
"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Director, Teodor Abagiu

* Informaþii * Opinii * Atitudini *
* Anchete * Dezvãluiri *

Obiectiv
mehedinþean

Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT 

Obiectiv mehedinþean în format electronic

w
w

w
.o

bi
ec

tiv
-m

eh
ed

in
ea

n.
roAnul XXII Nr. 1016

 20 februarie 2020
16 pagini * 1,00 leu

AMÃNUNTE ÎN PAGINA 4

Sfântul Teodor Tiron - hramul
parohiei Obârºia-Cloºani

Luni, 17 februarie, Biserica Ortodoxã l-a prãznuit pe Sfântul Mucenic Teodor Tiron, acest martir fiind
ocrotitorul bisericii din Obârºia Cloºani, judeþul Mehedinþi.

Bugetul judeþului,
direcþionat cãtre investiþii
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Inaugurarea Muzeului Naþional “Constantin Brâncuºi”, la Târgu Jiu,
în casa “Barbu Gãnescu” (foto), în care artistul a locuit în perioada în

care lucra la Ansamblul monumental „Calea Eroilor“, compus din
Masa Tãcerii, Poarta Sãrutului, Aleea Scaunelor ºi Coloana fãrã

Sfârºit. Este o minimã reparaþie, dar ºi un început, pentru a nu repeta
greºeala ireparabilã a nepãsãrii unora care au lãsat în paraginã, pânã

la distrugere, casa în care s-a nãscut Constantin Brâncuºi.
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O democraþie americanã (2)
Reportaj din SUA/Canada de Alexandru Cetãþeanu

 continuare în numãrul urmãtor

Candidatul Trump a vizitat Rusia,
prima datã în 1987, apoi în 2007, iar
copiii lui - Trump Junior ºi Ivanka
Trump (cãsãtoritã cu Jared Corey
Kushner, are 3 copii ºi s-a convertit
la iudaism dupã soþul ei), de câteva
ori, însã proiectul de a construi un
„Turn Trump” la Moscova s-a lovit
de complicaþii ºi a fost abandonat în
anul 2016. Totuºi, adversarii politici
ai preºedintelui Trump, deveniþi
majoritari în alegerile numite midterm
(jumãtatea termenului) din 1918 în
House of Representatives (Camera
Reprezentanþilor), nu s-au lãsat. Au
iniþiat un Special Counsel
Investigation (Consiliul special de
investigare – counsel se mai traduce
ºi sfat) condus de un procuror special,
pe nume Robert Mueller. Acest
consiliu a lucrat intens din luna mai
2017 pânã în martie 2019, a cheltuit
32 de milioane de dolari, ca sã se
ajungã la concluzia cã preºedintele
Trump nu a fãcut nimic criminal, care
sã justifice punerea sub acuzare
(impeachment) ºi eventuala înlãturare
de la conducerea Statelor Unite ale
Americii. S-a dovedit ce a susþinut
preºedintele în toatã aceastã perioadã
de timp: cã Democraþii nu fac altceva
decât witch hunt –adicã vânãtoare
de vrãjitoare, pe banii plãtitorilor de
taxe. Eºec total pentru ºefii Partidului
Democrat, cu toate cã au o majoritate
clarã în „House”: 232 de membri, pe
când Republicanii numai 197. În total
existã 435 de deputaþi, conform unei
legi din 1929, dar 6 nu au dreptul sã
voteze (unul din districtul federal
Washington DC ºi câte unul din Porto
Rico, Samoa Americanã, US Virgin
Islands, Mariana Islands ºi Guam).
Cei 429 de reprezentaþi cu drept de
vot, reprezintã proporþional cu
numãrul de locuitori, toate cele 50 de
state americane cu o populaþie totalã
de 327 de milioane de locuitori. Doar
de amuzament, fãrã comentarii –
România are 329 de deputaþi, la o
populaþie de aprox. 20 de milioane
de locuitori ºi 136 de senatori, faþã
de numai 100 cât are toatã America?!
Dar speranþele au revenit pe
neaºteptate pentru Democraþi. Un
„whistleblower” – cum sã traduc
...fluieraº sau suflãtor în fluier

(precum un arbitru) sau poate
turnãtor, sau informator (cum este în
realitate), a semnalat Democraþilor,
probabil prin Agenþia Turnãtorilor (cã
existã ºi aºa ceva – vedeþi mai jos)
un act presupus criminal sãvârºit de
preºedintele Trump. Pentru cei care
nu ºtiu, pe scurt: aceºti
„whistleblowers” – sunt în fond
turnãtori (cum erau ºi în RSR), în
orice domenii, protejaþi prin legea
„Wistleblower Protection Act” votatã
în 1989. Aceastã lege încurajeazã
denunþãtorii (în special salariaþii din
organisme federale), care semnaleazã
în secret, nereguli, discriminãri
rasiale, abuzuri sexuale sau fraude în
locurile unde lucreazã (guvern,
companii, instituþii publice sau
private etc.) sau chiar dacã nu
lucreazã în locul despre care
informeazã ºi sunt bine plãtiþi pentru
denunþuri; de exemplu, dacã un...
fluieraº semnaleazã la impozite
(Internal Revenue Service – IRS) cã
cineva a triºat ºi nu ºi-a plãtit în
întregime impozitul, iar ca urmare, se
încaseazã (recupereazã) o sumã de
bani, primeºte pânã la 30% din suma
respectivã, inclusiv din penalizãrile
aferente. Se vorbeºte de un astfel de
fluieraº „campion”, care a primit 50
de milioane de dolari pentru fapta lui,
care a fost, evident, spre binele
societãþii americane. Instituþia
guvernamentalã care se ocupã de
aceastã categorie de americani, de
informaþiile date de ei, de
valorificarea informaþiilor ºi de
rãsplatã, se numeºte U.S. Securities
and Exchange Commission,  este
prosperã ºi foarte ocupatã. Sã revin
însã la democraþia americanã:
turnãtorul în cauzã a ascultat
convorbirile telefonice ale
preºedintelui Trump cu preºedintele
Ucrainei ºi a constatat o presupusã
infracþiune, pe care s-a grãbit sã o
raporteze ºefilor Partidului Democrat,
probabil prin U.S. Securities and
Exchange Commission. Oare existã
ºi spioni printre cei cu asemenea
privilegii (de a asculta telefoanele,
ca în fosta RSR, de exemplu), care
raporteazã ºi la Moscova sau în
alte pãrþi?

Dacã pânã la urmã vom avea sau
nu alegeri anticipate, rãmâne de vãzut.
Cred cã nu vom avea, dar totul e
posibil. De ar fi sã ne raportãm la o
anumitã logicã naturalã a lucrurilor, nu
ar trebui sã avem aºa ceva, pentru cã
e peste mânã. Nu am mai avut niciodatã
vreun precedent, ºi alegeri peste
alegeri ar complica ºi aºa prea
complicata noastrã viaþã politicã. O
complicaþie inutilã, de altfel. ªi una
generatoare de haos.

Poate cã pentru unii politicieni
alegerile anticipate mutate în coasta
alegerilor locale au un sens, dar
pentru marea majoritate a
electoratului nu-l prea vãd.

Normal, pentru cã tot vorbeam de
o logicã naturalã a lucrurilor,
electoratul sã poatã discerne între
oferta electoralã localã ºi oferta
parlamentarã. Sunt genuri comune
dar cu diferenþe nete, clare. ªi normal
ar fi sã putem decide în relativ confort,
nu sã traversãm o adevãratã defilare
de figuri, sloganuri ºi culori politice.

Dupã ce senatorii au respins,
miercuri, Ordonanþa de Urgenþã pentru
organizarea alegerilor anticipate,
Ludovic Orban a replicat: „Avem

Joaca de-a
alegerile

soluþii. Nu ajunge o lege sã fie
promulgatã aºa de repede. Putem
ataca la CCR, avem multe soluþii. Eu
sunt convins de faptul cã aceastã
reglementare este extrem de necesarã,
este beneficã, întãreºte democraþia,
lãrgeºte drepturile electorale ale
cetãþenilor ºi nu poate sã fie numit
neconstituþional textul ordonanþei”.

Acum nu ºtiu dacã chiar aºa
gândesc ºi cei din majoritatea
electoratului. E posibil sã nu prezinte
vreun mare interes tema alegerilor
anticipate pentru electorat, aºa cum
cred unii politicieni. Nu vãd de ce ar
stârni vreun mare interes ºi cu ce s-
ar îmbunãtãþi viaþa noastrã de zi cu zi
dacã am vota, prin mai, noul
parlament. Totul e joc politic,
declaraþii sforãitoare, politicianism.

Dacã ar vrea cu adevãrat binele
þãrii, toþi parlamentarii ar demisiona
ºi am desfiinþa efectiv Parlamentul.
În locul lui am putea alege un corp
legislativ, format din specialiºti, ºi
acestuia i-am putea încredinþa soarta
pachetului legislativ naþional. Sunt
sigur cã am avea ºi coerenþã
legislativã, ºi acurateþe.

Soarta democraþiei, dacã ar fi sã
vorbim de democraþie, nu depinde
de condiþia parlamentarã. Cred cã
am putea sã ne descurcãm în pur
spirit democratic, ºi fãrã sute de
deputaþi ºi senatori. ªi fãrã jocurile
lor de-a alegerile.

Ce vrea clasa politicã e simplu de
ghicit: doar sã-ºi conserve statutul,
privilegiile, ºi sã ajungã la putere. E
simplu. Doar pentru noi, cei de jos, e
complicat, din ce în ce mai complicat.

O decizie importantã a umaniºtilor
   Miercuri, 19 februarie, la sediul central al Partidului Puterii Umaniste
(social-liberal), a avut loc întâlnirea Forumului Umanist în care s-a decis
cã la alegerile locale umaniºtii vor candida pe liste proprii. Pentru
maximizarea rezultatelor sunt permise alianþe electorale punctuale, ce
urmeazã a fi recomandate de liderii judeþeni. Biroul de presã
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Bugetul Consiliului
Judeþean Mehedinþi pentru anul
2020 a fost aprobat marþi, 18
februarie, prin votul consilierilor
judeþeni, nu ºi al consilierilor PNL.

“Constat cu dezamãgire cã
aceºtia au uitat motivele pentru
care au fost trimiºi de cetãþeni în
consiliu, iar acum sunt împotriva
tuturor investiþ ii lor pe care
Consiliul Judeþean le deruleazã în
judeþul Mehedinþi. Vreau sã le
reamintesc totuºi cã avem aproape
30 de proiecte pe fonduri europene
ºi peste 150 milioane euro
contractate deja din fonduri
europene, la care avem obligaþia sã
venim nu doar cu cei 2%
cofinanþare, ci sã asigurãm ºi

Bugetul judeþului,
direcþionat cãtre investiþii

cheltuielile neeligibile
pentru fiecare proiect în
parte. De aceea, aproape
60% din bugetul pe anul
2020, vor fi destinaþi cãtre
proiectele cu finanþare
nerambursabilã. Restul
banilor, prea puþini faþã de
necesarul real, au fost
distribuiþi dupã calcule ºi
strategii bine gândite, astfel încât
sã nu aparã blocaje de niciun fel,
iar investiþiile în drumuri, sãnãtate,
educaþie, culturã ºi nu numai, sã
se deruleze fãrã probleme.

Anul acesta avem parte de un
buget mai mic cu aproape 51
milioane de lei faþã de anul 2019,
(23.250 milioane lei), ºi asta tot

datoritã calculelor greºite
ale Guvernului PNL, care
a sancþionat ºi asistenþa
socialã alocând suma de
10,5 milioane lei din total
de 87 milioane lei aºa
cum solicitã DGASPC
Mehedinþi. Consiliul

Judeþean Mehedinþi a fãcut deja
toate demersurile necesare pentru
a obþine diferenþa de bani ºi a
transmis mai multe solicitãri cãtre
instituþiile statului, însã în

conformitate cu prevederile legale
în vigoare, finanþarea serviciior
sociale destinate DGASPC-urilor
se asigurã de la Bugetul de Stat. În
acest context fac din nou un apel
cãtre Guvernul PNL, sã aibã în
vedere cã DGASPC Mehedinþi nu
va mai putea funcþiona ºi sã facã

eforturile necesare pentru a asigura
finanþarea acestei instituþii”, a
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu.  Biroul de presã

În data de 13.02.2020, în
jurul orei 07.15, poliþiºtii de frontierã
din cadrul Sectorului Poliþiei de
Frontierã Sviniþa, judeþul Mehedinþi,
au declanºat o acþiune specificã pe
linia combaterii migraþiei ilegale în
zona de competenþã.

Astfel, pe drumul naþional care face
legãtura între localitãþile Sviniþa ºi
Berzasca, au fost oprite la control
douã autoturisme, marca Alfa Romeo
ºi Crysler, înmatriculate în Ungaria ºi
Austria, în care se aflau mai multe
persoane. Poliþiºtii de frontierã au
procedat la legitimarea ºoferilor ºi a
pasagerilor ºi au stabilit cã într-un
autoturism se aflau ºase cetãþeni
strãini, care nu aveau documente

ªase sirieni ºi douã cãlãuze, opriþi la
frontiera de sud-vest

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Sectorului Poliþiei de Frontierã Sviniþa –
I.T.P.F. Timiºoara au depistat ºase cetãþeni sirieni, care intenþionau sã

ajungã ilegal în Olanda ºi Austria, cu ajutorul a doi  austrieci.
Ca urmare a celor constatate, cetãþenii austrieci sunt cercetaþi pentru

sãvârºirea infracþiunii de trafic de migranþi.

asupra lor, iar în celãlalt mijloc de
transport se aflau doi cetãþeni
austrieci, ambii în vârstã de 55 de ani.

Având suspiciuni cu privire la scopul
prezenþei în zonã, toþi au fost conduºi la
sediul sectorului Poliþiei de Frontierã,
unde în urma verificãrilor efectuate, s-a
stabilit cã cei ºase cetãþeni strãini sunt
din Siria, patru bãrbaþi cu vârste cuprinse
între 18 ºi 30 de ani ºi doi minori de 9,
respectiv 12 ani.

La cercetãri, cetãþenii sirieni au
declarat cã au trecut frontiera din
Serbia în România, pe jos, fiind
preluaþi de cei doi austrieci din
apropierea graniþei cu statul vecin.
Aceºtia  intenþionau sã ajungã în

 Continuare în pag. 10
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   La ceas de prãznuire
duhovniceascã, fiii parohiei s-au
adunat în ziua hramului sã-l
cinsteascã pe patronul lor spiritual.
Împreunã cu preotul Marian Bona,
credincioºii din pãrþile locului l-au
primit cu bucurie în mijlocul lor pe
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
care a sãvârºit Sfânta Liturghie
arhiereascã înconjurat de un sobor
de preoþi ºi diaconi.
   “În vremea Sfântului Teodor,
creºtinii aºteptau cu înfrigurare
momentul martiriului, spre a intra cât
mai grabnic întru bucuria Domnului.
Prin moartea sa, mulþi alþi creºtini
s-au întãrit ºi mai puternic în
credinþã, dupã rânduiala lui
Dumnezeu. Acum, în pragul intrãrii
în sfântul Post al Paºtelui, se cuvine
ca noi sã cãutãm mai cu de-
amãnuntul asupra noastrã, sã ne

Sfântul Teodor Tiron - hramul
parohiei Obârºia-Cloºani

Luni, 17 februarie, Biserica Ortodoxã l-a prãznuit pe
Sfântul Mucenic Teodor Tiron, acest martir fiind

ocrotitorul bisericii din Obârºia Cloºani, judeþul Mehedinþi

judecãm pe noi înºine spre a vedea
dacã ne aflãm pe drumul greu ce
duce în Împãrãþia lui Dumnezeu ori
pe un drum greºit, fãrã postire, fãrã
greutãþi, dar ºi fãrã rãsplatã. În
calitate de creºtini, trebuie sã venim
în bisericã, sã ne mãrturisim
pãcatele ºi sã ne cãim pentru ele.
Nu poate fi creºtin decât acela care
trãieºte cu Hristos ºi pentru Hristos“,
a spus Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei.
   La finalul Sfintei Liturghii,
pãrintele Vasile Ganþu a mulþumit
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim
pentru bucuria duhovniceascã
prilejuitã de vizita pastoralã,
încredinþându-l de dragostea ºi
preþuirea comunitãþii din cuprinsul
Protoieriei Baia de Aramã.
   Biserica din comuna Obârºia
Cloºani este construitã pe locul
unei vechi biserici de lemn. Ea s-a

ridicat cu multã ostenealã; chiar ºi
copiii cãrau nisip cu traista ºi
bolovani de munte, dupã cum
povestesc bãtrânii care mai trãiesc.
Construirea sfântului lãcaº a
început în anul 1936 ºi s-a sfinþit
în anul 1946, de cãtre episcopul
Atanasie al Râmnicului. Pictura
bisericii a fost executatã de

Gheorghe Bãrbulescu Tismana ºi
Matei ªuþea din Peºtiºani. De
istoria hramului bisericii se leagã
ºi numele lui Tudor Vladimirescu,
aºa cum se aminteºte în pisania
noii biserici, cel care a fost vãtaf
de plai al plaiurilor Cloºanilor.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Duminica, 16 de februarie 2020, a
avut loc ºedinta consultativã a Uniunii
Românilor din Serbia URS), la Veliko
Gradiºte. Principalul subiect abordat
a fost participarea la alegerile
parlamentare din 26 de aprilie 2020.
Se pare cã URS viseazã la deputaþi,
deºi are potenþial electoral minor.

Reprezentanþii asociaþiilor care
compun Uniunea Românilor din
Serbia a discutat despre o eventualã
participare la alegerile parlamentare.
Cum URS nu este partid politic,
uniunea ar trebui sã sprijine un
partid politic ºi sã introducã membri
pe listele electorale ale acestuia.

În opinia liderilor URS, în schimbul
unui sprijin electoral din partea
românilor din Serbia de Rãsãrit,
uniunea ar putea primi cel puþin un loc

Uniunea Românilor din Serbia viseazã la Parlamentul Serbiei

eligibil pe listele de candidaþi pentru
Adunarea Naþionalã (Parlamentul
unicameral al Serbiei). Partidul ales ar
putea fi Serbia 21, având în vedere cã
la întâlnirea de la Veliko Gradiºte au
fost prezenþi trei membri ai acestei noi
formaþiuni politice înfiinþate pe scena
politicã din Serbia. Doi dintre aceºtia
sunt foºti parlamentari ai Partidului
Democrat din Serbia.

Nu toþi membrii URS s-au arãtat
de accord cu acest tip de alianþã. Ivan
Vržogiæ, vicepreºedintele EUDAVA
CLADOVA, una dintre asociaþiile
componente ale Uniunii Românilor
din Serbia, a declarat pentru
jurnalromanesc.ro: „Ideea noastrã era
întotdeauna sã se înfiinþeze un partid
românesc ºi având în vedere cã
pentru partidele minoritare se aplicã

aºa numitul prag natural se poate intra
în parlament cu 0,4% din voturi.
Având în vedere cã prezenþa obiºnuitã
în Serbia la orice alegeri este în jur
de 4 milioane de votanþi, în Parlament
se poate intra cu vreo 16.000 de
voturi. Împreunã cu românii din
Banat se poate atinge chiar ºi pânã la
doi sau trei parmanentari. De ce nu
s-a fãcut nimic în acest sens eu habar
n-am! Se negociazã acum cu
reprezentanþii listei Serbia 21. Având
în vedere cã pragul electoral e
doborât de la 5% la 3%, dacã o listã
trece pragul intrã în parlament cu 8
parlamentãri ºi, ºtiind cã doar primii

opt candidaþi din listã intrã în
Parlament, ºansele românilor noºtri
sunt minime. Dacã reprezentantul
minoritãþii naþionale române se aflã
pânã la locul 8 (teoretic zicem) intrã
în parlament, dacã nu, nu intrã! Pânã
acum nu existã nicio garanþie cã va fi
aºa! Trei reprezentanþi a asociatiei
“Eudava-Cladova” au fost prezenþi în
Veliko Gradiste. Condiþia URS-ului
au fost ca reprezentantul care ar
reprezenta-o pe minoritatea naþionalã
romanã sã fie pus pe listã pânã la
locul 8, pe loc eligibil. Din pãcate,
nicio decizie în acest sens nu a fost
luatã la întâlnire”.

 R. C.
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În toamna anului 2006, un
scandal de proporþii a zguduit
sistemul de ocrotire a sãnãtãþii din
Rusia. Au fost arestaþi ºapte
conducãtori ai Fondului federal de
asigurare medicalã obligatorie,
inclusiv un  general FSB. Se spune,
conducerea Fondului primea mitã de
la conducãtorii secþiilor teritoriale ale
acestuia pentru obþinerea comenzilor
de stat la livrarea medicamentelor
persoanelor cu înlesniri. Cinci mari
companii farmaceutice (numite
distribuitori federali) au primit în anul
2005 de la buget ºi au împãrþit între
ele 1 miliard 400 milioane dolari
pentru procurarea medicamentelor.
Escrocheria consta în faptul, cã
înainte de a nimeri la pacient,
medicamentele mai treceau prin
minimum douã firme intermediare,
care îºi scoteau o anumitã porþie de
bani. Astfel, preþul unui medicament
trecut prin reþeaua mafiotã era cu
80% mai mare decât la producãtorul
acestui medicament. Farmaciilor
realizatoare subordonate acestor
companii le este interzisã procurarea
medicamentelor direct de la
producãtor. În urma a 150 de
percheziþii efectuate de cãtre
Procuraturã în 18 regiuni la trei
companii distribuitoare au fost
confiscate bunuri în valoare de 5
milioane de dolari. De ce tãceau
persoanele care trebuiau sã verifice
corectitudinea utilizãrii banilor
publici? Pentru cã ºi ele aveau un
anumit procent din schemã.

Schema descrisã de tâlhãrire a
banilor contribuabililor nu e invenþie
ruseascã. Este folositã în toatã lumea
capitalistã, cu anumite variaþiuni. Altã
schemã, descrisã în Franþa (dar se
foloseºte ºi în alte pãrþi): creºtertea
preþului medicamentului de 3-4 ori
la trecerea lui dintr-un oraº în altul.
Cu cât e mai mare preþul, cu atât e
mai mic impozitul plãtit de cãtre
laboratorul farmaceutic producãtor.
Statul închide ochii, deoarece apãrã
interesele laboratoarelor. Un francez
a descris tipul „american” de
escrocare mafiotã, tip utilizat ºi de
neamericani, prin simpla ºi
ºarlataneasca majorare de cãtre firma
producãtoare a preþului preparatului
medicamentos. Astfel, firma despre

Mafia farmaceuticã
care era vorba, timp de trei ani a furat
72 milioane de franci noi, pãgubind
Serviciul de asigurare socialã,
Asigurarea medicalã a persoanelor ºi
pacienþii. Apoi s-a ascuns de plata
impozitelor în “raiuri fiscale”.
Conform legislaþiei, firma trebuia sã
plãteascã o amendã egalã cu valoarea
triplã a mãrfii, adicã 216 milioane
franci. Însã a plãtit o amendã de doar
40 mln franci. Compania continuã
activitatea. Toate acestea, cu
binecuvântarea ocârmuirii.

Mafia medicamentelor de la noi
utilizeazã pe larg aºa tâlhãrire precum
este înlãturarea din comercializare a
medicamentelor ieftine ºi
achiziþionarea preparatelor cu acþiune
similarã extrem de scumpe (de 10-
20 de ori) comparativ cu preparatele
înlãturate. Farmaciile nu pot procura
medicamente corespunzãtoare relativ
ieftine direct de la producãtori, în timp
ce o mulþime de leacuri ieftine,
eficiente, verificate de-a lungul anilor
au dispãrut din farmacii.

Mai existã reþele semi-oficiale de
distribuire a unor produse, cicã din
plante, cicã ele nu-s leacuri, dar care
ar avea efect lecuitor. Multã lume e
jecmãnitã, fiind pãcãlitã de
promisiunile unor efecte miraculoase
de pe urma utilizãrii acestor preparate
cu etichete de peste hotare. Poate,
confecþionate undeva într-un subsol
de pe Deribasovscaia. Ori la Poºta
Veche. Cine le ºtie. Medicamentele
contrafãcute (falsificate): e falsificat
locul producerii sau conþinutul, sau
durata valabilitãþii. Din cantitatea
totalã de medicamente comerci-
alizate, 20-60% sunt falsificate. O
parte din leacurile contrafãcute este
cu risc sporit de toxicitate.
Specialiºtii Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii au calculat cã din cauza
utilizãrii medicamentelor contra-
fãcute, în China mor anual mai mult
de 200.000 de persoane.

În cartea sa “La mafia
pharmaceutique et agroalimentaire”,
Quebec,1999, doctorul în ºtiinþe
medicale, Louis de Brouwer scria:
„Majoritatea medicamentelor scoase
din comercializare de pe piaþa
europeanã din cauza ºirului de cazuri
accidentale, continuã sã fie fabricate,
în pofida interdicþiei. La preþuri

reduse, ele sunt exportate în
þãrile lumii a treia (Þãrile
Române se numãrã printre
acestea - n.n.). Eu pot afirma,
cã nu este vorba numai de
eliberarea depozitelor de
medicamentele interzise
acumulate. Deºi ºi acest lucru
reprezintã o contravenienþã
serioasã. Este vorba despre
continuarea producerii
rentabile a medicamentelor”.

Mai departe, autorul aduce
informaþie infiorãtoare:
„Volumurile exportului de
cãtre firmele occidentale a
medicamentelor interzise
ajung la aproximativ 5-6
miliarde de dolari. În þãrile lumii a
treia, nu existã limitãri serioase
privitor la vânzarea medicamentelor
periculoase pentru sãnãtatea
consumatorilor. Ele, cel mai frecvent,
sunt vândute fãrã nici un fel de reþete
în farmaciile locale ºi în pieþele mici.
Þãrile în curs de dezvoltare reprezintã
piaþa, pe care se aduc în primul rând
medicamentele interzise în Occident”.

Medicii din Moldova de Est, în
repetate rânduri, au ocazia sã
primeascã  “ajutorul umanitar” venit
din Apus, medicamente cu denumiri
neobiºnuite, neînregistrate la
Ministerul ocrotirii sãnãtãþii, fãrã
prospect (foiþa însoþitoare) cu
descrierea indicaþiilor    contrain-
dicaþiilor ºi a efectelor nocive, fãrã
termenul de valabilitate. Unii medici
dau aceste preparate pacienþilor.

În lume, se constatã legãtura
tainicã dintre stãpânii laboratoarelor
farmaceutice ºi instituþiile de stat,

bãnci ºi farmaciºti. Activitatea lor este
subordonatã scopului exploatãrii
nemiloase a cetãþenilor naivi ºi
neavizaþi, care îºi închipuie cã
producãtorii medicamentelor,
bancherii, farmaciºtii ºi medicii nu-i
pot amãgi ºi pãcãli.

Businessul cu medicamente
toxice aduce profit ºi unor politiceni
- „acoperi’” (protectori ai acestui
business criminal). „Piaþa mondialã
a medicamentelor se bazeazã pe
escrocheria de pretutindeni cu un ºir
întreg de leacuri, care îmbogãþesc
nu numai laboratoarele, dar ºi pe
politicienii-susþinãtori. Din anul
1993 pânã în 1999 (anul editãrii
cãrþii citate - n.n.), aceste laboratoare
îºi mãrsec anual veniturile cu circa
10-15%” (L.Brouwer).

Businessul criminal al mafiei
farmaceutice, elibereazã de bãºtinaºi
pãmântul þãrilor lumii a treia, fãrã
tunuri ºi fãrã bombardamente.

Vitalie Pastuh-Cubolteanu,
Art-emis  (www.art-emis.ro)
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* Vã spuneam ºi sãptãmâna
trecutã, stimaþi cititori, cã unul
dintre motivele pentru care iubesc
luna februarie este acela cã, în
aceastã interesantã lunã, s-au
nãscut doi mari scriitori, Marin
Sorescu (19 februarie 1936) si
Eugen Barbu (20 februarie 1924).
Doi mari scriitori care nu s-au iubit
cam deloc în timpul voieþii lor, dar
care convieþuiesc  paºnic în
Panteonul literelor române. Ce am
omis eu sã vã spun este cã ambii
scriitori, ºi Barbu ºi Sorescu, au
avut parte, în viaþa lor terestrã, de
tratamente cât se poate de ingrate
din partea confraþilor
contemporani. Eugen Barbu,
romancierul de succes, care a þinut
ani buni bugetul Uniunii Scriitorilor,
a fost exclus, la începutul anilor
‘90, de acolo  de o gaºcã de golani
aflatã sub conducerea aºa-zisului
poet viitor moºier, pescar ºi vânãtor
de zestre, Mircea Dinescu. Tot cam
în aceeaºi perioadã, un grup de
scriitori ºi redactori din jurul
revistei craiovene  „Ramuri” au
trimis o infamã scrisoare acolo
unde trebuia, în urma cãreia Marin

Sorescu a fost eliberat de la
conducerea revistei. O sã ziceþi cã
aºa e lumea, aºa sunt vremurile,
comploturi au fost ºi vor mai fi. Dar,
cel puþin în cazul lui Sorescu, sã
ajungi sã fii dat afarã de... copiii tãi
de suflet pe care i-ai promovat,
cãrora le-ai dat o foarte bunã pâine
de mâncat, parcã e mult prea
dureros. Unii dintre ei sunt astãzi
mari granguri pe la Uniunea
Scriitorilor, unde primesc noi
membri, pe bazã de plicuri, de
carnet de membru de partid, miel,
peste, ouã, vin (operaþiunea MOV)
ºi alte asemenea delicatese. Cel
puþin aºa pretind unii dintre
aspiranþii de datã recentã. Pe noi,
nu asemenea lucruri ne-au
surprins în mod deosebit, ci faptul
cã printre semnãturile jegoase ale
delaþiunii contra lui Marin Sorescu
am întâlnit ºi pe cele ale unor
persoane pe care le consideram în
afara oricãror bãnuieli de
incorectitudine sau de
neprincipialitate (G. Popescu, C.
Barbu. etc.). În fine, la o altã scarã
a pãþit-o, cândva, ºi un alt sãrbãtorit
celebru al acestor zile, sculptorul

Constantin Brâncuºi (pe 19
februarie – 144 de ani de la
naºtere). Acestea sunt vremurile ºi
apoi, „toate-s vechi ºi nouã toate”.
De-ale lunii februarie! Mai ºtim noi
ºi alte nãzbâtii de acest gen (ºi de
alte genuri), dar le pãstrãm pentru
anul viitor, dacã Domnul
Dumnezeu ne va mai îngãdui sã
trãim pânã atunci.
   * Apropo de Brâncuºi! Aºa zisul
ministru al Culturii – na, cã nu i-
am reþinut numele! – l-a invitat pe
Klaus Iohannis sã vinã la Târgu Jiu
pentru a face reclamã la Masa
Tãcerii, fiindcã dumnealui s-a
obiºnuit cu asta, dupã ce, cu ceva
timp în urmã, s-a aºezat cu
fundãlãul sãu  lat ºi indecent, pe
unul din scaunele din jurul mesei,
ignorând  cã are de-a face cu o
operã de artã ºi un astfel de gest
este interzis. Drama e cã actualul

Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale informeazã cã
„Ajutorul de minimis pentru
aplicarea programului de susþinere
a produsului tomate în spaþii
protejate” continuã ºi în anul 2020.

Termenul limitã de înscriere în
program este 15 aprilie 2020,
iar termenul l imi tã de
valorificare a producþiei este 15
iunie 2020, inclusiv.
   În plus, pentru a avea siguranþa
cã tomatele ce vor fi oferite
populaþiei vor avea o calitate cât
mai bunã, beneficiarii trebuie sã
deþinã un registru de evidenþã a
tratamentelor de protecþie a
plantelor, ce va fi verificat de cãtre
inspectorii Autoritãþii Naþionale
Fitosanitare. Reprezentanþii
Direcþiilor pentru Agriculturã
Judeþene efectueazã verificãri la
începutul rodirii ºi înainte de
începerea recoltãrii în vederea
evaluãrii producþiei.
   Bugetul total al programului

Jocul de-a anticipatele
ministru al Culturii nu a dorit sã facã
o ironie faþã de atitudinea lipsitã de
bun-simþ ºi respect a lui Iohannis
ci a vrut sã se facã, încã o datã ºi
încã o datã util , la modul slugarnic,
în faþa lui Iohannis. Râsul lumii!
   * Problema alegerilor anticipate
a ramas în suspensie, dupã decizia
PSD de a nu participa la învestirea
(vorba vine) Guvernului Orban 2
care ar trebui sã se petreacã
sãptãmâna viitoare. Prin urmare, în
aceastã situaþiune, profund
confuzã, ca sã nu zic de-a dreptul
neserioasã, nouã ne este greu sã
facem previziuni sau analize. Mai
ales cã, iatã, neseriozitatea continuã
cu audierea aceloraºi membri ai
cabinetului Orban în Parlament.
Probabil, în speranþa cã vor fi
devenit, în douã sãptãmâni, ceva
mai competenþi. Dacã nu chiar
competenþe absolute.

pentru Ciclul I este de aproximativ
40 milioane euro, iar beneficiarii
trebuie sã valorifice o cantitate de
3 tone/1.000 mp.
   Principalele modificãri pentru
anul 2020 au avut în vedere
îmbunãtãþirea programului, astfel
încât consumatorii sã beneficieze
de  tomate de calitate din producþia
autohtonã.
   Ca element de noutate, în anul
2020, verificarea preliminarã a
dosarelor ºi instruirea fermierilor
privind respectarea normelor de
utilizare a produselor de protecþia
plantelor se va realiza  de cãtre
reprezentanþii Direcþiilor pentru
Agriculturã judeþene ºi respectiv, de
cãtre inspectorii Autoritãþii
Naþionale Fitosanitare, la Primãria
localitãþii respective.
   Mãsura va fi luatã în special
pentru cele câteva judeþe unde
sunt foarte mulþi beneficiari ºi
pentru a veni în sprijinul
fermierilor.  Biroul de presã

Programul “TOMATA” continuã ºi în 2020
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Cercetãrile arheologice au
descoperit pe latura de vest a turnului
un cuptor de pâine. În apropiere s-a
gãsit un puþ adânc de cca. 7 m.

În acest puþ au fost gãsite
scheletele a 3 bãrbaþi. Ei fuseserã
probabil apãrãtori ai cetãþii, pieriþi
cel mai probabil în luptã, poate în
împrejurãrile care au dus la
demnatelarea turnului circular.
Formau, foarte posibil, o familie.
Cel mai în vârstã dintre ei avea în
jur de 55 ani, altul în jur de 35 ani
ºi ultimul, un adolescent, 14-15
ani. Alãturi de ei au fost gãsite
resturi de armament: un vîrf de
sãgeatã triunghiularã, tipic acelora
folosite de tãtari, un pinten de
cavaler în formã de rozetã cu 5
laturi, un cuþit ºi douã topoare-
ciocan, întrebuinþate tot în luptele
împotriva cavaleriei.

Foarte ciudat, deasupra lor s-au
descoperit douã blocuri funerare
din piatrã inscripþionate în limba
latinã, tot din secolul II, care i-au
strivit aproape complet pe cei trei
luptãtori. Blocurile provin tot din
construcþii ale castrului din sec. II,
refolosite de oamenii medievali. Nu
se poate stabili exact cum au ajuns
peste cei trei luptãtori locali, poate
români: fie au fost uciºi de ele, fie
au fost aruncate acolo ulterior.
Ceea ce este de semnalat constã
în faptul cã oamenii uciºi, gãsiþi în
puþ, aveau armament medieval de
secol XII-XIII, iar blocurile de piatrã
erau mult mai vechi, provenind de
la castrul roman.

În ceea ce priveºte datarea
construirii ºi existenþei acestei cetãþi
din colþul de sud-vest al castrului
roman, pot spune, asemeni lui Miºu
Davidescu, în opiniile sale iniþiale, cã
ea dateazã de la finele secolului XII,
mai degrabã decât de la începutul
secolului XIII. Eu îmi bazez aceastã
datare ºi pe fragmentele de ceramicã
descoperite în groapa, în puþul unde

Despre  CETÃÞILE SEVERINULUI (II)

au fost gãsite scheletele celor trei
bãrbaþi, pe tipul de armament existent
acolo, caracteristic pentru secolele
XII-XIII ºi în fine pe o monedã bãtutã
în timpul domniei lui Ioan Asan al II-
lea (1218-1241). Mã bazez în datare
pe toate aceste elemente, deoarece
în cazul acestei cetãþi nu se poate
folosi stratigrafia. Sãpãturile
arheologice relativ dezordonate de
la începutul secolului XX, intervenþiile
localnicilor care au luat de acolo
piatrã de construcþie, distrugerile
cauzate de diverse lucrãri edilitare
moderne au tulburat total stratigrafia.
În jurul acestei cetãþi a fost sãpat un
ºanþ de apãrare descoperit înainte de
1930 de Al. Bãrcãcilã. ªanþul avea o
lãþime de 6-8 m ºi o adâncime de 5-
6 m. Aceste dimensiuni aratã cã era
destinat apãrãrii împotriva atacurilor
de cavalerie.

Unele informaþii, extrem de preþioase
asupra posibililor stãpâni ai locului le-
au oferit cronicarii francezi ai Cruciadei
a IV-a, Geoffroi de Villehardouin, Robert
de Clari, Henri de Valenciennes ºi
Philippe Mouskées.

Ei i-au cunoscut bine pe români,
cãci au luptat împotriva lor, au stat
alãturi de ei la masã ºi, de multe
ori, au dus împreunã diverse
acþiuni de viaþã cotidianã.

Aceastã micã fortificaþie s-ar
putea sã fi aparþinut conducãtorului
român Esclas din familia
domnitoare a Asãneºtilor, vãr cu
împãratul Boril (1207-1218, care i-
a urmat pe tron lui Ioniþã Caloian,
cel care domnise între 1197-1207)
ºi conducãtorul unei pãrþi a
Valahiei. S-a conchis, fãcându-se
apel la alte izvoare, cã Esclas, “le
haus home”, era fiul unei surori a
lui Ioniþã Caloian, situaþie care mã
îndreptãþeºte sã afirm cã era de
acelaºi sânge cu împãratul român,
adicã valah.   (va urma)

Prof. univ. dr.  Radu ªtefan
Vergati – istoric

Alãturi de consilierii locali
liberali, am propus alocarea sumei de
142.000 lei pentru dotarea secþiei de
chirurgie a Spitalului CFR cu aparaturã
modernã, care sã vinã în sprijinul celor
peste 1000 de persoane care se
opereazã anual la aceast spital.

Aparatura necesarã pentru care s-
au alocat banii sunt: cauter mono ºi
bipolar, pompã aspiraþie lavaj ºi
insuflator laparoscop UHI, toate
acestea fiind necesare pentru
asigurarea condiþiilor optime de
acordare a îngrijirilor medicale.

Dotarea secþiei chirurgie din cadrul

Dotãri pentru
Secþia Chirurgie a Spitalului CFR

ªi în acest an, târgul de
mãrþiºor va avea loc pe zona
pietonalã Criºan, în perioada 25
februarie – 08 martie.

În cadrul acestui eveniment vor fi
expuse spre vânzare mãrþiºoare ºi
cadouri speciale, fiind de asemenea
ºi standuri unde se vor comercializa
flori naturale ºi aranjamente florale.

Prin Regulamentul aprobat prin
hotãrâre a Consiliului Local al
municipiului Drobeta Turnu
Severin, s-au impus anumite
condiþii speciale pe care sã le
îndeplineascã comercianþii care îºi
vor expune produsele, toate acestea

Târgul de MÃRÞIªOR 2020

Spitalului CFR cu aceastã aparaturã de
ultimã generaþie poate face diferenþa între
viaþã ºi moarte, de aceea e nevoie ºi de
implicarea totalã a autoritãþilor locale
pentru a îmbunãtãþi condiþiile pacienþilor.

Este important de reþinut faptul cã
acesta este al doilea an în care se
finanþeazã sistemul sanitar de cãtre
Consiliul Local al municipiului
Drobeta Turnu Severin.

Un rol important l-au avut
demersurile repetate ale doamnei
manager Stela Firu pentru a obþine
fondurile necesare pentru îmbunã-
tãþirea condiþiilor pacienþilor.

pentru a oferi servicii de calitate
pentru severineni.

Suprafaþa unui amplasament va fi de
cel mult 9 mp, respectiv suprafaþa unui
pavilion expoziþional (3m x 3m).
Mobilierul impus: pavilionul expoziþional
(cortul) de culoare deschisã (alb sau
crem) sau roºu, care va fi achiziþionat de
cãtre comerciant, toate acestea trebuind
sã se prezinte în stare bunã.

Mãsuþele pe care se vor expune spre
vânzare produsele specifice acestui
eveniment trebuie sã fie adecvate
mobilierului urbanistic al zonei
respective ºi fãrã urme de deteriorare.

 Viceprimar Daniel Cîrjan
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Vestea a venit ca un fulger.
Trebuie sã se ºtie ce preocupãri au
Muzeul Naþional de Artã
Contemporanã ºi Muzeul
Literaturii Române! Fireºte, sub
tutela preacuviosului Minister al
Culturii… Ei bine, Norvegia,
Islanda ºi Liechtenstein au finanþat
instituþiile sus numite cu 200.000
euro pentru înfiinþarea unui muzeu
L.G.B.T., un muzeu pentru
„curlangii”, cum îi numea Panait
Istrati în povestirea „Stavru”, pe
deviaþii sexual, adicã rasa care se
împerecheazã în buzunarul de la
spate; un muzeu pentru „curlangii”,
cu denumirea de Muzeul Culturii
Queer.  La polul opus, joi 13
februarie 2020, liderul de la
Kremlin a declarat: „O cãsãtorie
este o uniune între un bãrbat ºi o
femeie! [...] Rusia nu va legaliza
cãsãtoria între persoane de acelaºi
sex atâta timp cât Vladimir Putin va fi
preºedinte”. Dacã „subiecþii” ºi
„«cultura» Queer” îi plac
„civilizatului” ºi „tolerantului”
Occident atît de tare, de ce nu-l fac la
ei acasã, la Oslo, cu vechea denumire
Christiania (ce ironie!), la Vaduz sau
Reykjavik? Alãturînd afirmaþiile lui
Putin, o întrebare rezultã inevitabil:
de unde ne vine rãul cel mai mare,
din Est sau din Vest?
   Dacã deviaþia sexualã se numeºte
culturã, sã mã ierte Dumnezeu, ãºtia
de la Ministerul Culturii sînt plecaþi
cu sorcova, demonstrînd ce
înseamnã pentru Iohannis „România
normalã”! Acest Iohannis atît de
arogant, încît nici dacã i-ar cãdea
nasul pe jos nu s-ar apleca sã-l
ridice! Minoritãþile sexuale pun
majoritatea normalã pe coji de nucã,
iar oile lui Panurge se comportã ca
la „Referendumul pentru familie”!

Un muzeu pentru „curlangii”
Pandemia L.G.B.T., mai exact treaba
mizerabilã cu poponarii din Europa
occidentalã este dictatã cu de-a sila
ºi în România, þarã creºtin ortodoxã
de mii de ani! 
   Niºte jeguri de la Bruxelles ne impun
mizeria lor plinã de dobitoci,
slugarnici dezaxaþi ºi cretini
incurabili. Pervertirea instinctului
sexual este, potrivit ºtiinþelor
medicale, o boalã, fapt demonstrat,
pe care îl poate afirma orice medic
sau psiholog care n-a chiulit de la
cursuri. Noi trebuie sã-i ajutãm pe
aceºti bolnavi. Sã-i trimitem la medic.
Nu sã-i tolerãm, ca sursã de infectare
a societãþii. Presa are ºi ea contribuþia
ei murdarã! O „familie” de
împerecheaþi de acelaºi sex, care
înfiaserã un copil normal, a fost
promovatã ºi elogiatã în presa de
rãsunet ca model, pînã cînd, niºte
jurnaliºti de investigaþie au aflat cã cei
doi aºa-ziºi „taþi” practicau pedofilia,
îºi foloseau „fiul” pentru sex ºi îl
împãrþeau cu prietenii lor pofticioºi,
scrie revista „Life Site”, în articolul
„Model gay adoptive fathers sexually
abused 6 year old for yares: offered
him topedophile ring”.
   Nu mã intereseazã ce fac nebunii
sub plapumã, cu ºi în viaþa lor privatã!
Nu este treaba mea. Cu totul altceva
este viaþa publicã unde, aceºtia vor
sã facã din mizeria, rãtãcirea ºi boala
lor o problemã de stat ºi un motiv de
preocupare pentru majoritatea
copleºitoare a celor normali. Cu asta,
noi, cei mulþi, nu vom fi de acord, în
veci! Nu vom fi de acord cu tupeul ºi
voierismul lor, aceastã sfidare ºi
violare a intimitãþii celorlalþi, a celor
strãini de practicile sodomiste
L.G.B.T. „Niºte rãi ºi niºte fameni/ I-e
ruºine omenirii sã vã zicã vouã
oameni!”. Fostul preºedinte Iliescu,
nu cã ar fi un exemplu, întrebat ce
pãrere are despre homosexualitate a
spus cã „acolo e o problemã gravã
de igienã”. Spaþiul public nu aparþine
nici lor, nici golanilor, nici
rãufãcãtorilor, ci tuturor! Pentru a ne
bucura de el cu toþii, în liniºte ºi pace
socialã, trebuie ca fiecare sã se
comporte în limita moralei ºi decenþei,
fãrã ca noi, majoritatea normalã ºi
moralã, sã fim afectaþi de agresiunile
triviale ºi degradante pentru specia

umanã, manifestate public. Sã fim
obligaþi sã înghiþim exhibiþionismul,
pentru cã aºa este „politically correct”.
Nu are nimeni nimic cu cei ce-ºi duc
viaþa sexualã în intimitate ºi bun simþ.
Ce-ar fi sã ne-apucãm, noi cei cu
orientãri normale, sã defilãm, în
maniera lor destrãbãlatã, prin faþa
deviaþilor sexual, forþîndu-i sã ne
suporte? Cum s-ar simþi? A accepta
nebunia ca normalitate, echivaleazã
cu un abandon, o cedare în faþa
incapacitãþii noastre de a rezolva o
problema atît de virulentã, cu urmãri
catastrofale pentru societatea
româneascã.
   Lumea a fost ziditã sub tipar de
credinþã, moralitate ºi normalitate!
Cum sã acceptãm plaga
anormalitãþii? Adam ar fi rãmas
singur pe pãmînt, dacã n-ar fi avut
perechea-femeie. Altfel spus, dacã
L.G.B.T. reprezintã normalul, atunci
firescul, care i se opune, reprezintã
anormalul, iar înmulþirea noastrã pe
pãmînt este, potrivit deviaþilor,
rezultatul unui accident nefericit!
Dupã acelaºi raþionament absurd,
Adam trebuia sã practice zoofilia, sã
se iubeascã cu ºarpele, nu-i aºa?
Fascinant? Amuzant? Nu! Degradant!
Mãcar îi putem pedepsi pe impostorii
ãºtia cu propriile nuiele. Ãºtia vor sã
ne spunã cã nu mai este la modã sã
credem în Dumnezeu! Dar El existã,
blestemaþilor, ºi veþi plãti scãrmãnatul
pidosnic în dormitorul de lîngã
camera unor copii nevinovaþi,
adoptaþi fãrã consimþãmîntul lor.
Discriminarea ºi rasismul tocmai de
aceea au fost inventate ºi invocate tot
mai des, ca sã închidã gura
normalitãþii, ºi, de ce nu, pentru
depopularea planetei. Nu trebuie
acceptate mizeriile occidentale,
impuse de conducãtorii cretini ºi
ipocriþi ai aºa zisei „Uniuni” europene
dezunite, ºi de slugile lor autohtone.
   Credinþa milenarã trebuie cu orice
preþ apãratã. Aceºti deviaþi, încurajaþi
deliberat, care au devenit impertinenþi
ºi provocatori, trebuie trimiºi acolo
unde lipsa moralitãþii ºi desfrînarea
sterilã, fãrã limite, e la modã! La
Bruxelles! Mã scîrbeºte efectiv modul
în care instituþiile de culturã ale
statului român se lasã cãlcate precum
gãinile de „cocoºii” altor specii, care

ne induc ideea cã familiile normale
sînt demodate, acceptînd studii
mãsluite sau inexistente, care servesc
interesele ocultei, ce încearcã sã
distrugã sau sã slãbeascã
creºtinismul ortodox prin campanii
violente „non-profit”, cu finanþãri
internaþionale impresionante. Cum în
mai multe state ale Americii
homosexualitatea a fost legalizatã, iar
statelor din „uniune” li se impune
oficial, ne aºteptãm ca Iohannis sã
batã ºi el palma peste fund.
   Consumul de droguri a fost
legalizat în foarte multe state.
Liderul U.S.R. Dan Barna, care s-a
declarat de acord cu legalizarea
consumului individual de droguri,
încurajeazã public consumul
acestora. Astfel, prin extrapolare,
se poate afirma cã membrii U.S.R.
au fost deja înregimentaþi în
gruparea L.G.B.T., poziþia lor de la
referendumul pentru familie fiind
edificatoare. Acum sînt ºi de partea
iubitorilor de liniuþe ºi de tras pe
nas! Cînd ne gîndim cã Barna
acesta þinea morþiº sã ajungã
preºedinte! Niºte schizo-paranoizi,
care cred cã au epuizat urgenþele
vitale ale românilor ºi trebuie
aprobat consumul de droguri.
Paradoxal, nu!? Democraþia are
subtilitãþile ei. Are criminalii ei,
drogaþii ei, deviaþii ei, penalii ei,
manipulatorii ei! Unde? În mocirla
figurinelor politice ºi de stat! Cu un
preºedinte ca Werner e ca ºi cum
l-ar pune cineva pe Lucifer sã
modereze armonizarea zicerilor
Bibliei, cu blasfemiile Pentagramei
sataniste. Sã mai sperãm în
intervenþia legii? Nici vorbã! Care
legi? Legile lor nu apãrã
moralitatea, ci putreziciunile ºi
trãdãrile aleºilor neamului din
fruntea turmei îndobitocite. Toate
aceste probleme trebuie privite în
schemã creºtinã, psihanaliticã ºi
a supravieþuirii naþiei. Numai aºa
ne putem forma ºi pãstra o
conºtiinþã moralã, fundamentatã,
printre alte principii,  ºi pe
noþiunea de pãcat.. . datã de
sentimentul vinovãþiei, de care
„ei” sînt strãini.

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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  Media plecãrilor din þarã este de
200.000 de persoane anual. Aceasta
înseamnã cã în 5 ani un milion de
românaºi ies din þarã. Posibil ca unii
dintre ei sã se mai ºi întoarcã pentru
cã nu au reuºit sã facã faþã mirajului de
peste hotare. De fapt, nu existã o
statisticã a celor care decid sã se
întoarcã permanent în þarã. Sunt slujbe
de toate categoriile în Occident, de la
spãlat de vase, în bucãtãrie, în  spitale,
la ºters bãtrâni la fund, în diferite munci
la limita sclaviei ºi aºa mai departe.

Românii sunt de gãsit peste tot
ºi nu mai mirã pe nimeni cã
aproape peste tot în lume dai peste
un român, chiar ºi în cea mai
îndepãrtatã þarã sau în cel mai izolat
loc dai peste un românaº. Este ºi
normal sã fie aºa, dacã peste
graniþele þãrii se regãsesc peste 6
milioane de români. Cei mai mulþi
au pãrãsit þara dupã 1990. Culmea
este cã exodul a crescut dupã 2007,
când graniþele s-au deschis cu
adevãrat ºi se poate circula cu
buletinul aproape în orice colþ al
Europei, fãrã sã te mai întrebe
nimeni de nimic. În ritmul acesta în

 ªtefan Bãeºiu

Libertatea de a fugi ºi democraþia originalã
câþiva ani þara se va goli ºi probabil
cã vor rãmâne doar câþiva bugetari
care sã emitã monedã ºi care sã
pãzeascã graniþele sau sã elibereze
vreo adeverinþã celor plecaþi afarã.

Ar trebui sã mai rãmânã câteva
primãrii în toatã þara, vreo 3 – 4 judeþe
ºi cam atât. ªi probabil râul, ramul.
Dacã o mai fi vreun râu sau vreun ram
prin 2050 – 2060. Unii specialiºti
susþin cã peste 30 de ani o sã mai fim
doar vreo 12 milioane de românaºi.
Adicã nu se ºtie cine va fi majoritar în
þarã: cel mai probabil etnia rromã.
Rromii pleacã, dar revin tot timpul ºi
nu uitã sã facã vreo 3 – 4 copii.

România va exista ºi peste 30 de
ani, dar nu se ºtie cine o va mai popula.
E deja redundant dacã se mai afirmã
cã politicienii români nu au niciun fel
de responsabilitate cu privire la viitorul
þãrii. Se guverneazã dupã principiul
Hic et nunc sau Apres moi le deluge!
Este ºi motivul pentru care doar
Institutul Naþional de Statisticã ne mai
poate spune ce se întâmplã ºi ce s-ar
putea întâmpla cu aceastã populaþie,
popor sau naþiune. Ei bine, în funcþie
de predicþiile statisticienilor ºi de

analizele celor de la prognoze viitorul
þãrii nu e deloc roz. Vom fi din ce în ce
mai puþini. Nu vom reuºi sã avem
autostrãzile de care avem nevoie în
urmãtorii 4 ani, pentru a le oferi motive
românilor sã rãmânã acasã sau sã se
întoarcã acasã. Nu avem locuri de muncã
sau dacã le avem sunt încã prost plãtite,
multe din ele. Mai bine de jumãtate
dintre salariaþii din þarã sunt încasatori
de salariu minim pe economie.

Unde mai pui cã sunt încã multe
zone, în special în Moldova sau în
Oltenia unde plata „la negru” încã
se mai practicã sau statul peste
program, neplãtit, sau salariul plãtit
la douã-trei luni. Aceºti oameni de
afaceri încã sunt þinuþi în braþe de
instituþiile statului. Sunt opera
democraþiei originale în care încã
existãm. O þarã în care încã existã
sclavi pe salariul minim pe
economie, plãtit la 3 luni, poate.
Oricât de mult ar fi încercat justiþia
sã îi mai sperie pe cei care încalcã
legea, din spate au tot venit
generaþii de politicieni ºi de
oameni de afaceri care au folosit
aceeaºi reþetã: mita, relaþiile,

cumetriile pentru accesarea de bani
publici. Protecþia organelor statului
pentru afaceri mai mult sau mai
puþin legale. Sunt zone întregi din
þarã care au rãmas foarte sãrace ºi
vor continua sã se zbatã în sãrãcie.
Aici se practicã din greu salariul
minim plãtit când îºi aduce aminte
patronul, atunci când terminã de
fãcut vile familiei sau când se
întoarce din Dubai sau când îºi
achitã ultimul model de merþan.

Din zonele astea sãrace ºi pline de
inechitãþi, în care cel care învaþã carte
nu are niciun fel de valoare, dacã nu
are bani ºi relaþii, lumea va continua
sã dea bir cu fugiþii. Se vor goli în
continuare toate satele. Nu de foame,
nu neapãrat cã nivelul de trai e scãzut
sau cã nu e canalizare, apã, gaze sau
nu sunt ºosele, ci pentru cã nu este
niciun fel de speranþã cã se va trãi
normal ºi în comunitãþile lor, în þara
lor. Lipsa de speranþã este cruntã ºi
ea îi determinã pe români sã fugã din
þarã în numãr mai mare decât pe
vremea comuniºtilor. Singurul lucru
cert este libertatea de a fugi din þarã.
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Ministrul demis ºi
desemnat al Economiei, Industriei
ºi Mediului de Afaceri, Virgil
Popescu a fost audiat marþi de
comisiile reunite din cele douã
camere ale Parlamentului. Popescu
a primit aviz favorabil pentru a
redeveni ministru, dar numai dupã
un tir de întrebãri agresive ºi dupã
ce s-a lãsat cu þipete ºi acuzaþii.

În timpul audierilor care au durat
doua ore, lui Virgil Popescu i s-a
cerut sã rãspundã la întrebãri despre:
sectorul energetic (de la termoficare
pânã la producþia de energie
nuclearã), construcþia de nave în
ªantierul Naval din Mangalia,
programul Strart-Up Nation ºi alte
probleme care þin de mediul de
afaceri, dar ºi chestiuni legate de
turism. Chiar dacã prestaþia
ministrului mehedinþean a fost una
impecabilã ºi la înãlþime, audierile
s-au lãsat cu þipete, cu acuzaþii din
toate pãrþile ºi cu schimburi de
invective între unii parlamentari.
Astfel, deputatul PSD de Hunedoara
Laurenþiu Nistor a numit-o pe colega
sa liberalã Carmen Hãrãu

Virgil Popescu, aviz pozitiv la Comisie

„pesedisto-penelistã”. Aceasta a
reacþionat, susþinând cã Nistor e
„subaltenul unui fost tractorist”.
„Poate aºa a fost destinul meu,
domna senator”, a rãspuns Nistor.

În timpul audierii, a mai apãrut
un conflict cu Roxana Mînzatu,
deputat PSD ºi fost ministru al
Fondurilor Europene. Aceasta, dar
ºi senatorul Radu Oprea au început
sã þipe la Virgil Popescu,
acuzându-l cã a înjumãtãþit bugetul
pentru programul Start-Up Nation.

În cele din urma, în timp ce
rãspundea unor întrebãri privind
viitorul Complexului Energetic
Hunedoara, Virgil Popescu ºi-a
pierdut ºi el rãbdarea ºi a ridicat tonul.

La finalul audierilor, 23 de
parlamentari au votat pentru ca Virgil
Popescu sã ocupe, din nou, funcþia
de ministru. Alþi 21 de parlamentari
au votat împotrivã. În consecinþã,
comisiile reunite de resort i-au dat
aviz pozitiv lui Virgil Popescu pentru
revenirea în funcþia de ministru, la
douã sãptãmâni dupã ce a fost demis
tot Cabinetul Orban, prin moþiune de
cenzurã.

“Este o sãrbãtoare importantã,
astãzi, miercuri (19 februarie 2020)
pentru arta româneascã. Ziua
Naþionalã Constantin Brâncuºi,
înscrisã ºi în calendarul cultural
universal, reprezintã omagiul pe
care România contemporanã ºi
întreaga lume îl aduc an de an
geniului pãrintelui sculpturii
moderne, român prin naºtere,
universal prin creaþiile sale.

Manifestãrile organizate cu acest
prilej în þarã ºi în întreaga lume se
bucurã de interesul publicului ºi al
lumii artistice, o recunoaºtere
incontestabilã a valorii operelor
brâncuºiene. Cel mai recent
exemplu în acest sens este numãrul
record de vizitatori, peste 100.000,
înregistrat de expoziþia
retrospectivã închinatã lui
Constantin Brâncuºi în cadrul
ediþiei din aceastã iarnã a
Festivalului internaþional de artã de
la Bruxelles, Europalia.

Pentru noi, ca români, este un
argument în plus sã îl preþuim pe
mãsurã pe Constantin Brâncuºi, sã
dovedim respect faþã de tot ceea ce
ne leagã de viaþa ºi opera sa. Chiar
dacã viaþa l-a dus departe de
meleagurile natale, între mari artiºti
ai epocii sale, Constantin Brâncuºi
ºi-a cultivat talentul înnãscut, dar nu
ºi-a uitat rãdãcinile ºi a rãmas
sufleteºte legat de satul românesc. A
iubit simplitatea vieþii rurale, iar
sculpturile sale au cucerit tocmai prin
simplitatea lor, rafinament ºi
modernitate în acelaºi timp. Gãzduite

Mesajul premierului Ludovic Orban cu prilejul

Zilei Naþionale Constantin Brâncuºi
astãzi în muzee renumite din întreaga
lume, lucrãrile lui Brâncuºi ne fac
mândri cã ne-am nãscut pe aceleaºi
meleaguri cu creatorul lor.

Suntem datori sã pãstrãm aceastã
preþioasã moºtenire pentru ca ºi
generaþiile care ne urmeazã sã se
bucure de ea. Este o reparaþie moralã
cu care încã îi suntem datori marelui
sculptor, pentru dezinteresul nedrept
manifestat în anii de comunism faþã
de opera ºi personalitatea lui.

Evenimentele organizate anul
acesta de Ministerul Culturii îºi
propun sã ofere unui segment cât
mai larg al publicului acces la
informaþii despre viaþa ºi arta
marelui sculptor. Unul dintre
acestea este inaugurarea Muzeului
Naþional “Constantin Brâncuºi”, la
Târgu Jiu, în casa în care artistul a
locuit în perioada în care lucra la
Ansamblul monumental „Calea
Eroilor“, compus din Masa Tãcerii,
Poarta Sãrutului, Aleea Scaunelor
ºi Coloana fãrã Sfârºit. Este o
minimã reparaþie, dar ºi un început,
pentru a nu repeta greºeala
ireparabilã a nepãsãrii unora care
au lãsat în paraginã, pânã la
distrugere, casa în care s-a nãscut
Constantin Brâncuºi.

Indiferent de vremuri ºi de
convingerile noastre, valorile
culturale sunt bunurile comune,
care ne definesc ca popor ºi pe care
suntem datori sã le promovãm ºi
sã le respectãm!”

LUDOVIC ORBAN,
Prim-ministru al României Romeo Crîºmaru

O l a n d a ,
respectiv Austria, cu ajutorul celor doi
bãrbaþi, unde urmau sã plãteascã suma de
6.000 de euro/persoanã.

În cauzã, poliþiºtii de frontierã efectueazã cercetãri,
sub coordonarea unui procuror din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul Mehedinþi, sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de trecere frauduloasã
a frontierei de stat pentru sirieni, respectiv de trafic
de migranþi pentru cetãþenii austrieci.

 Totodatã, cele ºase persoane din Siria urmeazã
sã fie preluate de Inspectoratul General pentru
Imigrãri, la finalizarea cercetãrilor fiind dispuse
mãsurile legale care se impun.

PURTÃTOR DE CUVÂNT
Agent ºef de poliþie MORARU CORINA

ªase sirieni ºi...

   Centrul de Prevenire Evaluare ºi Consiliere
Antidrog Hunedoara (CPECA) Hunedoara, structura
teritorialã a Agenþiei Naþionale Antidrog, implementeazã
în anul ºcolar 2019-2020 proiectul naþional “Cum sã
creºtem sãnãtoºi”, proiect ce se adreseazã elevilor din
învãþãmântul preºcolar din judeþul Hunedoara.
   În ziua de 12 februarie a.c., specialiºtii CPECA
Hunedoara au susþinut al doilea curs de formare a
cadrelor didactice din judeþul Hunedoara, care vor
implementa proiectul în acest an ºcolar la grupele mari
de elevi. La sesiunea de formare au participat 33 cadre
didactice ºi consilieri ºcolari din unitãþile de învãþãmânt
preºcolar de la nivelul judeþului.

Proiectul “Cum sã creºtem sãnãtoºi” are ca obiectiv
formarea de deprinderi de viaþã sãnãtoasã în rândul
copiilor de vârstã preºcolarã, punând accent pe importanþa
adoptãrii unui stil de viaþã sãnãtos (alimentaþie, igienã,
miºcare), a comportamentelor sãnãtoase (fãrã fum de

Proiectul naþional de prevenire „Cum sã creºtem sãnãtoºi”,
derulat în grãdiniþele din judeþul Hunedoara

tigarã, alcool ºi medicamente fãrã prescripþie medicalã)
ºi a modalitãþilor adecvate de rezolvare a conflictelor fãrã
violenþã ºi de luare a deciziilor.
   Activitãþile sunt concepute în concordanþã cu nivelul
de dezvoltare socio-emoþionalã al copiilor de vârstã
preºcolarã ºi ºcolarã micã, astfel încât sã fie atractive ºi
uºor de înþeles. Copiii vor învãþa, prin intermediul a
douã personaje Fifi ºi Bondãrel, prin joc ºi activitãþi
practice (desenat, decupat, scenete etc.), care sunt
comportamentele care îi ajutã sã se dezvolte sãnãtos ºi
cum sã se fereascã de lucrurile periculoase.

În prezent proiectul deja se deruleazã în instituþiile de
învãþãmânt preºcolar, 10 grupe de copii (190 copii din
grupele mari) din grãdiniþele din judeþul Hunedoara
desfãºoarã activitãþile specifice proiectului, prin intermediul
specialiºtilor CPECA ºi al cadrelor didactice formate.

CENTRUL DE PREVENIRE EVALUARE SI
CONSILIERE ANTIDROG HUNEDOARA
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De câþiva ani societatea româneascã este
bulversatã de o problemã deosebit de spinoasã:
Roºia Montanã. Nenumãrate nopþi ºi zile au fost
marcate de manifestãri masive de stradã în
Bucureºti ºi în multe alte oraºe. La acestea au
participat mii ºi zeci de mii de oameni de cele mai
diverse profesii, pregãtiri intelectuale. Oamenii
aceºtia strigã, expun pancarte ºi vor sã atragã
atenþia asupra unui contract pe care statul român
l-a încheiat cu o firmã canadianã, prin care se
permite acesteia sã extragã aurul ºi celelalte metale
din Munþii Apuseni. Demult nu am vãzut o pornire
atât de hotãrâtã a maselor împotriva unui
document, pe care guvernanþii noºtri vor sã-l
perfecteze. Presa cu toate formele ei sprijinã în cea
mai mare mãsurã aceste manifestãri. Celor din
stradã li s-au alãturat demult instituþii de prima
mânã a statului, printre care menþionãm Academia
Românã ºi Patriarhia Românã, aducând argumente
solide în sprijinul cauzei manifestanþilor. Chiar în
discuþiile pe care le ai cu oameni simpli din sate ºi
oraºe revine tema aceasta a Roºiei Montane ºi, cu
rare excepþii, toþi sunt de acord cã aurul Apusenilor
nu trebuie vândut, indiferent de preþ. Mai mult, se
aduc argumente cã este o afacere pãguboasã
pentru statul român, cã peste 94% din aurul extras
ar pleca peste mãri ºi þãri, iar restul ar rãmâne drept
platã pentru þarã. Se aduc argumente cã folosirea
unei substanþe chimice, numitã cianurã, va distruge
vegetaþia din zonã ºi va otrãvi apele subterane
pentru o perioadã greu de calculat. Împotriva
acestei atitudini categorice se situeazã câþiva
politicieni ºi un grup de localnici din zona
respectivã a Munþilor Apuseni.Guvernanþii încearcã
sã ne convingã cã acel contract este fãcut în condiþii
avantajoase pentru statul român, iar localnicii sperã
cã începutul lucrãrilor respective le va crea locuri de
muncã ºi o ºansã de supravieþuire.

Problema este deosebit de delicatã ºi a reuºit
sã scindeze societatea româneascã. Fiecare
parte are adevãrul ei ºi o dozã de dreptate mai
mare sau mai micã.

Ca român, cu o brumã de culturã istoricã ºi de
conºtiinþã civicã, mã alãtur celor ce spun un “NU”
hotãrât concesionãrii câmpului aurifer al Munþilor
Apuseni. Este comoara neamului românesc. Ea
aparþine fiinþei neamului, ci nu unei generaþii
oarecare. De mii de ani de aici s-a extras aur de
romani, de români, de austrieci ºi de mulþi alþii,
dar aurul nu s-a terminat. Parcã Dumnezeu a
rânduit ca din aceastã comoarã sã se înfrupte
multe-multe generaþii, ea sã fie reazimul neamului
nostru la vremuri de nevoie ºi de restriºte. Nu are
dreptul nici o generaþie sã vândã aceastã comoarã,
indiferent de preþ ºi de condiþii. Mineritul de astãzi
nu se mai face ca altãdatã, cu galerii subterane, cu
târnãcopul ºi cu lopata. Acum vor veni cu maºini
de mare capacitate. La Roºia Montanã vor fi

Comoara din adâncuri
detonate zilnic aproximativ 10.000 tone de
explozibil. Munþii vor fi sparþi în bucãþele. Acestea
vor intra în pântecele uriaºe ale malaxoarelor ºi
vor fi transformate în praf mãrunt, care va fi spãlat
apoi în cianurã de potasiu ºi astfel va fi extras aurul,
argintul, wolframul ºi multe alte metale care mai
sunt în pântecele munþilor. Unele din astfel de
metale se mai gãsesc într-un loc sau douã de pe
glob ºi sunt mai scumpe decât aurul. În urma
acestor ºantiere vor fi clãdiþi noi munþi, dar din
sterilul ce va rezulta din aceste procese tehnologice.
Sute de ani, pe munþii aceia de steril nu va mai
creºte iarbã sau pãdure, nu se va mai auzi cântecul
pãsãrilor! În urma acelui ºantier monstruos vor
rãmâne lacuri imense, dar nu de apã, ci de cianurã
uzatã, care se va infiltra în sol, se va evapora în aer
ºi va otrãvi tot ºi toate. Localnicii sperã cã vor gãsi
locuri de muncã. Este firesc. Se uitã însã, cã
mineritul de acolo nu va mai fi ca cel pe care-l ºtiu
ei din tatã-n fiu. Vor lucra acolo câþiva
mecanizatori, care vor manevra maºinãriile de tot
felul, iar localnicii se vor uita ca la spectacol.
Localnicilor li se vor expropria forþat terenurile
pe care le au în zonã, iar dupã cei câþiva ani cât
vor dura lucrãrile, vor rãmâne ºi fãrã terenuri, ºi
fãrã locuri de muncã ºi cu pãmânt, ºi cu ape, ºi
cu aer otrãvit. Nu numai ei au nevoie de locuri de
muncã, ci în toatã þara sunt probleme cu locurile
de muncã, iar contractul în discuþie nu este soluþia
salvatoare ºi nici de lungã duratã.

Sperãm cã situaþia se va rezolva în spiritul apãrãrii
valorilor inestimabile ale pãmântului ºi neamului
românesc, iar interesele mãrunte, meschine, de
moment, sã nu aibã ºanse de izbândã!

Constat cu bucurie cã, în afarã de comoara din
Munþii Apuseni, pe care vor sã ne-o rãpeascã atâþia
vânturã-lume, mai existã o comoarã în adâncul
sufletului românesc: dragostea de þarã. Oamenii
din stradã, fie cã sunt din þarã, fie din strãinãtate,
fiecare român, care simte o revoltã în sufletul lui
faþã de înstrãinarea unei avuþii naþionale sunt
români adevãraþi, care-ºi iubesc þara ºi neamul.
Atâta vreme cât va exista acest sentiment, nu-i totul
pierdut. Am întâlnit oameni, care plângeau, când
vorbeau de fabrici ºi uzine transformate în fier vechi,
care plângeau, când vorbeau de pãdurile rase de
pe suprafaþa pãmântului ºi duse aiurea, peste mãri
ºi þãri. Întâlnesc astãzi oameni, care se revoltã cu
hotãrâre faþã de înstrãinarea uneia dintre cele mai
preþioase comori cu care a înzestrat Dumnezeu
pãmântul românesc. Lucrul acesta ne bucurã. Ne
bucurã, fiindcã generaþii diferite, români de diferite
vârste se regãsesc întru aceeaºi dorinþã manifestatã
în mod democratic de a-ºi apãra þara ºi valorile ei.
Atâta vreme cât un astfel de ideal scoate în stradã zeci
de mii de oameni, nu-i totul pierdut! România va trãi,
în ciuda tuturor eforturilor vrãjmaºe de risipire. Dã,
Doamne! Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Înalta Curte l-a condamnat miercuri (19
februarie a.c.) pe Adrian Duicu, fostul ºef

CJ Mehedinþi (ex-PSD, actual membru Pro
România) la un an ºi jumãtate de

închisoare cu suspendare.
Procurorii DNA susþineau în 2014, în

referatul la dosarul de corupþie al lui Adrian
Duicu, faptul cã acesta ºi-a folosit calitatea
influentã pentru a determina o promovare în
centrala Ministerului Afacerilor de Interne
pentru ªtefan Constantin Ponea, ºeful Poliþiei
Mehedinþi. Procurorii susþineau cã traficul de
influenþã s-a fãcut din biroul de premier al lui
Victor Ponta de la Palatul Victoria.

Minuta ºedinþei Înaltei Curþi:
4878/2/2014 – Respinge, ca nefondate,

apelurile declarate de Parchetul de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie – Direcþia
Naþionalã Anticorupþie ºi de inculpaþii Borugã
Doina ºi Duicu Ioan Adrian împotriva sentinþei
penale nr. 254/F din data de 20 decembrie 2017
a Curþii de Apel Bucureºti – Secþia a II-a Penalã,
pronunþatã în dosarul nr. 4878/2/2014 (2747/
2014), privind ºi pe intimaþii inculpaþi Rolea
Elisabeta Zenovia, Ponea Constantin ªtefan,
Popescu Constantin, Popescu Daniela Delia,
Bãdin Andrei Dan, Feraru Grigoriþa, Drãghia
Valentina ºi Stãnoiu Cristian Damian.
Cheltuielile judiciare ocazionate de soluþionarea
apelului declarat de Parchetul de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie – Direcþia Naþionalã
Anticorupþie, rãmân în sarcina statului. Obligã
apelanþii – intimaþi inculpaþi Borugã Doina ºi
Duicu Ioan Adrian la plata sumei de câte 1000
lei, cu titlu de cheltuieli judiciare cãtre stat.
Onorariile parþiale cuvenite apãrãtorilor
desemnaþi din oficiu pentru apelanþii – intimaþi
inculpaþi Borugã Doina ºi Duicu Ioan Adrian,
pânã la prezentarea apãrãtorilor aleºi, în sumã
de câte 1000 lei, rãmân în sarcina statului.
Onorariile parþiale cuvenite apãrãtorilor
desemnaþi din oficiu pentru intimaþii inculpaþi
Rolea Elisabeta Zenovia, Ponea Constantin
ªtefan, Popescu Constantin, Bãdin Andrei Dan,
Feraru Grigoriþa, Drãghia Valentina ºi Stãnoiu
Cristian Damian, pânã la prezentarea
apãrãtorilor aleºi, în sumã de câte 1000 lei,
rãmân în sarcina statului. Onorariul cuvenit
apãrãtorului desemnat din oficiu pentru
intimata inculpatã Popescu Daniela Delia, în
sumã de 1500 lei, rãmâne în sarcina statului.
Definitivã. Pronunþatã în ºedinþã publicã, azi,
19 februarie 2020.

Sursa: g4 media.ro

Adrian Duicu, fostul baron
PSD de Mehedinþi,

condamnat definitiv la un an ºi
jumãtate de închisoare cu

suspendare
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Ediþia a XVII-a a
Festivalului Internaþional
al Televiziunilor ºi
P r o d u c ã t o r i l o r
Independenþi SIMFEST
va fi organizatã, anul
acesta, la Tîrgu Mureº, în perioada 14 – 20
septembrie. SIMFEST a intrat cu adevãrat în circuitul
festivalier internaþional ºi înregistrarea lui a fost
acceptatã pe douã mari platforme online dedicate
festivalurilor: filmfreeway.com din SUA ºi
festhome.com din Marea Britanie.

Sesiunea de înscriere în competiþie a fost
deschisã în 15 ianuarie ºi se va încheia în 30
iunie. În doar 3 sãptãmâni a fost înregistrat un
record de înregistrãri: 744 producþii din 77 de
þãri. Harta alãturatã, cu þãrile participante colorate
în diverse nuanþe de albastru, este sugestivã.

Organizatorii festivalului apreciazã cã pânã la
final numãrul înscrierilor va fi de ordinul miilor,
cu atât mai mult cu cât sunt aºteptaþi sã intre în
competiþie creatorii de media români ºi
televiziunile europene.

Un juriu numeros, compus din profesioniºti
de primã mânã din televiziune ºi cinematografie
va fi nevoit sã desfãºoare o dificilã muncã de
preselecþie, în perioada 1 iulie – 15 august,
astfel încât în faþa juriului finalei sã ajungã
producþiile cele mai valoroase.

Juriul final va avea în componenþã experþi din
România, Franþa, Austria, Spania, Belgia ºi Italia.

Festivalul este organizat în fiecare an, la Tîrgu
Mureº, de Asociaþia culturalã SIMFEST pentru
sprijinirea ºi promovarea creatorilor din media
ºi artele vizuale. Ediþia 2020 va fi, asemenea
celor precedente, un adevãrat complex cultural,
programând numeroase evenimente adiacente:
expoziþii de fotografie ºi tehnicã video, proiecþii
publice în exclusivitate ale unor filme artistice
ºi documentare, lansãri de carte, recitaluri de
muzicã ºi poezie, spectacole º.a. Organizatorii
promit sã pregãteascã ºi alte surprize.

Echipa SIMFEST

Tîrgu Mureºul ar putea fi,
pentru o sãptãmânã, un

centru al televiziunii ºi
cinematografiei mondiale

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã, a demarat
Campania de informare a fermierilor privind
depunerea Cererii Unice de Platã în anului 2020,
sub sloganul:

“APIA: DIN NOU LA DRUM ALÃTURI DE
FERMIERII ROMÂNI!

Depune Cererea Unicã de Platã în perioada 2
Martie – 15 Mai 2020!”

Cererile Unice de Platã se depun la Centrele
judeþene/locale APIA ºi al Centrului Municipiului
Bucureºti, în perioada 02 martie – 15 mai 2020.

Fermierii vor depune la APIA o singurã Cerere
Unicã de Platã, chiar dacã utilizeazã suprafeþe de
teren în diferite localitãþi sau judeþe!

România, în calitate de stat membru al Uniunii
Europene, beneficiazã de fonduri europene, prin
aplicarea schemelor de plãþi/mãsurilor de sprijin/
ajutoarelor naþionale tranzitorii, ca mecanisme de
susþinere a producãtorilor agricoli, respectiv:

- schema de platã unicã pe suprafaþã (SAPS),
plata redistributivã, plata pentru practici agricole
benefice pentru climã ºi mediu, plata pentru tinerii
fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de
sprijin cuplat în sectorul vegetal ºi zootehnic,

- mãsurile compensatorii de dezvoltare ruralã:
Mãsura 10 - Agro-mediu ºi climã, Mãsura 11 -
Agricultura ecologicã, Mãsura 13 - Plãþi pentru zone
care se confruntã cu constrângeri naturale sau alte
constrângeri specifice (PNDR 2014-2020),

- ajutoarele naþionale tranzitorii (ANT) care se
acordã în sectorul vegetal ºi zootehnic.

În Campania 2020, completarea declaraþiei de
suprafaþã se realizeazã electronic, folosind
aplicaþia IPA-Online la adresa: http://
lpis.apia.org.ro/. Finalizarea ºi închiderea cererii
unice de platã în IPA-Online se face în prezenþa
funcþionarului APIA responsabil cu primirea
cererii unice de platã, dupã verificarea acesteia
ºi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate
ºi corectarea eventualelor probleme semnalate de
cãtre sistemul informatic.

Acelaºi principiu se aplicã ºi pentru fermierii,
crescãtori de animale, care vor completa Cererea
unicã de platã – declaraþie sector zootehnic,
împreunã cu funcþionarul APIA, în aplicaþia dedicatã
sectorului zootehnic.

Pentru a beneficia de sprijinul aferent
schemelor de platã/mãsurilor de dezvoltare
ruralã/ ajutoarelor naþionale fermierii trebuie sã
depunã anual, la APIA, Cererea Unicã de Platã
ºi sã îndeplineascã condiþiile de eligibilitate
conform legislaþiei comunitare ºi naþionale în
vigoare.

În cazul Mãsurilor 10 ºi 11, fermierii trebuie
sã respecte ºi cerinþele specifice pachetelor
solicitate la platã ºi cerinþele de bazã conform

Startul Campaniei de informare privind depunerea
Cererii Unice de Platã în anul 2020

Programului Naþional de Dezvoltare Ruralã 2014-
2020. Informaþii privind zonele eligibile pentru
Mãsura 10, Mãsura 11 ºi Mãsura 13 se regãsesc în
PNDR 2014-2020, pe site-ul APIA, http://
www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/
materiale-de-informare-anul-2020 ºi la Centrele
judeþene/locale APIA.

Pentru a beneficia de subvenþii, solicitanþii
(indiferent cã sunt persoane fizice sau juridice)
trebuie sã prezinte documentele privind utilizarea
terenului conform art. 5 din Ordinul MADR nr. 619/
2015, cu modificãri ºi completãri.

Documentele care fac dovada cã terenul agricol
se aflã la dispoziþia fermierului trebuie sã fie încheiate
înaintea depunerii cererii unice de platã ºi trebuie sã
fie valabile la data depunerii cererii.

Responsabilitatea privind legalitatea ºi
valabilitatea documentelor aparþine fermierului
ºi/sau autoritãþii care a emis/atestat aceste
documente, dupã caz.

Potrivit prevederilor legislaþiei europene ºi
naþionale, orice fermier care solicitã plãþi în cadrul
schemelor de platã/mãsurilor de sprijin/
ajutoarelor naþionale tranzitorii aferente
Campaniei 2020, trebuie sã respecte normele de
ecocondiþionalitate, care cuprind Bunele Condiþii
Agricole ºi de Mediu (GAEC) ºi Cerinþele Legale
în Materie de Gestionare (SMR), pe tot pacursul
anului, pe toate parcelele agricole din cadrul
exploataþiei, indiferent de mãrimea lor.

Informaþiile detaliate pentru accesarea fiecãrei
scheme de platã/mãsuri de sprijin, inclusiv hãrþile
ºi listele cu UAT eligibile pentru mãsurile de
dezvoltare ruralã, pot fi consultate la centrele
judeþene/locale ale APIA ºi pe site-urile:
www.apia.org.ro, www.madr.ro ºi www.pndr.ro.

Pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a
rezervat pentru primirea Cererilor în Campania 2020,
rugãm fermierii sã se prezinte la data ºi ora la care
sunt programaþi conform INVITAÞIEI primite.

Informaþii relevante se regãsesc postate pe site-
ul APIA www.apia.org.ro ºi în ghidurile adresate
fermierilor care solicitã plãþi pe suprafaþã de la sediile
Centrelor Judeþene ºi Locale ale Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã din fiecare judeþ.

 Biroul de comunicare
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Simþi nevoia de a-þi remodela conºtiinþa ºi implicit
filozofia de viaþã pe parcursul acestei sãptãmâni.
Discuþiile cu ceilalþi ºi acþiunile întreprinse au legãturã
cu schimbãrile majore care intervin încet, dar sigur în
segmentul socio-profesional. Sunt posibile discuþii cu
parteneri strãini, demersuri pentru cãlãtorii, pentru studii
sau chiar pleci pe neaºteptate într-o cãlãtorie surprizã.
Imaginea ta în ochii celorlalþi este controversatã ºi ar
trebui sã iei în seamã acest lucru. Energia zilei de joi
este rãscolitoare, astfel cã relaþiile cu ºefii ºi oficialitãþile
sunt instabile sau chiar pot lua turnuri nebãnuite. Începe
o perioadã foarte dinamicã pentru segmentul
profesional, iar unele relaþii colegiale ºi unele etape
profesionale se vor finaliza zgomotos. Susþinere realã
din partea prietenilor.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Cheltuielile, dezbaterile pe teme profesionale,
trasarea unor planuri de studii ºi cercetãri reprezintã
subiectele principale ale acestei sãptãmâni. Poþi primi
bani, bunuri, cadouri dintr-o colaborare sau din partea
rudelor, din partea partenerului de viaþã sau a colegilor
de serviciu. Foarte animat devine segmentul relaþiilor
cu strãinãtatea, al cãlãtoriilor ºi al pregãtirii
educaþionale. Relaþiile cu persoanele aflate în alte þãri
se vor evidenþia prin dialoguri aprinse, dar poþi
cãlãtori în diverse scopuri. Pe de altã parte, este posibil
sã începi o etapã de pregãtire printr-o formã de
ºcolarizare, necesarã pentru avansarea profesionalã.
Relaþii bune cu ºefii, dar disonante cu subalternii ºi
colegii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Dialogurile cu ceilalþi vor pune bazele unor acþiuni
ºi câºtiguri viitoare de bun augur. Este bine sã þii
cont ºi de sugestiile altora, dar sã-þi susþii ºi punctele
tale de vedere. Este rost de a-þi îmbunãtãþi veniturile
din colaborãri sau din moºteniri, partaje personale ºi
profesionale. Cheltuieli pe facturi, taxe restante dar
ºi pe daune produse de cei apropiaþi. Ziua de joi este
provocatoare, de aceea ar fi bine sã eviþi în aceastã zi
asumarea unor responsabilitãþi majore. Se deschide
o nouã etapã financiarã, în mod special în ceea ce
priveºte banii ºi bunurile comune cu alþii. Finalul
sãptãmânii îþi aduce armonie ºi echilibru în plan
mental. Sunt favorizate activitãþile culturale,
cãlãtoriile, dar ºi relaþionarea cu persoanele aflate în
strãinãtate.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã forfotã la serviciu,
însã va trebui sã-þi rezervi timp ºi energie fizicã ºi
pentru treburile personale ºi cele domestice.
Programeazã totul cu mãsurã ºi prudenþã, pentru cã
sãnãtatea îþi poate crea neplãceri serioase. Foarte
dinamic devine segmentul partenerial. Se pot
destrãma relaþii vechi, fie cã este vorba despre una
matrimonialã, fie cã este vorba despre una
profesionalã. Noutãþi clare în ceea ce priveºte
colaborãrile ºi parteneriatele în general. Foarte
favorizat este segmentul financiar, în mod special
veniturile pe care le obþii dintr-o colaborare,
moºtenirile ºi cheltuielile comune cu alþii. Practic
se deschide o nouã etapã în plan financiar, iar cele
discutate ºi petrecute pe parcursul acestei sãptãmâni
vor lua amploare în lunile urmãtoare.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Rãsturnãrile de situaþie în plan sentimental vor
atrage dupã sine altele în plan profesional. Probabil
cã în urma discuþiilor ºi evenimentelor în care eºti
implicat alãturi de persoanele dragi, te vei hotãrî sã
pui capãt acelor relaþii sau situaþii care te solicitã
prea mult sau în care ai descoperit nereguli serioase.
Ziua de joi poate fi foarte înºelãtoare, deci evit-o
pentru decizii sau discuþii ample. Sãnãtatea este
deficitarã ºi pot intra în discuþie analize, consultaþii
ºi intervenþii chirurgicale. Mult de lucru la serviciu
în partea a doua a sãptãmânii. Echilibreazã-þi
programul, astfel încât sã te ºi odihneºti regulat.
Relaþiile parteneriale sunt bune, însã se vor evidenþia
mai mult cele profesionale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Este nevoie sã te ocupi de membrii familiei ºi de
îndatoririle gospodãreºti. Sunt posibile discuþii
aprinse, însã depinde numai de tine cum gestionezi
lucrurile spre binele tuturor. Joi este o zi deosebitã,
cu o energie aparte, de aceea se pot produce avarii în
spaþiul locativ, dar ºi ceva neplãceri în relaþiile cu cei
dragi. Prudenþã, rãbdare, toleranþã! În plan sentimental
apar rãsturnãri de situaþie. Ai nevoie de mai multã
afecþiune ºi sprijin moral din partea celor dragi, dar
acestea, deocamdatã, întârzie sã aparã. Detaºeazã-te
de tot ce se petrece în planul amoros, deoarece nupoþi
controla lucrurile. La serviciu este o atmosferã plãcutã,
lucrezi bine, cu spor, iar colegii te susþin. Schmbãri
clare în segmentul muncii ºi al sãnãtãþii!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti înconjurat de multã lume la începutul
sãptãmânii, însã unii te vor sâcâi destul de mult.
Selecteazã-þi anturajul ºi nu da crezare chiar oricui
sau oricãrei informaþii care se vehiculeazã în
preajma ta. Acasã, în familie este multã forfotã,
existând riscul demarãrii unor conflicte pe termen
lung. Se recomandã prudenþã,  înþe legere,
toleranþã. Se vor evidenþia mai ales dialogurile
aprinse cu neamurile vârstnice. Începe o perioadã
favorabilã treburilor gospodãreºti de anvergurã.
În plan sentimental se întrezãresc noutãþi. Asta
înseamnã cã, fie se reconfigureazã termenii ºi
condiþiile unei relaþii vechi, fie se înfiripã una
nouã. Acum vei simþi clar încotro bate vântul
schimbãrii amoroase, dar încã nu este momentul
sã acþionezi. Ci doar sã iei aminte.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Îþi cresc veniturile obþinute din munca proprie, dar
apar ºi cheltuieli în faþa cãrora le reziºti cu greu. Evitã
pe cât posibil ziua de joi, pentru cumpãrãturi sau
achitarea datoriilor! Energia astralã a acestei zile
predispune la erori, pierderi, subiectivism în aprecieri
ºi lipsa atenþiei la detaliile importante. Eºti foarte
cãutat de persoanele din anturajul apropiat, fiind
posibile multe întâlniri ºi dialoguri. Unii chiar au
nevoie de sprijinul tãu moral, dar acordã-l cu mãsurã.
Pe de altã parte, se vor ivi cãlãtorii pe distanþe scurte,
fie de agrement, fie pentru a rezolva diverse chestiuni
profesionale. Acasã, în familie se vor simþi din plin
razele Soarelui, ce vor încãlzi atmosfera domesticã
în chip minunat.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

La începutul sãptãmânii ai multã energie ºi poþi
rezolva treburile restante, atât cele din plan personal,
cât ºi cele din plan profesional. Nu forþa nota, pentru
cã energia vitalã este fluctuantã, mai ales joi. Apar
câºtiguri din munca desfãºuratã la un loc de muncã,
dar totodatã apare ºi ispita cheltuielilor. Poate fi vorba
ºi despre achitarea unor datorii vechi sau despre
achiziþionarea unor bunuri dorite, planificate mai de
mult. Se recomandã prudenþã în planul financiar, în
mod special la secþiunea venituri obþinute din munca
proprie. Se deschide o etapã importantã ce va schimba
mult registrul veniturilor, dar ºi pe cel al muncii.
Relaþiile cu anturajul apropiat sunt dinamice ºi de bun
augur. Totuºi, selecteazã persoanele cãrora te destãinui.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Stãrile tale de spirit oscileazã mult pe tot parcursul
sãptãmânii, astfel cã este rost sã fii înþeles greºit de
alþii. Controleazã-þi reacþiile ºi menþine un ritm
constant în acþiuni. Sãnãtatea este vulnerabilã, bine
fiind sã te odihneºti, sã mergi la controale de
specialitate ºi sã urmezi sfaturile specialiºtilor.
Beneficiezi de multã energie astralã, astfel cã vei fi
tentat sã te implici în tot felul de acþiuni, mai mult
sau mai puþin folositoare þie. Selecteazã prioritãþile
ºi gestioneazã-þi eficient energia vitalã. Pentru
segmentul financiar se deschide o nouã etapã, fiind
rost de câºtiguri suplimentare sau mãcar discuþii în
acest sens. Însã, evitã implicarea în investiþii,
cheltuieli majore, deoarece sunt ºanse sã cheltuieºti
mai mult decât îþi poþi permite.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

O discuþie cu un prieten îþi va oferi idei ºi lãmuriri
deosebite privitor la evenimentele în care eºti
implicat. Ar fi bine ca unele amãnunte despre tine ºi
intenþiile tale sã nu le divulgi nimãnui. Sãnãtatea
este precarã, astfel cã ia în serios semnalele
organismului. Pot intra în discuþie analizele,
consultaþiile medicale ºi intervenþiile chirurgicale.
Provocarea perioadei analizate constã în deschiderea
mentalã ºi sufleteascã faþã de nou ºi progres.
Rezistenþa la toate acestea provoacã distorsiuni în
planurile existenþei tale. La serviciu se vor activa
conflictele vechi, mai ales cele provocate, din umbrã,
de cãtre bãrbaþi. Prudenþã ºi discernãmânt! Ai energie
suficientã pentru a te descurca în orice situaþie, însã
apeleazã ºi la cineva drag ºi de încredere.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Mediul socio-profesional te solicitã mult în aceastã
sãptãmânã. Se recomandã prudenþã în dialogurile cu
ºefii sau cu reprezentanþii instituþiilor oficiale, mai
ales pe 20 februarie. Foarte uºor, pe neobservate îþi
pot fi compromise imaginea publicã ºi poziþia în
cadrul unui colectiv de muncã. Prietenii îþi sunt alãturi
cu sfaturi bune, astfel cã îi poþi asculta cu încredere,
trecând peste faptul cã unele aspecte abordate îþi
displac ºi acum le refuzi. Pe de altã parte, începe o
perioadã interesantã referitoare la relaþiile cu prietenii
ºi susþinãtorii din mediul profesional, dar ºi pentru
relaþionarea cu asociaþiile, organizaþiile, grupurile de
interese. Tendinþa de a te implica trup ºi suflet alãturi
de alþii în diverse acþiuni te poate obosi ºi îmbolnãvi
la propriu. Selecteazã-þi atent acþiunile ºi anturajul!

(20 - 26 februarie 2020)

Autor: AstroCafe.ro
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SC COTTONTEX SRL
Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de

echipament sportiv
Angajeazã

MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe:

* bune cunoºtiinþe de utilizare a
maºinii de cusut;
- GRAFICIAN

Cerinþe:
* foarte bune cunoºtinþe: Corel Draw;
* cunoºtinþe bune: Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator.
- ªef formaþie în confecþii
   textile - cu experienþã
- Tineri cu aptitudini spre
   mecanica finã
- Operator Calculator
- Constructor Tipare 

Descrierea jobului:
- salariu net motivant, stabilit în
urma interviului;
- tichete de masã;
- bonusuri salariale în funcþie de
performanþã;
- condiþii de muncã la nivelul
standardelor UE.
Pentru cei din afara localitãþii

se deconteazã transportul.
CV-ul se trimite pe adresa de

e-mail: profira.visan@cottontex.ro
sau se depune la sediul din

Drobeta-Turnu Severin,
(vis-a-vis de Hotel CONDOR)

Relaþii la Tel.: 0740 176364 ºi 0741 228521

Efectele distructive ale epidemiei
cu conoravirus, care au „îngheþat”
o parte din economia Chinei,
evoluþie care se rãsfrânge ºi asupra
celei europene, dar ºi scãderea din
februarie a barometrului institutului
ZEW, care mãsoarã moralul
investitorilor germani, la 8,7
puncte, cu mult sub estimãrile
analiºtilor ºi-au pus amprenta
asupra evoluþiei monedei unice faþã
de celelalte valute majore.

Aprecierea monedei americane,
de la începutul anului, cu circa
3,3% faþã de euro, a fãcut ca media
ei sã atingã marþi un nou maxim
istoric de 4,4131 lei, faþã de o
valoare de 4,2608 lei la sfârºitul
anului trecut.

Pe pieþele internaþionale
perechea euro/dolar a scãzut de la
1,0958 dolari, la începutul
perioadei, la 1,0822 dolari, la
sfârºitul ei, minim care nu a mai
fost atins din aprilie 2017.

Investitorii se tem cã economia
Germaniei, care a încheiat 2019 pe
stagnare, afectatã de sectorul
industrial, va fi ºi slãbitã de efectele
încetinirii economiei chineze, cea
mai mare piaþã de desfacere, în
special cea auto.

O parte dintre analiºtii considerã
cã dolarul este supraevaluat ºi cã
va urma o perioada de depreciere,
care s-ar putea amplifica în ultima
parte a anului, atunci când se vor
desfãºura alegerile prezidenþiale
din Statele Unite.

Dupã circa douã sãptãmâni de
scãdere, cursul euro a revenit pe o
pantã ascendentã. Acesta a a crescut
de la 4,7646 lei, la începutul perioadei,
la 4,78 lei, valoarea apropiatã de
maximul istoric de 4,7808 lei, atins în
21 noiembrie. Tranzacþiile de sfârºitul
intervaluluii se realizau în culoarul
4,776 – 4,784 lei.

La rândul ei, moneda elveþianã
s-a apreciat de la 1,069 – 1,071 la
1,061 – 1,063 franci/euro, iar
media ei a crescut de la 4,4797, la
începutul perioadei, la 4,4986 lei,
nou maxim al ultimilor cinci an.
Aprecierea comparativ cu finalul lui
2019 este de circa 10 bani, evoluþie
care afecteazã buzunarele celor care
au contractat credite în franci  Radu Georgescu

Record dupã record pentru dolar
elveþieni, atunci când Banca
Naþionalã a Elveþiei stabilise un
prag minim de 1,20 franci/euro,
nivel la care s-a renunþat în
ianuarie 2015.

Una din cele mai importante
creºteri a înregistrat-o lira sterlinã,
care a urcat de la 5,6680 lei, la
începutul intervalului, la 5,7511 lei,
la finalul acestuia, medie care nu a
mai fost atinsã din iunie 2016.

Uncia de aur creºtea la sfârºitul
perioadei pe pieþele specializate la
1.585 – 1.589 dolari. Majorarea
cursului monedei americane, a
fãcut ca preþul gramului de aur sã
urce la un nou maxim istoric, în a
patra ºedinþã consecutivã, de la
223,7158 la 225,2035 lei

Lichiditatea din piaþa monetarã
se menþine ridicatã, chiar dacã
Ministerul de Finanþe a sterilizat
sãptãmâna trecutã o parte din
aceasta, prin mai multe emisiuni de
titluri de stat.

De aceea, banca naþionalã a
continuat ºirul sãptãmânal de
operaþiuni de tip repo, prin care a
atras la finalul perioadei de la
bãncile comerciale depozite în
valoare de circa 4,4 miliarde lei la
o dobândã de 2,50% egalã cu cea
politicã monetarã.

Sãptãmâna viitoare cererea de lei
va creºte, fiind perioada în care
companiile îºi achitã taxele ºi
impozitele cãtre stat.

Pânã atunci, indicele ROBOR la
trei luni, în funcþie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a scãzut la sfârºitul
intervalului de la 3,12 la 3,09%, nou
minim al ultimelor douã luni. Indicele
la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a
coborât de la 3,21 la 3,19%, de
asemenea, minim al ultimelor douã
luni, iar indicele la 12 luni a alunecat
de la 3,26 la 3,25%.

Marcãrile de profit continuau sã
afecteze cotaþii le bitcoin pe
platformele specializate, care
scãdea la 9.400 – 9.700 dolari,
dupã atingerea joia trecutã a valorii
de 10.600 dolari.

Analiza cuprinde perioada
12 – 18 februarie.

Cel mai mare ºi mai
cunoscut târg de carte din România
este GAUDEAMUS, iniþiat de Radio
România, care, anul acesta, între 18
- 22 noiembrie, Bucureºti, Complexul
expoziþional “Romexpo”, îºi va derula
cea de-a XXVII ediþie a sa.
   Mai puþin ºtiut este faptul cã, de
fapt, desfãºurarea din noiembrie, de
obicei, a târgului, este o parte a unui
proiect mult mai mare, care
cuprinde o parte numitã LECTURA,
o alta sub genericul CARAVANA
GAUDEAMUS ºi altã iniþiativã
rezervatã cãrþii ºcolare, TÂRGUL
GAUDEAMUS CARTE ªCOLARÃ.
Acesta din urmã a ajuns la 15 ediþii
ºi este unul dintre foarte puþinele
târguri de carte din România,
specializate pe oferta de manuale ºi
auxiliare ºcolare.
   Din 1994, Radio România,
susþinãtorul principal al proiectului
Gaudeamus, deruleazã programul
LECTURA având ca principal
obiectiv promovarea ºi susþinerea
culturii scrise din þara noastrã, în
acest sens organizând o serie foarte
diversã de evenimente culturale tip
expoziþional în Bucureºti ºi în
oraºele cu tradiþie universitarã
româneºti. La ora actualã,
Programul LECTURA numãrã 117
târguri care au strâns peste trei

De marþiºor, o carte!

Caravana “GAUDEAMUS”, Craiova

milioane de vizitatori. 
Caravana GAUDEAMUS 2020 va

debuta anul acesta la Craiova, ºi va
reuni edituri ºi alte instituþii cu ofertã
de carte ºi iniþiative conexe, sub
sigla ediþiei sale a XIX-a, în perioada:
26 februarie – 1 martie, în foaierul
Teatrului Naþional “Marin Sorescu”.
   Este, iatã, o bunã ocazie pentru
iubitorii de carte din Oltenia, deci ºi
din Severin ºi Mehedinþi, sã viziteze
în aceastã perioadã târgul ºi sã ia
pulsul ultimelor titluri de carte ale
unor edituri prestigioase, care ºi-au
anunþat participarea. Avem semnale
cã vor fi prezenþi ºi scriitori
severineni, dar despre asta, la timpul
potrivit, cu atât mai mult cu cât vom
fi ºi noi acolo spre a vã informa mai
în detaliu despre eveniment.
   CARAVANA GAUDEAMUS va
avea, în continuare, urmãtorul
program: Cluj-Napoca, ediþia a XXI-
a, 1 - 5 aprilie, Piaþa Unirii; Oradea,
ediþia a VII-a, 6 – 10 mai, Piaþa
Unirii; Timiºoara, ediþia a XII-a, 20
- 24 mai, Piaþa Libertãþii; Litoral,
ediþia a XII-a, 31 iulie - 4 august,
Piaþeta “Perla”, Mamaia; Braºov,
ediþia a III-a; Iaºi, ediþia a II-a.
   Aºadar, dacã “rataþi” Craiova, ºi
veþi fi în localitãþile menþionate, la
datele aferente, puteþi vizita acolo
ºi atunci vestitul Târg!        S. Dan
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FRF a stabilit , ieri,
programul meciurilor de baraj
pentru promovarea în Liga a 3-a,
iar, în urma tragerii la sorþi,
campioana de la Mehedinþi va
întâlni pe cea de la Timiº. Meciul
tur este programat pe 13 iunie, pe
terenul bãnãþenilor, returul urmând
sã aibã loc peste o sãptãmânã, în
Oltenia. În Liga 4 Timiº, pe primul
loc se aflã CS Timiºul ªag (38
puncte), urmatã de CS Avântul
Periam (37 puncte), CS
Universitatea de Vest Timiºoara
(36 puncte) ºi CS Phoenix
Buziaº (30 puncte).
   Campioanele de la Mehedinþi ºi
Timiº s-au întâlnit ultima datã în
2018, când Viitorul ªimian a fost

CFR 1943 Turnu Severin a pierdut
ºi cel de-al doilea meci din cadrul
Ligii Elitelor la Futsal, pentru
juniori U19. În Sala de Sport a
Universitatãþii Aurel Vlaicu din
Arad, elevii antrenaþi de Hugo
Moutingo au fost învinºi cu 7-6 de
ªoimii ªimand. Arãdenii au codus
cu 2-1 la pauzã, au avut avantaj ºi
de 2 goluri (6-4), severinenii au
egalat, dar au primit gol în ultimul
minut ºi altfel au pierdut partida, la
limitã. Ghinionul s-a þinut scai, pe
toatã durata jocului, de CFR’43,
care a ratat numeroase ocazii, dar
ºi-a introdus ºi de 3 ori mingea în
propria poartã. “Rar am vãzut un
asemenea ghinion. Am ratat o
sumedenie de ocazii. Am avut peste
50 de ºuturi de poartã! Am ratat din
toate poziþiile ºi ne-am mai dat ºi 3
autogoluri. Nici nu am avut lotul
complet, deoarece  copiii de la CSS
erau în cantonament. Am fãcut
deplasarea doar cu  8 jucãtori (n.r.
- Cãtãlin Napu, Eduard Lupu, Coti
Dãnoiu, Alex Crãiaºu, Relu
Clement, Andrei Nohaiu,  Andi

Jocurile de baraj, pentru promovarea în Liga 3:
Regiunea 1, Nord-Est: Vaslui - Bacãu, Botoºani - Suceava, Neamþ - Iaºi;
Regiunea 2, Nord-Vest: Sãlaj - Bihor, Maramureº - Bistriþa Nãsãud, Cluj - Satu Mare;
Regiunea 3, Centru: Sibiu - Harghita, Alba - Braºov, Mureº - Covasna;
Regiunea 4, Vest: Timiº - Mehedinþi, Arad - Caraº Severin, Gorj - Hunedoara;
Regiunea 5, Sud-Vest: Dolj - Olt, Teleorman - Argeº, Vâlcea - Dâmboviþa;
Regiunea 6, Sud: Prahova - Cãlãraºi, Giurgiu - Bucureºti, Ilfov - Ialomiþa;
Regiunea 7, Sud-Est: Tulcea - Constanþa, Vrancea - Galaþi, Buzãu - Brãila.

Mehedinþenii vor juca cu
reprezentanta Timiºului

surclasatã, în dublã manºã, cu
scorul general de 11-0, de CS
Dumbrãviþa.
   La jocurile de baraj au dreptul sã
participe numai echipele aparþinând
structurilor sportive cu personalitate
juridicã. Pânã la data de 8 iunie
2020, echipele campioane trebuie
sã transmitã copia Certificatului de
Identitate Sportivã (CIS-ul) eliberat
de Ministerul Tineretului ºi
Sportului. În situaþia în care structura
sportivã respectivã nu îndeplineºte
condiþiile de participare la jocurile
de baraj (nu deþine personalitate
juridicã ºi/sau Certificat de Identitate
Sportivã eliberat de MTS), jocurile
de baraj nu se vor disputa, urmând
ca echipa adversã, dacã îndeplineºte

condiþiile de participare, sã fie
declaratã câºtigãtoare, deci
promovatã în Liga 3.
 La Mehedinþi, campioana de
toamnã AS Recolta Dãnceu este
asociaþie sportivã fãrã personalitate
juridicã, la fel ca AS Inter Salcia ºi
AS Obârºia de Câmp, echipe aflate
pe locurile 3, respectiv 4. Doar CS
Strehaia (locul 2), CS Viitorul
ªimian (locul 5), CS Pandurii
Cerneþi (locul 6), CS Victoria Vânju
Mare (locul 8) ºi CSM Dierna

Orºova (locul 9) ar avea drept de
participare la baraj, la Mehedinþi.
Dintre acestea, doar Strehaia ºi
ªimian se mai aflã în lupta pentru
primul loc. Strehaia e la 3 puncte
de Dãnceu, în timp ce Viitorul
ªimian are un de recuperat
8 puncte.
   La Timiº, toate echipele
angrenate în lupta pentru primul
loc deþin CIS eliberat de MTS.

Învinºi, în ultimul minut
Schinteie ºi Petruþ Rãdulescu).
Deºi am întâlnit o echipã
experimentatã, am demonstrat cã
putem juca de la egal la egal. Sunt
convins cã vom câºtiga meciul-
retur. Încã mai avem ºanse la locul
2, dar trebuie sã câºtigãm jocurile
de acasã la diferenþe mai mari de
goluri”, a spus antrenorul Hugo
Moutinho.

Pânã la meciul retur din
campionat cu arãdenii, din 26
aprilie, CFR 1943 Turnu Severin se
va mai întâlni de 2 ori cu ªomii
ªimand, în optimile Cupei
României. Manºa-tur are loc pe 27
februarie, de la ora 16:00, în sala
Polivalentã din Drobeta Turnu
Severin, în timp ce returul este
programat pe 3 martie, la Arad. “Cu
un joc foarte bine organizat, echipa
din Turnu Severin ne-a pus
probleme serioase. Uneori, ne-am
fãcut ºi noi viaþa grea prin ratãrile
mari avute, dar trebuie sã-i
mulþumim ºi portarului Stejar, care
ne-a salvat în destule ocazii. A fost
un meci viu disputat, spectatorii au

avut ce vedea, iar meritul pentru
victorie e al bãieþilor, care au crezut
pânã la final în ei. Chiar dacã
suntem pe primul loc,
nu ne îmbãtãm cu apã
rece. Echipa din
Odorhei este clar cea
mai bunã, iar Deva,
chiar dacã am bãtut-o
clar la Arad, îi urmeazã.
Pânã acum rezultatele
ne ajutã, însã mai avem
meciuri infernale”, a
spus antrenorul
arãdean Daniel Mãrcuº.
Pentru echipa

 pagina realizatã de
Mircea  Oglindoiu

Seria Vest, etapa a 3-a
Autobergamo Deva - Viitorul Bãleasa 5-2
ªoimii Simand - CFR Turnu Severin 7-6
FK Odorheiu Secuiesc a stat
Clasament
1. ªoimii Simand 3   3 0   0   25-16   9
2. FK Odorhei 2   2 0   0   14-1     6
3. Deva 2   2 0   1   11-14   3
4. CFR Tr.Severin 2   0 0   3   7-12     0
5. Bãleasa 3   0 0   3   6-20     0
Etapa viitoare (8 martie)
CFR Turnu Severin - Autogerbamo Deva
FK Odorheiu Secuiesc - ªoimii Simand
Viitorul Bãleasa va sta

severineanã au marcat Alex Crãiaºu
(2 g), Andrei Nohaiu (2 g), Coti
Dãnoiu ºi Andi Schinteie.
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Mã nepoate, sãptãmâna asta de
trecu, de când ne întâlnirãm ultima
datã, fu de pominã, ce mai. Sã
întâmplarã atâtea cã ar trebui sã
povestim fro trei zile ºi trei nopþi

nenumãrate. Pã da, unele bune,
altele mai puþin, da agitaþie mare
pi la noi. Nea Duicu scãpã cu o
suspendare, dupã ce fu condamnat
definitiv la un an jumate, pentru
dosarul de corupþie în care era
implicat. Aºa cã nea Adrian fu
achitat pentru trafic de influenþã,
cumpãrare de influenþã, trei
infracþiuni de folosire a influenþei
ºi autoritãþii de o persoanã care
deþine o funcþie de conducere într-
un partid politic în scopul obþinerii
pentru sine de foloase necuvenite,
douã infracþiuni de dare de mitã,
douã infracþiuni de efectuare de
operaþiuni financiare, ca acte de
comerþ, incompatibile cu funcþia,
de nu le mai termina al lu Zbanghiu
de numãrat, câte erau.

 nea Mãrin

Sucã, nea Gherghe catindatul ascuns di la Orºova,
cearta di la judeþ ºi poluarea di la Baia de Aramã

Bine, pe lângã nea Duicu mai primi
ºi tanti Borugã o pedeapsã de un an
cu suspendare, da ºi tanti Daniela
Popescu, de 8 luni tot cu
suspendare. Acuma vine a mai tare

cã nea Adi trebuie sã presteze fro 60
de zile de muncã în folosul
comunitãþii, tocmai la Primãria

Orºova, a lu’ nea Stoica. Acuma,
rãmâne de vãzut ce-i dã nea edilu’
de fãcut, da nici nu prea crede Tanþa
lu Pecingine cã o sã-l vadã prea
curând mãturând strãzile pin oraº.

Mã fraþilor, viteza fãcu iarãºi
victime pi la noi, pin Mehedinþi, de
parcã ar fi ºosele de curse peste tot.
Ete, aºa fãcu un nene de pi la

Strehaia, rudã cu Leo, unchi bag
samã, de se urcã la volanu’ unui
bolid ºi goni fãrã centurã pãnã intrã
pe contrasens într-o camionetã. Mã
nepoate, sã goneºti cu fro 180 la
orã, de puteai sã intri în plin în
neºte nevinovaþi, cum fu ºi nenea
ºoferu’ de scãpã cu viaþã ca pin
minune, e curatã nesãbuinþã. Care
ete, te poate costa viaþa. ªi pentru
ce atâta grabã?!

Vorba lu al lu Zbanghiu: - Nea
Mãrine, io nici la facultate nu mã
grãbesc, cã nu pleacã de acolo, o
gãsesc în acelaºi loc, de fiecare datã.

Mã nepoate, da gata, sã lãmuri
ce face nea Gherghe mai departe:
candideazã la Orºova, la primãrie.
Acuma, nea fostu’ edil de Severin
fu lansat mai aºa, mai pe ocolite,
mai cu ferealã, nu care cumva sã
sã afle, de parcã ar fi ceva ilegal. O
mai vrea omu sã schimbe aeru, i-o
place sã fie mai rarefiat, aºa. Bine,

a mai mare surprizã ar fi sã
cheardã nea Gherghe alegerile,
sã vezi atuncea scenete. Ca sã nu
mai vorbim de jalea din partidu’
de-l susþine.

Între timp sã certarã iarã în
Consiliul Judeþean, de data asta la
votarea bugetului pe nu ãsta.
Consilierii liberalii nu au votat
bugetul Consiliului Judeþean. De
ce? Pãi de aia. Cicã, aºa, sã nu fie
reabilitat Spitalul din Vînju Mare,
ca sã nu beneficieze foste ºi actuale
personalitãþi ale vieþii publice
originare din zonã. Ne gândim aici
la fostul prefect Dan Trancotã, în
primul rând. O fi bine,  o fi rãu... sã
fi Gicã contra?! Alegãtorii pot sã
decidã, în curând ...

Pãnã atuncea, sã vezi minune.
Pârâul Brebina, s-a descoperit
precum apa caldã,  este poluat de
locuitorii din zona Baia de Aramã.
Cicã din cauzã cã Primãria oraºului
a reziliat contractu’ cu firma ce fãcea
curãþenie în oraº. Pãi pãnã acum a
existat o asemenea firmã?! I s-a
pãrut cuiva cã oraºul era mai curat
ºi Brebina era mai nepoluatã?! Aº!

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


