermediul reþelei EURES România, 100
de locuri de muncã vacante pentru
lucrãtori în agriculturã - culegãtori de
mazãre. Locul de muncã va fi în insula
Funen (Fyn) din Danemarca, ferma din
Industrivej 1E, 5750, oraºul Ringe.
Angajatorul cautã persoane îndemânatice
ºi mobile la cules de mazãre, cãpºuni,
porumb ºi alte culturi. Cultura principalã
este mazãrea. Pot aplica ºi cupluri. Se va
munci într-o fermã unde majoritatea
lucrãtorilor sunt din România împreunã
cu câteva persoane din Danemarca, cu
oportunitãþi de dezvoltare a abilitãþilor de
muncã ºi socializare. Compania
promoveazã respectul reciproc,
responsabilitatea ºi încrederea reciprocã
între lucrãtori. Se încheie contract direct
la fermã, fãrã intermediari ºi fãrã
comisioane. Se acordã asistenþã în
completarea ºi trimiterea actelor necesare
pentru obþinerea dreptului de muncã în
Danemarca. Se asigurã transport
sãptãmânal cu autobuzele companiei la
cumpãrãturi. Existã posibilitatea de a
avansa în diferite funcþii, ca supervisor,
conducãtor de camion/tractor etc. Existã
posibilitatea de prelungire a contractului
pentru cei care doresc sã lucreze ºi altfel
de munci dupã terminarea sezonului de
mazãre.
Cerinþe: vârsta minimã 18 ani, condiþie
fizicã bunã, experienþã în agriculturã.
Nu sunt cerinþe de limbã strãinã.
    Plata muncii este în funcþie de
cantitatea culeasã. Salariul poate ajunge
pânã la 2000-2500 euro brut/lunã.
Salariul se acordã lunar. Se acordã avans
sãptãmânal, se poate achita cash, se
poate vira în cont bancar. Impozitul ºi
contribuþiile sociale se vor deduce din
salariu conform legislaþiei daneze. De
exemplu, la un salariu de 2000 euro
bru t/ lunã rãmâne un net  de
aproximativ 1600 euro. Se oferã un
bonus 12,5% la totalul salariului, acesta
reprezintã bani de concediu conform
legislaþiei daneze. Mai multe informaþii
despre impozite: http://www.skat.dk.
Cazarea se face în rulote. Fiecare rulotã
are 4 camere, iar în fiecare camerã stau 2
persoane, rulota este echipatã cu baie ºi
toaletã. În camping sunt disponibile
separat de rulote: bucãtãrie complet
mobilatã (frigidere, aragaze), sala de mese,
extra bãi cu duºuri, maºini de spãlat, TV,
internet wireless. Taxa de cazare este de 9
euro pe zi cu toate utilitãþile incluse. Taxa
de cazare se reþine din salariu la plecare.
Asigurarea medicalã este plãtitã de
angajator. Transportul România -
Danemarca este plãtit de angajat.

Angajatorul GREENPEAS
ENTERPRISE APS , cu adresa în
Eskemosevej, 8, Refsvindige, DK-5853,
Ørbaek, Danemarca, oferã, prin
intermediul reþelei EURES România, 65
de locuri de muncã vacante pentru
lucrãtori în agriculturã - culegãtori
de mazãre. Locul de muncã va fi în
ferma din Vila Nova de Milfontes
(Por tugal ia). Angajatorul cautã
persoane îndemânatice ºi mobile la cules
de mazãre. Pot aplica ºi cupluri. Se va
munci într-o fermã unde majoritatea
lucrãtorilor sunt din România împreunã
cu câteva persoane din Portugalia. În
cadrul locului de muncã existã
oportunitãþi de dezvoltare a abilitãþilor
de muncã ºi socializare. Compania
promoveazã respectul reciproc,
responsabilitatea ºi încrederea reciprocã
între lucrãtori. Se încheie contract direct
la fermã, fãrã intermediari ºi fãrã
comisioane. Se acordã asistenþã în
completarea ºi trimiterea actelor necesare
pentru obþinerea dreptului de muncã în
Portugalia. Existã magazine în apropiere,
se asigurã transport sãptãmânal cu
autobuzele companiei la cumpãrãturi.
Cerinþe: vârsta minimã 18 ani, condiþie
fizicã bunã, experienþã în agriculturã.
Nu sunt cerinþe de limbã strãinã.
    Plata muncii este în funcþie de
cantitatea culeasã. Suma minimã de la
care se porneºte salarizarea este de 800
euro brut/lunã, un angajat mediu ajunge
la salariul de 1000-1400 de euro brut/
lunã pe când un angajat foarte bun
ajunge la salariul de 1400-1700 euro
brut/lunã. Salariul se acordã lunar.
   Se acordã avans odatã pe lunã pe
lângã salariul de la finalul lunii. Salariul

EURES ROMÂNIA - locuri de muncã în
agriculturã în Portugalia

Activitãþile privind pescuitul industrial ºi sportiv în apele de
frontierã, apele maritime interioare ºi în marea teritorialã se efectueazã,
în condiþiile legii, în locurile ºi sectoarele stabilite de autoritãþile
competente, cu avizul prealabil al organelor Poliþiei de Frontierã Române,
aºa cum este menþionat în art. 40 din OUG 105/2001 privind frontiera de
stat a României, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   În acest sens, pentru obþinerea avizelor necesare, persoanele interesate
se pot adresa la sediul Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Mehedinþi, Drobeta Turnu Severin, strada Serpentina Roºiori, nr. 3-5
sau pot accesa formularele disponibile pe site-ul poliþiei de frontierã,
www.politiadefrontiera.ro (secþiunea Utile/Formulare).

Totodatã, vã facem cunoscute prevederile art. 4 alin 5 din Legea nr.
55/2020, privind unele mãsuri pentru prevenirea ºi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, potrivit cãrora “Valabilitatea documentelor
eliberate de instituþiile ºi autoritãþile publice, precum ºi de entitãþile private
autorizate conform legii se menþine pe toatã perioada stãrii de alertã,
precum ºi pentru o perioadã de 90 de zile de la încetarea acestei
stãri”, prevedere aplicabilã avizelor deja acordate.

PURTÃTOR DE CUVÂNT Inspector de poliþie LUCIANA LUPªA

EURES ROMÂNIA - locuri de muncã în
agriculturã în Danemarca

se poate achita cash, se poate vira în
cont bancar. Impozitul ºi contribuþiile
sociale se vor deduce din salariu
conform legislaþiei portugheze. De
exemplu, la un salariu de 1500 euro
bru t/ lunã rãmâne un net  de
aproximativ 1365 euro.
Cazarea se face în case. Casele sunt
variate, unele au 3, altele 6 camere. Se
stã de la 2 la 6 persoane în camerã.
Angajatorul va depune eforturi sã asigure
camere separate pentru cei care aplicã
în cuplu. Se asigurã acces la bucãtãrie
complet mobilatã (frigidere, aragaze),
salã de mese,  bãi cu duºuri, maºini de
spãlat. Bãile ºi bucãtãria sunt la comun.
Contravaloarea cazãrii se reþine din
salariu ºi este între 110 ºi 150 euro/lunã.
   Gazul (butelia) se cumpãrã la comun
cu celelalte persoane locuitoare în casã,
restul de utilitãþi fiind incluse în preþul
cazãrii. Asigurarea medicalã este plãtitã
de angajator. Transportul România -
Portugalia  este plãtit de angajator.
Transportul de la locul cazãrii la locul
de muncã în Portugalia este suportat de
angajator. Cei selectaþi trebuie sã aducã
ustensile de bucãtãrie (oale, tacâmuri
etc), sã aibã echipament de muncã
(pentru toate tipurile de vreme, inclusiv
geacã de ploaie, cizme etc.) ºi sã aibã la
ei o anumitã sumã de bani pentru a
putea cumpãra de mâncare pânã la
primul avans. Cei selectaþi trebuie sã
aducã prosoape, lenjerie de pat, pãturã
ºi pernã (se gãsesc ºi la second handuri
în Portugalia la un preþ scãzut, în caz cã
nu este spaþiu în bagaj). Mai multe
informaþii despre cazare ºi transport se
gãsesc pe website-ul www.My-
greenpeas.com. Cei selectaþi vor primi
informaþii detaliate referitoare la cardul
european de sãnãtate, deducere de taxe
etc. înainte de a pleca din România.
Durata contractului: 15 martie 2022 -
31 mai 2022. Program de lucru 40-50
de ore/sãptãmânã, 6 zile/sãptãmânã. De
regulã se lucreazã în intervalul orar 07-15.
Candidaþii trebuie sã trimitã un CV
model EUROPASS, în limba românã,
pe adresa de emai l :
aam@greenpeas.dk.  In formaþi i
suplimentare se pot obþine la telefon
004551501097 sau pe Facebook
Andreea Motoc. Alte informaþii se
gãsesc pe websi te-ul www.My-
greenpeas.com .
Persoanele interesate sã ocupe un loc
de muncã pot viziona oferta accesând
h t t p s : / / w w w. a n o f m . r o / e u r e s /
solicitanti.html, sau se pot adresa
agenþiilor teritoriale pentru ocuparea
forþei de muncã de domiciliu sau de
reºedinþã ale cãror date de contact se aflã
pe site-ul www.anofm.ro.
Data limitã de înscriere: 20.02.2022.

Transportul de la locul cazãrii la locul de
muncã în Danemarca este suportat de
angajat ºi costã 2,5 euro/zi. Opþional
lucrãtorii pot sã îºi aleagã alt mijloc de
transport la locul de muncã, îºi pot aduce
maºinile personale. Cei selectaþi trebuie
sã aducã ustensile de bucãtãrie (oale,
tacâmuri etc.), sã aibã echipament de
muncã (inclusiv geacã de ploaie, cizme
etc.) ºi sã aibã la ei o anumitã sumã de
bani pentru a putea cumpãra de mâncare
pânã la primul salariu. Mai multe
informaþii despre cazare ºi transport se
gãsesc pe website-ul www.My-
greenpeas.com. Cei selectaþi vor primi
informaþii detaliate referitoare la cardul
european de sãnãtate, deducere de taxe
etc. înainte de a pleca din România.
Durata  cont ractu lu i :  iun ie-
septembrie 2022. Program de lucru
40-50 de ore/sãptãmânã, 6 zile/
sãptãmânã. De regulã se lucreazã în
intervalul orar 07-15.
Candidaþii trebuie sã trimitã un CV
model EUROPASS, în limba românã,
pe adresa de emai l :
aam@greenpeas.dk.  In formaþi i
suplimentare se pot obþine la telefon
004551501097 sau pe Facebook
Andreea Motoc. Alte informaþii se
gãsesc pe websi te-ul www.My-
greenpeas.com.
Persoanele interesate sã ocupe un loc
de muncã pot viziona oferta  accesând
h t t p s : / / w w w. a n o f m . r o / e u r e s /
solicitanti.html sau se pot adresa
agenþiilor teritoriale pentru ocuparea
forþei de muncã de domiciliu sau de
reºedinþã ale cãror date de contact se aflã
pe site-ul www.anofm.ro.
Data limitã de înscriere: 20.02.2022.

OBÞINEREA AVIZULUI DE PESCUIT
INDUSTRIAL ªI SPORTIV
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Reunitã pe 17 ianuarie,
Viitorul ªimian a câºtigat primul
amical al iernii. Pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu Severin,
echipa antrenatã de Vasile Mãnescu
ºi Relu Þurai a dispus, sâmbãtã, 5
februarie, cu scorul de 2-1 (0-1) de
ocupanta locului 8 din Seria 6, CS
Universitatea Craiova II, prin golurile
marcate de Mãdãlin Mãtãsãreanu
(’77) ºi Raul Iorgulescu (’90 - pen),
respectiv Atanas Tricã (’27).
   La Viitorul ªimian au debutat ºi
noile achiziþii Robert Licã (Astra
Giurgiu), Mãdãlin Ruican (Viitorul
Pandurii Târgu Jiu), Marius Avram
(CSM Reºiþa), Cosmin Dobre (CSM
Deva), Mãdãlin Mãtãsãreanu
(Pandurii Cerneþi) ºi Bogdan
Geangãlã (CS Universitatea Craiova).
Echipa mehedinþeanã s-a despãrþit în
schimb de fundaºii Samuel Luicã ºi
David Pop, în timp ce mijlocaºul
Samuel Zimþa a plecat în Republica
Moldova, pentru a susþine probe de
joc la Zimbru Chiºinãu. Viitorul
ªimian ar fi trebuit sã joace la sfârºitul
lunii ianuarie cu ACSO Filiaºi, dar
doljenii, aflaþi în cantonament la

Repartizatã în play-out, dupã ce a încheiat sezonul regular pe peultimul
loc în Seria C la handbal masculin, HC Drobeta a început cu stângul anul 2022.
În primul meci oficial, echipa antrenatã de Ionuþ Rouã a fost învinsã de Unirea
Sânnicolau Mare, scor 44-34. Timiºenii au condus la pauzã cu 23-11, profitând
ºi de faptul cã echipa severineanã a fãcut deplasarea doar cu 8 jucãtori, din cauza
diverselor accidentãri ºi a cazurilor de Covid de la nivelul lotului. La Sânnicolau
Mare, HC Drobeta a evoluat în formula: Stuparu - Negroiu (14 g), Vãrzau (4 g),
Drãghici (4), Ruptureanu (4 g), Boboc (3 g), ªocâte (3 g) ºi D. Þiu (2 g).
“La Sânnicolau Mare, am avut probleme mari de efectiv. Am avut accidentaþi, doi
bãieþi cu COVID, iar restul erau la muncã, fiindcã mulþi dintre ei au servicii. Chiar
dacã am pierdut, sunt mulþumit de evoluþia bãieþilor ºi sper sã-i recuperez pe
restul pentru meciul urmãtor, de acasã”, a spus antrenorul Ionuþ Rouã.
   Sâmbãtã, de la ora 12:00, în sala Polivalentã din Drobeta Turnu Severin,
HC Drobeta va întâlni SCM Politehnica Timiºoara II.

Divizia A, Seria C, etapa 1
CS Unirea Sânnicolau Mare - HC Drobeta         44-34 (23-11)
CS Universitatea Craiova - CSU Politehnica Timiºoara      31-22 (13-12)
SCM Politehnica Timiºoara II - CSU “C-tin Brâncuºi” Tg. Jiu42-32 (21-17)

Etapa viitoare
HC Drobeta - SCM Politehnica Timiºoara II
CS Universitatea Craiova - CSU Politehnica Timiºoara
CSU Politehnica Timiºoara - CSU “C-tin Brâncuºi” Târgu Jiu

Debut cu dreptul în amicalele iernii

Isverna, au anunþat în ultimul moment
cã nu mai pot veni la malul Dunãrii.
Sâmbãtã, nou-promovata din
Mehedinþi va întâlni liderul din Liga 4
Gorj, CSO Turceni, dupã care va juca
cu liderul din seria 7, CSM Reºiþa.

Cine sunt noile achiziþii?
   Mijlocaºul Robert Licã (24 ani) a
bifat în prima parte a sezonului 105
minute, în Liga 2, la Astra, fiind folosit
în 5 jocuri, în timp ce fundaºul stânga
Mãdãlin Ruican (19 ani) a fost utilizat
doar într-un joc, timp de 20 minute,
de Viitorul Pandurii Târgu Jiu, fiind
folosit mai mult la echipa a doua a
clubului gorjean, colegã de serie cu
Viitorul ªimian. Marius Avram (29
ani) a jucat în prima parte a
campionatului la CSM Reºiþa.
Sezonul precedent, fundaºul central
a bifat un joc în Liga 2, la „FC U”
Craiova, iar iarna trecutã a fost
împrumutat la CS Afumaþi (Seria 3),
alãturi de care a jucat în barajul pentru
promovarea în Liga 2. Dupã ce a
eliminat FCSB 2, CS Afumaþi a
pierdut „dubla” decisivã cu CSA
Steaua Bucureºti. Avram a fost titular
în meciurile respective. Fundaºul

central Cosmin Dobre (21 ani) a jucat
în prima parte a campionatului la
CSM Deva, echipã care îl transferase
vara trecutã de la CS Universitatea
Craiova II. Atacantul Mãdãlin
Mãtãsãreanu (30 ani) a fost golgheter
la Pandurii Cerneþi, pentru care a
marcat 15 goluri în turul Ligii a 4-a
Mehedinþi, iar severineanul Bogdan
Geangãlã (18 ani) provine de la
echipa de juniori U19 a Universitãþii
Craiova. Juniorii Ayan Stoican,
Alexandru Stancu ºi Feri Fotoniu, toþi
3 de la CSS Drobeta Turnu Severin,
au fost ºi ei cooptaþi în lotul Viitorului
ªimian. “În primul rând, am þinut cont
de plecarea celor doi fundaºi ºi am
adus jucãtori pe aceleaºi posturi. L-
am luat pe fundaºul central de la
CSM Reºiþa, Avram, care este originar
din Craiova, ºi pe fundaºul stânga

Ruican, care a jucat în tur la Viitorul
Pandurii, împrumutat deUniversitatea
Craiova. Totodatã, la fel ca în varã, vrem
sã readucem acasã cât mai mulþi
jucãtori mehedinþeni. Am reuºit sã-l
convingem pe Licã, care vine de la
Astra, dar l-am luat ºi pe Geangãlã,
de la juniorii Universitãþii Craiova”, a
declarat preºedintele Viitorului
ªimian, George Sãrãcin.
   Sosit vara trecutã la Viitorul ªimian,
de la FCU Craiova, mijlocaºul
Samuel Zimþa (21 ani) a marcat 4
goluri pentru echipa mehedinþeanã,
în Liga 3. Acum, este la un pas de
Liga 1 din Republica Moldova, fiind
testat de Zimbru Chiºinãu. Viitorul
ªimian nu va încasa niciun leu dintr-
un eventual transfer al fostului junior
de la Brescia.

 Mircea  Oglindoiu

Eºec în Banat
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Mã fraþilor, face nea Virgil Popescu ce
face ºi în ultima vreme e vedeta zilei, cam peste
tot. Îl luã nea Simion în braþe, îl fãcu hoþ de fro
câteva zeci de ori, ba pin Parlament, ba pi la
televiziuni, sã fãcurã ºtiri ºi poveºti cu ‘mnealui
pe te miri unde, îi adusãrã aminte de ale vechi
ºi noi îs toate, arestari, vedetã ce sã mai. În Can
Can mai lipseºte sã aparã, da sã pare cã nu sã

încadreazã din profil, deocamdatã. Da nu sã ºtie
niciodatã. Bine, ‘mnealui cicã ar conduce ºi PNL
Mehedinþi, cum nu sã ºtie, cum nici nu sã simte.
   Acuma avu noroc iarã, cã picã moþiunea
împotriva ‘mnealui, ca sã recunoascã a câta oarã
cã ºi pesedeii sunt buni mai ales când interesu’  nea Mãrin

Sucã, nea ministru Virgil ºi îmbrãþiºãrile, apa de aur di la
Herculanele uitãrii ºi hoþii de trotinete ai Severinului
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e comun. Da sã vezi când ºi-or aminti alegãtorii
de bilibistroceala social-democratã, cum o sã
miorlãie!

Mã nepoate, de mii de
ani,  la Bãile Herculane
curg apele termale ºi apa
plata, care au transformat
zona într-o adevãratã

perlã,  iar oamenii,
mai mult sau mai
puþin iniþiaþi ºtiu
despre ce este
vorba.  Când,  în
urmã cu neºte ani,
unii au vrut sã
punã stãpânire pe apa platã,  oamenii
locului s-au opus ºi a fost amenajat un
loc, lângã sediul primãriei,  unde oamenii
sã se bucure de darul lui Dumnezeu: apa
platã. Deunãzi,  niºte minþi bolânde au
hotãrât sã îngrãdeascã accesul, montând
semne rutiere, care interzic oprirea sã iei
apã. Oamenii, unii bolnavi, cu afecþiuni
locomotorii, sunt nevoiþi sã facã  sute de
metri cu bidoanele în mâini.  ªi sunt mulþi,
veniþi din judeþele vecine ca sã nu mai
vorbim de localnici. Cine ºi de ce a fãcut
acest lucru? Chiar, de ce nu se gândesc
edilii, cã despre ei este vorba,  sã facã ceva
pentru turismul local?! Cã,  din pãcate,  cei
ce au distrus Bãile Herculane nu vor fi traºi
la rãspundere!? Deocamdatã!

Bine, sã nu mai vorbim de o strategie
comunã de turism pe zona Severin-
Orºova-Clisura Dunãrii-Bãile Herculane, în
afara unor aºa zise strategii care nu au fost
vreodatã urmate. Pã nu mai bine nu ne

batem noi capul, mai tragem neºte dungi negre
peste pãmânt ºi asta ne ocupã mai tot timpul?!
Ce strategii, ce turism, ce beneficii, ce
atractivitate? Astea-s pentru ãia de cred în
minuni. ªi care doar viseazã.

Mã fraþilor, consilierii locali votarã sã sã facã

un inventar al parcelelor pentru construirea  de
case, atribuite pe raza municipiului Severin, cu
titlu gratuit, cu condiþia sã se ridice constructia.

Bine, nu numa o fundaþie, care sã fie vândutã
pe bani grei, cum s-ar fi întâmplat pânã acuma
ºi se mai practicã cu ºtire localã. Nea Edy Koler,
iniþiatorul, ar trebui sã ia tauru’ de coarne, da ºi
pe nea Romicã Vâlcu, cã stie multe ºi poate sã-
l întrebe ºi pe nepotu-miu Sucã, ca nu are
pretenþii. Numa nea consilieru’ sã fie de bunã
credinþã. Sã o vedem ºi pe asta!

Între timp, loturile neatribuite, ca ºi cele
abandonate în aºteptarea unui gheºeft, au
început sã fie “ocupate” de câinii fãrã stãpân
“scãpaþi” de la Adãpostu’ din apropiere. Aºa cã,
aviz amatorilor...

ªi poate vine nea Koler ºi cu o iniþiativã, ceva,
mãcar o interpelare, cã sã furã trotinete ºi
biciclete pin Severin, mai ales de când s-a
scumpit motorina. Or fi tot hoþii care au furat
catalizatoare, ca sã le facã sã zburde pe pistele
amenajate pe te miri unde....!? Or fi!

Mã fraþilor, da tanti primãriþa comunei Balta sã
plânge cã biserica monument din localitate este
în paraginã. Pãi, parcã rãmãseserã neºte crãiþari
di la  fostu’ primar necheltuiþi, din motive de
pericol de anchete, de DNA, aºa cã poate or fi de
folos, dacã nu au fost deja utilizaþi pe alte cele...

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