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Cel mai frumos drum dintre cele pe care le avem
în lucru a ajuns la faza în care se asfalteazã!

Spitalul Municipal Orºova este blocat ºi trateazã
un singur pacient. Orºovenii sunt disperaþi
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CULMEA SÃNÃTÃÞII, LA ORªOVA!
În Spitalul Municipal Orºova, devenit Centru Suport COVID-19, din
martie 2020, se trateazã un singur pacient infectat. În douã luni ºi

jumãtate, aici au fost aduºi doar patru pacienþi infectaþi, din care ...

Ce mai pot promite primarii la alegerile din
toamnã, dacã nu mai au bani ºi nu pot fi

fãcute petreceri? Valoare?

Guvernul penelist ºi dictatorul Kim
Johannes Un nu sînt o problemã, ci o plagã
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Liga 1 se va relua la jumãtatea lunii iunie
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Mesajul Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din
România cãtre clasa politicã actualã, în ajunul

Centenarului Trianon: RESETAÞI-VÃ!
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Când vom deschide teatrele ºi sãlile de concerte?

“ Peisajul pe care îl
oferã este unul minunat,

de-a lungul Cheilor
Coºuºtei, trece pe

lângã Mãnãstirea
Coºuºtea-Crivelnic ºi

duce la Podul lui
Dumnezeu ºi Peºtera
Isverna. Îl parcurg cu
plãcere dintotdeauna,

dar de acum încolo,
toate aceste bogãþii ale
judeþului vor fi mult mai

accesibile tuturor
locuitorilor ºi turiºtilor,

pentru cã va putea fi
strãbãtut în condiþii

foarte bune ºi de
siguranþã. A început

asfaltarea ºi am vrut sã
fiu, împreunã cu

primarul comunei
Isverna, Ionuþ Stoican,

alãturi de cei care
muncesc pentru cã este

un proiect foarte
important pentru judeþul

Mehedinþi, a declarat
preºedintele Consiliului

Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu..
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   Bine cã s-au deschis târgurile.
Bine cã se vor deschide terasele
ºi restaurantele ºi chiar ºi plajele.
Dar mare pãcat cã teatrele rãmân
închise. Pandemia, criza covid,
toate mãsurile draconice impuse
în aceste douã luni au lovit
economia, nimic de zis, ºi au lovit
puternic în moralul oamenilor, în
starea lor de spirit, în încrederea
pe care o aveau unii în alþii. Dar
înainte de toate pur ºi simplu au
îngenuncheat lumea culturii ºi
artei. Niciun spectacol nu a mai
putut avea loc. Sute, mii de
manifestãri cultural-educative –
de la lansãri de carte la expoziþii
ºi spectacole de teatru – au fost
anulate. O mulþime de instituþii
de culturã au trebuit sã intre într-
un ingrat „ºomaj tehnic”.
   Fãrã viaþã culturalã, fãrã
spectacole, fãrã concerte, fãrã
cenacluri, fãrã lansãri de carte,
fãrã cinema, fãrã recitaluri, fãrã
operã, fãrã balet, fãrã  folclor,
fãrã teatru peste întreaga þarã s-
a lãsat întunericul ºi tãcerea, ºi
o atmosferã taciturnã, fãrã
vigoare, unde singurele semne
de viaþã sunt împinsul
cãruciorului prin supermarket
ºi respiraþia anevoioasã prin
masca de protecþie.

Cum pandemia nu a trecut,
deºi dã semne de slãbire – slavã
Domnului! - pe bunã dreptate te

Când vom
deschide
teatrele ºi sãlile
de concerte? Noile reguli de Bacalaureat, precum ºi

calendarul examenelor care încep
peste o lunã au fost publicate în

Monitorul Oficial. Vor fi centre de
examen toate liceele la care se înscriu

cel puþin 30 de candidaþi, indiferent
dacã ei sunt din promoþia anului
acestuia sau din ani anteriori, iar
liceenii care au fãcut naveta în alt
judeþ vor putea susþine BAC-ul în

propriul judeþ – pentru a da examenul
“într-o unitate de învãþãmânt din

apropierea locuinþei”, prevede
Metodologia. Contestaþiile vor putea fi

depuse electronic.
   Monitorul Oficial a publicat, pe 25
mai, Ordinul care modificã regulile ºi
calendarul de Bacalaureat 2020. Liceele
unde elevii vor susþine examenele de
BAC 2020, deci centrele de examen sunt
stabilite pânã pe 8 iunie.
   Profesorii care fac parte din comisiile din
centrele de examen, inclusiv persoanele de
contact ºi informaticienii, sunt selectaþi din
alte unitãþi de învãþãmânt decât cele din care
provin elevii. Pentru examenul naþional de
bacalaureat – 2020, supravegherea probelor
scrise este asiguratã, pentru fiecare salã de
examen, de minimum un asistent (faþã de
minimum 2, anii trecuþi).

Noul calendar de bacalaureat 2020
3 – 10 iunie 2020 - Înscrierea candidaþilor
11-17 iunie 2020- Echivalarea ºi
recunoºterea competenþelor lingvistice
ºi digitale
22 iunie 2020 - Limba ºi literatura românã
– proba Ea) – examen scris
23 iunie 2020 - Limba ºi literatura maternã
– proba Eb) – examen scris
24 iunie 2020 - Proba obligatorie a
profilului – proba Ec) – examen scris
   Examen la Matematicã – pentru
absolvenþii claselor de liceu cu profil
real din filiera teoreticã, pentru cei care
au terminat filiera tehnologicã ºi pentru
absolvenþii de la profilul militar ºi
profilul pedagogic – specializarea

învãþãtori-educatoare, din filiera
vocaþionalã
   Examen la Istorie – pentru
absolvenþii de la profilul umanist
din filiera teoreticã ºi pentru toate
profilurile ºi specializãrile din
filiera vocaþionalã, cu excepþia
celor de mai sus
25 iunie 2020 - Proba la alegere a
profilului ºi specializãrii – proba

Noile reguli de Bacalaureat, precum
ºi calendarul examenelor

poþi întreba oare când vom
reveni la o viaþã culturalã
normalã.

Zilele acestea ministrul
Culturii a organizat o întâlnire pe
tema aceasta, invitaþii fiind mai
cu seamã din zona industriei
muzicale. Discuþiile au fost
concentrate asupra situaþiei din
domeniu ºi la ele au participat
ºi premierul Ludovic Orban ºi
vicepremierul Raluca Turcan.
   E foarte interesant ce a spus
artistul Nicu Alifantis „Nu s-a luat
nicio hotãrâre. S-a discutat, în
principiu oamenii ºi-au spus
ofurile, vor sã înceapã
spectacolele. Însã nu s-a emis
nicio datã. Le dau dreptate aici. Nici
Guvernul, nici artiºtii nu pot sã
prezicã, pentru cã suntem în faþa
unui mare necunoscut. Decizia,
pânã la urmã, e la epidemiologici”.
Am ajuns la mâna epidemiologilor.
„A fost o discuþie de pornire, care
probabil va genera ºi alte discuþii.
Întâlnirea a deschis niºte uºi, o
modalitate de comunicare. Aº minþi
sã spun cã sunt foarte optimist,
dar apreciez cã s-a creat un
precedent în niºte discuþii cu
oameni direct implicaþi. Ni s-a
promis cã nu se vor mai lua
hotãrâri fãrã sã fim consultaþi. Ar fi
bine, pentru cã suntem din
interiorul fenomenului ºi le
judecãm altfel”, a mai spus Nicu
Alifantis, pe un ton evident sceptic.

Se pare cã la nivel
guvernamental nu se gãsesc
soluþii pentru lumea culturii.
Când vom deschide teatrele ºi
sãlile de concerte? În ce condiþii?
Dumnezeu ºtie. Probabil dupã ce
vom ieºi din aceastã dictaturã
epidemiologicã.

Ed) – examen scris
   Absolvenþii trebuie sã aleagã una dintre
urmãtoarele materii, pentru examen, în
funcþie de studiile urmate în liceu:
   Fizicã, Chimie, Biologie sau
Informaticã – elevii de la profilul real din
filiera teoreticã, de la profilul tehnic ºi
profilul resurse naturale ºi protecþia
mediului din filiera tehnologicã ºi de la
profilul militar din filiera vocaþionalã
   Geografie, Filosofie, Logicã ºi
argumentare, Economie, Psihologie ºi,
dupã caz, Sociologie – absolvenþii de la
profilul umanist din filiera teoretica, de
la profilul servicii din filiera tehnologicã
ºi din toate profilurile ºi specializãrile
din filiera vocaþionalã, cu excepþia celui
menþionat mai sus
30 iunie 2020 - Afiºarea rezultatelor la
probele scrise, pânã la ora 12:00
30 iunie 2020 - Afiºarea rezultatelor la
probele scrise, pânã la ora 12:00
30 iunie 2020 - Depunerea contestaþiilor
în intervalul orar 16:00-20.00
1 iulie 2020 - Depunerea contestaþiilor în
intervalul orar 8:00-12:00
1-4 iulie 2020 - Rezolvarea contestaþiilor
5 iulie 2020 - Afiºarea rezultatelor finale
   Algoritmul de echivalare ºi
recunoaºtere a competenþelor lingvistice
ºi digitale va fi realizat de Centrul
Naþional de Politici ºi Evaluare în
Educaþie (instituþia care comaseazã IªE
ºi CNEE). Pânã la aceastã datã, instituþia
nu a fãcut publice regulile de echivalare.
   Pentru examenul de bacalaureat 2020
se considerã centru de examen unitatea
de învãþãmânt la care s-au înscris cel
puþin 30 de candidaþi proveniþi din seria
curentã ºi/sau din seriile anterioare.

 continuare în pag. 11
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin

Georgescu, a anunþat miercuri cã
Spitalul Orãºenesc din Vânju

Mare a intrat într-o etapã mult
aºteptatã, aceea de execuþie a

lucrãrilor de reabilitare, extindere
ºi modernizare.

   “Echipele de muncitori au
organizat ºantierul ºi au trecut la
decopertarea faþadei. Urmeazã
decopertarea integralã a pereþilor
interiori, înlocuirea tâmplãriei de

Au început lucrãrile de reabilitare a Spitalului Orãºenesc Vânju Mare

lemn cu cea de PVC, realizarea
suprafeþelor antibacteriene în
interior ºi apoi lucrãrile de izolare
termicã. Sunt paºi importanþi pentru
ca la finalul lucrãrilor care presupun
recompartimentare, circuite sanitare
conforme noilor reglementãri, dar ºi
extindere, populaþia din zona de sud
a judeþului sã aibã o unitate medicalã
modernã ºi eficientã de care, din
pãcate, a fost vitregitã pentru o lungã
perioadã de timp.”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean

Mehedinþi, Aladin Georgescu,
prezent miercuri la Spitalul din
Vânju Mare.
   Foarte important este cã lucrãrile
care se realizeazã la clãdirea
spitalului nu vor bloca activitatea
medicalã, opritã în aceastã perioadã
din cauza Coronavirusului. Imediat
ce restricþiile medicale vor fi ridicate,
unitatea va funcþiona la parametri la

care a funcþionat ºi pânã acum, ca
secþie externã a Spitalului Judeþean
din Drobeta Turnu Severin.
   “Reabilitarea este o investiþie a
Consiliului Judeþean Mehedinþi pe
care o voi monitoriza îndeaproape
ºi vã voi þine la curent cu stadiul

lucrãrilor, aºa cum se întâmplã în
cazul tuturor obiectivelor de investiþii
pe care le gestionãm.”, a mai
adãugat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.
   Unitatea va avea un numãr de
aproximativ 70 paturi pentru
spitalizare continuã ºi spitalizare de
zi ºi vor funcþiona:

- secþie de medicinã internã;
- 5 compartimente: Pediatrie;
Primiri Urgenþe; Chirurgie
generalã; Obstetricã - Ginecologie
ºi Neonatologie;
- laborator de radiologie, ambulatoriu;
- bloc operator.

“Cel mai frumos drum dintre
cele pe care le avem în lucru a ajuns
la faza în care se asfalteazã! Peisajul
pe care îl oferã este unul minunat,
de-a lungul Cheilor Coºuºtei, trece
pe lângã Mãnãstirea Coºuºtea-

A început asfaltarea Drumului
Judeþean 671E, de-a lungul

Cheilor Coºuºtei

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
mers zilele trecute pe DJ 671E, acolo unde a început asfaltarea celor
18,5 km, între localitãþile Dâlbociþa (com. Ilovãþ) ºi intersecþia cu DJ

670 (com. Isverna).

Crivelnic ºi duce la Podul lui
Dumnezeu ºi Peºtera Isverna. Îl
parcurg cu plãcere dintotdeauna,
dar de acum încolo, toate aceste
bogãþii ale judeþului vor fi mult mai
accesibile tuturor locuitorilor ºi

turiºtilor, pentru cã va putea fi
strãbãtut în condiþii foarte bune ºi
de siguranþã. A început asfaltarea ºi
am vrut sã fiu, împreunã cu primarul
comunei Isverna, Ionuþ Stoican,
alãturi de cei care muncesc pentru
cã este un proiect foarte important
pentru judeþul Mehedinþi.
   Pânã în luna noiembrie întreg
proiectul de modernizare a celor
18,5 km va fi finalizat.“, a transmis

preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   S-au fãcut deja zidurile de sprijin,
podeþele transversale, podurile
dalate ºi rigolele. Dupã asfaltare se
va realiza parapetul pe o distanþã
de 10 km ºi accesele la proprietãþi.
Drumul traverseazã teritoriul
administrativ al comunelor Ilovãþ,
ªiºeºti ºi Isverna.

 Biroul de presã
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Dupã douã luni ºi jumãtate de la
declararea Spitalului Municipal Orºova ca
ºi CENTRU SUPORT COVID-19,
orºovenii sunt realmente disperaþi. În timp
ce ei nu mai au acces la spitalul lor ºi
sunt nevoiþi sã facã drumuri peste
drumuri, pe la alte spitale din zonã, în
unitatea medicalã de aici au fost internaþi
patru pacienþi infectaþi cu teribilul virus.
Trei dintre aceºtia s-au vindecat ºi au fost
externaþi, iar cel de-al patrulea se simte
mai bine ºi ar putea fi transferat la Secþia
de Boli Infecþioase a Spitalului Judeþean.
   Cu toate acestea, un întreg spital zace
blocat, o echipã de medici profesioniºti
stau degeaba, TRATÂND UN SINGUR
PACIENT, iar orºovenii au ajuns la
disperare. Nimeni nu ia nicio atitudine!
ªi când spunem NIMENI, ne referim la
autoritãþile administraþiei publice locale.
Primarul Marius Stoica are alte preocupãri
bizare, iar dacã vreun consilier doreºte sã
ia atitudine, este de urgenþã flituit. În timp
ce toþi factorii de rãspundere dorm,
oamenii nu mai suportã umilinþa de a fi
þinuþi la poarta spitalului ºi iau atitudine
pe reþelele de socializare. Dar Stoica
doarme în continuare ºi viseazã la o
candidatura fulminantã din partea PRO
ROMÂNIA, partidul lui Victor Ponta, cel
pa care, recent, Traian Bãsescu l-a numit
„panarama politicã a României”.
   În luna martie, primarul a refuzat o
iniþiativã legislativã prin care se lua
atitudine împotriva transformãrii spitalului
în Centru COVID-19.
   Pe data de 31 martie 2020, 8 consilieri
municipali (6 de la PSD), mai exact
MARIANA BIJAN, IONEL CALEA, ION
ENÃªESCU, FLOREA JIANU, MITICÃ
MACOVEI, SORIN PALAªCÃ, PETRE
PÃTÃªANU ºi FILIP IRIMESCU, au
documentele pentru ºedinþa de îndatã, dar
au primit un rãspuns bizar de la primarul
Marius Stoica ºi de la secretarul
municipiului, Marian Boþilã. Dupã acel
moment, iniþiativa legislativã le-a fost
complet blocatã.
   În referatul ce însoþea proiectul de HCL
se arãta: „Având în vedere solicitarea a

Spitalul Municipal Orºova este blocat
ºi trateazã un singur pacient.

Orºovenii sunt disperaþi
CULMEA SÃNÃTÃÞII, LA ORªOVA!

În Spitalul Municipal Orºova, devenit Centru Suport COVID-19, din martie
2020, se trateazã un singur pacient infectat. În douã luni ºi jumãtate, aici au

fost aduºi doar patru pacienþi infectaþi, din care trei s-au vindecat. Orºovenii, în
schimb, au ajuns la disperare dupã ce Spitalul Municipal a fost închis complet

aiurea ºi degeaba. Oamenii fac apeluri disperate pe reþelele de socializare.
foarte mulþi cetãteni telefonic ºi verbal
privind trasformarea spitalului în centrul
pilot al virusului COVID 19 apãrut în
spaþiul public am hotãrât sã luãm atitudine
ºi ca atare am decis sã convocãm Cosiliul
Local în ºedinþã de îndatã pentru adoptarea
unei hotãrâri prin care ne împotrivim
schimbãrii destinaþiei spitalului în spital
pilot. Dupã zile întregi de incertitudine ºi
de zvonuri, cetãþenii au dreptul sã-ºi spunã
punctul de vedere, prin intermediul aleºilor
locali care îi reprezintã”.
   ªi pentru cã toate jocurile ºi luptele
politice au lãsat Spitalul în braþele
indiferenþei, situaþia din martie s-a
coroborat ºi cu iminenþa luãrii unor
decizii de cãtre Ministerul Sãnãtãþii, la
acea vreme, iar Spitalul Municipal Orºova
a devenit Centru Suport COVID-19. A fost
complet blocat, iar din martie ºi pânã
acum a tratat doar patru pacienþi.
Impresionat de disperarea orºovenilor ºi
de apelurile acestora, Constantin
Popescu, preºedintele PSD Orºova, a luat
atitudine pe contul sãu de socializare:
„Fac un apel la responsabilitate cãtre
Consiliul Local al municipiului Orºova,
consilierii PSD, dar ºi cãtre ceilalþi
consilieri municipali, precum ºi cãtre
primarul municipiului Orºova sã solicite
de urgenþã, pe cale oficialã, Guvernului
României, Ministerului Sãnãtãþii, sã
scoatã de pe lista Spitalelor COVID-19,
Spitalul Municipal ºi sã îl redea
adevãraþilor beneficiari ai serviciilor de
sãnãtate publicã, ORªOVENII!”

Campanie electoralã
bate realitatea dureroasã

   Luând act de toate apelurile
populaþiei, de realitatea dureroasã, dar
ºi de apelul lui Constantin Popescu, 10
consilieri locali au depus un nou proiect
de Hotãrâre de Consiliul Local, prin care
sã cearã oficial Guvernului salvarea
Spitalului Municipal. Înþelegând-o ca pe
un demers de campanie electoralã,
primarul Marius Stoica a blocat iniþiativa.
De fapt nu a fãcut-o el direct, ci prin
intermediul secretarului Marian Boþilã, care
a invocat tot felul de fantezii legislative.

Veteranul de rãzboi Traia Cizmaº avea 99 de ani în 2012
ºi le povestea tinerilor în cadrul ªcolii Parohiale de Varã: ”Mã
tatã, dragii mei copii, eu am fost pe front ºi-n Est ºi-n Vest.
Când am ajuns în Cehoslovacia, la Cincova, au venit recruþi
din þarã, trimiºi cu alimente. Bãteau schijele, cãdeau obuzele,
lãtrau mitralierele, nu ºtiam ce sã mai facem. Eu am luat caii
sã-i duc acolo, în adãpost. Cum am trecut drumul, cum au
cãzut niºte proiectile, m-am pus pe burtã, dincolo, toþi cei
rãmaºi erau morþi. Abia i-am adunat, i-am pus într-o cãruþã,
în foi de cort ºi i-am dus la cimitir, toþi nouã într-o groapã. Era
ºi un bãiat de aici, de la noi...”
   Domnilor consilieri,
   Eu sunt bãiatul acela, de aici, de la dumneavoastrã de acasã.
Când mi-am vãzut numele scrijelit pe Monumentul din faþa
Bisericii închinat Eroilor, alãturi de alte 51 de nume, m-am
bucurat... Noi ascultãm fiecare Sfântã Liturghie ºi la apelul
din Altar rãspundem în tainã: ”prezent, cãzut la datorie”.
Dumneavoastrã unde sunteþi atunci, pãrinþii, copiii, nepoþii
dumneavoastrã? Noi am plecat în vãzduh pentru Neamul nostru
ºi pentru Regele nostru. A venit ºi el acasã, în cer. De aici,
lucrurile se vãd altcumva. De ce vã scriu? Am auzit cã aþi hotãrât
ca un colþ de lângã Parcul Eroilor sã fie licitat spre desfãºurarea
unor activitãþi economice sezoniere. Dumneavoastrã aþi
formulat hotãrârea aºa. Pe noi nu ne-a întrebat nimeni, oricum
nu am fi fost de acord, deoarece:
1. eroismul nu poate fi licitat;
2. eroismul nu poate fi comercializat;
3. eroismul nu este sezonier
   Domnilor consilieri,
   În numele copilului de trei ani din Eºelniþa care-ºi întreba
bunicul de ce s-a închis Biserica, de ce nu mai poate veni la
slujbe, unde au ascuns cheile de la Bisericã, vã rog sã vã
redeschideþi sufletele prin cheia acestei Taine: EROISMUL.
   Neamul care-ºi uitã eroii, neamul care se atinge de locurile
închinate lor (ºi aºa puþine ºi neglijate) este pierdut pentru
totdeauna. Nouã nu ne este, încã, ruºine cu neamurile noastre.
Dumneavoastrã vã este ruºine cu noi?

Cu respect,
Unul dintre cei 52 de eroi ai Eºelniþei, oricare, alegeþi
dumneavoastrã: Bãlan Nicolae, Bãlan Niculae, Bãlteanu Moisã,
Belba Heineric, Bijan Ion, Boancã Vasile, Bona Gheorghe, Bona
Ilie, Boroancã Lazãr, Brânzan Gheorghe, Brînda Gheorghe,
Cherescu Dumitru, Ciuculescu Gheorghe, Costescu Enache,
Costescu Ion, Costescu Vasile, Drãguþa Ioan, Drãguþa Ion,
Dumitru Ion, Eperieº Iancu, Feneºan Nicolae, Florea Victor,
Fobel Franþ, Frumosu ªtefan, Fulga Dãnilã, Iancovici
Gheorghe, Iancovici Teodor, Ionescu Pavel, Jianu Filip, Jianu
Ioan, Mãciucã Traian, Moacã Gheorghe, Moacã Gheorghe,
Moacã Ilie, Moacã Lazãr, Orbulescu Ilia – Buza, Orbulescu
Ion – Brãila, Orbulescu Nicolae, Pervulescu Ion, Petronescu
Alexa, Pîrvu Dãnilã, Pîrvu Gheorghe, Rogobete Ion, Sîrbu
Iancu, Sîrbu Vasile, Sîrgea Alexandru, Stoicovici Teodor,
Tomescu Alexandru, Tomescu Gheorghe, Vãluºescu ªtefan,
Vlãtãnescu Dumitru ºi Vraspir Iosif.

Scrisoare deschisã

CÃTRE CONSILIUL LOCAL EªELNIÞA
(spre conformitate pr. Sever Negrescu – Negreºti)
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Suntem într-un an crucial, cu
semnificaþii profunde pentru
destinul nostru istoric: se
împlinesc 100 de ani de când a avut
loc consacrarea juridicã
internaþionalã a României, prin
Tratatul de la Trianon de la 4 iunie
1920. Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti din România îºi
exprimã bucuria de a semnala
faptul cã statul român încã existã
pe hartã, în ciuda presiunilor ºi
asediilor politice exercitate continuu
asupra lui, în toatã aceastã perioadã
de 100 de ani. Ne întristeazã în acelaºi
timp comportamentul abulic al clasei
politice actuale care, în ultimii 30 de
ani, nu a fãcut decât compromisuri
incalificabile cu forþe politice ºi
economice interne ºi externe,
negociind vânzarea cu toptanul ºi
paralâcul a tot ce a însemnat ºi
înseamnã „Grãdina Maicii Domnului”.
Iar tolerarea în mediul politic a
hibridului UDMR - entitate constituitã
ca ONG ºi funcþionalã ca partid politic
- reprezintã cea mai respingãtoare
promiscuitate a clasei noastre politice.
A ÎNTREGII CLASE POLITICE! Aºa s-
a ajuns la situaþia ruºinoasã în care,
chiar înainte de centenarul Trianonului,
un proiect secesionist a trecut tacit de
Camera Deputaþilor, încurajând
separarea de România a unui teritoriu
strãvechi românesc: proiectul privind
autonomia aºa-zisului Þinut Secuiesc.

Faptele sunt consumate. Scandalul
de extracþie stradalã, care a cuprins ºi
legislativul, ºi executivul României,
capãtã valoarea unui autodenunþ
caricatural al propriilor incapacitãþi de
înþelegere a problemei naþionale.
Problemã al cãrei arhetip îl reprezintã
Marea Unire de la 1918, cu pandantul
ei internaþional - Tratatul de la Trianon.

Cu îndreptãþirea pe care ne-o dã,
prin atitudinea publicã, implicarea
noastrã în problemele care frãmântã
societatea ºi naþiunea, noi, Uniunea
Ziariºtilor Profesioniºti din România,
deplângem modul îndoielnic prin
care decidenþii noºtri au gestionat
pregãtirea acestui eveniment de mare
importanþã pentru existenþa noastrã

Mesajul Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti
din România cãtre clasa politicã
actualã, în ajunul Centenarului

Trianon: RESETAÞI-VÃ!

în Europa ºi în lume: 4 iunie,
Tratatul de la Trianon.

ªi pentru cã acest tratat e atât de
contestat de þara „vecinã ºi
prietenã” Ungaria, al cãrei guvern
a investit 300 de milioane de euro
în aºa-zisul proiect „Trianon 100"
(de fapt, „Anti-Trianon 100") e
bine sã reiterãm câteva argumente
istorice de drept internaþional,
începând cu Declaraþia de la Alba
Iulia de la 1 Decembrie 1918.

În deplinã rezonanþã cu valul
revoluþionar ºi aspiraþiile democratice
care animau societatea în statele
Europei centrale ºi rãsãritene, inclusiv
în Austria ºi Ungaria, poporul român
autohton din Bucovina, Transilvania,
Banat, Criºana, Maramureº, etc. ºi-a
exercitat, în 1918, un drept
fundamental, în conformitate cu
principiile de drept ale popoarelor,
recunoscute ºi în acþiune pe plan
internaþional. Respingând propunerile
ungare, de aceeaºi facturã cu cele
fãcute anterior de Casa de Habsburg,
românii au decis ºi ei, ca ºi popoarele
slave asuprite, sã uzeze de dreptul lor
de a-ºi alege singuri soarta. Votul în
unanimitate al delegaþilor a constituit
baza juridicã, legalizarea actului,
enunþat de preºedintele Gheorghe Pop
de Bãseºti: „Adunarea Naþionalã a
poporului român din Transilvania,
Banat ºi pãrþile Ungariei (Partium –
n.n.) a primit rezoluþiunea prezentatã
prin Vasile Goldiº în întregimea ei ºi
astfel unirea acestei provincii
româneºti cu þara-mamã... este pentru
toate veacurile decisã!”.

Adunarea Naþionalã, având
caracter de Constituantã ºi fiind
organ  continuare în pag. 11

Planul Naþional de Dezvoltare
Localã - PNDL - cu cele douã variante
ale lui, PNDL 1 ºi PNDL 2 - pune la
dispoziþia administraþiilor locale
sume foarte mari pentru dezvoltare
infrastructurã, alimentare cu apã,
asfaltãri ºi multe, multe alte obiective,
la care ºi judeþul Mehedinþi rãmãsese
restant de lungã vreme.
   Începând cu 2016, aceste fonduri
au fost virate în conturile Consiliilor
judeþene, de unde, fiecare comunitate,
comunã, oraº sau municipiu, au
beneficiat sau urmeazã sã beneficieze
de ele. În aceste condiþii ºi Consiliul
judeþean Mehedinþi a primit sume cu
multe zerouri, din care, etapizat,
administraþiile locale au primit
finanþãri personalizate, în baza unor
proiecte fundamentate ºi aprobate.
Anul 2020, a cunoscut o accelerare a
derulãrii contractelor ce se sprijinã pe
aceste sume, astfel cã multe
comunitãþi simt din plin efectele, faþa
acestora schimbându-se în bine,
oamenii fiind mai mult decât
mulþumiþi, fapt ce a fãcut, în multe
cazuri, ca nemulþumirile acumulate
sã se estompeze, sã se ostoiascã.
   Privind mai de aproape aceste
sume ºi cam în ce obiective edilitare
ºi gospodãreºti, de dezvoltare a
reþelelor de apã ºi canalizare, de
întreþinere, reparare ºi reabilitare
drumuri ºi uliþe, unitãþi sanitare s.a.,
iatã un exemplu concret din multe
altele care ar fi putut fi alese.

Informaþiile le-au preluat de pe site-
ul INVESTIÞII. GUVERNARE PSD,
adresa mai exactã a sursei internet
fiind https://www.guvernarepsd.ro/

VLÃDAIA - dezvoltare localã
ascendentã!

i n v e s t i t i i /
?judet_cod=mehedinti&localitate_cod=vladaia
   De acolo, desprindem sumele de
care a beneficiat sau încã sunt în
derulare spre atingerea scopurilor
proiectelor ºi contractelor, comuna
Vlãdaia, din 2016 pânã în prezent:
- Total investiþ ii  f inalizate -
12.489.545,29 lei;
- Total investiþii în derulare -
10.226.907,00 lei;
- Total investiþii contractate -
4.995.323,95 lei (în contractare,
7.931.526,00 lei);
- Total investiþii implementate
de CNI - 0,00 lei;
- Valoare totalã a proiectelor de
investiþii - 35.643.30 lei
- Investiþii finalizate: Modernizare
drumuri comunale în comuna
Vlãdaia DC94 Scorila-Vlãdaia
5.980.507,65 lei; Sistem alimentare
cu apã în satele Vlãdaia ºi Almãjel în
comuna Vlãdaia, judeþul Mehedinþi
6.509.037,64 lei;
- Investiþii în derulare: Înfiinþare
sistem de canalizare ºi staþie
epurare în comuna Vlãdaia, judeþul
Mehedinþi 10.226.907,00 lei;
- Investiþii contractate: Construire
unitate sanitarã în comuna Vlãdaia,
judeþul Mehedinþi 1.473.226,95 lei;
Extindere sistem de apã în satele
Scorila ºi ªtircoviþa, comuna Vlãdaia,
judeþul Mehedinþi 3.522.097,00 lei;
- Invest i þ i i  în  cont rac tare :
Modernizare drumuri de interes
local în comuna Vlãdaia, judeþul
Mehedinþi 7.931.526,00 lei.
   Repetãm, de astfel de sume

O uliþã din Vlãdaia, racodatã la reþeaua
apã-canalizare, ºi unde, recent a

început asfaltarea

 continuare în pag. 10
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Frecþii cu odicolon __________ de Bibicu’

Jurnal de IZOLETÃ, 2020 (X)

 18 mai - Goana dupã Covid-19 continuã! Oficialii
s-au transformat în jamesbonzi, ºi-i vâneazã peste
tot, cã altfel nu ar avea ºtiriºtii ce sã bage la jurnale!
Prin secþiile autopsiere ale spitalelor, cadavrele sunt
pândite doar, doar miºunã vreun covidel prin ele!
Iar de nu, pac, se trateazã cu familiile aparþinãtoare,
dar nu vindecarea, ci declararea infectãrii lor. Desigur
contracost! Bani, de unde? Teoria conspiraþiei,
cumva? Covidul a devenit un fel de El Dorado
sanitaro-financiar modern!
   19 mai - Lupta anti-covid continuã la intrãrile în
supermarketuri! Un bãtrânel, altfel regizor, a vrut sã
afle pe pielea lui cum e sã nu te laºi scanat de
termometrele mânuite de paznici. ªi a aflat: vreo opt
zdrahoni poliþiºti, din douã echipaje deplasate la faþa
locului cu Logan-uri albe inscripþionate, l-au
imobilizat pe nesupusul netermometrizat! Bietul om!
ªi-a pierdut ºi ochelarii în lupta cu organele! Logan-
urile poliþiei nu au pãþit nimic, doar au consumat sunet
de sirenã, flashuri bicolor roº-albastre ºi benzinã
pentru un rãzboi prea mic. Mic de tot! Fãrã sare ºi
piper, nici mãcar muºtar, aºa, de gust!
   20 mai - A murit IPS Pimen. De coronavirus.
Covid-19. I s-o fi fãcut autopsie, ºi scrie pe
certificatul medico-legal acest diagnostic? Noi
ºtim cã acestor decedaþi nu li se face autopsie.
Deci, diagnosticul poate fi susceptibil, ºi în acest
caz, de eroare! Mare pãcat! Mare cacealma!
   21 mai -  Magazinele de tip supermarket pierd
din clienþi, din cei care nu se dau termoscanaþi
de paznici, dotaþi cu aparate ce le poþi achiziþiona
de pe Internet la preþ de 70-150 lei bucata, cele
mai ieftine, cam cum le au ºi “domnii doctori”
de supermarket. ªi, ce erori, cicã, dau, de te ia
cu fierbinþealã la ficaþi! Las, cã ºi produsele lor,
umflate de E-uri ºi hormoni, de acceleratori ºi
coloranþi etc. de pe rafturi, sunt mai nocive decât
un ghem de viruºi la un loc!
   22 mai - Mare înmormântare mare, la IPS
Pimen. Oamenii, respectuoºi ºi cu frica de
Dumnezeu nu de Covid, ºi-au scos mãºtile ºi-au
pupat coºciugul ermetizat. Curios, zic unii, cã la
eveniment, au fost mai mult de 8 persoane, cum
zice legea ordonanþatã. Hai, fiþi serioºi, a fost cu
derogare din mila Înalt Prea Neinfestatului Raed!
   23 mai - Strãzi goale prin oraº, semn cã lumea
a ieºit la iarbã verde, care pe unde a putut! Doar la
televiziuni ºi la radiourile centrale ori finanþate din
ãia 200 milioane de lei de Guvern, se moare de
Covid ca muºtele de Verde de Paris!
   24 mai - E o plictisealã sorã cu... Covid-ul!
ªtiri morbide, economii prãbuºite care încearcã
sã se dreagã, facebook cu fake news, oameni
revoltaþi doar în virtual, cã pe strãzi e o liniºte
mormântalã... Doamne, ce previzibili am devenit!
Obiºnuinþa, a doua naturã! Covidul, azi, e liantul
între ea ºi prima, aia, de la Dumnezeu!

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

* La 27 mai 2020, s-au împlinit 420 de
ani de când, sub sceptrul lui Mihai Viteazul, a
fost realizatã prima Unire politicã a celor trei þãri
româneºti – Ardealul, Moldova ºi Þara
Româneascã. „Pohta ce a pohtit-o” Marele
Voievod, primul mare pas cãtre împlinirea
idealului unionist, idealul suprem al istoriei
poporului român. S-a întâmplat ca aceastã
aniversare sã cadã anul acesta în preajma unei
zile cu profunde semnificaþii spirituale:
Înãlþarea Domnului nostru Iisus Christos. Fie
ca aceastã fericitã coincidenþã sã lumineze
minþile diriguitorilor acestei þãri, din ce în ce
mai puþin preocupaþi sã marcheze, marile
evenimente cu semnificaþie unionistã. Uitaþi-
vã la acest Klaus Iohannis, care, decât sã
rosteascã, în  împrejurãri oficiale cuvântul
„unire” ºi derivatele lui, mai bine i-ar face zilnic
piaþa Angelei Merkel! Noi am atras atenþia
asupra unor astfel de aspecte în campaniile
electorale pentru prezidenþiale din 2014 ºi din
2019, dar cine sã stea sã ne asculte pe noi ºi
pe alþii ca noi, care atrãgeau atenþia asupra
faptului cã oricare candidat la preºedinþia unei
þãri ar trebui sã fie profund ataºat de istoria,
valorile ºi tradiþiile acelei þãri?!
   * Anul trecut pe vremea asta, nenea Werner ºi
hãitaºii lui electorali fãcuserã gâlci în gât sã
mobilizeze populaþiunea sã-i voteze penibilitatea
de referendum pe care deja nici ei nu-l mai
respectã. A fost însã suficient ca masele sã se
punã, nu-i aºa, în miºcare. „Cine poate opri
marºul orb ºi dement al turmei cãtre prãpastie?!”
– scriam atunci. S-a vãzut, în timp, cã nimeni.
Tot anul trecut, referitor la modul absolut
deplorabil în care românii îºi protejeazã valorile,
readucem în memoria noastrã colectivã o
întrebare cu substrat retoric, lansatã cândva de

neuitatul Adrian Pãunescu: ”Totuºi, unde-au
fost românii când le-a fost tãiat Viteazul?”.
   * Dar bine cã aveau grijã strãinii de imaginea
pentru posteritate a eroilor nostri. Iatã, spre pildã,
pentru cã tot veni vorba de Unirea lui Mihai
Viteazul, cum este reflectatã moartea ilustrului
voievod în celebra „Cronicã a lui Stavrinos”: „ªi
cãzu trupul lui cel frumos ca un copaci, pentru
cã nu ºtiuse, nici se împrijelise sabia lui cea iute
în mâna lui cea viteazã. ªi-i rãmase trupul gol
în pulbere aruncat, pentru cã aºa au lucrat pizma
încã de la începutul lumii. Cã pizma au piedut
pre mulþi bãrbaþi fãrã de vinã ca ºi acesta”. De-
aºa vremi se-nvrednicirã cronicarii ºi rapsozii,
veacul nostru ni-l umplurã saltimbancii ºi irozii
– ar fi zis Poetul Naþional. Mai aminteºte cineva
de ele? Aº, ce’eºti copil? – i-ar fi rãspuns colegul
de redacþie de la „Timpul”, celãlalt nemuritor,
Caragiale. Cum am putea sintetiza tot ce vã
spuserãm aci? Aripa larg cuprinzãtoare a laºitãþii
ºi prostiei colective...
   * - Fenomenul transgreseazã însã vremurile, iar
prostia, prosteala, demenþa colectivã au ajuns sã
îmbrace aspectele cele mai neaºteptate. Cel mai
nou? Tembelismul quasi-generalizat al
redeschiderii teraselor ºi plajelor. Asta este marea
problemã naþionalã a românilor. De parcã pe român
mãmicuþa lui l-a fãcut pe terasa din colþul blocului
ºi l-a botezat la ºtrand sau în apa mãrii de la Vama
Veche. Domnule, îngãlbeneºti ºi înnebuneºti nu
altceva! Mai rãmâne, dupã chestia cu staþi în casã
ºi spãlaþi-vã pe mâini, treaba cu distanþarea socialã.
Încet ºi cu mare grijã, vom reuºi sã încropim un
dicþionãraº frazeologic româno-român, pentru uz
pandemic. Ar fi trist sã infestãm limba românã,
lãsând sã pãtrundã în ea tot soiul de barbarisme.
Dacã îmi amintesc ºi de miorlãiturile umanistoide
ale unor idioþi de la Europa F.M. ...

Aripa larg cuprinzãtoare a prostiei ºi demenþei colective

În aceastã perioadã se desfãºoarã lucrãri
de modernizare a zonei Splai Mihai Viteazu –
Criºan, la blocurile Z3, Z4, Z5, V3, V4, V5 ºi V6.
   Aceste lucrãri constau în realizarea unui numãr
de 128 de noi locuri de parcare, construirea ºi  Viceprimar Daniel Cîrjan

Continuã investiþiile aprobate de Consiliul Local
reabilitarea trotuarelor,
amenajarea spaþiilor verzi
ºi plantarea de noi copaci,
precum ºi aducþiunea cu
gaze naturale.
   Aceastã lucrare a fost
aprobatã în Consiliul
Local al municipiului
Drobeta Turnu Severin ºi
este realizatã în
parteneriat cu Consiliul
Judeþean Mehedinþi.

   Cu toate cã traversãm o perioadã dificilã din
punct de vedere economic ºi social, investiþiile
publice trebuie sã meargã înainte iar lucrãrile
de modernizare a Severinului sã continue.
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Istoria administraþie din
Orºova ne-a demonstrat, în ultimii
ani, cã aproape nimic nu mai pare
imposibil aici, dacã la mijloc sunt
interese ale unui grup restrâns de
apropiaþi ai primarului. Un teren de
3451 de metri pãtraþi este vândut în
anul 2015 unui afacerist local de
cãtre Cabinetul Individual de
Insolvenþã – Grãdinarul Valentina,
licidatorul judiciar desemnat în
cauza privind falimentul  fostei
SCGCL ORªOVA (SOCIETATEA DE
GOSPODÃRIRE COMUNALÃ ªI
LOCATIVÃ ORªOVA SA). Cum
acest teren este parte din terenul
mult mai mare pe care se aflã staþia
de epurare a apei din Orºova ºi cum
terenul este, de fapt, proprietatea
domeniului public al municipiului
Orºova, pentru dezmembrarea
terenului s-a folosit o adeverinþã
falsã eliberatã de Primãria Orºova,
în anul 2015. Concret, afaceristul
GEO CEZAR ILIESCU a cumpãrat
suprafaþa de 3451 de mp de la
lichidatorul judiciar al SCGCL, dupã
ce, prin adeverinþa eliberatã,

Tun imobiliar la Orºova Un adevãrat tun imobiliar se pregãteºte cu premeditare la Orºova,
sub oblãduirea administraþiei primarului Marius Stoica. Un teren de
3.400 de mp rupt din suprafaþa staþiei de epurare a Orºovei a fost

vândut unui afacerist local, în urma unei adeverinþe false eliberate de
municipalitatea din Orºova. În loc sã se lupte pentru recuperarea
terenului primarul municipiului renunþã la dreptul de revendicare,

lãsând cale liberã unui tun premedidat cu multã atenþie.

Primãria a atestat în mod nereal cã
SCGCL  este proprietarul imobilului
compus din teren în suprafaþã de
3.451 mp (curþi, construcþii ºi
construcþiile C1 – C5). Doar în acest
fel, SCGCL, reprezentat de
lichidatorul judiciar i-a putut vinde
terenul lui Geo Cezar Iliescu.

Adeverinþa respectivã, cu
numãrul  4595 din 15 aprilie 2015,
a fost semnatã de secretarul
Primãriei Orºova, Marian Boþilã.

În momentul în care a fost asaltat
de sesizãri ºi reclamaþii privind
posibilitatea pierderii unui teren
important al domeniului public al
Orºovei, ca urmare a unui fals,
primarul Marius Stoica sesizeazã
Poliþia municipiului Orºova cu
privire la adeverinþa falsã. Se
întâmpla pe 5 septembrie 2016, la
acea vreme Stoica ºi Boþilã fiind într-
o relaþie vizibilã de duºmãnie.

Cauza îºi urmeazã cursul ºi se
ajunge rapid la un proces penal
(dosar penal 91/P/2017), care se
finalizeazã cu sesizarea judecãtorului
de camerã preliminarã din cadrul

Judecãtoriei Orºova în vederea
desfiinþãrii adeverinþei nr. 4595/15
aprilie 2015, emisã de PRIMÃRIA
ORªOVA ºi, pe cale de consecinþã,
a documentaþiei cadastrale ºi a
contractului de vânzare cumpãrare
între Cabinetul de Insolvenþã ºi
Geo Cezar Iliescu.

Având în vedere cã din mijloacele
de probã administrate în cauzã a
rezultat fãrã echivoc faptul cã
adeverinþa nr. 4595/15.04.2015,
emisã de Primãria Orºova atestã
aspecte necorespunzãtoare, iar
acesta a stat la baza intabulãrii
dreptului de proprietate pentru
imobilul în suprafaþã de 3451 mp,
în CF 52812/2015 a UAT Orºova ºi
la valorificarea imobilului, prin
licitaþie publicã, conform
contractului de vânzare cumpãrare
autentificat notarial sub nr. 329/
2016, cumpãrãtorului Iliescu Geo
Cezar, în baza dispoziþiilor art. 315,
alin. 2, lit. d), Cod de Procedurã
Penalã, a fost sesizat judecãtorul de
camerã preliminarã pentru
desfiinþarea adeverinþei ºi a tuturor
actelor subsecvente în procesul de
vânzare – cumpãrare.

De aici începe, practic un adevãrat
tango judiciar, prin instanþele penale
ºi civile. Primãria þine, o perioadã bunã
cu dinþii de recuperarea terenului rupt
din suprafaþa staþiei de epurare, iar
cumpãrãtorul þine, evident, cu dinþii de
ceea ce cumpãrase. Aºa apare pe rolul
Judecãtoriei Orºova dosarul cu
numãrul 8/274/2019, în care
Primãria, încolþitã si de cauza penalã,
acþioneazã în judecatã pe cumpãrãtorul
terenului ILIESCU GEO CEZAR

Dacã vom consulta lista ºedinþelor
de judecatã de la Judecãtoria
Orºova, vom descoperi pe rolul
acestei instanþe cauza cu numãrul 8/
274/2019, înregistratã pe data de 4
ianuarie 2019, în care UNITATEA
ADMINISTRATIV TERITORIALÃ -
MUNICIPIUL ORªOVA -
REPREZENTATAÃ PRIN PRIMAR
STOICA MARIUS SIMION
(Reclamant) îl cheamã în judecatã

pe ILIESCU GEO CEZAR (Pârât),
în cauzã venind ca ºi intervenient
Iliescu Andreea Ioana. Obiectul
cauzei civile din fond este:
„revendicare imobiliarã, anulare act,
rectificare carte funciarã”.

Ca urmare a soluþiei Parchetului,
datã de procurori în cauza penalã
privind falsificarea adeverinþei de
cãtre secretarul Marian Boþilã,
procesul despre care vorbim nu s-a
mai terminat nicã pânã acum, dupã
ce a avut nu mai puþin de 14 termene
de judecatã. Asta deºi falsul este
dovedit, iar Primãria ar fi trebuit sã
uzeze la maxim de orice cale pentru
a-ºi proteja patrimoniul. Doar cã,
SURPRIZÃ, primarul Marius Stoica
face un gest ce ne-ar putea face sã
credem cã i-a luat Dumnezeu
minþile. Pentru cã, trebuie spus, cã
între timp nu mai este duºman cu
Marian Boþilã ºi a revenit la
sentimente mai bune decât acelea
din vremea în care îl reclama pentru
fals ºi uz de fals. Ca atare, în loc sã
apere cu tãrie bunurile municipiului
ºi patrimoniul imobiliar al acestuia,
Stoica trimite instanþei de judecatã
o adresã prin care, în numele
Primãriei, renunþã la dreptul lui
legitim de revendicare imobiliarã.

Aºa se face cã pe 29 aprilie 2020,
în numele Primãriei Orºova, primarul
Marius Stoica trimite Judecãtoriei
Orºova cererea cu numãrul 4839 de
RENUNÞARE LA DREPTUL
PRETINS PRIN PREZENTA
ACÞIUNE, AVÂND CA OBIECT
REVENDICAREA IMOBILIARÃ.

Fãrã aceastã revendicare, un
teren foarte important pentru
Orºova, singurul loc unde existã
infrastructura ºi clãdirile necesare
unei staþii de epurare, staþie care
ar fi  putut f i reabilitatã ºi
modernizatã, dispare.

Sperãm, totuºi, cã procurorii vor
avea motive multiple de a acþiona
ferm îl al opri pe Stoica Marius
Simion din devalizarea
patrimoniului municipiului Orºova.

 Romeo  Crîºmaru
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În ce hal a ajuns ºira
neuronicã a politicii peneliste!
Precum cîrpa de la botul românilor,
prin care sînt avertizaþi cã sînt niºte
mancurþi într-o turmã ºi cã nu mai
pot behãi protestatar. Nimic în afara
istoriei repetitive! De îmbîrligãtori ºi
trãdãtori nu ducem lipsã, cum lipsã
n-au dus, de-a lungul secolelor, nici
preacatolicii spanioli, nici catolicii
francezi ºi italieni, nici
preaprotestanþii germani, nici
pravoslavnicii ruºi, sîrbi sau bulgari,
fiecare cu stilul lor. Dacã Buffon are
dreptate cã stilul este omul, atunci
fiecare om, de la politician la
cetãþean, posedã natural stilul,
conform definiþiei necontestate. Într-
o accepþiune largã, într-o turmã de
oi, cu fiinþarea ei de stil genericã,
nicio oaie nu are propria-ºi manierã
de a fi instinctualã sau activã, în
confruntare cu nu ºtiu care haitã de
carnasieri. Mai restrictiv, ale haitei
care opereazã prin politici
reprimatoare, destinate turmei cu
mascã sau fãrã mascã. Cît priveºte
politica mascaþilor din guvernul
Orban 3, aceºti diletanþi ºmecheri nu
ºtiu ce e aia politicã de stat, cîtã
vreme preºedintele ºi miniºtrii sãi
de gaºcã impun prin siluire politica
lor dictatorialã, finanþistã, sanitarã,
fotbalisticã, neo-marxistã, agricolã,
egocentricã, egolatrã etc.

Nici unul dintre ei nu o aratã, dar
au o fricã teribilã de brici. De briciul
acela care lunecã jucãuº pe obraz,
ca sã le înlãture perii mizerabili ºi
sã dea la ivealã pielea nici netedã,
nici plãcutã, ci buboasã ºi ridatã de
atîta urã ºi rãutate. Asta-i pricina
pentru care i-a mituit pe bãrbierii
presei cu un aºa-zis ajutor de
supravieþuire. Ca sã nu fie aºezaþi
cu forþa pe scaunul bãrbierului, ci

Guvernul penelist ºi dictatorul Kim Johannes Un
nu sînt o problemã, ci o plagã

sã se bãrbiereascã singuri, cînd vor,
cum vor sau cînd le dicteazã stãpînii
„înaltelor porþi”. Kim Johannes Un
nu s-a ferit de „bãrbierii” încãlcãrilor
constituþionale, oferind pe tavã zeci
de motive care sã-i provoace…
însã, ghinion, a fost amendat de
C.N.C.D. cu 5.000 de lei, sumã
modestã, de altfel, raportatã la
veniturile ºi averea grea provenitã
din „meditaþii fãrã impozit”.
Bãrbierii s-au ocupat a doua oarã
de barba lui lipsitã de bun simþ
public ºi de consideraþie pentru
poporul român. El, mai fiind
amendat în 2018, cu 2.000 de lei,
pentru cã servea la micul dejun,
prînz ºi cinã, cocteilul „penali”, cu
referire la concurenþii politici.

Iatã cã, matricea prezentului
politic penelist pare a fi una ºi
aceeaºi cu cea din vremea lui
„Incitatus”. ªi acum, ca ºi atunci, s-
a renunþat la demnitate ºi moralã.
Unde a dus, se ºtie. La acest prezent,
mult mai hain ºi mai mizerabil decît
ne imaginãm, avînd cãlare pe
spinarea lui „Incitatus” pe cei mai
Manole dintre Manolii „meºteri”
între zidari de puºcãrii individuale,
unde au stat zãvorîþi românii, astfel
încît ei sã se ocupe în voie de zidirea
Turnului Babel la scarã naþionalã,
regionalã, localã, euroatlanticã ºi
mondialã.  In concreto, România
îndurã o dictaturã cu motoarele turate
la maximum, o dictaturã doldora de
politicieni cretini (Iohannis, Turcan,
Orban, Grindã, Anisie, Alexandru,
Tãtaru, Vela...), mai toþi, putrezi de
bogaþi. De la Sibiu la Suceava, la
Iaºi, Vrancea ºi Galaþi, din Mureº în
Mehedinþi, din Arad pînã-n Ilfov ºi
Teleorman, mii de vile de politicieni
ºi oameni ai sistemelor, care nu
plãtesc taxe ºi impozite, mii de zei,
regi, împãraþi, domni de tot felul,
îndeolaltã cu supuºii lor, aghiotanþi,
locotenenþi, amante, furtiºari, aciuiþi
prin tot felul de tabere europene,
incontrolabili sau voit de necontrolat.

Promovarea insistentã a tot felul
specimene umanoide, a unor
scenarii apocaliptice pentru a
menþine spaima ºi deruta ca stare
de masã, cu aþîþarea ici-colo a
diferite rãzboaie interne, pe care

guvernarea despoticã penelistã
supraguvernantã de Kim Johannes
Un le clameazã, dar nimeni nu face
nimic, cu permanenta ascensiune a
comerþului internaþional cu
sãnãtatea oamenilor, cu miºcãrile
imprevizibile dar planificate de
capital demografic mondial (morþi ºi
naºteri), cu transferul netransparent
de specialiºti, medici, ingineri ºi
oameni de ºtiinþã spre statele G-8,
concomitent cu degradarea vãditã a
traiului, educaþiei ºi sãnãtãþii, face
din români turme docile ºi supuse.
Într-acestea, morala n-a fost
niciodatã virtute a guvernanþilor de
aici sau din altã parte. Deºi
democraþia „statelor civilizate” e cel
mai mic rãu social posibil (cf.
Aristotel), se pare, acest rãu a
devenit un instrument tot mai rãu.
Nu-i ºtim limitele, pînã unde
pãtrunde. De pildã, amestecul
violent direct/indirect în treburile
interne ale unui stat, al exportatorilor
de „democraþie” din statele
civilizate, a devenit rãul inevitabil în
sfera celui mai mare rãu social
posibil. Exodul a 4 milioane de
români în vest - din care 60%
specialiºti în varii domenii, e cel mai
mare rãu social românesc.

Poporul român e doar o turmã
pentru guvernanþi, cîtã vreme ei nu
fac parte din acest popor, nu se simt
ºi nu consimt cã fac parte din turma
pe care au creat-o! De unde sã ºtie
guvernanþii peneliºti, vînduþi rãului,
cu tãtucul lor la un loc, cînd culturã
n-au, care e distincþia dintre „a fi
cetãþean român” ºi „a fi român”, între
a fi bogãtaº ºi sãrac (apropo de
„distanþarea socialã”, lansatã de Kim
Johannes Un)! Au mers ei pe jos,
cu raniþa în spinare, prin satele
moldoveneºti, prin cele
maramureºene, prin podiºul
transilvan, ca sã vadã cum þãranul
român se spalã în lighean/butoi, fãrã
curent electric ºi cu buda în fundul
curþii. A strãbãtut vreun politician
Apusenii ºi Valea Jiului, Dealul
Clujului, sat cu sat, tîrg cu tîrg? A
mîncat vreunul din strachinã cu
þãranii în bãtãtura lor, cu bacii la stîni
ºi cãlugãrii la schit, cu amãrãºtenii,
la ei acasã, fãrã farafastîcuri,

sofisme ºi politici de douã parale,
cum au procedat Eminescu, Hogaº,
Sadoveanu? Toþi aceºti cuvîntãtori
la teveuri sã vinã în satele româneºti,
fãrã lavalierã sau papion, ºi sã
întingã pîinea uscatã în strachina
goalã a celor din „turmã”, apoi sã
vorbeascã.  

ªtiind din istorie ce înseamnã
sintagma „jertfa este întinsã, corbii
se coboarã”, totuºi stãm ascunºi în
turme, cînd puterile din umbrã
poftesc aurul din Apuseni, mierea
Fãgãraºilor, lemnul pãdurilor,
holdele mureºene, viile din
cuprinsul acestui Eldorado numit
Transilvania. Guvernul penelist ºi
dictatorul Kim Johannes Un nu sînt
o problemã, ci o plagã, dragii mei.
Oamenii satelor româneºti habar n-
au cine le sînt deputaþii ºi senatorii
din zonã. Nimeni nu i-a vãzut prin
sate, nici mãcar în campania
electoralã. Pãi, cum sã strãbatã în
automobilele lor luxoase hîrtoapele,
noroaiele ºi praful din satele
muntene, dobrogene, oltene,
bãnãþene, moldovene ºi transilvane.
Între gospodarii din satele
transilvane nu-i mare deosebire de
trai material ºi spiritual, de tradiþii
ºi limbã. Or, traiul material ºi
spiritual al comunitãþilor (reþineþi
conjuncþia „ºi”) nu e dirijat cauzal
sau dictat de Bucureºti sau de
Budapesta sau de oricare altã
capitalã.

Dovada irepresivã e de ordin
istoric: acest trai a suportat cinci sute
de ani de represiune
(austro)maghiarã ºi tot românesc a
rãmas, nici mai mult, nici mai puþin
românesc decît acela sub asalturile
turceºti de cinci sute de ani, sub
asalturile ruseºti din Moldova. Unii
domni, ignoranþi sau perverºi, ar
trebui sã ºtie cã Iaºul ºi nu Clujul a
fost ruinat de ºapte ori în ultimele
trei sute de ani de trupele ruseºti, cã
a cunoscut cutremure ºi inundaþii
devastatoare în acelaºi timp, dar a
rãmas Iaºi, indiferent cã ar fi fost
catolic, protestant sau dacã a rãmas
creºtin ortodox. Moldova creºtin-
ortodoxã a fost baºtina Eminescului,
Iorga, Enescului, Dongorozului,

 continuare în pagina 9
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Va fi foarte greu de organizat
alegerile în toamna acestui an. Este
vorba de alegerile locale, anunþate deja
de cãtre guvernanþi cã ar putea avea
loc în luna septembrie sau la începutul
lunii octombrie. Aºadar, o varã fãrã
scrutin ºi nici nu se putea face aºa
ceva, dat fiind faptul cã vara populaþia
nu prea stã pe acasã ºi este plecatã în
concedii. Cel puþin în verile obiºnuite.
Nu ºtim însã cum va arãta aceastã
varã: dacã va aduce noi libertãþi sau
vechi restrângeri de drepturi ºi libertãþi,
precum a fost în starea de urgenþã. Totul
depinde de cum va evolua numãrul
cazurilor de coronavirus.

Aºadar, nu ar fi surprinzãtor sã nu mai
vedem deloc organizate alegeri locale
în þarã. De altfel, un parlamentar a
anunþat cã doreºte ca mandatele aleºilor
locali sã fie prelungite cu un an ºi sã
devinã mandate de 5 ani. Sigur cã este
o stare excepþionalã ºi s-ar putea face
acest lucru, dar cine rãspunde pentru
anul în plus acordat fãrã sã se treacã
prin filtrul alegerilor. Poate cã în anumite
localitãþi oamenii vor aleºi noi, vor
primari noi ºi s-au sãturat sã mai
aºtepte dupã data alegerilor.

 ªtefan Bãeºiu

Ce mai pot promite primarii la alegerile din toamnã,
dacã nu mai au bani ºi nu pot fi fãcute petreceri? Valoare?

În alte comune ºi oraºe aproape cã
nimeni nu se mai gândeºte la alegerile
locale. Cel mai mult se gândesc la
alegeri guvernanþii, urmaþi, desigur de
partidele din opoziþie. Liberalii au tot
interesul ca alegerile locale sã fie
organizate cât mai repede. Deja a început
erodarea în sondaje ºi pânã la toamnã
sau pânã anul viitor partidul va continua
sã piardã procente importante. Nu mai
þine nici placa tradiþionalã cu „ciuma
roºie”, cu toate cã ºeful PNL,
preºedintele Klaus Iohannis trage de ea
ca de o iapã leºinatã. Liderul de facto al
liberalilor ºtie cã nisipul se scurge
înspre partea de jos a clepsidrei ºi
trebuie sã dea bice partidului ºi mãcar
electoratului tradiþional al PNL. Nimeni
nu mai ºtie care este acesta. Ar putea fi
tinerii sau mediul de afaceri,
intelectualitatea. Sau chiar bugetarii,
dacã nu li se va umbla la salarii.

Nu este exclus ca PNL sã înceapã
sã umble ºi dupã alegãtorii tradiþionali
ai PSD. Este vorba de persoanele în
vârstã ºi în general pensionarii þãrii. În
acest sens, liberalii de la guvernare nu
au renunþat nici acum, când þara este
afundatã în datorii lunã de lunã la ideea

majorãrii pensiilor. Este normal sã fie
aºa, dacã se fac doar calcule electorale
ºi nu pur economice. ªi tare îi este
teamã economistului de rând cã
guvernanþii vor gândi numai aºa, pânã
la alegerile locale din toamnã sau
parlamentare din data de 6 decembrie.
Datele sunt relative, dat fiind faptul cã
nu ºtie nimeni când se va încheia
pandemia de coronavirus sau dacã va
apãrea un al doilea val al pandemiei.

Aºadar, sunt toate premisele ca
liberalii sã stoarcã ºi mai mult de
bugetul þãrii pentru a face rost de
fonduri, în vederea majorãrii pensiilor,
aºa cum spune ºi legea.Va fi imposibil
sã se aplice o majorare de 40%, dar
un 10% tot se va gãsi pe undeva,
chiar cu riscul sã fie necesare
împrumuturi ºi mai mari. Totul pentru
alegeri, totul pentru conservarea
puterii ºi totul în numele luptei contra
ciumei roºii, adicã împotriva PSD.

PNL nici nu mai are încotro, decât
sã joace pânã la absurd cartea
împotriva PSD, deºi se aflã de ceva
vreme la putere. Nici pandemia de
coronavirus nu poate fi invocatã drept
scuzã. Sunt guverne care au crescut
în popularitate în Europa în perioada
pandemiei de coronavirus, prin faptul
cã au gestionat foarte bine situaþia.
Desigur cã populaþia va începe sã se
revolte natural ºi poate sã iasã ºi în
stradã pentru a protesta împotriva

restricþiilor ºi a suspendãrii libertãþilor.
Astfel, este de aºteptat ca tot mai mulþi
politicieni aflaþi acum la putere sã
devinã indezirabili ºi alegãtorii vor vrea
sã dea cu ei de pãmânt. Statele vor
avea bugete din ce în ce mai secãtuite
ºi datoriile se vor adânci. Nu se ºtie
cum va arãta bugetul pe 2021. Cum
vor arãta bugetele locale ºi de unde
vor sosi banii în completare, acolo
unde nu se strâng cine ºtie ce fonduri
din impozite ºi taxe ºi mediul
economic este compus din trei
cârciumi ºi douã magazine mixte.
Guvernul nu va mai avea de unde sã
trimitã bani pentru echilibrarea
bugetelor locale. Cum vor arãta
investiþiile ºi chiar bugetele de
funcþionare. Nu se vor putea face
angajãri, nu se vor putea achita salarii.

Va fi foarte greu de venit cu
promisiuni în toamnã din partea
primarilor. Dacã mai au vreun ban la
ºosetã, acum va fi momentul sã îl
scoatã, sã deturneze votul alegãtorilor,
care ar putea vota cu oricine sau chiar
nu s-ar prezenta la vot. Primarii chiar
ar putea miza pe o participare slabã,
sã fie siguri de mandat. Nu ar fi exclus
sã vedem o încercare de demobilizare
a electoratului, mai ales pe fondul
pandemiei. Participarea slabã îl
avantajeazã pe primarul în funcþie.
Adicã, alegeri fãrã prea mulþi alegãtori.

 urmare din pagina 8           Luchianului, Sadoveanului, Barbului ºi Þiþeica
sau alte nume mari, cu care sîntem europenii culturii europene, de la Dosoftei
la Moisil, de la Cantacuzini la Noica. Astea toate nu le ºtiu sau nu vor sã
priceapã politicienii stupizi gen Iohannis, Orban, Turcan, Rareº Bogdan, Grindã,
Vela, Anisie, Gorghiu, Dumnezeu sã-i ierte pe toþi nebunii sau stupizii
comentatori ai politicii româneºti, care se autointituleazã analiºti, cã „Tot ce-
i românesc nu piere ºi nici nu va pieri”, sub cizma dictatorilor de azi, precum
glãsuia Jean Moscopol, interpretul de muzicã uºoarã din perioada interbelicã
ºi cu pronunþat accent patriotic, dupã Al Doilea Rãzboi Mondial.

Guvernul penelist ºi dictatorul...

Maria Diana Popescu, Art-emis www.art-emis.ro/editoriale
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Inspectorul general de stat, Mihai
Nicolae Ucã, a fost, în perioada 18 – 20 mai
2020, în vizitã de lucru în Germania, alãturi de
ministrul Muncii ºi Protecþiei Sociale, Violeta
Alexandru, pentru a verifica condiþiile de muncã
ale cetãþenilor români care muncesc ca lucrãtori
sezonieri în agriculturã.

Agenda vizitei de lucru a inclus întâlniri cu
oficiali ai statului german: ministrul federal al
Muncii ºi Afacerilor Sociale, Hubertus Heil,
ministrul federal al Alimentaþiei ºi Agriculturii,
Julia Klockner, reprezentanþi ai Ministerului
Sãnãtãþii ºi Muncii din landul vestic Renania de
Nord-Westfalia, discuþii cu reprezentanþii
Uniunii Fermierilor Germani, precum ºi vizite la
ferme agricole din landul Brandenburg ºi din
oraºul Bornheim, situat în landul Renania de
Nord-Westfalia.

Vizita de lucru a debutat cu o întrevedere a
delegaþiei române cu reprezentanþi ai Proiectului
Faire Mobilität/Mobilitate echitabilã, organizaþie

Inspectorul general de stat, Mihai Nicolae Ucã, dupã vizita
de lucru în Republica Federalã Germania: Verificãrile în
teren vor continua atât în România, cât ºi în Germania

   Euro a depãºit pragul de 4,84 în data de 17
martie, zi în care a fost atins ºi maximul istoric
de 4,8448 lei.

De atunci, media monedei unice s-a miºcat în
culoarul 4,82 – 4,84 lei, însã cotaþiile din piaþa
localã au atins ºi vârfuri de 4,86 lei.

În perioada analizatã, s-a conturat un trend
descendent al leului faþã de euro, cei prezenþi în
piaþa localã dorind sã se protejeze înainte de
data de 5 iunie când agenþia Standard & Poor’s
va anunþa ratingul României.

BNR ºi-a fãcut simþitã prezenþa în momentele
în care se forþa o creºtere a cursului, cotaþiile
maxime urcând spre 4,85 lei.

La sfârºitul intervalului, media euro a crescut la
4,8432 lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile se
realizau în culoarul 4,841 – 4,846 lei.

Cursul dolarului american a scãzut de la 4,4424
lei, la 4,4053 lei, în ºedinþa de miercuri.

Dupã un început de perioadã la 1,05 – 1,053
franci/euro, moneda elveþianã s-a depreciat la
1,059 – 1,07 ceea ce a fãcut ca media sã scadã
de la 4,5738 lei la 4,5436 lei.

În lipsa unui acord post-Brexit, negocierile
dintre Londra ºi Bruxelles aflându-se în impas,
lira s-a depreciat faþã de euro, iar media ei a scãzut
de la 5,4205 la 5,4004 lei, pentru a încheia
perioada la 5,4302 lei.

Uncia de aur a crescut în 18 mai pe pieþele specializate
la un maxim de 1.765 dolari, valoare care se mai
înregistra în 2013. Aceasta a fãcut ca preþul gramului
stabilit de BNR sã atingã un maxim istoric de 253,7705
lei. Miercuri, în condiþiile deprecierii monedei americane
ºi a scãderii unciei la 1.705 – 1.710 dolari, preþul
gramului a coborât la 241,7272 lei.

Injecþiile de lichiditate realizate de BNR în piaþa
monetarã ºi nivelul redus al dobânzii-cheie de
2%, au avut ca efect o scãdere constantã a
indicilor ROBOR.

Miercuri, indicele ROBOR la trei luni, în funcþie
de care sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a coborât de la 2,42 la 2,41%,
valoare care se mai înregistra în aprilie 2018.

Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a scãzut de la 2,53 la
2,52%, valoare care se mai înregistra în 24 aprilie
2018, iar cel la 12 luni a stagnat la 2,59%.

Perechea euro/dolar a crescut la sfârºitul
perioadei la 1,0933 – 1,1031 dolari. Aprecierea
euro a fost asiguratã de creºterea din aceastã lunã a
indicelul calculat de Institutul Info la 79,5 puncte
faþã de minimul de 74,2 puncte din aprilie, semn cã
economia germanã mizeazã pe o revenire rapidã.

Bitcoin a început perioada pe platformele
specializate aproape de pragul de 10.000 dolari
dar a încheiat-o la 8.700 – 9.200 dolari.

Analiza cuprinde perioada 20 – 27 mai

Douã luni cu euro la 4,84 lei

 Radu Georgescu

care, prin centrele de consiliere
rãspândite pe întregul teritoriu
al Germaniei, se ocupã cu
sprijinirea lucrãtorilor mobili
din Europa Centralã ºi de Est
care provin din state membre
ale Uniunii Europene, în scopul
impunerii drepturilor lor la
salarii corecte ºi condiþii de
muncã echitabile pe piaþa
muncii germane.

Temele comune de discuþie
abordate în toate
întrevederile au avut în
vedere principalele probleme
cu care se confruntã cetãþenii

români care lucreazã pe teritoriul Germaniei, în
special în ceea ce priveºte aspectele legate de
legislaþia muncii ºi de condiþiile contractuale.

Ministrul Muncii ºi Protecþiei Sociale, Violeta
Alexandru ºi inspectorul general de stat al Inspecþiei
Muncii, Mihai Nicolae Ucã, au cerut informaþii
privind contractele de muncã: modalitatea de
acordare a salariului, perioada de preaviz, modalitatea
de decontare a transportului dus-întors, asigurarea
medicalã, condiþiile de cazare, precum ºi despre cele
mai frecvente motive pentru care lucrãtorii românii
reclamã condiþiile de muncã.

Scopul discuþiilor cu oficialii germani a fost
gãsirea unei soluþii pentru lucrãtorii români aflaþi
într-o situaþie dificilã în aceastã perioadã.

“Inspecþia Muncii din România va continua, prin
campanii de conºtientizare ºi control, sã îi informeze
ºi sã îi sprijine pe lucrãtorii români, înainte de
plecarea acestora din þarã, cu privire la contractele
de muncã pe care urmeazã sã le semneze, în
special în ceea ce priveºte prevederile obligatorii
ale unui contract de muncã în strãinãtate. În acest
sens, reamintesc cã Inspecþia Muncii a înfiinþat o
linie telefonicã Tel Verde: 021.371.88.33, Suport
pentru cetãþenii care vor sã munceascã în
strãinãtate, ºi a alocat alte douã linii telefonice
directe (021.302.70.52/ 021.302.70.53).
Recomand tuturor cetãþenilor români care sunt în
cãutarea unui loc de muncã în strãinãtate sã apeleze
aceste numere de telefon pentru a fi îndrumaþi de
inspectori de muncã de specialitate”, a declarat
inspectorul general de stat, Mihai Nicolae Ucã.

De asemenea, Inspecþia Muncii din România,
împreunã cu instituþiile germane omoloage vor
continua sã facã verificãri în teren, atât în
România, la firmele de plasare de forþã de muncã,
cât ºi în Germania, cu scopul de a preveni situaþii
precum cea semnalatã de lucrãtorii sezonieri din
ferma din Bornheim.

Serviciul Comunicare

 urmare din pag. 5
beneficiazã foarte multe adminsitraþii locale
mehedinþene, dar ºi din alte judeþe ale României, ceea
ce a creat pentru fiecare dintre acestea, o dezvoltare
ascendentã ce nu poate fi trecutã cu vederea.Cã au
fost, cã sunt sau cã vor mai exista nereguli în
licitaþii, în derularea concretã a contractelor, a
finanþãrilor, cã, uneori, aceste alocãri de fonduri
sunt folosite ºi în scopuri adiacente, electorale sau
de altã naturã, nu putem sã ignorãm, presa a mai
scris, va mai scrie, dar dezvoltarea pe care o simt
la modul cel mai direct comunitãþile, este de
necontestat, gradul de civilizaþie ºi modernitate la
care aveau dreptul ºi-l au acestea a crescut simþitor
ºi propagã la nivelul lor o undã de optimism, de
satisfacþie, un sentiment stenic de apartenenþã la
o comunitate racordatã timpului prezent. (D.D.S)

VLÃDAIA...
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 Urmare din pag. 5
legislativ ºi al suveranitãþii naþionale pentru

poporul român trãitor în Ardeal, Banat, Criºana,
Sãtmar, Maramureº, etc., hotãrârile sale au avut
putere de lege, pãstratã ºi astãzi, în conformitate
cu principiile de drept internaþional în baza cãrora
au fost adoptate. Din punct de vedere juridic
aºadar, Unirea teritoriilor româneºti din fost
monarhia dualistã cu patria-mamã, decretatã de
Adunarea Naþionalã Constituantã de la Alba-Iulia,
necondiþionat, în baza dreptului inalienabil al
românilor din respectivele teritorii la
autodeterminare ºi suveranitate naþionalã, a fost
cu un an ºi ºase luni anterioarã semnãrii tratatului
de pace româno-ungar, un act legiferat, legalizat.
Regatul României, ca stat suveran, nu a fãcut decât
sã aprobe, prin organul sãu constituþional, ca ºi în
cazul „Basarabiei” ºi Bucovinei, decizia luatã de
Constituanta românilor din Banat, Transilvania ºi
Partium, teritorii ce-ºi redobândiserã suveranitatea.

De menþionat cã întregul proces a fost legalizat,
sub aspect juridic, ºi de deciziile similare ale
minoritãþilor alogene: ungurii (parþial), saºii,
ºvabii, secuii, evreii, þiganii, etc. (în totalitate).
Acestea au fost consultate ºi au subscris, prin
hotãrâri luate în cadrul unor adunãri cu caracter
plebiscitar, juridic recunoscute.

Drept urmare, Tratatul de Pace de la Trianon (4
iunie 1920), cu corectivele teritoriale în defavoarea
românilor, impuse de interesele regionale ale
marilor puteri, nu au fãcut decât sã consacre
acceptul Ungariei, în calitate de stat succesor al
defunctului Imperiu dualist, faþã de acordul încheiat
ºi legiferat între douã pãrþi contractante suverane.

Caracterul de drept public al Adunãrii de la Alba-
Iulia a fost în întregime admis ºi de dreptul
internaþional public, de Conferinþa de pace ºi de
stipulaþiile tratatelor de pace.

De aceea, Conferinþa Pãcii de la Paris nu a fost
în situaþia de a „crea” un stat român întregit.
Acesta fusese deja realizat, ca operã a naþiunii
române. Conferinþa a fost chematã doar sã dea
consacrare juridicã internaþionalã noului statut
teritorial ºi politic al statului român, prin
recunoaºterea în speþã a principiului
naþionalitãþilor ºi al autodeterminãrii popoarelor.

Am menþionat toate acestea pentru a le aminti,
sau reaminti, acelora dintre români care mai
cocheteazã cu autonomia Transilvaniei, cã aceasta
nu e o problemã asupra cãreia sã se poatã decide
la nivel parlamentar, guvernamental sau
prezidenþial, întrucât Marea Unire a fost decisã, de
facto ºi de jure, în mod plebiscitar. Deci e o
chestiune clarã de referendum. Chiar dacã, în
prezent, organizarea unui referendum pe aceastã
temã presupune asumarea unei responsabilitãþi
personale uriaºe din partea participanþilor,
responsabilitate pe care foarte mulþi nu o au ºi nu
o pot înþelege. Cãci, vorba lui Nae Ionescu, „opinia

Mesajul Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti...
publicã n-are memorie”. Memoria colectivã se
întreþine prin ºcoalã, iar în ºcoalã exact materiile
identitar-formative au fost minimizate. Asta în ceea
ce ne priveºte pe noi, românii. Nu ºi în ceea ce
priveºte UDMR-ul, care acþioneazã masiv ºi agresiv
pentru exacerbarea unei identitãþi configurate
mincinos (vezi manualul „Istoria Secuilor”, editatã
ºi tipãritã, în limba maghiarã, pe banii publici ai
contribuabililor români).

Aºadar, mesajul Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti
din România, adresat preponderent clasei politice,
în acest an crucial pentru destinul României în
lume, este urmãtorul:

Resetaþi-vã! Nu aveþi nici competenþa, nici
legitimitatea de a decide graniþele exterioare ºi
interioare ale României. Nu aveþi nici mãcar dreptul
de a le pune în discuþie. România nu e o tarabã cu
obiecte de patrimoniu. România e un sanctuar pãzit
de osemintele celor care au murit pentru ca ea sã
existe. Voi, cei care decideþi pentru noi, n-aþi
sacrificat nimic pentru aceastã þarã. Nimic! N-aþi
pierdut, cum au pierdut sute de mii de români
înaintea voastrã, niciun copil frate sau pãrinte. Aveþi,
în schimb, mâinile pãtate de sângele martirilor
români al cãror model îl ignoraþi. Învãþaþi de la Viktor
Orban ºi UDMR, dacã de la istoria pe care n-o
cunoaºteþi nu puteþi învãþa! Ei au investit într-o
utopie 300 de milioane de euro, iar voi n-aþi investit
nimic într-o realitate istoricã. Existã o listã uriaºã a
investiþiilor anti-Trianon pe care aceºtia le fac de
trei ani încoace, pentru materializarea unei ficþiuni,
listã care corespunde, simetric, lucrurilor pe care
voi NU LE-AÞI FÃCUT!

În speranþa cã veþi deveni mai responsabili sau
cã vã veþi înþelege mai bine menirea, vã reamintim,
în acest context, cuvintele lui Mihai Eminescu
dintr-un articol publicat în 1870, în ziarul
„Federaþiunea” de la Pesta, cuvinte cãrora voi,
clasa politicã de azi, le conferiþi o dureroasã
actualitate: „Oricine a ºovãit numai o datã în cariera
sa politicã, fie el preluat, fie ilustritate, fie
magnificenþã, trebuie înlãturat cu îngrijire, cãci aicea
trebuesc oameni ai faptei pe cari sã nu-i orbeascã
nici ºansele, nici aurul, nici stelele ºi ordurile mari,
care în genere se pun pe inimi mici! ªi, apoi, cu
oameni probi ºi de caracter, nu se încapi
transacþiuni încurcate. Ei vor cere pentru naþiunea
lor cât li va ordona naþiunea ca sã cearã [...]. Astãzi
credem cã ar fi venit timpul ca sã pretindem ºi noi
ceia ce ni se cuvine de secoli. E timp sã declarãm
neted ºi clar, cã în þara noastrã, noi nu suntem,
nici vrem sã fim maghiari ori nemþi. Suntem
români, vrem sã rãmânem români ºi cerem egala
îndreptãþire a naþiunii noastre. Faþã cu orice
încercare de deznaþionalizare ori suprematizare,
întrebãm cu rãcealã ºi conºtienþi de drepturile ce
ni le dã aborigenitatea noastrã ºi spiritul secolului:
cine sunt aceºti oameni ºi ce vor ei în þara noastrã?”

DORU DINU GLÃVAN

 Urmare din pag. 2
Sunt centre de examen, cu prioritate, unitãþile de
învãþãmânt care asigurã urmãtoarele condiþii:
a) permit organizarea sãlilor de examen astfel
încât în fiecare salã sã fie repartizaþi candidaþii cu
respectarea distanþei de minimum 2 metri unul
faþã de altul stânga/dreapta – faþã/spate;
b) sãlile de examen ºi sãlile în care îºi desfãºoarã
activitatea comisia din centrul respectiv se aflã,
de regulã, în aceeaºi clãdire;
c) sãlile sunt dotate cu sisteme de supraveghere
audiovideo;
d) îndeplinesc condiþiile prevãzute în Procedura
privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte
pentru examenul de bacalaureat naþional nr. 591
din 9.03.2020.
   Comisia de bacalaureat judeþeanã poate decide
arondarea la centrele de examen din propriul judeþ
ºi a unor candidaþi proveniþi atât din seria curentã,
cât ºi din seriile anterioare, care au finalizat studiile
liceale într-o ºcoalã din alt judeþ, “astfel încât
aceºtia sã poatã susþine examenul într-o unitate
de învãþãmânt din apropierea locuinþei”, prevede
Metodologia.
   Comisia judeþeanã stabileºte componenþa
comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48
de ore înainte de începerea probelor scrise, prin
tragere la sorþi în ºedinþã publicã realizatã în
sistem de videoconferinþã, la care sunt invitaþi în
scris, în mod obligatoriu, reprezentanþi ai
consiliului judeþean/al municipiului Bucureºti al
elevilor, ai asociaþiilor reprezentative ale elevilor,
ai organizaþiilor reprezentative la nivel naþional
ale pãrinþilor ºi reprezentanþi ai sindicatelor afiliate
la federaþiile sindicale reprezentative din
învãþãmânt, ai presei scrise ºi audiovizuale.
ªedinþa publicã, realizatã în sistem de
videoconferinþã, poate fi înregistratã.
   Înregistrãrile audio-video din sãlile de examen
vor fi verificate de Comisiile de bacalaureat, prin
sondaj, dupã încheierea fiecãrei probei scrise.
   “În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se
constatã nereguli, fraude sau tentative de fraudã
ori în cazul în care existã sesizãri privitoare la
nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea
se face pentru înregistrãrile din toate sãlile de
examen” din centrul respectiv, prevãd regulile.
În cazul în care dupã aceste verificãri se constatã
nereguli, fraude sau tentative de fraudã,
absolvenþii de liceu pot fi eliminaþi din examen.
   Nu vor fi nominalizate în comisiile de
bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare
ale examenelor, nu ºi-au îndeplinit corespunzãtor
atribuþiile sau au fost sancþionate.

Noile reguli de
Bacalaureat...

DEPUTAT, ALINA TEIª,
MEMBRU AL COMISIEI PENTRU

ÎNVÃÞÃMÂNT, ªTIINÞÃ, TINERET ªI SPORT
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Ziua de 1 Decembrie nu a fost o
întâmplare, un accident în istoria
poporului român. Ea a fost împlinirea
unei aspiraþii de veacuri, rãsplata unui
lung ºir de lupte, de jertfe, de lacrimi ºi
de speranþe. Voievozi ºi domni, ostaºi,
plãieºi, þãrani ºi voinici ai neamului au
însemnat cu jertfa vieþii lor aceastã
speranþã pe rãbojul istoriei, rãmânându-
le oasele pe câmpurile de luptã, în
morminte fãrã cruce ºi amintirea în
sufletele celor dragi. Basarabi ºi
Muºatini, Mircea, ªtefan, Mihai ºi
Brâncoveanu, Horea, Tudor, paºoptiºti
ºi unioniºti, ºtiuþi ºi neºtiuþi arhitecþi
ai Independenþei ºi ai Primului Rãzboi
Mondial ºi-au pus amprenta pe
cronica idealului unitãþii româneºti.
Alãturi de aceºtia citãm pe ostenitorii
cãrþii ºi altarului românesc, fie cã s-
au numit Coresi, Macarie, Varlaam,
Ivireanul, Dosoftei, Movilã, Neculce
sau Costin, Cantemir, Cantacuzinii,
Bãlcescu, Kogãlniceanu, Xenopol,
Iorga ºi mulþi, mulþi alþii.

Pe poteci de munte numai de ei
ºtiute, românii treceau noaptea munþii
cu sacii în spinare plini cu manuscrise,
iar mai târziu cu cãrþi în limba
româneascã ºi le rãspândeau în toatã
Transilvania, pânã în Þara de Sus a
Bucovinei, ori treceau Prutul ºi le
duceau în satele ºi cetãþile basarabene.
Aproape douã mii de ani, Biserica
Ortodoxã Românã a lucrat pe-ncetul la
temelia marelui act istoric de la 1918.

Însãºi Marea Adunare  popularã de la
Blaj din 1848 nu era altceva decât expresia
conºtiinþei unitãþii de neam, de limbã ºi
de religie a românilor din toate provinciile
româneºti. Unirea de la 1859 a fost o nouã
etapã în înfãptuirea marelui act al Unirii
de la 1918. Ea a arãtat însã, atât neamului
românesc, cât ºi lumii întregi, cã unirea
românilor nu este un calcul diplomatic,
un artificiu strategic al unor politicieni, ci
este o realitate ºi o necesitate, care trebuie
recunoscutã. Naþiunea românã se
impunea în concertul popoarelor
europene cu o identitate inconfundabilã,
cu niºte realitãþi politico-sociale specifice,
cu o voinþã de neînfrânt, cu niºte idealuri
mature ºi juste. Unirea de la 1859 dovedea
fraþilor din Transilvania, din Basarabia ºi
din Bucovina, cã unitatea este voitã de toþi,
cã este posibilã, în ciuda tuturor
vicisitudinilor. Unirea de la 1859 le întãrea
tuturor speranþele în realizarea apropiatã

Cununa  veacurilor IMPORTANT!!! Înscrierea la
ªCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ
    DROBETA TURNU SEVERIN

se poate face ºi de cãtre absolvenþii cu sau fãrã
DIPLOMÃ DE BACALAUREAT!
Noi pregãtim asistenþii care vã vor oferi o mânã de ajutor.
ªCOALA POSTLICEALÃ SANITARÃ DROBETA TURNU SEVERIN
Oferta Educaþionalã pentru anul ºcolar 2020 - 2021

Specializarea asistent medical generalist:
Pentru specializarea de asistent medical generalist,
noi punem la dispoziþie viitorilor noºtri elevi 168 de locuri,
fãrã taxã ºcolarã.

Specializarea asistent medical de farmacie:
Pentru specializarea de asistent medical de farmacie,
noi punem la dispoziþie viitorilor noºtri elevi 84 de locuri,
fãrã taxã ºcolarã.

Acte necesare la dosarul de înscriere:
* Diplomã de Bacalaureat sau adeverinþã de absolvire a liceului;
* Foaie matricolã;
* Certificat de naºtere (copie xerox);
* B.I. sau C.I. (copie xerox);
* Certificat cãsãtorie, dacã este cazul (copie xerox);
* Adeverinþã medicalã (medic de familie);
* 1 dosar plic, o folie plastic, 20 coli A4.

Perioada de înscriere:
Înscrierea la cele douã specializãri va fi în perioada 13 - 24 iulie
2020, la sediul unitãþii ºcolare din Str. DOROBANÞI, nr. 30
DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINÞI
Tel./fax: 0252314338 www. sanitar-severin.ro

VÃ AºTEPTÃM!

PROFIL/DOMENIU; SPECIALIZAREA; NR. LOCURI
     LICEU ZI CLASA A IX-A
PROFIL: RESURSE NATURALE ªI PROTECÞIA MEDIULUI
- TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARÃ - 28 de locuri;
     ªCOALA PROFESIONALÃ LA ZI CU DURATA DE 3 ANI
DOMENIUL DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ: MECANICÃ
- MECANIC AGRICOL - 28 de locuri;
DOMENIUL DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ: TURISM ªI ALIMENTAÞIE
- OSPÃTAR (CHELNER), VÂNZÃTOR ÎN UNITÃÞI DE
ALIMENTAÞIE - 28 de locuri;
     LICEU SERAL CLASA A IX-A
PROFIL: TEHNIC
- TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREÞINERE ªI REPARAÞII - 28 de locuri;
     LICEU SERAL CLASA A XI-A
PROFIL: RESURSE NATURALE ªI PROTECÞIA MEDIULUI
- TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARÃ - 28 de locuri;
PROFIL: RESURSE NATURALE ªI PROTECÞIA MEDIULUI
- TEHNICIAN ECOLOG ªI PROTECÞIA CALITÃÞII MEDIULUI - 28 de locuri;
     ªCOALA POSTLICEALÃ 1,5 ANI
DOMENIUL: MECANICÃ
- TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC - 28 de locuri;
DOMENIUL: INDUSTRIE ALIMENTARÃ
- TEHNICIAN PENTRU PANIFICAÞIE ªI PRODUSE FÃINOASE - 28
de locuri;
     ªCOALA DE MAIªTRI 1,5 ANI
DOMENIUL: MECANIC
- MAISTRU MECANIC - 28 de locuri.

a României Mari. Mai era un pas, un pas
mic în politica europeanã; un pas uriaº în
politica româneascã. Pentru înfãptuirea
lui au militat toate forþele politice,
sociale, culturale ºi bisericeºti. Toþi ca
unul, fiecare cu specificul sãu, au adus
o parte de contribuþie la realizarea
speratului act de la 1918.

Am avut atunci capacitatea de a regãsi
în noi înºine reazimul cel mai de preþ, care
a contribuit substanþial la rezultatul dorit.
Clarviziunea diplomaþiei româneºti ºi a
clasei politice din acea vreme a fãcut ca
România sã se alãture acelei grupãri de
forþe, care i-au asigurat victoria finalã.
Eroismul fãrã seamãn de care a dat dovadã
atunci armata românã, dar ºi întreaga
societate civilã româneascã, a fãcut ca
România sã se impunã pe firmamentul
european ca o putere militarã de care
trebuia sã se þinã seamã, iar idealul
românesc al unitãþii naþionale nu mai
putea fi tratat cu indiferenþã. La aceasta a
contribuit efortul fãcut de intelectualitatea
ºi diplomaþia forþelor politice unioniste
din Transilvania, Basarabia ºi Bucovina.
Acestea, asumându-ºi riscuri
incalculabile, au actualizat în conºtiinþa
populaþiei idealul unitãþii cu Patria-mamã
ºi au militat pe toate cãile ºi sub toate
aspectele pentru înfãptuirea acestui ideal.
Circulaþia publicaþiilor prounioniste, a
cãrþilor, a intelectualilor, manifestãrile
culturale, congresele ºi întrunirile
culturale cu tentã politicã, chiar circulaþia
unor formaþiuni corale dintr-o parte în alta
a hotarelor vremelnice fãceau ca ideea de
unitate naþionalã sã devinã de o
actualitate astringentã. Liga Culturalã,
alãturi de Biserica Ortodoxã din acele
provincii, de intelectualitate, de întreaga
populaþie transmiteau Europei ºi
lumii în 16 februarie 1915 mesajul
cã “toþi românii din cele patru
unghiuri una suntem ºi hotãrâþi pânã
la moarte a ne lupta pentru înfãptuirea
marelui ideal naþional”.

Terenul era pregãtit în întreg spaþiul
românesc. Poporul român era gata
pentru a da examenul final ºi hotãrâtor,
pentru care se pregãtise fãrã încetare, cu
înfrigurare ºi jertfe, timp de douã mii de
ani. Scânteia care a declanºat rãzboiul a
fost ºi momentul de start al miºcãrii
fãþiºe, unanime, pentru realizarea
României Mari.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Primele zile ale sãptãmânii se evidenþiazã
prin treburi gospodãreºti ºi prin discuþii familiale.
Predominã gustul dulce-amar acasã, dar cu puþin
efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine.
Intervalul 28-29 mai animã segmentul amoros,
rãscolindu-þi amintirile ºi dorul de o persoanã
iubitã, undeva, cândva. Þine-þi firea ºi nu te lãsa
luat de valul emoþiilor. Sãnãtatea este vulnerabilã,
astfel cã ar fi bine sã-þi dozezi eforturile ºi sã-þi
alegi, cu prudenþã, felul în care rãspunzi la
provocãri. Lasã-i pe ceilalþi sã se bucure de
strãlucirea ºi cãldura ta sufleteascã!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

O sãptãmânã foarte interesantã vizavi de
relaþiile cu anturajul apropiat. Se întrezãresc
discuþii, întâlniri cu multã lume, dar ºi cãlãtorii
pentru a rezolva chestiuni personale sau
profesionale. Vorbeºte puþin despre tine ºi
ascultã mai mult la ce spun alþii. Vei fi foarte
surprins de câte vei afla spre folosul tãu. În
mediul familial se animã atmosfera prin reuniuni
cu persoane dragi, pe care nu le-ai mai vãzut
demult. Totuºi, ai grijã pe cine aduci în spaþiul
tãu personal, deoarece unii nu privesc cu ochi
buni realizãrile tale. Aventuri la finalul
sãptãmânii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

În primele zile ale sãptãmânii apar cheltuieli,
însã îþi cresc ºi veniturile. Pe deasupra, te poþi
bucura ºi de favoruri sau cadouri din partea
celor dragi. Fii prudent la cumpãrãturi, pentru
cã existã riscul sã aparã pierderi de orice fel.
Perioada 28-29 mai rãscoleºte relaþiile cu
anturajul apropiat, astfel cã de la un obiºnuit ºi
banal salut poate ieºi un scandal cu acte în
regulã. Cumva gândirea ºi comunicarea sunt
viciate, astfel cã fiecare vorbeºte pe limba lui ºi
nimeni nu înþelege nimic. Prudenþã, detaºare ºi
fii cât mai scump la vorbã!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Este o sãptãmânã controversatã, pentru cã
stãrile de spirit ºi situaþiile cãrora va trebui sã
le spui prezent sunt fluctuante, stresante ºi chiar
de neînþeles pe alocuri. Aminteºte-þi cã viaþa
este un film în care joci diverse roluri, din când
în când. Universul are grijã de toate nevoile tale,
doar cã trebuie sã-i permiþi acest lucru ºi sã ai
încredere ºi în tine ºi în El. Zilele de 28 ºi 29
mai aduc îmbunãtãþiri financiare prin diferite
variante. Una ar fi primirea salariului, alta ar fi
primirea unor cadouri sau favoruri. Dialoguri ºi
întâlniri interesante cu persoanele apropiate.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)
Ai nevoie de odihnã ºi meditaþii

interioare în prima parte a sãptãmânii. Þine cont
de nevoile organsimului tãu ºi îngrijeºte-te pe
îndelete. Este o perioadã dificilã în privinþa
sãnãtãþii, astfel cã ar fi bine sã urmãreºti atent
semnalale organismului ºi sã iei deja mãsurile
necesare. Chiar dacã în zilele de 28 ºi 29 mai te
vei simþi mai bine ºi dornic de a te implica în
multe ºi mãrunte, nu forþa nota. A doua parte a
sãptãmânii aduce cheltuieli, dar ºi posibile
creºteri salariale. Este bine sã achiziþionezi
numai ceea ce-þi este strict necesar acum.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Foarte interesante sunt relaþiile cu prietenii
care te înconjoarã încã de la începutul
sãptãmânii. Cu toate cã multe aspecte discutate
cu aceste persoane te pot necãji profund, undeva
în adâncul sufletului tãu vei recunoaºte cã sunt
adevãrate. Ai nevoie de un duº rece privitor la
viaþa ta, iar Universul considerã cã tocmai de la
ºi prin prieteni este potrivit sã-l primeºti. Totuºi
ar fi bine sã renunþi la persoanele prea insistente
sau la cele care doar profitã de pe urma ta. În a
doua parte a sãptãmânii, sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã va fi nevoie sã te odihneºti.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti foarte solicitat în plan profesional, mai ales
de cãtre ºefi sau de oficialitãþi din diverse
instituþii. Fereºte-te sã vorbeºti prea mult despre
tine ºi despre subiecte pe care le cunoºti prea
puþin sau deloc. De mare folos îþi vor fi discuþiile
cu prietenii în zilele de Miercuri ºi Joi, mai ales
dacã aceºtia sunt mai în vârstã decât tine sau
mai tineri, dupã caz. Însã, a doua parte a
sãptãmânii aduce dorinþã ºi putinþã de retragere
din forfota cotidianã. Fii prudent atât în privinþa
sãnãtãþii, cât ºi în plan profesional, la locul de
muncã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Mentalul îþi este rãscolit la începutul
sãptãmânii, astfel cã ar fi bine sã eviþi
discursurile publice, deciziile majore ºi
semnarea unor documente cu implicare pe
termen lung. Posibile cãlãtorii, demersuri în
acest sens ºi discuþii cu persoane aflate în alte
þãri. Pe 28 ºi pe 29 mai apar provocãri
profesionale ºi de imagine publicã. Vei avea
nevoie de forþã în cuvinte ºi de o prezentare
logicã ºi coerentã asupra activitãþii tale depuse
în câmpul muncii. Unii vor ticlui sã-þi gãseascã
nod în papurã la orice. Rãbdare ºi toleranþã!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Multe ºi mãrunte se vor petrece în plan
financiar toatã sãptãmâna. Ecoul celor discutate
ºi petrecute va rãsuna multã vreme de acum
încolo. Ar fi bine sã faci ordine în tot ce þine de
acte, înscrisuri privitoare la bani, bunuri
patrimoniale ºi facturi. Eºti animat de gânduri
mãreþe, nobile, astfel cã sunt ºanse de
materializare a unor planuri personale ticluite
mai demult. Ziua de 29 Mai îþi poate aduce tot
soiul de controverse, dar nu le lua în seamã.
Colegii de serviciu te solicitã mult în a doua
parte a sãptãmânii, în special ºefii.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Relaþiile parteneriale sunt provocatoare, atât
în plan personal, cât ºi în plan profesional.
Aparent existã oportunitãþi de colaborare cu
ceilalþi, dar sunt numai aparenþe. Existã hibe
ascunse care îþi pot dãuna în viitor, dacã acum
accepþi sarcini profesionale noi. De asemenea
ºi oficializarea unei relaþii matrimoniale este de
evitat, deocamdatã. Apar cheltuieli legate de
facturi, taxe, impozite, însã poate fi vorba ºi
despre penalizãri. Se recomandã prudenþã pe
29 Mai în mod special la banii ºi bunurile
comune cu alþii.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Este multã forfotã la serviciu, dar ºi în
plan personal ai planificate demult tot soiul de
activitãþi domestice. Raþionalizându-þi eficient
timpul ºi resursele, mai ales energia vitalã vei
putea finaliza totul cu succes. Sãnãtatea
fluctueazã, astfel cã este bine sã te plimbi în aer
liber, sã te odihneºti lecturând o carte ºi sã te
alimentezi corect. Intervalul 28-29 mai aduce
rãscoliri în relaþiile parteneriale. Mãrul
discordiei este reprezentat de banii ºi bunurile
comune cu partenerul de viaþã sau colaboratorii
din segmentul profesional.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti dornic de afecþiunea celor dragi, de
compania lor ºi de a te ocupa de un hobby drag
sufletului tãu. Cumva existã o rupturã între tine
ºi cei dragi. Deja te afli pe o altã frecvenþã faþã
de cei apropiaþi pânã nu de mult, astfel cã simþi
foarte bine diferenþele dintre voi. Îndatoririle
profesionale îþi oferã posibilitatea de a te detaºa
de neplãcerile amoroase ºi de a obþine succese
remarcabile. Lasã-te purtat de valurile vieþii ºi
îþi va fi mult mai bine din toate punctele de
vedere. Este nevoie sã faci faþã ºi provocãrilor
parteneriale. Autor: AstroCafe.ro

(28 mai - 3 iunie 2020)
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Anunþ public
privind dezbaterea publicã

S.C. MILARIMAR S.R.L. anunþã publicul interesat asupra
depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul
Deschidere microcarierã experimentalã în perimetrul Valea lui Milcu,
pentru lucrãri de foraje ºi excavãri în vederea efectuãrii prospecþiunilor
geologice în comuna Broºteni, judeþul Mehedinþi, propus a fi amplasat
în extravilanul comunei Broºteni, sat Meriº.

Tipul deciziei posibile luate de APM Mehedinþi poate fi emiterea
acordului de mediu sau respingerea solicitãrii de emitere a acordului
de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul APM Mehedinþi din Drobeta
Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele luni - vineri, între
orele 9 - 13.

Documentul menþionat este disponibil ºi la urmãtoarea adresã de
internet: www.apmmhanpm.ro.

Dezbaterea publicã a raportului privind impactul asupra mediului va
avea loc la Primãria comunei Broºteni, în data de 17.06.2020, începând
cu orele 11.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaþii
privind documentele menþionate la sediul APM Mehedinþi, pânã la data
de 17.06.2020.

COMUNICAT DE PRESÃ
privind prelungirea sesiunilor de depunere a Cererilor de platã/
sprijin pentru Schema de ajutor de stat aferentã Mãsurii 15 din

cadrul PNDR 2014 - 2020
 Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã

pânã la data de 15 iunie 2020 inclusiv, se prelungesc fãrã aplicarea de
penalitãþi, sesiunile de depunere a Cererilor de platã/sprijin pentru Schema
de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice ºi conservarea
pãdurilor”, aferentã Mãsurii 15, SubMãsura 15.1 „Plãþi pentru
angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020, astfel:
- sesiunea 3/2020 anul I de angajament;
- sesiunea 1/2017 anul IV de angajament ºi sesiunea 2/2019
anul II de angajament.
   Anunþurile de prelungire a sesiunilor de depunere sunt publicate pe
site-ul instituþiei www.apia.org.ro.
   Cererile de platã/sprijin trebuie sã îndeplineascã condiþiile de eligibilitate
ºi criteriile specifice detaliate în Ghidurile Solicitantului.
   Totodatã, precizãm cã beneficiarii pot depune modificãri la cererile de
platã/sprijin, pânã la data de 30 iunie 2020 inclusiv, fãrã penalitãþi,
respectiv pânã la data de 10 iulie 2020 inclusiv, cu aplicarea unei reduceri
de 1% pentru fiecare zi lucrãtoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut
dreptul dacã, cererea de platã, respectiv formularul de modificare a cererii
de platã, ar fi fost depus pânã la data de 15 iunie 2020 inclusiv.

OFERTÃ EDUCAÞIONALÃ 2020 - 2021

ªcoala Postlicealã Sanitarã “Gheorghe Þiþeica”
Drobeta Turnu Severin

acreditatã prin Ordinul MEdCT nr. 5638/14.11.2006 organizeazã
înscrieri pentru anul ºcolar 2020-2021 dupã cum urmeazã:

Asistent medical de balneofiziokinetoterapie
                   ºi recuperare      -  28 locuri - duratã 3 ani
Asistent medical generalist     - 140 locuri - duratã 3 ani
Asistent medical de farmacie  -  56 locuri - duratã 3 ani

Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa secretariatului:
tel./fax 0252-214164, în intervalul orar 8:00-20:00 zilnic.

Tel. contact: 0723285096, 0786406368, 0733681863.

OFERTÃ EDUCAÞIONALÃ

Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”
Instituþie acreditatã prin Ordinul MEdCT nr. 5634/14.11.2006

organizeazã înscrieri pentru anul ºcolar 2020 - 2021 dupã cum
urmeazã:

Cursuri de zi:
Clasa a V-a    - 28 locuri
Clasa a IX-a  - 28 locuri matematicã-informaticã
Clasa a IX-a  - 28 locuri tehnician în activitãþi economice
                           (finanþe-contabilitate)
Clasa a IX-a  - 28 locuri profil sportiv (fotbal)

Cursuri frecvenþã redusã:
Clasa a IX-a  - 28 locuri matematicã-informaticã
LA CURSURILE DE ZI NU SE PLÃTEªTE TAXÃ DE ªCOLARIZARE

Pentru clasa a IX-a, cursuri de zi, doritorii se pot prezenta direct cu
dosarul la secretariatul instituþiei din str. Traian nr. 84, fãrã a mai trece
prin repartiþia computerizatã organizatã de Inspectoratul ªcolar Judeþean
Mehedinþi.

   Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa secretariatului
liceului: tel./fax 0252-214164; e-mail:

fundatiagheorghetiteica@yahoo.com în intervalul orar 8:00-13:00 zilnic.
Tel. contact: 0740786113, 0723285096, 0747077551

COMUNICAT DE PRESÃ
privind prelungirea sesiunilor de depunere a Cererilor de platã
pentru Schema de ajutor de stat aferentã Mãsurii 8 din cadrul

PNDR 2014 - 2020
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã

pânã la data de 15 iunie 2020 inclusiv, se prelungesc fãrã aplicarea de
penalitãþi, sesiunile de depunere a Cererilor de platã pentru Schema de
ajutor de stat „Sprijin pentru prima împãdurire ºi crearea de suprafeþe
împãdurite”, aferentã Mãsurii 8 „Investiþii în dezvoltarea zonelor împãdurite
ºi îmbunãtãþirea viabilitãþii pãdurilor”, Submãsura 8.1 „Împãduriri ºi
crearea de suprafeþe împãdurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, astfel:
- sesiunea 1/2016 – anul I, II ºi III de angajament;
- sesiunea 2/2017 - anul I ºi II de angajament;
- sesiunea 3/2018 - anul I de angajament.
   Anunþurile de prelungire a sesiunilor de depunere sunt publicate pe
site-ul instituþiei www.apia.org.ro.
   Cererile de platã trebuie sã îndeplineascã condiþiile de eligibilitate ºi
criteriile specifice detaliate în Ghidurile Solicitantului.
   Totodatã, precizãm cã beneficiarii pot depune formulare de modificare
a cererilor de platã, fãrã penalitãþi, pânã la data de 30 iunie 2020 inclusiv,
respectiv pânã la data de 10 iulie 2020, cu aplicarea unei reduceri de 1%
pentru fiecare zi lucrãtoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul
dacã, cererea de platã, respectiv formularul de modificare a cererii de
platã, ar fi fost depus pânã la data de 15 iunie 2020 inclusiv.

 Responsabil comunicare  APIA Mehedinþi
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   Preºedintele Federaþiei Române
de Fotbal, Rãzvan Burleanu, a
anunþat cã Liga 1 are mari ºanse
sã se reia pe data de 13 iunie, dar
fãrã spectatori în tribune. Din play-
off-ul competiþiei mai sunt de
disputat 8 etape, iar în play-out
trebuie sã se joace 12 runde.
Echipele ºi-au reluat deja
antrenamentele, dupã ce jucãtorii
au fost testaþi medical, pentru a se
depista dacã sunt infectaþi cu
Covid-19. Fotbaliºtii au intrat în
cantonament, dar se pregãtesc
momentan doar individual, sub
întrumarea unui preparator fizic, iar
de la 1 iunie  îºi pot relua ºi
antrenamentele colective.
   “În momentul de faþã suntem sub
incidenþa unui protocol medical,
din data de 15 mai. Cluburile
profesioniste din România, cele din
Liga 1 ºi o parte din Liga 2, sunt
deja în cantonamente ºi respectã
acest protocol medical. Vrem sã

Liga 1 se va relua la jumãtatea lunii iunie

demonstrãm cã putem sã ne þinem
de acest plan, aºteptând
permisiunea ca de la 1 iunie sã
putem sã intrãm în antrenamente
colective. Apoi urmeazã meciuri
amicale. Pe 13 iunie putem sã
începem competiþia, fãrã spectatori
în primã fazã. Pentru noi, meciurile
fãrã spectatori reprezintã o stare de
urgenþã. Ceea ce înseamnã cã este
o soluþie doar pe termen scurt ºi
nicidecum o soluþie viabilã pentru
viitorul fotbalului. Suntem singura
federaþie care a propus un protocol
medical, care a fost apreciat la
nivel guvernamental ºi ne dorim
sã fim un exemplu”, a declarat
Rãzvan Burleanu.
   Liga 2 se va relua pe 4 iulie din
cauza faptului cã în eºalonul secund
se vor desfãºura mai puþine meciuri,
dupã ce FRF a decis ca doar primele
6 clasate sã mai joace. În cazul în
care se vor descoperi, pe parcursul
competiþiei, jucãtori infectaþi cu

COVID-19, Rãzvan
Burleanu a declarat
cã sezonul va
continua.
   “Nu ºtiu neapãrat
dacã în protocolul
medical e trecut aºa
ceva, dar noi am
solicitat deja Ligii
Profesioniste de
Fotbal sã consulte
cluburile din Liga 1
cu privire la aceste
scenarii pe care le
putem identifica
dupã ce vom relua
competiþi ile. În
momentul de faþã
am primit un

rãspuns cu privire la acest lucru din
partea LPF, dar trebuie sã mai
analizãm. Vom consulta ºi cluburile
din Liga 2, pentru cã ele vor începe
mai târziu competiþia, în 4 iulie,
comparativ cu Liga 1 care începe
pe 13 iunie. Asta dacã tot planul
poate sã fie pus în implementare,
dupã care vom înainta scenariul
Comitetului Executiv al Federaþiei
Române de Fotbal. Nu ºtiu ce se
întâmplã dacã mai multe echipe vor
avea jucãtori infectaþi. Acesta a fost
ºi motivul pentru care discutãm cu
LPF. În momentul de faþã lucrãm cu
probabilitãþi ºi cu multe scenarii.
În momentul de faþã ne-am dori, ca
organizatori de competiþie, ca toate
cluburile sã cunoascã de la bun
început ce scenariu se poate aplica
dacã acest lucru se întâmplã.
Trebuie sã lucrãm în aceastã
direcþie”, a precizat Burleanu.

Echipele vor putea face cinci
înlocuiri pe meci, iar pe raportul de
joc se vor trece 20 de jucãtori, în
loc de 18. “Aºteptãm rãspunsul scris
al LPF ºi opiniile echipelor de fotbal.

Ceea ce ºtim acum dã naºtere mai
multor întrebãri. Una dintre ele e
pânã când se poate continua aceastã
competiþie. Nu cumva integritatea
competiþiei este afectatã, dacã o
echipã este depistatã pozitiv? ªi aºa
mai departe. Sunt multe aspecte pe
care vrem sã le clarificãm pânã la
reluarea competiþiilor. Trebuie ca
totul sã se ºtie pânã la reluarea
campionatelor. Vom avea modificãri.
E o situaþie de crizã ºi vor fi
modificãri. Mã refer la schimbãri, la
raportul de joc, unde vor fi mai mulþi
jucãtori, mã refer la perioada în care
se terminã sezonul competiþional, la
fereastra de transferuri. Suntem în
aceastã perioadã de consultare”, a
mai declarat Burleanu.
   Dacã fotbalul va continua,
competiþi ile de salã au fost
îngheþate. Astfel, federaþiile de
handbal, baschet, volei sau futsal
au decis cã e imposibil ca jocurile
din actuala stagiune sã se mai
desfãºoare, situaþie în care sezonul
s-a încheiat prematur.Clasamentul play-out, în momentul

întreruperii competiþiei
1. Viitorul Constanþa
2. Sepsi Sfântu Gheorghe
3. AFC Hermannstadt
4. Dinamo Bucureºti
5. Politehnica Iaºi
6. Academia Clinceni
7. Chindia Târgoviºte
8. FC Voluntari

Clasamentul play-off, în momentul
întreruperii competiþiei

1. CFR Cluj
2. FCSB
3. Universitatea Craiova
4. Astra Giurgiu
5. FC Botoºani
6. Gaz Metan Mediaº

2   1   1   0   3-2   24
2   0   2   0   2-2   19
2   1   1   0   2-1   17
2   0   0   2   0-2   17
2   1   1   0   2-1   15
2   1   0   1   3-3   14
2   0   1   1   1-2   14
2   0   2   0   1-1   12

2   1   1   0   2-1   30
2   1   1   0   6-3   26
2   1   0   1   3-5   26
2   1   0   1   2-2   24
2   0   1   1   2-3   24
2   0   1   1   1-2   23

 Mircea  Oglindoiu
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Mã nepoate, mai þii tu minte
cum era înainte de pandemia asta,
care ne-a schimbat viaþa la toþi?!
Cum sã plimba Tanþa lu’
Pecingine pãnã la piaþã, sã oprea
la Marghioala lu’ Fleaºcã de pe
Adrian, sã mai întâlnea cu
Zbanghiu la colþ ºi sara ajungea
acasã, sã gãteascã, cã venea
Pecingine al bãtrân ºi ieºea
scandal. Cam aºa ierea o zi
obiºnuitã. Acuma, sã redeschisã
târgu de la marginea oraºului, sã
dusã nerodu de Sucã sã cate neºte
piuliþe, cã ãsta nu ºtie cã între timp
au apãrut magazine speciale, numai
cã acilea sã vindeau numai lucruri
noi. Iarã Sucã vroia sã gãseascã ºi
ceva ruginã pe piuliþe, aºa cã plecã
cu mâna în pozonar. Da zisã cã sã
duce ºi sãptãmâna asta, cã poate
gãseºte dacã vorbeºte nea
primaru cu comercianþii, ca are
prizã la ‘mnealor.

Între timp, îl dusei pe al lu’
Zbanghiu pãnã la Schela ºi mã
minunai, da mã ºi întristai. Pã, stai
sã vã spui, cã s-au asfaltat uliþele,
acuma sunt strãzi, trotuare, ba ºi
conducta de gaze am vãzut-o,
numai cã oamenii sunt aceiaºi.
Adicã unii dintre ei, nu toþi, da
care fac rãu tuturor. Pã în loc sã
pãstrezi curãþenia, sã îþi placã ºi
þie locu’ în care stai, aruncã
gunoaiele pe te miri unde,
împrãºtie deºeurile peste tot,
zici cã e sat fãrã câini. Pãcat,
sã pare cã unele lucruri nu sã
schimbã niciodatã.

Ete, aºa cum sã schimbã ºcoala,
care sã face acuma de acasã, numai
cã la examene trebe sã sã prezinte
elevii în ºcoli. Aºa cã tanti Trancotã
zisã cã totul e pregãtit, s-a fãcut tot  nea Mãrin

Sucã, gunoiul di la Schela, trezirea lu’ nea Gherghe ºi apa minune di la Herculane
ce trebe, mai rãmâne ca ºi elevii
sã sã pregãteascã. Da om vedea,
la rezultate.

Mã fraþilor, sã trezi nea Gherghe
din adormire, sã pare cã iar
candideazã, anu’ ãsta ar fi a nu sã
mai ºtie câta oarã când e anunþat
posibil candidat la primãrie. Nu sã
ºtie dacã nostalgia sau
pozonoaru’ or fi de vinã, da cert e
cã omu’ pare hotãrât sã ciupã
ceva. Deºi tot ‘mnealui zicea cã
douã mandate ar fi suficiente. Cã
nu ar mai vrea, da punem pariu
cã acuma o sã o scalde, cã datoria
faþã de oraº l-a obligat sã facã
acest pas. Cã era o obligaþie, cã
nu putea sã doarmã bine, cã nici
cumpãrãturile la Viena nu mai
sunt cum erau odatã. ªi sã vezi ce
texte motivaþionale are nea Titel
la adresa naþiunii, cum sã mai ia
‘mnealui de politicienii vechi ºi noi,
din care se face cã uitã cã face parte,
cum ‘mnealui nici usturoi nu a
mâncat ºi câte ºi mai câte din astea.
Curat-murdar, coane Costicã!

Noroc, cã existã nea Daea, cã

altfel nu ºtiu ce s-ar face þãriºoara
asta, cum le spune dumnealui prin
viu grai, cã “suntem într-un moment
în care suferinþa naþionalã ºi
planetarã ne-a îndemnat sã fim atenþi

cu existenþa noastrã... Doamne
fereºte sã avem o lipsã a hranei,
pentru cã atunci nu ne va mai interesa
cât luãm, de unde luãm, ºi ne vom
da seama de ce nu producem...
România are o politicã naþionalã, dar

aceasta trebuie sã se încastreze
organic, necesar ºi util pentru þarã
în politica agricolã comunã”. Auzi
la nea Daea, politica trebuie sã se
încastreze organic. O ºtii ‘mnealui
ceva ... Ce mai, filozofia bobului
de sãmânþã.

Mã fraþilor, da ne lãudarãm cu
IMM INVEST, programu’ ãla
guvernamental de ajutorare
financiarã pentru firmele lovite cu
covid. Da sã pare cã ieste o
pãcãlealã,  ca pe vremea CDR-

ului, vã amintiþi. Pãi a fost o veselie,
iar dupã ce au luat PUTEREA vã
amintiþi cã au LUCRAT doar pentru
grupu lor... de þãrãniºti. Acuma
investitorii, sã pare cã au fost lãsaþi

cu oichii în soare, asta ºi pentru cã
bãncile au aprobat doar unu la sutã
din cereri. Întelegeþi?! 1%... Ce zice
nea ministru economiei ºi a altor
portofolii, nea mehedinþeanu’
Virgil Daniel Popescu?!

Mã nepoate, nu ieste nici un
secret, cã zilnic sute de oameni, de
pin Mehedinþi, Caraº... sã urcã în
otomobil ºi dau o fugã pãnã la
Herculane, sã facã aprovizionarea cu
apã platã de la izvoru minune de
lângã Primãrie. Imediat ce a început
pandemia, edilii staþiunii s-au gândit
sã repare strada ce duce cãtre izvor.
Bunã idee, doar cã dureazã cam de
multiºor, iar de ceva timp trebuie sã
faci sport, pentru a ajunge cu
bidoanele ca sã iei apa mult doritã.
Plecã ºi Sucã, sã ia douã sticle, ºi
nu ºtiu dacã sã întoarce pãnã
sãptãmâna viitoare.

Aºa cã, sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


