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... dacã vine coronavirusul, apoi noi l-om primi în bunã pace, pentru cã românii sunt obiºnuiþi sã moarã ºi sã fie
cotropiþi, fãrã sã se plângã nimãnui, nici mãcar Mãrii Negre. Istoria ne spune cã nici coronavirusul nu se va adapta
în þara noastrã ºi om rãmâne aici veºnici, sã ne pãzim oile prin munþi ºi sã bem apã din râuri.

Acum poluatã ºi în munþi acum cu pãduri rase.

N-o rezista nici coronavirusul
prea mult în România
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Mãsuri restrictive la Spitalul
Judeþean de Urgenþã din
Drobeta Turnu Severin
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Prea multã politicã
dãuneazã grav
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Pentru prima datã
în ROMÂNIA un

eveniment sportiv
de mare

anvergurã:
MANªÃ

JUBILIARÃ DE
CUPÃ MONDIALÃ

LA
”SCHI_JUMPING”
PE TRAMBULINA

DIN VALEA
CÃRBUNÃRII DE

LA RÂªNOV,
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O primãvarã
frumoasã pentru
toþi cititorii noºtri!

Boala avanseazã
Bãnuiam cã dupã ce intrase în fundãtura politicã

generatã de ambiþia de a forþa anticipatele spre a cumula
întreaga putere, lui Iohannis-Rânjilã îi va fi venit mintea la
cap ºi va desemna un premier care sã fie agreat, deci votat, în
Parlament, astfel încât toatã lumea sã aibã o minimã garanþie
cã treburile þãrii vor fi bine gestionate pânã la alegerile
paramentare din toamnã.
   Dar boala din creierii lui Iohannis ºi Orban probabil cã nu
are leac. Aºa se face încât, în locul unui guvern care sã dea
garanþia stabilitãþii, ne-am trezit, ca urmare a desemnãrii lui
Vasile Florin Cîþu, mai adânciþi decât eram în teribila crizã
politicã. Pentru cã desemnarea acestui personaj profund
indigest se traduce prin perseverarea în zona manevrelor
penibile din „logica” obsesiei anticipatelor.
   Cine este acest Cîþu? Un ins pe care comisiile parlamentare
l-au respins de douã ori. De aceea l-a desemnat Iohannis: cã
va pica împreunã cu cabinetul lui cu tot, tot de douã ori la
votul de învestiturã. ªi apoi, iar ºi iar, cã personajul þine la
tãvãlealã. ªi vorba poetului, astfel dorinþa-i gata. Aproape
gata. Fiindcã odatã ajunºi cu anticipatele la urne, cine le
garanteazã lui Ionahhis, Orban ºi Cîþu cã din respectiva urnã
va ieºi votul câºtigãtor menit sã-i legitimeze?
   Poftim? Bãi, aþi înnebunit? Iolariiiiii!! Bibicul
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O democraþie americanã (3)
   Reportaj din SUA/Canada de Alexandru Cetãþeanu

    Democraþii majoritari în House of
Representatives, prin ºefa lor pe nume
Nancy Pellocy (care are meritul
recunoscut cã s-a opus rãzboiului din
Irak, dar a contribuit ºi la anularea
înþeleptei reglementãrii „Don’t ask,
don’t tell” (Nu spune, nu întreba), care
îi proteja în sens bun pe LGBT)
bucuroºi peste mãsurã, au început
procedurile de impiechment (punere
sub acuzare) pe 24 septembrie 2019,
care nu au fost þinute secrete. Toþi
americanii au aflat (prin mijloacele
mass-media) cât de grav abuz de putere
a fãcut Preºedintele, abuz interpretat
în felurite chipuri, cu referiri la
Constituþie, cu sofisme ºi chichiþe
avocãþeºti. Pe 18 decembrie, dupã
intense dezbateri, audieri de martori
etc., în sfârºit, s-au supus la vot în
„House” (camera inferioarã a
Congresului) douã capete de acuzare:
1. Cã preºedintele Trump a fãcut
abuz de putere  prin discuþia
telefonicã cu preºedintele Ucrainei
Volodymyr Zelensky, în care a cerut
anchetarea afacerilor fostului
vicepreºedinte Joe Biden, ba chiar
cã ar fi blocat ajutorul militar pentru
Ucraina pânã la terminarea anchetei.
S-a sugerat cã a vrut sã demaºte
corupþia, conflictul de interes
(Hunter Biden, fiul cam rãtãcit al
vicepreºedintelui a ocupat de la
distanþã un post fictiv, bine plãtit, în
compania de stat ucraineanã Burima
Holdings) nu spre binele Americii,
ci al lui personal. Demascându-se
afacerile presupuse necinstite ale lui
Biden, potenþial candidat la
preºedenþia USA (a ieºit pe locul 4
la preferinþele alegãtorilor democraþi
din statul Iowa), ar fi urmãrit sã-ºi
mãreascã ºansele de a câºtiga
alegerile din noiembrie, 2020.
2. Cã preºedintele Trump a
obst rucþ ionat  Congresul,
necolaborând cu acuzatorii din
Comisia de impeachment (acuzare)
considerând cã nu era cazul,
deoarece nu a fãcut nimic ilegal prin
discuþia în cauzã ºi prin atitudinea
pe care a avut-o faþã de Ucraina. A
susþinut cã nu ºi-a fãcut decât datoria
ºi s-a þinut de promisiunea
electoralã, cã va combate corupþia.

Evident, la ambele acuzaþii, am
prezentat foarte pe scurt ºi punctele
de vedere sau argumentele apãrãrii
preºedintelui. Raportul de acuzare a
conþinut 658 de pagini!
   Cum era de aºteptat, Democraþii,
majoritari în „House” au câºtigat
(articolul 1 cu 230 pentru ºi 197
contra, iar art. 2 cu 229 la 198),
dreptul de a continua acþiunea de
punere sub acuzare (impeachment)
ºi pasul urmãtor a fost sã trimitã
cazul la Camera superioarã a
Congresului, adicã la Senat, unde
Republicanii deþin majoritatea.
   În sfârºit, sã fac „the long story
short” (sã scurtez povestea): În
Senat, procesul de impeachment al
preºedintelui Trump a început pe 16
ianuarie 2020, iar pe 21 ianuarie s-
a votat împotriva adoptãrii a 11
amendamente propuse de
Democraþi, printre care aducerea de
noi martori, ce iniþial nu le-a
convenit, sã nu iasã la suprafaþã
detalii despre afacerile familiei Biden
în Ucraina ºi chiar în China. Evident,
ar fi avut timp suficient la dispoziþie
sã prezinte Senatului dosarul cât mai
complet, de ce nu au fãcut-o? Au
urmat prezentãrile de argumente ale
acuzãrii (22-24 ianuarie) ºi ale
apãrãrii (25-28 ianuarie), iar pe 5
februarie cei 100 de senatori (câþi
are Senatul american – micuþa
Românie are 136!) au votat ca
preºedintele Trump sã fie achitat de
ambele acuzaþii. Ar fi trebuit o
majoritate covârºitoare de douã
treimi, sã se ia o decizie sau alta –
aºa sunt regulile pentru astfel de
cazuri. Deci, mult zgomot pentru
nimic, cum se spune, dar nu chiar
pentru nimic. Democraþii ºtiau cã nu
au ºanse sã doboare preºedintele,
dar au încercat sã-i scadã ºansele
de a fi reales în noiembrie. Rezultatul
a fost invers, popularitatea celui de-
al 45-lea locuitor al Casei Albe a
crescut, dovadã cã americanii s-au
cam sãturat de jocurile politice ºi iau
în seamã rezultatele bune ale
administraþiei Trump, care sunt
peste aºteptãri – economia s-a
redresat spectaculos, ºomajul este
cel mai redus din ultimii 50 de ani,

Mai toatã lumea bunã a politicii
autohtone a ajuns la o concluzie de bun
simþ, reliefatã foarte pregnant de spusele
lui Kelemen Hunor: „Avem la uºa
României problema coronavirusului ºi
este o situaþie care schimbã agenda
cetãþenilor, care sunt preocupaþi de
sãnãtate, de siguranþã, de pregãtire
pentru o astfel de epidemie ºi de aceea
eu cred cã nimeni nu este interesat de
alegerile anticipate. Anticipatele trebuie
sã iasã de pe agenda oamenilor politici
în acest moment.”

E un punct de vedere corect ºi,
repet, de bun simþ. S-a lãlãit prea mult
în jurul temei anticipatelor sau a
alegerilor pentru primar în douã
tururi, de parcã acestea erau cele mai
arzãtoare probleme cu care se
confruntã oamenii, nu preþurile, nu
inflaþia, nu sãnãtatea, nu altele ºi
altele. Luni de zile ne-am agitat în
jurul unor teme fantomatice, absurde,
ce þin exclusiv de calculele ºi orgoliile
politice de moment, nu de realitatea
de zi cu zi a oamenilor. Pânã la
psihoza cu coronavirus devenisem o
þarã politizatã pânã în mãduva oaselor,
parcã nu mai aveam industrie, spitale,
agriculturã, ºcoli, nimic. Totul pentru
frontul politic, totul pentru victorie.

PNL a pornit cu vântul schimbãrii în
pânze dar a feºtelit-o pe drum,
încremenind într-un discurs strãin de
realitatea strãzii, eminamente politicianist:
anticipate, alegeri în douã tururi. Orban a

Prea multã politicã
dãuneazã grav

dovedit cã este unul dintre cei mai inabili
politicieni ai momentului: sã ai toate
atuurile în mânã ºi sã le strici pe mize de
doi bani. Bine, pentru politicieni lucrurile
stau altfel. Pentru ei era ceva pe viaþã ºi
pe moarte agenda politicã, problema
alegerilor anticipate.

Colac peste pupãzã mai vine ºi
Traian Bãsescu ºi spune cã jocul
politic pe tema anticipatelor s-a
dovedit inutil: „PSD-ul poate þine
guvernul interimar pânã la alegerile
din noiembrie. Asta este o lecþie: când
nu ai toþi paºii sã nu te apuci (de
anticipate - n.r.). PNL a dus lucrurile
într-o zonã în care, pur ºi simplu, a
predat iniþiativa politicã PSD-ului”.

Ludovic Orban a încercat, ce-i drept.
Aici, are un merit. Dar în politicã nu
prea conteazã ce încerci, ci ce reuºeºti.
Sociologul Alfred Bulai vorbea zilele
trecute despre greºeala fundamentalã
a PNL din ultimele luni. „Nici alegerile
anticipate, nici cele în douã tururi, nici
Orban ca premier nu sunt teme pe
agenda publicã. Sunt teme politice, pe
care oamenii le pot accepta, dar nu
rezoneazã neapãrat cu ele. Nu se face,
asta este. Ei nu au ºtiut sã transmitã
cã lipsa unor astfel de lucruri ar putea
afecta direct populaþia, aºa cã acum
suportã consecinþele (...) nu înseamnã
cã oamenii nu dorm noaptea pentru
cã îºi doresc alegeri anticipate ºi ele
nu au loc. E o chestiune secundarã,
nu e o temã atât de importantã. Dacã
miza era, de exemplu, o lege care sã
afecteze viaþa de zi cu zi, atunci oamenii
puteau vocifera, cã se opune PSD sau
ceva. Dar pânã una alta, ei nu s-au
opus public la nimic.” Cam aºa a
procedat ºi PSD la un moment dat: a
venit cu chestiuni politice, ºi a mers
exclusiv pe acestea, ignorând agenda
populaþiei. ªi populaþia i-a taxat
vehement. Prea multã politicã
dãuneazã grav.

 continuare în pag. 15
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“Dincolo însã de problema
realã ridicatã de infecþia cu
Coronavirus, în mediul online a luat
naºtere o adevãratã epidemie de
isterie cu informaþii false care nu fac
altceva decât sã creeze panicã în
rândul românilor. NU este cazul sã
ne alarmãm nejustificat, NU existã
suspiciuni de Coronavirus în
Mehedinþi. În ceea ce ne priveºte
continuãm sã luãm toate mãsurile
recomandate de Ministerul
Sãnãtãþii, iar la Secþia de Boli
Infecþioase a Spitalului de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin vom
amenaja, în regim de urgenþã, mai

Mãsuri restrictive la Spitalul Judeþean de Urgenþã din Drobeta Turnu Severin

 Biroul de presã

multe saloane ºi grupuri sanitare pe
care le vom dota corespunzãtor.
Aici vom putea asigura carantina
eventualelor persoane cu risc de
transmitere a Coronavirusului.
Carantina nu trebuie privitã ca o
mãsurã extremã sau îngrijorãtoare,
ci ca un mod de a limita rãspândirea
unui virus, fie el ºi Coronavirus” a
precizat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu.

Mãsuri au fost luate ºi în cele
douã puncte de trecere a frontierei
din Mehedinþi.

“Am convocat o ºedinþã

împreunã cu preºedintele Autoritãþii
Teritoriale de Ordine Publicã
Mehedinþi, Doru Dumitrescu, în
cadrul cãreia am discutat despre
mãsurile întreprinse la nivelul
judeþului Mehedinþi în punctele de
trecere a frontierei. Aºadar, poliþiºtii
care lucreazã în cele douã puncte
de trecere a frontierei din judeþul
nostru au primit mãºti ºi mãnuºi de
protecþie pe care sã le foloseascã
în timpul efectuãrii controlului de
frontierã. De asemenea, în cele
douã puncte de trecere a frontierei
au fost amenajate spaþii în vederea
instituirii carantinei, în cazul în care
va fi nevoie. Mai mult decât atât, în
permanenþã un asistent din cadrul
Direcþiei de Sãnãtate Publicã

Mehedinþi va efectua un control
preliminar persoanelor ce intã în
România din zonele afectate. La
nivel central a fost desemnat ºi
Oficiul Naþional pentru Achiziþii
Centralizate care va achiziþiona, în
regim de urgenþã, echipamente de
protecþie, scanere termice,
substanþe dezinfectante ºi tot ceea
ce este nevoie pentru a preveni,
combate sau trata eventualele
situaþii de risc. În momentul de faþã
nu existã cazuri de îmbolnãvire cu
acest virus pe teritoriul României,
de aceea trebuie evitatã o stare de
panicã printre cetãþeni” a mai
adãugat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.

Rãspândirea rapidã în Europa a Coronavirusului a determinat
anumite mãsuri speciale în unitãþile medicale din zona de vest a þãrii.

La Spitalul Judeþean de Urgenþã din Drobeta Turnu Severin accesul
vizitatorilor a fost restricþionat. Astfel, în timpul programului de vizitã,

în saloanele unitãþii intrã doar câte un aparþinãtor care stã maximum
zece minute cu pacientul. Mãsura s-a impus pentru a se evita

aglomeraþia. Totodatã, s-a refãcut stocul de mãºti ºi halate, echipament
de protecþie care trebuie purtat de vizitatori.

În acelaºi timp, persoanele care se prezintã la Unitatea de Primiri
Urgenþe cu simptome de gripã - febrã sunt direcþionate cãtre Secþia de

Boli Infecþioase.

Am vãzut apelul semnat de
ziariºtii Cristian Tudor Popescu, Ion
Cristoiu, Adelin Petriºor, Cãtãlin
Tolontan, Adriana Nedelea, Liviu
Avram, Luiza Vasiliu, Vlad Petreanu,
Cristi Delcea, Mihai Voinea, Cristian
Lupºa, Claudiu Pândaru, Florin
Negruþiu, adresat preºedintelui
Klaus Iohannis. În care i se cere sã
nu promulge legea prin care ziariºtii
ºi cei care lucreazã în zona tehnicã
a audiovizualului sunt scutiþi de
impozitul pe venit. Mi s-a pãrut un
apel mincinos ºi uºor demagogic.
O sã vã explic de ce.

Precizez cã vorbesc în calitate
de proprietar  al  Edi tur i i
Evenimentul Zilei ºi Capital,
având 100 de angajaþi, profit în
ultimii 4 ani ºi nici o restanþã la
plata salariilor. Vorbesc în calitate
de om care conduce o afacere de
presã. Pentru noi, cei de la EvZ,
Capital, Evenimentul Istoric
lucrurile vor arãta la fel, deci nu

Atunci când „bogãtaºii” din presã fac politicã pe spatele celor mulþi!
Autor: Dan Andronic 13 februarie 2020 Un apel demagogic semnat de unii ziariºti m-a determinat sã vorbesc ºi eu despre

scutirea de impozit pe care a adoptat-o recent Parlamentul.
sunt direct interesat.

Presa româneascã trece printr-o
perioadã grea. Niciodatã nu a fost
ajutatã de stat, de la celebra ºtergere
de datorii a ProTV din vremea
guvernului Adrian Nãstase, fiind
vãzutã ca un duºman. Nu a primit
niciodatã vreo subvenþie sau ajutor
de la stat, iar fiecare dialog pe care
l-am avut pe tema asta cu vreun
responsabil politic s-a finalizat prin
nimic. Pentru cei care nu ºtiu în
Franþa se alocã peste un miliard de
euro anual pentru susþinerea presei,
la fel în Germania, Italia sau þãrile
scandinave. În România zero
facilitãþi.

Cei care au semnat apelul au fãcut-
o fãrã sã se gândeascã la cei mulþi.
Majoritatea semnatarilor au salarii
de mii de euro ºi poate cã pentru ei
o reducere de 10 la sutã nu
înseamnã mare lucru. Nu le contest
valoarea profesionalã ºi faptul cã
meri tã aceºt i  bani ,  ci  doar

capacitatea de a judeca corect
situaþia!

Scrupulele lui Ion Cristoiu le-aþi
putut gãsi în editorialul publicat
astãzi. Sunt corecte ºi aratã
înþelepciunea unui om care ºtie cu
ce se mãnâncã presa. Nu sunt de
acord cu concluzia lui, cã este o
pomanã, dar nu-i prima datã când
ne gãsim pe poziþii diferite.

Ce mai conteazã pentru teleastul
Cristian Tudor Popescu dacã în loc
de 10.000 de euro pe lunã câºtigã

11.000 de euro? ªi aºa merge cu o
Dacie, mãnâncã puþin ºi nu are
pasiuni extravagante.

Sau pentru managerul Cãtãlin
Tolontan, ale cãrui pierderi financiare
sunt acoperite de unchiul bogat din
Elveþia, Ringier, în fiecare an. Ba un
milion de euro, ba un milion ºi
jumãtate de euro. Ca sã nu mai
vorbesc de Digi24 care pierde o
grãmadã de bani în fiecare an, dar
stã pe un credit de un miliard de
euro.  Continuare în pag. 14
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Evanghelia acestei duminicii de la
Matei 25, 31-46 vorbeºte despre
Judecata de Apoi care nu cunoaºte
martori sau listã de protocol. Totul
este scris în sufletele oamenilor ºi
aceste însemnãri, aceste “cãrþi” se vor
deschide. Totul se va descoperi
tuturor ºi fiecãruia în parte ºi starea
sufleteascã a omului îl va face sã
meargã la dreapta sau la stânga. Unii,
la bucurie, alþii la chin.

Rãspunsurile din timpul Sfintei
Liturghii au fost date de cãtre
membrii grupului psaltic “Sfântul
Nicodim” al Catedralei Episcopale din
Drobeta-Turnu-Severin.

În cuvântul de învãþãturã rostit,
ierarhul mehedinþean le-a vorbit celor
prezenþi despre rolul postului ºi le-a
tâlcuit pericopa evanghelicã din
aceastã duminicã.

Istoria Bisericii “Maioreasa” se
confundã aproape cu cea a oraºului
Drobeta-Turnu Severin. Este singura
bisericã din oraº care poartã hramul
“Adormirii Maicii Domnului” ºi
printre puþinele din judeþ. Ctitoritã de
familia maiorului Ciupagea, a suferit
numeroase modificãri de-a lungul
vremii. Astãzi, cei trei preoþi slujitori
se strãduiesc sã pãstreze nealteratã
tradiþia ºi moºtenirea înaintaºilor.

Dupã ce oraºul Turnu Severin a fost
reproclamat reºedinþã de judeþ, la 23
aprilie 1833, maiorul Ion Ciupagea
s-a stabilit aici împreunã cu soþia sa,
jupâneasa Dumitrana. De numele lor
se leagã ºi temeluirea Bisericii
“Maioreasa”. A fost ridicatã la sfatul
pãrintelui Mitricã din Cerneþi, pe
atunci protoiereu. Deoarece avea o
deosebitã evlavie la Sfânta Fecioarã,
maiorul a hotãrât ca biserica sa sã fie
sfinþitã cu hramul “Adormirea Maicii
Domnului”. A devenit astfel prima
bisericã ºi singura din oraºul Turnu
Severin care a fost închinatã acestui
mare praznic. Datoritã tradiþiei
populare, biserica este cunoscutã ºi
cu numele de “Maioreasa”, de la
funcþia pe care o avusese ctitorul ei.

Ctitoria maiorului Ciupagea
Biserica a fost ridicatã în perioada

1842-1846 din dorinþa ºi cu

Liturghie Arhiereascã la Biserica cu hramul
“Adormirea Maicii Domnului” - Maioreasa

Duminicã, 23 februarie 2020, toatã
suflarea creºtineascã din parohia

“Adormirea Maicii Domnului” -
Maioreasa au participat la Sfânta

Liturghie arhiereascã.
Credincioºii au avut ocazia sã se
roage alãturi de cler în Duminica

Înfricoºãtoarei Judecãþi. Sfânta
Liturghie a fost oficiatã de

Preasfinþitul Pãrinte Nicodim.

cheltuiala maiorului Ciupagea ºi a
soþiei sale. La sfinþire a fost prezent
mitropolitul Nifon al Þãrii Româneºti,
pe atunci ºi locþiitor de episcop la
Râmnicu Vâlcea. Primul preot slujitor
al bisericii a fost protopopul Mitricã
din Cerneþi, prieten ºi sfetnic apropiat
al familiei de ctitori. Arhitectura
iniþialã a Bisericii “Maioreasa” avea
trei turle: una mare deasupra naosului
ºi douã laterale mai mici la pronaos,
catapeteasma era de zid ºi era
împrejmuitã cu un gard solid de
cãrãmidã. Toate aceste lucruri s-au
schimbat cu timpul. Aºa se face cã în
perioada 1871-1872 s-a desfãcut
tâmpla ºi s-a dãrâmat zidul care
separa naosul de pronaos. Vechea
catapeteasmã a fost înlocuitã cu una
din tei, cu icoane frumos pictate de
meºteri pricepuþi.

Lucrãri de restaurare ºi
înfrumuseþare

Între anii 1881 ºi 1884 s-a
consolidat construcþia prin
suprimarea celor trei turle, prin
refacerea temeliei ºi prin legarea cu
cercuri de fier a întregii zidiri. În locul
turlei centrale s-a fãcut o boltã joasã,
iar în locul celor douã turle laterale
s-a fãcut o clopotniþã în stil gotic,
susþinutã pe patru coloane de zid
masiv, în formã pãtratã. În 1906, sub
purtarea de grijã a preotului Iorgu
Stãnescu, s-a construit actualul
pronaos pentru a servi serviciilor
liturgice, capacitatea bisericii fiind
neîncãpãtoare pentru numãrul mare
de credincioºi care îi treceau pragul.
Tot în aceastã perioadã a fost
construitã ºi casa parohialã a bisericii.
Pictura originalã a fost executatã în
stil bizantin de vestitul zugrav Alexie
din Câmpulung. În 1902, dupã ce
sfântul lãcaº a fost restaurat radical,
pictura de la “Maioreasca” a cãpãtat
o altã formã. Noua frescã a fost

executatã de pictorul Gheorghe
Ioanid, unul dintre ucenicii marelui
maestru zugrav Gheorghe Tãtãrescu,
cel care pictase în anul 1872 Biserica
Grecescu din Turnu Severin. Scenele
biblice ºi sfinþii din pronaos îi aparþin
preotului-pictor Constantin Petrescu
din Craiova. Icoanele împãrãteºti
(Domnul Iisus Hristos ºi Maica
Domnului) din pronaos ºi din naos
sunt anterioare picturii existente.
Dupã pãrerile cunoscãtorilor sunt
adevãrate piese de patrimoniu, de o
inestimabilã valoare pentru Biserica
“Maioreasa” ºi pentru Episcopia
Severinului ºi Strehaiei.

Repictatã de maestrul zugrav
Iosif Keber

Din încredinþarea mitropolitului
Firmilian al Olteniei, pictura Bisericii
“Maioreasa” a fost restauratã în anul
1957 de pictorul Iosif Keber din Târgu
Jiu, cel care a zugrãvit ºi icoanele de
pe tâmpla Catedralei mitropolitane
“Sfântul Dumitru” din Craiova. În 1974
biserica a fost din nou restauratã,
pictura fiind recondiþionatã de zugravul
Nicolae Glãvan din Novaci-Gorj.
Ultima restaurare a picturii a avut loc
în anul 1992 ºi a fost fãcutã de
familia de pictori severineni Florica
ºi Eugen Papici.

Cea mai veche bisericã a urbei
Biserica “Adormirea Maicii

Domnului” - “Maioreasa” a fost
primul aºezãmânt de cult ridicat în
Turnu Severin, dupã restabilirea
oraºului ca reºedinþã de judeþ, la data
de 23 aprilie 1833. Sunt pãreri ce
afirmã cã “Maioreasa” ar putea fi cea
mai veche bisericã a urbei de pe
malurile Dunãrii. Un lucru este cert:
este singura ce poartã ca hram
praznicul “Adormirii Maicii
Domnului”. Raportat la numãrul de
locuitori, Severinul nu a avut
niciodatã îndeajuns de multe biserici.

Aºa se face cã în anul 1990, la o
populaþie de peste 120.000 de
locuitori, aici funcþionau doar patru
biserici. Odatã cu reînfiinþarea
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei s-
a luat serios în calcul aceastã
problemã care a devenit una din
prioritãþile majore ale activitãþii
pastoral-misionare. Este mai mult
necesar ca fiecare cartier al oraºului
sã-ºi aibã propriul lãcaº de închinare.

15 august - zi de prãznuire ºi
pelerinaj

Fiind singura bisericã din oraº ce
poartã hramul “Adormirii Maicii
Domnului”, în fiecare an, la 15 august,
“Maioreasa” devine un adevãrat loc
de pelerinaj pentru credincioºii
severineni. Pe timpul postului Sfintei
Marii, cei trei preoþi slujitori ai
parohiei, Pãrintele Claudiu Ionuþ
Semenescu, Pãrintele Aurel
Gheorgheosu ºi Pãrintele Porumbel
Marius, sãvârºesc zilnic slujba
Paraclisului Sfintei Fecioare. În
ajunul sãrbãtorii, pe 14 august seara,
se sãvârºeºte slujbã de Priveghere,
urmatã de cântarea Prohodului
înaintea Sfântului Epitaf al Maicii
Domnului, aºezat pe o masã în
mijlocul bisericii. Momentul liturgic
se încheie, ca ºi în Vinerea Paºtelui,
cu o procesiune în jurul sfântului
lãcaº, la care participã sute de
credincioºi cu fãclii aprinse. În 15
august, de ziua hramului, se
sãvârºeºte slujba Acatistului
Nãscãtoarei de Dumnezeu, urmatã de
Sfânta Liturghie. La final, dupã ce ºi-
au alinat sufletul, toþi cei prezenþi
primesc din partea parohiei câte un
mic dar.

Biserica “Maioreasa” astãzi
Alãturi de Biserica “Maioreasa” din

Drobeta - Turnu Severin, în judeþul
Mehedinþi mai existã 16 biserici
închinate “Adormirii Maicii
Domnului”, în parohiile: Prejna,
ªovarna de Sus, Gruia, Piatra Albã,
ªimian, Jupalnic din Orºova,
Crãguieºti, Eºelniþa, Godeanu, Iloviþa,
Parohia Bâcleº, Coºovãþ, Gârbovãþ,
Stângãceaua ºi Traian. Începând cu
16 august 2010, la Parohia
“Adormirea Maicii Domnului” -
“Maioreasa” din Turnu Severin au
fost demarate ample lucrãri de
restaurare ºi recondiþionare la
acoperiºul bisericii.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
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Spectacol  extraordinar oferit de Ansamblul
Profesionist “Danubius”

De Dragobete Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”, coordonat de
Consiliul  Judeþean Mehedinþi, a organizat manifestãri culturale ample

Dragobete, fiul Dochiei, era zeul dragostei ºi al bunei dispoziþii. I se mai
spunea Cap de Primãvarã sau Cap de Varã ºi era identificat cu

Cupidon, zeul iubirii în mitologia romanã, ºi cu Eros, corespondentul
acestuia în mitologia greacã.

   Un alt nume al sãu era Nãvalnicul, fiind perceput ca un fecior frumos
ºi iubãreþ, care le face pe tinerele fete sã-ºi piardã minþile.

   O altã tradiþie spune cã Dragobetele a fost transformat într-o
buruianã numitã nãvalnic de Maica Precista, dupã ce nesãbuitul a

îndrãznit sã îi încurce ºi ei cãrãrile.
   În lumea satului românesc, pânã la jumãtatea secolului al XX-lea,

Dragobete era sãrbãtorit pe 24 ºi 28 februarie sau pe 1 ºi 25 martie,
potrivit cercetãtorului Ion Ghinoiu, autorul volumului “Zile ºi mituri”.

Probabil cã, în vechime, 24 februarie însemna începutul primãverii, ziua
când natura se trezeºte, ursul iese din bârlog, pãsãrile îºi cautã cuiburi,

iar omul trebuia sã participe ºi el la bucuria naturii.
   Pentru Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”, coordonat de Consiliul

Judeþean Mehedinþi, conservarea, cercetarea ºi promovarea tradiþiilor
populare, sãrbãtoarea de Dragobete, în particular, este foarte importantã.

    În fiecare an, de Dragobete, Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”,
condus de managerul Emilia Mihãilescu, organizeazã manifestãri

dedicate fiului Dochiei, pentru ca zestrea poporului român, cu tot ce
include aceasta, sã transceadã generaþiilor viitoare.

   În acest an au fost organizate manifestãri în judeþul Mehedinþi, la
Poroiniþa, comuna Rogova, dar ºi la Baia de Aramã.

Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”, condus de managerul
Emilia Mihãilescu, a organizat chiar
în ziua de Dragobete, în parteneriat
cu Colegiul Tehnologic “Constantin
Brâncoveanu” Baia de Aramã, un
eveniment remarcabil.
   Scriitorii Cornel Boteanu, Florian
Copcea ºi Titu Dinuþ au prezentat
cele mai recente lucrãri editate cu
sprijinul Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”. Astfel profesorul Cornel
Boteanu a lansat volumul “Figuri
reprezentative din Plaiul Cloºanilor”,
Florian Copcea a prezentat cartea
“Studii de  folclor”, iar cunoscutul
scriitor Titu Dinuþ, cel care a spus
în cãrþile sale poveºtile Coºuºtei, a
venit cu “Templier Levantin”.
   Emilia Mihãilescu, manager

La Poroiniþa, comuna Rogova, a
devenit deja o tradiþie ca Ansamblul
Profesionist “Danubius” sã ofere
un spectacol extraordinar
locuitorilor acestei localitãþi.
   Orchestra, condusã de maestrul
dirijor Adrian Luca, dansatorii,
soliºtii vocali ºi instrumentiºti ai

La Târgul de carte
CARAVANA GAUDEAMUS, Craiova,
26.02-01.03 2020, joi 26 februarie,
de la orele 16, în suita de manifestãri,
va fi lansat ºi volumul UMOR NEGRU
al autorului Radu Marini. Volumul se
dedicã lui George CÃLUGÃRU (foto),
liderul grupului de umor PRO
PARODIA, lansat în 1980, ºi care a

 G. P.

Triplã lansare de carte ºi prezentare de
obiceiuri populare la Baia de Aramã

Centrului Cultural “Nichita Stãnescu”,
a  lansat ultima apariþie a revistei de
tradiþii “Rãstimp” editatã de Centrul
Cultural “Nichita Stãnescu”, al cãrei
redactor ºef este Cornel Boteanu,
etnolog, profesor doctor în etnologie,
un numãr dedicate chiar sãrbãtorii
dragostei la români, Dragobetele.
   Trebuie remarcat faptul legat de
revista “Rãstimp” cã este una dintre
puþinele de acest gen care mai apar în
zona Olteniei ºi chiar în þarã. Este cu
atât mai mult de apreciat faptul cã existã
aceastã revistã, îngrijitã ºi editatã de
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”.
Ea reprezintã o garanþie cã tradiþiile ºi
cultura popularã din judeþul Mehedinþi,
ºi nu numai, deoarece colectivul de
redacþie abordeazã o tematicã
complexã, vor rãmãne pentru viitor.

Ansamblului Profesionist
“Danubius”, au încântat publicul.
Pentru locuitorii satului Poroiniþa
au cântat Alexandra Nicu, George
Vulcãnescu, Claudia Catanã,
Angela ºi Ion Magheru, Ionela
Bãdãlan ºi Anica Ganþu.

George Cãlugãru, fondator
PRO PARODIA, omagiat la Craiova

fãcut vogã mare în anii ’80, prin
inovaþie ºi originalitate.
   George Cãlugãru s-a stins în
decembrie, 2019, dar a lãsat în urma
sa o operã comicã remarcabilã.
Grupul PRO PARODIA, din care au
fãcut parte, în afara lui, ca membri
fondatori, Doru Sereº, Emil Rãdinoiu,

 continuare în pag. 6
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* Coronavirusul este
cuvântul de ordine  din aceste zile
pentru orice domeniu de activitate. Ca
de fiecare datã în situaþii similare, se
lanseazã teorii, care mai de care
excelând la nivel declarativ de
competenþã, se emit pãreri dintre cele
mai diverse, ºi ele excelând prin
enunþarea a tot felul de competenþe,
concluzia finalã fiind aceea cã nu
existã remediu pentru aceastã
maladie, singura recomandare cât de
cât serioasã, a tuturor prinde orbul,
scoate-i ochiii recomandarea
pricepuþilor în chestiune fiind spãlatul
pe mâini cu apã caldã ºi sãpun. Da,
merci Becaud! ªi ca românul sã fie
convins sã se spele pe mâini, i se mai
aminteºte cã noi, românii, de,  am fi
pe ultimele locuri în ceea ce priveºte
consumul de sãpun, de detergenþi,
pastã de dinþi, deodoranþi ºi mama
dracului mai ºtie ce. Eu nu pun mare
preþ pe astfel de statistici, mai ales cã
nici nu ni se spune cine le face.
Probema e cã, în afarã de o agitaþie
absolut sterilã, nu se întrevede sã se
punã la cale ceva serios pentru
stãvilirea, pe cât posibil, a acþiunii
virusului. A fost identificat  un
cetãþean italian contaminat cu
respectivul virus, care s-a vâjâit prin
România timp de vreo patru sau cinci
zile, mai ales prin judeþele Dolj ºi Gorj,
dupã care a plecat în Italia natalã, unde
ar fi ºi internat. Autoritãþile, nu-i aºa,
competente se dau de ceasul morþii
sã-i gãseascã pe toþi cei cu care
italianul a avut contacte în cele patru
zile.  Un fel de a cãuta acul în carul
cu fân. Sau, mai bine, „prinde orbul
scoate-i ochii”. La toate acestea, se
adugã criza de mãºti de protecþie,

isteria provocatã în anumite
segmente ale populaþiei ce a dus la
golirea magazinelor de produse
alimentare neperisabile etc. În fie,
concluzia concluziilor – pânã la
ieºirea pe piaþã a antidotului acestui
virus, e foarte indicat ca fiecare dintre
noi sã facã exact ce se pricepe el mai
bine ca sã-ºi pãzeascã pielea...
   * Faþã de câþi oameni mor zilnic pe
glob din cauza foamei, victimele
acestui virus reprezintã o biatã
câtime. Fãrã îndoialã, cât se poate de
regretabilã ºi ea. De ce pentru cei care
mor zilnic de foame nu se manifestã
atâta îngrijorare? Doar pentru cã pe
îmbuibaþii planetei nu-i poate atinge
nicicând virusul foamei?
   * Aºa-zisul preºedinte al României,
Rânjilã Iohannis devine, pe zi ce trece
din odios, de-a dreptul hidos. Acestei
nefericite creaturi  ºi dacã i-ai flutura
prin faþã un transatlantic n-ar înceta
sã spunã cã PSD e vinovat pentru tot
ce se întâmplã rãu în þara asta. Nu el,
bolovanul aproximativ vorbitor. Nu
gaºca lui de netoþi ºi de nevolnici. Nu,
PSD-ul ºi iar PSD-ul. Chiar dacã
acest partid nu are nici în clin nici în
altceva cu vreunul din fenomenele
invocate. Acum, când ideea cu
anticipatele a intrat într-o fundãturã
din care nu prea mai are cum sã iasã,
de vinã e tot PSD-ul cã nu a asigurat
cvorumul la ºedinþa de luni, astfel
încât comedia cu învestirea/
nonînvestirea guvernului Orban sã
poatã continua doar spre a-i satisface
lui, Sãsãlãului picat ca un blestem pe
capul românilor, setea bolnavã de
putere ºi caracterul marcat de grave
carenþe ºi tare ce se pierd în negura
istoriei teutone...

   * La ora când ne pregãtim sã
transmitem aceste rânduri în redacþie,
la Palatul Cotroceni au loc consultãri
între preºedintele lui peºte ºi
reprezentanþii partidelor politice
parlamentare pentru desemnarea
viitorului premier ce va fi însãrcinat
cu formarea noului cabinet.
Bineînþeles, zvonistica este în floare.
Numele de posibili premieri
vehiculate iniþial (miniºtrii Apãrãrii ºi
Externelor din defunctul Guvern
Orban, Nicolae Ciucã ºi Bogdan
Aurescu) dãdeau ceva speranþe cã
noul guvern ar putea trece fãrã mari
probleme. Numai cã, în momentul
când s-a auzit de propunerea Cioloº,
venitã din partea piþigoiului Barna,
sau de eventualitea cã premierul
desemnat cu formarea noului guvern

ar putea fi Raluca Turcan(!?) sau Florin
Câþu(!?), speculaþiile, comentariile au
luat-o razna, atingând cele mai
diferite nuanþe. Partidul Social
Democrat nu a venit la consultãri cu
o propunere de premier (ar fi fost ºi
inutil, întrucât Iohannis s-a
antepronunþat, în sensul cã nu va
desemna un premier propus de PSD).
Mã întreb, în aceastã situaþie, de ce
s-au mai dus social-democraþii la
consultãrile organizate de Iohannis?
Ar mai rãmâne o chestiune de lãmurit:
desemnarea noului premier va fi
pentru alcãtuirea unei echipe care sã
guverneze þara pânã la alegerile la
termen sau pentru reluarea aventurii
cu alegerile anticipate? Deocamdatã,
nimeni nu a abordat suficient de clar,
de tranºant aceastã problemã.

Prinde orbul, scoate-i ochii

 Urmare din pag. 5

Mihai Eugen ºi Marian Rãþulescu, a
promovat umorul absurd, pantomima
sincronizatã colectiv ºi parodia.
   La Cãlan, unde a locuit o perioadã
- 1984-1990 - George Cãlugãru
înfiinþeazã grupul de umor SEMNAL
C,. Întors la Craiova, înfiinþeazã ºi
grupul PRO PARODIA JUNIOR –
1994-2002 - din care avea sã facã
parte ºi cel ce astãzi este solistul ºi
compozitorul Alex Velea. Între
1983-1984 a fost regizorul ºi
textierul brigãrii artistice ELECTRO
din Craiova.
   A semnat volumul de versuri
DRESPORUL DE ILUZII ºi trilogia de
umor CÂINENI – DE-AI LUI LACHE.
   Anii ’80 au fost marcaþi la nivel de
grupuri de umor neprofesioniste de
grupul PRO PARODIA, perioadã când
la Drobeta Turnu Severin apãrea
grupul satiric de pantomimã
CAVALERII RÂSULUI, lider Laurenþiu
Bresniceanu, între membri fondatori
fiind Doru Crãiniceanu, Ion Cruceru,
zis Manciclonu’, Dan ªalapa. În
concursuri, cele douã grupuri s-au
întâlnit, s-au confruntat scenic, în
acea vreme când cenzura opera
drastic, ºi trebuiau gãsite soluþii spre
a lansa ºi critici sociale, cel puþin,
iar publicul gusta acel umor, ce nu
fãcea recurs la nicio trivialitate,
obscenitate, gesturi languroase sau
limbaj trivial. Pantomima devenise
un  mod de a înºela vigilenþa cenzurii
cãreia îi era... fricã de texte, de
cuvinte, de fraze cu aluzii politice.
   La Craiova, la Târgul CARAVANA
GAUDEAMUS, Marian Rãþulescu,
alãturi de Doru Sereº, Mihai Eugen,

George Cãlugãru, fondator...
foºti membri “Pro Parodia”, ºi
Marcel Nicolau, de la „Semnal C”,
vor participa la momentul proiectat,
ocazie cu care se va lansa ºi
suplimentul de umor, ziarul
INFORMATORUL, în îngrijirea lui
Viorel Pârligras ºi acelaºi Marian
Rãþulescu, iar Radio  “Oltenia”
Craiova va gãzdui un dialog
radiofonic sub genericul “Umorul,
un gen serios”.
   Din Drobeta Turnu Severin, va fi
prezent, la invitaþia lui Marian
Rãþulescu, Dan ªalapa, membru
fondator „Cavalerii râsului”, ºi
fondator al grupului satiric
ARLECHIN Drobeta Turn Severin,
înfiinþat în 1984, alãturi, ca fondatori,
de Nicolae Mîþu ºi Marius Creþu, cu
activitate pânã în 2002, grup din care
au mai fãcut parte, în diferite
perioade, Romeo Pavel, Emanuel
Neagoe, Dorin Niculescu, Marius
Mihãilã, Marius Minciunã, Cristina
Barna, Miorel Botea (regie tehnicã).
   Medalionul comemorativ de la
Craiova, dedicat lui George
Cãlugãru, are în desfãºurãtor ºi o
“ºtampilã” cu textul “In memoriam
George Cãlugãru 1955-2019”, care
va fi aplicatã pe exemplarele cãrþii
lui Radu Marini - alis Marian
Rãþulescu - ºi pe cele ale publicaþiei
“Informatorul”.

La iniþiativa actualilor membri ai
grupului “Cavalerii râsului”, dupã
dispariþia intempestivã, în 2015, a lui
Laurenþiu Bresniceanu, s-a lansat “In
Memoriam Laurenþiu Bresniceanu”,
care în martie anul acesta, va avea o
nouã ediþie. S. Dan
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Cronicarul Henri de Valenciennes
a relatat cã o fiicã naturalã a celui de-
al doilea împãrat latin al
Constantinopolelui Henri de Hainaut
(1206-1216), s-a mãritat tocmai cu
acest Esclas. Pãrintele fetei i-a dat o
serie de sfaturi cum sã se poarte cu
Esclas, care nu cunoºtea limba
vorbitã de francezi ºi nici obiceiurile
civilizaþiei acestora. Esclas, conform
precizãrilor fãcute de cronicarul
francez, era român (vlah), de altfel ca
ºi vãrul sãu Boril. Dupã asasinarea
lui Ioniþã Caloian la Thessalonic, Boril
a preluat tronul imperiului. Totodatã,
ºi-a impus stãpânirea asupra celor
mai mari pãrþi din fostul Imperiu al
Asãneºtilor. La rândul lui, Esclas, ca
membru al familiei domnitoare a
Asãneºtilor a preluat cetatea Tzepina,
o micã dar puternicã fortificaþie a
valahilor, situatã în Rodopi. Cetatea
Tzepina se afla atunci ca punct
important pe drumul comercial care
ducea din Transilvania cãtre marile
oraºe Adrianopol ºi Constantinopol.
În nord, românul Esclas îºi extindea
stãpânirea pânã dincolo de Dunãre
ºi asupra pãrþii de nord a ceea ce
numim azi Banatul românesc. În
aceastã zonã se gãsea ºi
fortificaþia înãlþatã pe colþul de
sud-vest al castrului  roman
Drobeta ºi cetatea Grãdeþ.

Conexarea datelor oferite de Henri
de Valenciennes cu cele din cronica
scrisã de Georgios Akropolitas a
permis sã se conchidã cã în scrierile
bizantinului, care nu a fost
contemporan cu evenimentele, Esclas
apare sub numele de Sthlavos,
conducãtor independent al Valahiei.

Pe baza semnãturii sale executatã
cu cernealã neagrã în anul 1220 pe
un act de donaþie pentru Mãnãstirea
Speleotissa din Melnic, s-a presupus
cã ar fi fost acelaºi cu un Alexios
Sclavos ºi cã ar fi purtat titlul de
despot, acordat fie de Ioniþã, fie de

Despre  CETÃÞILE SEVERINULUI (III)
împãratul latin Henri I.

Numele de Sthlavos – Sclavos a fost
interpretat ca fiind un nume etnic ce ar
indica un slav, ca atare un bulgar.

Totuºi din datele oferite de
cronicarii francezi ºi din
corespondenþa împãratului Henri I,
care l-a cunoscut pe Esclas, nu
rezultã cã ar fi fost slav, ci valah.

Afirmaþia cã ar fi primit titlul de
despot de la Ioniþã II nu este susþinutã
de nici un document, iar pasajul din
cronica lui Henri de Valenciennes,
folosit ca bazã pentru aceastã
aserþiune, a fost considerat îndoielnic
de bizantiniºtii Bojidar Ferjanèic ºi
Günther Prinzing. Ducând discuþia
mai departe, pot afirma categoric cã
pasajul din Henri de Valenciennes nu
poate fi folosit pentru a se susþine cã
Esclas-Sthlavos a primit titlul de
despot de la Ioniþã II sau de la Henri
I. Aceasta pentru cã fragmentul
respectiv conþine doar elementele
unui banal contract de vasalitate. Nici
de la vãrul Boril nu putea obþine titlul,
deoarece între ei era o permanentã
stare de conflict. Dacã s-ar admite cã
între Esclas-Sthlavos ºi Alexis-
Slavos existã identitate, deºi eu am
rezerve, atunci titlul de despot ar fi
putut fi acordat, potrivit ritualului
bizantin, numai de cãtre Ioan Asan II,
cu care era rudã ºi se gãsea în bune
raporturi.

În ceea ce priveºte Valahia
stãpânitã de Esclas, se poate spune
cã potrivit lui Henri de Valenciennes,
ea reprezenta doar o parte din
“Blakie” a Asãneºtilor. Este foarte
probabil, având în vedere poziþia
cetãþii Tzepina ºi legãturile cu cetatea
Melnic, cã Valahia condusã de Esclas
era situatã cãtre partea de sud-vest
a “Blakie”-i Asãneºtilor, iar dupã
înfrângerea lui Boril s-a extins cãtre
nord.   (va urma)

Prof. univ.dr. Radu ªtefan
Vergati – istoric

Aflat în patrimoniul istoric al
municipiului nostru, Monumentul
Eroilor se aflã într-o stare avansatã de
degradare ºi necesitã reabilitare urgentã.

Având în vedere cã este un simbol
al oraºului, majoritatea

Monumentul eroilor - obiectiv
turistic ce intrã în reabilitare

    Marþi, 25 februarie a.c., au avut loc
probele de casã pentru proiectul pilot
de încãlzire a blocurilor ANL, soluþie
care ar putea fi implementatã în tot
municipiul Drobeta Turnu Severin.
   Alãturi de ministrul Virgil
Popescu ºi de prefectul Cristinel
Pavel, am constatat cã probele
privind funcþionalitatea cazanelor la
microcentrala de cartier au decurs

Încã un pas pentru rezolvarea
încãlzirii municipiului

evenimentelor militare ºi
comemorative desfãºurându-se
aici, de anul acesta vor începe
lucrãrile necesare reabilitãrii. De
asemenea, este în plan ºi zona
aferentã acestui spaþiu.

normal, urmând ca în câteva zile sã
se furnizeze cãldurã ºi apã caldã
pentru 480 de apartamente!
   Aceasta este prima soluþie concretã
de rezolvare pe termen lung a
problemei încãlzirii municipiului nostru
ºi este pusã în aplicare ca urmare
proiectului consilierilor locali liberali, la
iniþiativa ministrului Economiei!

Viceprimar  Daniel CÎRJAN

Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Drobeta” al judeþului
Mehedinþi  a organizat ,  joi ,  20
februarie a.c, ultimul seminar, din
cele 6 planificate a se desfãºura în
cadrul proiectului transfrontalier
„Întãrirea capacitãþii autoritãþilor
române ºi sârbe de a reacþiona în
caz de inundaþii ºi cutremure”

Activitãþi desfãºurate de ISU Mehedinþi în cadrul proiectului transfrontalier
   Activitatea a avut loc în municipiul
Drobeta Turnu Severin ºi a fost
condusã de inspectorul ºef al ISU
Mehedinþi. În prezenþa prefectului
judeþului Mehedinþi, a reprezentanþilor
autoritãþilor judeþene ºi locale din 11
unitãþi administrativ-teritoriale:
Drobeta Turnu Severin, Malovãþ,
ªimian, Hinova, Husnicioara, Brezniþa

Ocol, Izvoru Bârzii, Bâlvãneºti, Ilovãþ,
ªiºeºti ºi Cãzãneºti, pompierii au
evidenþiat principalele aspecte ce
trebuie urmãrite în cazul gestionãrii
situaþiilor de urgenþã generate de
inundaþii ºi cutremure, cu accent pe
acþiunile ºi mãsurile care trebuie luate
pentru limitarea efectelor ºi restabilirea
stãrii de normalitate.

   Totodatã, pe esplanada Fântânii
Cinetice a fost expusã o parte din
tehnica de intervenþie achiziþionatã
în cadrul proiectului, fiind prezentate
ºi echipamentele individuale de
protecþie pentru intervenþiile în cazul
cutremurelor ºi inundaþiilor.

COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE
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Daniel Dãianu face declaraþii de
presã ºocante! Alegaþii lipsite de
logicã, instigare la austeritate ºi
spaimã pentru români. Dãianu zice
cã ne împuºcãm singuri în picior
dacã mãrim pensiile cu 40%.
Tovarãºe Dãianu, dumneata stai
drepþi (în faþa cui), dar judeci strîmb!
Orban ne-a împuºcat încã prima
sãptãmînã din ianuarie, cînd s-a grãbit
sã achite americanilor o platã
nejustificatã, în avans, pentru
achiziþionarea sistemelor Patriot ºi a
celor 5 avioane third hand din
Portugalia, la care S.U.A. ia comision
uriaº. Orban ne-a împuºcat prin
desfiinþarea O.U.G. 114, care a scutit
multinaþionalele ºi bãncile strãine de
impozitare? Prin îndatorãrile uriaºe ºi
închiderea magazinelor de produse
tradiþionale, nu cumva a mitraliat
producþia autohtonã ºi a pus la zid
producãtorii români, care îºi aºteaptã
falimentul.

Românii vor ferme ºi terenuri
agricole întreþinute de ei, nu
controlate de companiile
multinaþionale, care ne vînd produse
otrãvite la suprapreþ. Exportam roºii,
carne, fasole, fructe, grîu ºi importam
suc de roºii, salam, conserve cu
fasole, gem, aluat congelat. Acest
comando de execuþie din subordinea
preºedintelui, numit meu Guvernul
Orban, susþinut de personajele din
serviciile de acasã ºi din strãinãtate,
a permis amestecul S.U.A. în treburile
Justiþiei, desemnînd un lup paznic la
oi, un reprezentant corupt, sã se
ocupe de corupþie, spãlare de bani ºi
crimã organizatã în România ºi
Bulgaria; a împiedicat construcþia
reactoarelor 3 ºi 4 de la Cernavodã.
Orban s-a declarat scîrbit de
colaborarea cu chinezii, iar Europa
Liberã, post finanþat de Congresului

Acest comando de execuþie din subordinea preºedintelui
S.U.A. (înfiinþat de C.I.A.) a reacþionat
la fel: „parteneriatul cu China General
Nuclear Power Corporation nu se va
finaliza”.

Acest comando de execuþie a
încãlcat Art. 34 din Constituþie, care
garanteazã sãnãtatea cetãþenilor, a
mitraliat „Sãnãtatea”, deschizînd
porþile spitalelor ºi clinicilor private
sã se adape din bugetul, ºi aºa,
extrem de mic al sãnãtãþii. Astfel,
instituþiile medicale româneºti vor fi
preluate de companii strãine ºi vor
deveni spitale comerciale, cu tarabe
la vedere. Bolnavii vor fi nevoiþi sã
suporte costuri uriaºe ºi lipsa
accesului la sãnãtate pentru cea mai
mare parte a românilor. Acest
comando de execuþie a îndatorat
România pe termen lung la bãnci
strãine ºi au readus F.M.I. în þarã. Se
pare cã, Epoca decapantei  Koveºi, a
abuzurilor în justiþie, a cãtuºelor
neprobate ºi a dosarelor false, a
reintrat în forþã, odatã ce KWI a tras al
doilea „glonþ de aur”. Cînd Iohannis
a pus a doua oarã mîna pe mandat,
m-am întrebat cine va vîna ºi cine va
fi vînat? Pe cine va vîna ºi cine îl va
vîna? Am trãit dictatura lui Petrov
Bãsescu ºi-am vãzut cît vînat a adunat
ºi cîtã povarã a apus pe spinarea
cetãþenilor. Iohannis l-a surclasat,
ºtiind de unde-i vine apa la moarã.
Iohannis ºi Guvernul Orban nu sînt
interesaþi de independenþa justiþiei!
Sînt interesaþi ca, prin peroraþii pe
aceastã temã, sã aibã acces la sforile
de manipulare a justiþiei, fapt
demonstrat cu profesionalism de
patru instituþii de profil: Asociaþia
Magistraþilor din România, Uniunea
Naþionalã a Judecãtorilor din
România, Asociaþia Judecãtorilor
pentru Apãrarea Drepturilor Omului
ºi Asociaþia Procurorilor din
România. Iohannis spunea cã etapa
protocoalelor s-a încheiat de mult ºi
cã va veghea sã nu mai revinã, nici
intrarea cu bocancii a unor partide în
justiþie! Zice preºedintele cã nu i-au
plãcut protocoalele, încheiate ºi
semnate în mandatul sãu de cãtre
Eduard Hellvig ºi Augustin Lazãr.
Cine-l crede? Cine i-a numit pe cei
doi? Bocancii i-au plãcut, în mod
sigur! ªi totuºi, D.N.A. a dat rateu în
condamnarea unui ierarh al Bisericii

Ortodoxe! ÎPS Teodosie a fost achitat
definitiv de I.C.C.J., spre marea
dezamãgire a celor care voiau sã
arunce B.O.R. în oprobriul public, sã
loveascã în Biserica Neamului
Românesc.

Acest comando de execuþie este al
preºedintelui, nimeni altul decît
reprezentantul unei generaþii de orfani
culturali, care îºi trãieºte cu candoare
alienarea, sub stãpînirea oarbã a
ideologiilor, impuse de intersecþiile
puterilor occidentale. Nu vã pierdeþi
timpul încercînd sã-l corectaþi! Butiile
goale fac mai mult zgomot! Acest
chiriaº vremelnic al Cotroceniului ne
oboseºte ºi ne deranjeazã cu
atitudinea agresivã! Asta i s-a ordonat
ºi doar atîta ºtie sã facã! De aici
denotã provincialismul sãu, de la
care i se trag complexele de
inferioritate, mascate în complexe de
superioritate, dar ºi mãrginirea ºi
infatuarea tîmpã a unor susþinãtori de-
ai sãi. Sîntem de mãmãligã! Nici
Dumnezeu nu ne mai poate salva de
tatãl minciunilor din România. De
acest gargaragiu bun doar în
fotografii: mãlai mare, minte scurtã,
Jalnic, dar a depãºit limita de jos a
impertinenþei. Nu mai meritã investit
în el înþelegere ºi rãbdare. Un fanariot
cu coada pe sus, care se dã patriot
doar cînd se filmeazã! Abuz dupã
abuz, ultimul, incalificabil, de altfel,
fiind renumirea lui Orban. Ori n-are
habar de art. 103 din Constituþie, ori
vorbim de parºivenia caracteristicã.
Vrea sã dizolve Parlamentul doar din
aroganþã. Un premier demis nu mai
poate fi desemnat din nou. E vorba
despre lipsa de corectitudine
instituþionalã.

Cum se poate ca Iohannis sã
doreascã reînscãunarea unui
mincinos, prefãcut, incompetent, ca
Orban care, în 2017 spunea cu gura
lui, citez: „trebuie interzise
ordonanþele de urgenþã, hotãrîrile de
guvern ºi de miniºtri”, iar el a fabricat
25 într-o singurã ºedinþã de
guvern… noapte pe coate sau pe
genunchi… Iohannis trebuie sã se
rezume la a fi un notar, care sã
semneze numirile propuse de
majoritate. Guvernul Orban2 e o
victorie de tipul „una mie, una þie”.
Cît de idiot sã fii sã nu pricepi cã

Orban e actul doi din comedia
Iohannis? Deocamdatã, avem o
învîrtealã savantã în jurul cozii. Nu
cã Iohannis ar fi vreun savant,
Doamne fereºte! E un maºinist umil
dar fidel executant al sistemului.
Avem aici de-a face cu securitatea
bãtrînã ºi cu securitatea tînãrã,
înºurubate în structurile statului, cu
toatã încãrcãtura. În opt ani am
consumat nouã guverne! Ceea ce
înseamnã cã nimic statornic nu s-a
pus pe picioare. În problema pensiilor,
Iohannis ºi penele fac niºte frecþii
mediatice unui picior de lemn.

Cum îi rabdã pãmîntul ºi cetãþenii
pe papagalii ãºtia? Niºte panarame!
Ministrul de finanþe împrumutã într-
o nebunie, sãnãtatea s-ar putea sã nu
ne mai aparþinã, elitele medicale sînt
puse la zid dacã se opun sistemului
ºi sînt executate fizic ºi moral. Sã nu
uitãm cã acest incompetent - respins
profesional chiar de cãtre
Guvernatorul B.N.R. - a afirmat fãrã
sfialã: „Eu cred cã ar trebui sã
terminãm cu aceastã propagandã,
adicã Sãnãtatea ºi Învãþãmântul -
prioritatea zero în România. [...] E
momentul ca România sã-ºi punã
prioritatea zero sectorul privat”. Sînt
de-a dreptul desfiinþate! Se ºtie,
principalul scop al spitalului privat
este sã facã profit! Cum românii
trãiesc în sãrãcie, nu-ºi vor permite
tratament la privat, vor muri cu zile,
aºa cã n-ar trebui uitate versurile lui
Vasile Militaru: „Din acelaºi lemn se
face, ºi icoanã ºi mãciucã”.

Sarsailã i-a pus în gînd lui Iohannis
sã-ºi croiascã o mãciucã, pe care o
altoieºte pe spinarea bietului popor
român. Este evident cã liberalii vor
sã-ºi umple pungile golite în anii de
opoziþie; parlamentarii (de toate
culorile) vor sã-ºi încheie mandatul,
ca sã înhaþe pensia specialã. Pentru
imagine, însã, ºi unii ºi ceilalþi lasã
impresia ca duc lupte politice acerbe.
Fereastra de timp deschisã noii puteri
liberale trebuie închisã rapid. Ca sã
nu lase pe butuci România se impun
mãsuri urgente ºi hotãrîte de
salubrizare a dregãtoriilor politice ºi
unificarea opoziþiei, în vederea
alcãtuirii unei majoritãþi care sã
permitã impunerea unui amplu
 continuare în pagina 16
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Coronavirusul nu va rezista prea
mult în România, dacã o sã vinã. Nu
a rezistat nimic serios în þara aceasta.
Românul a ºtiut sã facã faþã oricãrei
cotropiri ºi cu urechile ciulite, ca un
iepuraº blând, ºi-a ronþãit pãdurile,
la poalele Carpaþilor. Acum i le
ronþãie alþii… Este clar cã isteria
coronavirusului atinge cote maxime,
mai ales acolo unde apar cazuri.
Probabil cã la noi coronavirusul va
fi alungat cu usturoi, palincã ºi
slãninã cu ceapã.

Nu se leagã coronavirusul decât
de cei deja bolnavi ºi mai puþin de
românaºii care sunt feriþi aici, lângã
Marea Neagrã, de toate necazurile,
de autostrãzi, de investiþii, de
bunãstare, de normalitate. Romanii
nu au rezistat prea mult în acest
spaþiu. Au luat ce au putut ºi au plecat
foarte repede. Drept dovadã este ºi
exilarea poetului Ovidiu la
Constanþa. Adicã aici era un fel de
spaþiu de detenþie ºi nimic altceva.
Gerurile Dobrogei ºi pustietatea erau
greu de suportat de cei slabi. Nici
ruºii, nici otomanii, nici austriecii,
nici germanii. Toþi au luat ºi au cam

 ªtefan Bãeºiu

N-o rezista nici coronavirusul prea mult în România
plecat. Ce sã zic, ungurilor le-a cam
plãcut, mai ales în Transilvania.

Când stai sã te gândeºti cã gripa
a ucis deja câþiva români, nimeni nu
a urlat pe la televizor cã se moare
de gripã în þara noastrã. An de an se
întâmplã lucrul acesta. Nici nu mai
trebuie amintitã rata mortalitãþii în
spitalele din România ºi câþi copii
de sub un an se aflã printre românii
decedaþi an de an. Cine are curaj sã
intre într-un spital de provincie din
þara noastrã ori este grav bolnav ºi
cu lumânarea în mânã, ori a fost
dus cu forþa la spital, ori ºi-a propus
sã se sinucidã. Sunt toate spitale de
peste o jumãtate de secol ºi chiar
mai mult. Vã daþi seama ce bacterii
pot sã fie în pereþi, în ziduri, pe sub
duºumele, pe tavane, pe la colþuri,
pe dupã colþuri, pe sub tocurile de
la ferestre. Viruºii ºi bacteriile sunt
la ele acasã în spitalele din þara
noastrã. Avem de toate. Din acest
motiv, cine se duce de bunã voie
într-un spital sã se trateze de una,
alta probabil cã nu e informat sau e
inconºtient. Cam acelaºi lucru.

Sigur cã poate fi o glumã

morbidã, dar cu un coronavirus în
plus în spitalele noastre nu va fi o
diferenþã prea mare. Indiferenþa
unora dintre noi ucide mai repede
decât coronavirusul. Au murit
oameni în sãlile de aºteptare din
spitale, au murit dupã malpraxisuri,
dupã infecþii cu viruºi foarte puternici
sau bacterii de neoprit de antibiotice.

Probabil cã va apãrea ºi la noi un
bolnav - doi cu virusul Corona între
plãmâni. E imposibil sã fie evitat un
astfel de eveniment, dat fiind
faptul cã românii sunt
împrãºtiaþi peste tot în lume ºi
de Paºte o sã revinã acasã cu
de toate. Sau poate cã pânã
atunci o sã fie deja primele
îmbolnãviri.

Ce face statul român pentru
a împiedica dezastrul? Un
CSAT micuþ, o alertã de la SRI, de la
SIE. E nevoie de ºedinþe, de hârtii,
de achiziþii. Cum o sã mai construim
ºi noi un spital în 6 zile, precum
chinezii, sã rãmânã, sã-l folosim
apoi încã 50 de ani, deºi spitalele
construite pentru pacienþii cu virusul
Corona vor fi distruse. Om trece noi
ºi peste toate boalele astea. A mai
avut parte omenirea de lucruri ºi mai
grave, cum a fost cazul ciumei
bubonice sau al gripei spaniole sau
de care o fi fost. Milioane de
pãmânteni au plecat pe lumea
cealaltã. Viaþa a mers mai departe,
doar cu unii dintre locuitorii
planetei, dar a mers. Am evoluat sau,

mã rog, am mers mai departe, cã
uneori, în afarã de evoluþia
tehnologicã, nu se pare cã am prea
evoluat. Ne ronþãim planeta ºi
suntem chiar pe datorie. Spunea un
savant al timpului nostru cã se tot
vorbeºte de colonizarea altor planete,
pentru cã prea mulþi pui nu mai
facem pe Terra. Aproape am distrus-
o. Adicã trebuie sã mergem sã mai
distrugem ºi alte planete. Dacã
suntem capabili sã ajungem pe alte

planete sau sã le transformãm
pentru a face posibilã viaþa acolo,
de ce nu suntem în stare sã facem
posibilã viaþa pe Terra!? Retorisme.

Mã rog, dacã vine coronavirusul,
apoi noi l-om primi în bunã pace,
pentru cã românii sunt obiºnuiþi
sã moarã ºi sã fie cotropiþi, fãrã sã
se plângã nimãnui, nici mãcar
Mãrii Negre. Istoria ne spune cã
nici coronavirusul nu se va adapta
în þara noastrã ºi om rãmâne aici
veºnici, sã ne pãzim oile prin
munþi ºi sã bem apã din râuri.
Acum poluatã ºi în munþi acum
cu pãduri rase.
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DOUÃZECI ªI DOUÃ FEBRUARIE UNA MIE NOUÃ
SUTE NOUÃZECI ªI ªASE
În urmã cu exact 24 de ani!
   Era joi searã, trecut de ora 20.00, cînd am
ajuns în Drobeta noastrã.
Aºa dupã cum ºtiþi, cu ocazia aniversãrii domunului
DINU pentru cei 63 de ani împliniþi, i-am fãcut
propunerea DE A CANDIDA LA FUNCÞIA DE
PRIMAR – INDEPENDENT! Dupã ce ne-a mulþumit,
ne-a rugat sã-i acordãm timp pentru a se întoarce
acasã. Acolo, în mijlocul familie, va cumpãnii, va
hotãrî ºi ne va anunþa! A doua zi, pe 11 februarie
1996, cu trenul de 14.30, pleca spre Ploieºti!
Nouã zile mai tîrziu, marþi dimineaþã, m-a sunat sã
vin la Ploieºti ca sã putem discuta pe îndelete ceea
ce aveam de fãcut. Am stabilit ca sã ajung la
dumnealui miercuri, pe 21 februarie, în jurul
prînzului. ªi am ajuns. Am revenit acasã, “astã
searã”, 22 februarie, doar cã era joia anului 1996!
DE CE AU  DECIS SEVERINENII NOªTRI SÃ-L
RECHEME PE domnul Constantin DINU, fost
PRM SECRETAR AL COMITETULUI JUDEÞEAN
P.C.R. MEHEDINÞI, în ultimii ani ai
Comunismului decadent între 1964-1989?
Scurt istoric al perioadei 1992-1996 în România
   În urma victoriei FDSN în alegerile din 1992,
NICOLAE VÃCÃROIU a fost desemnat prim-ministru
de cãtre Preºedintele Ion ILIESCU ºi votat de
Parlamentul majoritar de stînga. Deºi Programul
de Guvernare aducea lapte ºi miere peste poporul
român aplicarea lui s-a dovedit lipsitã de
consistenþa bunãstãrii. Înlocuirea foºtilor
conducãtori comuniºti, care aveau semnate ºi
parafate contracte la export cu omologii lor din
fostele þãrii ale “lagãrului socialist”, “oameni de
bine”, în toate întreprinderile de stat, au condus la
un management catastrofal. Aceeaºi situaþie a fostºi în
agriculturã. Începuturile aplicãrii Legii 18/1991 a fãcut
sã devenim dintr-o þarã potenþial agrar însemnatã la
export, o þarã dependentã de hrana strãinãtãþii.
   Aºa cum Nicolae Ceauºescu în anul 1982 a dispus
achitarea datoriilor externe, care în momentul
respectiv ajunseserã la 10 milioane de dolari, tot
aºa Nicolae Vãcãroiu a optat pentru o metodã
ineficientã de privatizare - distribuirea unor titluri
de acþionar populaþiei, cu obþiunea de a subscrie la
companii de stat, fãrã însã a oferii nicio informaþie
realã ºi pertinentã privind situaþia economicã a
acelor întreprinderi.
   Ambele decizii politice au fost catastrofale
pentru noi, românii! Efectele nefaste ale prime
decizii s-au vãzut în decembrie 1989. Efectele
celei de a doua s-au vãzut la alegerile generale,
tot în decembrie, dar în anul 1996, cînd România
a intrat în recesiune ºi aproape în incapacitate
de platã, la sfîrºitul guvernãrii Vãcãroiu.
   Scurt istoric al perioadei 1992-1996 în
Drobeta Turnu Severin

În urma victoriei FDSN la alegerile de primari
în douã tururi, din iunie 1996, domnul profesor
Ion MORARU a cîºtigat cu 13.000 de voturi în
faþa domnului inginer Ionãºcuþ ARION ales cu
10.000 de voturi. Ceea ce a fost la nivel naþional,
a fost ºi la nivel local. Schimbãri politice de
conducãtori în servicii, instituþii ºi întreprinderi,

Din însemnãrile ziaristului Gabriel NICULESCU: (3)
producþie marfã pe stoc ºi încasãri ioc. În
agriculturã: devãlmãºie la împãrþitul fostelor averi
ale poporului din CAP-uri ºi IAS-uri, distrugerea
întregului sistem de irigaþii ºi a sistemei de maºini
agricole, plecarea peste hotare a þãranilor apþi de
muncã. Iar peste toate astea, s-a accentuat “lupta
de clasã” între Guvernanþi ºi …Guvernaþi ºi
Neguvernanþi. În Parlamentul României erau
reprezentanþii a vreo 25 de partide, convenþii,
uniuni ºi organizaþii, care gravitau în jurul PDSR
ºi al CDR. În “parlamentul” local situaþia era la
fel. STÎNGA era la putere, DREAPTA era la … colþ!
Începînd cu anul 1993, odatã cu trecerea de la
Front la Partid, Guvernanþii au semnalizat STÎNGA
ºi dupã primul colþ, au luat-o la DREAPTA!
Neguvernanþii au început sã le arate derapajele.
ªi de aici a început gîlceava… localã! Trãitorii
acelei perioade îºi aduc  aminte cum, ce ºi de ce
a fost bulversat eºcherul politic al vremii.
   Ca ziar ist ,  cu doctr inã ºi convingeri
NAÞIONALISTE al “DATINEI” strãbune,
provenit din “VIITORUL” Socialist, am început
sã critic faptele pe care le consideram abateri
de la “linia partidului” aflat cu Program de
Guvernare. Dar la aceste critici, nici Mai Marii
Politici n-au stat cu mîinile-n sîn, mai cu
seamã cã multe dintre legile date erau
permisive pentru o linie de “triaj” a partidului.

La nivelul administraþiei publice locale,
nepriceperea aleºilor în administrarea treburilor
gospodãreºti a creat multã dezamãgire. Priveam cu
jind spre Tîrgu Jiu, localitate în care Puterea ºi
Opoziþia se ”luptau” ca sã aducã investiþii ºi
obiective de interes naþional. La noi Puterea se lupta
cu … Puterea! Aºa am ajuns sã ”inaugurãm” Zidul
Berlinului între Prefecturã ºi Consiliul Judeþean.
Iar primarul nostru de atunci, domnul Ion MORARU
era la mijloc, fãrã nici un fel de sprijin politic ºi mai
ales … financiar.
   Singurul sprijin, cu adevãrat devotat cetãþii, venea
din partea Aleºilor în Consiliul Local. Într-o ordine a
valorii intelectuale ºi de specialitate, Legislativul acelei
vremi a fost ºi a rãmas de neegalat faþã de toate cele
care l-au urmat. Pãcat însã cã hotãrîrile adoptate,
ajunse la Executiv, erau disputate între mai marii de la
conducerea judeþului.
   Exemplu de ”colaborare” a fost între unii care
fãceau demersuri pentru “aducerea” gazului, în
vreme ce alþii “aduceau” apa de la Topleþ. S-a
dovedit pînã la urmã cã au pierdut cele douã
tabele ale aceluiaºi partid, dar cel mai mult am
pierdut noi, oamenii cetãþii. Pe nemulþumirile
severinenilor, am deschis Cutia Pandorei
criticînd în scris toate aceste neajunsuri ºi
neîmpliniri. Am avut parte de multe procese din
partea Puterii, dar la final mi-am “inaugurat”
doar 2 (douã) amenzi penale pentru insultã ºi
calomnie cf. Art. 205-206 CP.
Aceastã stare de fapt m-a determinat ca, împreunã

cu unii dintre liderii politici ai vremii din plan local
ºi central, sã determinãm numirea deputatului Mihai
VIZIRU (P.S.M.) în funcþia de Prefect al Judeþului
Mehedinþi începînd cu anul 1995. Iar cu data de
DOUÃ FEBRUARIE UNA MIE NOUÃ SUTE
NOUÃZECI ªI ªASE … (va continua)

Ultimele zile a fost unele dintre cele mai negative
cu care s-a întâlnit leul în ultimii 30 de ani.

Recordurile istorice au curs unul dupã altul, semn
cã BNR nu a mai putut sã ignore presiunile din piaþã.

Joia ºi vinerea trecutã cursul euro a atins douã
noi maxime, de 4,7834 lei, respectiv 4,8026 lei,
ceea ce deschide drumul cãtre noile rezistenþe
majore, cele de la 4,85 ºi 4,9 lei.

La finalul perioadei media a fost stabilitã la
4,8079 lei, chiar dacã cotaþiile au urcat pânã la
4,812 lei, minimul fiind de 4,806 lei.

Cotaþia stabilitã marþi de BCE a fost de 4,8098 lei.
Pentru Florin Cîþu, miºcãrile cursului au fost

unele marginale, el precizând pe o reþea de
socializare cã „zlotul, forintul se depreciazã pentru
cã sunt câteva miºcãri de fluxuri internaþionale.
Doar trompetele PSD-iste vãd altceva”.

Fiecare ºedinþã a sãptãmânii trecute a adus
câte un nou record pentru dolar. Vineri media a
fost stabilitã la 4,4462 lei, mai sus cu aproape
19 bani faþã de sfârºitul lui 2019, dar a coborât
la sfârºitul perioadei la 4,4355 lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat la 1,059 – 1,064
franci/euro, astfel cã media ei a crescut la 4,5355
lei, maxim al ultimilor cinci ani. Cursul se apropie
de recordul istoric de 4,5817 lei atins în 23
ianuarie 2015. De la sfârºitul lui 2019, creºterea
francului este de aproape 13,3 bani.

Lira sterlinã a fluctuat între 5,7074 ºi 5,7522
lei, maxim al ultimilor trei ani ºi jumãtate, stabilit
la finalul intervalului.

Uncia de aur a început sãptãmâna aceasta pe
pieþele specializate cu o nouã creºtere, la 1.661
– 1.688 dolari, astfel cã preþul gramului de aur a
urcat luni de la 233,5122 la 240,4606 lei, al
optulea record consecutiv al lunii februarie. Marþi,
preþul a scãzut la 236.0469 lei.

Tendinþa de scãdere a inflaþiei, anunþatã recent de
guvernatorul Mugur Isãrescu, este semnalizatã ºi de
evoluþia descendentã a indicilor ROBOR. La începutul
sãptãmânii BNR a organizat o nouã operaþiune de tip
repo pentru a steriliza lichiditatea din piaþa monetarã.
Ea a atras de la bãncile comerciale depozite în valoare
de circa 4,7 miliarde lei, la o dobândã de 2,50%
egalã cu cea de politicã monetarã.

Tendinþa de scãdere a inflaþiei este confirmatã ºi
de evoluþia descendentã a indicilor ROBOR. La
sfârºitul perioadei, indicele la trei luni, în funcþie de
care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor
în lei, a coborât de la 2,98 la 2,96%, minim care se
mai înregistra la începutul lui noiembrie. Indicele la
ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a stagnat la 3,10%, minim al ultimelor
douã luni, iar indicele la 12 luni s-a oprit la 3,18%.

Perechea euro/dolar a scãzut pânã la 1,0778
dolari, minim al ultimilor aproape trei ani.
Publicarea unor indicatori economici pozitivi din
zona euro a produs o creºtere la sfârºitul
perioadei la 1,0830 – 1,0868 dolari.

Volatilitatea bitcoin a fost mare, cotaþiile
miºcându-se pe platformele specializate în
culoarul 9.400 – 10.300 dolari, cele de la sfârºitul
perioadei fiind de 9.500 – 9.700 dolari

Analiza cuprinde perioada 19 – 25 februarie.
 Radu Georgescu

Sãptãmâna recordurilor. Negative
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Declaraþia unicã se
depune pânã la data

de 25 mai 2020
Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã

informeazã contribuabilii cã termenul de
depunere a Declaraþiei unice este 25 mai
2020.
   Acest formular se utilizeazã atât pentru
declararea impozitului pe veniturile
realizate ºi a contribuþiilor sociale datorate
pentru anul 2019, cât ºi pentru estimarea
obligaþiilor datorate pentru anul 2020.
Declaraþia unicã se depune de cãtre
persoanele fizice care realizeazã, individual
sau într-o formã de asociere, venituri/
pierderi din România, din: activitãþi
independente, drepturi de proprietate
intelectualã, cu excepþia contribuabililor
pentru care impozitul se reþine la sursã,
cedarea folosinþei bunurilor, activitãþi
agricole, pisciculturã ºi/sau silviculturã,
transferul titlurilor de valoare, precum ºi
venituri din alte surse (de exemplu: câºtiguri
din transferul de monedã virtualã sau venituri
impozabile ca urmare a cesiunii de creanþã).
   Declaraþia unicã se depune ºi de cãtre
persoanele fizice rezidente care realizeazã
venituri din strãinãtate,supuse impozitãrii în
România (de exemplu: venituri din activitãþi
independente, venituri din valorificarea drepturilor
de proprietate intelectualã, venituri din cedarea
folosinþei bunurilor, venituri din activitãþi agricole,
pisciculturã, silviculturã, venituri sub formã de
dividende, venituri sub formã de dobânzi, venituri
din premii, venituri din jocuri de noroc, câºtiguri
din transferul titlurilor de valoare etc.).
   Declaraþia unicã se depune astfel:
   a) în format hârtie, direct la registratura
organului fiscal sau prin poºtã, cu confirmare
de primire (data depunerii declaraþiei în
format hârtie este data înregistrãrii acesteia
la organul fiscal sau data depunerii la poºtã,
dupã caz)
   b) pr in  mi j loace e lec t ronice  de
transmitere la distanþã, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, respectiv:
- prin intermediul serviciului “Spaþiul privat
virtual” (SPV);
- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnãturã
electronicã calificatã.
   Pentru completarea ºi depunerea declaraþiei
unice, contribuabilii pot solicita asistenþã
telefonicã, în domeniul fiscal sau IT, la numãrul
0314039160, sau la sediul unitãþilor fiscale
pentru completarea ºi depunerea declaraþiei,
inclusiv online, utilizând calculatoarele puse la
dispoziþia contribuabililor în acest scop.
Serviciul comunicare, relaþii publice ºi mass media

Trãim într-o epocã în care istoria se scrie
cu o rapiditate fãrã precedent. Descoperiri
ºtiinþifice în toate domeniile de activitate au loc
frecvent, invenþii de toate felurile creeazã noi ºi
noi maºinãrii, noi produse chimice, medicamente
etc. Astãzi copiii se joacã cu aparate pe care nici
nu le visau generaþiile trecute. Cu 20 – 25 de ani
în urmã, cineva care fusese în Italia îmi povestea
cã acolo existã televizoare pe care le mânuieºti
de la distanþã, cu telecomanda. Nu puteam
înþelege mecanismul respectiv, fiindcã eram
obiºnuit sã apãs ori sã rotesc cele câteva butoane
de la televizorul meu. Cu 30 de ani în urmã îmi
spunea cineva, cã poate fi scrisã o scrisoare în
America ºi în clipa imediat urmãtoare ea sã fie în
Europa. Nu puteam înþelege! Îmi spunea cineva
cã existã telefoane “la purtãtor”, fãrã fir, cu care
poþi da telefon oriunde în lume, direct, fãrã
centralistã, fãrã aºteptãri interminabile pe la
oficii, cum tot cu astfel de telefon poþi fi sunat de
oriunde din lume ºi gãsit în câteva clipe,
indiferent unde te-ai afla. Îmi spunea cineva cu
câteva decenii în urmã cã din satelit poate sã se
ºtie dacã o maºinã sau un alt obiect de pe pãmânt
a fost mutat doi centimetri. Astãzi asemenea
lucruri le ºtiu ºi copiii de grãdiniþã ºi tot ei
manevreazã cu uºurinþã ºi televizoare cu
telecomandã ºi telefoane mobile ºi calculatoare
ºi multe altele!
   E bine, nu e bine, cã ºtiinþa ºi tehnica avanseazã
atât de repede ºi schimbã ceva din viaþa noastrã,
din felul nostru de a fi?  Greu de spus! Este greu,
fiindcã unele din aceste noutãþi sunt spre binele
nostru, altele spre rãul nostru! Ne vom opri, spre
exemplu, asupra unui aspect, care mi se pare
deosebit de interesant ºi dureros în acelaºi timp.
   Poporul român a creat opere nemuritoare în
domeniul folclorului ºi etnografiei, fie cã a fost
vorba de poezii, de legende, poveºti, de dansuri,
de cusãturi ºi þesãturi, fie de muzicã vocalã ºi
instrumentalã. Aproape în fiecare sat era câte o
formaþie de lãutari, care preluau de la bãtrâni
cântecele ºi melodiile vechi, le foloseau o viaþã,
cu ele câºtigându-ºi pâinea ºi apoi le transmiteau
urmaºilor. Aºa au ajuns pânã la noi acele
nestemate inconfundabile, care ne definesc ca
popor în concertul popoarelor lumii. Fiecare
român ºtia câteva cântece, cu care-ºi mângâia
zilele ºi sufletul, fie cã era vorba de bucurie, fie
de necaz, fie cã era jale sau fericire. Doina îl
însoþea pe român în tot locul ºi în tot ceasul.
Duminicã de duminicã, în centrul satelor erau
hore, fie cu lãutari locali, fie cu lãutari aduºi din
alte sate. O duminicã sau o sãrbãtoare fãrã horã
era o zi pierdutã. Anul era socotit dupã nedei.
Fiecare sat avea nedeia lui într-o anumitã
sãrbãtoare ºi tot tineretul abia aºtepta ca sã
meargã acolo la horã, sã asculte muzicã, sã joace,
sã se întâlneascã cu prieteni ºi cunoscuþi. Asta
pânã au început sã aparã aparatele care au
înregistrat ºi au redat cântecele populare. Îmi
amintesc cã în Bârda primul patefon a fost al lui
Sabin al lui Cotãriþã. Era croitor ºi câºtiga biniºor.
Când cânta patefonul lui, ºedeau femeile cu
cobelcile cu apã în spinare ºi ascultau din drum.
ªi aveau ºi ce sã asculte! Cânta Maria Lãtãreþu,

Preþul civilizaþiei
cânta Maria Tãnase, Zavaidoc ºi alþi artiºti de
seamã. La vioarã cânta Ionel Budiºteanu cu
orchestra Radiodifuziunii, Efta Botoca, tarafuri de
lãutari vestiþi ºi mulþi alþii. Tuturor le plãcea. Era
folclor de calitate, interpretat de profesioniºti de
mâna întâia. Uºor-uºor, s-au înmulþit patefoanele
în sat. Era o adevãratã concurenþã. Au apãrut ºi
aparatele de radio. Primul a fost al lui George al
lui Truþã. ªedeam cu oile pe Ciochiþã ºi ascultam
radio-ul lui în Roleºti. S-au înmulþit repede ºi
aparatele de radio din sat. S-a produs însã ceva
în sufletul oamenilor care ascultau la aceste
aparate muzica popularã. Ei au început sã prindã
gustul calitãþii. Dacã pânã aci, horele ºi cântecele
lui Trancu ºi Codin erau minunate, iar taraful de
clarinetiºti din Pârlage era manã cereascã, oamenii
au înþeles cã se poate mai bine, cã nu ceea ce au
este cel mai bun. Uºor-uºor, urechea s-a obiºnuit
cu cântecele de pe plãcile de patefon, ori cu cele
transmise la radio. Muzica lui Trancu, a
pârlãgenilor a început sã zgârâie urechile tot mai
subþiri ale ascultãtorilor. Horele s-au rãrit. Laudele
la adresa muzicanþilor locali au dispãrut. Tezaurul
lor de cântece a intrat uºor-uºor în uitare. Altele
erau preferinþele ascultãtorilor, altele pretenþiile.
Aºa s-a ajuns ca în câteva decenii sã nu mai fie
tarafuri de lãutari în sate. Cântecele locale,
autentice, au dispãrut.  Dacã rogi acum pe cineva
sã-þi cânte un cântec popular vechi, rar mai gãseºti
ceva inedit. Cei care cântã, au repertoriul alimentat
cu cântecele interpreþilor recunoscuþi,
profesioniºti. Cei care vor sã facã ei înºiºi carierã
în arta interpretativã, merg la arhivele de folclor,
ascultã înregistrãri de altãdatã, descifreazã cântece
vechi din cãrþi ºi reviste, ori compun ei înºiºi cum
cred cã e mai bine. Formaþiile ºi interpreþii care
apar pe posturile de televiziune sunt pregãtiþi de
oameni de meserie, sunt absolvenþi de ºcoli de
artã, licee de artã ºi conservatoare. Cântecul
popular interpretat de ei este ca o piesã de
arheologie descoperitã în pãmânt, curãþitã,
recondiþionatã. Folclor adevãrat pe teren este
aproape inexistent.
   Acelaºi lucru mi-e teamã cã se întâmplã cu
muzica bisericeascã. Avem televiziuni ºi posturi
de radio, care transmit slujbe religioase zilnic.
Sunt ascultate de mulþi cu atenþie ºi evlavie. Este
un lucru excepþional. Mã întreb, însã: nu cumva ºi
aici va interveni gustul calitãþii?  Dupã ce asculþi o
slujbã la patriarhie ori la episcopie oficiatã de unul
sau mai mulþi ierarhi, cu coruri superbe, cu muzicã
psalticã interpretatã “ca la carte”, mai suporþi lãlãiala
unui cântãreþ de stranã din satul tãu? Poate n-are
ºcoalã de cântãreþi, ci a învãþat dupã ureche, poate
a trecut prin ºcoalã ca gâsca prin apã, poate nu-l
mai ajutã vocea. Tu ai urechea formatã de acum pe
muzica bisericeascã de calitate ºi te deranjeazã ceea
ce þi se cântã la stranã în sãtucul tãu uitat de lume.
Azi aºa, mâine aºa, poimâine nu te mai duci la
bisericã. Preferi sã stai în faþa televizorului, sã te
uiþi la slujbã acolo, sã pui aparatul de radio sã-þi
transmitã o slujbã, în timp ce tu lucrezi altceva, sau,
pur ºi simplu, stai tolãnit în pat! E un câºtig pentru
viaþa ta duhovniceascã, e un câºtig pentru Bisericã?
Vã las sã meditaþi singuri!

 Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Am participat weekend_ul trecut (fiind un
fan al acestui minunat sport de iarnã), la un
spectacol unic, de amploare mondialã, prilejuit de
etapa cu nr. 1000 din cadrul Cupei Mondiale la
sãrituri cu schiurile/masculin. Fiind un eveniment
de o asemenea amploare ce n-a mai avut loc
niciodatã în România, consider cã meritã sã
împãrtãºesc cu dumneavoastrã câteva dintre
concluziile trase dupã cele douã zile speciale
petrecute în Valea Cãrbunãrii, pe trambulina de la
Râºnov. Ca de obicei, mass-media naþionalã a
amintit prea puþin despre aceastã sãrbãtoare
sportivã la care alte þãri, mult mai titrate, nici nu
viseazã sã o poatã gãzdui vreodatã. Noi avem însã,
mult prea multã treabã cu anticipatele, cu
guvernele, cu politica ºi politicienii în general, iar
mai nou cu frica de coronavirus. ªi aici au avut
grijã politicienii sã-ºi facã simþitã prezenþa, deºi
sunt convins cã meritul lor este ZERO în ceea ce
priveºte aducerea acestei competiþii pe pãmânt
românesc. Mai degrabã, Bunul Dumnezeu ºi-a
orientat puþin privirea spre noi ºi a fãcut posibil ca un
asemenea eveniment sportiv sã se desfãºoare la
Râºnov, prin concursul unor serii întregi de întâmplãri.
Astfel, pentru o bunã informare, ar trebui sã ºtiþi cã
aceastã etapã cu numãrul 1000 ar fi trebuit sã aibã
loc în Utah – Statele Unite ale Americii. O problemã ce
þine de anumite condiþii tehnice ºi autorizaþii ale
Federaþiei Internaþionale, a fãcut posibilã cãutarea unei
alte trambuline disponibile pentru acea datã
calendaristicã, (20-23 februarie 2020), dar care sã
corespundã din punct de vedere tehnic, ajungându-
se la micuþa, dar cocheta trambulinã din Valea
Cãrbunãrii, ce avea ºi acreditãrile necesare, aici având
loc de ani buni astfel de competiþii, dar la feminin.

Au participat 60 de sãritori, primii opt sportivi ai
planetei la acest sport fiind prezenþi. Pe lângã drapelul
României, la baza sportivã din Valea Cãrbunãrii au
mai fost arborate drapelele urmãtoarelor naþiuni:
Austria, Bulgaria, Canada, Cehia, Finlanda, Germania,
Italia, Japonia, Kazastan, Norvegia, Polonia, Rusia,
Slovenia, Elveþia, Ucraina ºi Statele Unite ale Americii.

Majoritatea sportivilor au fost încântaþi de ceea ce
au vãzut, de public, de atmosferã, de priveliºte, de
condiþiile meteo, de organizare ºi organizatori etc.
Bineînþeles cã au existat ºi destule puncte negative,
însã am început ºi noi sã învãþãm sã ne vindem marfa,
mascând oarecum neajunsurile ºi lipsurile,
evidenþiind ºi valorificând la maxim plusurile.

De altfel, Walter Hofer, controversatul director de
competiþie la “Sky Jumping” a declarat oficialilor din
federaþia noastrã ºi politicienilor prezenþi, cã vor reveni
cu mare drag în România, încercând sã includã
trambulina în circuitul internaþional de anul viitor, cu
condiþia ca ºi noi sã aducem câteva îmbunãtãþiri în
ceea ce priveºte confortul publicului, amenajând
tribunele ºi montând o nocturnã.

Amintindu-vã în final cã micuþa trambulinã din
Valea Cãrbunãrii are punctul de construcþie la 90 m
ºi lungimea de 96 de metri, în cadrul acestei manºe
jubiliare, fiind stabilit un nou record mondial de

Pentru prima datã în ROMÂNIA un eveniment sportiv de mare anvergurã:

MANªÃ JUBILIARÃ DE CUPÃ MONDIALÃ LA ”SCHI_JUMPING” PE
TRAMBULINA DIN VALEA CÃRBUNÃRII DE LA RÂªNOV, JUDEÞUL BRAªOV

lungime ºi anume 103 metri, record realizat de trei
mari sãritori ai lumii: Gregor Schlierenzauer, Constantin
Schmid ºi Stefan Kraft care ºi-a consolidat poziþia de
lider al Cupei Mondiale, el fiind câºtigãtorul ediþiei cu
numãrul 1000 a Cupei Mondiale de la Râºnov.

COMUNICAT DE PRESÃ
OCPI Mehedinþi, 24.02.2020

Agenþia Naþionalã de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã (ANCPI) va scoate la licitaþie, în
2020, lucrãri de înregistrare sistematicã a imobilelor în peste 500 de unitãþi administrativ-
teritoriale (UAT). Pentru primele 246 de comune, procedurile de atribuire vor fi iniþiate în
luna aprilie. Printre acestea se numãrã ºi o unitate administrativ-teritorialã din judeþul
Mehedinþi. Finanþarea este asiguratã din fonduri externe nerambursabile, prin Programul
Operaþional Regional 2014 – 2020 (POR).

Comuna din judeþul Mehedinþi pentru care vor fi scoase la licitaþie lucrãrile de înregistrare sistematicã
a imobilelor, în luna aprilie a acestui an, este Eºelniþa, iar suprafaþa vizatã este de 18.072 de hectare.

Finanþarea acestor servicii este asiguratã din fonduri europene, prin Programul Operaþional
Regional 2014 – 2020.

Proiectul major „Creºterea gradului de acoperire ºi incluziune a sistemului de înregistrare a
proprietãþilor în zonele rurale din România” are o valoare de aproximativ 313 de milioane de euro ºi
vizeazã realizarea lucrãrilor de înregistrare sistematicã a imobilelor pentru o suprafaþã de aproape 5,8
de milioane de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României.

În anul 2019, ANCPI a lansat patru proceduri de licitaþie pentru achiziþionarea serviciilor de
înregistrare sistematicã a imobilelor din aproximativ 400 de UAT-uri din cele 660 de comune din
40 de judeþe, care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile.

În prezent, 149 de comune sunt contractate sau în procedurã de licitaþie, dintre care 89 au deja
contracte semnate ºi lucrãrile sunt în derulare, iar 60 sunt în curs de evaluare.

De asemenea, anul trecut, în judeþul Mehedinþi au fost eliberate, gratuit pentru cetãþeni, prin
Programul naþional de cadastru ºi carte funciarã 2015-2023 (PNCCF), peste 6.000 de cãrþi funciare.
Lucrãrile de cadastru general au fost finanþate din veniturile proprii ale ANCPI, prin Oficiul de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã (OCPI) Mehedinþi.

În prezent, din totalul de 66 de UAT-uri din judeþul Mehedinþi, comuna ROGOVA, este
cadastratã în proporþie de sutã la sutã, iar în alte 30 se desfãºoarã lucrãri de înregistrare
sistematicã a imobilelor, atât la nivel de UAT, cât ºi pe sectoare cadastrale.

Purtãtor de cuvânt: Maria POPESCU Tel. 0252316874; E-mail: mh@ancpi.ro

În speranþa cã voi putea scrie ºi vorbi cât mai
des despre asemenea evenimente, vã invit pe
toþi sã participaþi la astfel de competiþii sportive
de poveste ºi de povestit.

Ioan N. TÃTUCU
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Ai nevoie de odihnã în prima parte a
sãptãmânii. Þine cont de nevoile organismului
tãu ºi îngrijeºte-te pe îndelete. Este o perioadã
dificilã în privinþa sãnãtãþii, astfel cã ar fi bine
sã iei mãsurile necesare. Îþi sunt favorizate
discuþiile tãinuite cu persoanele din mediul
profesional. Chiar dacã în zilele de 27 ºi 28
februarie te vei simþi mai bine ºi dornic de a te
implica în multe ºi mãrunte, nu forþa nota. A doua
parte a sãptãmânii aduce cheltuieli, dar ºi
posibile favoruri materiale. Este bine sã
achiziþionezi numai ceea ce-þi este strict necesar
acum. Sunt posibile surprize de proporþii în plan
financiar, mai ales în ceea ce priveºte secþiunea
venituri salariale.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Foarte interesante sunt relaþiile cu prietenii
care te înconjoarã încã de la începutul sãptãmânii.
Dialogurile ºi activitãþile comune cu persoanele
din mediul profesional sunt îngreunate ºi pot
reveni din trecut unele secvenþe. Se recomandã
prudenþã. Eºti tentat sã depui eforturi mari în
aceste activitãþi ºi în aceste relaþii, dar rezultatele
nu vor fi cele scontate acum. Ai nevoie de un duº
rece privitor la viaþa ta, iar Universul considerã
cã tocmai de la ºi prin prieteni sau de la colegii
de muncã, este potrivit sã-l primeºti. Sãnãtatea
este vulnerabilã, astfel cã va fi nevoie sã te
odihneºti. Controleazã-þi reacþiile!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

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

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Mentalul îþi este rãscolit la începutul
sãptãmânii, astfel cã ar fi bine sã eviþi
discursurile publice ºi deciziile majore. Posibile
cãlãtorii, demersuri în acest sens ºi discuþii cu
persoane aflate în alte þãri. Dorinþa sufleteascã
de rafinare poate fi uºor de îndeplinit prin lecturi
spirituale, dialoguri cu persoane erudite sau prin
activitãþi culturale. Joi ºi vineri apar provocãri
profesionale ºi de imagine publicã. Vei avea nevoie
de forþã în cuvinte ºi de o prezentare logicã ºi
coerentã asupra activitãþii tale depuse în câmpul
muncii. Unii vor ticlui sã-þi gãseascã nod în papurã
la orice. Rãbdare ºi toleranþã! Susþinere
surprinzãtoare de la ºi prin prieteni.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Multe ºi mãrunte se vor petrece în plan
financiar în primele zile ale sãptãmânii. Ecoul
celor discutate ºi petrecute va rãsuna multã
vreme de acum încolo. Ar fi bine sã faci ordine
în tot ce þine de acte, înscrisuri privitoare la bani,
bunuri patrimoniale ºi facturi. Eºti animat de
gânduri mãreþe, nobile, astfel cã sunt ºanse de
materializare a unor planuri personale ticluite
mai demult. Zile de 27, 28 ºi 29 februarie îþi oferã
tot soiul de controverse, în relaþiile profesionale,
dar mai ales în cele cu ºefii ºi autoritãþile. Se
pot reconfigura unele situaþii ºi proiecte
profesionale, astfel cã fie obþii o funcþie de
conducere, fie þi se ia.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Relaþiile parteneriale sunt provocatoare, atât
în plan personal, cât ºi în plan profesional.
Aparent existã oportunitãþi de colaborare cu
ceilalþi, dar sunt numai aparenþe. Existã hibe
ascunse care îþi pot dãuna în viitor, dacã acum
accepþi sarcini profesionale noi. De asemenea,
ºi oficializarea unei relaþii matrimoniale este de
evitat, deocamdatã. Apar cheltuieli legate de
facturi, taxe, impozite, însã poate fi vorba ºi
despre penalizãri. Se recomandã prudenþã Joi
ºi Vineri în mod special la banii ºi bunurile
comune cu aþii. Activitãþi culturale, planuri de
cãlãtorii, dorinþã de studiu ºi elevare mentalã.
Prudenþã dacã eºti nevoit sã cãlãtoreºti în
weekend.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este multã forfotã la serviciu, dar ºi în plan
personal ai planificate demult tot soiul de
activitãþi domestice. Raþionalizându-þi eficient
timpul ºi resursele, mai ales energia vitalã vei
putea finaliza totul cu succes. Sãnãtatea
fluctueazã, astfel cã este bine sã te plimbi în aer
liber, sã te odihneºti lecturând o carte ºi sã te
alimentezi corect. Energia zilei de joi aduce
rãscoliri în relaþiile parteneriale. Amintiri, situaþii
punctate cu note bizare, dialoguri neînþelese.
Merele discordiei sunt cheltuielile comune cu
partenerul de viaþã sau colaboratorii din
segmentul profesional, moºtenirile, bunurile
patrimoniale sau situaþia unor membri ai familiei.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Eºti dornic de afecþiunea celor dragi, de compania
lor ºi de a te ocupa de un hobby drag sufletului
tãu. Existã animozitãþi clare între tine ºi persoana
iubitã sau copii, pe care trebuie sã le iei în seamã
ºi sã le rezolvi. Te afli pe o altã frecvenþã faþã de cei
apropiaþi ºi predominã nevoia de a te detaºa de
neplãcerile amoroase. Dorinþa de afirmare ºi succes
este fireascã în aceastã perioadã ºi îi poþi da curs.
Lasã-te purtat de valurile vieþii ºi îþi va fi mult mai
bine din toate punctele de vedere. Este nevoie sã
faci faþã provocãrilor parteneriale, mai ales la finalul
sãptãmânii. Surprize de proporþii în toate tipurile
de relaþii.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna debuteazã cu treburi gospodãreºti
ºi cu discuþii familiale. Predominã gustul dulce-
amar acasã, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei
depãºi totul cu bine. Zilele de 27 ºi 28 februarie
animã segmentul amoros, rãscolindu-þi
amintirile ºi dorul de o persoanã iubitã, undeva,
cândva. Þine-þi firea ºi nu te lãsa luat de valul
emoþiilor. Posibile neplãceri de la ºi prin copii.
Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã ar fi bine
sã-þi dozezi eforturile ºi sã-þi alegi, cu prudenþã,
felul în care rãspunzi la provocãri. Lasã-i pe
ceilalþi sã se bucure de strãlucirea ºi cãldura ta
sufleteascã! La serviciu sunt multe provocãri,
unele de-a dreptul foarte surprinzãtoare.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

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

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

În primele zile ale sãptãmânii apar cheltuieli,
însã îþi cresc ºi veniturile. Pe deasupra te poþi
bucura ºi de favoruri sau cadouri din partea
celor dragi. Fii prudent la cumpãrãturi, pentru
cã existã riscul sã aparã pierderi de orice fel
prin situaþii ciudate. Perioada 27 – 28 februarie
rãscoleºte relaþiile cu anturajul apropiat, astfel
cã, de la un obiºnuit ºi banal salut, poate ieºi
un scandal cu acte în regulã. Gândirea ºi
comunicarea sunt viciate, iar fiecare vorbeºte
pe limba lui ºi nimeni nu înþelege nimic.
Prudenþã, detaºare ºi fii cât mai scump la vorbã!
La finalul sãptãmânii se contureazã discuþii
familiale ºi treburie domestice de anvergurã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Este o sãptãmânã controversatã, pentru cã stãrile
de spirit ºi situaþiile cãrora va trebui sã le spui
prezent sunt fluctuante, stresante ºi chiar de
neînþeles pe alocuri. Aminteºte-þi cã viaþa este un
film în care joci diverse roluri. Universul are grijã
de toate nevoile tale, doar cã trebuie sã-i permiþi
acest lucru ºi sã ai încredere ºi în tine, ºi în El.
Zilele de 27 ºi 28 februarie aduc îmbunãtãþiri
financiare prin diferite variante. Una ar fi primirea
salariului, alta ar fi primirea unor cadouri sau
favoruri. Însã, pot apãrea ºi cheltuieli prin situaþii
bizare create de prieteni sau colegi de muncã.
Relaþiile cu anturajul sunt surprinzãtoare ºi stau
pe un bulgãre de dinamitã.

(27 februarie - 4 martie 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

Anunþ public  privind depunerea solicitãrii de
emitere a acordului de mediu

SC MILARIMAR S.R.L. anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Deschidere
microcarierã experimentalã în perimetrul Valea lui Milcu pentru
lucrãri de foraje ºi excavãri în vederea efectuãrii prospecþiunilor
geologice în comuna Broºteni, judeþul Mehedinþi”, propus a fi
amplasat în comuna Broºteni, judeþul Mehedinþi.
     Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agenþia
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, str. Bãile Romane nr. 3, de luni
pânã joi între orele 800-1400 , vinerea între orele 900-1200.
     Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

INFORMARE
 Aceastã informare este efectuatã de Comuna Dârvari, judeþul

Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite SGA Mehedinþi, aviz de
gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectului REÞEA  DE
CANALIZARE ÎN COMUNA DÂRVARI, SAT DÂRVARI, JUDEÞUL
MEHEDINÞI, judeþul Mehedinþi.
   Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 25.02.2020.

Primar,

În perioada 21-23.02.2020
Deva a fost gazda primei Finale de
Campionat Naþional din
Calendarul oficial al Federaþiei
Române de Judo la care au
participat 305 sportivi cadeþi, U18,
de la 60 de cluburi din România.
   Sportivii CSM Drobeta au obþinut
urmãtoarele rezultate:
Loc II - VLADU ANA MARIA -44 kg
-ARGINT DIANA  -52 kg
Loc III -MITAR REBEKA  -52 kg
   A fost un început competiþional

Prima Finalã de Campionat
Naþional din Calendarul oficial al

Federaþiei Române de Judo

bun pentru fetele noastre cadete,
deloc uºor ºi continuãm pregãtirea
pentru aceastã categorie de vârstã
prin participarea la Cupele
Europene ce urmeazã: Zagreb,
Teplice, Cluj Napoca, dar ºi alte
competiþii de verificare, în vederea
obþinerii a unei forme cât mai bune
pentru Campionatul European din
luna iulie ce se va desfãºura la
RIGA in Latvia.
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

 urmare din pag. 3

În cazul lor nu conteazã cei 10 la sutã.
Pentru alþii însã înseamnã enorm!
Recent am fost la Râmnicu-Vâlcea. Am lansat cartea „Puterea

Umbrei” ºi am avut ocazia sã stau de vorbã cu ziariºtii de acolo. O
duc greu. Foarte greu. Nimeni nu-i ajutã, ba chiar îi încurcã. Dar
încearcã sã rãmânã ziariºti. ªi vin la conferinþe de presã, scriu,
scot ziare, fac televiziune. 

Aºa este ºi la Buzãu, Cluj, Satu-Mare, Piteºti, Craiova, Tulcea…
Aºa este peste tot. 
Dacã i-aº fi vãzut pe aceeaºi semnatari militând ani de zile

pentru un pachet consistent de ajutorare a presei, atunci aº fi
înþeles. Dacã i-aº fi vãzut semnând scrisori deschise atunci când
vedeau cã se închid ziare, televiziuni, cã dispar reþele de difuzare
a presei, atunci pricepeam îngrijorarea actualã cã li se aruncã o
pomanã! Ei cereau salvarea presei, dar li se dãdea o amãrâtã
de scutire de impozit.

Numai cã acest lucru nu s-a întâmplat. Ci doar au avut o reacþie
politicã la o lege votatã în Parlament. De care pare cã au auzit doar
dupã ce a fost adoptatã.

În concluzie, apelul meu este exact invers: Lãsaþi ipocrizia deoparte!
Gândiþi-vã la cei care câºtigã a zecea parte din cât câºtigaþi voi ºi
întrebaþi-vã cât de mult conteazã cei 10 la sutã. Gândiþi-vã cã mai existã
ziariºti ºi în altã parte decât în Bucureºti, zeci de mii de oameni care se
zbat sã supravieþuiascã.

P.S. Vã rog sã nu-mi veniþi cu ideea cã vi se încalcã libertatea de
exprimare ºi independenþa jurnalisticã. E un argument penibil!
Uitaþi-vã ce facilitãþi primeºte presa din Occident. Inclusiv scutiri
de TVA ºi taxe. ªi criticã în continuare.

Atunci când „bogãtaºii”...
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Returul Ligii a 2-a la fotbal s-a reluat la sfârºitul
sãptãmânii trecute, însã doar 2 severineni se vor mai
regãsi pe gazon în partea a doua a campionatului.
Mijlocaºii Mãdãlin Mihãescu (Petrolul Ploieºti), Andrei
Enescu (Gloria Buzãu) ºi Cristian Poianã (CSM Reºiþa)
s-au despãrþit în pauza competiþionalã de iarnã de
echipele la care evoluau ºi vor juca în eºaloane
inferioare. Mihãescu a ajuns la CSA Steaua Bucureºti
(Liga 4), Poianã la ACS Filiaºi (Liga 3), în timp ce
Enescu n-a vrut sã-ºi rezilieze contractul cu buzoienii
ºi a fost trimis în liga 4, la echipa-satelit a Gloriei. În
schimb, fundaºul Ionuþ Coadã (foto) ºi mijlocaºul
Robert Licã au rãmas la ASU Politehnica Timiºoara,
respectiv Pandurii Târgu Jiu.  În vârstã de 22 de ani,
fostul junior de la CSS Drobeta Turnu Severin a jucat
în tur timp de 702 de minute, în 11 etape, pentru
bãnãþeni. Licã a jucat 231 minute, în 3 meciuri. La
Concordia Chiajna este legitimat ºi severineanul Ionel
Miºu, însã portarul de 19 ani nu a fost rezervã nici
mãcar într-un joc de seniori în prima parte a sezonului,
fiind utilizat doar la grupa de republicani a clubului
ilfovean. În Liga 2, Concordia Chiajna este pe loc
retrogradabil, cu 21 puncte, în timp ce Pandurii Târgu
Jiu e ultima clasatã, cu doar 8 puncte.
   În lupta pentru promovare sunt angrenate UTA Arad
(44 puncte), CS Mioveni (37 puncte), Rapid Bucureºti
(36 puncte), Petrolul Ploieºti (34 puncte), FC Argeº (34
puncte), Oltul Turnu Mãgurele (33 puncte) sau ASU
Politehnica Timiºoara (31 puncte). În prima etapã din
2020, ASU Politehnica a stat, deoarece adversara Daco-
Getica Bucureºti s-a retras, în tur, din campionat, în timp
ce Pandurii a fost învinsã, la Târgu Jiu, cu 4-1 de CSM
Reºiþa, dupã ce gorjenii conduceau la pauzã cu 1-0!
Severineanul Licã a fost doar rezervã.
   Etapa viitoare va sta CSM Reºiþa, motiv pentru bãnãþeni
sã dispute un amical, la Drobeta Turnu Severin, cu FCU
Craiova, liderul din seria a 4-a a Ligii a 3-a. Partida se
va juca vineri, cu începere de la ora 15.

Liga 2 a rãmas fãrã 3 severineni

Primãvara începe cu Cupa României

Echipa severinenilor din Liga 3,
s-a retras din campionat

Liga 2, Etapa a 22-a
Universitatea Cluj – FC Argeº 1-1
Farul Constanþa – Concordia Chiajna 3-1
CS Mioveni – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 0-2
Ripensia Timiºoara – Metaloglobus Bucureºti   3-0
Petrolul Ploieºti – Dunãrea Cãlãraºi 2-0
Pandurii Târgu Jiu – CSM Reºiþa 1-4
FK Csikszereda Miercurea Ciuc – UTA Arad 0-6
Rapid – Turris Oltul Turnu Mãgurele 0-0
Sportul Snagov - Gloria Buzãu 0-3
ASU Politehnica Timiºoara a stat

ACS Tractorul Cetate, echipa din Liga 3
cu cei mai mulþi severineni în lot, se va retrage
din Liga 3, dupã doar un tur de campionat.
Problemele financiare cu care s-a confruntat nou-
promovata din Dolj au dus la decizia de a nu
mai continua competiþia. De altfel, din aceeaºi
cauzã, pe data 8 noiembrie 2019, Tractorul
Cetate nu a fãcut deplasarea la Alexandria ºi a
fost amendatã drastic de FRF. Echipa doljeanã,
la care evolueazã peste 10 jucãtori severineni,
în frunte cu Dorian Vasilicã, a încheiat turul pe
penultimul loc în Seria a 3-a, cu doar 10 puncte
ºi golaveraj dezastruos, 15-40. “A fost pãlãria
prea mare, pentru noi. Totuºi, pentru comuna

noastrã a fost ceva
extraordinar sã fim în
Liga 3. Nu poþi face faþã
însã la Liga 3 fãrã
antrenamente”, s-a postat
pe pagina de facebook a
clubului doljean.
   În prima etapã a
returului, programatã pe
7 martie, Tractorul Cetate
ar fi trebuit sã joace, pe
teren propriu, cu Vediþa

Coloneºti. Doljenii ºi-au disputat, în tur, meciurile
de acasã la Calafat, deoarece terenul din Cetate
nu este omologat pentru Liga 3.
   Tractorul Cetate promovase vara trecutã, în
premierã, în Liga 3, dupã ce a trecut de
campioana judeþeanã de la Teleorman, Unirea
Brânceni, cu scorul de 1-0, prin golul marcat
de severineanul Cãtãlin Poenaru.
   Tractorul Cetate mai câºtigase campionatul
judeþean din Dolj în 2017 ºi 2015, însã, la
vremea respectivã, a ratat de fiecare datã
promovarea, fiind învinsã la meciurile de baraj
de ACS Internaþional Bãleºti (Gorj), respectiv
ACS ªirineasa (Vâlcea)

Campionatul judeþean de fotbal din
Mehedinþi se reia la sfârºitul acestei
sãptãmâni, cu optimile de finalã ale Cupei
României. Cele 8 meciuri se vor disputa dupã
urmãtorul program: Avântul Bistriþa - Victoria
Vânju Mare (29 februarie, ora 15), Inter

Crãguieºti - CS
Strehaia (1 martie, ora
11), AS Noapteºa -
Viitorul ªimian (1
martie, ora 11), ASG
Hinova - Inter Salcia (1
martie, ora 11), Viitorul
Dârvari - AS Obârºia de
Câmp (1 martie, ora
11), Viitorul Cujmir -
Recolta Dãnceu (1
martie, ora 11), ªtiinþa
Broºteni - Pandurii

Cerneþi (1 martie, ora 15) ºi Coºuºtea
Cãzãneºti - AS Turnu Severin (1 martie, ora
15). Sferturile de finalã ale Cupei României -
faza judeþeanã Mehedinþi vor avea loc pe data
de 7/8 martie. Campionatul se reia pe 13
martie - Liga a 4-a ºi 14 martie - Liga a 5-a.
 pagina realizatã de Mircea  Oglindoiu
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criminalitatea a scãzut, valurile de imigranþi
ilegali s-au redus (ºi drogurile pe care le
aduceau), tratatele dezavantajoase pentru
America au fost revizuite, birocraþia ºi frânele
puse de fel de fel de reglementãri au fost reduse
etc. etc. Am simþit un nou „suflu” peste

O democraþie ... America, în recentele mele cãlãtorii în þara
lui Uncle Sam (poreclã care a dãinuit încã
din 1813!).

 Mai sunt câteva luni pânã la alegeri. Oare
ce vor mai pune la cale reprezentanþii
democraþilor, care în  realitate sunt mai mult
socialiºti, dacã nu chiar comuniºti? Vom trãi
ºi vom vedea. God bless America!
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Mã fraþilor, nu mai dau de
nerodu’ de Sucã, unde s-o fi bãgat
nu ºtiu, da de fro douã zile nu-l
mai vãzu neam de neamu’ lui. Zici
cã a dat coronavirusu’ ãsta peste
el ºi s-a tupilat, nu care cumva sã
îl dea ºi la alþii. Îl cãtarãm pin coteþ,
pi la gãini, pi la vecini, da nimica.
Îl strigarãm pin pod, pin beci, s-o
fi dus la cumpãrãturi peste
Dunãre, cã la noi pin magazine
începe sã batã vântu’.

Pã da, isterie mare, nici nu sã
deschid bine supermarket-urile cã
deja sunt luate cu asalt, nici de
sãrbãtori nu a fost atâta vânzolealã,
parcã ar fi sfârºitu’ lumii, di la un
amãrât de pangolin.

Bine, ce sã zic de Sucã, cã nici la
politicieni nu e mai bine. Sã vezi ce sã
urmãresc unii pe alþii, ce sã mai bagã
în carantinã, ce sã mai monitorizeazã,
zici cã au boalã unii pe alþii. Mai mult
unii ºi mai puþin ãilalþi. Mã nepoate,
sã te bucuri de rãul altuia, parcã nu
prea e bine, cã viaþa e ca un cerc ºi
roata sã învârte. Da cum în politicã e
ca-n tenis, ori eºti la serviciu, ori eºti

Sucã ºi coronavirusu’, nea Gherghe ºi carneþelul,
nea perfectu’ moralist ºi mesajele anonime di la miezu’ nopþii

la primire, dupã caz, cã tot joc sã
numeºte. Ca-n viaþã.

Între timp, pi la Orºova, nea
primarele în funcþie, nea Stoica,
sã fãcu iar de bãcãnie, cã acuma
vrea sã-i trimitã pe bãieþoii din
Poliþia Localã la instruire, dupã
ce la ºedinþa trecutã vroia sã
desfiinþeze instituþia. Chiar dacã
legal nu sã putea. Cã aºa e când
eºti primar, zici cã poþi sã faci
orice, da nu e chiar aºa.

Acuma, nea Titel Gherghe stã
la colþ, cu carneþelul ºi noteazã
toate bubele lu’ nea edilu’ de
Orºova, gata sã atace la momentu’
oportun. Bine, probabel cã încã sã
mai gândeºte dacã fãcu o miºcare
bunã, sã candideze la Orºova, da asta
e altã problemã.

Mã nepoate, sã dusã tanþa lu
Pecingine sã parcheze maºina, da nu
reuºi, cã nu mearsã tehnologia, cicã.
Pãi zisã cã îi ceru aplicaþia tot felu de
date, mai ca pe vremea securitãþii,  de
renunþã dupã vreo juma de orã de
încercãri nereuºite. Zisã cã mai
încearcã ºi data viitoare ºi apoi

renunþã, parcheazã pi la garã ºi vine
pe jos în centru’, cã ie ºi sãnãtos
mersu’ pe jos. Poate reuºeºte sã-l
gãseascã pe nea Screciu, primaru’ ,
dupã ce iasã din carantinã, sã-i
explice ce ºi cum. Cã la preaocupatu’
comunicator al Primãriei Drobeta
Turnu Severin ieste mai greu sã
ajungi. Deh, aºa uitã unii de unde au
plecat ºi unde au ajuns!

Nici nu începu campania ºi sã
dete drumu’ la atacuri sub centurã.
Sã apucarã sã dea telefoane, ba pe
mobil, ba pe fix acasã, pi la miez
de noapte, cu mesaje anti nea
Aladin, di la Consiliu Judeþean, cã
sã nu fie votat. De parcã oamenii
ar fi roboþi, ca interlocutorul de la
celãlalt capãt al firului. ªi nu ar avea
ºi ei alegerea proprie, o preferinþã
fiecare, ceva, ascultã de un robot.
Da, de unde  au numerele de
telefon ºi, chiar, ar trebui vãzut de
la ce numere de telefon se
apeleazã.... Murdarã treabã!  nea Mãrin

Mã nepoate, nea prefectul Pavel sã
apucã, în ultima ºedinþã de Colegiu
Prefectural, sã o certe pe reprezentanta
Agenþiei Judeþene de Prestaþii Sociale,
AJPIS Mehedinþi, pe care o trimisã pin
comune sã descopere ºi sã opreascã
acordarea de ajutoare sociale, în scop
de agent electoral, se pare. I-auzi,  i-
auzi, dacã conducerea ierea din
partidu’ care trebe, mai fãcea pe lupu’
moralist nea Pavel?!

Mã fraþilor, ajunsãrã sã dea tampon
în tampon douã trenuri private de
marfã.  Unde? În Balota, cã acolo le
place, sã pare, vagoanelor ºi
locomotivelor sã sã dea cu osiile în
sus. Da poate la un moment dat o sã
avem ºi noi o cale feratã sã ne ducã
ca gândul acolo unde avem nevoie,
deºi slabe sunt speranþele, la cum sã
miºcã lucrurile.

Aºa cã, tâgãdam-tâgãdam, pe
Balota, pãnã data viitoare!

Hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
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program de reforme. Fiindcã în
þarã, altfel decît în afarã, opoziþia
cam ºomeazã.

Cît timp antiromânii vor fi la putere
ºi vor sabota legea, marea corupþie va
continua sã înfloreascã. De asemenea,
se impune controlul psihiatric de la
Cotroceni la Victoria, ºi-apoi, cei
necorespunzãtori, izolare la puºcãrie
sau sanatoriu, inclusiv pentru slugoaiele

Acest comando de execuþie...

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

din C.C.R., uzitarii Protocolului din
2016 (declarat neconstituþional),
încheiat de Eduard Hellvig ºi Augustin
Lazãr protocol semnat în mandatul lui
Iohannis, care se prefãcea cã vegheazã.
Protocoalele au însemnat ºi încã mai
înseamnã gloanþe trase în inima statului
de drept, în inima Justiþiei ºi a
cetãþeanului român.


