
"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Director, Teodor Abagiu

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

Obiectiv
mehedinþean

Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT 

Obiectiv mehedinþean în format electronic

w
w

w
.o

bi
ec

tiv
-m

eh
ed

in
ea

n.
roAnul XXII Nr. 1019

    12 martie 2020
16 pagini * 1,00 leu

pag. 2

Judeþul Mehedinþi are ºase cetãþeni de
onoare în rândul foºtilor deþinuþi politici

De Ziua Deþinuþilor Politici Anticomuniºti, preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi Aladin Georgescu, împreunã
cu vicepreºedintele Ionicã Negru, au oferit titlul onorific de “Cetãþean de Onoare” celor ºase foºti deþinuþi politici
din Mehedinþi... citiþi în pag. 3

Initiaþiva Grupului CEZ în România ºi a Festivalului
Neversea de a promova energia verde în rândul tinerei
generaþii printr-un experiment unic la nivel modial -
primul DJ care a mixat de pe o turbinã eolianã, la 100
metri înãltime - a fost premiatã internaþional în cadrul
Event Production Awards 2020, cu premiul „Brand
Activation of the Year”.

Distincþia a fost acordatã în cadrul galei de
decernare a premiilor Event Production Awards (EPAs),
ediþia a a IX-a. Aceasta a avut loc joi seara în Londra,
în cadrul acestui eveniment fiind recunoscute echipele
ºi personalitãþile care sunt implicate în desfãºurarea
celor mai mari evenimente outdoor ºi live. Campania

Recunoaºtere internaþionalã pentru campania
„The Green Power of NEVERSEA”, la Event Production Awards 2020

 CONTINUARE ÎN PAGINA 11

„The Green Power of NEVERSEA” a primit premiul
cel mare, dintre cele opt campanii finaliste la
categoria „Brand Activation of the Year”.

„Parteneriatul cu Neversea este o sursã continuã de
inspiraþie pentru noi în provocarea de a aduce energia
verde mai aproape de generaþia tânãrã. Ne-am propus
ºi am reuºit sã atragem atenþia publicului Neversea,
un public reprezentativ pentru <generaþia verde>, ºi
iatã, am reuºit. Recunoaºterea internaþionalã a activãrii
ne face foarte mândri ºi bucuroºi!”, a declarat Ondrej
Safar, Country Manager CEZ România.

„Ne bucurã extrem de mult acest premiu. Mulþumim
echipei CEZ pentru

Coronavirusul
schimbã jocul politic.

Mai mulþi lideri PSD
sunt deciºi sã voteze
joi guvernul Cîþu / Ce

va face preºedintele
interimar, Marcel
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Terra – o planetã
captivã!
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     Ce se întâmplã acum la noi
legat de coronavirus a devenit o
psihozã colectivã. Sunt confirmate nu
ºtiu câte cazuri, ºi nu e vorba de cine
ºtie ce cifre. Dar frica colectivã a
devenit uriaºã, copleºitoare,
alimentatã de zvonuri ºi pãreri ºi
comentariile unora pe posturile tv. A
devenit un fenomen de masã, ceva
greu de controlat ºi de imaginat acum
câteva sãptãmâni.

Marile magazine deja au trecut la
mãsuri ce ar fi trebuit luate periodic,
cu calm, dintotdeauna: au fost
dezinfectate cãrucioarele de
cumpãrãturi, coºurile de mânã,
mânerele, balustradele, cântarele
pentru legume-fructe – toate
suprafeþele ºi obiectele de uz comun
utilizate des de clienþi ºi angajaþi.

ªcoli închise. Zboruri anulate.

Psihozã
Carantinã. ªtii fenomenul, cãci
televiziunile nu pregedã sã ne terorizeze,
ceas de ceas, cu acest subiect.

Italia e la pãmânt. O þarã atât de
frumoasã, de mãreaþã, a ajuns într-o
lunã de zile o þarã a fricii ºi recluziunii.
Trist este cã avem ºi noi foarte mulþi
români acolo, cã soarta lor e incertã, cã
sunt despãrþiþi de familiile lãsate în þarã.

ªi mai trist este cã trãim cu teama
cã dacã se întorc românii, ne vom
contamina ºi noi. Îmi povestea
cineva, o doamnã întoarsã din Italia,
sãnãtoasã, cã la ea acasã e tratatã cu
rãcealã, cu ostilitate chiar. Ca ºi cum
ar fi o bombã biologicã, un ciumat.

Am uitat sã fim oameni? Am uitat ce
e compasiunea? Pânã mai ieri tema
centralã pe la noi era guvernul Orban ºi
obsesia lui pentru anticipate. Acum
aceastã temã pare ridicolã. Cum
ridicolã pare ºi toatã tevatura cu
investirea noului premier. Cum ridicolã
pare toatã frãmântarea politicianistã.

Ce pãcat cã în toþi anii aceºtia în loc
sã ne ocupãm de sistemul de sãnãtate,
de sãnãtatea publicã, de tineri, sport,
naturã, alimentaþie – ne-am preocupat
de prostia de politicã. Timp ºi bani
cheltuiþi pe vorbe. Când am fi putut sã
fim o þarã modernã, cu spitale
moderne. O þarã pregãtitã sã trateze cu
echilibru ºi eficienþã o pandemie.

10 Martie 2020  Nicolae Bian
   Mai mulþi lideri PSD sunt deciºi
sã voteze joi guvernul Cîþu pentru
a instala cât mai repede un nou
guvern în contextul epidemiei de
coronavirus, însã nu este clar în
acest moment care este poziþia
liderului interimar, Marcel Ciolacu,
au declarat pentru G4Media.ro
surse politice. Alte surse susþin cã
ºi Ciolacu ar fi decis sã-l voteze pe
Florin Cîþu pentru funcþia de
premier, nominalizat de
preºedintele Klaus Iohannis.
Ludovic Orban, prima opþiune a
preºedintelui, ºi-a depus mandatul
de premier desemnat dupã decizia
Curþii Constituþionale, care a
constatat conflictul juridic între
preºedinte ºi Parlament.
   Pânã acum, toate celelalte partide
s-au poziþionat public în favoarea
ideii de învestire cât mai rapidã a unui
nou guvern în contextul rãspândirii
coronavirusului în România. Astfel,
liderii USR, Pro România, ALDE ºi
PMP au pledat public pentru
instalarea rapidã a unui guvern.
   Totuºi, Marcel Ciolacu, declara
luni cã partidul a decis sã nu voteze
guvernul Cîþu, dar a anunþat cã
parlamentarii PSD vor fi prezenþi la
ºedinþa de joi privind învestirea
Guvernului.
   „În cadrul PSD am luat o decizie
politicã clarã cã nu vom vota
Guvernul Cîþu. Acest Guvern, din
punctul nostru de vedere, nu meritã
sã fie votat. Totuºi, PSD este o
minoritate în acest moment în
Parlament, responsabilitatea creãrii

SURSE Coronavirusul schimbã jocul
politic. Mai mulþi lideri PSD sunt deciºi
sã voteze joi guvernul Cîþu / Ce va face
preºedintele interimar, Marcel Ciolacu?

unei majoritãþi este a PNL. Totalã.
El a fost desemnat de cãtre
preºedintele Iohannis. Buna
credinþã a PNL se va vedea dacã joi,
la ora 16,00, membrii PNL vor vota
la vedere, cum au votat ºi pânã acum
la orice învestire sau neînvestire a
unui Guvern. Responsabilitatea
gestionãrii crizei coronavirusului în
acest moment este a PNL„, a afirmat
Ciolacu, la finalul unei ºedinþe a
grupului parlamentar PSD.
   Surse din PSD au declarat pentru
Radio Europa Liberã cã a fost
convocatã o nouã ºedinþã de urgenþã
a conducerii partidului pentru ziua de
miercuri, chiar înaintea votului pentru
învestirea guvernului. În ea se va
decide cum se va poziþiona PSD la
votul din Parlament.
   „Marcel Ciolacu a ameninþat cã
dacã parlamentarii PSD voteazã
învestirea guvernului Cîþu, el îºi
va da demisia din funcþia de
preºedinte interimar.

Ciolacu insistã sã arate opiniei
publice cã PSD se aflã în opoziþie ºi
cã guvernul Cîþu trebuie sã fie
învestit cu voturile celor din PNL.
Mai mulþi lideri din actuala
conducere au ameninþat deputaþii ºi
senatorii cã dacã voteazã guvernul
Cîþu, fãrã sã aibã aprobare, nu vor
mai prinde un loc pe viitoarea listã
pentru Parlament. Ciolacu doreºte
sã existe o presiune publicã asupra
PNL pentru votarea propriului
guvern, sã nu parã cã jocurile au fost
fãcute tot de PSD”, au declarat surse
din conducerea PSD pentru Europa
Liberã.  continuare în pag. 6



actualitateOBIECTIV mehedinþean 12 - 18.03.2020 pag. 3

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu,
a convocat douã ºedinþe într-o singurã
sãptãmânã pentru a debloca situaþia
financiarã în care se aflã Consiliul
Judeþean ºi instituþiile subordonate, dupã
ce prefectul judeþului, Cristinel Pavel, a
atacat în instanþã bugetul judeþului,
paralizând investiþiile, salariile ºi toate
cheltuielile de funcþionare a instituþiilor.  
   În cadrul primei ºedinþe care a avut loc
luni, 9 martie, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu,
le-a propus consilierilor judeþeni
aprobarea unui proiect de hotãrâre în
vederea contractãrii unui împrumut în
valoare de 54, 5 milioane lei, în vederea
asigurãrii cheltuielilor neeligibile pentru
proiectele cu finanþare externã
nerambursabilã.
   Suma vizeazã obligaþiile asumate în
cursul anului trecut prin hotãrâri ale
Consiliului Judeþean pentru cele ºase
proiecte de reabilitare ºi modernizare a
clãdirii principale a Spitalului Judeþean
de Urgenþã ºi a secþiilor externe, dar ºi a
proiectului de reabilitare a DJ 607A,
Drobeta Turnu Severin - Cerneþi – Valea
Copcii – Husnicioara – Peri – Pruniºor.
   “Aveam nevoie de aprobarea acestui
proiect pentru ca ulterior, sã alocãm, în zilele
imediat urmãtoare, banii distribuiþi iniþial
pentru aceste cheltuieli neeligibile din
excedentul anului trecut, pentru funcþionarea
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Creºterea Copilului Mehedinþi pânã la
jumãtatea anului. Am recurs la aceastã
soluþie, dupã ce am înþeles foarte clar cã
Guvernul României nu va aloca sumele
necesare funcþionãrii DGASPC, deºi prin
legile în vigoare, are obligaþia de asigura
90% din valoarea totalã, iar pânã acum,
alocarea a fost de puþin peste 12%. Soluþia
a fost înþeleasã de consilierii PSD care au
votat proiectul de hotãrâre astãzi (n.r. 9

Judeþul Mehedinþi are ºase cetãþeni de
onoare în rândul foºtilor deþinuþi politici

     De Ziua
Deþinuþilor Politici
Anticomuniºti,
preºedintele
Consiliului
Judeþean
Mehedinþi Aladin
Georgescu,
împreunã cu
vicepreºedintele
Ionicã Negru, au
oferit titlul onorific
de “Cetãþean de
Onoare” celor ºase
foºti deþinuþi
politici din
Mehedinþi, o
distincþie care
încununeazã
recunoaºterea unei
vaste experienþe de
viaþã precum ºi
suferinþa de care
au avut parte în
închisorile
României
nedemocrate.
   “Domnii Ciuricã
Nicolae, Delurinþu
Gheorghe,
Dragomir Dumitru
Emil, Ianãºi
Nicolae, Tudor
Mihai ºi
Constantin
Diaconescu sunt
singurii foºti
deþinuþi politici din
judeþul nostru ºi
meritau pe deplin
acest titlu. Sunteþi
pentru noi toþi cel
mai bun exemplu
de dârzenie,
corectitudine ºi
credinþã, vã felicit
ºi vã asigur de
toatã consideraþia
ºi aprecierea mea
ºi vã doresc multã
sãnãtate”, a
transmis
preºedintele
Consiliului
Judeþean
Mehedinþi, Aladin
Georgescu.

Preºedintele ALADIN GEORGESCU a
luat mãsuri concrete pentru a debloca

situaþia financiarã de la Consiliul
Judeþean ºi instituþiile subordonate

 Biroul de presã

martie). Noi am înþeles cã angajaþii Consiliului
Judeþean ºi cei ai instituþiilor subordonate,
între care DGASPC, trebuie sã primeascã
salariile, dar pe de altã parte, trebuie asigurate
ºi sumele pentru investiþiile pe care le
derulãm pentru toþi locuitorii judeþului care
au nevoie de condiþii bune de tratament în
Spitalul Judeþean. Repet, ne-am asumat sã
alocãm cheltuielile neeligibile prin hotãrârile
aprobate anul trecut.
   Soluþia propusã de consilierii liberali nu
oferea siguranþa cã vom avea bani pentru
asigurarea cheltuielilor neeligibile pentru
obiectivele de investiþii aflate în derulare ºi
dacã vrem sã accelerãm dezvoltarea
judeþului, sub nicio formã nu putem întârzia
investiþiile pentru care am obþinut finanþare
europeanã”, a explicat Aladin Georgescu.
   De asemenea, miercuri 11 martie,
consilierii judeþeni au mai fost convocaþi
la o ºedinþã pentru a adopta o modificare
a Hotãrârii 18/18.02.2020 privind
bugetul judeþului Mehedinþi.
  “Modificarea constã în disponibilizarea
sumelor alocate pentru cheltuieli neeligibile
în cadrul celor ºase proiecte de
modernizare a Spitalului Judeþean de
Urgenþã, a secþiilor externe unitãþii ºi a
proiectului de modernizare a DJ 607A ºi
transferul lor pentru funcþionarea DGASPC.
Cum aceste sume nu sunt suficiente, de la
cheltuielile de funcþionare ale aparatului
administrativ al Consiliului Judeþean vom
disponibiliza sumele alocate pentru lunile
septembrie ºi octombrie, astfel încât sã
alocãm fondurile necesare pentru DGASPC
pânã la sfârºitul lunii iunie”, a precizat
preºedintele Aladin Georgescu.
   Acesta a mai spus cã va urgenta
procedura de transmitere a tuturor
documentelor cãtre Administraþia
Fiscalã, dupã care, în doar câteva zile,
conturile vor fi deblocate ºi se vor putea
face plãþi pentru a se vira salariile.
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E clar cã nu suntem, ca civilizaþie,
pregãtiþi suficient pentru a face faþã unei
provocãri de tipul Coronavirus. Am avut, în
schimb, grijã, ca naþii ºi popoare, sã ne
înarmãm, sã ne producem pagube unii altora
spre a avea, mai apoi, pieþe de desfacere a
unor produse, sã inventãm boli ca sã
vindem, apoi, un fel de medicamente, am
urcat în spaþiu, dar am uitat Terra, am fãcut
afaceri, dar am neglijat esenþialul, resursele,
cele care sunt inerente oricãrei afaceri, dar
nu se gãsesc decât aci, pe planetã, ºi sunt
epuizabile, iar noi le-am folosit ca nesãtuii,
ca-ntr-o mare crãpelniþã...
   Coronavirus vine ºi ne dã o lecþie
usturãtoare: ne-am pregãtit ca sã fim
nepregãtiþi! Paradoxal, dar aºa se prezintã
lucrurile în faþa acestui flagel mondial, numit
aºa de simpatic, Coronavirus, amintind de
un fel de succesiune ereditarã.
   Globalizarea ne-a fãcut pe toþi la fel de
vulnerabili, la fel de slabi, de slãbiþi, de
ineficienþi. Vrem sã fim uniþi, acum, în
ceasul crizei acesteia cu adevãrat mondiale,
dar nu prea avem... proceduri, metodologii,
unitatea planetarã suferã dureros de milenii
la acest capitol, dar mai ales de când am
descoperit “rãzboiul rece”, apoi, “rãzboiul
economic”, urmat de “rãzboiul informatic”,
ca sã nu mai vorbim de “rãzboiul meteo”,
de cel “parapsihologic”, “psihotronic”,
“mediatic” etc etc. Suntem într-un rãzboi
generalizat, planeta este un imens câmp de
luptã, care se dovedeºte steril în faþa unui
inamic comun, acest Coronavirus. De fapt,
ºi el este tot un fel de armã într-un rãzboi
economic, dar cu... faþã medicalã, ca sã
parafrazãm cinic ºi trist. Da, acest virus,
aflãm, este, de fapt, un fel de produs de
sintezã, obþinut în laboratoare sofisticate,
prin încruþiºãri între celule prelevate de la
liliac –  animalul mamifer, iar nu arbustul –
ºi ale maimuþei nu-ºtiu-care, dupã mãrturia
unui medic chinez de prim plan.
Respectivul, urmãrit, probabil, de remuºcãri
etice, a fãcut aceastã declaraþie însoþitã de
un apel la calm, cã nu ar fi aºa de periculos,
ºi cã, deocamdatã, nu existã antivirusul lui,
dar asta nu înseamnã cã el nu poate fi
descoperit, asta fiind o chestiune de timp.
Medicul respectiv, în China, a fost deja
condamnat la moarte, spune aceeaºi sursã.
   Deci, ºi epidemia Coronavirus este tot
expresia unui “rãzboi”, a unei lupte a omului
contra omului. Aºa ceva, conform celor ce le
ºtim despre natura umanã, este nepotrivit,
asta pânã la expresia celebrã „Homo homini

In Coronavirus veritas!

Terra – o planetã captivã!
lupus est”, venitã pe firul timpului de la Plaut,
din textul sãu Asinaria, la  192 î.Hr., textul
trimiþând spre ideea cã omul este propriul sãu
duºman, cã este capabil sã-ºi facã, deci, sieºi
rãu. Filosoful englez Thomas Hobbes va
prelua ideea “omului lup pentru om”, dar o
va nuanþa, în sensul cã, afirmã el în “Despre
cetãþean”, omul este un fel de zeu pentru om,
dar numai dacã îi comparãm pe cetãþeni între
ei, pentru cã, dacã facem comparaþia între
oraºele lor – deci spaþii locuite de acei oameni
care se recepteazã între ei drept zei – omul,
acelaºi om, devine lup pentru semenii sãi.
   Oraºul, în aceastã teorie, devine simbolul
teritoriului, al spaþiului identitar, al Republicii
despre care Machiavelli spunea cã orice
mijloc este potrivit, deci “scuzã mijloacele”,
spre a o apãra. Iatã, aici, la celebrul italian,
altã faþetã a “omului-lup pentru oameni”.
   Interesele economice, în primul rând, apoi
cele teritoriale, care rezumã, pe ocolite, acelaºi
scop, cel al resurselor ca bazã a economiei,
sunt în centrul oricãrui rãzboi mai mult sau
mai puþin modern. Pe acest fundal – sã nu
uitãm, Sun Tzu, autorul “Artei rãzboiului” este
chinez - China a demonstrat, de curând, o
inteligenþã managerialã la nivel de bursã, care
a secãtuit America ºi Europa Occidentalã,
practic nimicind-o financiar printr-o speculaþie
epocalã, neegalatã în vreo altã epocã,
devalizând-o, spun surse economice, de vreo
2000 de miliarde de dolari! Acum, cu acest
virus de laborator, Beigingul aruncã în aer
ierarhia economicã ºi de influenþã la orice nivel
planetar, practic anihilând orice domeniu,
orice miºcare, orice iniþiativã în desfãºurare
sau latentã. ªah mat, cum se spune!
   România este complet nepregãtitã, nici
restul lumii nu se poate lãuda cu mai mult,
dacã asta ne consoleazã în vreun fel. Unde
este rezovarea? Asta probabil, se negociazã,
la aceastã orã, dincolo de uºile închise, iar
despre negocieri ºi cei care le poartã, nu vom
afla în aceastã viaþã, iar ceea ce vom afla -
eventual, conform uzanþelor, peste vreo
patruzeci-cincizeci de ani - va fi doar praful
de pe toba mediaticã!
   Planeta Terra este o colivie, la acest
moment, iar omul, un lup leºinat atâþat
împotriva celorlaþi oamnei-lupi la fel de
neputincioºi ca ºi el. Cine are cheia coliviei,
ºi cine are interes s-o þinã închisã, asta este
întrebarea care nu ne place, dar i-am vrea
rãspunsul, însã, fãrã sã facem eforturi, aºa,
ca ºi când ar veni singur, murã în gurã...
Parafrazând, constatãm amar: “In
Coronavirus veritas”.  S. Dan

Pompierii mehedinþeni au intervenit, în ultimele 24 de ore,
pentru salvarea victimelor a trei accidente rutiere, ridicarea

unui element de muniþie, deblocarea uºii unei centrale
termice, transportarea unei persoane supraponderale, cu

probleme medicale, dar ºi pentru acordarea asistenþei
medicale de urgenþã celor 14 persoane, care au solicitat

ajutorul apelând numãrul de urgenþã 112.
În cursul dupã-amiezii de luni, 9 martie a.c., douã echipaje

din cadrul Detaºamentului Drobeta Turnu Severin au
intervenit cu o ambulanþã SMURD ºi o autospecialã de lucru
cu apã ºi spumã la un accident rutier produs între douã
autoturisme, pe strada Mareºal Averescu din municipiul
Drobeta Turnu Severin. În urma accidentului,  patru persoane
au fost evaluate medical de  cãtre echipajele medicale
SMURD ºi SAJ,  însã doar trei dintre acestea au fost
transportate la spital pentru investigaþii suplimentare.
   Un alt accident rutier, produs luni seara, a mobilizat un echipaj
de paramedici cu o ambulanþã SMURD din cadrul
Detaºamentului Drobeta  Turnu Severin, în localitatea ªimian,
unde un biciclist a fost acroºat de un autotren. Paramedicii
SMURD au acordat primul ajutor persoanei, un bãrbat în vârstã
de circa 51 de ani, ulterior acesta refuzând transportul la spital.
   Pentru gestionarea celui de-al treilea accident rutier, produs
în aceastã dimineaþã, în localitatea Rãscoleºti, comuna Izvoru
Bârzii, au fost mobilizate trei echipaje de pompieri din cadrul
Detaºamentului Drobeta Turnu Severin. Accidentul, produs
între douã autoturisme, s-a soldat cu o victimã conºtientã,
un bãrbat, în vârstã de 31 de ani, care prezenta un traumatism
cranian. Acesta a fost preluat ºi transportat la spital de cãtre
un echipaj SAJ. Pompierii au asigurat mãsurile de apãrare
împotriva incendiilor la cele douã autoturisme implicate în
accident, prin deconectarea bornelor acumulatorilor.
   Asearã, un echipaj pirotehnic din cadrul Detaºamentului
de Pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit, cu un
autocamion pirotehnic, în localitatea Magheru, comuna
Brezniþa Ocol, pentru identificarea unui element de muniþie,
dupã ce un cetãþean a apelat numãrul unic de urgenþã 112.
    Elementul, un proiectil de artilerie, calibru 76 mm,
provenit din timpul conflictelor armate, a fost ridicat,

transportat ºi depozitat, în condiþii de siguranþã, de cãtre
specialiºtii pirotehnicieni ai ISU Mehedinþi, în vederea
distrugerii ulterioare.
   Aceasta este cea de-a doua misiune de asanare a
teritoriului de muniþia rãmasã neexplodatã din acest an.

Intervenþii ale pompierilor
mehedinþeni

 Continuare în pag. 12
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O nouã parcare va fi
amenajatã în zona strãzilor

Cicero, Pãcii, Kogãlniceanu ºi

Reabilitarea zonei Cicero, Pãcii,
Kogãlniceanu ºi Aleea Danubius

Aleea Danubius, la
blocurile XF1, XF1A, XF2,

XF3, XF3A, XF4, XF5,
XF6, XF7, ºi XF8.

Reabilitarea acestei zone
presupune construirea de

171 de noi locuri de
parcare, trotuare,

reamenajarea spaþiilor
verzi, montarea de noi

stâlpi de iluminat public,
precum ºi plantarea de noi

arbori.
Aceastã lucrare face parte

din proiectul care a fost
aprobat în Consiliul Local

în anul 2019 privind
construirea ºi reabilitarea a 10

parcãri în municipiul nostru.
 Viceprimar Daniel Cîrjan

Ministrul Economiei, Energiei ºi Mediului de
Afaceri, Virgil Popescu: Nu existã niciun motiv
de îngrijorare în ceea ce priveºte alimentarea

cetãþenilor cu electricitate ºi gaze
Bucureºti, 11 martie 2020 -  Virgil Popescu, Ministrul

Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri a convocat Comandamentul
pentru situaþii de urgenþã la nivelul Ministerului pentru a inventaria
mãsurile ce urmeazã sã fie implementate în contextul epidemiei de
COVID-19 (Noul Coronavirus).

“Avem în vedere toate modalitãþile prin care putem sã asigurãm fãrã
întreruperi sau sincope clienþii casnici cu energie electricã ºi gaze,
încercând sã limitãm în acelaºi timp interacþiunile care nu sunt absolut
necesare. Românii trebuie sã ºtie cã nu existã niciun motiv de îngrijorare:
Sistemul Energetic Naþional dispune de stocurile necesare funcþionarii
în condiþii normale, funcþioneazã la parametri optimi, iar companiile de
producþie ºi distribuþie sunt pregãtite, au proceduri interne de lucru ºi au
instituit mãsurile de protecþie pentru angajaþi. Pe cât posibil, îi îndemn
pe clienþi sã foloseascã instrumentele de platã electronice/online în
aceastã perioadã. La nivelul Ministerului avem Centrul Operativ pentru
Situaþii de Urgenþã, ºi îi rog pe reprezentanþii companiilor din energie sã
pãstreze permanent legãtura cu acesta ºi sã anunþe dacã întâmpinã
dificultãþi”, a afirmat Virgil Popescu.

Ministrul Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri le-a transmis
reprezentanþilor companiilor din energie sã-ºi anunþe angajaþii cã se iau
toate mãsurile necesare pentru a limita rãspândirea virusului. “Important
este sã nu intrãm în panicã, sã respectãm indicaþiile autoritãþilor ºi sã
nu-i expunem pe cei din jur la riscuri inutile”, a mai afirmat Virgil Popescu.
  La întâlnire au participat reprezentanþii companiilor din sistemul

energetic, care au prezentat situaþia de la nivelul societãþilor, respectiv
procedurile de lucru ºi mãsurile instituite pentru limitarea rãspândirii
COVID-19. S-a pus accent pe mãsurile luate pentru limitarea  contactelor
cu consumatorul final. De asemenea, Ministrul Economiei a solicitat
pãstrarea unui canal de comunicare permanent cu comandamentele
pentru situaþii de urgenþã ºi cu Direcþiile de Sãnãtate Publicã de la
nivelul judeþelor.                                                     Biroul de presã

Monica Anisie, ministrul
Educaþiei ºi Cercetãrii, a participat
joi, 5 martie, la o întrevedere cu
Mariya Gabriel, comisarul
european pentru Inovare, Cercetare,
Culturã, Educaþie ºi Tineret.

În cadrul discuþiilor, au fost
abordate teme de actualitate din
domeniul educaþiei ºi cercetãrii, atât
la nivel european, cât ºi naþional.

Ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii a
subliniat importanþa consolidãrii
sinergiilor între Spaþiul European al
Cercetãrii ºi Spaþiul European al
Educaþiei, precum ºi între cele douã
programe emblematice, Orizont Europa
ºi Erasmus+. Acestea vor avea rolul de
a maximiza valoarea adãugatã a Uniunii
Europene pentru investiþiile sale în
educaþie, cercetare ºi dezvoltare.

Totodatã, ministrul Monica Anisie
a punctat rolul central ocupat de
educaþie în cadrul iniþiativelor lansate
recent de Comisia Europeanã –
Pactul Ecologic European ºi O
Europã socialã pentru o tranziþie justã.
În acest context, Monica Anisie a
accentuat necesitatea alocãrii de cãtre
Comisia Europeanã a unor resurse
financiare adecvate pentru ca
infrastructura ºcolarã sã devinã mai
durabilã. În egalã mãsurã sunt
importante susþinerea ºi dezvoltarea
cunoºtinþelor ºi a atitudinilor în

Monica Anisie, ministrul Educaþiei ºi
Cercetãrii, s-a întâlnit cu Mariya Gabriel,

comisarul european pentru Inovare,
Cercetare, Culturã, Educaþie ºi Tineret

domeniul schimbãrilor climatice.
În cadrul discuþiilor, ministrul

Monica Anisie a punctat ºi
importanþa pe care o va avea pentru
România Garanþia europeanã pentru
copii. Aceastã iniþiativã a Comisiei
Europene va fi lansatã în 2021 ºi
reprezintã un important instrument
pentru asigurarea accesului copiilor
la serviciile de bazã.

„Întâlnirea de la Cluj-Napoca a
constituit un prilej de consolidare a
dialogului iniþiat la Bruxelles cu
doamna Mariya Gabriel, comisar
european pentru pentru Inovare,
Cercetare, Culturã, Educaþie ºi
Tineret. În cadrul discuþiilor s-a
evidenþiat angajamentul comun
pentru implementarea iniþiativelor
europene în domeniul educaþiei ºi
cercetãrii”, a declarat Monica Anisie,
ministrul educaþiei ºi cercetãrii.

„Cercetarea ºi educaþia sunt
elementele-cheie pentru crearea unor
ecosisteme inovative, în parteneriat cu
mediul de afaceri. Inovarea reprezintã
o prioritate pe agenda Comisiei
Europene pentru crearea unor
parteneriate strategice, la toate
nivelurile, cu participarea tuturor
cetãþenilor”, a declarat Mariya Gabriel,
comisar european pentru Inovare,
Cercetare, Culturã, Educaþie ºi Tineret.

BIROUL DE COMUNICARE

La data de 09 martie a.c.,
poliþiºtii Compartimentului de
Analizã ºi Prevenire a Criminalitãþii
în colaborare cu Serviciul de Ordine
Publicã au participat la activitatea
“Biblioteca vie a profesiilor”

Acþiune preventivã
organizatã la ªcoala Gimnazialã
“Theodor Costescu” din municipiul
Drobeta Turnu Severin
   Scopul proiectului l-a reprezentat
informarea elevilor de clasa a VIII-a

 continuare în pag. 7
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 Urmare din pag.  2
Cu toate acestea, potrivit sursei citate, mai mulþi
parlamentari social-democraþi au declarat cã vor
sã voteze guvernul deoarece þara are nevoie sã
aibã rapid o conducere legitimã. Portiþa de
scãpare o reprezintã ascunderea bilelor în
momentul votului.
   „Din clipa în care conducerea PSD a anunþat
cã vine sã voteze împotriva guvernului Cîþu, a
lãsat de înþeles cã pot apãrea ºi erori. Un partid
care vrea sã fie sigur cã parlamentarii sãi nu
greºesc, îi þine în bãnci sau nu îi lasã sã se
prezinte la vot. Conducerea PSD le-a cerut sã
vinã în plen ºi sã ºi voteze. În aceste condiþii, e
clar cã ºi ei ºtiu cã pot ajuta cu câteva voturi
noul Guvern. Condiþia este însã sã îi vadã pe
liberalii care voteazã cã îºi susþin propriul
guvern. Nu poate trece Cabinetul Cîþu doar cu
voturile PSD; trebuie sã fie voturi ºi de la PNL”,
a explicat un lider PSD din Parlament pentru
Europa Liberã. Social-democraþii mizeazã pe
faptul cã de la nominalizarea lui Florin Cîþu, pe
26 februarie, ºi pânã în prezent opinia publicã
ºi-a schimbat percepþia asupra coronavirusului.
   Liderii de organizaþii PSD au decis
sãptãmâna trecutã într-o ºedinþã informalã care
a avut loc în biroul lui Marcel Ciolacu sã nu
voteze învestirea Cabinetului Cîþu. Cu toate
acestea, social-democraþii recunosc cã lucrurile
sunt într-o dinamicã ºi cã totul depinde de
presiunea care va veni din partea opiniei
publice, dar ºi de decizia Curþii Constituþionale
privind Ordonanþa de Urgenþã 26/2020.
Aceasta prevede scurtarea termenului la care
poate sã fie anunþatã data alegerilor anticipate
de la 90 de zile la 50 de zile.
   Dacã Ordonanþa va pica la CCR, va exista
un motiv suplimentar pentru liberali sã
renunþe la varianta devansãrii alegerilor
parlamentare. Fãrã aceastã Ordonanþã de
Urgenþã în vigoare, este imposibil sã fie
organizate alegeri anticipate în luna iunie.

Surse: Agerpres, Radio Europa Liberã

Coronavirusul schimbã...

Surse din domeniul militar românesc spun
cã Polidinul, singurul imunomodulator produs în
România, ar putea opri epidemia de coronavirus!

Toatã planeta cautã la aceastã orã un
medicament contra coronavirusului, însã surse din
domeniul militar românesc spun cã acest remediu
s-ar putea foarte bine produce la noi, la Institutul
Cantacuzino. Sau ce a mai rãmas din el!

Este vorba de bãtrânul Polidin, cu care au
crescut generaþii întregi în aceastã þarã! Am putea
sã avem acest medicament, dacã am mai avea
unde sã-l fabricãm. Din pãcat, aºa cum ºtim,
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
Medico-Militarã „Cantacuzino” a fost pus pe
butuci. Sub diverse pretexte, ba cã trebuie
echipamente noi, ba cã sunt clãdirile prea vechi
ori vaccinurile de slabã calitate. Adevãratul motiv
este unul singur – România nu trebuia sã fie
lãsatã sã-ºi producã singurã vaccinurile când
poate sã le importe pe multe milioane de dolari.

Polidinul era recomandat, în trecut, de mulþi
medici ºi promovat în cabinetele medicale din
ºcoli sau în întreprinderi. Era singurul
imunomodulator produs în România, cu eficienþã
doveditã, ºi era folosit în fiecare sezon atât de
adulþi cât ºi de copii, sub supraveghere medicalã.
În vremurile de glorie, respectiv anii 1970-2000,
acest preparat era administrat sub formã de
injecþie, într-o gamã largã de afecþuni. Dupã anul
2000, deºi producþia acestui preparat a continuat,
el nu a mai fost atât de intens promovat de
autoritãþi din raþiuni lesne de înþeles. Ca orice alt

Coronavirusul, ucis de POLIDIN!
produs românesc de succes, Polidinul trebuia sã
moarã pentru a lãsa loc, prin absenþã, valului de
medicamente ºi vaccinuri produse de institute
similare din întreaga lume, pe principiul post-
decembrist, atât de nedrept, “dacã e strãin, e
neapãrat bun, iar dacã e românesc, e prost“.

La sfârºitul anului 2000, Institutul Cantacuzino
producea peste 15 milioane de fiole de Polidin pe
an ºi peste 20 de milioane de fiole de Cantastim.
Solicitãrile erau mari, în permanenþã, la Institutul aflat
în Bucureºti, acolo de unde se puteau achiziþiona, la
preþuri modice, aceste vaccinuri, find cozi în
permanenþã. Ulterior, dupã 2005, acest vaccin a fost
scos treptat din producþie fiind omorât definitiv în
jurul anului 2010 în urma unor norme venite de la
Uniunea Europeanã. Nu a existat ºi nu existã, în
prezent, un înlocuitor pentru acest medicament.

Institutul de seruri ºi vacinuri a fost transferat
acum mai bine de 2 ani de la Ministerul Sãnãtãþii
la Ministerul Apãrãrii, devenind astfel unitate
militarã. Cu acea ocazie, ministrul Apãrãrii de la
acel moment, Mihai Fifor, promitea cã la
Cantacuzino se va produce vaccin împotriva
gripei în cel mult 2 ani. Timpul a trecut, iar acum
ni se spune cã vor mai trece vreo ºapte ani pânã
mai vedem vaccinuri româneºti pe piaþã.

Medici de renume spun cã Polidinul este
medicamentul care poate distruge coronavirusul, însã
surse militare române confirmã cã nu sunt lãsaþi sã
producã din nou. România ar putea câºtiga miliarde
de dolari dacã ar putea sã scoatã pe piaþã bãtrânul
Polidin, ca sã nu mai vorbim de prestigiul naþional.

La ora actualã, la nivel internaþional, singurele
produse folosite pentru combaterea virusului
sunt antiviralele, în special cele fabricate de firma
americanã Gilead, producãtoarea
controversatului Tamiflu. Pentru punerea pe
picioare a Institutului Cantacuzino este nevoie
de bani, care, logic, nu existã. În schimb, s-ar
putea sã auziþi în zilele urmãtoare cum se
deblocheazã ca prin farmec milioane de dolari
pentru achiziþionarea de antivirale!
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În perioada 5-6 martie, un grup de
salariaþi ai Direcþiei de Patrimoniu
Istoric ºi Turism Cultural din cadrul
Primãriei Drobeta Turnu Severin,
alãturi de salariaþi ai Primãriei Kladovo,
au participat la un curs de informare
ºi instruire în domeniul turismului la
invitaþia Primãriei Kladovo din Serbia,
partenerã într-un proiect european, în
cadrul programului de cooperare
transfrontalierã Interreg-IPA România-
Serbia, finanþat de Uniunea Europeanã
având ca bazã instrumentul de
asistenþã de preaderare (IPA II CBC).
Proiectul „SECRETELE CETÃÞILOR
MEDIEVALE ALE PORÞILOR DE
FIER”, lansat anul trecut, este în curs
de implementare, iar acest training
(curs) de la Kladovo a avut ca principal
scop depistarea ºi implementarea unor
produse turistice care sã facã posibilã
cooperarea celor douã state, din acest
punct de vedere, dincolo de graniþe.
De asemenea, într-o ambianþã
excelentã de schimb de idei, s-a
discutat despre importanþa comunicãrii
în turism, despre promovare, despre
finanþare, despre majoritatea
modalitãþilor, a pârghiilor ºi
mecanismelor create de ºtiinþã ºi
tehnologie, în vederea implementãrii
unor produse turistice viabile, ce vor
avea ca scop atragerea ºi dezvoltarea
turismului pe ambele maluri ale

“SECRETELE CETÃÞILOR MEDIEVALE
ALE PORÞILOR DE FIER”

Dunãrii, Drobeta Turnu Severin ºi
Kladovo, bineînþeles prin
implementarea acestui inedit proiect
ce cuprinde Cetãþile Medievale de o
parte ºi de alta a „Porþilor de Fier”.
Iniþiatoarea proiectului – Primãria
Drobeta Turnu Severin are ºi ea o
contribuþie serioasã la implementarea
acestui proiect, alãturi de Primãria din
Kladovo, ambele având rol de
cofinanþare, alãturi de principalul
finanþator al acestor tipuri de proiecte
– Uniunea Europeanã. Reamintim cã
ºi reabilitarea actualului Castel al
Artelor (Castelul de Apã) s-a fãcut tot
printr-un astfel de proiect Interreg IPA
România – Serbia, implementat cu
succes. „SECRETELE CETÃÞILOR
MEDIEVALE ALE PORÞILOR DE FIER”
vrea sã fie un proiect mai amplu ºi
prevede training-uri (cursuri) prin care
se va face efectiv cercetare în vederea
descoperirii ºi rãspândirii secretelor
cetãþilor medievale, în speranþa
creºterii calitãþii turismului,
diversificarea pachetelor turistice
oferite, precum ºi o lãrgire a ariei de
cooperare turisticã de o parte ºi de alta
a Porþilor de Fier, astfel încât frontierele
sã devinã doar un simbol.

Ioan N. TÃTUCU
Compartiment comunicare

Direcþia de Patrimoniu Istoric
ºi Turism Cultural

O delegaþie formatã din 21
femei de afaceri, a Uniunii Naþionale
a Patronatului Român, a participat
în capitala Poloniei - Varºovia la
“Women Leadership Forum” -
desfãºurat sub înaltul patronaj al
Majestãþii Sale - Margareta,

Custodele Coroanei române.
   Organizatorii principali ai
evenimentului au fost: Ambasada
României în Republica Polonã,
Camera Bilateralã Polonia -România
de Comerþ ºi Industrie, Institutul
Cultural Român din Varºovia.
   Delegaþia a fost condusã de cele
douã vicepreºedinte ale UNPR,
doamna Laura Ciuhu ºi doamna
Mihaela Rus ºi a avut în componenþã
femei de afaceri din Cluj, Bucureºti,
Bihor, Sãlaj ºi Hunedoara.
   Cu sprijinul deosebit al Excelenþei
Sale - Ambasadorul României în
Republica Polonã, Ovidiu Dranga, a
fost organizat un B/B la sediul
Ambasadei Române, prilej de a
discuta despre faceri, între
reprezentantele UNPR ºi reprezentanþii
unor companii poloneze.
   Pentru UNPR este, dupã
semnarea Acordului de
Parteneriat de la Varºovia din

‘’Women Leadership Forum’’

2017 cu Employement of Poland
- cea mai mare confederaþie
patronalã a Poloniei, a treia
acþiune de afaceri româno-polonã
pe parcursul a trei ani.
   Programul delegaþiei române de
la Varºovia, a fost urmãtorul:

1 - Participarea la Gala de
deschidere - “The Heart, Warsaw
Spire”;
2 - Fashion Show - Prezentarea
colecþiilor designerilor din
România (a doamnelor Iulia
Ghenea ºi Emilia Tudoran -
îmbrãcãminte) ºi din Polonia
(colecþia de Folk design a
doamnei Aneta Larysa Knap)
urmatã de paradã de prezentare a
costumelor inspirate din folclorul
românesc ºi polon;
3  - Conferinþa “Femeia Azi: Voci
din Europa Centralã”;
4 - Femeia de succes în viaþa
publicã;
5 - Tineri Inovatori: Femei care
schimbã Economia;
6 - Vizitã de lucru la Bursa de Valori
ºi la câteva firme poloneze.

Sanda Gal, Asistent Manager
Uniunea Naþionalã

a Patronatului Român

de cãtre reprezentanþi ai diferitelor
instituþii cu privire la alegerea profesiei
ºi carierei.
În acest sens, au avut loc discuþii
interactive cu elevii ºcolii pe
urmãtoarele subiecte:
- Opþionalitate ºcolarã ºi profesionalã;
- Consilierea carierei elevilor;
- Prezentarea profesiei de poliþist:
avantaje ºi riscuri;

Acþiune preventivã
- Prezentarea unor aspecte din
activitatea poliþiei pe diverse domenii
de activitate, precum ºi a instituþiilor
de învãþãmânt.
Întâlnirea cu elevii se înscrie în cadrul
activitãþilor proiectului “CARTE VIE
PENTRU CARIERÃ”, reprezentând ºi
o colaborare cu consilierul ºcolar din
cadrul unitãþii de învãþãmânt.

 Biroul de presã

 Urmare din pag. 5
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Pretenþii avem toþi. Doar, zice-se,
suntem „liberi”. Prea liberi, aº spune
eu. Atât de liberi, încât n-am ºtiut ce
sã facem cu libertatea, ºi-am
încredinþat-o unor ticãloºi nãtângi. E
greu ºi cu libertatea asta! Vorba lui
Noica: „libertatea devine violentã,
dacã e pusã în slujba rãului sau a
interesului personal”. Iacã, de ce
tovarãºul Iohannis ºi-a ales
întotdeauna, în guvernele sale,
„oameni de nãdejde”. Dupã „chipul
ºi asemãnarea” sa!… Unul ca Orban,
mai nou, Florin V. Cîþu, bâlbâitul,
desemnat de Pig Brother în „rolul”
de prim-ministru în „Guvernul meu
4 - Cîþu 1”, care bate câmpii, mai ceva
decât Uraganul Katrina, în 2005: „Ar
trebui sã terminãm cu aceastã

propagandã, adicã sãnãtatea ºi
învãþãmântul - prioritatea zero în
România. E momentul ca România
sã-ºi punã prioritate zero sectorul
privat [...]”. ªi tot el dã cu mãciuca-n
oale: „Raportul Comisiei Europene
aratã foarte clar cã România este

Animal Farm-2020, ediþie revizuitã ºi adãugitã
condusã într-o direcþie greºitã!”. Din
declaraþia nãtângului înþeleg cã în
cazul în care vom fi din nou bãtuþi de
Dumnezeu cu un guvern cîþuit, cînd
va nãvãli COVID-19 ne va gãsi deja
în chestia privatã. Mai întâi Sãnãtatea,
apoi Învãþãmântul, de la Costache la
Madam Anisie, colegã de fermã cu
„desemnatul”, care s-a dus pe nepusã
masã la ºcoala din Axintele, unde s-a
dat în petic, rãstindu-se la o profesoarã
în faþa ºcolarilor, iar Adrian Oros a
denunþat „vremea gostaturilor”,
defiinþând lanþul de magazine ale
producãtorilor agricoli autohtoni.
Despre „vicefermiera turcanã”, ce sã
mai spunem? Stã cu mansarda aºa
de bine, încît nu poate termina o frazã
începutã ºi încurcã numãrul anilor
scurºi de la propria naºtere. „Ilustrul”
Bogdan Aurescu de la Externe vrea
cu tot dinadinsul sã surclaseze
„performanþele yes-manului Adrian
Cioroianu, campion al gafelor, din
vremea când Tãriceanu era prim-
ministru ºi yes-manul se trãgea de
ºireturi cu regele Spaniei. În sala de
ºedinþe a „privaþilor” ministeriali de
la Palatul Victoria, o cârpã albastrã
acoperã harta Þãrii, iar la difuzoare se
mai aud încã zgomotele dezacordate

ale unei mandoline, stropitã
generos cu suc de struguri
fermentaþi. Uite-aºa, cu bipezii
ãºtia piromani, Pig Brother ºi
penele lui au cam dat foc la
valiza Þãrii!

Recent, dupã citirea
„ºtirilor” suspecte din spaþiul
public, în care se vorbea
despre o anunþatã interzicere
de cãtre Autoritatea Naþionalã
Sanitar-Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor - a se
citi - „Guvernului meu” 2-3, a
creºterii suinelor în
gospodãriile cetãþenilor,
primul meu impuls a fost:
„Porcii de la guvernare nu
admit concurenþã!”. Da, a fost
primul impuls, pentru cã, în

minutele urmãtoare, amintindu-mi de
anii copilãriei, m-a mustrat conºtiinþa
ºi mi-am corectat intenþia. În urma
reacþiei mele pripite am jignit
nevinovatul producãtor de ºorici,
cârnaþi ºi slãninã, punându-l lângã
actualele personaje care populeazã

„Ferma animalelor” a lui Orwell. O
explicaþie se impune. În copilãrie - e
vorba de anii ’49-’50 ai veacului trecut
-, la fabrica unde mama mea era
funcþionarã a statului român,
intreprindere posesoare a unei
gospodãrii proprii pentru cantina
salariaþilor, murise o scroafã, iar
purceii de câteva zile fuseserã dãruiþi
angajaþilor. Mama a venit cu unul
acasã ºi, deºi tatãl meu nu prea era
de acord, fiind pus în faþa faptului
împlinit, a acceptat. Eu m-am
bucurat, l-am crescut cu biberonul
ºi, în ceea ce mã priveºte, îl socoteam
prietenul meu de joacã. În
recunoºtinþa lui instinctivã,
purceluºul mã credea protectorul
sãu, un fel de Pig Brother. Când mã
întorceam de la ºcoalã, îl strigam din
poarta curþii ºi, chiar dupã ce el
ajunsese la „maturitate”, venea în
galop, gâfâind, sã mã întâmpine ºi
sã-ºi manifeste bucuria revederii.
Când s-a apropiat Ignatul, pãrinþii m-
au trimis de-acasã..., iar tristeþea m-
a copleºit multã vreme dupã aceea.
Îi simþeam lipsa. L-aº fi insultat pe
Ghiþã asemuindu-l cu membrii
„Guvernului meu” 1-2-3... sau 4.

Prin 1997, „Gripa aviarã”, plecatã
în turneu din Hong-Kong, a ajuns ºi
pe meleagurile mioritice. Sute de mii
de pãsãri din România au fost ucise
la ordin, iar aprovizionarea populaþiei
þãrii cu carne de pasãre au asigurat-
o firmele strãine. Convenabil, nu? Vã
amintiþi de elucubraþiile mass-
media care relatau anul trecut cã
Pesta Porcinã Africanã ar fi fost
adusã de un porc iradiat, plecat de
la Cernobîl ºi care ar fi strãbãtut „per
pedes” drumul pânã în România?
Conform unei situaþii din data de 7
septembrie 2019, numãrul porcilor
omorâþi ajunsese la 183.613, dintre
care 53.661, din gospodãriile
populaþiei, restul din ferme
comerciale. Qui prodest? Cu
certitudine, nu românilor! Doar
câteva ferme autohtone au avut
curajul sã se opunã, nepermiþând
accesul asasinilor pe teritoriul lor
privat. Au salvat astfel alte mii de
animale sãnãtoase.

Cum a ajuns Gripa Aviarã ºi Pesta
Porcinã Africanã pe meleaguri
mioritice, doar Cel de Sus, echerul

ºi compasul o ºtiu. Cum de Gripa
Aviarã ºi Pesta Porcinã Africanã n-
au fãcut ravagii ºi în þãrile vecine
Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Polonia,
Slovacia..., doar Cel de Sus ºi
concurenþa ºtiu.

În 2003, la Hong Kong, a explodat
Sindromul Acut Respirator Sever
(S.A.R.S.), dar în condiþii oarecum
mai puþin periculoase decât cele
actuale. La finele lui 2019, tot din
Asia, a „scãpat” ºi COVID-19, însã
nu se cunoaºte precis cum a ajuns
acolo... existã afirmaþii care susþin
cã ar fi fost „plantat” ºi iarãºi...,
numai Cel de Sus ºi plantatorii
„Pietrelor Indicatoare” din Noua
Georgie cunosc adevãrul. Cert este
cã isteria a cuprins mapamondul,
iar Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(binefãcãtoarea organizaþie care a
iniþiat introducerea experimentalã -
pentru prima datã în istorie, la 31
decembrie 2009 - în România, a
otrãvitorului „Codex Alimentarius”)
acompaniazã orchestra isteriei cu
acordurile mandolinate ale
Guvernului meu 3 interimar, fãrã
însã a lua vreo mãsurã concretã de
protecþie a cetãþenilor în lupta cu
COVID-19.

La chemarea Pig Brother, Consiliul
Suprem de Apãrare a Þãrii s-a întrunit
„miercuri” ºi... dus a fost. E posibil ca
acolo sã se fi discutat probleme atât
de „clasificate”, încât „prostimea” nu
trebuie sã le afle. C.S.A.T.-iºtii Animal
Farm-2020 or fi apreciat cã migranþii
vietnamezi - mâncãtorii de câini
comunitari - sau importaþii sry lankezi
de la Ditrãu ar putea fi un obstacol
eficient în calea unei eventuale
epidemii? Asta, doar Cel de Sus, Mutti
Merkel ºi cei din „Ferma animalelor”
o ºtiu. Ceea ce ºtie tot românul este cã
statul român a ajuns neputincios, fapt
ce-a permis strãvechiului obicei
carpato-danubiano-pontic sã facã haz
de necaz în spaþiul virtual: „ceea ce n-
au reuºit conducãtorii postdecembriºti
în decursul ultimelor decenii a reuºit
COVID-19 în douã luni de zile: sã
aducã românii acasã”. Ce-i aºteaptã
acasã e altã poveste tristã: „Bun venit
la izolare ºi carantinã!”, asta în vreme
ce chinezii se pregãtesc sã reintre
în normalitate.

 continuare în pagina 10
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Dacã în Italia este în momentul de
faþã un fel de haos, atunci ce va fi în
România dacã va exploda o epidemie
de coronavirus? Dacã ne uitãm la harta
rãspândirii virusului în Italia, te apucã
durerea de cap. Seamãnã a crizã
profundã a sistemului de sãnãtate. Pare
chiar un exemplu al unui stat aproape
depãºit de starea de fapt. Iar cel mai
bun exemplu este rãspândirea fãrã
precedent a coronavirusului în Italia.
Acolo trãiesc un milion de românaºi.
Numai în partea de nord a Italiei, grav
afectatã de COVID 19, locuiesc o
jumãtate de milion de români.

Nici nu ne gândim ce se poate
întâmpla cu þara noastrã dacã mãcar
o parte a celor de acolo se vor întoarce
acasã. Nici în cele mai negre
coºmaruri nu am putea sã ne
imaginãm ce s-ar putea întâmpla în
ceea ce priveºte intervenþia
autoritãþilor din sãnãtate ºi din
administraþia localã ºi centralã.

Pânã acum, þara noastrã nu a fost
grav afectatã de coronavirus sau poate
cã asta ºtim de la televizor. Poate cã
situaþia este mult mai gravã ºi
autoritãþile încearcã sã calmeze

 ªtefan Bãeºiu

Dacã în Italia e colaps, ce va fi în România?
populaþia. Prezenþa coronavirusului
în þara noastrã va fi o piatrã mare de
încercare pentru România. Nu se ºtie
ce se va întâmpla cu economia þãrii,
a Europei ºi a planetei. Va fi un haos
generalizat. Economia se va
pulveriza, dacã se vor înmulþi
exponenþial cazurile de coronavirus.

Vã daþi seama ce se va întâmpla
dacã de Paºte vor veni în þarã câteva
sute de mii de români din afara þãrii
sau doar câteva zeci de mii. Panica
este cel mai mare duºman în astfel
de situaþii. La moartea lui Stalin au
murit câteva zeci de persoane, pentru
cã s-au cãlcat în picioare,
participând la funeralii. Riscurile din
cauza panicii sunt imense. Nu pentru
cã zboarã virusul din casã în casã, ci
pentru cã de panicã, oamenii vor sã
fugã din zonele contaminate, sã nu
stea acasã. Sã plece cãtre alte zone
sau sã revinã în þãrile de origine, cum
este cazul românilor.

În Italia s-a instalat panicã totalã în
momentul în care s-a aflat cã 16
regiuni din partea de nord vor intra în
carantinã. Adicã nu se va putea pleca.
Informaþia a apãrut cu 72 de ore mai

devreme ºi mii de oameni au început
sã plece cãtre sud. Astfel, virusul se
va rãspândi extrem de rapid în întreaga
Italie. Este efectul panicii. Oamenii nu
vor sã rãmânã izolaþi pentru cã se tem
de moarte, cel mai probabil. Se tem
cã vor rãmâne fãrã hranã ºi fãrã
asistenþã medicalã ºi acolo le vor
rãmâne oasele.

Cert este cã existã încã un grad
mare de inconºtienþã în rândul
românaºilor care nu concep sã nu
haleascã mielul alãturi de rude, de
Paºte, în þarã. De exemplu, ºoferul
unui autocar care aducea românaºi
din Rimini râdea la camerã, când era
filmat de cei din presã. La ce sã te
aºtepþi de la asemenea oameni...

Sigur cã mulþi români nu
conºtientizeazã ce presupune aceastã
situaþie care se poate transforma într-
o epidemie sau pandemie. Au apãrut
deja câteva studii care vorbesc de zeci
de milioane de infectaþi ºi de milioane
de victime. Este nevoie de o foarte mare
responsabilitate din partea tuturor. Este

vorba de responsabilitatea
politicienilor care nu trebuie sã mintã,
sã ia mãsurile potrivite pentru a nu
exploda numãrul cazurilor de
coronavirus. Este teribil dacã se va
întâmpla ºi în România ce este în Italia.
Va fi o nenorocire, dat fiind faptul cã
sistemul de sãnãtate românesc este
bolnav cronic. Sigur cã mai sunt ºi
glumele care apar în astfel de cazuri,
cum cã niciun coronavirus nu va rezista
în spitalele din România ºi va ceda,
cel puþin psihic. Cine poate suporta
mizeria din spitalele din þarã ºi cine
poate suporta microbii ºi viruºii din
spitalele româneºti?

Sunt vremuri de restriºte ºi poate
cã lucrurile pe care le trãim astãzi
mâine vor pãrea un musical. Ce ar
putea aduce ziua de mâine ar putea fi
un film horror. Un film care nu se
terminã niciodatã fericit. Nu se ºtie
câþi dintre noi vor mai apuca sã vadã
finalul, sã le povesteascã nepoþilor.
Poate aºa va fi lumea de acum
înainte.
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Numai ºi numai pentru a exemplifica, am ales
câteva extrase din articole pe tema
coronavirusului scrise de jurnalista Whitney
Webb. „Cu toate acestea, deºi multe dintre
aceste teorii sunt în mod clar speculative, existã,
de asemenea, dovezi verificabile cu privire la
interesul recent al unei agenþii guvernamentale
americane controversate, pentru noile
coronavirusuri, în special cele transmise de la
lilieci la oameni. Agenþia respectivã, Agenþia
pentru Proiecte de Cercetare Avansatã în
Domeniul Apãrãrii de la Pentagon (D.A.R.P.A.),
a început sã cheltuiascã milioane pentru o astfel
de cercetare în 2018, iar unele dintre aceste
studii finanþate de Pentagon au fost efectuate
în laboratoare militare americane pentru arme
biologice cunoscute, situate la graniþa cu China,
ºi au avut ca rezultat descoperirea a zeci de noi
tulpini coronavirus, chiar în luna aprilie a anului
trecut. În plus, pânã în prezent, legãturile dintre
principalul laborator de arme biologice al
Pentagonului ºi un institut de virusologie din
Wuhan, China - unde se crede cã focarul actual
a început - nu au fost raportate pânã acum în
mass-media în limba englezã. […] Deºi
rãmâne complet necunoscut modul în care a
apãrut actuala epidemie, detaliile despre
D.A.R.P.A. ºi recentele experimente ale
Pentagonului sunt în mod clar de interes public,
mai ales având în vedere cã niºte companii,
care sunt parteneri strategici ai D.A.R.P.A., au
început recent sã dezvolte un vaccin pentru a
combate epidemia de coronavirus. […]
Indiferent de motivaþia realã din spatele
îngrijorãrii bruºte ºi recente a Pentagonului
privind utilizarea liliecilor ca vehicul pentru
arme biologice, armata americanã a cheltuit
milioane de dolari în ultimii ani finanþând
cercetarea asupra liliecilor, viruºilor letali pe care
îi pot gãzdui - inclusiv coronaviruºii - ºi a
modului cum sunt transmiºi aceºti viruºi de la
lilieci la oameni”[1]. Exemplele ar putea
continua la nesfârºit. În fiecare minut, într-un
ritm ameþitor, apar articole, studii, ºtiri ºi
atenþionãri privitoare la viitoarea „pandemie”.

Despre România, numai de bine
În România, primului purtãtor de virus i se

acordã mai multã atenþie decât i s-a acordat
în America cosmonautului Neil Armstrong
dupã ce a pãºit pe lunã! Se întrerup emisiunile
de televiziune, sunt interogaþi despre purtãtorul
minusculului ucigaº cei care conduc þara, sunt

COVID-19, un clasic model de manipulare la nivel global (2)

Teo Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

[1] Whitney Webb, Lilieci, editarea genelor ºi arme
biologice: experimente recente ale DARPA provoacã
îngrijorare pe fondul epidemiei de coronavirus

https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/
bats-gene-editing-bioweapons-recent-darpa-
experiments-raise-concerns-amid-coronavirus-outbreak/

filmate la nesfârºit roþile autosanitarei care îl
transportã spre spital, sunt detaliate condiþiile
de izolare, aparatura, echipamentul. Sunt
urmãriþi insistent de camerele de luat vederi
purtãtorii de costume ciudate, mascaþi ºi
înmãnuºaþi precum scafandrii de mare
adâncime…

Mii de oameni sunt „condamnaþi la arest la
domiciliu”. Ca nu cumva sã evadeze spre
apetisantu birt din centrul satului, s-au luat
mãsuri drastice pentru a fi pãziþi cu jandarmii.
Se imagineazã scenarii destinate hrãnirii lor, în
ture, dimineaþa, la prânz ºi seara, de cãtre
persoane special selectate dintre membrii cei
mai responsabili ai comunitãþii.

Dupã ce au fost supuºi traumei de a fi devenit
suspecþi de rãspândirea morþii, nefericiþii
potenþiali purtãtori de virus sunt acum ameninþaþi
cu amenda sau cu închisoarea de vor îndrãzni
sã fluture vreo mânã peste ulucã.

S-a convocat, în stare de urgenþã Consiliul
Suprem de Apãrare al Þãrii, ca ºi cum s-ar fi
anunþat iminenþa unui rãzboi devastator, pentru
a se concluziona senin prin vocea cu inflecþiuni
inconfundabile a scorþosului nostru preºedinte
cã nimeni n-ar trebui sã se panicheze… Un
medic ieºean, enervat de ignoranþa autoritãþilor
ºi de efectul de turmã care caracterizeazã
populaþia isterizatã, a declarat cã acceptã ca în
mod voluntar sã fie infectat cu virusul „ucigaº”.
De ce face acest gest? „Ca sã-i lãmuresc pe
imbecilii care umblã cu chiloþeii pe nas prin
aeroporturi, mã ofer voluntar sã mã infectez cu
virusul vieþii. Sã vadã ºi ei un medic nevaccinat
«antigripal» (o tâmpenie, având în vedere
polimorfismul virusurilor gripale) care nu
moare, frate, deºi « a susþinut ciuma roºie »
(!) Prostovãnimea lumii în care trãim nu pricepe
nimic, se comportã ca o turmã, de aceea este
uºor de manipulat”.

Domnilor guvernanþi (atâþi câþi mai sunteþi!),
veniþi-vã în fire! Opriþi circul! Stopaþi isteria,
nu o mai alimentaþi! Aveþi responsabilitatea
de a conduce o þarã! Lãsaþi jocurile politice!
Nu mai profitaþi de o gripã pentru a câºtiga
politic! Nu mai faceþi pe placul stãpânilor
voºtri care vã plãtesc ºi care vã menþin pe
funcþii! În loc sã-i pedepsiþi pe cei nevinovaþi,
pe bãnuiþii cã ar putea avea virusul (câtã
prostie în aceastã suspiciune, practic fiecare
dintre noi suntem în aceastã situaþie),
pedepsiþi-i exemplar pe aceia care alimenteazã
isteria, pe cei care o cultivã, pe cei care o
folosesc în câºtigul lor! Ei nu sunt anonimi,
sunt la vedere. Se laudã cu asta ºi câºtigã
miliarde de pe urma acþiunilor lor criminale.
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Pe fondul isteriei generale, imprevizibilul Donald Trump atacã
globaliºtii ºi susþine - mãcar verbal - ideea de stat naþional, iar
în mult hulita Federaþie Rusã se produc fapte care ar trebui sã
dea de gândit românilor, dar, mai ales, sabotorului
Referendumului pentru Familia Tradiþionalã, din 2018, firavei
„opoziþii” pesediste, penelor vetuste ºi susþinãtorilor useriºti al
L.G.B.T.: „Preºedintele Vladimir Putin a înaintat Parlamentului
Federaþiei Ruse noi amendamente constituþionale, care prevãd
menþionarea lui Dumnezeu în Constituþie ºi fixarea principiului
cã o cãsãtorie nu poate fi posibilã decât între un bãrbat ºi o
femeie” (A.F.P. ºi D.P.A., preluate de Agerpress).

În acest timp, urmând poruncile Înaltelor Porþi de peste tot
ºi de nicãieri, Pig Brother cu geacã roºie ºi corul sãu de robi
din „Animal Farm-2020” - Orban 1-2 ºi, poate, Cîþu-1 - se
fac cã plouã ºi ignorã faptul cã Erdogan a dat acces liber
migranþilor sã invadeze Spaþiul Schengen. Ei au acces, noi,
românii, nu! Cu sau fãrã coronavirus, pe post de paºaport
diplomatic. Grecii se apãrã cum pot, ungurii extind gardul
electric, bulgarii maseazã trupe la graniþã, românii... care
români? Klaus, Ludovic, Eduard, Asztalos, Renate ºi câþi or
mai fi?  Toþi, în cor: „Mucles!”... fiindcã tãcerea e de aur, iar
marele navetist de Hermannstadt a primit Premiul European
„Coudenhove-Kalergi” (fãrã vreo legãturã cu fizica, cu
pesedeul sau interesul naþional) pentru anul 2020, acordat
de cãtre Preºedintele Societãþii Europene „Coudenhove-
Kalergi”. Expiratul Donald Tusk, preºedintele Partidului
Popular European ºi fost preºedinte al Consiliului European
i-a cântat un laudatio. Pentru ce? Numai Cel de Sus, echerul,
compasul, Mutti Merkel, cîinii digeraþi de vietnamezi ºi Kalergi
ºtiu cã ideile criminale ale lui „Richard Coudenhove-Kalergi
îndeamnã nu doar la distrugerea naþiunilor europene, ci ºi la
un genocid deliberat al rasei albe de pe continentul european.
El propune ca acest lucru sã se realizeze prin intermediul
migraþiei de masã forþate, prin care sã se creeze o rasã
omogenã nediferenþiatã, dominatã de o elitã plutocraticã care
se autopropulseazã”. Faceþi crucea mare cã dracu-i bãtrân!

Deloc iubitoare a învãþãturilor lui Dumnezeu fiind kalergiada
prezentatã, e de neînþeles participarea pãrintelui patriarh la
evenimentul menþionat. Prea Fericirea Sa a reuºit sã se
compromitã stând cot la cot cu Ludovic Orban, Raluca Turcan
ºi alþi troglodiþi ai „Animal Farm-2020” cu penele ciufulite,
care tac ºi fac ce porunceºte Big Pig Brothers din vârful
piramidei trãdãtoare de þarã. Toate cele prezentate ºi multe
altele au prilejuit un nou coºmar în odihna meritatã a marelui
poet patriot ardelean. Supãrat pe dragonii prãduitori ai
ipocritului Occident ºi pe slugile lor prea-plecate din Wallachia,
George Coºbuc strigã de dincolo de mormânt: „O coajã de
mãlai de ieri/ De-o vezi la noi tu ne-o apuci./ Bãieþii tu-n
rãzboi ni-i duci,/ Pe fete ni le ceri./ Înjuri ce-avem noi drag ºi
sfânt./ Nici milã n-ai, nici crezãmânt! […] De-avem un cimitir
în sat/ Ni-l faceþi lan, noi, boi în jug./ ªi-n urma lacomului
plug/ Ies oase ºi-i pãcat/ […] Pãmântul nostru-i scump ºi
sfânt,/ Cã el ni-i leagãn ºi mormânt/ […]  Sã nu dea
Dumnezeu cel sfânt,/ Sã vrem noi sânge, nu pãmânt!/ Când
nu vom mai putea rãbda,/ Hristoºi sã fiþi, nu veþi scãpa/
Nici în mormânt”!

Animal Farm-2020...

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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În ziua de 9 Martie sunt sãrbãtoriþi de Bisericã cei 40 de mucenici.
În satele noastre are loc un adevãrat ritual în aceastã zi. Dis-de-
dimineaþã se scoalã gospodarii, sunt treziþi ºi copiii, indiferent de
vârstã. Bãrbaþii curãþã curtea ºi grãdinile ºi fac focuri. Puþin mai
târziu ies copiii din casã ºi încep sã batã cu colinzile în pãmânt, în
jurul focului, aºa cum fac la vatrã, la colindat, în Ajunul Crãciunului:

“Tunã ger ºi ieºi cãldurã
              Pe la noi pe bãtãturã.
              Ce-i în casã sã rodeascã,
              Ce-i afarã sã-nfloreascã!”

Femeia cea mai în vârstã din casã aprinde o bucatã de pânzã,
un prosop sau o zdreanþã. Ia apoi fiecare copil   în parte, în
ordinea vârstei ºi la urmã pe cei adulþi ºi îi “afumã”. Le trece
rapid cârpa aprinsã printre picioare, în jurul mijlocului, în jurul
mâinilor, în jurul capului. Din cauza vitezei cu care este mânuitã
cârpa, flacãra ºi fumul ce rãmân în urma ei seamãnã cu un
ºarpe uriaº, care se încolãceºte în jurul celui în cauzã.

Ritualul are rolul de a “blinda” pe cel afumat împotriva
muºcãturilor de ºarpe timp de un an. Este un obicei strãvechi,
poate de pe vremea dacilor, când ºarpele era un animal venerat
cu puteri magice ºi putea fi învins numai de cãtre foc, o altã
zeitate cu mari puteri în mentalitatea popularã.

Îmi amintesc cã eram de câþiva aniºori. Nu cred cã mã luase la
ºcoalã. Mergeam zi de zi cu vitele. Într-o zi, pãrinþii s-au dus la
Caminic, în hotarul satului Colibaºi, sã lucreze la vie. M-au lãsat
cu vitele la Bucium. Aveam vaci, oi, porci. Le-am pãscut de la
amiazã pânã cãtre searã. Aveau iarbã. Când soarele era pe
asfinþite, eram cu vitele în Coasta lui Lupu, în peri. Soarele îºi
trimitea ultimele raze acolo ºi vitele se ogoiserã bine. Unele chiar
rumegau, fiindcã se sãturaserã pânã la refuz. Eu ºedeam pe la
mijlocul coastei, aproape de tarlaua de nuci ºi mã jucam în þãrânã
cu niºte pietricele. Iatã cã au venit pãrinþii de la vie. Nu i-am
simþit pânã s-au apropiat. La un moment dat l-am auzit pe tãticu
strigându-mã cu glas înfricoºat: ,, - Gelule, fugi în vale!”

N-am ºtiut atunci de ce trebuie sã fug spre padinã, dar am
fãcut-o brusc, aºa cum îmi ordonase tãticu. Când m-am uitat în
urmã m-au trecut fiori prin toate încheieturile. La aproape un
metru de locul unde ºezusem eu, era un ºarpe încolãcit, aºa cum
este cel din statuia ºarpelui Glycon de la Adamclisi. Þinea capul
ridicat deasupra colacului format din coadã ºi privea liniºtit spre
asfinþit. Nu s-a speriat de fuga mea ºi nici de glasul tatãlui meu.
Parcã era adâncit în gânduri! Tãticu a dat sapa jos de pe umãr. Pe
sapã era coºul în care avuseserã mâncare. L-a lãsat pe pãmânt, a
ridicat sapa deasupra capului ºi s-a apropiat încet de ºarpele
încolãcit. Când i s-a pãrut cã e în poziþia cea mai bunã, a izbit cu
putere. Sapa a cãzut cu muchea peste ºarpe ca un trãsnet. Au urmat
alte ºi alte lovituri. ªarpele sãrea ca o coardã, se slobozea ca un
arc, încercând sã-l loveascã pe tãticu cu coada, ori sã-l muºte.
Coasta devenise un fel de arenã. Mãmica se retrãsese îngrozitã,
ocolise locul de luptã ºi venise la mine, depãrtându-mã cât mai
mult posibil. Într-un târziu, tãticu a reuºit sã omoare ºarpele. Avea
aproape doi metri. Îmi pãrea uriaº. Mãmica mi-a spus:

“- Vãzuºi cum te apãrã Dumnezeu de ºarpe, dacã þi-ai fãcut
rugãciunea în fiecare searã ºi ai mers dumineca la bisericã? Sã
te mai prind eu vreodatã cã nu vrei sã te afum la Sâmþi!”

Aºadar, credea cã Dumnezeu ne ocroteºte, dar credea ºi în
puterea miraculoasã a focului de la Sâmþi.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Sâmþii
În contextul rãspândirii infecþiei cu

coronavirus (COVID-19), Agenþia
Naþionalã de Administrare Fiscalã
reaminteºte contribuabililor cã obligaþiile
fiscale se pot îndeplini utilizând metode
de comunicare la distanþã, astfel:

1. pentru depunerea declaraþiilor
fiscale, prin intermediul urmãtoarelor
servicii electronice oferite de ANAF ºi MFP:

1.1. Spaþiul Privat Virtual (SPV)  –
disponibil pe site-ul Agenþiei,www.anaf.ro;

Pentru înrolarea în SPV puteþi accesa
tutorialul video de înregistrare prin
accesarea urmãtorului link:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/
servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice

1.2. Depunere on-line
Informaþii suplimentare sunt disponibile pe

site-ul Agenþiei, la urmãtorul link: https://
www.anaf .ro/anaf /internet/ANAF/
servicii_online/declaratii_electronice/
Inf_depunere_persoane_fizice

Declaraþiile se depun prin intermediul
portalului www.e-guvernare.ro, utlizând
certificate digitale calificate.

Formularele/declaraþiile fiscale, care nu se
pot transmite pentru moment electronic, pot
fi transmise de contribuabili ºi prin fax sau
servicii de curierat.

Datele decontact ale unitãþilor fiscale sunt
disponibile la urmãtorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/
AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/
Regiuni.htm

2. pentru efectuarea plãþilor, prin
intermediul urmãtoarelor servicii oferite de terþi:

ANAF recomandã interacþiunea la distanþã cu unitãþile fiscale
2.1. Internet banking;
2.2. www.ghiseul.ro;
Informaþii generale în domeniul fiscal

ºi IT puteþi obþine prin apelarea Call-
center-ului, la numãrul de telefon
031.403.91.60.

Informaþii în scris pot fi obþinute astfel:
a) contribuabilii înrolaþi în Spaþiul

Privat Virtual:
- prin intermediul Formularului de contact

disponibil în acest serviciu – pot obþine informaþii
generale în domeniul fiscal ºi IT precum ºi
informaþii privind situaþia fiscalã proprie;

b) contribuabilii care nu sunt  înrolaþi în
Spaþiul Privat Virtual:

- prin intermediulFormularului de contact
de pe site-ul Agenþiei - pot obþine informaþii
generale în domeniul fiscal ºi IT.

Contribuabilii pot obþine noutãþi
legislative în domeniul fiscal prin accesarea
serviciului Buletin informativ fiscal ce este
disponibil în Spaþiul Privat Virtual ºi pe site-
ul Agenþiei. De asemenea, contribuabilii pot
solicita Agenþiei comunicarea de materiale
informative în domeniul fiscal pe adresa de
e-mail proprie, prin transmiterea unei
solicitãri în acest sens prin intermediul
Formularului de contact, serviciu disponibil
atât în Spaþiul Privat Virtual, cât ºi pe site.

Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã informeazã contribuabilii cã lucrul
cu publicul se desfãºoarã în unitãþile
fiscale exclusiv în incinta spaþiilor
destinate primirii contribuabililor.

Serviciul comunicare,
relaþii publice ºi mass media

 Urmare din pag. 1
încredere, sprijin ºi curajul de a realiza

aceastã acþiune în premierã internaþionalã.
Video-ul cu Alex Parker mixând la peste
100 m înãlþime, de pe o turbinã eolianã a
fãcut înconjurul lumii marcând astfel
debutul demersurilor noastre pentru a
transforma NEVERSEA într-un festival
alimentat cu energie verde în urmãtorii doi
ani”, a declarat Bogdan Rãdulescu, Head
of Partnerships&News Business Neversea.

Momentul unic la nivel mondial a avut
loc anul trecut, în luna mai, în Parcul
Eolian CEZ, cel mai mare parc eolian de
pe uscat din Europa, ºi a marcat atât
colaborarea cu festivalul Neversea, cât ºi
începutul unui parteneriat „verde” între
festival ºi Grupul CEZ. Parcul eolian este
situat în regiunea Dobrogea, la mai puþin
de 50 de kilometri faþã de plaja unde se
desfãºoarã anual Neversea, cel mai mare
festival de la malul mãrii.

Experimentul care a dus muzica la
înãltimea unui parc eolian, reuºind astfel sã

Recunoaºtere internaþionalã pentru campania ...
creeze o asociere ineditã între muzica
electronicã ºi energia verde, a fost filmat.
Acesta a fost implementat de Grupul CEZ în
România în parteneriat cu festivalul
Neversea, iar comunicarea campaniei „The
Green Power of NEVERSEA”, a fost realizatã
de Rogalski Damaschin Public Relations,
agenþia care deþine contul activitãþilor de
comunicare ale Grupului CEZ în România.

În cadrul ediþiei Neversea 2019, zona
CEZ a fost prima zonã 100% verde din
cadrul festivalului. Aceasta a fost în
totalitate alimentatã cu energie
regenerabilã ºi a adoptat mãsuri pentru a
preveni, reduce ºi compensa orice efect
advers asupra mediului.

Anul acesta, Grupul CEZ în România va fi
pentru al treilea an consecutiv partener al
festivalului Neversea, iar prin aceastã
colaborare îºi propune sã creascã gradul de
conºtientizare în rândul generaþiilor actuale ºi
viitoare asupra importanþei utilizãrii surselor
alternative de producere a energiei electrice.

Direcþia Comunicare ºi Marketing
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Citylink, platformã de mobilitate urbanã
dezvoltatã de o echipã localã de antreprenori,
anunþã astãzi cã serviciul de Car Sharing devine
cel mai extins din Bucureºti ºi Ilfov ºi include,
de acum, ºi localitãþile Corbeanca, Otopeni,
Chitila, Mogoºoaia, Popeºti-Leordeni,
Mãgurele ºi Glina.
   “Primele douã luni ne-au demonstrat
apetitul remarcabil al bucureºtenilor faþã de
serviciile de Car Sharing, aºa cã am accelerat
planul nostru de extindere. Nu doar cã, de
acum, Citylink este deja serviciul cel mai extins
geografic din Bucureºti ºi Ilfov, dar, la cererea
utilizatorilor, lansãm, în regim pilot, ºi
segmentul Premium, în parteneriat cu
Autoklass. Astfel, flotei noastre i se adaugã ºi
modelele Mercedes-Benz GLA ºi Clasa C,
pentru o gamã completã de automobile

Platforma de mobilitate urbanã Citylink îºi extinde aria de acoperire, adaugã
automobile Mercedes-Benz în flotã ºi include ºi parcãri private gratuite

disponibile oamenilor
care aleg Citylink”, a
declarat Igor Grosu, CEO
ºi cofondator Citylink.
  De asemenea, opþiunile
de parcare incluse în
experienþa Citylink se
extind ºi includ, de
acum, ºi spaþii rezervate
în parcãrile private.
   Lansat în ianuarie,

serviciul Citylink a acumulat, pânã în prezent,
peste 6.000 de utilizatori ai aplicaþiei, dintre
care trei sferturi sunt bãrbaþi. O treime dintre
utilizatori se încadreazã între 25-34 de ani,

29% au 18-24 de ani, iar 19% aparþin
categoriei 35-44 de ani.
   Orele de vârf de utilizare sunt 07.00-09.00,
iar zilele din sãptãmânã cu un nivel maxim al
cererii sunt marþi, miercuri ºi joi. Cel mai activ
client Citylink a efectuat 79 de curse în primele
douã luni de la lansarea serviciului, în timp ce
persoana care a avut cea mai lungã duratã de
folosire a automobilelor a acumulat nu mai puþin
de 50.318 minute, echivalentul a aproape 35 de
zile de utilizare Citylink.
   Cel mai lung traseu efectuat de un utilizator
a fost de 545 kilometri, pe o duratã de 7.172
minute de închiriere a automobilului,
echivalentul a aproape cinci zile.

 urmare din pagina 4
   Atragem atenþia cetãþenilor, cã în ciuda stãrii
avansate de coroziune, muniþiile rãmase
neexplodate din timpul conflictelor militare pot
fi încã active ºi, manevrate necorespunzãtor, pot
provoca adevãrate tragedii. Neutralizarea ºi
distrugerea lor se executã numai de cãtre
specialiºtii pirotehnicieni din cadrul ISU, care
au pregãtirea ºi dotarea necesare pentru aceastã
misiune extrem de periculoasã.
   Reamintim cetãþenilor cã, la gãsirea
elementelor de muniþie rãmase neexplodate, au
obligaþia de a apela numãrul unic pentru apeluri
de urgenþã 112, de a anunþa primãria din
localitate sau cel mai apropiat post de poliþie.   

Totodatã, acestea nu trebuie atinse, lovite
sau miºcate, fiind interzisã comercializarea
lor prin centrele de colectare a deºeurilor
feroase ºi neferoase.
   O atenþie deosebitã trebuie acordatã ºi
educãrii preventive a copiilor, în vederea
conºtientizãrii pericolului la care se pot expune
atunci când nu respectã aceste reguli.

COMPARTIMENTUL INFORMARE
ªI RELAÞII PUBLICE

Intervenþii ale
pompierilor...

 O.M.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Ai multe de fãcut la serviciu de aceea ar fi bine
sã-þi stabileºti un plan de acþiune ºi sã-l urmezi
îndeaproape. Cum sãnãtatea este foarte
vulnerabilã, ar fi bine sã apelezi la colegii de
încredere, pentru a te sprijini. Existã conflicte
în culisele profesionale ce trebuie luate în
seamã. Poziþia ta în cadrul unui colectiv de lucru
este uºor de subminat, de aceea ar fi bine sã-þi
aduni forþele ºi sã-þi îndeplineºti
responsabilitãþile corect ºi la timp. Relaþiile cu
partenerul de viaþã ºi colaboratorii se vor
evidenþia joi, însã depinde numai de tine sã
gestionezi lucrurile cu brio.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Prima parte a sãptãmânii îþi aduce alãturi
copiii, persoana iubitã, în general prietenii dragi
ºi de încredere. Cu toate cã aparent este armonie
ºi antren în relaþiile sentimentale, în umbrã existã
interese meschine din partea multora. Fii prudent
ºi evitã sã ai încredere în vorbele dulci ºi gesturile
afectuoase, indiferent din partea cui vin. Acordã
atenþie sporitã ambianþei de la locul de muncã.
Unii colegi ticluiesc obstacole serioase în calea
ascensiunii tale sociale. Partenerul de viaþã te
solicitã mult, astfel cã ar fi bine sã stabileºti niºte
reguli ºi niºte limite clare.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Prima parte a sãptãmânii este favorabilã
desfãºurãrii treburilor gospodãreºti ºi
relaþionãrii cu membrii familiei. Aparent este în
regulã în segmentul domestic, dar conflictele
mocnesc în umbrã. Fii alãturi de cei dragi ºi
cautã sã-i înþelegi pe fiecare. Cumva se simte
în aer, cã lucrurile nu mai merg ca înainte.
Schimbarea este greu de produs, mai ales cã
eºti deja foarte obiºnuit cu situaþia familialã
actualã. Totuºi, fii pregãtit pentru orice! Este
nevoie sã acorzi timp ºi atenþie copiilor sau
persoanei iubite. Ai încredere cã te vei descurca
foarte bine cu toatã lumea.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

O sãptãmânã cu multe întâlniri, dialoguri ºi
cãlãtorii pe distanþe scurte. Probabil cã trebuie
sã rezolvi acte, documente, sarcini profesionale
în locaþii diferite ºi astfel sã te plimbi destul de
mult. Intervin ºi treburile gospodãreºti sau
rezolvarea unor situaþii ale membrilor familiei.
Discuþii aprinse de la bani ºi bunuri
patrimoniale. Se contureazã implicaþii financiare
mari în tot ce þine de casã ºi familie. A doua
parte a sãptãmânii îþi aduce alãturi persoanele
dragi ºi oportunitatea de a te ocupa de un hobby.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este vorba despre bani în primele douã
zile ale sãptãmânii. Sunt ºanse sã-þi creascã
veniturile din activitatea profesionalã
desfãºuratã la un loc de muncã. Dar, în paralel
apar cheltuieli pe nevoi personale. ªi cei dragi
îþi vor da târcoale, pentru a le îndeplini niscai
mofturi. Prudenþã ºi discernãmânt, pentru cã
sunt posibile pierderi, furturi sau cheltuieli
nefolositoare. În zilele de joi ºi vineri vei fi
înconjurat de multã lume, în mod special de cãtre
neamuri ºi prieteni apropiaþi. Dialoguri aprinse
pe temele cotidiene de larg interes. Ocupã-te ºi
de treburile gospodãreºti!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Începi sãptãmâna în forþã, plin de energie ºi
determinat sã schimbi multe în viaþa ta. Ar fi bine
sã te gândeºti la prioritãþi. Este timpul sã te ocupi
mai mult de nevoile tale personale ºi mai puþin
de ale altora. Relaþiile cu ceilalþi, mai ales relaþia
cu partenerul de viaþã, colaboratorii, asociaþii sunt
contradictorii. Sunt posibile neplãceri de la ºi prin
aceste persoane, de aceea fii prudent. Unele relaþii
se vor finaliza, iar unele colaborãri îºi modificã
rapid termenii ºi condiþiile de desfãºurare. Revin
în atenþie cheltuielile comune cu alþii, însã vei
reuºi sã te descurci cu brio.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna te predispune la a te gândi mai mult
la tine ºi la planurile tale de viitor. Ai nevoie de
liniºte, meditaþii în locuri sfinte, plimbãri uºoare în
aer liber ºi mult somn. Prioritãþile momentului sunt
locul de muncã ºi sãnãtatea. Existã niscai neplãceri
în ambele direcþii, dar ai încredere ºi rãbdare cã
vor veni vremuri bune. Deocamdatã este bine sã te
relaxezi ºi sã-þi îndeplineºti sarcinile cotidiene cât
poþi tu de bine. A doua parte a sãptãmânii aduce
cheltuieli, dar îþi cresc ºi veniturile. Evitã
extravaganþele ºi exagerãrile de orice fel!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

În prima parte a sãptãmânii se evidenþiazã
relaþiile cu prietenii. Dialogurile cu unele
persoane din viaþa ta îþi vor lãmuri multe ºi
mãrunte, mai ales în ceea ce priveºte cariera ta
profesionalã ºi imaginea publicã. Þine cont
de cele aflate ºi depune eforturi serioase,
pentru a-þi îmbunãtãþi viaþa. Vor interveni
momente de relaxare ºi disconfort sufletesc.
Le vei putea depãºi cu bine dacã îþi vei
organiza treburile foarte bine. Sunt posibile
neplãceri legate de sistemul renal, coloanã
sau legate de segmentele capului. În a doua
parte a sãptãmânii te vei simþi excelent.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

O sãptãmânã interesantã, cu multe
evenimente, mai ales în sfera socio-
profesionalã. Se contureazã dialoguri cu ºefi,
cu autoritãþi ºi reuniuni oficiale deosebite. Este
nevoie sã pui la punct documente, acte,
contracte vechi care îºi aºteaptã rândul demult,
iar acum a sosit termenul limitã. Fii prudent ºi
concentreazã-te pe ceea ce ai de fãcut! Totul
are importanþã ºi trebuie rezolvat corespunzãtor
la momentul potrivit. Vor apãrea în preajma ta
oameni care te vor sfãturi de bine. Ia aminte la
cele aflate! Odihneºte-te ºi ai încredere cã totul
va fi bine.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Eºti animat de gânduri mãreþe la începutul
sãptãmânii, dornic de a te pierde în cãlãtorii
îndepãrtate ºi de a-þi eleva sufletul cu lecturi
deosebite. Cum treburile cotidiene nu te slãbesc
o clipã vei fi nevoit sã revii în acum ºi aici. Totuºi
sunt ºanse sã te ocupi de organizarea unei
cãlãtorii de agrement, pentru studii sau pentru
a lucra în alte þãri. La serviciu eºti în vizorul
ºefilor, iar colegii îþi lasã numai þie rolurile
principale. Prudenþã, rãbdare ºi încredere cã te
vei descurca foarte bine. A doua parte a
sãptãmânii îþi aduce prieteni ºi odihnã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte financiare.
Este vorba despre achitarea facturilor, taxelor sau
amenzilor dupã caz. Prin intermediul colaborãrilor
sau din cauza partenerului de viaþã este posibil
sã plãteºti daune serioase. Cei dragi vor veni în
preajma ta cu multã afecþiune, pentru a le oferi
bani sau bunuri valoroase. Prudenþã ºi nu te lãsa
ademenit de vorbele ºi gesturile mieroase! Pe de
altã parte, vei avea timp ºi oportunitãþi de a te
ocupa de organizarea unei cãlãtorii, de a studia,
de a viziona filme, piese de teatru celebre sau
de a filozofa cu oameni erudiþi.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Socialiazarea este activitatea de bazã din aceastã
sãptãmânã. Sunt ºanse sã rediscuþi termenii unei
colaborãri, sã te orientezi spre alte contracte sau
pur ºi simplu sã te angrenezi în activitãþi comune
cu partenerul de viaþã. Sunt posibile discuþii
aprinse, dar pânã la urmã lucrurile se vor rezolva
favorabil. Apar cheltuieli destul de mari, fie pe
taxe, facturi, servicii, fie datoritã moºtenirilor sau
partajelor. Rezervã momente ºi pentru odihnã,
deoarece organismul este destul de solicitat.
Finalul sãptãmânii îþi aduce rolul principal într-o
reuniune oficialã.

(12 - 18 martie 2020)

Autor: AstroCafe.ro
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În perioada 06-08.03.2020
Oradea a fost gazda Finalei de
Campionat Naþional pentru
vârsta tineret, U23, la care au
participat 150 de sportivi, de
la 40 de cluburi din România.
   Sportivii CSM Drobeta au
obþinut urmãtoarele rezultate:

Loc III
-BORTOª ANDREEA -57 kg
-TOPALÃ VLAD -90 kg

Loc IX
-VLADU ANA MARIA -48 kg
    A fost o competiþie reuºitã
unde sportivii noºtri au confirmat
prin prezenþa pe podium, dar mai
ales prin atitudinea meciurilor
câºtigate în faþa unor adversari cu
experienþã.
   Urmeazã finala campionatului

Finala de Campionat Naþional
pentru vârsta tineret, U23

naþional de juniori III, U16 ºi finala
campionatului naþional de juniori
I, U21, ambele la Deva.

                      Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin

Dupã o primã sãptãmânã de martie
calmã pentru perechea euro/leu,
instabilitatea politicã localã dar ºi de
temerile create pe pieþele internaþionale
de criza coronavirusului, au creat
condiþiile pentru deprecierea leului.

Cursul euro a atins la jumãtatea
perioadei un nou maxim istoric de
4,8184 lei, precedentul maxim de
4,8127 lei fiind atins pe 28 februarie.

Miercuri, media a scãzut la 4,8167
lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile
se realizau între 4,815 ºi 4,822 lei.

Decizia Rezervei Federale
americane de a reduce, în regim de
urgenþã, dobânda sa cheie cu
jumãtate de punct procentual, la 1 –
1,25%, a fragilizat poziþia dolarului.
Cursul a coborât de la 4,3383 la
4,2182 lei, nivel care se mai
înregistra în ultima parte a lunii aprilie
2019, pentru ca la sfârºitul
intervalului sã urce la 4,5447 lei.

Plasamentele în moneda elveþianã
s-au înmulþit, aceasta având rolul de
„refugiu” în perioade de crizã, astfel
cã ea s-a apreciat luni 4,5506 lei, noul
maxim al ultimilor 5 ani ºi 2 luni.
Miercuri francul fluctua între 1,058
– 1,062 unitãþi euro iar media
scãdea la 4,5447 lei.

Evoluþia cursului lirei sterline este
influenþatã de lipsa cooperãrii între
negociatorii britanici ºi cei europeni
în ceea ce priveºte încheierea unui
acord comercial post-Brexit.
Aceasta a fãcut ca media sã
coboare miercuri la 5,5035 lei.

BNR a atras din nou, la începutul
acestei sãptãmâni, depozite de la
bãncile comerciale, urmare a

Leul este afectat de Covid 19
excesului de lichiditate din piaþa
monetarã. Volumul depozitelor
plasate a fost de 4,5 miliarde lei, la o
dobândã de 2,5% egalã cu cea de
politicã monetarã.

Finanþele s-au împrumutat, tot luni,
cu 801 milioane lei, prin
redeschiderea unei emisiuni de titluri
scadentã în iulie 2025 la o dobândã
de 3,57%/an.

Cu toate acestea indicii ROBOR nu
au cunoscut schimbãri
spectaculoase. Indicele la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în
lei, a crescut la începutul sãptãmânii
de la 2,83%, minim care se mai
înregistra la finalul lui mai 2018, la
2,85%. Indicele la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a stagnat la 3%, cea mai
scãzutã valoare începând cu
jumãtatea lui iunie 2018, iar cel
la 12 luni a coborât de la 3,11
la 3,10%.

Chiar dacã în SUA au fost create
273.000 de noi locuri de muncã în
februarie iar rata ºomajului a revenit
la minimul ultimilor 50 de ani, de
3,5%, investitorii considerã cã
economia americanã este fragilã. Ei
anticipeazã o nouã scãdere a
dobânzii-cheie, sãptãmâna viitoare,
astfel cã euro a urcat de la 1,1037 –
1,1128, la începutul perioadei, la
1,1336 – 1,1493 dolari, la finalul ei.

Bitcoin a coborât luni pe
platformele specializate la 7.800 –
8.000 dolari.
Analiza cuprinde perioada 4 – 11
martie.

Comunicat de presã
   Potrivit datelor furnizate de
agenþii economici privind locurile
de muncã vacante, în evidenþele
Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea
Forþei de Muncã (ANOFM), sunt
disponibile 32.523 locuri de
muncã la nivel naþional.
   Cele mai multe locuri de muncã
sunt oferite pentru: agent de
securitate (1.862), lucrãtor comercial
(1.767), muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor
(1.083), muncitor necalificat în

Locuri de muncã vacante la nivel
naþional ºi în reþeaua EURES

 Radu Georgescu

industria confecþiilor (1.014),
muncitor necalificat la demolarea
clãdirilor, cãptuºeli, zidãrie (909),
conducãtor auto transport rutier de
mãrfuri (818), lãcãtuº mecanic (732).
   Din cele 32.523 de locuri de
muncã vacante declarate de
angajatori la agenþiile pentru
ocuparea forþei de muncã, 1.738
sunt destinate persoanelor cu studii
superioare (programator, inginer în
diferite domenii de activitate,
economist, contabil, psiholog etc),
18.461 pentru persoanele cu studii

liceale, postliceale, profesionale,
restul locurilor de muncã fiind
destinate persoanelor cu studii
primare/gimnaziale sau fãrã studii.
   Oferta locurilor de muncã la nivel
naþional poate fi consultatã pe site-
ul ANOFM (www.anofm.ro), la
secþiunea Persoane fizice/Locuri de
muncã vacante.
685 locuri de muncã vacante în

Spaþiul Economic European
   Angajatorii din Spaþiul Economic
European oferã, prin intermediul
reþelei EURES România, 685 locuri
de muncã vacante, dupã cum
urmeazã:
Spania – 550 locuri de muncã
pentru: muncitor în agriculturã;
Norvegia - 43 locuri de muncã pentru:
bucãtar/ preparator pizza, farmacist,
instalator, lucrãtor în producþie,
mecanic auto, mecanic semiremorci,
lucrãtor în fermã, operator servicii,
tinichigiu auto, vopsitor auto;
Germania – 39 locuri de muncã
pentru: asistent stomatologie,

bucãtar, cameristã/roomboy,
mecanic de locomotivã;
Norvegia - 35 locuri de muncã
pentru: farmacist, instalator,
lucrãtor în fermã, lucrãtor în
producþie, mecanic semiremorci,
mecanic auto, operator servicii,
tinichigiu auto, vopsitor auto;
Olanda – 31 locuri de muncã
pentru: muncitor necalificat în
grãdinãrit ºi horticulturã, lucrãtor
în serã de cãpºuni;
Finlanda – 18 locuri de muncã pentru:
operator CNC, croitor industrial/
tapiþer, muncitor constructor;
Suedia – 8 locuri de muncã pentru:
mecanic auto, vopsitor auto.
Persoanele interesate sã ocupe un
loc de muncã în reþeaua EURES pot
consulta ofertele accesând
www.anofm.ro/eures, sau se pot
prezenta la sediul agenþiei judeþene
pentru ocuparea forþei de muncã.

Serviciul Comunicare ºi
Secretariatul Consiliului de

Administraþie



Liga 4 - Etapa a 12-a (14/15 martie)
Dierna Orºova - Inter Salcia
Pandurii Cerneþi -Victoria Vânju Mare
AS Turnu Severin - CS Strehaia
Viitorul ªimian - Recolta Dãnceu
Viitorul Cujmir - AS Obârºia de Câmp
Cerna Baia de Aramã - Unirea Gârla Mare
Clasament
1. Dãnceu 11  10 0   1 44-9 30
2. Strehaia 11   9 0   2 50-6 27
3. Salcia 11   9 0   2 24-9 27
4. Obârºia  de Câmp 11   7 1   3 18-15 22
5. ªimian 11   7 0   4 24-15 21
6. Cerneþi 11   6 1   4 35-27 19
7. Tr. Severin 11   5 1   5 24-18 16
8. Vânju Mare 11   3 2   6 18-25 11
9. Orºova 11   2 0   9 11-23 6
10. Cujmir 11   2 0   7 10-41 6
11. Gârla Mare 11   2 0   9 12-47 6
12. Baia de Aramã* 11   1 1   9 7-42 1
*Echipã penalizatã cu 3 puncte

sportOBIECTIV mehedinþean 12 - 18.03.2020 pag. 15

Sferturile de finalã ale Cupei
României la Fotbal - faza judeþeanã
Mehedinþi au fost tranºate de
favorite. Dacã CS Strehaia a dispus,
pe stadionul din comuna ªiºeºti, cu
scorul de 3-0 de AS Noapteºa, prin
golurile lui Gheorghe Simulescu
(49), Costel Pontu (55) ºi Mãdãlin
Lãcustã (79), Recolta Dãnceu a
câºtigat cu 2-0 la Cerneþi. Mihai
Pavel a marcat pentru oaspeþi, în
minutele 81 ºi 90.  Scorul sferturilor

CFR’43 Turnu Severin a pierdut ºi el de-
al treilea joc din cadrul Ligii Elitelor U19 la
Fotbal în Salã. Deºi, în minutul 10, au condus

S-au stabilit semifinaliste

Liga 5 - Etapa a 14-a (15 martie 2020)
Inter Crãguieºti - Coºuºtea Cãzãneºti
ªtiinþa Broºteni - Voinþa Opriºor
Viitorul Floreºti - Avântul Bistriþa
ASG Hinova - Real Vânãtori
Dunãrea Hinova - Viitorul Dârvari
AS Pruniºor ºi AS Noapteºa stau
Clasament
1. Noapteºa 11   9 2   0 46-15 29
2. Cãzãneºti 11   8 2   1 44-22 26
3. Vânãtori 11   7 1   3 26-19 22
4. D. Hinova 11   4 3   4 20-22 15
5. Crãguieºti 11   4 2   5 24-17 14
6. Broºteni 11   4 2   5 31-32 14
7. Floreºti 11   4 2   5 26-27 14
8. Bistriþa 11   4 2   5 21-23 14
9. Dârvari 11   4 1   6 25-36 13
10. Opriºor 11   4 0   7 22-34 12
11. ASG Hinova 11   4 0   7 18-34 12
12. Pruniºor 11   1 1   9 28-50 4
*Voinþa Vrata s-a retras din campionat în etapa
a 11-a ºi toate rezultatele i-au fost anulate

l-a izbutit Inter Salcia, care s-a
impus cu 8-2 la Bistriþa, prin golurile
lui Vlad Ionicã-Dobre (28, 79), Liviu
ªtefan (44, 63, 67, 88) ºi Sorin
Tomescu (77, 85), respectiv Marius
Doanã (25) ºi Alin Dãescu (49). În
cel de-al patrulea joc, AS Turnu
Severin a învins AS Obârºia de
Câmp, scor 2-1, prin reuºitele lui
Adrian Mangu (69, 79), respectiv
Valentin Fornea (15).

Semifinalele vor avea loc în luna

iunie, dupã încheierea campionatului. Returul Ligii a
4-a se reia la sfârºitul acestei sãptãmâni. În derby-ul
primei etape, se vor întâlni, duminicã, de la ora 11,
Viitorul ªimian ºi Recolta Dãnceu. CS Strehaia va juca,
sâmbãtã, de la ora 15, pe Stadionul Schela-ªtrand, cu AS
Turnu Severin. ªi Liga a 5-a îºi reia activitatea, iar duminicã
este programatã etapa a 14-a. Seria a rãmas cu 12 echipe,
dupã ce Voinþa Vrata s-a retras din campionat.

Egali, doar o reprizã

Legitimatã la CSS Drobeta Turnu Severin /
CS Universitatea Craiova, mehedinþeanca Aurelia
ªtefania Florescu a cucerit douã medalii de aur la
Campionatul Naþional de Atletism în Salã, pentru
Juniori II (U18), desfãºurat la Bucureºti. Eleva
pregãtitã de Marin Istrate s-a impus în probele de
800 m ºi 1500 m, cu timpii de 2 minute, 12 secunde
ºi 28 de sutimi, respectiv 4 minute, 38 de secunde
ºi 36 de sutimi. În vârstã de doar 15 ani, sportiva
originarã din Izvoru Bârzii este una dintre cele mai
promiþãtoare atlete din România, reuºind sã obþinã
medalii chiar ºi la competiþiile în care concureazã
cu adversare mai mari, cum a fost ºi cazul la
Naþionalele de U18, de la sfârºitul sãptãmânii trecute.

Etapa a 4-a
CFR Turnu Severin - Auto Deva 6-12 (6-6)
FK Odorhei - ªoimii ªimand 7-7 (5-4)
Viitorul Bãleasa a stat
Clasament
1. ªoimii Simand 4   3 1   0 32-23 10
2. FK Odorhei             3   2 1   0 21-2 7
3. Deva 3   2 0   1 23-20 6
4. CFR Tr.Severin 3   0 0   3 13-24 0
5. Bãleasa 3   0 0   3 6-20 0

Florescu, dublã
campioanã naþionalã

ACS Autobergamo Deva cu 4-1, iar la pauzã
scorul a fost egal, 6-
6, elevii pregãtiþi de
Hugo Moutinho au
fost total lipsiþi de
inspiraþie în partea
secundã, iar oaspeþii
s-au impus cu 12-6.
CFR a jucat în
formula: Cãtãlin
Napu, Eduard Lupu
- Coti Dãnoiu (cpt),
Relu Clement, Eugen
Toader, Alex

Crãiaºu, Sebastian Iacob, Petruþ Rãdulescu,
Raul Iorgulescu ºi Denis Câmpeanu. Etapa
viitoare, echipa severineanã va juca, la Iºalniþa,

cu Viitorul Bãleasa.  “N-am ºtiu sã
gestionãm acest meci, dupã ce am condus
cu 4-1. Din pãcate, dupã acest eºec, nu mai
avem ºanse de calificare la turneul final.
Etapa viitoare jucãm la Bãleasa ºi sper sã
obþinem primele puncte. Nu se ºtie când se
va disputa meciul, deoarece a fost amânat
din cauza coronavirusului”, a declarat
antrenorul portughezz Hugo Moutinho.

 pagina realizatã de Mircea  Oglindoiu
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Mã nepoate, reveni Sucã de pin
judeþ, renunþã la precampania
electoralã pe care abia o începuse,
asta dupã ce sã întâlni cu un
italiano vero de pi la Dumbrava, de-
i zisã sã sã apropie sã-i spuie ceva
la ureche ºi nerodu o luã la
sãnãtoasa ºi nu sã mai opri. Aºa
cã el zisã cã sã apucã de combãtut
coronavirusu’ cu ce poate, cã sã
stea pe drumuri nu sã cade, când e
nevoie de el pe câmpu’ de luptã. ªi
de luptã nu ducem lipsã pi la
Mehedinþi, cã sã ascut sãbiile, mai
ceva ca la Neajlov. Sã avertizeazã
prefectu’ cu preºedintele de
consiliu’ judeþean, ministrul
economiei din guvernul demis cu
preºedintele de judeþ ºi tot aºa, de
zici cã o ducem atât de bine încât
doar de rãzboaie preelectorale
duceam lipsã.

Între timp mai apãru ºi nea Bãlu
pin peisaj, cã ‘mnealui revine de
fiecare datã când i sã oferã pe tavã
un post pin Capitalã, asta când nu
e recompensat pi la Cluj cu câte o
poziþie pin administraþie. Acuma,
dacã ‘mnealui crede cã o sã
convingã colegii sã-i acorde o
candidaturã la scaunu lu’ nea
Aladin, foarte bine, da probabel cã
ºi nea Popescu sã mai gândeºte
fro sãptãmânã-douã, pãnã sã mai
gândeºte ºi nea Gherghe ce face
cu peneleul. Adicã taman ce sã
fixã candidatura lu’ nea Cârjan, la
primãrie, aºa cã nea Gherghe îºi
luã gândul di la municipiu ºi
singura poziþie pentru care sã mai
calificã ar fi la judeþ, sã sã batã cu
nea Georgescu. Altfel, o sã rãmânã
pe dinafarã ºi probabel cu gândul

Sucã ºi re-reveneala lu’ nea Bãlu, abandonarea lu’ nea Gherghe
di la municipiu ºi golãneala di la judeþ

la Playboy, da poate sã-ºi schimbe
buletinul, cã ‘mnealui s-a obiºnuit
sã treacã de pe o parte pe alta. ªi
n-a exclus nici partea PMP-ului,
cã e loc suficient, cât o autostradã.
Doar asfaltul mai lipseºte.

Da uitai sã vã spui, cã nea Bãlu,
de câte ori vorbeºte, mai aminteºte
ºi de proiectu ‘mnealui de suflet,
adicã Insula ªimian, aia pentru care
sã cheltuirã bani doar pe studii de
fezabilitate ºi care rãmasã în stadiul
de proiect ºi nici nu sã va schimba
ceva prea curând cu asta. da poate
reuºeºte cu vreo baza militarã, cu
ceva sã sã mai facã vreun studiu
de cheltuit fonduri.

Unde mai pui cã sã schimbarã
jocurile ºi la Orºova,
unde PSD schimbã
candidatu’ cu nea
Popescu ºi-l lãsã pe
nea Stoica pe tuºã,
care acuma sã dã
rãnit din dragoste
pentru oraº. Acuma
e drept cã nu e cea
mai bunã variantã
pentru social-
d e m o c r a þ i i
mehedinþeni, da aºa
mai reuºirã sã facã
niscaiva economii în
apropiata campanie.
ªi ceva pe plus,
pentru viitor, cel mai
probabel.

Da stai sã vezi, cã stã ºi nea Cican
la colþ ºi sã lasã cu strigãturi în
perioada urmãtoare. Cã unde
miroase a ciolan, lupii se strâng.

Mã fraþilor, iarã scandal la
ºedinþa di la judeþ, da de data asta

ãi mai guralivi zisã Tanþa lu’
Pecingine  cã fu tanti Vulpiþa,
care tot o dãdea cu golãneala
electoralã ºi nea Sãceanu, care
tot aproba cã asta e golãnealã
fiscalã, de ziceai cã s-au uitat
pe acelaºi punctaj înainte de a
intra în salã. Ori s-au pus de
acord pi la vreo paranghelie,
ceva, de Ziua Femeii. Bine,
pãnã la urmã trecurã
proiectele, chiar ºi cu
scandalu’ liberalilor ºi nici
blocada lu’ nea prefectu’ nu
prea þinu de cald la populaþie.

Mã nepoate, da zilele astea sã
anunþã sosiri de pin Italia, cã ai noºtri
ca brazii plecarã înainte sã sã închidã

þara spaghetelor, de teamã cã nu pot
sã mai petreacã Paºtele acasã ºi nu
au unde sã-ºi etaleze limuzinele. Cã
ºtiþi cum sunt ai noºtri, nu conteazã
cã stau cu chirie, dacã ultimu’ model
de bemveu e la scarã ºi pot sã-l  nea Mãrin

parcheze pe lângã centru. Pã da, pe
lângã, cã în centru e cu taxã ºi
diaspora nu serveºte decât moca la
Severin. Mã fraþilor, mai bine aºteptaþi

sã treacã nenorocirea asta, cã ºi aºa
cum o gestioneazã ai noºtri, nu sã
ºtie cât o mai þin în frâu.

 Aºa cã, pãnã data viitoare, hai
sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


