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România a împlinit 15 ani de când
revenirea sa în marea familie a
democraþiilor europene a fost consfinþitã,
la 25 aprilie 2005, prin semnarea
Tratatului de Aderare la Uniunea
Europeanã, iar aderarea efectivã a urmat
la 1 ianuarie 2007. A fost un moment de
mare emoþie pentru toþi românii ºi de
speranþã într-un viitor al prosperitãþii ºi
securitãþii într-o societate democraticã.

Aniversãm semnarea Tratatului de
Aderare la UE cu aceeaºi încredere în
alegerea pe care românii au fãcut-o ºi cu
aceeaºi determinare de a ne menþine
busola. Dupã experienþa nedoritã a
totalitarismului, apartenenþa la Uniunea
Europeanã a antrenat transformãri
ireversibile în România, societatea
româneascã fiind repusã pe principiile
libertãþii, democraþiei ºi statului de drept.

România a dovedit în aceºti 15 ani cã
este ferm ataºatã valorilor europene ºi are

Mesajul premierului Ludovic Orban la împlinirea a 15 ani de la
semnarea Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeanã

Viaþa ca o pradã dupã 15 mai

Se toarnã asfalt pe drumul
judeþean de pe raza
comunei Gruia

amãnunte în pag. 3

încredere în viitorul proiectului european.
Este ºi viitorul tuturor cetãþenilor
europeni, de aceea susþinem consolidarea
Uniunii Europene, iar criza sanitarã
actualã provocatã de pandemie ne-a
dovedit încã o datã, dacã mai era nevoie,
necesitatea coeziunii,  coordonãrii
iniþiativelor ºi solidaritãþii. Unitatea ºi
sprijinul reciproc, atât în plan sanitar, cât
ºi în plan economic ºi social reprezintã
pentru toate statele membre ºi pentru
întreaga Uniune o ºansã datã vieþii ºi
viitorului tuturor cetãþenilor europeni.

Împreunã suntem România europeanã.
Ludovic Orban,

Prim-ministru al României
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Jurnal de izoletã (VI)
22 aprilie – Apropo de concedii
2020: ce-ar fi sã-l fac în China?
Acolo, s-a eradicat Covid-19, sper
sã nu lanseze Covid-20 pânã nu
termin eu concediul!
23 aprilie – Extratereºtrii pot fi
infestaþi de Covid-19? Pânã acum,
conform filmelor-avertisment
hollywoodiene, ei erau cei care ne
infestau pe noi, cu tot felul de chestii
de pe planetele lor mai departe decât
un drum dus-întors la Maglavidul
lui Petrache Lupu. Poate le venim
de hac cu ocazia asta, ºi trec ºi ei la
producþii cinematografice despre cât
de rãi suntem noi, tereºtrii, mã rog,
un fel de extratereºtrii pentru ei...
Ptiu, cã mã încurcai în scenarii!
24 aprilie - Retrag scenariul de
ieri cu extratereºtrii infestaþi cu
Covid-19, ºi renunþ la drepturile
de autor. Suntem oameni, ce
naiba, cum sã infestãm cosmosul
cu viruºi? E de ajuns prostia
omeneascã, asta distruge totul cu
zâmbetul pe buze, ºi nicio mascã
nu-i rezistã, ea înseºi fiind o mascã
ultra-perfectã ºi ultra-politicã,
niciun vaccin nu-i vine de hac, nicio
medicaþie n-o scoate din capul
nostru, e, nu pandemicã, este extra-
pandemicã, pan-cosmicã, frate!
25 aprilie – Weekend! Unde sunt
weekend-urile de altãdatã... Eh, când
mergeam la un grãtar asezonat cu
lãutari, în liziera pãdurii, contra unui
mic bacºiº dat pãdurarului, frate cu
codrul ºi cu ºoferul primarului... Ori
la mica înþelegere cu vice-primarul
comunei, cã primarul nu era la sediu,
era naº de cununie într-un sat vecin,
la un vãr de-al preºedintelui de
organizaþie de partid comunalã, iar
moº era fratele secretarului
primãriei, a cãrei nevastã era sorã
cu amanta secretarului de judeþ,
ãsta, la rândul lui, fost ºef de
campanie electoralã a deputatului
nostru... Eh, ce vremuri, domnule,

ce vremuri, ce-i mai “frigeam” la foc
mic pe cei cãrora nu le plãcea cum
împãrþeam noi ciolanul puterii!
26 aprilie – Precis mã apuc de
politicã! Îmi fac un partid, reînviez
moda anilor ’90, când exista cel
puþin un partid în fiecare
apartament. Frontul Salvãrii
Antivirus, ar fi un nume potrivit, ce
credeþi? Am ºi un posibil
preºedinte, Ion Covidescu, bãiat
bun, a lucrat la Apele Subterane,
cu studii la Sankt Putinsburg.
27 aprilie – Bate vânt de libertate,
bate ºi poliþia. Poliþe de amendã la
calculator. Bate ºi vecinul la uºa
mea, dacã n-am un formular în plus
de Declaraþie, sã-i dau împrumut,
cã-i face piºu pe el cãþeluºul, vrea
sã-l scoatã afarã, ºi mult nu mai are
nici el, cã de când cautã prin
sertarele personale un formular, a
uitat ºi drumul la toaletã! Îi caut unul,
dar pânã îl gãsesc ºi vin cu el la uºã,
nu-l mai gãsesc pe vecin, ci doar o
dârã umedã de la uºa mea la uºa lui!
28 aprilie -  Cum o mai arãta afarã?
Cred cã Jules Verne ºi-a îmbogãþit
imaginaþia izolându-se, aºa, ca
Papillon, evadatul celebru, dus în
Guyana Francezã, de unde tot a
încercat sã evadeze... Ce mai
imaginaþie, dom’le, la omul ãla! I-a
reuºit, pânã la urmã, evadarea,
nouã, mai deloc! Doar ãlora cu
avioanele, de la Cluj, dar aia a fost o
evadare mânãritã, deci n-a fost o
evadare... Dar, ia, stai! Pãi, cum sã
nu fie o evadare? A fost, frate, cã
dacã dai ºperþ la paznic, la jandar, la
comisar, la cine te pãzeºte, ºi-þi lasã
cheia avionului la îndemânã, tot
evadare se numeºte! Fraier,
coronavirusul, cã nu s-a prins la
miºcare, sã-i fii ciuruit cu vreo trei-
patru tulpini noi, sã li se dezumfle
roþile ca nouã salariile pânã la
ieºirea din crizã!

(G. News pt conf. D.D.S)

Credeþi cã dupã 15 mai, în caz cã
se relaxeazã mãsurile impuse de
decretarea stãrii de urgenþã viaþa
noastrã va fi la fel aºa cum era înainte
de epidemie? În multe aspecte poate
cã da, vom încerca sã mimãm mãcar
vechea normalitate, dar în foarte
multe lucrurile nu mai stau aºa cum
stãteau înainte de 16 martie. Ceva s-
a schimbat radical în felul în care ne
raportãm la ceilalþi, la instituþiile
statului, la noi înºine.

Am vãzut cu toþii cât de vulnerabili
suntem de fapt, atât ca oameni (cu
bolile ºi spaimele noastre), cât ºi ca
cetãþeni ai unui sistem care abia
bâjbâie în cãutarea unor soluþii la o
situaþie devenitã deja îngrozitor de
complicatã, nu doar la noi, ci peste tot
în lume. Lumea de azi e dominatã de
fricã ºi de neputinþã. Dar ºi de prostie
ºi rãutate, de egoism, de nepãsare.

Îmi povestea zilele trecute cineva
cazul unor asistente medicale care
lucreazã la un centru medical cu
pacenþi infestaþi cu covid.
Respectivele asistente nu mai au voie
sã doarmã acasã, sunt cazate
(izolate) la un hotel. Familiile le aduc

Viaþa ca o pradã
dupã 15 mai

cele necesare ºi le lasã la paznicul
hotelului. Li s-a fãcut un traseu separat,
printr-o laturã a hotelului, ca sã evite
trecerea prin recepþie. Nimeni nu le
schimbã lenjeria de pat. Toþi se feresc
de ele. Pânã ºi unii ºoferi de taxi refuzã
sã le transporte la muncã. În fiecare zi
se echipeazã ºi dezechipeazã una pe alta
în complicatele costume de protecþie cu
care merg sã-ºi facã datoria faþã de niºte
oameni bolnavi, oameni care ar putea
fi foarte bine fratele, sora, mama, tatãl,
vecinul, prietenul nostru. Fapt pentru
care nu cã ar trebui sã ne ferim de
aceste asistente medicale devotate, ci
sã le tratãm aºa cum se cuvine, ºi
anume ca pe niºte mici eroi ai
vremurilor noastre tulburi. Ar trebui sã
simtã din partea întregii comunitãþi
dragoste ºi recunoºtinþã pentru ceea
ce fac, în niciun caz sã se simtã ca
niºte ciumate. De aceea spun cã lumea
noastrã dupã 15 mai va fi diferitã. Criza
covid a pus în inimile noastre fricã,
îndoialã, ºi un egoism de doi bani,
care se vrea autoprotectiv dar nu e
decât impoliteþe ºi adeseori cinism.

Dupã 15 mai, în aºa zisa relaxare,
strãzile vor fi pline din nou, dar dacã
vor fi pline de oameni care se privesc
cu suspiciune, cu teama cã se pot
infecta de la x sau y necunoscut, la
ce bun? Poate revenim la bunul
obicei de a ne strânge mâinile (nu de
a ne lovi coatele), chiar dacã dupã
aceea mergem ºi ne spãlãm 20 de
secunde cu apã ºi sãpun. Dar aºa,
prin gesturi mici, mãcar mai
pãstrãm vie ceva din vechiul
umanism pe cale sã apunã.
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a mers zilele trecute pe
DJ 562A, acolo unde, dupã cum
anunþa în urmã cu o sãptãmânã, se
aºterne un strat nou de covor
asfaltic între localitatea Gruia ºi
intersecþia cu drumul comunal care
duce în satul Poiana Gruii.

“Sunt primii cinci kilometri
asfaltaþi în cadrul proiectului finanþat
cu fonduri europene în valoare de
214 milioane lei, prin care se
reabiliteazã sau se modernizeazã
112 kilometri de drumuri judeþene.
În perioada imediat urmãtoare
urmeazã ºi asfaltarea altor tronsoane
la fel de importante. Ne aflãm într-o
perioadã dificilã, în care pandemia
nu numai cã ne pune în pericol
sãnãtatea, dar are serioase urmãri în
economie. Mã bucur cã prin
proiectele pe care le implementãm
la nivelul Consiliului Judeþean
Mehedinþi, în special cu fonduri

Se toarnã asfalt pe drumul judeþean
de pe raza comunei Gruia

europene, am reuºit sã
menþinem în activitate firmele
de construcþii din judeþ. Pe toatã
perioada stãrii de urgenþã,
angajaþii societãþilor cu care
avem contracte au lucrat la
program normal, sigur, cu
mãsurile de siguranþã impuse
pentru limitarea rãspândirii
virusului periculos. Aceste
proiecte au fãcut ca aceºti
oameni sã îºi pãstreze locurile
de muncã, sã nu intre în ºomaj
tehnic, la fel cum s-a întâmplat
în alte judeþe. Se dovedeºte
astfel, cã pe de o parte, reuºim
sã modernizãm infrastructura
rutierã din judeþ aºa cum am promis,
pe de altã parte, susþinem pãstrarea
locurilor de muncã pentru sectorul
construcþiilor ºi nu în ultimul rând,
aducem finanþare externã în judeþ,
lucru extrem de important, mai ales
în aceastã perioadã, atât pentru
agenþii economici cu care avem

contracte, cât ºi pentru toþi locuitorii
judeþului.”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Gigi Georgescu.

În aceste luni se lucreazã efectiv,
pe 13 ºantiere deschise pe drumuri
modernizate sau reabilitate de
Consiliul Judeþean Mehedinþi, ceea

ce înseamnã cã sunt câteva mii de
persoane care au de lucru, iar
salariile le sunt asigurate prin
finanþare europeanã sau cu fonduri
de la Consiliul Judeþean alocate
pentru investiþ i ile aflate în
implementare.

Se toarnã asfalt pe DJ
607B, între localitãþile Bunoiaca ºi
Cireºu. Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu ºi vicepreºedintele
Ionicã Negru au efectuat o vizitã de
lucru pe acest tronson de drum.

“În urma evaluãrii stadiului de
derulare al lucrãrilor constat cã
suntem pe ultima sutã de metri cu
aceastã investiþie mult aºteptatã de
locuitorii comunei Cireºu. Am
convingerea cã în maximum o
sãptãmânã constructorul nu doar cã
va termina de turnat asfaltul, ci va
amenaja inclusiv acostamentele,
astfel încât recepþia lucrãrilor sã
aibã loc pânã la jumãtatea lunii
mai”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu. 

Este un proiect finanþat de
Uniunea Europeanã, în cadrul
Programului INTERREG IPA de
Cooperare Transfrontalierã
România-Serbia, un proiect extrem
de important pentru aceastã zonã ºi
care vine la capãtul unor eforturi

 Biroul de presã

S-a turnat asfalt pe DJ 607B, BUNOAICA-CIREªU.
Proiectul este aproape de final

susþinute ale echipei de la#Consiliul
#Judeþean #Mehedinþi, în calitate de
partener-lider, deoarece instituþia a
venit în completare cu o sumã
semnificativã de la bugetul judeþului.

“Modernizarea acestui drum era
imperios necesarã, întrucât
porþiunea de 5,393 kilometri care nu
era asfaltatã duce cãtre Centrul de
Îngrijire ºi Asistenþã pentru
Persoanele cu Alzheimer ºi Peºtera
Topolniþa, iar acum am reuºit sã le
oferim locuitorilor deschiderea de
care avea nevoie.

Sunt convins cã va fi cel mai
frumos drum modernizat de
#Consiliul #Judeþean în ultimii ani.
Pe lângã asfaltarea efectivã, s-au
realizat ºi lucrãri de colectare ºi
evacuare dirijatã a apelor pluviale,
s-au executat douã podeþe noi, în
timp ce la cele existente s-au fãcut
lucrãri de reparaþii. Totodatã, s-au
fãcut lucrãri de racordare cu 25 de
drumuri laterale ºi lucrãri de accese
la 70 proprietãþi din localitãþile
Bunoaica ºi Cireºu. Le mulþumesc
tuturor celor care au contribuit la

concretizarea acestui proiect foarte
important pentru mine ºi mai ales
echipei Biroului Regional de
Cooperare Transfrontalierã
Timiºoara ºi doamnei director
general Anca Lolescu! Nu a fost
uºor întrucât pe parcursul

implementãrii investiþiei am
întâmpinat multe probleme ºi ele nu
puteau fi depãºite fãrã sprijunul
BRCT Timiºoara!”, a adãugat
Aladin Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.

 Biroul de presã
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Aºadar, ºi anul acesta,
programul liturgic a debutat din seara
zilei de miercuri, 22 aprilie 2020, atunci
când a fost sãvârºitã slujba Vecerniei
Mari împreunã cu Litia, iar în dimineaþa
zilei de joi, 23 aprilie 2020, a fost
sãvârºitã Utrenia, fiind urmatã de
Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie,
oficiatã de Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, fiind înconjurat de slujitori
ai Catedralei Episcopale.

Rãspunsurile din timpul Sfintei
Liturghii au fost asigurate de
membrii ai corului Kinonia.

Anul acesta slujba închinatã
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe,

Hramul Catedralei
Episcopale din

Drobeta-Turnu Severin

Sãrbãtoarea Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” ºi ,,Sfântul Mare Mc.
Gheorghe, purtãtorul de biruinþã”, ocrotitorul municipiului Drobeta-Turnu Severin,

reprezintã pentru clerul ºi credincioºii din Episcopia Severinului ºi Strehaiei un prilej de
aleasã bucurie duhovniceascã.

Purtãtorul de biruinþã a fost oficiatã
de cãtre slujitorii bisericeºti fãrã
participarea activã a credincioºilor în
sfintele biserici, din cauza pandemiei
actuale, însã credincioºii au înãlþat
rugãciuni la casele lor, având
posibilitatea de a urmãri Sfintele
Slujbe pe postul de televiziune
Trinitas al Patriarhiei Române precum
ºi la posturile de radio.

La Catedrala Episcopalã din
Drobeta-Turnu Severin, slujba a fost
transmisã în direct la postul de Radio
Lumina, care în aceastã zi a împlinit
15 ani de emisie neîntreruptã.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Medicii noºtri au primit
indicaþia sã nu autopsieze cadavrele
celor morþi de COVID-19. Decizia a
stârnit controverse în lumea
medicalã de specialitate, dar nu în
totalitatea ei, ci în doar o micã parte.
Între cei care au luat poziþie, a fost
ºi medicul Vasile Astãrãstoaie, Iaºi,
care a replicat foarte dur
argumentând cã decizia este
suspectã de a ascunde cauzele reale
ale morþii celor în cauzã spre a-i
declara circumscriºi temutului virus,
astfel cazuistica româneascã a
acestui flagel sã justifice investiþiile
fãcute, inducerea teamei în
populaþie etc. Prin urmare, decedaþii
au foat înmormântaþi fãrã autopsie,
în condiþii mai mult decât speciale,
în gropi de 2,5 metri,  standardul
fiind de 1,75 m. Suspiciunea
ascunderii a ceva legat de cauzele

Ascunderea adevãrului, sursã de câºtig?
morþii acelor nefericite persoane
planeazã, în sensul cã, probabil,
multe dintre ele au murit din cauze
naturale, temutul virus doar
amplificând, grãbind decesul.
Speculaþii se pot face, grãmadã!

Medicii germani nu au ezitat sã
autopsieze cadavrele celor suspecþi
cã au murit de coronavirus. Care ar fi
concluziile lor, aflãm dintr-un material
publicat pe un site, intitulat
<<Concluzia legiºtilor germani, dupã
100 de autopsii ale celor decedaþi de
COVID-19: “Sistemul nostru imunitar
este cel mai bun medicament!”>>.

Preluãm câteva fragmente spre o
lãmurire a subiectului, adusã de aceºti
medici de la Institutul pentru
Patologie din Hildesheim, care au
lucrat sub egida unor instituþii de top
din medicina germanã: <<„Morþii ne
învaþã lecþii pentru viaþã’, spune Klaus

Püschel, fost ºef al Departamentului
de Medicinã Legalã din cadrul
Centrului Medical Universitar
Hamburg-Eppendorf (UKE). Pentru el
a fost „complet evident” de la bun
început cã este necesarã efectuarea
de autopsii pe corpurile persoanelor
care au murit în urma COVID-19.
Püschel ºi cei 14 membri ai echipei
sale au deschis pânã acum
aproximativ 100 de corpuri.>>

Mai clar, medicii germani afirmã:
<<Descoperirile celor din Hamburg
aratã cã multe persoane poartã virusul
fãrã sã ºtie. Persoanele care suferã
decese violente sau care se sinucid
sunt testate de rutinã. „Au existat o
serie de cazuri în care oamenii au
murit în mediul de acasã, fãrã ca
cineva sã ºtie vreodatã cã sunt
coronavirus-pozitivi”, spune
Püschel. Ca ºi alþii, Püschel considerã
cã sistemul natural de apãrare a
organismului este responsabil în
mare mãsurã în cazurile în care nu
au fost înregistrate simptome.
„Sistemul nostru imunitar este cel
mai bun medicament’, spune el.>>.

Iar cã medicul  român
Astãrãstoaie are dreptate, o aflãm
cu subiect ºi predicat din acelaºi
material: “Cei care suferã de boli
grave, în schimb, sunt mult mai
vulnerabili la virus, potrivit
datelor din regiunea Basel ,
Elveþia. Patologii de acolo au

efectuat autopsii la 21 de victime
COVID-19 cu o vârstã medie de
76 de ani. Nici unul dintre ei nu
era sãnãtos în momentul în care
s-a infectat cu virusul.”

Cã organismul uman are capacitãþi
uriaºe de se apãra prin sistemul
imunitar natural, o reafirmã germanii,
o ºtiam ºi noi, doar cã industriile
farmaceutice globaliste vor sã ne
înveþe sã cumpãrãm tot felul de
medicamente ºi suplimenþi alimentari
care ar avea rol, chipurile,
determinant în refacerea sau întãrirea
acestui sistem nativ. Este adevãrat,
odatã cu înaintarea în vârstã aceastã
capacitate scade, dar nici asta nu este
o regulã generalã, sunt situaþii ºi stiluri
de viaþã care îl pãstreazã foarte bine
pânã spre ani venerabili, aºa cum
altele, îl degenereazã încã din
tinereþe. Plus, moºtenirea geneticã, ºi
ea intrând în ecuaþia pãstrãrii sau
deteriorãrii imunitãþii:  “Cei care
suferã de boli grave, în schimb, sunt
mult mai vulnerabili la virus, potrivit
datelor din regiunea Basel, Elveþia.
Patologii de acolo au efectuat autopsii
la 21 de victime COVID-19 cu o vârstã
medie de 76 de ani. Nici unul dintre
ei nu era sãnãtos în momentul în care
s-a infectat cu virusul”

sursa: https://www.viva.ro/actualitate/
concluzia-legistilor-germani-dupa-100-de-
autopsii-ale-celor-decedati-de-covid-19-
sistemul-nostru-imunitar-este-cel-mai-bun-
medicament-2544310

 S. Dan
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S-a încheiat cu succes
proiectul pilot privind asocierea între
Serviciul Public de Alimentare cu
Energie Termicã ºi S.C. Mehedinþi Gaz
S.A. în vederea asigurãrii agentului
termic pentru 480 de apartamente
aferente punctului termic de la ANL,
proiect pilot iniþiat de ministrul
Economiei Virgil Popescu ºi aprobat
în Consiliul Local ca urmare a unui

Proiectul pilot de încãlzire, un succes!

proiect al consilierilor liberali!
În perioada 06.03.2020-

06.04.2020, SPAET în asociere cu
SC Mehedinþi Gaz SA au asigurat
cãldura pentru 480 de apartamente
prin intermediul a douã cazane
montate punctul termic de la ANL,
care se alimenteazã cu gaz,
costurile pentru întreaga aparaturã
dar ºi pentru racordarea punctului  Viceprimar Daniel Cîrjan

termic la reþeaua de gaze naturale
au fost suportate de Mehedinþi Gaz.

Astfel, în perioada de o lunã de
zile, energia termicã consumatã
este de 405 Gigacalorii ºi rezultã
un cost de producþie al gigacaloriei
la ieºirea din cazan de 215,9941 lei
fãrã TVA ºi 257,0330 lei cu TVA.

Costul de producþie al gigacaloriei
pe platforma Termo în aceastã iarnã
a fost de 478,59 lei, adicã dublu faþã
de costurile de producþie de la
microcentrala pe gaz.

Comparaþie între cele douã
soluþii de producere a energiei
termice:

- Microcentralã: 257,0330 lei
gigacaloria la care se adaugã costul
de distribuþie între punctul termic
ºi apartamente de 81,6102 lei,
rezultând preþul la consumator fãrã
subvenie de 338,8417 le i
gigacaloria;

- Centrala Termo: 478,59 lei
gigacaloria la care se adaugã costul
de distribuþie între punctul termic

ºi apartamente de 81,6102 lei ºi
costul de transport între centrala
termicã ºi punctele termice de
31,8087, rezultând preþul la
consumator fãrã subvenþie de
592,0689 lei gigacaloria.

Astfel, pentru a obþinepreþul de 292
lei pe gigalorie pe care îl plãteºte
populaþia, subvenþia pe gigacalorie
acordatã de Primãria municipiului a
fost de 300 de lei în cazul centralei
termice de la Termo ºi 46 de lei în cazul
microcentralei, rezultând o economie
la bugetul local de 254 lei/gigacalorie
ºi aproximativ 1 miliard de lei pe lunã
doar la punctul termic de la ANL.

Concluziile sunt clare: acest
proiect pilot este un succes, atât din
punct de vedere al costurilor
gigacaloriei, cât ºi din punct de
vedere al calitãþii energiei termice
furnizate, ºi reprezintã fãrã dubiu cea
mai bunã soluþie pentru rezolvarea
problemei încãlzirii municipiului
Drobeta Turnu Severin.

O adevãratã afacere pe timp
de crizã! Cam aºa s-ar putea numi
contractul de dezinfecþie a strãzilor
ºi scãrilor de bloc din municipiul

Orºova. Deºi se laudã cã a
contractat cele mai mici preþuri

posibile, primarul Stoica a inventat
o nouã unitate de mãsurã: „scara

de bloc”. În realitate, potrivit
documentelor aprobate la platã

suprafaþa unei scãri de bloc alunge
la, culmea, 1500 de metri pãtraþi!

Serviciile de dezinfecþie contractate
de Primãria Municipiului Orºova,
pentru strãzi, trotuare ºi scãri de bloc,
continuã sã ridice numeroase semne
de întrebare. Asta ºi datoritã totalei
lipse de transparenþã manifestate de
primarul Marius Stoica. Deºi acesta
a declarat pentru un post de
televiziune local cã efectueazã
dezinfeþie la preþul de 0,05 lei/mp,
preþurile din contractele semnate nu
bat de niciun fel cu cele din
documantele de platã. Mai mult, nu
ºtie nimeni cum a fost mãsuratã
suprafaþa de lucru, dacã aceastã
suprafaþã cuprinde atât strãzile ºi
trotuarele, cât ºi interiorul celor

Afacerea „DEZINFECÞIA” de la Orºova, tot mai suspectã: Primarul a inventat
o nouã unitate de mãsurã: “scara de bloc”, cu care stoarce mii de lei

150 de scãri de bloc, sau numai
sprafeþele exterioare.

De asemenea, nici dracu’ nu mai
înþelege de ce pe SEAP apar niºte
sume, iar în cele câteva contracte
prezentate presei apar alte sume.

Un contract interesant
Aºadar sã vedem ce scrie în

primul contract prezentat de primarul
Marius Stoica la televiziune! Este
vorba de contractul nr. 4206/
02.04.2020, între societatea ALFA
VECTOR TRUST SRL ºi PRIMÃRIA
MUNICIPIULUI ORªOVA. La
articolul 2 al contractului se aratã cã
dezinfecþia se va realiza de câte ori
este nevoie, conform unor ordine al
Ministrului Sãnãtãþii, specificate în
contract. Cu alte cuvinte, nu scrie
niciunde cã în preþul contractat se
include numãrul de operaþiuni de
dezinfecþie realizate, adicã pentru
fiecare operaþiune se face o altã platã.

La capitolul „tarif, termen ºi
modalitatea de platã” se stipuleazã un
„preþ dezinfecþie” de 0.05 lei/mp. Mai
departe, se spune cã valoarea totalã
a lucrãrilor negociatã este de
22.416,25 lei, pentru o suprafaþã de

448.325 de metri pãtraþi. Cum o fi
mãsurat primarul suprafaþa atât de
riguros, asta e o altã istorie! Deci,
ATENÞIE MARE! Se vorbeºte de o
„suprafaþã totalã”.

În aceste condiþii, era absolut
normal ca ºi pe documentele de
platã sã aparã tot suma de
22.416,25 lei. Doar cã, stupoare,
pe factura 23/06.04.2020 apare
suma de 33.516,25 lei, adicã o
diferenþã în plus de  11.100 de lei.
O sumã care cam bate cu cea plãtitã
la dezinfecþia scãrilor de bloc.
O nouã unitate de mãsurã: „scara

de bloc”. Contract ca la piaþã!
Deci dupã ce se împãuneazã cu

sume foarte mici utilizate la
dezinfecþie ºi cu economii
considerabile la bugetul local,
primarul Marius Stoica descoperã o
ºmecherie de zile mari, atunci când
firma trece la dezinfecþia scãrilor de
bloc.  Practic, aici contractul nu se
mai încheie cu unitatea de mãsurã
normalã, uzitatã frecvent în orice
contract de acest fel, adicã metrul
pãtrat, ci inventeazã o nouã unitate
de mãsurã: „scara de bloc”!

Dacã o astfel de unitate de
mãsurã este sau nu omologatã
internaþional, nu ºtim, dar ºtim
sigur cã o astfel de scarã de bloc
ar trebui sã aibã ºi ea o suprafaþã,
pentru cã, nu-i aºa, pe suprafaþã se
calculeazã preþul unui astfel de
serviciu, cantitatea de hipoclorit de
sodiu utilizatã, profitul firmei, etc.

Aºadar, într-un alt contract de
prestãri servicii, numãrul 4503/
09.04.2020, se spune aºa: „Obiectul
contractului DERATIZAREA,
DEZINSECÞIA, DEZINFECÞIA”, deºi
s-a fãcut doar DEZINFECÞIE CU
HIPOCLORIT DE SODIU. Dar, ce mai
conteazã! La articolul 3 se stipuleazã,
ATENÞIE, „suprafaþa destinatã
serviciilor”, iar mai jos, cu câteva
rânduri, scrie: „Preþ dezinfecþie scarã
bloc 75 lei/bucatã”. Dupã care, se mai
aratã cã: valoarea totalã a lucrãrilor
negociate este de 11.250 de lei;
Unitatea are 150 de scãri de bloc”.

Pentru acest nou contract, încheiat,
ca la piaþã, cu scara de bloc ca unitate
de mãsurã, pe data 15 aprilie 2020 s-
a fãcut ºi procesul verbal de recepþie.

 continuare în pag. 12
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

   Zilnic, poliþiºtii mehedinþeni
desfãºoara misiuni specifice pentru
asigurarea unui climat optim de
siguranþã publicã.
   Astfel, pe raza judeþului, echipajele
de poliþie au fost suplimentate de
luptãtorii Serviciului de Acþiuni
Speciale pentru a preveni ºi combate
evenimentele antisociale.

Poliþiºtii mehedinþeni asigurã un
climat optim de siguranþã publicã

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

* Vasãzicã, în urmã cu vreo
sãptãmânã, ce zicea meºterul
Werner? Cã, de la 15 mai începem
sã ne relaxãm. Cã uite, sunt semne
cã bla, bla, bla. În realitate, berbecul,
vãzând cã starea de tensiune din
societate este în creºtere, ce s-a
gândit dumnealui? Ia sã iau eu
caimacul doctorilor/specialiºtilor ºi
sã mai bifez puþin la popularitate, cã

lucrurile au luat-o rãu la vale ºi nu e
bine. Ce a urmat se ºtie. Zone relativ
compacte ale populaþiei au dat
drumul brusc la relaxare. Pentru cã,
la noi prin relaxare se înþelege sã
deschizi localurile de perdiþie –
restaurante, cluburi, cafenele, terase,
bodegi ºi alte bombe, unde omul

Colacul de salvare al stãrii de urgenþã
vine sã se zbânþuie, stimulat de
oarece arome sau narcoze sau sã-
ºi înfigã bucile într-un fotoliu/
scaun, taburet ºi, cu un pahar în
faþã, sã se facã a nu observa cum
trece timpul sau, dupã caz, cum
creºte iarba. Iarba, iarbã, desigur. Iar
când, într-un târziu, vine ºi ora
stingerii, sã punã mâna pe o
mãciucã ºi, în lumina recentelor
prevederi liberale de lupta politicã,
sã-i  ardã la troacã vreunui
pesedist infiltrat sau vreunui
membru al altui clan politic animat
de porniri duºmãnoase, adverse.
De aici ºi pânã la ciomãgelile de
stradã nu mai e, adesea, decât un
pas. Pe care beligeranþii de ocazie
îl fac cu mare uºurinþã.
   * Ei, ºi vãzând dumnealui,
prezidentul, de!, cã lucrurile cu prea
puþin educaþii ºi civicii sãi
compatrioþi au luat-o la vale, a þinut,
marþi, o conferinþã de presã de
aproape douã ore, a cãrei moralã
ºi concluzie ar putea fi „la loc
comanda!”. În sensul cã, dupã 15
mai va fi o relaxare, dar în sensul
reîntoarcerii la situaþia anterioarã,
dacã nu, chiar mai înapoi. Clar, nu?
Ce sã mai comentãm niºte atitudini

de ºefi, care, în loc sã lãmureascã
poporul în legãturã cu situaþiile
specifice ale crizei, mai mult îl bagã
în ceaþã, mai mult îl deruteazã. Am
mai spus-o: actuala putere politicã
din România are tot interesul sã
menþinã actuala situaþie concretizatã
prin situaþia de urgenþã. În ce altã
situaþie colectivitãþi de milioane de
oameni pot fi þinute sub control ºi
ascultare cu asemenea succes ºi
eficienþã? O spune ºi reputatul
analist Ion Cristoiu: „Actuala putere
s-a dedulcit la situaþia de urgenþã.”
Cu toate acestea, rãbdarea
oamenilor nu mai poate fi prelungitã
la infinit.  O problemã este dacã
Iohannis si ai sãi se pot  baza pe ea
la nesfârºit. Oamenii nu pot fi minþiþi
cu jumãtãþi ºi sferturi de mãsurã,
asupra cãrora sã se revinã odatã la

cincisprezece zile sau o lunã, atâta
vreme cât în alte þãri au fost luate
mãsuri de relaxare semnificative.
   * La noi, s-a luat mãsura
închiderii grãdiniþelor, ºcolilor ºi
universitãþilor ºi reluarea activitãþii
în aceste instituþii abia în
septembrie.  Excepþie vor face elevii
claselor terminale, a VIII-a ºi a XII-

a, care vor putea susþine testãrile
naþionale, respectiv bacalaureatul,
în iunie. Sunt însã probleme ce
trebuie rezolvate. Deºi îmbrãþiºatã
iniþial cu un anumit entuziasm
propagandistic, formula învãþã-
mântului on line ºi-a dovedit
carenþele ºi poate fi avutã în vedere
într-un viitor incert, când vor putea
fi rezolvate câte de cât onorabil
neajunsurile  de ordin logistic ºi de
infrastructurã. Mãsura închiderii
unitãþilor de învãþãmânt, cu toate
inconvenientele ei, vãd cã este
îmbrãþiºatã de categorii tot mai largi
de cetãþeni, avându-se în vedere
exclusiv criteriile de ordin medical.
Nu ºtiu cât de corectã ºi eficientã
se va dovedi aceastã mãsura prin
prisma precedentului pe care îl
creazã. Confuzia din mintea

preþioasã, câlþoasã ºi penbilã a
ministresei de la Educaþie nu e în
mãsurã nici sã elucideze problema
nici sã prefigureze soluþii viabile.
Cât priveºte patriotismul de
paradã ºi de circumstanþã al lui
Iohannis („Pesedeul vrea sã vândã
Ardealul ungurilor”) – cu altã
ocazie...
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Cum care lume? Lumea noastrã ºi
toate celelalte lumi din toate cãrþile scrise,
din toate filmele fãcute ºi din toate
homeriadele povestite la colþ de stradã, ºi
din toate realitãþile cunoscute ºi
necunoscute. Copiii CETÃÞII
SEVERINULUI, cu imaginaþia lor cablatã
la desenele animate pe care le vãd la
televizor, s-au gândit cã ºi ei pot repovesti
întâmplãrile ce au avut loc în timpurile de
demult, mai de demult, în aceste locuri,
pe care acum le vãd sub forma unor istorii
prea reale ca sã fie ºi adevãrate...

Din aceste motive Direcþia de Patrimoniu
Istoric ºi Turism Cultural a hotãrât sã
porneascã la un drum, iniþiatic!, printre
fapte cavalereºti, gesturi de mare fineþe ale
tuturor domniþelor trãitoare pe aceste
meleaguri ºi amintirile, câte or mai fi
rãmas, de atunci, cãtre timpul prezent
continuu... sã-ºi apropie de suflet istoria
trecutã, considerând binevenitã dorinþa
celor care spun poveºti pentru a pricepe
realitatea în care trãiesc: copiii. Cei care,
nu peste mult timp, vor fi maturii ce vor
repovesti istoriile trecute vizitatorilor
interesaþi de trecute vieþi de cavaleri ºi
doamne...

Drumul lor, aºa ºi-au propus copiii sub
atenta îndrumare a domniþei Mirela, a
domniþei Manu ºi sub bagheta regizoralã
a cavalerului Valentin, sã aibã un traseu
mai puþin folosit: de la poveºtile lor, la
aflarea „adevãrurilor” istorice ale CETÃÞII
MEDIEVALE A SEVERINULUI.  

Vã dorim spor la citit, dumneavoastrã
dragi cetitori, ºi copiilor ºi nepoþilor
dumneavoastrã, convinºi fiind cã apreciaþi
imaginaþia ºi umorul micuþilor povestitori,
viitori conducãtori ai castelelor, cetãþilor
ºi palatelor din oraºul nostru.

ªi astfel, cu toþii am încãlecat ºaua
poveºtilor ºi legendelor Cetãþii Severinului,
CÃ DE N-AR FI FOST TOATE CÂTE AU
FOST, le-ar fi inventat ei minunaþii cavaleri
ºi frumoasele domniþe...

Valentin VASILESCU
Component al echipei de realizare al

proiectului ”Legendele Cetãþii”

Poveºtile au fãcut lumea

Care sunt criteriile dupã care vor fi împãrþiþi banii
între presa localã, între online ºi televiziunile
mogulilor. Ajutor de la stat pentru presã în vremea
pandemiei.

În ultimele douã zile au avut loc mai multe video-
conferinþe la care au participat reprezentanþi ai
industiei media ºi reprezentanþi ai guvernului, la
nivel de prim-ministru, vicepremier, ºef  al
Cancelariei primului ministru. Invitaþia a lansat-o
guvernul pentru a afla care este poziþia presei în
legãturã cu un act normativ privind o campanie de
informare despre COVID-19, plãtitã de stat, pentru
a fi difuzatã în presa naþionalã, localã ºi regionalã.

Întâlnirile la distanþã au avut loc separat, marþi
pentru presa online ºi tipãritã naþionalã, pentru
radio ºi cu televiziunile comerciale cu acoperire
naþionalã, iar miercuri, cu presa localã ºi regionalã.
Suma prevãzutã este de cincizeci de milioane lei
pe lunã, timp de patru luni, pentru întrega presã
din România. Dialogul s-a axat pe criteriile care ar
trebui avute în vedere în distribuirea banilor ºi pe
mecanismul de contractare.

Este recunoscut faptul cã presa localã a fost
lovitã în plin, îndatã ce micile companii - de la
restaurante, buticuri, frizerii la cele de producþie
agricolã sau manufacturierã - s-au închis
concomitent. Presa localã se aflã în penurie încã
din 2008-2010, de la criza financiarã, aºadar
capturarea ei de cãtre baronii locali sau utilizarea
în scopuri politice a fost uºoarã. Pentru cei care
au rezistat conservându-ºi independenþa a venit
acum momentul critic.

La discuþia moderatã de Ionel Dancã, ºef al
Cancelariei premierului, atât Raluca Turcan,
vicepremier, cât ºi premierul Ludovic Orban, au
subliniat cã independenþa jurnaliºtilor ºi a
organizaþiilor media nu vor fi afectate, cã nu vor
exista alte obligaþii decât acelea de a difuza,
conform unui contract, materialele informative
despre criza coronavirus.

Criteriile agreate cu toþi reprezentanþii industriei
media au fost existenþa neîntreruptã a companiei
timp de ºase luni înainte de crizã, sã nu aibã datorii
la stat, sã aibã minim doi angajaþi pe perioadã
nedeterminatã sau patru angajaþi part-time, sã
respecte graficul de publicare a campaniei. În
privinþa angajaþilor, PressHub, reþeaua de presã

O campanie de informare, de 200 milioane lei,
plãtitã de Guvern, va ajuta presa sã subziste

23 aprilie, 2020/ Brînduºa Armanca
Actualitatea româneascã/Radio Europa Liberã

localã cu 24 de entitãþi coordonatã de Freedom
House, reþea din care au participat reprezentanþii
Ziarului de Iaºi, ai Gazetei de Sud ºi de la Liber în
Teleorman, a propus acceptarea inclusiv a
angajaþilor cu contracte de drept de autor, o manierã
foarte frecventã de platã, chiar dacã
dezavantajoasã, a jurnaliºtilor.

Entitãþile care deþin atât site cât ºi ediþie tipãritã
pot solicita difuzarea campaniei în ambele forme,
obþinând dublul sumei prevãzute. Televiziunile ºi
studiourile de radio locale au avansat o departajare
dupã audienþã, dupã numãrul de angajaþi ºi dupã
procentul de producþie proprie a sumelor alocate,
iar nu o sumã fixã, egalã pentru toþi. „Trebuie gãsitã
o proporþie corectã, sã nu fie ca la licitaþiile la care
participãm la Craiova: deºi noi avem cea mai mare
audienþã, avem ediþii print ºi online, ne pomenim
cu 20-25 de aºa-zise publicaþii online de care nu
am auzit niciodatã, care mai ºi câºtigã”, a afirmat
Valentin Tudor de la Gazeta de Sud. S-a cerut
alocarea procentului de 8% din suma ce va reveni
localelor pentru presa de limbã maghiarã din
Transilvania. La dialogul cu presa localã au
participat jurnaliºti de la Viva FM de la Suceava,
Eveniment TV ºi Radio Sibiu, Bucovina TV Iaºi,
Ziarul Impact, Radio Transilvania, Keletinfo, Radio
Sky ºi PressHub.

Dialogul cu organizaþiile media mari, de audienþã
naþionalã, a inclus cele mai multe publicaþii ºi
agenþii cunoscute, de la Adevãrul, Ziare.com,
Mediafax, Hotnews, Evenimentul zilei, News.ro,
Profit.ro ºi câteva tabloide de genul Cancan sau Q
Magazine. Biroul Român de Audit Transmedia-
BRAT a sintetizat câteva dintre cerinþele acestora,
generalizate în cea mai mare parte pentru întrega
presã. Propunerile BRAT ºi ale Asociaþiei Române
de Comunicaþii Audiovizuale-ARCA au fost
prezentate încã de la sfârºitul lui martie, când au
avut loc întâlniri preliminare cu Guvernul, având
ca temã sprijinirea presei.

Propunerea BRAT a transmis ºi criterii
deontologice în acordarea în viitor a unor facilitãþi
fiscale: „Cei mai afectaþi sunt chiar editorii legitimi,
care se limiteazã la informarea obiectivã a
publicului ºi nu apeleazã la ºtiri  false sau
senzaþional. Cei care promoveazã „fake news”,
„clickbait” ºi titluri înºelãtoare sunt, dimpotrivã,
favorizaþi, în aceastã perioadã: aceºtia nu aveau
oricum publicitate de la companiile mari  ºi
investitorii etici în publicitate, aceºtia admit orice
fel de publicitate via platforme globale sau
regionale automatizate ºi sunt editaþi de entitãþi
juridice fantomã care, adesea, nu respectã niciun
fel de reguli de informare corectã ºi nici de platã
corespunzãtoare a obligaþiilor fiscale”.

Pentru presa online, a cãrei audienþã a crescut
în perioada crizei COVID-19, eliminarea falºilor
competitori este greu de rezolvat. Mãsura luatã prin
ordonanþele militare, de blocare a site-urilor care
distribuie ºtiri contrafãcute, e insuficientã.
Deocamdatã se lucreazã la un draft al actului
normativ supus aprobãrii în guvern sãptãmâna
viitoare, dupã ce va fi revizuit de reprezentanþii
industriei media.

Iniþiativa de a finanþa presa i-a aparþinut
Guvernului, condus de Ludovic Orban.

 continuare în pag. 11
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Cum e Tãtaru, probabil ºi Pistolul
pus pe scaunul lui Cercel, azvîrlit de
pe trapez în decorul balului mascat,
de cãtre sechelarzii celui mai
incompetent guvern, pentru a acoperi
gafa lui Tãtaru. De ce l-au mazilit pe
Cercel? Acesta a afirmat cã România
n-a închis graniþele ºi trimite
muncitori români în focarele de
infecþie ale Germaniei, ºi cã nu se face
testare în masã. Douã lovituri sub
centura preºedintelui, care n-a
declarat nimic de sparanghelul lui
Merkel, nici de repornirea statului
român. Probabil, tot noaptea, ca hoþii
(reeditînd noaptea nebunã a celor 25
de ordonanþe de urgenþã), cu sprijin
din afarã, se încearcã reanimarea
statului paralel. Sclavii români de pe
plantaþiile nemþeºti nu sînt singurii.
Cehia, prin aranjamente cu guvernul
Mandolinã 3, va prelua alte mii de
muncitori români cu un tren de
noapte, venit special. Nu cã le-ar fi
fricã de noi, dar iohanniºtii sînt dresaþi
în treburi de întuneric. A cere icurilor
de la putere sã renunþe la ipocrizie ºi
minciunã, mãcar în perioada de
încercare ºi încarcerare pe care o
traversãm, e peste puterile
coronavirusurilor din guvern. În
spatele preºedintelui ºi guvernului
sãu de incompetenþi (Orban, Turcan,
Cîþu, Tãtaru, Anisie, Alexandru) sînt
o grãmadã de fire nevãzute ºi grupuri
de interese strãine. Nu-i vina lor cã
sînt coronavirusaþi la minte. Votanþii
lor sînt de vinã! Asta se întîmplã cînd
dai cu ºtampila pe ciurucuri ordinare
ºi le trimiþi la guvernare. De-aia
serviciile secrete au propriul partid ºi
propriile televiziuni.

O tîmpenie de proporþii este, fãrã,
îndoialã, declaraþia pe propria
rãspundere ºi amenzile uriaºe.
Procedeu coercitiv ºi prilej de abuzuri.

Pandalii pandemiei
Probabil, statul îi va executa silit pe
românii care n-au bani de amendã,
cînd ei n-au bani de mîncare. Lui Vela
i-a scãpat, dar declaraþiile astea, în
mod ironic, trebuiau sã aibã timbru
judiciar ºi autentificare notarialã.
Grãmezi de bani ar fi fãcut bieþii
notari! Pînã una alta, ticãloºii au
gîndit niºte monstruozitãþi pentru
starea de urgenþã, iar robotul le-a
aprobat. Planul nazist de segregare a
populaþiei pe criterii de vîrstã nu-i
aparþine lui Cercel, ci lui Tãtaru. Pe
16 aprilie, Tãtaru a prezentat trunchiat
unul dintre punctele documentului
înaintat, în februarie, de cãtre
comitetul ºtiinþific condus de Cercel.
Vocea lui Tãtaru poate fi auzitã în
link-urile video. Ulterior a fost
preluatã ºi de doctorul Horaþiu
Moldovan. Cercel a fost mazilit la
ordin. Devenise incomod. Trebuia sã
i se tragã ºi lui de undeva. Una, douã,
era cu vaccinul în gurã, cînd gripele
de gãini, de vaci ºi de porci, ne
dãdeau tîrcoale. Nu cã n-ar fi un bun
specialist, preºedintele e un pic mai
sus de sandaua lui Cercel
(parafrazîndu-l pe pictorul grec
Apellis din Kos). Cercel e un om de
ºtiinþã, cu zeci de ani de studii ºi
atestate, nu profesor de fizicã la liceu
tehnologic. Însã, cînd îi asculþi pe cei
de la O.M.S. ºi pui ºtiinþa în slujba
rãului nu iese bine.

De cele mai multe ori Cercel a
vorbit gura fãrã el: „Am folosit în
tratamentul pacienþilor cu COVID-
19 tot felul de scheme, unele au
folosit, altele nu” (înseamnã cã cei
trataþi cu astfel de scheme s-au dus
pe pustii); „Dacã folosiþi toaleta cu
mâna stângã, deschideþi robinetul
cu mâna dreaptã”; „Beþi apã de la
robinet pentru cã are clor ºi vã
protejeazã de coronavirus”, „Virusul
se ascunde în parcuri, închideþi
parcurile” - doar cîteva dintre perlele
medicului Cercel - specialist de
excepþie, dar, actor prost, ce negreºit
va avea soarta altui confrate întru
ºtiinþã, emeritul Mircea Beurean.
Cînd eºti medic bun, vezi-þi de
doftoriile tale! Nu te bãga în politicã!
Nu fi slugoiul strãinilor! Politica îþi
ia capul. Capul lui Moþoc îl vrem, a
strigat preºedintele! Ca sã fie fericit
poporul ºi sã existe un vinovat de

serviciu, trebuia sã-i facã vînt lui
Cercel. Restul acuzaþiilor împotriva
dr. Streinu fac parte din alt scenariu.

Aºadar, ideea carantinãrii
persoanelor de peste 65 de ani a fost
lansatã la Realitatea de cãtre Nelu
Tãtaru, în Joia Mare ºi a provocat, pe
drept, o alertã de proporþii.

În orice „stare de urgenþã,
restrîngerea drepturilor trebuie fãcutã
fãrã discriminare, în speþã, încãlcîndu-
se Constituþia. A doua zi de Paºti,
Tãtaru a revenit asupra declaraþiei sale,
la Digi24, aruncînd vina asupra lui
Cercel. Avînd în vedere cã Decretul
privind instituirea stãrii de urgenþã
interzice propagarea de informaþii false,
mã întreb ce mai cautã Tãtaru la
Ministerul Sãnãtãþii. De ce Iohannis nu
i-a cerut demisia? De ce nu ºi-a dat
Tãtaru demisia de onoare? Chiar ºi
Iohannis a susþinut acest lucru, în 24
martie 2020, declaraþia sa fiind
prezentatã pe site-ul Administraþiei
Prezidenþiale: „Un punct foarte special,
þin neaparat sã-l mai menþionez -
persoanele cele mai vulnerabile sunt
persoanele peste 65 de ani. Este
evident cã avem nevoie de mãsuri
speciale, dar ºi de restricþii speciale.
ªi, astfel, pentru a proteja persoanele
peste 65, pentru aceste persoane se
vor introduce restricþii speciale, în
sensul cã vor trebui, în interesul lor
propriu, sã stea practic tot timpul acasã.
Atât preºedintele Klaus Iohannis, cât
ºi Nelu Tãtaru au afirmat ori susþinut
cu mult înainte cã se urmãreºte
aplicarea unor mãsuri aparte pentru
bãtrânii cei trecuþi de 65 de ani, care
vor fi trecuþi într-un program de izolare
specialã (cei care nu vor sã moarã de
bunã voie acuma, ºi care de regulã
voteazã cu P.S.D., deoarece Streinu
Cercel a zis cã cei care mor acuma
nu mai mor la toamnã”- text primit
în e-mail).

Cum escrocheria politicã face azi
istoria, determinarea fiind susþinutã
de gloata remaniatã vremelnic în
ideologii liberale agonice, însã mereu
surmontabile, lui Iohannis i se pare
normal sã mai primeascã, prin
escrocheria lui Tãtaru, o felie de
imagine în plus. S-o luãm metodic.
Deci: carantinarea persoanelor de
peste 65 de ani a fost pusã pe tapet
în Joia Mare de cãtre Nelu Tãtaru. Iatã

ce spunea ministrul, atunci: „Ne-am
gândit efectiv ºi la niºte metode, sã îi
ducem într-un hotel, sã-i ducem într-
o camerã cu tot confortul în care sã
vinã cineva ºi sã aibã grijã de ei. Sunt
într-adevãr puþine spaþii, dar când este
stare de urgenþã ºi cazurile
continuã…, atunci spaþiile le vom
gãsi, în hoteluri, rechiziþionate sau nu,
contra cost sau nu”. Declaraþia sa
poate fi vãzutã pe Realitatea Plus, în
articolul cu titlul: „Ministerul
Sãnãtãþii, Anunþ despre carantinarea
persoanelor de peste 65 de ani”.

Documentul lui Cercel din
februarie a fost pus în funcþiune, punct
cu punct, în timpul stãrii de urgenþã,
prin 10 ordonanþe. Documentul nu
vorbeºte „stricto senso” despre
ridicarea bãtrînilor din domiciliul
personal, precum titreazã presa
securistoidã, de scandal. Pune doar
în context categoria de vîrstã de peste
65 de ani, dar cu alte conotaþii.
Totodatã, Cercel propunea înfiinþarea
unui „Guvern anti-pandemie”, un
comitet inter-ministerial, în
subordinea C.S.A.T., bun de cãpuºat
bugetul þãrii, ºi aºa, golit de guvernul
Orban, prin achiziþii trãsnite de
avioane, rachete ºi prin scutiri de
impozite pentru douã mari bãnci
strãine. În plinã pandemie, pe 11
martie, Iohannis a ieºit cu declaraþii
bîlbe ºi a dictat cã ar trebui sã
„demitizam” acest virus, gîndul
fiindu-i tot la anticipate. Cineva i-a
ºoptit ºi lui cuvîntul „demitizare”,
numai cã nu l-a folosit unde trebuie.
Isteria carantinãrii persoanelor de
peste 65 de ani a fost dirijatã de presa
aservitã, încît sã se ajungã la mazilirea
lui Cercel. S-a încercat ºi cu Arafat.
S-a reuºit cu Beurean. Nu cã Cercel
ar fi un monument. Clar e ºi el un
instrument. Însã, Iohannis, prin
cunoscutu-i comportament derivativ,
a vrut sã treacã drept salvatorul
pãrinþilor ºi bunicilor noºtri. A vrut
sã-ºi cîrpeascã imaginea, acum, cînd
în sondaje alunecã drastic.

Ne-am suprasaturat de publicitatea
fãcutã covidului ºi de teroarea de pe
toate paginile ºi „canaliile” tv. În mod
condamnabil ºi înfricoºãtor, Antena 3
ºi Digi 24 þin de douã luni pe fundal
imaginea virusului care ucide,

 continuare în pagina 15
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Germanii sunt mai blânzi…
au dat-o pe sparanghel. Nu mai sunt
cei din Primul ºi mai ales din al
Doilea Rãzboi Mondial, când au
exterminat milioane de oameni. Au
învãþat lecþia ºi s-au pocãit. ªi
România a fost de fiecare datã de
partea greºitã a baricadei, dupã care
ºi-a trãdat aliaþii ºi a ridicat degetele
victoriei. Din acest motiv, am ºi fost
cârpa unora ºi a altora de-a lungul
istoriei. Nici nu îmi dau seama cum
trebuie interpretat servilismul celor
care ne conduc acum. Doi români de

la alte popoare, Iohannis ºi Orban,
care au venit în þara noastrã în
ultimele sute de ani. Pe undeva este
justificat faptul sã fie servili cu
popoarele din care provin, la origine.
Adicã sã trimitã trenuri sau autobuze
cu muncitori la culesul recoltei. Cum
a fost cazul Germaniei. Sau sã nu
aibã replica la politica agresivã a
Ungariei în Transilvania.

România nu a învãþat nimic pânã
acum. Adicã lecþia demnitãþii. Una
este sã trimiþi medici în Italia ºi sã
dai dovadã de o mare umanitate ºi

 ªtefan Bãeºiu

Europa cea ipocritã ºi cu eticã flexibilã
alta este sã trimiþi sclavi, fãrã niciun
fel de protecþie, sã execute muncile
cele mai de jos, în þãrile care pretind
cã îþi sunt partenere ºi prietene.

Fratele meu, când este epidemie,
rãzboi, molimã, situaþie de crizã, nu
existã decât umanitate ºi situaþia de
urgenþã. Nu mai existã cetãþeni pe
care îi doare spatele ºi care nu pot
sã strângã recolta. Chiar dacã sunt
germani ºi sunt mai educaþi ºi au
un grad înalt de civilizaþie. Când îþi
laºi recolta pe câmp, chiar dacã eºti
german, ori ai o problemã mare cu

educaþia ori civilizaþia te-a afectat
greºit. Aceºtia nu sunt germanii
muncitori ºi exacþi din totdeauna,
Este o lene a civilizaþiei occidentale.
O lene care îi face pe europeni sã
nu mai fie conectaþi la viaþa realã.
Oamenii s-au obiºnuit cu un nivel
de civilizaþie ºi nu mai suportã
altceva. Este ºi normal, când un
ºomer primeºte indemnizaþie de
ºomaj de mii de euro în Luxemburg,
de exemplu. E normal ca nemunca
sã fie plãtitã astfel?

Statele occidentale au ajuns într-

un punct dificil pentru soarta
civilizaþiei europene. Nu degeaba
Germania importã milioane de
oameni care fug din calea rãzboaielor
din Asia, de sãrãcia din Europa de
Est ºi de foametea din Africa. Sã fie
atâþia pensionari în statele
occidentale, iar tinerii sã fie toþi
ingineri ºi doctori, sã nu mai existe
personal pentru munca de jos, pentru
strânsul recoltei? Proprietarii germani
de ferme ºtiu cã nu pot conta pe tinerii
din Germania la strânsul recoltei.
Italienii ºtiu cã au nevoie de niºte
servitori sã îºi îngrijeascã bãtrânii.
Englezii sunt prea lorzi sã culeagã
salatã sau ceapã. Aceasta nu mai este
civilizaþie, ci declinul civilizaþiei
occidentale. Cei mari ºi puternici au
nevoie de popoare de mâna a doua
ºi a treia, care sã le execute munca la
wc sau în agriculturã sau în servicii.

Occidentul s-a bazat sute de ani
pe sclavie ºi acest lucru a fost
exercitat cu acte în regulã. În era
modernã, sclavia este abolitã, dar
reflexe ale acesteia încã persistã.
Fermierul german ºtie cã dacã
culegãtorul german îi spune cã îl
doare spatele atunci trebuie sã îi dea
liber. Dacã îi cere de trei ori mai
mulþi bani decât culegãtorul român,
atunci ºtie cã trebuie sã plãteascã,
fãrã sã comenteze. Respectã legea
ºi statul ºi cetãþeanul. Dacã este
vorba de un român germanul ºtie cã
este vorba de cetãþeni de mâna a

doua ºi îºi permite sã le reþinã
actele, dreptul comunitar se aplicã
în mod selectiv ºi poate sã îi
plãteascã ºi cu zero virgulã pe
kilogram sau pe orã. ªtie cã merge
ºi fãrã asistenþã medicalã sau cã
poate sã îi închidã pe cei bolnavi în
barãci. Dacã ceva nu funcþioneazã,
culegãtorii de mâna a doua sunt
abandonaþi în stradã sau li se cer
bani ca sã plece. Europa
Occidentalã a acceptat ani în ºir
munca la negru. Unde mai este
marea civilizaþie europeanã? Unde
este etica muncii? A fost un sistem
de semisclavie de care Europa a
profitat. Conducãtorii din Est au fost
uºor de cumpãrat direct sau indirect.
Aproape toþi. Unii au ºtiut sã
negocieze drepturi pentru cetãþenii lor
sau pentru þãrile lor. Noi trimitem de
ani de zile semisclavi în Europa
Occidentalã ºi încã nu suntem în
Schengen ºi încã nu beneficiem de
aceleaºi drepturi ca restul europenilor.
România este tot acolo unde a fost tot
timpul: o þarã de mâna a doua, a treia
pentru Europa Occidentalã. Mai rãu,
musulmanii care au migrat din Siria
nu au avut nevoie de aprobare sã
circule în Schengen liberi, românii
care trimit sclavi la cules în Occident
au nevoie. Suntem mari, suntem în
Europa. Am reuºit sã intrãm în
veceurile occidentalilor. Rahatul e rahat
oriunde, chiar ºi în Amsterdam.
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Covid-19 ni s-a spus cã este
un virus, ºi aºa l-am tratat ºi la nivel
de comunicare, ºi la nivel de tratare
medicalã. Aflãm cã, de fapt, el este doar
o bacterie, nu un virus! Mãi, sã fie!

Ia, sã vedem ce e una,ce e alta, ºi
cum stã treaba cu diferenþele ºi
tratamentele fiecãruia dintre cele douã
entitãþi microbiene. Mergem DEX on
line, ºi aflãm aºa: “BACTERIE - Nume
generic dat unor organisme
microscopice, unicelulare, de naturã
vegetalã, în formã de puncte,
bastonaºe sau firiºoare, multe dintre
ele fiind pricinuitoare de boli
infecþioase. VÍRUS - Agent patogen,
invizibil la microscopul obiºnuit, care
se reproduce numai în interiorul
celulei vii ºi care provoacã boli
infecþioase la oameni, animale ºi
plante.” În plus, virusul nu are
capacitate de reproducere precum
celula vie, sãnãtoasã, ci se multiplicã
odatã cu celula! E un fel de cuc, care-
ºi lasã ouãle în alte cuiburi, sã le
cloceascã alte pãsãri!

Lãsând gluma la o parte, putem zice
cã virusul nu poate exista în absenþa
unei celule vii, care sã-i serveascã
drept gazdã, pe care s-o paraziteze, de
aici intervenind ceea ce numim
infecþie, adicã incapacitatea celulei
parazitate sã funcþioneze la parametri
la care a fost creatã natural (!)

Luãm aminte la un site oficial al UE -
https://antibiotic.ecdc.europa.eu/ro/
informati-vafise-informative/fisa-
informativa-pentru-specialisti, ºi aflãm
cum cã ºi bateriile ºi viruºii fac parte
din categoria microorganismelor -
numite ºi microbi – alãturi de ciuperci
ºi paraziþi. Medicamentele concepute sã

acþioneze împotriva acestor
microorganisme se numesc
antimicrobienele. Ele sunt  produse
medicamentoase care distrug complet
sau reduc progresiv pânã la
împiedicarea totalã a creºterii acestora
în organsmul pe care l-au cotropit.
Aceste produse farmaceutice, cunoscute
azi, sunt: Antibacteriene (numite adesea
antibiotice, active împotriva infecþiilor
bacteriene); Medicamente
antimicobacteriene (care sunt
antibacteriene active în special
împotriva tuberculozei ºi a altor infecþii
micobacteriene); Antivirale (active
împotriva infecþiilor virale, de exemplu
gripã, HIV, infecþii herpetice);
Antifungice (active împotriva infecþiilor
micotice); Medicamente antiparazitare
(active împotriva malariei ºi a altor
infecþii datorate paraziþilor). ªi tot de la
acest site, mai aflãm cã sunt situaþii în
care, în mod natural, numitã rezistenþã
intrinsecã sau înnãscutã, unele bacterii
fac faþã cu succes la tratamentul
antimicrobian (de exemplu, o bacterie,
un virus sau un parazit, precum parazitul
malariei). Dar rezistenþa antimicrobianã
poate avea ºi alte cauze, între acestea,
adaptarea microorganismului la
mediu este cea mai cunoscutã, dar
trebuie avutã în vedere ºi rezistenþa la
antibiotice a bacteriilor atunci când
anumite antibiotice ºi-au pierdut
capacitatea de a omorî sau de a
împiedica creºterea acestora.

O problemã ºi mai îngrijorãtoare
survine când unele bacterii, în mod
normal sensibile la antibiotice,
devin rezistente ca urmare a
adaptãrii prin modificãri genetice
numitã rezistenþã dobânditã.

Aici este un punct nodal important
în aceastã “luptã” cu acest... duºman

modern, vedeta a ceea ce jurnaliºtii au
numit “rãzboi biologic”, ºi anume,
modificãrile genetice!

Ce sunt acestea? Ele se obþin fie pe
filierã geneticã, de-a lungul a multe,
multe generaþii, fie prin medicina
geneticã, în laboratoare, prin “mutaþii
genetice”, adicã modificãri ale datelor
naturale, prin adãugire sau eliminare,
ºi obþinerea unei specii noi. Deci,
Covid-19 poate fi un astfel de produs
genetic, obþinut în laboratoare dintr-o
specie de bacterie/virus existent, dar
fãcut mai… rezistent la antibioticele
cunoscute. Ori, de la apariþia ºi acþiunea
lui pe plan mondial, Covidul a fost tratat
ca virus implantat la nivelul plãmânilor,
cu metode specifice reabilitãrii acestui
organ, în principal, fãrã  antibiotice!
Dar, suprizã, se descoperi foarte recent
cã “necunoscutul” Covid-19 este
bacterie, iar nu virus, deci poate fi tratat
cu antibiotice! Noua revelaþie medicalã
face ca tratamentele anterioare, fãrã
antibiotice, sã fie pasibile de malpraxis,
ºi pentru cã este vorba de multe
victime decedate, sã intre clar sub
incidenþa penalului! Dar, pânã acolo,
ar fi de lãmurit unde, cum ºi cine a
modificat genetic vreo bacterie spre
a o îmbogãþi ca rezistenþã la
tratamente antibiotice cunoscute.

Revenind, sã mai punctãm ºi faptul
cã existã bacterii care rezistã la

antibiotice, continuând sã se
înmulþeascã, ceea ce duce la
prelungirea bolii, slãbirea
organismului ºi sistemului imunitar,
progresiv, uneori cauzând decesul
persoanei infestate. Între cele mai
rezistente bacterii la tratamentul
antibiotic sunt: Staphylococcus
aureus (SARM) rezistent la meticilinã;
Enterococi (VRE) rezistenþi la
vancomicinã; Enterobacteriaceae,
producãtoare de betalactamaze cu
spectru extins (BLSE); Clostridium
difficile (vezi site UE citat).

Pe de altã parte, în stomacul omului
existã foarte multe bacterii care, practic,
ajutã digestia, lipsa lor însemnând boli
de stomac. În concluzie, orice
dezechilibru în acest cosmos de o mare
complexitate ºi armonie numitã corpul
uman - prin reducþie, corpul viu, în
general - duce la distrugerea acestuia
progresivã, ultima fazã fiind dispariþia,
extincþia, moartea. Dar, cum, conform
lui Lavoisier, în naturã nimic nu se
pierde, nimic nu se câºtigã, reflectatã
în Biblie sub forma aproximativ redatã
de noi, din þãrânã te tragi, în þãrânã te
vei întoarce, înseamnã cã echilibrul se
reface undeva, dincolo, într-o altã
dimensiune, numai cã noi ne agãþãm
de acestã... dimensiune, numitã viaþa
noastrã, de aici, acum, aºa cã “luptãm”
s-o echilibrãm cu toate metodele de
care dispunem. Iar unii, care ºtiu cum
stã treaba asta ºi speculând slãbiciunile
sociale ºi ignoranþa, neinformarea,
lipsa educaþiei, ba chiar ºi ºantajul
politic s.a. folosesc dezechilibrele în
mod voit sã obþinã profit, control,
putere. Probabil cã inventarea unui
antivirus împotriva acestui microb
anti-uman ar fi soluþia, dar cine sã-l
conceapã când controlul ºi
manipularea generalã, planetarã, au
atins cote greu de... imunizat. Sau
cel puþin, aºa par!

Bacterie sau virus?

 S. Dan

Inspectoratul de Poliþie Judeþean Mehedinþi
– Serviciul Rutier este abilitat sã facã urmãtoarele
precizãri:,
      Începând cu data de 30 aprilie a.c., ora 09.00, testul
de verificare a cunoaºterii regulilor de circulaþie, de
titularii permiselor de conducere cãrora li s-a suspendat
exercitarea dreptului de a conduce autovehicule, pe
drumurile publice, va fi reluat, în urmãtoarele condiþii:
- testul de verificare a cunoaºterii regulilor de
circulaþie se va susþine sãptãmânal, în fiecare zi de
joi, începând cu ora 9.00, la sediul Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Mehedinþi, bulevardul Carol I, nr. 75,
fiind organizat în serii de maxim 7 persoane;
- persoanele care doresc susþinerea testului se vor

programa telefonic, în prealabil, la numãrul 0252/
305222, zilnic, de luni pânã vineri, în intervalul orar
09.00 - 11.00 respectiv 13.00 - 14.00;
- persoanele programate în vederea susþinerii testãrii
se vor prezenta cu mascã de protecþie ºi mãnuºi,
respectiv ustensile de scris proprii, urmând sã
completeze o declaraþie pe propria rãspundere cã nu
se aflã în autoizolare, în carantinã sau nu au intrat în
contact voit, în ultimele douã sãptãmâni cu vreo
persoanã despre care au ºtiinþã cã este infectatã, în
izolare sau carantinã. De asemenea persoanele
respective vor avea asupra lor dovada înlocuitoare a
permisului de conducere ºi un act de identitate.

COMPARTIMENTUL RELAÞII PUBLICE

INFORMARE
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Pilda bogatului nemilostiv ºi a sãracului
Lazãr ne prezintã trei personaje: doi bogaþi ºi un
sãrac. Cel mai mult vorbeºte despre bogatul
nemilostiv, prezentându-i viaþa de aici de pe pãmânt
ºi din lumea cealaltã. Cu toate acestea, nici mãcar
nu-i menþioneazã numele. Vorbeºte mult ºi de
sãracul Lazãr, prezentându-l ca cel mai umil ºi
înjosit dintre oamenii pãmântului acestuia, cât ºi
starea lui din lumea de dincolo. Mai vorbeºte puþin,
foarte puþin, despre al doilea bogat, Avraam, pe care-
l gãsim în lumea de dincolo, ca pe un stãpân al
raiului. Majoritatea predicilor ºi analizelor se opresc
asupra lui Lazãr ºi asupra bogatului nemilostiv.
Reiese din ele cã cel ce a suferit sãrãcie, nedreptate,
umilinþã în lumea aceasta, dar nu ºi-a pierdut
nãdejdea în Dumnezeu, va fi rãsplãtit în lumea de
dincolo. Reiese, de asemenea, cã cel bogat, care
trãieºte doar pentru el ºi pentru împlinirea poftelor
sale, fãrã sã facã milostenie celor necãjiþi din jurul
lui, va fi pedepsit în lumea de dincolo.

M-aº opri puþin sã fac o comparaþie între cei doi
bogaþi din pildã. Avraam era foarte cunoscut celor
ce ascultau pilda ºi de aceea Mântuitorul nu mai
menþioneazã nimic despre el. ªtim din Vechiul
Testament cã, împreunã cu soþia sa, Sara, era un om
foarte bogat, care avea pãmânturi ºi turme multe de
vite, care avea mulþi slujitori. ªtim, de asemenea, cã
acest bogat era un mare primitor de strãini ºi cãlãtori.
În apropierea casei lui, la marginea drumului, era un
stejar imens, Stejarul din Mamvri, ºi acolo se opreau,
la umbrã, toþi cei ce erau cãlãtori. Se ºtie cã pe vremea
lui Avraam, cu mii de ani în urmã, nu erau maºini,
avioane sau trenuri, ci cãlãtoriile se fãceau cu
picioarele sau, în cel mai bun caz, cu caii sau cãmilele.
În arºiþa Palestinei, ne dãm seama cã o masã, un
urcior de apã, un ceas de odihnã ºi o vorbã bunã
pentru un cãlãtor erau binecuvântarea lui Dumnezeu.
Avraam îºi gãsea timp sã stea cu fiecare de vorbã,
sã-i punã masa cu bucatele cele mai bune din casa
lui. În felul acesta îºi fãcuse prieteni în toatã þara ºi
dincolo de graniþele þãrii, fiindcã toþi care treceau pe
la umbra stejarului ºi pe la masa lui Avraam nu-l mai
uitau ºi peste tot îl vorbeau de bine. Despre el se
dusese vestea pânã departe, aºa cã într-o zi s-a oprit
la umbra stejarului ºi la masa lui Avraam însuºi
Dumnezeu, în chipul a trei tineri cãlãtori. ªi aceºti
tineri au fost trataþi cu multã ospitalitate ºi bunãvoinþã
de cei doi bãtrâni. Iatã cã pânã aici, Avraam îºi pune
bogãþia cu care-l înzestrase Dumnezeu la dispoziþia
cãlãtorilor, oamenilor aflaþi în nevoie. Rãsplata nu
întârzie sã vinã.

În casa lui Avraam erau de toate, doar un copil
lipsea. Lumea dispreþuia pe cei ce nu aveau copii,
considerându-i pãcãtoºi ºi pãrãsiþi de Dumnezeu.
Avraam ºi Sara, deºi îmbãtrâniserã, sperau cu tãrie
cã Dumnezeu îºi va aduce aminte ºi de ei ºi se rugau
cu stãruinþã, aºa cum fãcuserã încã din tinereþe, sã
le dea ºi lor un copil. Rugãciunea, nãdejdea ºi
ospitalitatea (fapta bunã) lor nu au trecut neobservate
înaintea lui Dumnezeu. Iatã cã tocmai acei tineri
cãlãtori le binecuvânteazã celor doi casa ºi le
împlinesc speranþele. Sara va naºte un fiu. Nu este
singurul caz de acest fel. Preotul Zaharia ºi soþia sa
Elisabeta aveau sã nascã la bãtrâneþe pe Sfântul Ioan
Botezãtorul, rod al rugãciunilor de-o viaþã; bãtrânii
Ioachim ºi Ana vor avea pe Sfânta Fecioarã Maria,

Bogaþi ºi bogaþi!
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O campanie de
informare...

 „Orice ban e binevenit” – ne-a declarat
Mãrgãrit imbolschi, coordonator Hotnews -
”problema e sã nu fie încãierare pe bani.
Mecanisme perfecte nu existã”. Dacã vor
veni ºi fonduri europene destinate presei,
atunci va fi bine. Campania ºi distribuirea
sumelor încã nedefalcate vor fi efectuate de
o entitate guvernamentalã.

Televiziunile comerciale cu acoperire
naþionalã, canale de ºtiri sau generaliste, au
fost prezente în masã la videoconferinþa de
marti dupã-masã, de la PRO TV, Antene,
Prima TV, Kanal D, la cele de ºtiri - Realitatea
TV, DIGI TV, B1 TV etc. Aici criteriilor generale
amintite li s-au adãugat brandul, audienþa
medie pe 2019, datoriile sau existenþa unui
plan de reorganizare pentru televiziunile
aflate în insolvenþã. S-a propus sã fie luate
în considerare canalele care produc emisiuni
informative, ºtiri, dezbateri de actualitate.
Televiziunea ºi radioul public, canalele
finanþate de bisericã sau de universitãþi sunt
considerate neeligibile, fiind oricum
finanþate de la bugetul de stat.

Despre criterii etice nu s-a vorbit, deºi
existã CNA, autoritate care, fie ºi defectuos,
sancþioneazã derapajele. Un numãr mare de
sancþiuni ar trebui sã elimine televiziunea
sau radioul care solicitã fonduri de la
guvern, sub formã de publicitate sau sub
orice altã formã.

De aici ºi scepticismul mai multor
jurnaliºti care au înfiinþat publicaþii online
ºi se descurcã aºa cum pot. Sumele mari
este posibil sã meargã cãtre televiziunile
unor oameni de afaceri controversaþi, cu
interese politice explicite, cum este cazul
familiei Voiculescu, al lui Sebastian Ghiþã,la
omul de afaceri condamnat la închisoare
Maricel Pãcuraru, la publicaþiile lui Dan
Andronic sau ale lui Bogdan Chirieac,
despre care existã o largã opinie cã
ilustreazã corupþia, legãturile subterane cu
interese nedeclarate, cu partizanatul politic.
„Noi nu am participat la negocieri pentru cã
nu suntem de acord, din punct de vedere
moral ºi etic, cu distribuirea directã de bani
cãtre presã, cu atât mai puþin în an dublu
electoral . Desigur cã înþelegem perfect
dificultãþile, mai ales în cazul presei locale,
lovitã extrem de dur în aceastã perioadã. O
posibilã soluþie ar fi facilitãþile fiscale la plata
contribuþiilor ºi impozitelor, dar nu banii daþi
direct de guvern” , a declarat pentru Radio
Europa liberã Cristian Pantazi, redactor-ºef
G4Media. Totuºi, o veste bunã rãmâne
promisiunea premierului de a finanþa parþial
salariul pentru ºomerii angajaþi de companii,
inclusiv de organizaþii mass-media, dupã ce
starea de urgenþã se va încheia ºi, totodatã,
se va anula mãsura ºomajului tehnic.

Facebook Forum

ca rod al rugãciunii lor de-o viaþã. Rãsplatã mai mare
nici nu exista pentru Avraam ºi Sara. Copilul, Isaac,
era de o frumuseþe, o inteligenþã ºi o drãgãlãºenie
de nedescris. Bãtrânii îl iubeau ca pe ochii din cap.
Dar iatã cã relaþia lui Dumnezeu cu ei nu se opreºte
aici. Aflãm din Biblie, cã Dumnezeu pune la încercare
credinþa lui Avraam. Îi cere, nici mai mult nici mai
puþin, sã-l aducã pe Isaac jertfã, adicã sã-l taie pe
copil ºi sã-l ardã.  Ceva mai cumplit nici nu putea sã
fie pentru un pãrinte! Mã întreb, câþi din vremea
noastrã am  fi în stare sã ne sacrificãm unicul copil,
doar pentru a-I dovedi lui Dumnezeu cã avem credinþã
în El? Cred cã foarte puþini, poate nici unul! Avraam
însã a fost în stare. Nu cu uºurinþã, ci în urma unei
lupte dramatice cu el însuºi. Pânã la urmã a biruit în
el dorinþa de a împlini voia lui Dumnezeu. Când era
pe punctul de a împlânta cuþitul în copil, o mânã de
înger i-a prins mâna ºi l-a oprit. Îngerul i-a spus cã
Dumnezeu a vrut doar sã-i încerce credinþa. Avraam
trecuse examenul ascultãrii de Dumnezeu. Strãmoºul
lui, Adam, picase la acest examen. ªtim ce urmãri a
avut neascultarea lui Adam, sã vedem ce urmãri are
ascultarea ºi credinþa lui Avraam. Îngerul îi comunicã
hotãrârea lui Dumnezeu de a ridica din urmaºii lui
Avraam un popor numeros, “câtã frunzã ºi câtã iarbã”
ºi, mai mult, din urmaºii lui Avraam sã se nascã
Mântuitorul lumii. Ce rãsplatã mai mare decât aceasta
putea sã aibã Avraam ºi credinþa lui?!

Dacã Vechiul Testament ne aratã cum este
rãsplãtit bogatul credincios ºi milostiv în lumea
aceasta, pilda în discuþie ne aratã rãsplata ce o
primeºte acelaºi bogat în lumea de dincolo. Devine
cetãþean al raiului!

Bogatul celãlalt din pildã, anonimul, adicã cel
fãrã de nume, a trãit doar pentru el. Nu ºtim cum
ºi-a câºtigat averea, dar ºtim cum ºi-a cheltuit-o:
în ospeþe, în petreceri, în beþii, cumpãrându-ºi
haine luxoase, cai ºi trãsuri înzorzonate. Pe acest
bogat l-a interesat sã aibã un palat cât  mai
impunãtor, cu multe camere ºi cu mobile scumpe
ºi cu tot felul de marafeturi, care sã impresioneze
musafirii. Nu l-a interesat de nimeni ºi de nimic
altceva decât de propria persoanã. Dovadã cã nu
vedea pe nenorocitul bolnav de la poarta lui cum
se zbate în nevoi, nu-i auzea strigãtele de
disperare, prin care-i cerea o coajã de pâine. Un
doctor putea aduce la el; niºte leacuri putea sã-i
cumpere; niºte haine mai vechi de-ale lui putea
sã-i dea; o strachinã de mâncare se gãsea la casa
lui ºi pentru cel sãrman; o vorbã bunã ºi un zâmbet
nu l-ar fi costat nimic pe bogat, dar pentru sãrac
ar fi fost mângâiere de frate; o odãiþã într-un colþ
al palatului sãu s-ar fi gãsit ºi pentru amãrâtul de
la poartã, care nu mai avea nimic ºi pe nimeni pe
lume. Nimic din toate acestea!

Iatã cum pilda aceasta de câteva rânduri ne
învaþã, cã înaintea lui Dumnezeu averea sau
bogãþia nu este nici bunã, nici rea în sine. Felul în
care o folosim  ne poate ridica pânã în slãvile
cerului la Dumnezeu, sau ne poate coborî pânã în
fundul iadului.  Ne mai învaþã, cã noi nu suntem
decât administratorii acestei bogãþii, pe care o
adunãm din lume ºi o vom lãsa iarãºi în lume, cu
noi dincolo neluând nimic!

Cine are urechi de auzit sã audã!
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) reaminteºte
beneficiarilor cã, pânã la data de 30
aprilie 2020, la Centrele judeþene ale
APIA se primesc, prin mijloace
electronice (telecomunicaþii),
urmãtoarele:

- Cereri de platã aferente trim.I
pentru ajutorul de stat pentru
reducerea accizei la motorina utilizatã
în agriculturã, în conformitate cu
prevederile OMADR nr. 1727/2015,
cu completãrile ºi modificãrile
ulterioare;

- Cereri de platã aferente serviciilor
prestate pentru luna martie ºi trim.I
pentru ajutorul de stat în sectorul
creºterii animalelor, în conformitate
cu prevederile HG nr. 1179/2014, cu
completãrile ºi modificãrile ulterioare;

- Deconturile justificative aferente
trim.I pentru Mãsura M14 - Bunãstare
animale - pachet a) ºi pachet b).

În ceea ce priveºte Ajutorul de stat
pentru reducerea accizei la motorina
utilizatã în agriculturã, Formularul
cererii de platã va fi transmis cãtre
fermieri prin mijloace electronice de

Depunere prin mijloace electronice a
Cererilor de platã pentru ajutoare de stat

cãtre funcþionarii Centrelor Judeþene
ale APIA sau poate fi descãrcat de
cãtre aceºtia de pe site-ul APIA:
www.apia.org.ro.

Toate documentele aferente
cererilor de platã pentru Mãsura M14
privind bunãstarea animalelor,
documentele aferente Ajutorului de
stat în sectorul creºterii animalelor ºi
cele pentru Ajutorul de stat pentru
reducerea accizei la motorina utilizatã
în agriculturã pot fi scanate ºi
încãrcate de cãtre fiecare fermier  pe
un server extern (FTP) pus la
dispoziþie de cãtre APIA, unde vor
avea drepturi doar de încãrcare, sau
vor fi transmise Centrelor Judeþene
ale APIA prin orice mijloace
electronice (telecomunicaþii).

Precizãm cã mãsurile privind
depunerea electronicã a cererilor de
platã au fost instituite prin Ordinul
nr.89/03.04.2020 pentru a veni în
sprijinul beneficiarilor ºi pentru a
minimiza pe cât posibil efectele
negative ale epidemiei de
coronavirus asupra activitãþilor din
sectorul agricol.

În paralel cu derularea în mediul
online a Campaniei 2020 de primire
a cererilor unice de platã în
contextul limitãrii rãspândirii
epidemiei de Coronavirus pe
teritoriul României, pentru a veni
în sprijinul fermierilor ºi a asigura
un flux neîntrerupt de capital, atât
de necesar în aceastã perioadã,
Agenþia de Plãþi  ºi Intervenþie
pentru Agriculturã a continuat în
ritm accelerat autorizarea la plata
regularã a fermerilor care au depus
cerere de platã în Campania 2019.

Astfel, începând din data de 16
octombrie 2019 ºi pânã la data
curentã, respectiv 27.04.2020,  APIA
a autorizat la platã suma totalã de
2,72 miliare de euro din care 1,82
miliare de euro  din Fondul
European de Garantare Agricolã
(FEGA), 570,55 milioane de euro din
Fondul European Agricol de
Dezvoltare Ruralã (FEADR) +
cofinanþare de la Bugetul Naþional,
respectiv 337,29 milioane de euro
din Bugetul Naþional.

Menþionãm cã plãþile se vor
efectua astfel:

- Pentru plãþile directe ºi ajutoarele
naþionale tranzitorii la cursul de
schimb de 4.7496 lei/euro, stabilit de
Banca Centralã Europeanã în data de
30.09.2019 ºi publicat în Jurnalul  Biroul de comunicare

Situaþia plãþilor aferente anului financiar 2020
Oficial al Uniunii Europene, seria C,
nr. 329/3 din 01.10.2019;

- Pentru mãsurile delegate de
Agenþia pentru Finanþarea
Investiþiilor Rurale la cursul de
schimb de 4.6635 lei/euro, stabilit
de Banca Centralã Europeanã în data
de 31.12.2018 ºi publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C,
nr.1/06 din 03.01.2019;

- *Pentru ajutoarelor de stat
sumele aferente sunt calculate la un
curs de schimb de 4,7 lei/euro.

Totodatã, precizãm cã pentru
declaraþii le de cheltuieli FEGA
transmise cãtre Comisia Europeanã,
aferente perioadei 16.10.2019 –
28.02.2020, reprezentând plãþile
efectuate fermierilor pentru
Campania 2019 ºi Mãsuri de piaþã,
comerþ exterior ºi promovarea
produselor agricole, Comisia
Europeanã a rambursat României,
în perioada ianuarie - aprilie 2020
suma de 1,73 miliarde euro.

La nivelul APIA CJ Mehdinþi au
fost autorizaþi la platã pentru anul
2019 un procent de 98% din totalul
fermierilor ce au depus cereri în
anul 2019. Diferenþa se referã la
fermierii ce au solicitat sprijin
cuplat în sectorul vegetal, fermieri
ce urmeazã a fi plãtiþi.
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 Romeo Crîºmaru

Unde este ºmecheria?
Cum nicio societate de acest profil

din lume nu poate negocia un contract
fãrã a avea o imagine concretã,
mãsuratã în unitãþi de mãsurã
acceptate internaþional, în acest caz
metrul pãtrat, este foarte clar cã nici
în acest caz nu putea încheia un
contrcat din bani publici ca pe piaþa
neagrã (cu bucata, cu ziua, cu camera,
etc.). În aceste condiþii, e foarte clar
faptul cã ºi aici s-a folosit un tarif pe
metrul pãtrat, dar cel mai probabil el
a fost mascat pentru a se crea o
necesarã perdea de fum.

Sã luãm de bune cele spuse la
televizor de primarul Marius Stoica
ºi sã admitem cã tariful este de 5
bani pe metrul pãtrat. Pãi atunci,
fãcând un calcul sumar, avem 75 de
lei/scara de bloc împãrþit la 0,05 lei/
mp, rezultã nici mai mult nici mai
puþin decât 1.500 de mp. Adicã,
oameni buni, o scarã de bloc, în
medie cu 4 etaje, adicã 5 nivele, are
1.500 de mp.

O ipotezã
Acea diferenþã dintre suma

stipulatã în contractul 4206/
02.04.2020 ºi cea facturatã, adicã
suma de 11.100 de lei este
apropiatã de suma din contractul de
dezinfecþie a celor 150 de scãri de
bloc, adicã 11.250 de lei.

În realitate, am fãcut o cercetare
pentru a afla cam ce suprafaþã are o
scarã de bloc cu patru etaje. Iar în
sprijinul cercetãrii am luat un deviz
întocmit de o firmã de construcþii
care a contractat de la o asociaþie
de proprietari o lucrare de zugrãveli.
Fiind vorba de zugrãvealã, evident
cã se calculeazã suprafaþa totalã care
cuprinde pereþi ºi tavane. Cum aici
nu se includ podelele, dar la
operaþiunea de dezinfecþie nici nu se
stropesc tavanele, dar se includ
scãrile, suprafaþa de dezinfectat,
repet, în cazul în care s-ar fi aplicat
dezinfectantul peste tot, este
oarecum similarã. Din motive de
protecþie a surselor, nu vom da
numele pãrþilor contractante.

Potrivit firmei cu pricina, o scarã
de bloc cu patru etaje are nici mai

Afacerea „DEZINFECÞIA” de la
Orºova, tot mai suspectã...

mult, nici mai puþin decât 315,12
metri pãtraþi.

Aºadar, cu un calcul riguros, ca
în cazul unei zugrãveli, deºi aici
nu s-a zugrãvit, ci s-a stropit cu
dezinfectant, avem o suprafaþã de
315,12 mp. Sã luãm totuºi de bunã
o asemenea suprafaþã ºi sã
aplicãm, printr-o aritmeticã
simplã, preþul de 0,05 lei/mp.

315,12 x 0,05 = 15,75 lei pentru
o scarã de bloc. Primarul Marius
Stoica a contractat aceeaºi scarã
cu 75 de lei!

Cum în devizul aprobat la platã
avem 150 de scãri de bloc,
continuãm calculul:

150 x 15,75 lei = 2.350,50 lei
Doar cã din procesul verbal de

recepþie a lucrãrilor D.D.D. rezultã
o sumã totalã acceptatã la platã de
11.250 lei (150 x 75). Diferenþa
dintre banii plãtiþi ºi cei datoraþi în
realitate nu este greu de aflat:

11.250 lei – 2.350,50 lei =
8.899,50 lei.

Asta înseamnã cã, dintr-un foc, la
dezinfecþia celor 150 de scãri de bloc
rãmâne o sumã frumuºicã: circa
8.900 de lei. Bunã afacerea, nu!?

ªi, mare atenþie, oameni buni!
Vorbim doar de o dezinfecþie! Pentru
cã sunt necesare mai multe astfel de
dezinfecþii, ele fãcându-se periodic!

Primarul tace suspect
Am încercat sã aflãm ºi punctul

de vedere al primarului Marius
Stoica, dar acesta nu a dorit sã
vorbeascã. Îi reamintim, cu tot
respectul, domnului primar al
municipiului Orºova cã,
întotdeauna, lipsa de transparenþã
naºte cele mai negre speculaþii. Dacã
ceea ce am dezvãluit aici nu este
real, aºteptãm cu toatã nerãbdarea
un punct de vedere ulterior de la
primarul care tace suspect.

Iar aºteptarea nu a durat prea mult,
pentru cã primarul mi-a rãspuns pe
Facebook: „Propun ca dl.
Crâºmaru, cel care face articole
pentru Popescu de la Floricola sã îi
ia toþi banii acestuia, ca sã nu mai
dea cu virgulã, când face calcule”

Dacã atât se poate, atât
consemnãm, domnule primar!
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Este multã agitaþie în preajma ta în prima
parte a sãptãmânii. Prieteni, rude, simple cunoºtinþe
te vor cãuta fie pentru a le oferi un sfat, un sprijin
moral sau material, fie pur ºi simplu doresc sã mai
schimbe o vorbã cu tine despre subiectele cotidiene,
de larg interes. Niscai probleme pot apãrea dinspre
segmentul familial. Fii înþelegãtor cu membrii
familiei, chiar dacã ei te provoacã în diverse moduri.
Este vorba mai mult de un rezolvarea unor conflicte
vechi, iar felul lor de a-þi atrage atenþia este,
deocamdatã, unul neplãcut. Activitãþile recreative, de
tipul hobby alãturi de cei dragi, sunt binevenite. În
weekend este bine sã te odihneºti, chiar dacã ai multe
de fãcut atât acasã, cât ºi pentru locul de muncã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Preocupãrile financiare sunt o temã importantã.
La prima vedere eºti nemulþumit de veniturile obþinute
din activitatea profesionalã, dar în umbrã se traseazã
alte variante de câºtig. Totul este sã ai încredere ºi
rãbdare. Deocamdatã, descurcã-te cu ce ai ºi foloseºte
strictul necesar. Pe 30 aprilie sunt posibile discuþii
importante cu persoanele din anturajul apropiat. Nu
lua de bun chiar tot ce þi se spune ºi mai ales vorbeºte
numai la obiect, fãrã a povesti despre tine ºi intenþiile
tale. Cãlãtoriile pe distanþe scurte vor fi frecvente,
atât în scop personal, cât ºi profesional. În a doua
parte a sãptãmânii, relaþiile familiale devin active prin
dialoguri ºi treburi domestice. Reparã, renoveazã,
traseazã planuri de schimbare a mediului domestic,
þinând cont ºi de opiniile celor dragi.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Eºti pus pe fapte mari în primele zile ale sãptãmânii.
Luni este bine sã-þi temperezi elanul ºi sã te ocupi
numai de activitãþi uºoare. Nemulþumirile persistã în
segmentul financiar. Eºti tentat sã cheltuieºti mai
mult decât câºtigi. Chiar dacã ai semnale serioase cã
þi se vor schimba favorabil sursele de venit din
activitatea profesionalã ºi cã primeºti sprijin financiar
ºi material din partea celor dragi, deocamdatã traseazã
planuri de investiþii ºi lasã-le la nivel de plan. A doua
parte a sãptãmânii îþi aduce în preajmã persoane dragi.
Vor avea loc discuþii importante pe teme medicale
sau profesionale. Ar fi bine sã asculþi mai mult ºi sã
vorbeºti strictul necesar. Acasã, în familie va fi nevoie
sã te implici în treburi gospodãreºti, alãturi de
membrii familiei ºi de neamuri.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Indiferent ce ai face, în sufletul tãu persistã dorinþa
de interiorizare. De asemenea, se pot evidenþia afecþiuni
mai vechi sau mai noi. Îngrijeºte-þi sãnãtatea, planificã-
þi riguros activitãþile ºi acceptã sprijinul celor dragi ºi
de încredere. Este o perioadã de mari transformãri
interioare, astfel cã este dificil sã fii foarte prezent ºi
implicat în activitãþi comune cu alþii. Joi ºi vineri sunt
ºanse sã primeºti bani, cadouri sau favoruri dinspre
locul de muncã. Însã, totodatã vor veni ºi informaþii
preþioase vizavi de regimul muncii ºi al salarizãrii.
Dialogurile cu persoanele din anturajul personal
apropiat ºi din cel profesional sunt importante în aceste
zile ºi ar fi bine chiar sã notezi într-un jurnal cele aflate.
Vei înþelege unele aspecte ascunse din culisele
domeniului profesional în care activezi.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Foarte animate sunt relaþiile cu prietenii, însã
mai mult prin prisma ta, decât a lor. Evitã sã te apropii
prea mult de aceste persoane, incluisv de persoanele
care te-au susþinut pânã acum la locul de muncã.
Eºti numai pe forþele tale. Ai nevoie de momente de
odihnã ºi regândirea unor planuri de viaþã, iar zile
bune în acest sens sunt joi ºi vineri. Sãnãtatea este
vulnerabilã, deci fii prudent ºi îngrijeºte-te
corespunzãtor. La sfârºitul sãptãmânii te vei simþi
mai bine, dar nu forþa nota. Dialogurile de tainã atât
cu membrii familiei, cât ºi cu persoanele de încredere
din mediul profesional te vor ajuta sã înþelegi iþele
complicate ale situaþiilor ºi relaþiilor în care te afli.
În weekend apar cheltuieli ºi facturi de achitat urgent.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã dinamicã în plan profesional. Chiar
dacã lucrurile par amestecate, ar fi bine sã observi ce
se petrece, sã notezi într-un jurnal ºi sã vorbeºti cât
mai puþin. Pe 30 aprilie apar în preajmã prieteni, dar
ºi variante de a te implica în proiecte ºi acþiuni
importante. Deocamdatã, doar gândeºte-te la noi
trasee profesionale. Acum este mai bine sã fii doar
spectator. Foarte importante sunt informaþiile aflate
pe cãi mai puþin obiºnuite. Unele teme vehiculate în
preajma ta, te vor pune serios pe gânduri, însã nu
trebuie sã dai crezare chiar la tot ce auzi sau vezi.
Rezervã momente regulate pentru odihnã conºtientã
ºi pentru a te îngriji conform nevoilor sãnãtãþii tale.
Spre finele sãptãmânii te vei simþi mult mai bine. 

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

În urma evenimentelor ºi dialogurilor cu
persoanele erudite din anturajul tãu, ceva din filozofia
ta de viaþã se va schimba radical ºi definitiv. Sunt
momente bune pentru a cultiva gândirea pozitivã ºi
idealurile înalte. Foarte interesante sunt în aceastã
sãptãmânã ºi relaþiile de muncã! Unii colegi sau ºefi
îºi vor retrage susþinerea de pânã acum, iar alþii vor
face demersuri sã se aporpie mai mult de tine ºi sã te
antreneze în activitãþi noi. Însã, deocamdatã evitã
luarea deciziilor importante! Aceate zile sunt bunã
numai pentru reevaluãri ºi regândirea unor planuri
personale sau profesionale. Se recomandã prudenþã
în relaþiile cu prietenii, deoarece pot aduce surprize
de proporþii, mai ales în ceea ce priveºte banii,
investiþiile sau bunurile comune. În weekend,
relaxeazã-te ºi stai la poveºti împreunã cu cei dragi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

La începutul sãptãmânii eºti nevoit sã achiþi datorii.
Se pare cã a sosit momentul sã te ocupi de acte
necesare fie dobândirii unor bunuri, fie pentru
contractarea unui credit. Deocamdatã ar fi bine doar
sã te informezi, sã-þi regândeºti planurile financiare,
sã te sfãtuieºti cu cei dragi ºi de încredere, dar sã
laºi în sãptãmânile urmãtoare acþiunea propriu-zisã.
Primeºti sprijin material din partea unor neamuri sau
îþi cresc veniturile din colaborãri, însã evitã cheltuielile
nefondate. Dialoguri importante cu persoane aflate
în strãinãtate. Selecteazã informaþiile ºi nu pleca
urechea la tot ce auzi. La serviciu este multã forfotã,
pentru cã eºti solicitat de ºefi ºi colegi în treburi
stringente. Prudenþã, întrucât este posibil sã-þi pierzi
credibilitatea ºi, în consecinþã, poziþia dintr-un grup
de lucru.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Se contureazã modificãri în relaþiile parteneriale, de
aceea ar fi bine sã observi încotro bate vântul schimbãrii.
Perioada este favorabilã numai unei analize privitoare la
colaborãrile în care eºti implicat, dar ºi pentru a studia pe
îndelete relaþia cu partenerul de viaþã. Pregãteºte-te de
acþiuni mãreþe în comun cu alþii! Joi ºi vineri se contureazã
cheltuieli pe diverse servicii, însã pot intra în discuþie ºi
partajele sau moºtenirile. Foarte importante sunt în aceastã
sãptãmânã, demersurile ºi informaþiile financiare. Poþi
decide împreunã cu partenerul de viaþã, rudele sau
colaboratori sã investeºti pe termen lung, în bunuri
patrimoniale. Finalul sãptãmânii este potrivit dialogurile
filozofice cu persoane erudite, dar ºi dialogului cu persoane
aflate în strãinãtate. Socializare este accentuatã, dar
pãstreazã o distanþã sãnãtoasã faþã de toatã lumea.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Ambianþa profesionalã este agreabilã, atât în ceea ce
priveºte relaþiile colegiale, cât ºi în ceea ce priveºte
activitatea profesionalã propriu-zisã. Fii prudent în relaþiile
cu femeile, deoarece peste ceva vreme, relaþiile cu acestea
se vor rãsturna. Se întrezãresc ºi noutãþi în plan
profesional, de aceea nu pune bazã pe ce a fost sau pe
ce este încã. Îngrijeºte-þi sãnãtatea, pentru cã se pot
evidenþia afecþiuni ale sistemului respirator ºi ale
sistemului digestiv. Þi-ar prinde bine trasarea unui plan
de consultaþii ºi analize medicale. Relaþiile parteneriale
sunt amestecate, dar cu discuþii ºi activitãþi comune
importante, cu efecte pe termen lung. La sfârºitul
sãptãmânii intervin cheltuieli importante. Rezervã
momente ºi pentru a te documenta asupra unor subiecte
utile atât în mediul profesional, cât ºi în mediul personal.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Este forfotã în plan sentimental, astfel cã sunt
ºanse sã te avânþi în prima idilã posibilã. Cheful de
distracþii ºi aventuri îþi poate fi obstrucþionat de cãtre cei
dragi. Atmosfera de la locul de muncã este bunã, fiind
probabile în aceste zile dialoguri ºi acþiuni importante,
cu efecte pe termen lung. În plan subtil se aranjeazã
direcþii profesionale noi ºi pe termen lung. Recomandabil
este sã te implici cu responsabilitate în tot ce þine de
locul de muncã. În privinþa sãnãtãþii, sunt afectate
segmentele sistemului digestiv ºi cele ale sistemului
osos ºi articular. Dozeazã-þi eforturile ºi urmeazã sfaturile
specialiºtilor în sãnãtate. Relaþiile parteneriale se vor
activa prin dialoguri ºi activitãþi comune sau propuneri
de activitãþi viitoare. Se vor evidenþia ºi cheltuieli pentru
cele necesare traiului cotidian.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Atenþia ºi eforturile îþi sunt îndreptate mai mult
spre casã ºi familie. Vin vremuri domestice noi, simþindu-
se deocamdatã, la nivel subtil. Rezolvã cu rãbdare
sarcinile cotidiene ºi îndatoririle profesionale, pentru cã
îþi vor veni satisfacþii ºi din aceste direcþii. Relaþiile cu
femeile-rude sunt surprinzãtoare, de aceea fii prudent.
Joi ºi vineri se vor ivi situaþii importante atât într-o relaþie
sentimentalã, cât ºi în relaþia cu copiii. Dialogurile cu
cei dragi din aceste zile vor avea ecouri pe termen lung.
Fii atent la ce þi se spune ºi tu la rândul tãu alege-þi
vorbele ºi gesturile cu grijã. Tentaþiile sunt mari ºi
pãguboase pe termen lung. A doua parte a sãptãmânii
aduce forfotã la serviciu ºi relaþiile colegiale. Informaþiile
aflate îþi vor schimba felul în care priveºti munca ºi
implicaþiil ei. Autor: AstroCafe.ro

(30 aprilie - 6 mai 2020)
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ANUNÞ
Privind închirierea unui spaþiu comercial, aflat în domeniul

public al comunei Dumbrava, judeþul Mehedinþi
Prirnãria Dumbrava, Strada Principalã FN, judeþul Mehedinþi,

tel./fax 0252/342.661,e-mail:primar@cldumbrava.ro, persoanã de
contact: Enache Cãtãlin, anunþã închirierea unni spaþiu comercial, aflat
în domeniul public al comunei Dumbrava, judeþul Mehedinþi, prin
licitaþie în data de 28.05.2020 la sediul instituþiei. Spaþiul se aflã vizavi
de sediul Primãriei, în suprafaþã de 75 mp.
   Cei interesaþi sunt rugaþi  sã depunã pânã la data de 22.05.2020, la
sediul U.A.T Dumbrava, toate documentele legale, documente ce se pot
ridica de la secretariatul unitãþii între orele 8 - 14.

Detalii suplimentare se pot obþine de la sediul Primãriei Dumbrava,
compartiment secretariat, tel. / fax 0252/342.661.

Primar, Ing. Enache Cãtãlin            Secretar, Savu Emil

Criza creatã de pandemie a
sensibilizat semnificativ percepþia
pieþelor în condiþiile în care
majoritatea datelor economice sunt
negative, astfel cã optimismul este
urmat rapid de pesimism.

Redeschiderea pieþei valutare dupã
Sãrbãtorile Pascale a adus o uºoarã
apreciere a leului, la 4,8345 lei,
urmatã de o creºtere la 4,8414 lei.

Începutul acestei sãptãmâni a
fost unul pozitiv, pe fondul
anunþurilor privind relaxarea
normelor de autoizolare în
majoritatea statelor europene.
Cursul euro a coborât la 4,8360 lei,
pentru ca marþi el sã urce la 4,8436
lei, pe un fond regional negativ.

Miercuri, media monedei unice
a scãzut la 4,8425 lei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile s-au
realizat într-un culoar foarte
îngust, 4,842 – 4,846 lei.

Trecerea de la „stabil” la „negativ”
a ratingurilor primite de România
din partea agenþiilor specializate,
din cauza înrãutãþirii datelor
economice, provocate de pandemia
globalã, dar ºi de efectele modului
în care a fost gestionat bugetul de
guvernarea populistã anterioarã, va
avea efecte ºi asupra nivelului
cursului de schimb al leului.

Sondajul realizat luna trecutã în rândul
analiºtilor grupaþi în CFA România
anticipa pentru orizontul de ºase luni o
creºtere a euro la 4,9370 lei iar pentru
cel de 12 luni una la 4,9954 lei.

Aversiunea faþã de risc a provocat
creºterea unciei de aur pe pieþele
specializate, unde a depãºit pragul
psihologic de 1.700 dolari. Preþul
gramului de aur a urcat vinerea
trecutã la maximul istoric de
249,9219 lei pentru ca miercuri sã
scadã la 244,6201 lei

La rândul ei, moneda elveþianã,
 Radu Georgescu

Leul aºteaptã sfârºitul autoizolãrii
consideratã drept un „refugiu” în
vremuri tulburi, s-a apreciat pânã la
1,051 – 1,052 franci/euro, astfel media
stabilitã în 24 aprilie a atins un maxim
istoric de 4,6058 lei. La sfârºitul
perioadei, francul s-a depreciat la
1,054 – 1,057 unitãþi/euro iar media
ei a fost stabilitã la 4,5833 lei

Cursul monedei americane a
urcat de la 4,4536 la 4,4984 lei
pentru ca la finalul perioadei sã
coboare la 4,4590 lei.

Media lirei sterline a fluctuat între
5,5039 ºi 5,5638 lei, cea de miercuri
fiind stabilitã la 5,5378 lei.

Indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în
lei, a stagnat pe parcursul întregii
perioade la 2,50%, nivel care a mai
fost atins la începutul lui mai 2018.
Reamintim cã în 20 martie, înainte
de scãderea dobânzii-cheie a
BNR de la 2,50 la 2,0%, indicele
se situa la 3,24%

Indicele ROBOR la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, s-a oprit la
2,58%, valoare care se mai
înregistra în urmã cu doi ani, iar
cel la 12 luni la 2,63%.

Perechea euro/dolar s-a miºcat
între 1,0727 ºi 1,0885.

Euro nu a suferit dupã scãderea
indicelui german Ifo de la 85,9
puncte în martie la 74,3 puncte luna
aceasta, cel mai scãzut nivel de la
lansarea acestuia. În SUA, indicele
încrederii consumatorilor, calculat
de Universitatea din Michigan a
scãzut de la 89,1 la 71,8 puncte.

Bitcoin a crescut pe platformele
specializate de la 7.000 la aproape
8.200 dolari.

Analiza cuprinde perioada
22 – 29 aprilie.

INFORMARE
Aceastã inforrnare este efectuatã de Giurebe Constantin, cu

domiciliul în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Mihai Viteazu, nr.
139, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la Administraþia
Bazinalã de Apã Banat, aviz de amplasament/aviz de gospodãrire a apelor
pentru realizarea proiectului “Construire locuinþã P ºi amenajare
camping cu cãsuþe lemn, împrejmuire, consolidare mal ºi amplasare
ponton plutitor”, comuna Dubova, CF nr. 52729, judeþul Mehedinþi.

Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi
colectate în bazin etanº vidanjabil.

Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de amplasament/avizului de  gospodãrire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului dupã data de 21.04.2020.

Beneficiar, Giurebe Constantin

A N U N Þ
Privind concesionarea izlazurilor comunale aflate

în domeniul privat al comunei Dumbrava, judeþul Mehedinþi
Primãria Dumbrava, Strada Principalã FN, judeul Mehedinþi,

tel./fax 0252/342.661, e-mail: primar@cldumbrava.ro, persoanã de
contact: Enache Cãtãlin, anunþã concesionarea unei suprafeþe de 107
ha pã’une (izlaz communal), împãrþit în 8 loturi, prin licitaþie în data de
25.05.2020, la sediul instituþiei.
   Cei interesaþi sunt rugaþi sã depunã pânã la data de 20.05.2020, la
sediul U.A.T Dumbrava, toate documentele legale, documente ce se pot
ridica de la secretariatul unitãþii între orele 8.00 – 14.00. Detalii
suplimentare se pot obþine de la sediul Primãriei Dumbrava,
compartiment secretariat, tel./fax 0252/342.661.
PRIMAR, Ing. ENACHE CATALIN          SECRETAR, SAVU EMIL

Pompierii din cadrul ISU Mehedinþi au intervenit, în acest
weekend, pentru stingerea a ºase incendii, transportul unei persoane
supraponderale cu probleme medicale, salvarea unei persoane, victimã
a unui accident rutier, salvarea unui animal, precum ºi pentru scoaterea
la mal, din fluviul Dunãrea, a douã persoane, care au fost date dispãrute
în data de 17 aprilie, dupã ce barca în care se aflau s-a rãsturnat. De
asemenea, paramedicii SMURD

95 de misiuni ale pompierilor
mehedinþeni în weekend-

 continuare în pag. 15
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Deºi au trecut 7 sãptãmâni de la
ultimul joc oficial disputat în
România, fotbalul încã nu ºi-a
stabilit data la care va reveni în
iarbã. Între timp, televiziunile, care
plãtesc zeci de milioane de euro
pentru transmiterea Ligii 1, fac
presiuni pentru reluarea
campionatului. Federaþia Românã
de Fotbal  a avansat mai multe
variante pentru reluarea compeþiilor
naþionale, dar aºteaptã decizia
Guvernului României.

Pânã în prezent, nu s-a luat nicio
decizie oficialã, însã Ministrul
Tineretului ºi Sportului, Ionuþ Stroe,
crede cã echipele vor putea reveni la
antrenamente dupã 15 mai, când se
încheie starea de urgenþã. Totul se va
face, însã, pe baza unui cadru legal
conceput împreunã cu Ministerul
Sãnãtãþii. Dacã lucrurile decurg pozitiv,
jocurile s-ar putea relua în iunie, dar
se vor disputa fãrã spectatori.

“Pânã în momentul de faþã nu existã
nicio decizie. Suntem departe de a
avea o soluþie ºi a avea un cadru legal
pentru a se relua competiþiile. Trebuie
sã studiem cu cei de la Ministerul
Sãnãtãþii soluþiile pentru a se relua
competiþiile. Lucrãm la o reluare a

Sportul, în stand-by
comeptiþiilor sportive, la reluarea
antrenamentelor. Tot ce se va face
în sport  o sã fie într-un cadru
specific pentru ca sportivii sã fie
protejaþi. Probabil se va întâmpla
dupã 15 mai. Avem modele la
care lucrãm, avem modele din
strãinãtate ºi cãutãm cea mai
bunã soluþie pentru toatã lumea.
Momentul reluãrii competiþiilor
încã nu a sosit, iar când se va
întâmpla acest lucru va fi foarte
bine ºi explicit descris de legi ºi
ordonanþe. Acestea vor descrie
modul în care se vor desfãºura. Luna
iunie este un moment în care, din
punctul meu de vedere, s-ar putea
realiza reluarea competiþiilor, dar e
prematur de spus. Eu nu angajez niciun
fel de afirmaþie publicã în sensul
stabilirii unei date sau a unei luni
exacte. Ca ministru, mi se pare uºor
hazardat sã afirm acum o anume lunã.
Dar sunt în discuþii cu Ministerul
Sãnãtãþii de ceva vreme pentru a
analiza aceastã problemã. Avem studii
medicale, lucrãm la un plan concret
privind mãsurile pe care trebuie sã le
luãm pentru relansarea sportului. Dar
trebuie sã o facem gradual ºi foarte
atent. Conteazã foarte mult ca evoluþia

acestei epidemii sã ne permitã sã
reluãm activitãþile sportive. Cu
siguranþã spectatorii vor mai avea
ceva de aºteptat, asta ca sã ofer un
rãspuns complet. Prioritatea
noastrã este siguranþa publicã.
Dorim chiar ºi testarea sportivilor”,
a spus Ionuþ Stroe.

Din Liga 1, mai sunt de disputat
8 etape în play-off ºi 12 în play-out.
Din Liga 2 ºi Liga 3 mai sunt de
desfãºurat câte 14 runde.

În privinþa campionatelor judeþene,
care vizeazã ºi Mehedinþiul, acestea ar
putea sã nu se mai reia. E nevoie de
multe intermediare, iar jucãtorii amatori
practicã fotbalul de plãcere, în timpul
liber, astfel cã ar fi aproape imposbil sã
joace ºi miercurea. Din Liga 4 -
Mehedinþi mai sunt de disputat 11 etape,
iar faza judeþeanã a Cupei României a
ajuns la nivelul semifinalelor.

Este posibil ca echipele aflate
momentan pe primul loc sã aibã
drept de participare la “barajul”
pentru promovare în Liga 3. Iniþial
acesta trebuia sã aibã loc pe 16,
respectiv 23 iunie, iar campioana de
la Mehedinþi ar urma sã joace cu
reprezentanta Timiºului. Recolta
Dãnceu ºi Avântul Periam sunt

lidere în cele douã campionate
judeþene.

În Europa, federaþiile din Belgia,
Olanda ºi Franþa au anunþat, la
solicitarea guvernelor respective,
“îngheþarea sezonului”, decizie care
n-a fost pe placul UEFA. Forul
continental vrea ca toate
campioanele sã se decidã pe teren
ºi anunþã cã stoparea competiþiilor
este ultima variantã! 

“Finalizarea prematurã va aduce
îndoieli cu privire la îndeplinirea
condiþiilor legate de participarea þãrii
respective în cupele europene”, se
aratã în comunicatul UEFA. În
schimb, FIFA cere mai multã
prudenþã. „Trãim cea mai dramaticã
perioadã de dupã Cel De-al Doilea
Rãzboi Mondial. Este o chestiune de
viaþã ºi de moarte ºi trebuie prudenþã,
fiindcã fotbalul nu-i lucrul cel mai
important. Nu cred cã se poate juca
mai devreme de 1 septembrie”, a
declarat preºedintele Comitetului
medical al FIFA, Michel D’Hooghe.

Singurul campionat de fotbal din
Europa care nu s-a întrerupt este cel
din Belarus. Chiar ºi prezenþa
publicului în tribune este permisã în
continuare!

Pandalii pandemiei

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

sub forma unor copaci uriaºi roºii.
Imaginea virusului ucigaº e antetul
ºi prestigiul lor! Ruºine sã le fie! Noul
Dumnezeu penelist al pandemiei e,
negreºit, Nelu Tãtaru. El a vorbit la
„Realitatea TV” despre mãsurile
coercitive pentru persoanele peste 65
de ani, care, sãnãtoase fiind, ar fi fost
ridicate de la domiciliu ºi duse în
carantinã forþatã, în hoteluri. Ulterior,
fãrã pic de demnitate ºi ruºine, Tãtaru
a minþit cã n-a luat în „consideraþie”
propunerea, care ar fi venit de la un
comitet extraterestru de ºtiinþã,
condus de strãinul cercel din urechea
sãnãtãþii româneºti. Tãtaru a încurcat
din startul sosirii la Ministerul
Sãnãtãþii „considerarea” cu
„consideraþia” pentru popor.

Am auzit foarte multe extremisme
ºi propuneri de holocaust în
perioada ordonanþelor militare.
Inclusiv expunerea sinistrã ºi
inumanã cã oamenii vulnerabili, cu

 urmare din pagina 8

 Mircea  Oglindoiu

boli cronice ºi bãtrînii, mor oricum,
covid-19 fiind un factor favorizator.
Însã teza holocaustului pentru
aproape 4 milioane de pãrinþi ºi
bunici, nazism sau stalinism se
numeºte, aparþine lui Tãtaru, presei
aservite puterii ºi este trecutã cu
vederea de Iohannis. Dacã miniºtrii
pesede ar fi comis atîtea fapte
abominabile, ar fi fost scoºi
haºtagiºtii mascaþi în stradã, în plinã
pandemie, sã le cearã demisia.
Iohannis, însuºi, era cu pesedeul în
gurã ºi cu anticipatele, cînd covidul
se plimba în voie pe teritoriul Þãrii.
Nenorociþii ãºtia întocmesc statistici
false, planuri de mãsuri ºi ordonanþe
ucigãtoare, ignorînd libertãþile
individuale ale cetãþenilor. Pînã una
alta, dragii mei, spãlaþi-vã masca
regulat! România nu va ieºi mascã
curatã din aceastã pandemie, la
putere, cu niºte pandalii.

 Urmare din pag. 14

au acordat îngrijiri medicale celor 33
de persoane care au solicitat ajutorul
apelând numãrul unic de urgenþã 112.
   Douã echipaje de pompieri din
cadrul Detaºamentului Drobeta
Turnu Severin au intervenit,
sâmbãtã seara ºi duminicã
dimineaþa, pentru scoaterea la mal
a douã persoane din fluviul
Dunãrea. Pompierii au intervenit cu
o ambarcaþiune, pentru a extrage,
cu ajutorul accesoriilor din dotare,

95 de misiuni...
trupuri le a doi  bãrbaþi  care
fuseserã daþi dispãruþi, dupã ce
barca în care se aflau s-a
rãsturnat, în seara de 17 aprilie.
   Miercuri, pompierii mehedinþeni
au intervenit, la solicitarea Poliþiei
de Frontierã, în zona localitãþilor
Crivina ºi Izvoru Frumos, pentru
scoaterea la mal a altor douã
persoane date dispãrute.
COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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Nea prefectu’ Cristinel Pavel anunþã a
enºpea oarã cã e gata proiectul cu minicentrala
de cartier, pe principiul nicio lunã fãrã sã
mergem sã ne filmãm la centralã. Acuma e clar
cã epidemia asta a creat ºi lipsã de activitate
pentru unii, da nici chiar aºa, sã ne pozãm toatã
ziua cu cazanu în spate, de ochii lumii. Gata, tot
severineanu’ a înþeles cã se poate, rãmâne de
vãzut când ºi cum sã întâmplã. Cã toþi s-au
sãturat de laude, mai vor ºi fapte concrete.

Mã fraþilor, scãpã al lu Zbanghiu de ºcoalã,
cã ºi aºa nu prea-i plãcea, acuma stã ºi mai mult
la umbra nucului, în pijama, cu þigara aprinsã
de sanchi, cã el nu fumeazã, da sã-l vadã fetele
peste gard. Þine ºi ãsta la imagine, ca prefectu’,
ce mai. Da sã vezi ce e pin pieþele severinene,
nu mai cunoºti pe nimenea, e plin de mascaþi,
care mai de care mai colorate peticele ce le

acoperã faþa, fiecare cu ce are pe acasã, unu
pusese ºoseta legatã cu elastic, numai sã aibã  nea Mãrin

Sucã ºi pijamaua lu Zbanghiu, taxa de ºmecherie pe pandemie ºi
       jaful din codrii Mehedinþiului

ceva acoperit.
Mã nepoate, începe sã cadã tencuiala

de pe clãdirile centrale din oraº,
probabel s-or fi plictistit ºi ele de la
atâta pandemie. Cert e cã se desprinde
tencuiala, mai ceva de cum sã desprind
bucãþile din piciorul podului lui
Apolodor. Veta zice cã dacã era ea
conseler, cerea lunar amenzile date de
epoliþiºtii locali pentru cei care nu
reparã imobilele în care locuiesc sau
în care desfãºoarã activitãþi comerciale.
Cã altfel o sã cadã toate, pe rând, nu
deodatã, ca plãcuþele di pe statuile lu
Decebal ºi Traian.

Mã fraþilor,  ieste demonstrat cã în
vreme de crizã, ºmecherii fac afaceri de
afaceri. Iote cã ºi acuma, pe vremea lu

nea COVID, neºte proprietari de
spaþii de cazare ºi masã fac la
bani de pot face donaþii ºi la partide, cã
se pricep. Cei care fac turism adevãrat
îºi sug deºtele, aºteptând ajutoru’ di la
stat. V-aþi prins. Este vorba despre
proprietarii de hosteluri, pensiuni º.a.
Care au primit ºi primesc sume
frumuºele pentru cazarea celor izolaþi
sau carantinaþi... În final, nici nu va mai
conta numãrul, ci doar prietenia
politicã. Cã aºa îi la EUROPA! Apropo,
ce mai face nea Palaºcã, toate bune?!
da nea Sibinescu?! O mai vrea o data!

Mã nepoate, jaf cã în codru,  cum sã
zîce, pin pãdurile din Mehedinþi. Cam
aºa sã întâmplã  ºi la Hoþu, actuala
localitate ªtefan Odobleja, unde sã taie
copacii într-o veselie, în perioada asta.
Acuma, ori nu sã prinde nimenea, ori
cineva sã face cã nu vede, da pãnã la
urmã o sã sã vadã localitãþile una pe
alta, din mare depãrtare, când or
dispãrea pãdurile de le separã. ªi sã vezi

atunci probleme.
Între timp, continuã minunile la Orºova,

pãstoritã de nea Marius Simion,  nimeni altu’
decât primarele pro Stoica. Deunãzi, decontarea
serviciilor anti-COVID, cicã s-a fãcut dupã o
nouã unitate de calcul, respectiv SCARA DE
BLOC.  Da, a dispãrut metrul pãtrat, de exemplu,
ºi a apãrut  SCARA, ca ºi unitate de calcul. Dupã
calculele lu Marghioala, primãria a plãtit
suficient de a rãmas ºi pe plus. Apoi, intrarea în
Parcul aflat la doi paºi de primãrie a fost
modernizatã cu neºte zeci de mii de euro. O
merita pesemne,  dacã luam în calcul cã poarta
se poate manevra prin telecomandã, chiar ºi din
biroul primarului, atunci când nu este plecat la
reºedinþa ºefului, ca sã-i prezinte
MERCURIALUL POLITIC,  la prima orã.

Aºa s-o fi întâmplat cu parandãrãtu’ ºi în ogrda
celuilalt Mariusicã, cel di la Severin, dacã
observãm gropile apãrute în strãzile din cartieru’
Tineretului. ªi nu s-au scurs decât câteva luni,
di la Crãciun la Pºti, de când au fost asfaltate.
Sau ori fi fost asfaltate doar pentru circulaþia
pietonalã?!

Aºa cã rãmâneþi în casã ºi, pãnã data viitoare,
sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


