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Pompierii mehedinþeni au asigurat
transportul ºi distribuirea apei menajere

cãtre cetãþenii municipiului Orºova
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Uliþe asfaltate la Vlãdaia prin
proiect PNDL

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a mers în comuna Vlãdaia, acolo unde proiectul
de modernizare a uliþelor este în plinã desfãºurare, în sensul

în care acum se toartã asfaltul.

Farse cu elevi ºi profesori online, economie online
ºi calcule electorale - în vremea pandemiei

 CITIÞI ÎN PAGINA 9

La fel se procedeazã cu farsa educaþiei online. În primul rând, Guvernul acesta ar fi trebuit sã se asigure cã existã logistica pentru
a se face învãþãmânt online. Adicã sã deþinã toþi elevii ºi profesorii materialele necesare, echipamente ºi internet, dar ºi cadrul legislativ
în baza cãruia se poate desfãºura educaþia online. Nu i-a interesat niciodatã aspectul acesta al învãþãmântului ºi ridicarea elevilor de
la þarã, la nivelul celor de la oraº, cel puþin în ceea ce priveºte dotãrile. În rest este o farsã, din care nu fac parte peste 300.000 de elevi
care nu au acces la tehnologie ºi la predarea online.
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Ministrul Educaþiei, Monica
Anisie, a anunþat data la care vor
avea loc examenele naþionale din
acest an, Evaluarea Naþionalã ºi
Bacalaureatul 2020, în condiþiile în
care preºedintele Klaus Iohannis a
anunþat cã ºcolile nu se vor
redeschide anul acesta.

Evaluarea Naþionalã va începe în
15 iunie, iar Bacalaureatul în 22
iunie. O noutate este cã
Bacalaureatul va începe cu probele
scrise ºi abia dupã aceea se vor da
probele orale. Examenele se vor
desfãºura cu cel mult 10 elevi în
clasã, în condiþii de respectare a
distanþãrii, a mai spus ministrul.

Ministrul Monica Anisie a precizat
cã, deºi ºcolile rãmân închise ºi se va
învãþa în continuare la distanþã, elevii
din clasa a VIII-a, a XII-a, a XIII-a, anii
de final de ciclu profesional ºi
postliceal pot reveni în clase pe 2 iunie,
pentru douã sãptãmâni, pentru a face
pregãtire pentru examenele naþionale.

„Pentru elevii cu probleme de
sãnãtate sau care au acasã persoane
cu risc de îmbolnãvire, prezenþa la
ºcoalã va fi opþionalã, iar decizia va
aparþine pãrinþilor. În aceastã situaþie,
pregãtirea elevilor se va face în
sistem online”, a spus ministrul.

Examenele naþionale se vor
susþine în baza unei programe deja
publicate de Ministerul Educaþiei,
care va conþine doar materia
predatã în primul semestru al
acestui an ºcolar.

În condiþiile în care ºcolile vor
rãmâne închise în acest an, copiii

EDUCAÞIA ÎN
TIMPUL

PANDEMIEI

vor învãþa ºi vor primi note online, a
mai spus ministrul.

„Pentru elevii care nu au acces la
tehnologie, unitãþile de învãþãmânt
ºi inspectoratele ºcolare vor oferi
sprijin. Acestea vor transmite
elevilor resurse de învãþare ºi sarcini
de lucru”, a adãugat Ministrul
Educaþiei. Monica Anisie a precizat
cã materia care nu a fost predatã
anul acesta va fi recuperatã în
urmãtorul an ºcolar.

„Ministerul Educaþiei va elabora
ghiduri metodologice pentru fiecare
disciplinã, astfel încât unele
conþinuturi care erau prevãzute
pentru aceastã perioadã sã fie
abordate în anul ºcolar urmãtor. Cu
alte cuvinte, se recupereazã materia
neparcursã în aceastã perioadã.
Referitor la încheierea situaþiei
ºcolare, mediile vor fi încheiate cu
minimum douã calificative sau note,
însã nu se vor mai susþine teze. Pentru
situaþiile speciale, de exemplu în
cazul în care un elev nu are douã
calificative sau note, Ministerul
Educaþiei va comunica modalitãþile
de încheiere a situaþiei ºcolare”.

Deputat Alina Teiº,
Comisia pentru Învãþãmânt,

ªtiinþã, Tineret ºi Sport

Dupã cum probabil ºtiþi,
Curtea Constituþionalã a României
(CCR) a declarat, marþi,
neconstituþionalã Ordonanþa de
Urgenþã 34/2020 care majoreazã
cuantumul unor amenzi pe
perioada stãrii de urgenþã. Acest
lucru nu-i încãlzeºte pe cei care deja
le-au plãtit. Aceºtia nu-ºi mai pot
recupera banii dacã au apucat sã
plãteascã amenda ºi au ieºit din
termenul de contestare a amenzii.

Mã rog, dincolo de toate discuþiile
referitoare la amenzi –
comportament cetãþenesc în timpul
restricþiilor – poliþiºti, ideea  e cã nici
nu cred cã autoritãþile puteau
proceda altfel. Ce ar fi trebuit sã
facã? Poliþiºtii sã închidã ochii ºi sã
nu aplice amenzi celor care încãlcau
prevederile ordonanþei militare?

Fãrã sã vreau sã-i þin partea
celebrului Vela, a procedat aºa cum
trebuie pentru a þine lucrurile cât de
cât într-un anumit echilibru. Sigur,
au existat abuzuri. Sau, sã fim mai
eleganþi, exagerãri evidente ºi
neplãcute. Cu ochii mei am vãzut
un „echipaj” aplicând o astfel de
amendã, pe lângã magazinul
„Aurora” din centru. Opriserã un
cuplu, soþ ºi soþie, ºi cum doar unul
avea declaraþie, celuilalt i se
întocmea proces verbal. Stãteau
bieþii de ei, spãºiþi, speriaþi, cu
gândul la cele zece milioane pe care

Paradisul pierdut al
normalitãþii dinainte

de covid
le primeau amendã, o sumã în mod
clar foarte mare pentru bugetul
familiei lor. Ieºiserã sã facã niºte
cumpãrãturi. Atitudinea poliþiºtilor
nu era abuzivã – clar, unul nu avea
hârtia - , dar era, Dumnezeu sã mã
ierte, atât de exageratã cã-þi venea
sã-i înjuri. Adicã, dã-o naibii de
treabã, nu puteau sã le dea un
avertisment, dacã vezi cã bieþii
oameni sunt necãjiþi? Trebuia
neapãrat sã-i amendezi? Am uitat
sã mai fim oameni?

Dar dincolo de exagerãri, sigur
cã prezenþa forþelor de ordine pe
strãzi a însemnat foarte mult în
disciplinarea comportamentului
civic în perioada restricþiilor. Ba de
teama amenzilor, ba de nenorocitul
de covid, lumea a stat în case, am
pãstrat distanþarea socialã
necesarã. Unii spun cã mai mult a
înclinat teama de amenzi, ºi pe
bunã dreptate, cãci dacã pe covid
nu-l vedem, pe poliþist da.

Ce ne rãmâne e speranþa cã
lucrurile vor intra, cât de cât, în
normal dupã 15 mai. Cât de cât,
cãci suntem conºtienþi cã nu vor
intra sutã la sutã. Nu au cum. E o
traumã socialã fãrã precedent
cãreia trebuie sã-i facem faþã. Ceva
în întregul comportament civic s-a
schimbat. Am devenit brusc mai
prudenþi, mai distanþi, mai speriaþi
unul de celãlalt. Speriaþi de ceea ce
poate fi celãlalt: un potenþial
purtãtor de virus. Vulnerabilitatea
socialã a fiecãruia dintre noi a
crescut vertiginos.

Dupã 15 mai avem în faþã o nouã
experienþã socialã. De viaþã. Sã dea
Dumnezeu sã o trecem cu bine ºi,
cândva, sã regãsim paradisul pierdut
al normalitãþii dinainte de covid.
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Dacã pe DJ 562A, în zona comunei Gruia s-au turnat
deja primii cinci kilometri de asfalt, în cadrul proiectului cu fonduri
europene care vizeazã reabilitarea/modernizarea a 112 km drumuri
judeþene, pe DJ 607, între Strehaia - Grozeºti - limita cu judeþul
Gorj se desfãºoarã lucrãri premergãtoare turnãrii primului strat
de asfalt.Locuitorii de aici nu au avut niciodatã privilegiul de a
circula spre casele lor pe un drum asfaltat.

“Am mers în zonã ºi sunt în mãsurã sã vã transmit cã în
aceastã perioadã se lucreazã la fundaþia ºi aripile podului de la
Pãsãrani ºi se toarnã placa supravetonatã. De asemenea, sunt
în lucru podul de la ªuºiþa, dispozitivele de scurgere a apelor,
podeþele transversale ºi

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a semnat alte cinci
contracte pentru achiziþionarea de
aparaturã medicalã în cadrul

Noi aparate medicale achiziþionate de Consiliul Judeþean Mehedinþi pe fonduri
europene vor ajunge la Spitalul Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu Severin

Pe DJ 607, între Strehaia -
Grozeºti - limita Gorj se fac lucrãri

de artã premergãtoare primei
asfaltãri din aceastã zonã

proiectului pe care instituþia îl
are în derulare pentru
extinderea ºi dotarea
Ambulatoriului de Specialitate
din cadrul Spitalului Judeþean
de Urgenþã din Drobeta Turnu
Severin. Pânã la ora actualã au
fost încheiate contracte de
achiziþie pentru 12 loturi în
valoare de 2.044.550,00 lei,
din totalul de 16 contracte,
ofertele aferente celorlalte
loturi se vor semna în

perioada urmãtoare.
“Am considerat cã este nevoie sã

profitãm de proiectele cu fonduri
europene pe care le implementãm
în sistemul de sãnãtate, pentru a face

La Spitalul Judeþean de Urgenþã
din Drobeta Turnu Severin va fi pus în
funcþiune un aparat Real Time PCR care
a fost furnizat la începutul sãptãmânii.

Aparatul pentru testare a ajuns la
Spitalul Judeþean dupã ce preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a iniþiat discuþiile despre
aceastã achiziþie absolut necesarã ºi a
alocat fonduri pentru a fi achitat.

“În data de 17 martie, în urma întâlnirii
pe care am avut-o cu conducerea
Spitalului, la Consiliul Judeþean, am
stabilit detaliile pentru comandarea unui
astfel de aparat, precum ºi componentele
necesare, echipamentul complet urmând
sã fie achitat din fondurile alocate de
Consiliul Judeþean Spitalului. Am
considerat cã efortul financiar trebuie fãcut
datã fiind situaþia creatã de rãspândirea
virusului SARS-CoV-2, pentru cã era

Aparatul de testare pentru CORONAVIRUS,
comandat la iniþiativa Consiliului Judeþean a

ajuns la Spitalul Judeþean

aceste achiziþii de aparaturã specificã
tratãrii pacienþilor confirmaþi cu
Coronavirus. Sunt investiþii de care
avem nevoie nu doar acum, ci ºi
dupã ce scãpãm de temutul virus
COVID-19.”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.

La Spitalul Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin vor mai
ajunge:

- 2 aparate videolaringoscop;
- 5 staþii injectomate monitoare

funcþii vitale cu troliu;
- 10 paturi ATI;
- 2 monitoare fetale;
- 3 aparate EKG portabile.
“Aºa cum am mai spus

îmbunãtãþirea actului medical

rãmâne una din prioritãþile
principale ale Consiliului Judeþean
Mehedinþi ºi am convingerea cã
dupã toate eforturile pe care le-am
fãcut ºi le vom face în continuare
pentru sistemul de sãnãtate
mehedinþean, pacienþii vor fi
mulþumiþi de actul medical.
Coordonarea ºi gestionarea unei
astfel de situaþii, dar ºi îngrijirea
pacienþilor depinde foarte mult ºi de
aparatura de care dispune unitatea
medicalã, de aceea este necesar sã
fim mereu cu un pas înaintea
virusului pentru a face faþã oricãrei
situaþii.”, a adãugat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

absolut necesarã mãrirea capacitãþii
de testare în zonã, având în vedere
cã la momentul respectiv probele
erau prelucrate la Craiova, la fel
ca ºi cele prelevate din toate
judeþele Olteniei.

Imediat au început demersurile
pentru achiziþie. Procedura de
negociere fãrã publicare s-a finalizat
prin încheierea contractului de
achiziþie publicã nr.45/07.04.2020,
cu termen de livrare a aparatului în
maximum 6 sãptãmâni de la

semnarea contractului. Între timp, Direcþia
de Sãnãtate Publicã Mehedinþi ne-a
informat cã va aloca suma de 630 000 lei
pentru achiziþionarea unui aparat de testare
la Spitalul Judeþean, urmând ca diferenþa
sã fie completatã de Consiliul Judeþean
Mehedinþi. Mã bucur cã am început
demersurile pentru achiziþie din timp ºi
am reuºit sã îl comandãm.

Chiar dacã a durat pânã ca echipamentul
complet sã fie livrat, din cauza presiunii pe
piaþa de producþie, iatã cã acum Spitalul
Judeþean de Urgenþã din Drobeta Turnu
Severin are toate mijloacele necesare pentru
depistarea cazurilor de Coronavirus.”, a
transmis preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Capacitatea de testare a Sistemului
Real Time PCR pentru aplicaþii de
expresie geneticã este de 192 teste/zi.

 Continuare în pag. 4 Biroul de presã
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accesele la proprietãþi. Totodatã,

se aºterne stratul de balast ºi piatrã
spartã. Dacã lucrãrile merg aºa
cum au pornit, într-un ritm bun,
locuitorii  satelor Cârceni,
Grozeºti, ªuºiþa ºi Pãsãrani, vor
avea asfalt pe acest drum începând
cu luna iunie. Am speranþa cã aici,
cei 26 km ai Lotului 5 din cadrul
acestui proiect sã se asfalteze în
cursul lunilor iunie ºi iulie, iar
oamenii sã uite de craterele, bãlþile
ºi noroaiele pe care au fost nevoiþi

Pe DJ 607, între Strehaia - Grozeºti...

sã circule dintotdeauna. Lucrarea
este una complexã ºi  o
monitorizãm în continuare. Am
convingerea cã la final, oamenii
vor fi mulþumiþi.”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Proiectul prin care se
modernizeazã acest drum este
finanþat cu fonduri europene prin
Programul Operaþional Regional
2014-2020 ºi are o valoare de
aproape 214 milioane lei.

“Este un proiect finanþat de
Guvernul PSD, prin Programul
Naþional de Dezvoltare de Localã,
investiþii similare celor care se
deruleazã în cele mai multe
comune din judeþ ºi care însporesc
condiþiile de trai ale oamenilor. PSD
a guvernat pentru oameni ºi pentru
modernizarea infrastructurii rurale.
Astfel, ajunge asfaltul acolo unde
nu a fost niciodatã ºi unde oamenii
aveau nevoie de condiþii mult mai

Uliþe asfaltate la Vlãdaia prin proiect PNDL
Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, a mers
în comuna Vlãdaia, acolo unde proiectul de modernizare a uliþelor este

în plinã desfãºurare, în sensul în care acum se toarnã asfaltul.

bune de trai.”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

La Vlãdaia se asfalteazã acum
drumuri sãteºti în lungime de 4 km,
iar alþi 3,2 km se asfalteazã în
localitatea Almãjel.

În comunã, în toate cele patru
localitãþi s-au realizat ºi lucrãri
pentru introducerea reþelelor de apã
ºi canalizare, finanþate tot prin
PNDL ºi care s-au finalizat.

Am primit un material extras
de pe o paginã FB ºi de pe ecranul
unui telefon mobil, pe care, pentru
mai multã claritate ºi coerenþa
desfãºurãrii faptelor, îl transcriem mai
jos într-un dialog recompus de noi.
Asupra autenticitãþii contextului ºi al
replicilor personajelor care le rostesc
sau pe seama cãrora sunt puse,
putem sã ne îndoim, dar esenþa
“dialogului” pare foarte aproape de o
realitate din ce în ce mai evidentã pe
reþelele de socializare, în materiale
jurnalistice, anume finanþarea acestui
flagel - pandemia cu coronavirus
Covid-19 - de cãtre aºa numitaocultã
mondialã. Pentru acurateþe, am pus
diacritice, în original, ele neexistând,
ºi am corectat foarte uºor ortografic.
Personajele sunt:
Vadim Melnic, senior inspector at
CCCEC. CENTER FOR CORRUPTION
AND ECONOMIC CRIMES
PREVENTION OF REPUBLIC OF
MOLDOVA. (în traducere liberã,
inspector ºef la Centrul pentru
prevenirea corupþiei ºi criminalitãþii
economice din Republica Moldova);
Ion Chicu, prim ministru al Republicii
Moldova, orginar din Pîrjolteni,
raionul Cãlãraºi, Rep. Moldova;
Viorica Dumbrãveanu, ministrul
Sãnãtãþii, Muncii ºi Protecþiei Sociale
din guvernul Rep. Moldova.
Subiectul : pandemia, recte
contaminarea populaþiei din Rep.
Moldova cu coronavirus COVID-19.
Locul desfãºurãrii  - comuna
Chiºcãreni, raionul Cãlãraºi, Rep.
Moldova, pe pagina FB a A.O.
Baºtina-Chiºcãreni;

Dialogul recompus
Ion Chicu (IC) cãtre Vadim Melnic
(VM) - Ce facem cu proºtii ceia, îi
mai þine în case încã o lunã?
VM - Da, dar ai grijã, sã avem cel puþin
cîte 100 cazuri pe zi ca sã vinã banii
din afarã. Dar, totuºi, nici prea strict cã
la toamnã avem alegeri, dacã nu ai
uitat. Tu fã ce þi-am zis, dacã vrei sã
mai fii prim ministru în continuare.
IC – Sigur, am vorbit azi cu Vio
(Viorica Dumbrãveanu - n.n) ºi am
rezolvat tot. Neaparat gãseºte mãcar
vreo sutã de cazuri ºi vreo 5 decese.

***
(“Discuþia cu Vio”. Messages

Bani pentru falºii contaminaþi
COVID-19 (?!?)

Viorica Dumbrãveanu)
I.C - Avem nevoie urgent de 2
persoane sã aparã la TV ca fiind grav
bolnave de Covid, conectate la
aparate. ªeful le plãteºte 400 euro pe
minut. Iar la persoane care sã indice
coronovirus în cert (certificat - n.n.)
de deces se oferã cîte 200 euro. Îmi
scrii pînã la ora 2 cîte persoane gãseºti.
 VIO - Vã sun imediat ce mã eliberez.)

***
VM cãtre IC - Foarte bine. Cei plãtiþi,
sã fie actori profesioniºti. Nu vreau sã
aparã iarãºi surpriza de data trecutã,
ºi am apelat la ãia, sã ºteargã tot. Fii
profesionist, cã nu degeaba te plãtesc.

Concluzii
-Covid-19 este controlat ºi de cei
care l-au indus, ºi de cei din guvernul
Rep. Moldova, prin extensie putem
bãnui aceeaºi cârdãºie oneroasã,
criminalã, ºi la alte guverne, inclusiv,
deci al Rep. România.
- Se cautã decese prin diferite locuri
din þarã, decedaþii sunt declaraþi ca
având (ºi) Covid-19, iar dacã asta
se trece în certificatul de deces, se
primesc - de cãtre medici, spital,
stat, cei care coordoneazã
operaþiunea? - câte 200 euro.
- Dacã actori profesioniºti, peste Prut,
joacã rol de contaminaþi, ºi dau
interviuri la TV, li se plãtesc 400 euro
pe minut! (1 euro=19,64 lei
moldoveneºti MDL, 05.05.2020,
adicã 7856 lei MDL). O declaraþie de
un minut jumate, aprox 11.000 lei.
Salariul mediu pe economie în R.
Moldova, 380 lei/lunã. Cel mai mare,
687, este în secorul Financiar ºi de
Asigurãri, cel mai mic în cel Agricol,
233 lei/lunã. Prin urmare, declaraþia
de un minut jumate a unui

“contaminat” înseamnã cam 29 de
salarii minime pe economie!
- Corupþia este mai virulentã ºi mai
rãspânditã decât Covid-19, prin
comparaþie, acesta fiind o... “biatã gâzã”!
- Posibil ca aceaste discuþii pe FB ºi
pe telefonul mobil sã fi fost ºterse
deja,  Continuare în pag. 6
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“Ziua Mondialã a Libertãþii
Presei este sãrbãtoritã anul acesta
într-un context marcat de urgenþa
unor mãsuri în plan sanitar, social
ºi economic, care amplificã nevoia
de informare a oamenilor.

Trecem, de mai multe sãptãmâni,
România ºi alte þãri din întreaga lume,
printr-o perioadã marcatã de emoþiile
ºi îngrijorãrile legate de pandemia de
coronavirus ºi efectele ei, dar ºi de
volumul de informaþii ºi opinii expuse
pe aceastã temã. Presa, vectorul
principal al acestor informaþii cãtre
cetãþeni, este ºi ea angrenatã în
acþiunea globalã împotriva unui virus
care pune în pericol sãnãtatea a
milioane de oameni ºi care ne-a
schimbat viaþa radical.

De la primele ºtiri despre apariþia
noului coronavirus, jurnaliºtii au
relatat despre eforturile medicilor
din prima linie, au transmis cãtre
populaþie mesajele autoritãþilor
privind mãsurile de protecþie
sanitarã necesare ºi au adus în
atenþie aºteptãrile oamenilor. De
aceea, este firesc sã le mulþumim
pentru munca lor, cu atât mai mult
în aceastã perioadã în care
informarea publicului este vitalã
pentru siguranþa sanitarã.

Guvernul, ministerele ºi toate
instituþiile publice abilitate
comunicã în mod constant ºi
transparent toate deciziile luate
pentru combaterea rãspândirii
virusului ºi protejarea sãnãtãþii
cetãþenilor, iar industria mass-media
ºi jurnaliºtii au un rol esenþial pentru
ca informaþia sã ajungã rapid, clar

Mesajul premierului Ludovic Orban cu
prilejul Zilei Mondiale a Libertãþii Presei

ºi nedistorsionatã la publicul larg.
Ne preocupã în acelaºi timp
constrângerile economice cu care
se confruntã acum mass-media ºi
jurnaliºtii. Am decis, în acest sens,
în cadrul Guvernului sã demarãm o
campanie de informare a publicului
pe care o vom susþine ºi în sprijinul
industriei media, fãrã a afecta în
vreun fel independenþa presei.

Apreciez ºi înþeleg activitatea de
jurnalist, eu însumi cochetând cu
aceastã profesie la început de carierã.
Sunt un susþinãtor ferm al libertãþii
de exprimare, al libertãþii presei, ca
garanþie a oricãrei democraþii
funcþionale. Consider însã la fel de
important  dreptul cetãþenilor de a fi
corect informaþi ºi resping orice formã
de rãspândire de ºtiri false în numele
libertãþii de exprimare. Calitatea
informaþiei ºi adevãrul trebuie sã
primeze în spaþiul mediatic, în
sprijinul interesului public.

Dreptul jurnaliºtilor de a relata
liber este garantat în România ºi
aºa vã asigur cã va rãmâne!

Astãzi (3 mai- n.r.), de Ziua
Mondialã a Libertãþii Presei, evocãm
cu tristeþe situaþii din diferite pãrþi
ale lumii în care presa continuã sã
fie cenzuratã, jurnaliºtii hãrþuiþi,
arestaþi sau chiar uciºi ºi ne dorim
ca astfel de lucruri sã nu se mai
întâmple niciunde.

Cu respect pentru munca lor, le
doresc tuturor oamenilor de presã
succes ºi încredere în puterea
adevãrului!”

Ludovic Orban,
Prim-ministru al României

Din cauza ploii torenþiale
care a cãzut la Orºova, aproximativ
15.000 de locuitori ai localitãþii au

rãmas fãrã apã. Pentru cã era plinã
de mâl, autoritãþile au fost nevoite
sã întrerupã furnizarea. Fenomenul
a fost provocat de cantitatea
însemnatã de apã revãrsatã la
Orºova.

Pânã la remedierea situaþiei, una
neclarã în acel moment, locuitorii
din oraºul Orºova ºi-au cumpãrt
apã potabilã din magazine, iar cu
apã menajerã s-au alimentat de la
cisternele pompierilor.

“La priza de captare din localitatea
Topleþ (judeþul Caraº Severin) a
apãrut un fenomen inexplicabil, un
grad mare de turbiditate al apei, un
fenomen de aluvionare excesivã. Nu
ºtim din ce motiv s-a petrecut acest
lucru, se pare cã din cauza
precipitaþiilor abundente, dar s-ar
putea ºi din cauza unor miºcãri
tectonice. Am dispus, împreunã cu
DSP Mehedinþi, oprirea temporarã
a alimentãrii cu apã a municipiului
Orºova, pentru cã reprezintã în
momentul de faþã un pericol pentru
sãnãtatea orºovenilor, urmând ca
ISU Mehedinþi ºi autoritatea publicã
localã sã asigure apa menajerã”,
spunea prefectul Cristinel Pavel.

Inginerul Cornel Meilescu,
expert hidro-geolog, care a analizat
situaþia la faþa locului împreunã cu
prefectul Cristinel Pavel, spunea cã
ceea ce s-a întâmplat la Topleþ este

Ploile torenþiale au fãcut ravagii.
Autoritãþile au avut mari probleme.
Mii de oameni, în impas la Orºova

un fenomen excepþional. “Izvorul
carstic de la Bîrza este un izvor
destul de stabil din punct de vedere

fizico-chimic. Ceea ce s-a
întâmplat acum este un fenomen cu
totul excepþional.

Cauzele sunt naturale, iar
fenomenul va dura ceva timp pânã
se reduce aceastã creºtere a
suspensiilor. Izvorul are o zonã
destul de largã, el capteazã ape de
peste 20 de km ca distanþã din
Munþii Mehedinþi ºi Podiºul
Mehedinþi. În toatã aceastã
succesiune de galerii posibil sã se
fi acumulat cantitãþi mari de mâl ºi
ceva fenomene naturale au dus la
miºcarea posibil a acestora, iar
apele au spãlat ºi au ajuns la izvor”,
a precizat ing. Cornel Meilescu.

COMUNICAT DE PRESÃ
Având în vedere faptul cã

rezultatele analizelor fizico-chimice
a probelor de apã prelevate de la
staþia de captare din Topleþ se
încadreazã în parametrii normali, s-
a dispus luni, 4 mai a.c.,
refurnizarea apei în sistemul de
distribuþie al municipiului Orºova.
Totuºi, pentru dezinfecþia apei,
Direcþia de Sãnãtate Publicã
Mehedinþi a recomandat
operatorului de apã sã efectueze
procedura de hiperclorinare, ceea
ce înseamnã cã într-un interval
de maxim 10 ore apa nu este
potabilã, putând fi folositã doar
în scop menajer. Sursa: evz.ro

Ploaia abundentã cãzutã peste municipiul Orºova a creat mari
probleme cu apa potabilã ºi menajerã.
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* Nu e zi de la Dumnezeu sã
nu iasã Werner pe meridianul Corona
virus sã ne dea, dupã modelul cucului
bãsist, ora exactã. Acest sãsãlãu va
ajunge sã impunã cetãþenilor români
- românilor, cum îi place sã zicã,
arborând un rictus, o mimicã
dispreþuitoare - ºi când sã-ºi punã
botniþa, ºi când sã mãnânce, ºi ce sã
mãnânce, ºi când sã se piºuleascã, ºi
când sã se cacariseascã, ºi când sã
meargã la muzee ca sã se bucure de
porþia de libertate ce tocmai ni s-a
oferit, ºi când sã punem de-o zvãpãialã
clandestinã prin cine ºtie ce boscheþi
de lux, ºi când sã mai gândim, dacã
mai e cazul, cu capetele noastre, ºi
când sã respirãm etc.Marþi, deºtepþii
lui peºte prãjit care ne conduc, habar
nu aveau ce e cu starea de alertã ce ar
urma sã intre în vigoare dupã ieºirea
din starea de urgenþã. Asaltaþi de
reporteri, Orban ºi Tãtaru habar nu
aveau nici cum îi cheamã. Probabil,
aºteptau ºi ei cucul...
   * Dar Cucul profitã de fiecare
apariþie pe tema Coronavirus  pentru
a relua, cu o forþã sporitã, atacurile
contra P.S.D. Motivate sau nu de
gafele ºi de inconsecvenþele acestui
partid, ieºirile în... decor ale lui
Iohannis ne-au scârbit, pur ºi simplu,

prin atitudinea de torþionar nazist
refuzat de istorie, afiºatã, cu degetele
mâinilor  agitate, fluturate ameninþãtor
cãtre toatã lumea,  cu deosebire cãtre
adversarii politici, cu deosebire cãtre
P.S.D. Astea, reamintim, în condiþiile
crizei generate de Coronavirus ºi care
a produs ºi va produce  ravagii
însemnate în economia româneascã.
   * Pe aceastã temã, în timp ce
redactam acest material, avea loc, la
Antena 3, o dezbatere. La care participa
ºi eternul europarlamentar Buºoi,
alintat Cristi, cel mai tare medic dintre
notari, cel mai dur notar dintre dentiºti
ºi, peste toate, specialist în tot ce vrei.
Greu de gasit un ins mai indigest, mai
capsoman ºi mai îmbibat de borhot
politicianist ca acest parvenit, pe care
nimeni nu îl întreabã cum a fãcut avere,
fiindcã deh, de notari ºi notãriþe, mai
ales dacã sunt rãspândiþi prin cele mai
ascunse colþuri de provincie, toatã
lumea are oricând nevoie. Noi însã
suntem nevoiþi sã-i suportãm turuiala
incontinentã, emisã fãrã reþineri ºi
ruºine peste toþi ceilalþi invitaþi. Fiindcã
noi suntem oameni educaþi, chiar dacã
nu avem douã bacalaureate luate în
Franþa ºi nu ne putem permite sã
aruncãm pe fereastrã cu aparatura
audio-video, procuratã cu atâtea

sacrificii oricând ne enerveazã orice
emiþãtor de excremente politicianiste.
   * CEDO i-a dat , într-o primã fazã,
dreptate muierii de oribilã amintire
Laura Codruþa Kovesi. Problema nu
este tranºatã definitiv, dar, cum se
întâmplã cel mai adesea la noi,

vestea de eventualã înãlbire a fostei
tartoriþe a DNA a dat apã la moarã
partizanilor ei intraþi cam de mult în
adormire. Cel mai vehement a fost,
evident, Dulapul Sãsesc, care nu s-
a sfiit sã profereze ameninþãri la
adresa Curþii Constituþionale a
României. Hai sictir, bãi acesta! Dar,
la fel de vehemenþi au fost ºi cei din
amalgamul liberalo-userist din
Parlament ºi Guvern. ªi vouã, un

plin de scârbã SICTIR, BOIERI!
   * Curtea Constituþionalã a mai
declarat drept ilegale amenzile date de
poliþiºti pentru încãlcarea ordonanþelor
militare din perioada stãrii de urgenþã.
Decizia e valabilã doar de acum înainte,
ceea ce a creat confuzii în rândul celor

care fie au achitat, fie nu au achitat
amenzile. ªi unii, ºi alþii vor fi nevoiþi
sã apeleze la justiþie. Se aude cã
persoanele care au plãtit vor rãmâne,
aproape sigur, cu banii daþi. Adicã
pierduþi. Trãim, nu-i aºa, în România.
   * Maximum de informaþii de interes
pentru studenþi, actuali ºi viitori, într-
un mini interviu acordat  RTS, marþi
seara, de d-na lect. univ. dr. AMADA
MOCIOALCÃ. De urmãrit!

Cucul cãlare pe Corona

 Urmare din pag. 4
dacã au existat într-adevãr, ele rãmânând doar în capturile ce au fost
rãspândite, în micã mãsurã, pe Internet.
- Dacã toatã postarea primitã este o minciunã, un fake news, oare, ce are
ea, totuºi, la bazã? Doar reaua-voinþã, defãimarea, semnarea de discordie
între populaþie ºi guvern, între politicieni ºi societate? Sau, ce?
- Pentru orice asemãnare cu realitatea, meritã sã ne revoltãm; pentru a fi
doar o intoxicare, ne cerem scuze. Asta-i lumea în care trãim, pânã la
urmã, ºi trebuie s-o abordãm din toate direcþiile fie ca sã-i stãpânim
excesele fie sã-i potenþãm realizãrile. Ioan Covidescu

Bani pentru falºii...
Jurnal de izoletã (VII)

29 aprilie – Preºedintele Iohannis ºi
Raed Arafat au prevestit cã se vor culege
morþi de pe trotuare dupã Paºtele
ortodox, urmare a infecþiilor covidiene
a persoanelor care nu aveau sã respecte
statul în casã. Pânã acum, nicio
victimã... Eh, nu toþi proorocii le-au
nimerit, mai sunt ºi dintr-aºtia,
mincinoºi, cicã. Prorocirea mea despre
ei, ar fi cã le-a cam trecut vremea, dar
cã tot ei vor rãmâne pe poziþii, cã nu-i
lasã “serviciili ºi agenturili” din mânã,
cã ºi-au fãcut treaba bine, minciunica
despre morþii post-Paºte fãcând parte
din programul lor special de sãrbãtori
anti-creºtine!
30 aprilie – Au mai trecut douã secole...
pardon, douã sãptãmâni de izolaþie din
a doua lunã dictatã de preºedinte ºi
situaþie... Am fãcut insolaþie de la becul
din sufragerie, m-am iradiat cu pixeli
de la televizor ºi m-am contaminat de
îndemnuri de stat în casã transmise de
vedete, pe internet, pe radio, la TVR...
Aoleu, mã luã gura pe dinainte, ºi înºirai
atâtea boli contagioase ce mã nãpãdirã,
cã poate le dau autoritãþilor idei sã-mi

prelungeascã ºezutul în casã. Iote, mã
mâncã în... ºezut!
01 mai – „Râââde iarãºi primãvaaara/
Peste câââmpuri, peste plaaai…!” Mã
rog, aºa zicea, pe vremuri, un cântecel
vioi, cu care se întâmpina “Întâi de
maaaai!” Acum, cui sã-i mai ardã de
râs, când stai în casã ca un popândãu...
Dar, atâta vreme cât am vãzut pe internet
cum unii ºi-au improvizat picnicuri în
mijlocul sufrageriei, pe pãturi, ei stând
în jurul lor ca la iarbã verde, consumând
din farfurii de plastic ºi din coºuleþe
de rãchitã sandviciuri ºi mititei tãvãliþi
în muºtarul sprijinit pe capacul
borcanului, mi-a mai venit inima la loc!
Am o navetã de bere prin beci, umplu
sticlele alea cu bere de la Pet, ies pe
balcon, unde voi avea grijã sã împrãºti
nisipul rãmas într-un sac, de la
renovarea neterminatã de la începutul
lui martie... Ah, simt cum mã va arde
soarele Mamaiei din minivacanþa de
1 Mai! Slavã, Domnului, mi-au mai
rãmas ºi niºte vouchere de vacanþã,
sã-mi achit cazarea pe balcon!

(G. News pt conf. D.D.S)
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Alãturi de consilierii locali
liberali, în colaborare cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi, propunem mãsuri de
prevenire a rãspândirii noului
coronavirus în unitãþile de învãþãmânt
din Drobeta Turnu Severin:
- achiziþionarea ºi montarea unui
numãr de 180 de dispozitive cu
dezinfectant în toate unitãþile de
învãþãmânt de pe raza municipiului
Drobeta Turnu Severin;
- achiziþionarea unui numãr de 100

Mãsuri de protecþie în ºcoli

 Viceprimar Daniel Cîrjan

de termoscanere pentru a fi alocate
tuturor unitãþilor de învãþãmânt din
municipiul Drobeta Turnu Severin.
   Toate aceste echipamente au
rolul de a preveni rãspândirea
noului coronavirus în rândul
copiilor severineni, urmând a fi
folosite atât pe perioada examenelor
de Evaluare Naþionalã ºi
Bacalaureat, cât ºi în momentul
începerii anului ºcolar 2020-2021.
#sãnãtatea_copiilor_prioritarã

Incredibil, dar adevãrat!
Pandemia de COVID 19 pare sã fi
fost destul de profitabilã pentru
primarul municipiului Orºova,
Marius Stoica. Numai pe parcursul
stãrii de urgenþã, din bugetul
municipiului Orºova au zburat
cãtre o firmã din Severin, X -
TREME COMPUTERS SRL,
486.578,66 lei, adicã, dupã cursul
oficial al BNR, 101371 de euro.

Ultima ispravã, asupra cãreia
primarul Marius Stoica a insistat
sã se laude pe contul sãu de
Facebook, este reparaþiile la
Poarta Parcului „General Ion
Dragalina”. Nu e foarte clar ce
mare lucru s-a schimbat ºi dacã
alternanþa culorilor nocturne, pe
bazã de telecomandã, era
necesarã, dar ºtim cã a fost peste
mãsurã de costisitoare.

Astfel, în data de 2 aprilie 2020,
când mulþi orºoveni stãteau în casã
din cauza restricþiilor impuse de
pandemia de coronavirus, primarul
Marius Stoica semna un ordin de
platã cãtre X - TREME

Primarul Orºovei a tocat
31.000 de euro pe o... poartã

COMPUTERS SRL, în valoare de
147.500 de lei. La cursul oficial al
BNR, din data de 2 aprilie 2020
(1 euro = 4,8288 lei), vorbim de,
nici mai mult nici mai puþin, decât
suma de 30.546 de euro. Peste
30.000 de euro pentru o poartã
cu telecomandã!

„Timp de peste 30 de ani, de
acest edificiu nu s-a ocupat nimeni.
Cât timp dvs. aþi stat în case,
respectând ordonanþele militare, eu
nu am stat cu mâinile în sân ºi m-
am ocupat de reabilitarea acestui
edificiu lãsat de izbeliºte. Vã invit
sã observaþi schimbarea fãcutã!
Priviti pozele de mai jos! Astãzi vã
pun poze fãcute noaptea cu edificiul
reabilitat. Ce este interesant este
faptul cã culorile pot fi schimbate
dintr-o telecomandã”, scria
mândru pe contul sãu de socializare
primarul Marius Stoica.

Dincolo de cacofonia evidentã
din context, isprava primarului este
cu adevãrat colosalã: aproape
31.000 de euro pe o poartã este
totuºi cam mult!

Peste o sutã de mii de euro a plãtit primarul Orºovei, Marius Stoica
cãtre o firmã din Severin, între 18 februarie ºi 27 aprilie.

Ultima ispravã este un decont de aproape 31.000 de euro, pentru a
repara poarta de la Parcul Dragalina.

 R. Crîºmaru

Dupã o ultima sãptãmânã
din aprilie calmã pentru leu,
începutul lui mai a coincis cu o
apreciere a monedei naþionale.

La nivelul lunii trecute, euro a
crescut cu circa 1,7 bani, faþã de
sfârºitul lui martie. Dolarul a crescut
aproape 5,6 bani, francul elveþian a
sãrit cu 2,3 bani iar lira sterlinã s-a
apreciat cu 14,1 bani.

Cursul euro a încheiat luna trecutã
la 4,8421 lei, pentru a scãdea la finalul
perioadei la 4,8258 lei, minim al
ultimelor patru sãptãmâni, într-o
ºedinþã în care transferurile s-au
efectuat între 4,819 – 4,828 lei.

Media dolarului american a închis
aprilie la 4,4541 lei. Deprecierea
bancnotei verzi faþã de euro a provocat
o scãdere a cursului în prima ºedinþã
din mai la 4,4240 lei pentru ca la sfârºitul
intervalului media sã urce la 4,4708 lei.

Moneda elveþianã a atins în 24 aprilie
un nou maxim istoric de 4,6058 lei,
pentru ca apoi media sã se miºte între
4,5744 ºi 4,5892 lei în concordanþã cu
aprecierea pe pieþele internaþionale la
1,052 – 1,054 franci/euro.

Cursul lirei sterline a încheiat
aprilie la 5,5644 lei. Dupã o scãdere

Euro a crescut în aprilie cu 1,7 bani
la 5,5023 lei, media a urcat la
sfârºitul intervaluluila 5,5335 lei.

Preþul gramului de aur a atins în
aprilie noi recorduri istorice. Ultimul a
fost atins în 24 aprilie când gramul a
urcat la 249,9219 lei. În perioada
analizatã uncia de aur a avut o evoluþie
descendentã pe pieþele specializate, ea
fluctuând la finalul perioadei între 1.695
ºi 1.704 dolari, ceea ce a fãcut ca preþul
gramului sã fie stabilit la 244,5964 lei

Decizia BNR de a tãia dobânda sa
de politicã monetarã de la 1,5 la 2%
a avut darul de a reduce nivelul
indicilor ROBOR.

La sfârºitul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la
majoritatea creditelor în lei, stagna la
2,50%, valoare stabilitã în 16 aprilie,
minim al ultimilor doi ani 2018.

Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, a
stagnat la 2,56%, valoare apropiatã de
cea atinsã în 25 aprilie 2018 de 2,54%,
iar cel la 12 luni s-a oprit la 2,63%.

Decizia justiþiei germane de a solicita
Bãncii Centrale Europene sã îºi justifice
programul anti-crizã de rãscumpãrare
a activelor, continuare în pag. 12
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Cînd simte miros de sînge,
Kim Johannes Un atacã! Chit cã se face
întotdeauna de ocarã! De data asta, în
maghiarã, nervos, nu glumã,
batjocorind limba noastrã cea românã.
În capul lui, prostia dã cu capul de ea
însãºi. Asta se întîmplã dacã ia
meditaþii de la Turcan, Anisie ºi Orban.
În plus, suferã de relaxare precoce. Atît
de relaxat e în starea de urgenþã, încît
a dat iar în nebuneala lui electoralã,
turnînd gaz pe focul unei imaginare
dispute româno-maghiare. Din punct
de vedere politic, Kim Johannes Un a
fãcut ziua de 29 aprilie cea mai jegoasã
zi a mandatului sãu. Cel mai
dezastruos preºedinte al României este
aspru criticat în presa din Franþa ºi
Anglia. Minciuna cu experimentul pe
seama elevilor francezi, de care s-a
folosit ca sã þinã închise ºcolile noastre,
i-a atras oprobriul european. Prea
multã gargarã mincinoasã ºi
periculoasã la KJ Un. Omul diabolic
dacã vede o scînteie se transformã în
praf de puºcã.

Tind sã cred cã osul putregãit al
autonomiei e scos periodic din
borºul unguresc, atunci cînd se
urmãreºte distragerea atenþiei de la
problemele foarte grave, cum ar fi
monstruoasa conducere a guvernului
lui Kim Johannes Un, Fluture ºi
baronetul de la Suceava, care a ucis
atîþia oameni, sclavii ºi sparanghelul
lui Merkel ºi restul afacerilor murdare
derulate în spatele scenei. Cum
urciorul nu merge de multe ori la apã,
cã se sparge, Asociaþia pentru
protecþia drepturilor minoritare „Miko
Imre” a depus o sesizare la Consiliul
Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii împotriva lui Iohannis,
unde se solicitã investigarea
declaraþiilor discriminatorii ale
preºedintelui, la adresa maghiarilor,

Autonomia secuiascã, o diversiune, menitã sã-l
scoatã din nou salvator pe Kim Johannes Un

anchetã care ar atrage dupã sine o
contravenþie, dacã C.N.C.D.-ului nu
i-ar tremura nãdragii de fricã.
Asociaþia „Miko Imre” stipuleazã cã
declaraþia preºedintelui „este incitarea
publicului la urã ºi/sau discriminare
în detrimentul cetãþenilor români
aparþinînd minoritãþii maghiare din
România. Prin declaraþia rostitã ºi
calitatea de preºedinte, Iohannis 
agraveazã situaþia, insuflînd
sentimentul cã însuºi statul român
acþioneazã împotriva cetãþenilor sãi
de etnie maghiarã”.

Kim Iohannes Un a acuzat PSD cã
s-a înþeles cu U.D.M.R. ca sã treacã
prin Camera Deputaþilor, pe ºest,
proiectul de autonomie a
autointitulatului, cu litere mici, þinut
secuiesc: „ în timp ce noi ne luptãm
cu pandemia de coronavirus, ne
luptãm pentru vieþile românilor, PSD
se luptã sã dea Ardealul ungurilor.
Oare ce v-a promis liderul de la
Budapesta în schimbul acestei
înþelegeri?” Acuzaþia lui Kim
Johannes Un, cum cã PSD ar fi vîndut
Ardealul, în tîrg, maghiarilor, este cea
mai gravã acuzaþie a unui preºedinte!
Ca întotdeauna, Kim Johannes Un ne
aratã cã este un instigator
condamnabil. Sper cã de data asta a
bãgat-o pe mînecã! Vã mai amintiþi?,
o acuzaþie similarã, de aranjament, dar
la nivel de politicã externã, a primit
ºi Dãncilã de la preºedinte, în cazul
mutãrii ambasadei României de la Tel
Aviv la Ierusalim; cum cã ar fi fãcut
un tîrg cu evreii pentru interese
personale. Atunci a scãpat netaxat.
Sper ca maghiarii sã nu-l ierte. Kim
Johannes Un e cel care a fãcut
balamuc în þarã, de atîtea ori,
instigînd românii împotriva
românilor, la manifestaþiile de stradã.
Noi stãm la colþ cu botniþa pe figurã, ºi
el instigã hienele iredentiste sã decupeze
România, sã demoleze Statul Român.
Autonomia secuiascã e, deci, o altã
diversiune, similarã cu mazilirea lui
Cercel, prilej cu care Kim Johannes Un,
s-a dat drept salvatorul Þãrii, la fel ca în
cazul persoanelor de peste 65 de ani.

Cã sã trãiascã ºi ea, presa aservitã
ºi finanþatã de sus, se aruncã în noroi
dupã fumigenele slobozite din
sertarele Puterii Totalitare. Aºadar,

pesediºtii n-au votat o astfel de lege.
Kim Iohannes Un vrea sã scape de
P.S.D. cu orice preþ ºi-i aruncã
în gura hienelor lui, bine
dresate. Vrea Parlamentul sãu,
pe lîngã guvernul sãu, Orb3.
Ãia din Camerã au dormit ca
de obicei sau au fost absenþi
pe motiv de pandemie ºi
izolare. Habar n-aveau ce legi
aºteaptã sã fie votate. Proiectul
de lege pentru autonomia
unui aºa-zis þinut secuiesc,
depus de U.D.M.R., nu de
P.S.D., a fost adoptat tacit,
adicã fãrã vot, de Camera
Deputaþilor, pe 23 martie,
deoarece, în conformitate cu
o procedurã eronatã, orice
lege nevotatã la termen este
consideratã adoptatã „tacit”.
Genul de echivalent al
prescrierii unor fapte civile sau
penale, nejudecate la termen. N-a
votat nimeni un asemenea proiect,
cum a urlat Kim Johannes UN. Nepus
în dezbatere timp de 45 de zile, a
trecut de prima Camerã a Deputaþilor
fãrã vot, la camera superioarã
(Camera Senatului), unde a fost
respinsã de P.S.D. Johannes ºtia de
existenþa unei astfel de legi, încã din
23 martie. Dacã ar fi votat un astfel
de proiect, cei care ar fi participat la
vot, era musai sã ajungã în faþa Curþii
Marþiale. Tot avem regim militar în
România.U.D.M.R. tot încearcã marea
cu degetul de cîþiva ani buni, prin
proiecte de lege privind autonomia
unui þinut imaginar, respins constant
de partide, începînd cu P.S.D. Orice
formã de autonomie administrativã ºi
teritorialã este anticonstituþionalã ºi
reprezintã primul pas spre
dezmembrarea teritorialã a României!
Autonomie culturalã ºi lingvisticã au
deja de multã vreme.

Senatul, fiind for decizional, a
respins proiectul criminal, de a înfige
un pumnal în spate românilor ºi de a
aduce atingere integritãþii statale a
României. A respins strecurarea pe sub
uºã a unei legi anticonstituþionale, care
seamãnã la fel de mult cu cele 25 de
ordonanþe de urgenþã, emise în
noaptea nebunilor de Guvernul Orb2.
Dacã ar fi votat pentru aceastã lege,

senatorii nu s-ar fi deosebit cu nimic
de animalele de pradã, care pîndesc

momentul neatenþiei ca sã atace.
Indiferent de motivaþiile care ar fi dus
la votul ei. Senatul a respins proiectul
privind autonomia Þinutului
Secuiesc. A refuzat sã facã o ranã atît
de adîncã în spinarea istoricã a Þãrii.
Ar trebui, ca la rîndul ei, Camera
Deputaþilor sã fie dizolvatã tot tacit.
Deputaþii diversioniºti trebuie trimiºi
în faþa tribunalelor, pe motivul
încãlcãrii articolului 1 din Constituþie:
„România este stat naþional, suveran
ºi independent, unitar ºi indivizibil.”

Vedem cu toþii cã peneliºtii în frunte
cu Kim Johannes Un nu mai au
Constituþie. Pentru ei Constituþia e
doar un sul de hîrtie igienicã, dat de-
a rostogolul, în praful drumului,
noaptea ca hoþii ºi ziua ca nãtîngii.
De aia îºi fac treburile murdare, pe
unde ºi cum apucã. Dar, potrivit
ordinelor primite de la Cotroceni dau
vina pe pesede. Sã ne amintim cã
acelaºi proiect a fost adoptat tacit ºi
în 2012, cînd pro autonomie erau
Bãsescu, Boc, Anca Boagiu ºi P.D.L.
Aºa a fost în 2012, 2017, 2019, dar
proiectele de lege au capotat. Ce
dovezi mai vreþi pentru a vedea
ticãloºia peneliºtilor antinaþionali ºi
a ºefului de clan Kim Johannes Un,
care, în plinã pandemie, insistã ºi
strigã „Huooo P.S.D!”. Conferinþa de
presã a lui Kim Johannes Un a fost un
circ  continuare în pagina 9



opiniiOBIECTIV mehedinþean 07 - 13.05.2020 pag. 9

De 30 de ani, sectorul privat
este compus din cetãþeni consideraþi
de mâna a doua. Clasa bugetarilor
este una formatã din privilegiaþi. Mai
ales în ultimii 10 ani, bugetarul a fost
o categorie care a crescut în rang
social. Unii bugetari au ajuns efectiv
baroni, cu foarte mulþi bani, cu firme
pe care le controleazã prin interpuºi,
fãcând uneori afaceri cu statul. Clasa
bugetarilor este undeva deasupra.

În ultimii 10 ani s-a ridicat din
sectorul privat clasa corporatiºtilor. Nu
toþi angajaþii din privat au fost aºadar
sub talpa bugetarilor. S-au ridicat
corporatiºtii cu salarii de mii de euro,
care îºi dãdeau banii pe haine, excursii
de week-end în Europa sau Dubai sau
pe ratele de la locuinþele din
complexurile rezidenþiale. E adevãrat cã
specia de corporatist român e cea care
consumã covrigei toatã ziua ºi care
lucra vreo 20 de ore din 24. Un fel de
semisclavie din care mulþi nu mai
ieºeau întregi la trup sau la minte. Au
existat în ultimii ani cazuri de moarte

 ªtefan Bãeºiu

Farse cu elevi ºi profesori online,
economie online ºi calcule electorale - în vremea pandemiei

prin epuizare în sectorul corporatist.
O femeie îºi luase de lucru ºi acasã.
Practic, nu mai avea o viaþã care sã fie
delimitatã de muncã la corporaþie.

Creºterea aberantã ºi nejustificatã
în multe cazuri a salariilor la bugetari
a avut ca efect migraþia dinspre
sectorul privat cãtre sectorul public.
Adicã la muncã puþinã ºi salarii mari.
E adevãrat cã sunt cam 20 – 30%
dintre bugetari care îi þin în spate pe
ceilalþi 70%, dar asta nu conteazã.
Conteazã cã restul de 70% au venit
în sistemul de stat prin intermediul
pilelor ºi a unor concursuri trucate.
Din acest motiv nici nu se poate face
performanþã în administraþia publicã
sau la companiile de stat. Este normal
ca un angajat din sectorul privat sã
vâneze un post de femeie de
serviciu la stat, unde salariul se
apropie, în anumite cazuri, de 3.000
de lei, plus alte bonusuri.

De ce nu vrea niciun politician sã
reformeze clasa privilegiatã a
bugetarilor? Este foarte greu sã dai

afarã peste noapte zeci de mii, sute
de mii de oameni care au intrat pe
pile în sistem. Funcþionarul este bine
protejat de lege ºi poate fi foarte greu
concediat. Apoi, sunt câteva milioane
de alegãtori. Aþi observat cã la un
moment dat se punea problema
trimiterii în ºomaj a angajaþilor din
sectorul public. S-a urlat chiar de
cãtre cei aflaþi la putere cã toatã lumea
este egalã în faþa pandemiei ºi trebuie
sã dea dovadã de solidaritate. Nu a
mai fost aºa. Bugetarii nu au mai fost
trimiºi acasã cu 75% din leafã ºi
practic au tras de zile, ba pe acasã,
ba pe la muncã ºi au primit salariul
întreg. Este ºi normal ca Orban ºi ai
lui sã ierte bugetarul de la solidaritate
în vremea pandemiei, dat fiind faptul
cã reprezintã un grup þintã de
alegãtori ºi de voturi sigure. Pe ei au
mizat ºi pesediºtii ºi alþii înaintea lor.
Fiecare a cãutat sã îi atragã de partea
sa pe bugetari, indiferent de vremuri.

La fel se procedeazã cu farsa educaþiei
online. În primul rând, Guvernul acesta
ar fi trebuit sã se asigure cã existã
logistica pentru a se face învãþãmânt
online. Adicã sã deþinã toþi elevii ºi
profesorii materialele necesare,
echipamente ºi internet, dar ºi cadrul
legislativ în baza cãruia se poate
desfãºura educaþia online. Nu i-a
interesat niciodatã aspectul acesta al
învãþãmântului ºi ridicarea elevilor de
la þarã, la nivelul celor de la oraº, cel

puþin în ceea ce priveºte dotãrile. În rest
este o farsã, din care nu fac parte peste
300.000 de elevi care nu au acces la
tehnologie ºi la predarea online.

Apoi vorbim de situaþia economicã
ºi planurile de revenire dupã
pandemie. Dacã va trece în
urmãtoarele luni. Se spunea cã
prioritate are agricultura. Aºa se
spune de pe vremea lui Decebal. Tot
la 10% am rãmas cu nivelul irigaþiilor.
Sã le fie ruºine tuturor politicienilor,
indiferent de culoarea politicã. În 30
de ani România are irigatã doar 30%
din suprafaþa agricolã.

La final, indiferent de numãrul de
morþi, de cauze, de pandemie, de
molimã, de rãzboi, trebuie þinut cont
la orice orã din zi ºi din noapte cã
guvernanþii îºi fac tot timpul calcule
electorale. Oricât de cinic ºi inuman
ar putea pãrea acest lucru. Dacã le
trebuie mai multe cazuri vor face pe
dracu în patru sã fie mai multe testãri,
dacã nu, atunci vor reduce numãrul
de testãri la coronavirus. ªi aºa mai
departe. ªi ajutoarele în economie þin
cont de calcule electorale. Alegerile
locale ºi parlamentare doar au fost
amânate ºi nu anulate. În ultimele douã
sãptãmâni chiar sunt vizibile ºi
penibile eforturile electorale penibile
pe alocuri ale ºefului statului. Toate
deciziile au þinut cont ºi vor þine cont
de un calcul electoral. Puterea este cel
mai mare miraj.

 urmare din pagina 8
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asemãnãtor celui de la prezidenþiale.
Însã adevãrul nu-ºi poate schimba
forma, indiferent cît de mult îl
schimonosesc slugoii. Iar adevãrul
este, cã pentru voturi, penelii ºi ºeful
de clan sînt în stare sã transforme þara
ºi în pustã ungarã. Dar, mai e mult pînã
departe. Vor striga precum vulpea care
n-ajunge la struguri... cã-s acrii.

Despre autonomie pe criterii etnice
nu se poate vorbi niciodatã la noi.
Deocamdatã, nici  la nivel U.E., dacã
ne gîndim la Spania - Catalonia. E clar
cã Kim Johannes Un mutã atenþia
cetãþenilor în planul disputei interetnice
ºi a discreditãrii Parlamentului, unde
majoritar este pesede. Are „Guvernul
meu numãrul 4” ºi îºi doreºte
„Parlamentul meu nr 1”. De aici
discreditarea Parlamentului majoritar
P.S.D., cu ajutorul presei aservite. Peneliºtii
au intrat în logica de campanie, de unde
Kim al nostru se vrea salvatorul românilor
din rãzboiul imaginar cu ungurii, cu ruºii,
cum s-a întîmplat cu diversiunea
persoanelor de peste 65 de ani.

Refuz sã cred cã România e o þarã
fãrã viitor! Refuz sã cred cã va dispãrea
la primul cataclism geo-politic ºi din

Autonomia secuiascã...
mîna unui instigator precum Kim
Johannes Un. Refuz sã cred cã ºapca
lui Trump va sta prea mult pe scãfîrlia
eminentã în diversiune, instigare ºi
ºantaj al lui Kim Johannes Un. Cred,
mai degrabã, cã vor dispãrea ºi vor
rãmîne accidente ale istoriei pandemia
galben-portocalie cu penele sale
ciufule ºi micozate, toate grupãrile
de hoþi care au jefuit-o timp de trei
decenii. Vor dispãrea statul
securisto-mafiot cu sparangheliºtii
lui, înainte de terminarea mandatului
lui Kim Johannes Un, vor dispãrea
pensiile speciale ºi salariile nesimþite,
politrucii corupþi ºi putrezi de bogaþi
ºi Justiþia profund coruptã. Cred cã
cei patru milioane de români care au
emigrat (cel mai mare exod
demografic românesc din istorie) se
vor întoarce ºi vor reconstrui
România bunãstãrii, independenþei
ºi pãcii. Iar dictatorul Kim va fi o
paginã de istorie mototolitã ºi
aruncatã într-un coº de gunoi. Sau,
potrivit faptelor sale, acolo unde este
locul infractorilor.

Aranjament grafic - I.M.
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Se spune cã, vreme de o sutã
de ani dãinuie blestemul peste
popoarele care-ºi ucid conducãtorii.
La sfârºitul anilor 2014 ºi 2019,
vrerea prea întunecaþilor
(ne)„iluminaþi” ai Noii Ordini
Mondiale a reactivat blestemele aflate
„în adormire”, abãtute dupã
sãvârºirea asasinatelor din 1 iunie
1946 (Mareºalul Ion Antonescu) ºi,
deloc întâmplãtor, cel din 25
decembrie 1989 - Sfânta Zi a Naºterii
Mântuitorului (Primul Preºedinte al
României, Nicolae Ceauºescu),
ambii - cu bunele ºi mai puþin bunele
lor - cei mai mari patrioþi din ultima
sutã de ani. Ambii, uciºi la adãpostul
unor mascarade comandate,
„procesele”, fiind, parcã, niºte copii
la indigo - revizuite ºi adãugite -, la
fel de „drepte” ºi „imparþiale” ca ºi
cele ale Nürnbergului postbelic, când
criminalii învingãtori au condamnat
ºi ucis criminalii învinºi.

Cumva, aºa s-ar explica faptul cã
blestemul i-a pedepsit pe români
dupã 1989, pricopsindu-i cu ticãloºii
trãdãtori de Neam ºi Þarã, cocoþaþi pe
tronul din dealul Cotrocenilor sau/ºi
la Vile-lac X: un criminal, un
prostovan, un hoþ abil ºi un dislexic
navetist antiromân, sforãrit din
culisele Marelui Întunecat ºi ale unor
declaraþi adepþi ai sãi: Bill-Melinda
Gates, Soros & Biderberg Co,
inclusiv slugile lor interne ºi trupele
#rezist ale lui Sparanghel Vodã. De
parcã n-ar fi fost de ajuns, la începutul
anului 2020, cu de la sine putere, -
umblã vorba cã ºi cu voia aceloraºi

Rugã pentru þara speranþelor spulberate
sadici sforari, s-a în-corona-t peste
Neam ºi Þarã nãpasta SARS COV-2.

Cum un necaz nu vine niciodatã
singur, pe 23 decembrie 2019, în
ajunul Crãciunului, deputaþii
U.D.M.R. Biro Zsolt Isvan ºi Terza
Kulcsar Jozsef Gyorgy au depus la
Camera Deputaþilor din Parlamentul
României o propunerea legislativã
privind Statutul de autonomie al
Þinutului Secuiesc. A urmat vacanþa,
iar când a sosit momentul prezentãrii
aleºilor neamului la datorie, pentru
fixarea datei alegerilor anticipate
dorite de individul în bluzã roºie, s-a
dezlãnþuit invazia SARS COV-2 pe
teritoriul românesc. Timpul nu s-a
oprit, însã în loc, iar starea de urgenþã
instituitã în contextul pandemiei
Covid-19 a permis proiectului
antiromânesc sã înainteze „pas cu
pas”, asemenea intrigilor din serialul
TV „În mintea criminalului”. Lipsa
competenþei, abaterea atenþiei prin
neinspiratele mãsuri întârziate ºi
ordonanþe „militare” bâlbâite,
pledoariile obsesive
neconstituþionale ºi dezbinatorii ale
lui Vodã Sparanghel, acompaniat de
„guvernele lui”, avalanºa repetabilelor
declaraþii de rãzboi ale aceluiaºi
personaj malefic împotriva unei
formaþiuni politice legale, au permis
ca proiectul tratat cu o serie de avize
negative din partea unor comisii de
specialitate: Consiliul Legislativ,
Consiliul Economic ºi Social, inclusiv
un punct de vedere negativ recent, sã
fie fãcut „uitat”. Astfel, pentru cã nu a
dezbãtut ºi votat în termenul legal de
45 de zile propunerea legislativã,
Camera Deputaþilor a adoptat tacit pe
23 aprilie autonomia Þinutului
Secuiesc[1], iar proiectul de lege
ajuns de urgenþã la Senat, prin „grija”
iresponsabililor aleºi ai neamului.
Conform proiectului respectiv în cele
149 de oraºe ºi comune, limba
maghiarã ar fi devenit, alãturi de limba
românã, limbã oficialã, iar renunþarea
la autonomia consacratã prin proiect
nu ar mai fi fost posibilã decât în

urma unui referendum organizat doar
în aºa-numitul Þinut Secuiesc”[2].

Sparaghel Vodã n-a lãsat sã scape
prilejul - nici nu se putea altfel - s-a
prezentat urgent în faþa prompterului.
A arãtat din nou cu degetul cãtre
partidul-þintã (la fel de vinovat ca
toate celelalte inclusiv penele
sparangheliste, pentru cã au permis
abuzurile extremiºtilor maghiari de
la U.D.M.R.): „Este incredibil ce se
întâmplã în Parlamentul României.
P.S.D. a ajutat U.D.M.R. sã treacã
prin Camera Deputaþilor o lege prin
care dã autonomie largã Þinutului
Secuiesc. Este incredibil unde s-a
ajuns cu acest P.S.D.!”[3].

Vrând sã treacã drept salvator al
românilor de care-l doare niciunde, a
omis cã ºi unii peneliºti gãlbejiþi-
albãstrui, din gaºca lui au contribuit la
fapta condamnabilã. Nu sunt puþini cei
care i-au ascultat gargara, cãlcând în
capcana sparanghelului ºi dând crezare
ipocriziei supreme. Aºa se întâmplã
când gândeºti cu capul altuia... Spre
dezamãgirea iredentiºtilor extremiºti
U.D.M.R.-iºti, la votul din Senat -
camera decizionalã - s-a ales praful de
proiectul secesionist, precum mintea
românului cea de pe urmã. Din fericire,
mintea românului de pe urmã a trezit
pe cei adormiþi ºi, pe 29 aprilie, tentativa
udemeristã de secesiune a fost respinsã.
Nu la fel s-a întâmplat cu cealaltã lege
anti-româneascã a limbii oficiale.

Începând cu acel blestemat
decembrie 1989, România a fost
transformatã în laborator
experimental, iar românii în cobai. A
fost implementat criminalul Codex
alimentarius - acel compendiu de
„legi” naziste, impus la fel ca ºi
recentele recomandãri derutante ale
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii -
prin care s-au introdus în hrana
populaþiei aditivii alimentari ºi
plantele modificate genetic.

Absurdul mãsurilor anti-Covid-19
cuprinde o serie largã de abuzuri,
dintre care unul le întrece pe toate:
discriminarea pe categorii de
vârstã.Conform legilor din România,
un copil de 14 ani este considerat
responsabil ºi i se elibereazã o Carte
de identitate. Cu ea ºi cu celebra
declaraþie pe propria rãspundere
(sursã generoasã de amenzi) poate

hoinãri voios din zori ºi pânã la orele
22 pe unde-l duce capul. Nimic
anormal, s-ar putea spune. Eu, trecut
de cei 65 de ani - limita inferioarã de
vârstã pentru „arestul la domiciliu” ºi
sloganul „Stai acasã!” - cu o experienþã
de viaþã de câteva ori mai mare decât
a þâncului, sunt considerat
iresponsabil, dar, paradoxal, în
aceeaºi mãsurã, fãcut responsabil de
rãspândirea virusului. Ba mai mult,
mizerabilele ordonanþe militare ale
acelui civil incompetent mã sfideazã,
argumentând cã m-ar proteja. Sã fie
ºi acesta un experiment de laborator
pentru a pune la încercare rãbdarea
românului prin încãlcarea flagrantã a
drepturile fundamentale ale omului.
Nu m-ar mira!

Un viitor sumbru, în care
reînfiinþarea lagãrelor de muncã forþatã
va avea aceeaºi „cugetare” hitlerist-
stalinistã la intrare - „Arbeit macht
frei!”? Nu m-ar mira pentru cã „Toate
aceste mãsuri au fost luate pentru a vã
proteja, pentru a vã proteja sãnãtatea.
[...] Este absolut necesar ca toatã lumea
sã respecte legislaþia în aceastã
perioadã - asta spre protecþiavoastrã,
a fiecãruia ºi pentru a înlesni munca
medicilor ºi a personalului medical.
Foarte mulþi români, majoritatea
românilor, au înþeles aceste lucruri,
însã ce se întâmplã cu cei care n-au
înþeles sau, mai rãu, nu vor sã
înþeleagã? Ei, aceºtia vor fi amendaþi,
pur ºi simplu. Legea se aplicã, se
impune, nu se discutã. Cine nu se
conformeazã va fi amendat” (Klaus
Werner Iohannis)[4]. Întreb nedumerit:
el (sunt deplin justificat sã mã adresez
la persoana a treia singular din
moment ceel se adreseazã nepoliticos
ºi infatuat cetãþenilor României la „per
tu”) cum explicã „invizibilitatea” lui de
la Cotroceni - locul sãu de muncã - în
plinã pandemie în perioada Paºtelui
catolic? El de ce nu a fost amendat?

Ordinul dat forþelor de ordine ºi
armatei de 1 mai 2020 mi-a readus
în memorie ziua care, alãturi de 28
august 1940 ar trebui trecutã ca doliu
naþional - 1 aprilie 1941, când trupele
N.K.V.D. au aºteptat ºi masacrat pe
cei 3.000-5.000 de românii
bucovineni, care doreau sã treacã
graniþa de la Prut, în România.

[1] https://www.mediafax.ro/politic/un-proiect-de-lege-pentru-autonomia-tinutului-
secuiesc-a-fost-adoptat-tacit-de-deputati-ce-prevede-acesta-19104682 - 28.04.2020
[2] https://www.bursa.ro/senatul-a-decis-dupa-gafa-deputatilor-tinutul-secuiesc-fara-
autonomie-28105936 - 30.04.2020
[3] Ibidem
[4] https://jurnalul.antena3.ro/special-jurnalul/pandemia-te-lasa-si-fara-bani-si-fara-
bunuri-guvernul-a-introdus-confiscarea-de-urgenta-si-emiterea-de-acte-normative-fara-
transparenta-840627.html  continuare în pag. 11
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Cu ceva timp în urmã, ºeful Bisericii Romano-
Catolice, Papa Francisc, a fãcut câteva afirmaþii
ºocante, care au ieºit din tiparele obiºnuite ale
discursurilor mai marilor lumii catolice. Aflat în
America de Sud, el a spus, printre altele, cã ,,un
episcop nu trebuie sã aibã atitudinea unui prinþ
sau a unui birocrat”.

Este o afirmaþie, care face rezumatul convingerilor
noului papã privind portretul adevãratului ierarh în
societatea de astãzi. Nu este doar o zicere demagogicã,
ci ea rezumã însuºi felul de a fi al sãu. Înainte de a fi
papã, Francisc era cardinal în Argentina, adicã ceea
ce ar fi patriarhul în Biserica Ortodoxã. Ei bine, aflat
în aceastã posturã, cardinalul putea fi vãzut în metrou,
în autobuz ºi în tramvai, putea fi vãzut la ghiºee, unde
aºtepta la rând sã-ºi plãteascã facturile, taxele etc. Era
un caz unic, neobiºnuit,  în lumea catolicã  ºi nu
numai. Modestia aceasta, dusã pânã la smerenie,
impresiona populaþia. Adãugând aceste maniere la
simplitatea în îmbrãcãminte, la lipsa fastului care
însoþea pe alþi confraþi ai sãi la slujbe ºi tot felul de
împrejurãri, ºtiutele ºi neºtiutele fapte bune, fapte de
milostenie ºi de într-ajutorare a semenului, care fãceau
parte din viaþa ºi activitatea ierarhului, au fãcut din el
un personaj aparte, neobiºnuit în vremea noastrã.

Trãiam în vremea în care scandalurile din lumea
bisericeascã romano-catolicã nu se mai sfârºeau ºi
aveam impresia la un moment dat cã întregul cler al
acestei Biserici este decãzut din punct de vedere moral.
Aceasta era imaginea publicã! Era dureros sã vezi cum
o Bisericã în care luminile ºi umbrele s-au succedat
neîntrerupt, ori au convieþuit în mod straniu, este într-
o continuã cãdere. Ea era Biserica-sorã a Bisericii
Ortodoxe. Cele douã au fost clãdite pe jertfa
Mântuitorului, s-au consolidat prin harul Duhului
Sfânt primit de Sfinþii Apostoli la Cincizecime ºi
transmis prin Taina Sfintei Hirotonii de-a lungul
veacurilor ierarhilor, preoþilor ºi diaconilor. Cele douã
Biserici au format o singurã Bisericã pânã la Marea
Schismã din 1054, când s-au despãrþit ºi despãrþite
sunt ºi azi. În Biserica Romano – Catolicã s-au
remarcat oameni de înaltã trãire religioasã, laici ºi
clerici, mulþi sfinþi, care au pecetluit cu viaþa ºi sângele
lor misiunea de a rãspândi Cuvântul lui Dumnezeu în
lume. Tot în Biserica Romano-Catolicã, însã, a fost
inchiziþia, care a dat morþii nenumãraþi oameni
nevinovaþi; tot aici a fost papa Borgia, care a sãvârºit
adevãrate orgii. În Biserica Romano-Catolicã s-au
construit nenumãrate catedrale, care uimesc ºi azi prin
valoarea lor artisticã, dar tot în aceastã Bisericã au
fost conchistadorii, care au trecut prin foc ºi sabie pe
localnicii de pe continentul american în numele
credinþei creºtine. În Biserica Romano-Catolicã au
evoluat mari artiºti  ai lumii în domeniul picturii,
sculpturii, arhitecturii, muzicii, literaturii, savanþi de
talie mondialã etc., dar tot în aceastã bisericã au fost
condamnaþi la ardere pe rug, la închisori grele, savanþi
ºi oameni de culturã din diferite vremi. Aceastã bisericã

Bisericã în derivã
 Urmare din pag. 10

Rugã pentru þara...

Cele douã concentrãri de trupe
s-au deosebit doar prin dotarea lor
tehnicã ºi sprijinul aerian al
elicopterelor, prezenþa uniformelor
ºi a câinilor rãmânând aceeaºi. Au
lipsit doar mitralierele ºi ordinul de
tragere în plin. Sã fi fost un nou
experiment, o operaþie de
intimidare, de antrenament pentru
viitor? Nu m-ar mira.

Doamne Atotputernic, am pãrinþi
ºi înaintaºi dragi a cãror memorie
le-o respect cu sfinþenia de care mã
simt capabil. Doamne Atotputernic,
am pãrinþi pe care I-ai chemat la Tine,
pe care-i cinstesc ºi cãrora acest
cuplu bigam repetabil funest
Preºedinþie-„Guvernele mele” nu m-
au lãsat sã le aprind o lumânare în
Sfânta Zi a Învierii Fiului Tãu. A avut
grijã un primar - pe numele sãu
Mircia Gutãu - ca în Noaptea Învierii
sã împartã candele în cimitirele unui
oraº al României, pentru toþi cei de
dincolo, iar acum, localnicii cu
penele zburlite, turbaþi de gestul
unic în þarã, îl acuzã... de rãspândirea
bolii. Mãgãria seamãnã cu povestea
vulpii care nu ajunge la struguri
zicând cã sunt acrii.  Ruºine lor ºi
cinste lui! Ei n-au fost capabili.

Doamne Atotputernic, am tot auzit
de revenirea Fiului Tãu pe pãmânt.
Rogu-te, Doamne, în plinã pandemie
creatã de mintea ne-omului, dã-ne
un rãgaz. Înainte de a-L revedea pe
Hristos printre noi, retrimite-l pe
Vodã Þepeº sã facã deratizarea
antiromâneºtilor palate dâmboviþene:
Cotroceni, Victoria, Casa Poporului
ºi cel dat în custodia parazitarilor
urmaºi ai trãdãtorului de la 23 august
1944! Cã tare infectate sunt cu
metehnele parºivitãþii ºi trãdãrii, iar
aproape toþi „locatarii flotanþi” au
ajuns instrumente ale potrivnicilor
Neamului Românesc. Dã-i, Doamne,
rãgaz lui Vodã Þepeº vreo câteva luni,
pentru a-i judeca pe cei vinovaþi de
dezastrul României! Dã-i rãgaz pentru
a-ºi pregãti ºi folosi cu dreaptã
împãrþealã þepele sale. Doar aºa,
Neamul meu nu va pieri, iar
Mântuitorul va gãsi o þarã curatã.

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

a convertit la creºtinism sute de milioane de oameni
de pe planetã; din aceastã bisericã s-au desprins
bisericile protestante, Biserica Anglicanã ºi puzderia
de culte neoprotestante.

În cadrul  Bisericii Romano-Catolice, aceastã
bisericã a contradicþiilor, a  înãlþãrilor ºi prãbuºirilor,
au apãrut în ultimele decenii scandaluri rãsunãtoare,
care au aruncat pete ºi semne de întrebare asupra
credibilitãþii clerului sãu. Cei ce au cãlãtorit în Apus,
mãrturisesc cã bisericile catolice, imensele catedrale,
au devenit muzee de artã, dar ca locaºuri de cult sunt
goale. Credincioºii sunt mai mult cu numele, mulþi
emigreazã spre alte culte creºtine, alþii spre alte religii,
cum ar fi cea musulmanã, cea budistã etc. Clerul
romano-catolic, în special cel superior, este victima a
cel puþin trei  patimi, cu care a fost ispitit însuºi
Mântuitorul Iisus Hristos. Acestea sunt: mãrirea ºi
aroganþa, bogãþia materialã, lãcomia sau arghirofilia.
Aceste patimi nu sunt noi în istoria acestei biserici. În
istoria ei a avut destule momente în care înºiºi papii
au fost stãpâniþi de astfel de metehne. Credincioºii au
simþit aroganþa unor preoþi ºi ierarhi, au vãzut bogãþia
altora pe fondul unei crize generale tot mai acute, au
suportat povara tot mai mare a subvenþiilor ºi dãrilor
de tot felul ºi s-au îndepãrtat tot mai mult de biserica
lor strãmoºeascã.

Alegerea papei Francisc a fost un adevãrat miracol
dumnezeiesc. Venirea în fruntea Bisericii Romano-
Catolice a unui papã cu maniere ºi cu un mod de viaþã
ca cel menþionat mai sus a schimbat optica ºi
convingerile multora. Continuã sã uimeascã prin
mãsurile cu adevãrat revoluþionare, pe care încearcã
sã le ia. Papa vrea sã reîntoarcã Biserica Romano-
Catolicã în mijlocul societãþii, sã-i regãseascã rosturile
ºi misiunea adevãratã în lume. Propune schimbãri
radicale în disciplina clerului superior ºi inferior. Papa
încearcã sã readucã accentul pe biserica-comunitate,
în ciuda faptului cã el fusese vehiculat când pe biserica
– instituþie, când pe biserica – stat ºi biserica –
suprastat. Papa dovedeºte un curaj mai puþin obiºnuit,
cerând cardinalilor ºi episcopilor sãi sã redevinã
apostoli ai lui Hristos, urmaºi adevãraþi ai lui Hristos
ºi sã pãrãseascã poziþia atât de  ispititoare de “prinþi”
ºi de birocraþi ai Bisericii. Papa cere clerului sã redevinã
misionar, adicã sã aibã ca prim obiectiv rãspândirea
învãþãturii creºtine, consolidarea convingerilor moral-
religioase, statornicia în credinþã. Biserica se confruntã
azi cu probleme majore ºi trebuie sã-ºi redefineascã
poziþiile, comportamentul, relaþiile cu laicatul
(credincioºii), pentru a putea naviga mai departe pe
marea vieþii spre limanul Hristos.  Dacã apelul papei
nu va fi auzit sau va fi rãstãlmãcit, corabia Bisericii se
clatinã în contextul unei lumi atât de instabile, atât de
bulversate, atât de tensionate.

La vremuri de cumpãnã ºi de grele încercãri,
Dumnezeu îºi trimite oamenii providenþiali, care fac
istorie. Se pare cã ºi papa Francisc este un astfel
de om. Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Având în vedere  instituirea stãrii de
urgenþã pe teritoriul României conform
Decretului nr. 240/2020 ºi ale Ordonanþelor
militare emise de ministrul afacerilor interne
privind aprobarea unor mãsuri suplimentare în
vederea prevenirii ºi limitãrii rãspândirii
infecþiilor cu CORONAVIRUS SARS-COV-2 se
recomandã lucrãtorilor implementarea
urmãtoarelor mãsuri la locurile de muncã:
- Curãþirea ºi dezinfectarea suprafeþelor (spre ex:
birouri, mese) ºi obiectele pe care le atingeþi
frecvent (spre ex: telefoane, butoane, tastaturi);
- Îndepãrtarea obiectelor care nu sunt necesare
în desfãºurarea activitãþii, ale cãror suprafeþe pot
fi contaminate;
- Utilizarea echipamentelor de protecþie (spre ex:
mãnuºi) ºi materialele de dezinfectare puse la
dispoziþie de cãtre angajator;
- Respectarea indicaþiilor autoritãþilor medicale
privind modul corect de spãlare a mâinilor;
- Utilizarea materialelor igienico-sanitare puse
la dispoziþie de cãtre angajator;
- Nu vã atingeþi ochii, nasul, gura dacã nu aveþi
mâinile igienizate;
- Utilizarea echipamentelor de protecþie (spre
ex: mãºti) puse la dispoziþie de cãtre angajator,
conform instrucþiunilor primite de la angajator;
- Pãstrarea echipamentelor de protecþie în stare de
curãþenie ºi igienã, conform instrucþiunilor primite
de la angajator;
- Aerisirea des a spaþiilor în care vã desfaºuraþi
activitatea (spre ex: birouri, ateliere);
- Acoperirea nasului ºi gurei când strãnutaþi sau tuºiþi;
- Evitarea contactului cu persoane care suferã
de infecþii respiratorii acute;
- Respectarea modului de organizare al
activitãþii ,  stabili t  de angajator pentru
reducerea cât mai mult a contactului între
lucrãtori sau între aceºtia cu alte persoane;
- Utilizarea echipamentelor de protecþie (spre
ex: mãnuºi, combinezoane) puse la dispoziþie
de cãtre angajator ºi pãstraþi curãþenia ºi igiena
acestora, conform instrucþiunilor primite;
- Pãstrarea distanþei faþã de alþi lucrãtori sau
persoane, conform instrucþiunilor angajatorului
sau recomandãrilor autoritãþilor medicale,
inclusiv în vestiare, toalete, sãli de duº, locuri
de luat masa, mijloacele de transport;
- Evitarea deplasãrilor de la locul de muncã în
alte zone ale întreprinderii/unitãþii sau în afara
acesteia, dacã acestea nu sunt absolut necesare;
- Evitaþi sã staþionaþi mult timp în zonele în care
se aflã mulþi lucrãtori sau multe persoane (spre
ex: în locurile de fumat, holuri, locuri de luat masa);
- Evitaþi orice contact fizic cu alþi lucrãtori sau
alte persoane (spre ex: strângerile de mânã)

Inspector ºef, Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P,  Aurora Mãdãlina Gîrlea
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Nou la RAR! De astãzi
aflaþi ºi istoricul de daune al vehiculelor!

Registrul Auto Român oferã clienþilor sãi,
începând de astãzi, date despre daunele
vehiculelor înmatriculate în România. Mai exact,
în doar câteva minute, puteþi afla informaþii despre
majoritatea vehiculelor pentru care au fost
înregistrate oficial, la societãþile de asigurãri,
avarii produse pe teritoriul României.

Acest lucru este posibil prin intermediul
aplicaþiei Istoric Vehicul, disponibilã pe site-ul
oficial al instituþiei, www.rarom.ro.

Registrul Auto Român vine astfel în sprijinul
clienþilor sãi care vor sã cunoascã cât mai multe
informaþii despre vehiculul de care sunt interesaþi.

Acest lucru este posibil ca urmare a informaþiilor
pe care le primeºte RAR de la partenerii specializaþi
care colecteazã date de la societãþile de asigurare
ºi atelierele de reparaþii autorizate.

Astfel, la interogarea prin aplicaþia Istoric Vehicul,
împreunã cu informaþiile oferite gratuit de RAR (de
exemplu valoarea indicatã de odometru) se precizeazã
ºi faptul cã pentru acel vehicul existã disponibil un

ISTORIC VEHICUL – 2.0 Istoric de daune!
istoric de daune, care poate fi oferit contra cost.

Tariful este de 35 de lei ºi se achitã online.
Pentru a accesa aplicaþia, clienþii trebuie sã

introducã seria de caroserie/saºiu ºi o adresã
de e-mail validã.

În situaþia în care clientul doreºte sã obþinã
istoricul de daune al autovehiculului, el este
redirecþionat cãtre zona de platã cu cardul, iar apoi
va primi prin e-mail Istoricul de daune. Acesta
conþine urmãtoarele informaþii:

1. Zona de avarii, inclusiv poziþionarea
acestora pe un vehicul – machetã;

2. Intervalul valorii devizului de reparaþie;
3. Intervalul indicaþiei odometrului la data

întocmirii devizului;
4. Dacã a fost o daunã majorã din punct de

vedere economic;
5. Dacã au fost afectate principalele elemente de

siguranþã sau din structura de rezistenþã.
Toate informaþiile pe care le veþi introduce în sistemul

informatic, pentru a afla datele de care sunteþi interesat,
sunt protejate conform normelor GDPR.

Biroul de presã  RAR

Pompierii din cadrul ISU Mehedinþi au
intervenit, în minivacanþa de 1 mai, pentru stingerea
a cinci incendii, scoaterea unei persoane decedate
din fluviul Dunãrea, asigurarea transportului ºi
distribuirea apei menajere cãtre cetãþenii
municipiului Orºova, dar ºi pentru împiedicarea
rãspândirii COVID-19. Totodatã, paramedicii
SMURD au acordat îngrijiri medicale celor 30
de persoane care au solicitat ajutorul apelând
numãrul unic de urgenþã 112.
   În cele patru zile, pompierii mehedinþeni au efectuat
47 de misiuni pentru prevenirea ºi limitarea rãspândirii
COVID-19, 33 dintre acestea constând în acþiuni de
decontaminare ale unor ambulanþe SMURD ºi SAJ,
precum ºi ale unor autospeciale destinate transportului
de persoane,dar ºi de victime multiple (ATPVM),
iar 14 pentru preluarea ºi transportul unor
persoane care au tranzitat judeþul, au fost plasate
în carantinã sau au necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii mehedinþeni au intervenit pentru
localizarea ºi stingerea a cinci incendii, douã dintre
acestea manifestându-se la case de locuit ºi anexe
gospodãreºti, iar alte trei la vegetaþie uscatã.
   Joi seara, douã echipaje de pompieri din cadrul
Staþiei Strehaia au intervenit cu douã autospeciale,
pentru stingerea unui incendiu, care se manifesta
cu flacãrã violentã la acoperiºul unei case de locuit
ºi anexe gospodãreºti, în oraºul Strehaia. Salvatorii
au stins incendiul în limitele gãsite, reuºind
împiedicarea extinderii flãcãrilor la întreaga
locuinþã, dar ºi la construcþiile din imediata
vecinãtate. Paramedicii SMURD au acordat
îngrijiri medicale proprietarului, un bãrbat în
vârstã de circa 88 de ani, care a suferit un atac de
panicã, refuzând transportul la spital. Cauza
probabilã de producere a incendiului a fost
determinatã de depozitarea cenuºii ºi jarului
nestins în apropierea materialelor combustibile.
   Duminicã dimineaþa, pompierii din cadrul Staþiei
Vânju Mare au intervenit cu o autospecialã pentru
stingerea unui alt incendiu izbucnit la o casã de
locuit din localitatea Bistreþu, comuna Devesel.
Deºi pompierii au localizat ºi stins incendiul în
limitele gãsite, flãcãrile au cuprins acoperiºul
locuinþei, pe o suprafaþã de circa 150 mp., precum
ºi bunurile depozitate în douã anexe gospodãreºti
învecinate. Cauza probabilã de izbucnire a
incendiului a fost scurtcircuitul electric, produs de
conductori electrici cu improvizaþii.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI
RELAÞII PUBLICE

85 de misiuni ale pompierilor mehedinþeni
în minivacanþa de 1 MAI

Comunicat
de presã

 urmare din pagina 7

 Radu Georgescu

Euro a crescut...
a avut ca efect aprecierea monedelor din regiune,
a avut ca efect scãdere euro de la valori de 1,0935
– 1,1017 dolari, în data de 1 mai, la 1,0782 –
1,0848 dolari, la finalul perioadei.

Bitcoin ºi-a continuat trendul ascendent, început
în urmã cu douã sãptãmâni, ºi a urcat pe platformele
specializate de la un minim de 7.500 dolari la 9.400
dolari la sfârºitul lui aprilie, pentru ca apoi sã se
stabilizeze în culoarul 8.900 – 9.300 dolari.

Analiza cuprinde perioada 29 aprilie – 6 mai.



OBIECTIV mehedinþean 07 - 13.05.2020 pag. 13Horoscop

Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Segmentul financiar are o importanþã
deosebitã în aceastã sãpãtmânã. Sunt ºanse sã
pui la punct colaborãri, chestiuni patrimoniale
împreunã cu neamurile ºi partenerul de viaþã,
aspecte care au în comun bani, cheltuieli, servicii,
bunuri folosite ºi de tine ºi de aceste persoane.
Cumva se încheie o etapã, dar poate fi vorba
despre lãmuriri sau rezolvãri aºteptate demult.
Totuºi, fii prudent ºi verificã atent fiecare
document, fiecare cheltuialã ºi evitã investiþiile
de orice fel. Cineva din anturajul apropiat te poate
ajuta foarte bine cu sfaturi ºi idei deosebite.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Sãptãmânã foarte importantã în plan
partenerial! Se vor reconfigura colaborãri, o
relaþie matrimonialã sau se finalizeazã etape de
viaþã ºi activitate comune cu alþii. Este bine sã
fii obiectiv, sã-þi urmãreºti scopurile personale
ºi sã închei acele relaþii ºi situaþii care te îþi în
loc sau care deja îþi dãuneazã în vreun fel. Existã
detalii ºi interese ascunse, atât în orice tip de
colaborare socio-profesionalã, cât ºi în relaþia
de cuplu. Dezamãgirile pot fi de proporþii.
Pentru a-þi îmbunãtãþi planurile de viitor este
nevoie sã renunþi rapid la tot ce este perimat.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãnãtatea ºi activitatea desfãºuratã în cadrul
unui loc de muncã reprezintã aspectele care se
vor modifica mult începând cu aceastã
sãptãmânã. Este bine sã-þi supraveghezi
semnalele organsimului ºi sã apelezi la ajutor
de specialitate. Transformãrile personale care se
întrezãresc, întâmpinã-le cu mintea ºi sufletul
deschise. Continuã-þi programul de viaþã cu paºi
mãrunþi, fãrã a forþa nota în vreun fel. Orice grabã,
orice decizie luatã acum, orice implicare în ceva
nou ar trebui evitate, pentru cã nu au ºanse sã
se materializeze corect în viitor.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii te
solicitã mult în aceste zile, fapt pentru care ar fi
bine sã fii prudent ºi circumspect pe alocuri.
Se contureazã modificãri majore ºi chiar finaluri
în plan amoros. Misterul, farmecul, dar ºi
iluziile stãpânesc acest segment de viaþã, astfel
cã puþin probabil sã-þi dai seama de adevãratul
sens al situaþiilor care se ivesc. Evitã sã ai
aºteptãri faþã de cei dragi! Tu eºti cel care are
nevoie sã-ºi remodeleze concepþiile vizavi de
iubire ºi implicaþiile ei. Însã eºti foarte creativ
ºi inspirat, aºa încât relaxeazã-te cu un hobby.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

În casã ºi familie se preconizeazã schimbãri
interesante, dar pline de mister. Atenþia ºi
eforturile îþi vor fi atrase de treburile gospodãreºti
restante ºi de conversaþiile cu membrii familiei.
Fii prudent ºi rãbdãtor, pentru cã este dificil de
ajuns la un consens, chiar dacã toatã lumea
doreºte acelaºi lucru. Vei fi neovit sã te împarþi
între îndatoririle profesionale ºi cele casnice.
Însã, accentul sãptãmânii revine mai mult laturii
personale ºi relaþionãrii cu cei dragi.
Organizeazã-þi timpul ºi resursele, astfel încât
sã rezolvi tot ce îþi propui.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Evenimentele principale ale sãptãmânii se
concentreazã pe segmentul relaþiilor cu anturajul
apropiat, de aceea ar fi bine sã acorzi atenþie
necesarã tuturor discuþiilor ºi întâlnirilor cu
aceste persoane. Se vor crea contexte favorabile
pentru a te desprinde din situaþiile ºi relaþiile
toxice. Unii se vor þine scai de tine, din varii
motive personale. Evitã sã vorbeºti despre tine
ºi intenþiile tale sau despre subiecte pe care le
cunoºti puþin sau deloc. Prudenþã, rãbdare ºi
acceptã ideile ºi nevoile altora!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Situaþii controversate în plan financiar! Este
vorba despre modificãri salariale sau ale
condiþiilor de muncã. Fie primeºti o sumã de
bani restantã pentru eforturile depuse în câmpul
muncii, fie afli informaþii deosebite privitoare la
felul în care se vor desfãºura activitãþile
profesionale de acum încolo. În culisele
evenimentelor existã detalii pe care nu le poþi
depista sau înþelege acum. Totuºi, fii prudent,
circumspect ºi nu lua de bun chiar tot ce auzi.
O conversaþie tãinuitã cu cineva din anturajul
apropiat te va lãmuri ºi liniºti.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmânã foarte importantã, pentru cã
transformãrile interioare la care eºti predispus
sunt de bun augur. Însã, nu vei înþelege mare
lucru acum. Senzaþia cã totul se desfãºoarã în
favoarea ta va fi accentuatã ºi aducãtoare de
liniºte ºi confort sufletesc. Ceva se terminã, ceva
stã sã înceapã. Detaºeazã-te de toate, lasã-te
purtat de evenimente, dar în acelaºi timp fii
deschis la nou ºi progres. Sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã ºi stãrle tale de spirit sunt
oscilante ºi dificil de suportat sau înþeles de
cãtre ceilalþi. Controleazã-þi reacþiile!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Energia astralã a sãptãmânii te predispune la
transformãri interioare profunde, rãscoliri
sufleteºti greu de explicat în cuvinte, dar ºi greu
de înþeles. Ai nevoie de odihnã, detaºare de
cotidian ºi revizuirea tuturor situaþiilor ºi relaþiilor
în care eºti implicat. Posibile neplãceri legate de
sãnãtatea gâtului ºi a segmentelor sistemului uro-
genital. Evitã, în limita posibilului, consultaþiile,
analizele medicale ºi intervenþiile chirurgicale,
deoarece existã riscuri majore de erori cu efecte
pe termen lung. Dezvoltã gândirea pozitivã!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Aspectele socio-profesionale reprezintã
subiectele principale ale acestei sãptãmâni. Se
contureazã schimbãri majore, atât în relaþiile
personale cu prietenii, cât ºi în relaþiile de
susþinere profesionalã reciprocã de la locul de
muncã. Se recomandã prudenþã, discreþie ºi
rãbdare! Încet, dar sigur, pierzi unii prieteni, dar
se va face loc pentru alþii. Deocamdatã priveºte
atent la situaþiile în care eºti implicat alãturi de
aceste persoane ºi nu te lãsa impresionat de
vorbele sau gesturile, aparent, sincere.
Organizeazã-þi programul cotidian, astfel încât
sã te odihneºti regulat.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Schimbãri importante în plan
profesional! Poate fi vorba despre finalizarea
unor proiecte, a unor etape de lucru sau se
preconizeazã schimbãri în grupul de lucru din
care faci parte la locul de muncã. Totul se poate
petrece rapid, fãrã prea mult zgomot sau fãrã
explicaþii pertinente. Fii prudent ºi evitã
discuþiile contradictorii sau luarea deciziilor
radicale! Deocamdatã ia aminte la discuþii ºi
evenimente. Sunt zile bune numai pentru analize
interioare, observaþie ºi dialog interior. Bazeazã-
te numai pe forþele tale!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Vei fi animat de gânduri mãreþe pe tot
parcursul sãptãmânii, ca ºi cum îþi propui sã
schimbi totul în jurul tãu, dar astfel încât sã fie
ºi în avantajul celorlalþi. Energia astralã din
aceste zile îþi accentueazã simþurile fine,
paranormale ºi de aici vei reuºi sã faci conexiuni
mentale nebãnuite vizavi de relaþiile ºi situaþiile
în care eºti implicat. Se pot accentua visele ºi
viziunile premonitorii. Mentalul este agitat, aºa
încât este bine sã nu forþezi nota ºi chiar sã te
detaºezi ºi sã te odihneºti conºtient. Demersuri
legate de cãlãtorii ºi studii pe termen lung sau
în strãinãtate. Autor: AstroCafe.ro

(7 - 13 mai 2020)

Horoscop
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Federaþia Românã de Fotbal
a decis sã “îngheþe” sezonul
competiþional rezervat copiilor ºi
juniorilor, cu excepþia Ligii Elitelor
U19 la fotbal! În Mehedinþi, afectate
sunt CSS Drobeta Turnu Severin si
ACS Luceafãrul Drobeta, care jucau
în Campionatul Naþional de Fotbal
U19 si U17, dar ºi CFR’43 Turnu
Severin, calificatã în Liga Elitelor
U19 la Futsal, precum ºi în
sferturile Cupei României! La
nivel judetean, competiti ile
rezervate juniorilor U19, U15, U13

Ministerul Tineretului ºi
Sportului ºi Ministerul Sãnãtãþii au
emis un protocol cu recomandãri
pentru reluarea antrenamentelor
sportivilor de performanþã dupã
încheierea stãrii de urgenþã
decretate ca urmare a pandemiei
de coronavirus.

Cluburile care doresc sã-ºi reia
activitatea începând de la 15 mai, prin
organizarea de cantonamente, trebuie
sã îndeplineascã anumite condiþii.
“Aceste condiþii nu se negociazã. În
momentul de faþã, competiþiile
sportive sunt suspendate. Nimeni nu
poate sã îºi programeze meciuri, atâta
timp cât nu existã cadru legal pentru
a defini aceastã perioadã. Pânã una-
alta, din schimbul de informaþii pe
care l-am avut, entitãþile sportive au
nevoie de o lunã de pregãtire, a cãror
reguli le-am definit prin aceste
documente, lucrãm în paralel ºi la
definirea unui cadru legal pentru
perioada de competiþii. În momentul
de faþã, nu se pot organiza competiþii.
Probabil cã în douã-trei sãptãmâni…
Atenþie, acest lucru este în directã
relaþie cu evoluþia epidemiologicã.
Dacã situaþia ne va permite, e posibil
sã întârziem cu competiþiile”, a spus
ministrul MTS, Ionuþ Stroe.

Acesta a mai spus cã mãsurile
prezentate acum pentru reluarea
antrenamentelor, în care jucãtorii ºi
membrii staffului tehnic vor sta în
carantinã 14 zile, iar apoi trebuie sã
respecte condiþii de izolare în
cantonament, vor trebui respectate ºi
în timpul competiþiilor ”ªtiu cã
fotbaliºtii nu sunt învãþaþi cu

Competiþiile de juniori au fost “îngheþate”

FOTBAL
JUNIORI:
U19: Campionatul Naþional U19,
Campionatul Judeþean U19, Cupa
României U19, Supercupa României U19
U17: Liga Elitelor U17, Campionatul
Naþional U17, Campionatul Judeþean
U17, Cupa României U17,
Supercupa României U17
U16: Liga Elitelor U16
U15: Liga Elitelor U15, Cupa
României U15, Supercupa
României U15
U14: Turneul Speranþelor

Reluarea antrenamentelor,
doar în condiþii speciale

cantonamentele de lungã duratã,
dar, din pãcate, situaþia actualã
impune acest lucru. Atât pe perioada
pregãtirii centralizate, cât ºi pe
perioada desfãºurãrii competiþiei,
sportivii trebuie izolaþi. Vom detalia
ºi vom anunþa public aceste mãsuri
când vom avea acest document care
sã descrie faza de competiþie. În
momentul de faþã este prematur sã
avansãm asemenea scenarii atâta
timp cât perspectiva este una destul
de îndepãrtatã. Pentru urmãtoarea
lunã avem cadru legal pentru
antrenamente. Dacã evoluþia ne va
permite, subliniez, vom ieºi în scurt
timp ºi cu un document care sã
descrie aceastã fazã. Reluãm
sportul etapizat, gradual”, a
explicat Ionuþ Stroe.

Totodatã, ministrul Tineretului ºi
Sportului a precizat ºi ce se întâmplã
în cazul în care un club nu poate
îndeplini condiþiile protocolului
pentru reluarea antrenamentelor. “Cei
care nu le pot îndeplini, din pãcare,
nu pot intra în carantinare. Mãsurile
trebuie respectate. Trebuie sã deþii o
bazã proprie sau sã foloseºti una
exclusiv pentru cantonamentul tãu,
fãrã a avea niciun fel de altã activitate
în paralel cu cantonamentul echipei
de fotbal. Trebuie sã ai o bazã unde
sã te cantonezi, sã te izolezi, sã
respecþi toate regulile descrise de
protocol”, a mai spus Stroe.

Din actualul sezon de Liga 1
mai sunt de disputat opt etape
din play-off ºi 12 din play-out,
iar din Liga 2 ºi Liga 3 mai sunt
de jucat câte 14 runde.

ºi U11 au fost ºi ele anulate.
Singura competiþie care îºi va

relua activitatea este Liga Elitelor
U19 la Fotbal, a cãrei câºtigãtoare
are dreptul de a participa în UEFA
Youth League, în toamnã! FRF nu a
stabilit ºi data la care se va relua
competiþia respectivã! Echipele
severinene CSS ºi Luceafarul nu
sunt calificate în aceastã fazã
superioarã rezervatã juniorilor U19.

FRF n-a putut stabili nici data la
care se vor relua campionatele de
seniori, deoarece Guvernul României

nu a luat o decizie oficialã în privinta
competiþiilor sportive. În cel mai fericit
caz, Liga 1 se va relua în luna iunie!

Referitor la Liga 2, aceasta s-ar
putea relua cu un numãr redus de
echipe, urmând sã se joace doar un
play-off cu ocupantele locurilor 3-
7, pentru a stabili echipa care va
disputa barajul pentru promovare.
Primale 2 clasate, UTA Arad ºi CS
Mioveni, ar urma sã promoveze
automat, iar nicio echipã nu ar mai
retrograda din eºalonul secund.

U13: Campionatul Naþional U13,
Cupa Satelor
U11: Campionatul Naþional U11
U10: Interliga Naþionalã
U9: Interliga Naþionalã
U8: Interliga Naþionalã
U7: Interliga Naþionalã
JUNIOARE:
U15: Campionat Naþional U15
U13: Campionat Naþional U13
FUTSAL - JUNIORI:
U19:  Liga Elitelor U19, Cupa
României U19.

Competiþiile anulate deja:

Liga 3 ar putea fi îngheþaþã, astfel
cã echipele clasate pe primul loc
înainte de întreruperea
campionatului, din cauza izbucnirii
epidemiei de Covid 19, ar
promova. În aceastã situaþie se
regãseºte ºi FCU Craiova, lider
autoritar în Seria 3. În ceea ce
priveºte campionatele judeþene, o
decizie  s-ar putea lua astãzi, 7 mai,
când este programatã o
videoconferinþã cu preºedinþii
Asociaþiilor Judeþene de Fotbal.

 Mircea  Oglindoiu

I N F O R M A R E
Aceastã informare este efectuatã de cãtre SC ROUTE CENTER

CONSTRUCT SRL, cu sediul în mun. Drobeta Turnu Severin, str. Pãcii,
nr. 3, bl. O2, sc. 4, et. 1, ap. 5, jud. Mehedinþi, ce intenþioneazã sã
solicite la “A.N. APELE  ROMANE” RA - ABA JIU, aviz de gospodãrire
a apelor la investiþia Exploatarea nisipului ºi pietriºului din perimetrul
VIILOR”, satul Izvoarele, com. Gruia, jud. Mehedinþi.
- Aceastã investiþie este nouã.
- Apele uzate menajere: nu este cazul.
- Ape uzate tehnologice: nu este cazul.
   Aceastã solicitare 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 gospodãrire a apelor, pot contacta solicitantul
la adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus, sau
la telefon: 0252/338.731.
                        SC ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL
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Mã fraþilor, dupã pandemie
iese ºi soarele, cã zilele astea ne-au
mãturat ploile ºi furtunile, de ziceai
cã asta mai lipseºte, în rest le avem
pe toate. Fãcu prãpãd ºi la Orºova,
unde fu scandalul cât casa, dupã ce
sã opri alimentarea cu apã a
oraºului, din cauze supra-naturale.
Scandal care cãzu mãnuºã pentru
nea Duicu, cât sã-l atace pe televizor
pe nea Popescu, potenþial candidat
la primãria orºoveanã ºi abonat la
banii publici de acolo, de foarte multã
vreme. ªi cum vulpea care nu ajunge
la struguri spune cã sunt acri, aºa
sã întâmplã ºi la Orºova, unde
oricum nu curgea lapte ºi miere
pentru localnici. Zici cã e zonã
crepuscularã, aºa sã întâmplã toate
pe acolo. ªi nu de alea bune.

Mã nepoate, cu starea asta de
urgenþã, nu sã mai înghesuirã
mehedinþenii sã înmatriculeze
maºini, cã dacã tot nu reuºirã sã
mai ajungã de pin Italia, de pin
Spania, de pin Anglia, lãsarã pe
data viitoare. Sã vezi când or da
drumul la circulaþie, cum sã
umple iarã oraºul de volane pe
dreapta ºi de numere de
Bulgaria, de bulgãroaice, cum le
spun severinenii. Ca sã nu mai
zicem de aglomeraþie la ghiºee,
de abia o sã sã mai þinã la ei.

Bine, pandemia asta nu fu
bunã nici la încasãrile la buget,
cã sã vãzu ºi la taxa de parcare
din oraº, spre supãrarea
comunicatorului. Pã dacã nu
mai ieºirã severinenii din casã,
nici nu mai parcarã pin centru, aºa
cã încasãrile scãzurã aproape spre
deloc, cã oamenii gãsirã locuri
gratuite pin apropiere, dacã

Sucã ºi necazurile di la Orºova, mãºtile lu nea Virgil
ºi  pandemia bulgãroaicelor din Severin

avurã treabã.
Mã fraþilor, când a fost

ceva bun fãcut pin urbea
noastrã, am spus-o ºi
cititorilor nostri obiectivi.
Este ºi cazul Spitalului
privat, ce se ridicã chiar
alãturi de Spitalul Judeþean
de Urgenþã Drobeta Turnu
Severin.  Da privat,  deºi se
susþinea cã ar fi o extindere
a spitalului de stat. Foarte
bine, mai ales cã se va ridica
ºi un laborator, da ne
întrebãm de ce NIMENI nu a
venit cu o poziþie publicã, sã
spunã ce ºi cum. Sigur cei
ce puteau sã o facã, ºi îi
avem în vedere pe managerii în
SÃNÃTATE,  au avut ei ceva enteres.
Ieste mai rentabil sã lucrezi ºi la stat
ºi la privat pãnã la Calendele
greceºti. Pãi nu!?

Da ne trase al lu’ Zbanghiu de
mânecã, cicã poate cei care se ocupã

de îngrijirea spaþiilor verzi, ajung ºi
în Cartierul Tineretului. Acolo,
terenurile nerepartizate au devenit loc
de joaca pentru... jivine,  nu pentru

copii. Luaþi de admiraþi! (foto). ªi
dacã tot ajunge nea comunicatoru’
în zona cu gaura în asfaltu’ abia
turnat, o gãsî vreo metodã de
deblocare a circulaþiei la intersecþia
strãzilor Roºiori cu Albãstrelelor,
asta pãnã nu sã încaierã

otomobiliºtii. Facem ºi un vizual...
Între timp, gata, ne-a liniºtit nea

Virgil di la economie....  Vom avea
mãºti la preþuri care vor începe cu  nea Mãrin

2... O fi vorba doar de cele fabricate
la noi. Pãnã la douã sute de
milioane, câte vor trebui, le luãm la
alte preþuri, în euro, poate ca sã fie
parandãrãtu’ atât pentru partid,  cât
ºi pentru gura copiilor lor, ca sã
citãm un clasic în viaþã.

Da ca sã încheiem optimist,
îmi arãtã nerodu de Sucã neºte
poze cu nea Sibinescu pin
Parlament ºi nu puteam sã nu
vã povestesc. Mã fraþilor, sã-l
vezi pe al nostru senator ce
vrednic mai e, în costum la
dungã, cu mãscuþa pe faþã,
vorbind ba de la tribuna
Parlamentului, ba pin nu-ºi ce
comisie, e peste tot, ce mai
poate mai prinde o datã, pe
modelul lu’ nea Daea. Care,
apropo, ar putea deveni
consultant agricol sau

moderator tv la Viaþa Satului, la câte
intervenþii în direct are din opoziþie.

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


