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Continuã lucrãrile pentru
modernizarea infrastructurii rutiere

Ar trebui redescoperitã solidaritatea umanã. Poate chiar ºi
curajul. Dar curajul poate echivala cu moartea în zilele pe
care le trãim. Sunt cei din prima linie care iau contact zi de zi,
orã de orã, minut de minut cu moartea. Pentru ei nu mai
existã nimic, decât salvarea de vieþi. Este vorba de medici.
Apoi sunt rândurile doi ºi trei: personalul de la ambulanþã,
pompierii, protecþia civilã, poliþia, jandarmeria ºi la un
moment dat armata.

Lecþia umanitãþii
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Existã viaþã ºi
dupã covid19

POMPIERII
SUNT ALÃTURI

DE VOI…
AJUTAÞI-NE SÃ

VÃ AJUTÃM!

Lumea
coronavirusatã

Rezultatul
testului :
NEGATIV

citiþi în pag. 8
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...Vã amintesc cã madam Turcan, grijulie cu naþia românã, ne încuraja sã fim atenþi „sã
nu ne culcãm sãnãtoºi ºi sã ne trezim dimineaþa morþi!”. Analfabeþii ãºtia de teapa ei, a
lui Iohannis, Cîþu, Orban, trebuie sã plece pînã la ultimul de la cîrmã ºi sã aºtepte sã le
batã D.N.A. la porþi, cu adîncã smerenie, cu cãtuºe ºi izolete, cu destinaþia Bãlãceanca via
Jilava. Ei n-au nicio treabã cu cetãþeanul român, ci cu naºii mafiei mondiale, care au
botezat politicile de austeritate pentru noi ºi ne-au croit salopete în stil german ºi american!...

În mintea lui Iohannis,
Coronavirusul îl va scãpa de P.S.D.

Cotaþiile euro au
trecut de 4,85 lei
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Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
anunþat cã în curând, testele
mehedinþenilor pentru Coronavirus
se vor face la Spitalul Judeþean din
Drobeta Turnu Severin, dupã ce se
va cumpãra aparatul necesar
prelucrãrii probelor.

“În conformitate cu recomandãrile
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii,
facem toate demersurile pentru a fi
testaþi de Coronavirus cât mai mulþi
mehedinþeni ºi pentru a face faþã
situaþiei de epidemie! Ne dorim ca
lucrurile sã se desfãºoare în cel mai
scurt timp pentru a evita rãspândirea
cu rapiditate a virusului astfel cã, în
aceastã dupã-amiazã am avut o
întâlnire cu conducerea unitãþii
medicale ºi am stabilit procedurile
care trebuie urmate pentru ca

Testele pentru CORONAVIRUS se vor
face ºi la Drobeta Turnu Severin

Consiliul Judeþean finanþeazã
achiziþia sistemului necesar

M-a întrebat zilele trecute un
reporter ce spectacole s-au anulat
la teatru în perioada aceasta, ºi i-
am rãspuns, dar nu înainte de a
sublinia un lucru, ºi anume acela
cã prefer termenul de amânat, ºi nu
pe cel de anulat, care e mai dur ºi
traduce o realitate  ireversibilã, în
vreme ce termenul de amânat lasã
aprinsã, undeva la orizont, lumina
speranþei. Toate spectacolele ºi
evenimentele cultural-artistice
programate pentru aceastã
primãvarã –fie cã vorbim de teatru,
concerte sau manifestãri în aer
liber - îºi doreau sã aducã bucurie
oamenilor, sã aducã în viaþa
comunitãþii  noastre vibraþ ia
frumosului, emoþii - muzicã, dans,
literaturã, artã. E un deziderat ce
nu poate fi anulat, ci, vremelnic,
doar amânat.

Existã viaþã ºi dupã coronavirus,
cu certitudine. ªi dupã ce vom trece

Existã viaþã ºi
dupã covid19

ºi prin acest purgatoriu vom regãsi
bucuriile înalte ale culturii, ale
prieteniei ºi încrederii în celãlalt.

Acum, desigur, suntem cam
zdruncinaþi. Sartre a spus o vorbã
care a fãcut ºi face furori: “infernul
sunt ceilalþi”. Iatã cã trãim acest tip
de infern. Unul în care ne temem
de celãlalt, de distanþãm de el, ne
izolãm ºi vrem sã evitãm cât mai
mult contactul direct cu celãlalt,
cãci celãlalt poate fi un pericol.

Suntem zdruncinaþ i cãci
realizãm faptul cã infernul sunt
ceilalþi: cei care sunt suspecþi de
coronavirus, cei care sunt
infestaþi, cei care vin acum în þarã
ºi aºteaptã prin vãmi. Purtãm
mânuºi ºi mãºti tocmai pentru cã
„celãlalt” e un potenþial inamic.

Ciudate vremi. Vremi în care
umanitatea noastrã se testeazã la
maxim, în condiþii extreme. Nu
ºtim cum vor evolua lucrurile cu
coronavirus, cu îmbolnãvirile, cu
deja decretata stare de urgenþã.
Dar ºtim cã existã speranþã, cã
putem supravieþui ºi putem ieºi
cu bine din acest rãzboi cu
invizibilul. Un rãzboi pe care îl
ducem ºi cu propriile noastre
obiceiuri ºi slãbiciuni.

Existã viaþã ºi dupã covid19, nu
trebuie sã ne îndoim de acest lucru.

aparatura necesarã în aceastã situaþie
sã fie achiziþionatã în cel mai scurt
timp. Iniþial, Ministerul Sãnãtãþii a
transmis cã va achiziþiona aparate
pentru testare a eventualelor cazuri
de Coronavirus pentru toate
spitalele din þarã, dar când s-a dat
decretul, aceste achiziþii nu au mai
fost cuprinse. Cum nu puteam lãsa
situaþia la voia întâmplãrii, iar de
testarea tuturor suspecþilor depinde
în mare mãsurã gradul de
rãspândire a virusului, am decis ca
banii alocaþi Spitalului Judeþean anul
acesta din bugetul Consiliului
Judeþean Mehedinþi sã fie folosiþi
pentru aceastã situaþie delicatã.
Astfel, în procedurã de urgenþã se
vor achiziþiona un sistem Real Time
PCR”, a transmis preºedintele CJ
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Totodatã, se vor achiziþiona mai
multe aparate pentru ventilaþie
mecanicã necesare pentru tratarea
cazurilor grave care vor fi internate
în corpul fostei Secþii ORL a
Spitalului Judeþean de Urgenþã din
Drobeta Turnu Severin. Acum,
probele recoltate de la pacienþii
din Mehedinþi se trimit la Craiova,
Spital care nu poate face mai mult
de 70 teste într-o zi.

Apreciind cu maximã
responsabilitate evoluþia COVID-
19, conducerea APIA, susþinutã de
MADR a luat decizia de a suspenda
primirea cererilor unice de platã
începând cu data de 16 martie 2020
pânã la data de 06 aprilie 2020, iar
în funcþie de evoluþia virusului vom
lua mãsurile care se impun.
Menþionãm faptul cã activitatea
agenþiei se va desfãºura normal,
evitând contactul cu publicul.

Convinºi de faptul cã fiecare dintre
noi, angajat APIA sau fermier, ar putea
fi expus contaminãrii cu acest virus,
în ciuda tuturor mãsurilor de
precauþie impunse în aceastã situaþie,
considerãm cã cel mai important este
sã ne gândim la sãnãtatea fiecãruia.

De aceea, conducerea APIA

 Responsabil comunicare

APIA suspendã primirea cererilor unice de platã
susþine iniþiativa de a reduce riscul
infestãrii în cazul oricãrui angajat al
Agenþiei. Cu toþii ºtim cã munca în
echipã, fãcutã cu seriozitate ºi cu
conºtiinciozitate de fiecare dintre
noi, a dus la atingerea nivelului
maxim de performanþã în acest
domeniu. Dar, dincolo de rezultatele
care ne onoreazã ºi ne obligã sã fim
întotdeauna cei mai buni, apreciem
faptul cã sãnãtatea fiecãruia trebuie
sã reprezinte în aceastã situaþie
nemaiîntâlnitã, prioritatea acestei
Agenþii. Mãsura luatã reprezintã o
dovadã a respectului pe care trebuie
sã îl manifestãm înainte de toate faþã
de noi înºine.

Fermierilor noºtri, beneficiari
direcþi ai tuturor formelor de sprijin
acordate prin APIA, le transmitem

rugãmintea de a se solidariza cu
efortul nostru de a reduce
expunerea în faþa acestui virus ºi îi
asigurãm de faptul cã le vor fi
respectate toate drepturile.

APIA transmite angajaþilor ºi
fermierilor sã respecte cu stricteþe
toate normele impuse în aceste
momente ºi le doreºte tuturor
multã sãnãtate.

 Biroul de presã



actualitateOBIECTIV mehedinþean 19 - 25.03.2020 pag. 3

    Gestionarea mãsurilor pentru
prevenirea rãspândirii virusului
COVID-19 în Spitalul Judeþean din
Drobeta Turnu Severin:
- S-a constituit un grup de lucru care
supravegheazã modul în care se
implementeazã mãsurile pentru
dezinfectare, triaj corespunzãtor ºi
lucrãri suplimentare pentru
internarea eventualelor cazuri apãrute
în judeþul Mehedinþi.
- În curtea Spitalului Judeþean de
Urgenþã a fost montat un cort de
pretriaj pentru toþi pacienþii care ajung

  Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a mers zilele trecute pe
DJ 561A, tronsonul dintre
intersecþia cu DN6 - Tîmna, pânã
la Izvorãlu, acolo unde, pe o
distanþã de opt kilometri se
desfãºoarã lucrãrile de burduºire în
cadrul proiectului de modernizare
a drumului respectiv pânã în satul
Gvardiniþa.

“În ciuda situaþiei delicate în care
ne aflãm cu toþii, nu abandonãm
investiþiile în infrastructura rutierã
din judeþul Mehedinþi.  De
asemenea, în perioada urmãtoare,

la UPU. Din data de 14 martie 2020,
pacienþii sunt trecuþi prin aceastã
zonã special amenajatã, iar cazurile
suspecte de Coronavirus vor fi duse
la Secþia de Boli Infecþioase ºi nu vor
mai intra în Unitatea de Primiri
Urgenþe. Cortul are dotãrile
corespunzãtoare ºi asigurã triajul în
condiþii foarte bune.
- Toþi pacienþii completeazã la
internare un chestionar care are
valoarea unei declaraþii pe propria
rãspundere, prin care personalul
medical este informat dacã

respectivul pacient a intrat în contact
cu persoane venite din zone cu risc.
- Solicitarea transmisã cãtre Direcþia
de Sãnãtate Publicã pentru
achiziþionarea de urgenþã a unui
sistem Real Time PCR în vederea
demarãrii procedurilor de testare a
eventualelor cazuri de Coronavirus
la Spitalul Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin.
- La Secþia de Boli Infecþioase se fac
lucrãri pentru internarea pacienþilor
confirmaþi în cazul în care va fi nevoie.
- În fosta Secþie ORL se fac lucrãri de
amenajare a spaþiilor necesare
spitalizãrii în regim de terapie
intensivã a cazurilor de Coronavirus.
Spaþiile vor fi dotate cu toatã
aparatura necesarã în aceste situaþii,
iar zona are intrare separatã, astfel
încât transportul pacienþilor sã nu îi
punã în pericol pe ceilalþi pacienþi
internaþi în Spitalul Judeþean de
Urgenþã din Drobeta Turnu Severin.
- Eliberarea Secþiei Dermato-
Venerice pentru internarea

Continuã lucrãrile pentru modernizarea infrastructurii rutiere

urmeazã frezarea asfaltului ºi
turnarea altor douã straturi noi.
Lucrãrile sunt organizate pe mai
multe sectoare pentru o eficienþã
sporitã ºi timp redus. Porþiunea
face parte din Lotul 4 al proiectului
prin care în judeþul Mehedinþi se
modernizeazã/reabiliteazã 112 km
drumuri judeþene. Chiar dacã
siguranþa ºi sãnãtatea locuitorilor
judeþului rãmâne prioritarã având
în vedere actualul context, vã
asigur cã nu zãdãrnicim proiectele
care sunt în derulare!”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu. Informare! Mãsuri împotriva COVID-19
la Spitalul Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu Severin

eventualelor cazuri de infectare cu
Coronavirus, în cazul în case se vor
ocupa locurile la Secþia de Boli
Infecþioase. Se iau toate mãsurile
pentru a evita la maximum internarea
eventualelor cazuri contaminate în
clãdirea principalã a Spitalului
Judeþean de Urgenþã.
- Asigurarea unui stoc de rezervã de
materiale sanitare ºi medicamente
pentru situaþii extraordinare ºi
suplimentarea acestuia.
- Limitarea vizitelor pe secþii ºi a
numãrului pacienþilor care intrã
pentru consultaþii în Ambulatoriul de
Specialitate, astfel încât sã nu se
creeze aglomeraþie în spaþiile închise.
- Apelul medicilor de la Unitatea de
Primiri Urgenþe este cãtre medicii de
familie din judeþ, sã þinã legãtura cu
pacienþii care au probleme de
sãnãtate ºi sã gestioneze acasã
situaþiile care nu au neapãrat nevoie
de tratament în Urgenþã, astfel încât
sã nu se aglomereze UPU.

 Biroul de presã
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Începând cu data de 17 martie
2020 se suspendã activitatea de

examinare pentru obþinerea
permisului de conducere, atât la

proba teoreticã, cât ºi la proba
practicã, datoritã situaþiei

CORONAVIRUS.

Serviciul Regim Permise de
Conducere ºi Înmatricularea
Vehiculelor (SRPCIV) din cadrul
Instituþiei Prefectului Mehedinþi ºi-
a suspendat activitatea, pentru o
perioadã de 30 de zile, începând
din data de 17 martie 2020. Este
vorba de examenele pentru
obþinerea permisului auto, atât
proba teoreticã, cât ºi proba
practicã. Anunþul a fost fãcut de
adjunctul SRPCIV Mehedinþi,
comisarul ºef Dorinel Nache.

“Direcþia Regim Permise de
Conducere ºi Înmatriculare a
Vehiculelor informeazã cã,
începând cu data de 17.03.2020,
se suspendã act iv i ta tea  de
examinare pentru obþinerea
permisului de conducere, proba

Se suspendã examenele auto
pentru 30 de zile

teoreticã ºi proba practicã, la nivel
naþional, pentru o perioadã de 30
de zile, cu posibilitatea de
prelungire în funcþie de evoluþia
situaþiei actuale. Persoanele
programate în aceastã perioadã vor
fi reprogramate ulterior, cu

i n f o r m a r e a
acestora în
timp util, de
cãtre serviciile
p u b l i c e
comuni tare,
prin site-ul
www.drpciv.ro,
s i t e - u r i l e
I n s t i t u þ i e i
Prefectului ºi

cu sprijinul massmediei centrale ºi
locale. Detalii suplimentare vor fi
comunicate la finalizarea perioadei
de suspendare ºi/sau de încetare a
situaþiei de urgenþã, la nivel
naþional. De asemenea, pentru
respectarea mãsurilor privind
evitarea aglomerarii la ghiºee ºi
dezinfectarea zonelor/spaþiilor
destinate publicului, programul de
lucru cu publicul se va prelungi la
toate serviciile publice comunitare
teritoriale pânã la orele 19.00. Vã
rugãm respectaþi comunicãrile
anterioare privind accesul în incinta
sediilor serviciilor publice
comunitare ºi indicaþiile oferite de
personalul acestora”, se aratã în
comunicatul de presã al
instituþiei.

17 Martie 2020 este ziua celor
ce lucreaza în acest sector, a celor
care se ocupã de persoanele
defavorizate. Aceastã zi este dedicatã
promovãrii contribuþiei asistenþilor
sociali ºi a serviciilor sociale, în
ansamblul lor la o dezvoltarea
socialã , economicã ºi sustenabilã
ºi  este o oportunitate de a scoate în
evidenþã munca deosebit de
importantã realizatã de asistenþii
sociali ºi impactul pe care aceºtia îl
au in viata oamenilor care se
confrunta cu probleme deosebite.

Anul acesta, având în vedere
evoluþia situaþiei epidemiologice
determinatã de rãspândirea
coronavirusului  COVID-19,
declararea “pandemiei” ºi
instituirea stãrii de urgenþã, data
de 17 martie 2020 a fost lãsatã în
umbrã, prioritatea Direcþiei de
Asistenþã Socialã Drobeta Turnu
Severin fiind aceea de a asigura
serviciile beneficiarilor de ajutor
social, dar în special sprijinirea
persoanelor aflate în carantinã,
asigurându-le acestora hranã
caldã ºi  apã.  De asemenea,
monitorizarea tuturor persoanelor
vulnerabile din evidenþã,

Ziua Mondialã a Asistenþei Sociale

În fiecare an, în  a treia zi de marþi a lunii martie, se
sãrbãtoreºte în lume, 

Trãim vremuri de grea încercare ºi doar împreunã putem ieºi câºtigãtori.
În aceste momente, unitatea, de care trebuie sã dãm dovadã fiecare

dintre noi, poate fi soluþia salvatoare.
Apreciem eforturile depuse de colegii noºtri din sistemul medical: MEDICI,

ASISTENÞI, PERSONAL AUXILIAR… care, în aceste momente, sunt în linia întâi.
Ei sunt EROII cãtre care se îndreaptã cu speranþã ºi încredere persoanele

“încercate” care îºi doresc sã iasã câºtigãtoare din lupta pentru viaþã.
Mereu pregãtiþi pentru a vindeca ºi alina suferinþa, ei sunt PILONII

principali ai sistemului de siguranþã naþionalã.
Le suntem recunoscãtori pentru implicare ºi avem convingerea cã

împreunã putem proteja cetãþenii, asigurând limitarea rãspândirii
coronavirusului COVID-19, reuºind sã salvãm vieþi.

În gestionarea acestei epidemii, un rol important îl au ºi cetãþenii care
trebuie sã conºtientizeze cã riscul îmbolnãvirii poate fi diminuat NUMAI
dacã respectã indicaþiile transmise de autoritãþi.

POMPIERII SUNT ALÃTURI DE VOI…
AJUTAÞI-NE SÃ VÃ AJUTÃM!

Uniþi de acelaºi ideal - siguranþa cetãþenilor

 Biroul de presã

identificându-le cu prioritate pe
cele cu vârsta de peste 65 de ani
ºi oferindu-le, la nevoie, servicii
de aprovizionare cu alimente,
produse de igienã etc. prin
intermediul personalului Direcþiei
de Asistenþã Socialã Drobeta
Turnu Severin.

În data de 18.03.2020 (ora
8.30),  la nivelul  judeþului
Mehedinþi se aflau izolate la
domiciliu 585 de persoane ºi 42
persoane în carantinã.

În ultimele 24 ore au ieºit din
izolarea la domiciliu 12 persoane
ºi au intrat în izolare la domiciliu
207 persoane.

 Le reamintim cetãþenilor sã ia în
considerare doar informaþiile
verificate prin sursele oficiale ºi sã

 Biroul de presã al DSP Mehedinþi

Informare de presã

Comunicat de presã
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

anunþã cã în perioada 12 martie -
24 aprilie 2020 sisteazã orice
acþiuni destinate publicului
vizitator. Mãsura de suspendare a
activitãþii Muzeului vine pentru
prevenirea rãspândirii virusului
COVID-19.

apeleze pentru recomandãri ºi alte
informaþii la linia TEL VERDE -
0800.800.358. Numãrul TEL VERDE
nu este un numãr de urgenþã, este o
linie telefonicã alocatã strict pentru
informarea cetãþenilor.

Locuitorii judeþului Mehedinþi
pot apela Centrul Judeþean de
Coordonare ºi Control a Intervenþiei
pentru sesizãri ºi informaþii la
numerele de telefon 0252.317.701
ºi 0749.012.573.

Pentru instituþia noastrã
sãnãtatea vizitatorilor, dar ºi a
angajaþilor Muzeului este
primordialã.

Vã mulþumim pentru înþelegere!
Manager,

 Prof. Drd. Chircu Doiniþa
Mariana

 Romeo Crîºmaru
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În nebunia asta provocatã mai
mult de inabilitatea politicienilor de
a nu panica oamenii cu privire la
mãsurile ce trebuiesc luate pentru a
evita îmbolnãvirea în masã a acestei
planete (dacã nu cumva o fi ceva
care aºa trebuie sã fie), am sã vã
distrag atenþia câteva minute cu o
relatare simplã, dar scrisã din suflet.

Aproape în fiecare dimineaþã, pe
un traseu bine stabilit, merg spre
serviciu. Sãptãmâna trecutã, în
fiecare zi, la ora ºapte ºi jumãtate
dimineaþa, l-am gãsit pe ”city-
managerul” oraºului nostru, alãturi
de echipele de muncitori ºi de
utilajele acestora, dând indicaþii,
asistând la finalizarea lucrãrilor din
zona Kiseleff-Grãdiniþa nr. 3. Un
Om care ºi-a dedicat ºi trãit o
bunã parte din viaþã alãturi de
severineni ºi pentru ei. Fãrã frica
ºi grija provocatã de actuala
isterie a coronavirusului, el îºi
vede în continuare de ceea ce are
de fãcut. Discret, fãrã mult tam-
tam, munca lui rareori este

Despre oameni frumoºi
apreciatã la adevãrata ei valoare.

Aproape de finele anului trecut,
un grup de oameni care de luni de
zile colindã þara-n lung ºi lat, au
poposit ºi la Drobeta Turnu Severin
pentru câteva ore. Dupã scurta lor
vizitã, mi-au mãrturisit cã nu pricep
de ce în clasamentele naþionale,
Severinul se regãseºte cam la
coadã, atâta timp cât în asentimentul
ºi constatãrile lor, Severinul este o
bucurie pentru ochiul vizitatorului,
pentru orice om de rând care-l
tranziteazã. Iar asta afirmau oameni
avizaþi care, aºa cum v-am mai spus,
în ultima perioadã colindã þara-n
lung ºi-n lat. Toate aceste concluzii
sunt posibile ºi datoritã muncii
nevãzute a OMULUI despre care
scriu astãzi. Aº mai aminti aici
participarea ºi implicarea dumnealui
activã la toate marile lucrãri de
reabilitãri ºi de înfrumuºeþãri ale
oraºului nostru (Palatul Culturii
Teodor Costescu, Cetatea Medievalã
a Severinului, Castelul de Apã,
marea ºi toate micile asfaltãri etc. etc.

N-are nevoie de drone, n-are nevoie
de televiziuni, n-are nevoie de
social-media, foarte greu am gãsit
o fotografie pe net, sã o pot aplica
colajului foto ce însoþeºte acest
material. Un lucru însã este cert:
inspiraþia actualului primar Marius
Screciu în ideea de a pãstra un astfel
de Om în funþia de “city manager”
la Primãria Drobeta Turnu Severin.
Cu ºi prin astfel de oameni actualul
primar Marius Screciu nu are decât
de câºtigat.  Este vorba de domnul

NICOLAE PAPONIU – Nicu, cum îi
spun prietenii, ce  se apropie de
frumoasa vârstã de 60 de ani. Nicu
este într-adevãr un OM DE NOTA
ZECE. Datoritã muncii lui pentru ºi
în folosul severinenilor, un astfel de
Om meritã recunoºtinþa multora
dintre noi, locuitori ai acestei urbe,
care putem vedea ºi relata ºi lucrurile
bune, cã de de cele rele ne-am cam
sãturat. Doamne Ajutã ºi mult
succes în continuare.

Ioan N. TÃTUCU

Oficialii români - ºi nu doar ei -
ne spun sã ne ferim de
Coronavirus, sã luãm mãsurile
cutare ºi cutare, sã nu ieºim din
case, sã nu intrãm în aglomeraþii,
sã nu facem pe aia ori pe cealaltã.
De acord, dar nimeni nu ne spune
clar de unde provine acest neajuns
fatal, cine se face vinovat de
apariþia, rãspândirea lui, de unde
ajunse el, destul de brusc, sã
bulverseze civilizaþia umanã?
Plutim într-un fel de omerta, “codul
tãcerii” din sudul mafiot al Italiei,
care impune necooperarea cu
autoritãþile statului de cãtre
populaþie chiar dacã este vorba de
o infracþiune. În împrejurãrile date,
însã, omerta este rãsturnatã: statul
nu coopereazã cu populaþia spre
dezvãluirea originilor
“infractorului” COVID-19, dând,
astfel, dovadã de un fel de
complicitate cu “proprietarul” lui,
dacã ºtie despre el, un fel de sluj
în faþa unui atotputernic. O tãcere
globalã! De ce?

Dacã nu ºtie nimeni nimic,
atunci, chiar cã suntem
neputincioºi, iar atâtea veacuri de

Zodia CORONAVIRUSULUI  sau VREMEA NOII ORDINI MONDIALE
ºtiinþã ºi medicinã, tehnologie ºi
inteligenþã sunt inutile. Oare?

Sã fie vorba de un eveniment
cosmic, acest virus pãtrunzând
cândva, poate de curând, în
atmosfera terestrã ºi face ravagiile
acestea, iar noi nu avem antidotul
nici natural nici sintetic pentru cã
omul nu s-a confruntat vreodatã cu
aºa ceva? Deci, putem admite cã
originea sa este extraterestrã? Asta
ar alimenta teoria apariþiei vieþii pe
Terra printr-un accident la fel de
cosmic, un meteorit, ceva, a picat
cândva pe suprafaþa planetei ºi a
adus cu el germenii viitoarei vieþi
care, apoi, a evoluat... Aici am avea
teoria indeterminismului.

Încercând o abordare biblicã,
dând la o parte ipotezele de mai
sus, ce aflãm din Ecleziastul, cap.
3 Vremea tuturor lucrurilor.
Deosebirea omului de animal,
versetul 15: “Ceea ce este, a mai
fost, ºi ceea ce va mai fi, a fost în
alte vremuri; ºi Dumnezeu cheamã
iarãºi aceea ce a lãsat sã treacã”.
Prin urmare, prezenþa temutului
virus este o fatalitate, o reluare a
ceea ce a mai fost cândva, de

neevitat, plus cã, mai târziu,
cândva, acest lucru se va mai
întâmpla... Nu insistãm asupra
moralei acestei ciclicitãþi divine, ea
este prin înseºi încadrarea ei
biblicã, perfectã.

Deºertãciune, aºadar, sau o luptã
sisificã, aceastã atitudine a omului
în faþa asaltului COVID-19, care
transcede destinul, împrejurarea
grea, nefastul acestei perioade, ºi
o sublimeazã prin asumare?

Viaþa izbucneºte, revine,
recucereºte terenul pierdut, ºi dupã
pârjol. Sensul cosmosului –
inclusiv prin acel “accident” care
care a adus germenii pe meteroritul
cãzut (întâmplãtor ?) pe Terra – este
viaþa, contrariul sãu, moartea
nefiind, se pare, decât o secvenþã
rãsturnatã a ei, ºi a cãrei
conºtientizare presupune alte
paradigme, foarte greu de desluºit
din perspectiva vieþii ca atare.

Dorinþa de supravieþuire este...
cheia vieþii , elementul ei de
perpetuare, de locomoþie în timp.
Manipularea acestui dat al naturii
vii, supravieþuirea cu orice preþ,
este condamnabilã moral, mai

ales când scopul este
împuþinarea vieþii – vezi “teoria
conspiraþiei” privind reducerea
numãrului populaþiei pe glob din
raþiuni de insuficienþã a
resurselor, de fapt, acest motiv
ascunzându-l pe acela, se spune
în completare demascatorie, al
unui mai facil control, numãrul
oamenilor reducându-se la cel
mult 500 milioane, de cãtre
“stãpânii lumii” în varianta
“guvern mondial”.

Acum, ceea ce este cert, este cã
nu se mai lucreazã, nu se mai
studiazã, nu se mai inventeazã, nu
se mai circulã, ne se mai... Poate
doar se face sex mai mult, dat fiind
imperativul recluziunii la domiciliu,
adulþii - perechea bãrbat-femeie -
descoperidu-ºi, cu atât mai mult,
plãcerile carnale, procreative.
Dincolo de tenta anecdoticã, aici,
avem confirmatã teoria
supravieþuirii, viaþa, adicã, învinge
mereu, perspectiva morþii iminente
fiind sublimatã în procreaþie, în
apariþia unor vieþii  viitoare
reprezentate de noii-nãscuþi!

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

   * Dacã în urmã cu o sãptãmânã
sau douã cuvântul de ordine era
„spãlaþi-vã pe mâini cât mai des”,
de curând, s-a mai adãugat unul:
„staþi acasã”. Ambele, în ideea de a
limita efectele acestui coronavirus,
ce pare sã blocheze la mantinelã

activitatea întregii planete. Este clar
cã trebuie depãºitã etapa folcloricã
a glumiþelor mai mult sau mai puþin
reuºite de pe Facebook cã spãlatul
pe mâini ºi statul acasã nu sunt
decât niºte imperative elementare.
De aceea, începând de luni, în
România a fost instituitã starea de
urgenþã, despre care, la început, toatã
lumea îºi dãdea doar cu presupusul.
Cãci, pânã sã se gândeascã
Iohannis, curgea mult prea multã
apã inutilã pe Dâmboviþa. Marþi, într-
un final,  au apãrut Marcel Vela ºi
Raed Arafat cu o mulþime de
precizãri, mai exact de interdicþii de
care orice persoanã responsabilã ar
trebui sã þinã seama. Se vor închide
restaurantele, barurile. Cluburile de
zi ºi de noapte. În general tot ce se
poate numi local de perdiþie sau ce
poate fi asimilat acestora. Personal,

mã bucur de închiderea aºa-
numitelor cluburi de noapte, din
niºte binecuvântate motive, despre
care am mai vorbit ºi altãdatã. Aceste
stabilimente sunt nimic altceva
decât niºte focare de proliferare a
prostituþiei ºi a consumului de

substanþe nocive, sub paravanul
generos al divertismentului, muzicii,
tinereþii neinhibate ºi alte asemenea
atrãgãtoare etichete. ªi pentru
asemenea stabilimente, anumite
restricþii de funcþionare, dacã nu
închiderea lor, pur ºi simplu, sunt
mãsuri care, în condiþiile stãrii de
urgenþã, se impun cu necesitate.
Deci, sunt ºi niºte pãrþi pozitive ale
acestei perioade de sacrificiu, pe
ansamblu.
   * Problemele mai  deosebite ce pot
apãrea în perioada urmãtoare sunt
legate în special de nerespectarea
regimului de izolare de cãtre unii
cetãþeni afectaþi, într-un fel sau altul,
de acþiunea virusului ºi de numãrul
crescând de diasporeni care revin în
þarã. De asemenea, simþul civic ºi
colaborarea deschisã ºi sincerã cu
autoritãþile vor fi la mare preþ în

viitorul apropiat, mediu ºi lung.
   * Luaþi cu tot felul de evenimente
ce ºi-au pus amprenta asupra
listelor noastre de prioritãþi, am
neglijat sã marcãm împlinirea a 55
de ani, pe 12 martie, a trecerii în
Eternitate a marelui cãrturar
umanist român, profesorul, criticul
ºi istoricul literar, prozatorul,
poetul, eseistul, dramaturgul ºi
publicistul G. Cãlinescu. Se poate
spune cã, prin valoarea sa
intrinsecã dar ºi prin caracterul
proteic al creaþiei sale, G. Cãlinescu
este personalitatea literarã
româneascã emblematicã pentru
întregul secol XX. ªi nu numai,
pentru cã modelul cãlinescian face
parte dintre acelea care
transgreseazã epocile. Avea doar
66 de ani când a trecut Dincolo. O
vârstã a deplinei maturitãþi.
Cãlinescu, a lucrat, pânã în ultima
clipã, pe exemplarul ediþiei
princeps al Istoriei literaturii
române de la origini pânã în prezent

în vederea realizãrii celei de-a doua
ediþii. Un ideal rãmas neîmplinit,
sarcina aceasta revenindu-i celui
mai cunoscut discipol al sãu, Al.
Piru, cel care a îngrijit ediþia a doua
a celebrei Istorii... cãlinesciene,
apãrutã abia în 1982, la Editura
Minerva. Opera sa, editatã atât în
þarã, cât ºi în strãinãtate, de
nenumãrate ori, este unul dintre
ambasadorii cei mai prestigioºi ai
culturii româneºti în întreaga lume.
  * Rãspândirea virusului cunoaºte
o arie din ce în ce mai vastã,
trecând ºi dincolo de Atlantic. Pe
de altã parte, se pare cã nu e
departe momentul când întreaga
Uniune Europeanã ºi nu doar
câteva state componente îºi va
închide graniþele, dând o nouã
dimensiune fenomenului. Despre
consecinþele strict economice ale
acestuia, nimeni nu se încumetã
a vorbi cât de cât serios, deºi aici
se vor consemna consecinþele cele
mai dramatice ale acestuia.

Lumea coronavirusatã

 Urmare din pag. 5

 S. Dan

Oricum, omenirea stagneazã - priviþi harta
rãspândurii COVID-19 – preponderent în partea ei nordicã, emisfera
sudicã fiind “feritã” – deocamdatã? – de flagelul coronaro-virusant.
Emisfera nordicã este cea mai dezvoltatã economic, asta o ºtim, însã are
vreo legãturã cu rãspândirea “inamicului public nr. 1” actual? În aceste
condiþii, emisfera sudicã constituie un teritoriu... “de rezervã”, un fel de
Planul B pentru cei care “controleazã” planeta?

Lumea atinsã de COVID-19 este isterizatã, psihic este prãbuºitã
chiar dacã asta nu se vede la nivel de comportament, respectiv, unul
exagerat, cu excepþia cozilor de la unele supermarketuri, la vãmi, pânã la
a se închide, în care, totuºi, trebuie sã vedem vârful aisbergului unei
crize latente.

Stoparea economiei, azi, înseamnã declanºarea foamei, mâine. Iar, de aici,
scumpiri, tensiuni sociale, scandaluri, violenþe… Viaþa, cu supravieþuirea ca
formã a ei identitarã, are ºi aceastã faþetã spre a învinge.

Zodia CORONAVIRUSULUI  sau...
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În luna octombrie a anului 2020 se
împlinesc 650 de ani de la înfiinþarea
Mitropoliei Severinului, prin numirea
fostului dikaiophylax al patriarhiei
ecumenice Daniil Critopol
(Kritopoulos), care mai îndeplinise
unele misiuni eclesiastice în Þara
Româneascã, fiind perceput de cãtre
oficialitãþile eclesiastice bizantine drept
un bun cunoscãtor al realitãþilor de
aici, în demnitatea de întâi stãtãtor al
nou createi mitropolii „a unei pãrþi a
Ungrovlahiei”, cum se exprima chiar
actul de cancelarie al patriarului
Philotheos Kokkinos sau Filotei (1353

Mitropolia Severinului între Bizanþ ºi Þara Româneascã (I)
– 1354 ºi 1364 - 1376), una din cele
mai puternice personalitãþi bisericeºti
din întreaga istorie bizantinã, care a
ºtiut sã punã în serviciul cauzei sale
extrem de bogata-i activitate literarã,
culminând cu cea hagiograficã.

Printre contemporanii cãrora nu
numai prin scrierile, ci ºi prin
autoritatea sa, care era a celui mai
înalt prelat al lumii ortodoxe a acelui
timp, le-a asigurat sanctificarea, alãturi
de marele doctrinar al misticii isihaste
rãmase pânã astãzi drept învãþãturã
oficialã a Bisericilor ortodoxe care a
fost Grigore Palamas, cinstit de

calendarele aceloraºi Biserici atât cu
o sãrbãtoare fixã la 14 noiembrie, data
morþii sale din anul 1359, cât ºi cu una
mobilã în a doua duminicã a Postului
Mare, s-au aflat personalitãþi de seamã
ale perioadei, destinate sã consolideze
poziþiile Bisericii bizantine în condiþiile
unui declin accentuat al statului.

De aceastã situaþie erau conºtiente
ºi cãpeteniile acestui stat, chiar
marele protector al isihasmului
palamit care a fost împãratul Ioan al
VI-lea Cantacuzino, care la sfârºitul
anului 1354 abdicase pentru a
îmbrãca veºmântul monahal fiind
deplin conºtient de faptul cã „floarea
împãrãþiei romeilor <adicã a
bizantinilor> s-a ofilit”, afirmaþie pe
care avea sã i-o atribuie istoricul
Ducas un veac mai târziu, atunci când
Imperiul bizantin se prãbuºise deja.
Biserica sa i-a preluat însã cu mult
aplomb misiunile, aducându-i
mesajul, evident virtual, pânã în
zilele noastre. Aºa se face cã în
„ruina Bizanþului terestru”, real de
atunci, ea a izbutit sã-l înlocuiascã

în cei mai corespunzãtori parametri
care-i erau proprii, transmiþându-i
intacþi ºi nealteraþi, pânã în zilele
de azi.

Din umilinþele Bizanþului real,
Biserica sa ºi-a croit drumul
spiritual cãtre splendorile cereºti,
repurtând însã succese
memorabile în peregrinarea plinã
de asperitãþi prin realitatea
nemijlocitã. Extinderea autoritãþii ºi
a sferei de putere asupra lumii
româneºti a acelor vremuri, în care
Þara Româneascã ºi Moldova intrau
sub obedienþa ei spiritualã, fapt
confirmat în chip instituþional prin
crearea mitropoliilor din cele douã
tinere voievodate a reprezentat „cea
mai frumoasã cucerire” înregistratã
de Biserica bizantinã în veacul al
XIV-lea, conform afirmaþiei atât de
corecte ºi de sugestive a pãrintelui
asumpþionist francez Vitalien
Laurent, cunoscãtor avizat al þãrii ºi
poporului nostru. (va urma)

Prof. Univ. Dr. Tudor Teoteoi

Nota: Cartea prezentatã în colajul foto ataºat materialului a fost editatã
de Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural din Drobeta Turnu
Severin, cu prilejul Simpozionului Naþional ”Cetatea Medievalã a
Severinului – important centru militar, comercial ºi spiritual al Tãrii
Româneºti”, la care au participat o bunã parte dintre cei mai titraþi istorici
ai acestei þãri, spre finalul anului 2019. Materialul profesorului universitar
doctor Tudor Teoteoi este parte integrantã a acestei cãrþi. Simpozionul
a fost gândit ºi “orchestrat” de domnul Ion Olaru – directorul Direcþiei de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural din Drobeta Turnu Severin, împreunã
cu domnul conferenþiar universitar doctor Ion Stângã – fost director al
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier ºi cu ajutorul domnului profesor doctor
Tudor Rãþoi – fost director al Arhivelor Statului, filiala Mehedinþi. Cartea
urma sã fie lansatã cu prilejul evenimentelor dedicate Zilelor Severinului
ediþia 2020, însã datoritã grelelor probleme sociale provocate de
pandemia coronavirusului, lansarea va avea loc atunci când vom putea
organiza un astfel de eveniment.

     Am fost anunþat de rezultatul
testului de coronavirus pe care l-
am efectuat ºi este NEGATIV!
   În primul rând, regret sincer
situaþia creatã ºi faptul cã au existat
mulþi oameni speriaþi, pe bunã
dreptate, cã în urma prezenþei în
preajma mea aceste zile, ar exista
posibilitatea sã fie depistaþi pozitiv.
   Regret ºi faptul cã oponenþii
politici au speculat în mod josnic
o posibilã problemã medicalã,
rãspândind în mod iresponsabil
panicã în spaþiul public 
   Þin sã menþionez cã nu am avut
nici cea mai mica intenþie de a
acþiona iresponsabil, am acþionat
conform indicaþiilor specialiºtilor
ºi  cer scuze celor care au
interpretat acþiunile mele diferit. 
   Vreau sã clarific iarãºi cronologia
evenimentelor pentru a demonstra cã am
acþionat în toatã aceastã perioadã
respectând cu stricteþe procedurile legale:
   Am participat luni la ºedinþa Biroului
Politic Naþional al PNL la care a fost
prezent senatorul Chiþac, depistat

Rezultatul testului : NEGATIV
pozitiv la testul coronavirusul.
   Vineri, 13 Martie, imediat dupã ce
senatorul Chiþac a fost depistat
pozitiv, am luat legãtura cu specialiºtii
Direcþiei de Sãnãtate Publicã care în
urma unei anchete epidemiologice
mi-au transmis cã nu am întrunit
criteriile de contact apropiat cu cazul
confirmat cu COVID-19, conform
Metodologiei de supraveghere a
sindromului respirator acut cu noul
Coronavirus, elaboratã de Centrul
Naþional de Supraveghere ºi
Combatere a Bolilor Transmisibile,
aflându-mã la o distanþã mare de
persoana confirmatã.
   Repet: specialiºtii epidemiologi
de la Direcþia de Sãnãtate Publicã
au efectuat anchetã epidemiologicã
ºi au stabilit, conform procedurilor
legale, cã nu existã risc ºi nu se
impune vreo mãsurã în ceea ce mã
priveºte, motiv pentru care nu am
fãcut declaraþii publice.
   Sâmbãtã, 14 Martie, imediat dupã
ce am aflat cã primarul municipiului
Deva, care a fost în vecinãtatea mea
în salã, a fost depistat pozitiv, am
contactat iarãºi Direcþia de Sãnãtate
Publicã pentru a urma procedurile
legale, am efectuat un test care a
ieºit negativ ºi voi rãmâne în izolare
14 zile alãturi de familie.
   Recomand tuturor cetãþenilor sã
respecte cu stricteþe recomandãrile
venite din partea specialiºtilor (exact
aºa cum am procedat ºi eu), sã se
informeze doar din surse oficiale ºi
sa evite pe cât posibil aglomerãrile.
#împreunã_depãºim_greutãþile
 Viceprimar Daniel Cîrjan
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Italia a solicitat sprijin Uniunii
Europene, în problema virusului
buclucaº. Germania ºi Franþa au
rãspuns prin tãcere, cã asta-i Uniunea!
N-a fost creatã sã serveascã intereselor
naþiunilor. Ci ale stufoasei sale
birocraturi! În schimb, China, trecutã
prin blocarea Covid-19, s-a oferit sã
ajute atît cu experienþa, cît ºi cu
mijloace adecvate. România? Ce þarã
bolnavã! Datã peste cap, mai mult de
spectrul epidemic iohannist, decît de
Covid, nimeni nu solicitã ajutor
nimãnui, pentru cã în mintea lui
Iohannis, coronavirusul îl va scãpa de
P.S.D.! ªtiþi unde e buba? Prostia e
marele virus! Oamenii inteligenþi sînt
de fapt niºte idioþi! Se uitã la sinele lor
cu admiraþie ºi se întreabã: de ce nu
pot fi ºi eu unul dintre ºefi? De ce? Ei
nu acceptã cã Universul funcþioneazã
pe principiul acþiunii ºi reacþiunii. Dacã
tragi cu praºtia într-un geam, geamul
se sparge. Dacã te gîndeºti cam ce
teoremã sau lege a fizicii l-ar putea
sparge, aºtepþi mult ºi bine sã se crape
singur! Iacã de ce ºi oamenii inteligenþi
s-au alãturat turmelor care au luat-o
pe cîmpii. De spaimã, au început sã
care marcheturile ºi farmaciile în
cãmara de acasã! Cine s-a ales cu
cîºtiguri fabuloase? Marcheturile
strãine de pe teritoriul þãrii ºi
companiile farmaceutice.

Feisbucul e plin de ºtiri false pentru
turmã. Coronavirusul a fãcut gaurã în
feisbuc ºi în buzunarele naivilor! Turma
crede cu tãrie tot ce i se bagã pe gît. Nu
se sinchiseºte sã gîndeascã. De unde
creier dacã au feisbuc, ºi nu se mai
întreabã: bã, o fi adevãrat? N-am feisbuc
pentru cã îmi repugnã acest vortex al
naivitãþii din magazia de unelte ºi creiere
stricate, ceºti de cafea, unghii pictate,
nunþi, botezuri, silicoane ºi manele.

În mintea lui Iohannis, Coronavirusul îl va scãpa de P.S.D.
Dezinformarea este piatra de temelie a
turmei care înoatã în oceanul
manipulator al ºtirilor false.

Pãrerologii spun despre români cã
sînt o naþie mult mai inteligentã decît
altele, sau cel puþin cu o culturã mai
vastã. Dar sînt de mãmãligã! Sã
aducem în actualitate cupletul lui
Constantin Tãnase: „În þara asta, þara
pâinii/ Sã aibã pâine pân-ºi câinii/
Guvernul nostru ne obligã/ S-avem
o zi de mãmãligã!”. Dacii au fost
rãzboinici, nu gînditori precum grecii.
Luminismul ne-a contaminat mult
mai tîrziu, iar adevãrata ºcoalã
româneascã a fost mult oprimatã de
regimuri ostile. Proºti avem destui, dar
puºi pe treabã. Iohannis, în ticãloºia
lui hidoasã, ºi cei de aceeaºi teapã,
suferinzi de aprosexie, ar fi în stare
sã vopseascã în albastru toþi copacii
din þarã ºi sã ne spunã cã sîntem în
filmul „Avatar”, iar turma o sã-i creadã.
De fapt, sîntem cu toþii niºte figuranþi
în filmele lor. Asta explicã de ce
Iohannis l-a carotat a treia oarã în
fruntea Guvernului pe Orban, aflat la
izolare, pe motiv de Coronavirus, deºi
trebuia izolat cu mult timp în urmã
pentru prostie cronicã. O nenorocire
nu vine niciodatã singurã… avem
Coronavirus, avem ºi Orban3 sau,
cum îi spun unii, LuCovid.

Mondialiºtii ºtiu mai bine de ce e
nevoie de virusuri, de spaime ºi drame,
de cît mai mulþi morþi pe planetã.
Numai aºa omenirea devine supusã ºi
controlabilã. E distracþia lor! Nici
Australia n-a ars, aºa, de capul ei! Nici
Covidul ãsta n-a plecat de unul singur
la plimbare pe meridiane! Dupã toate
gripele care ne-au asaltat, dupã
masacrul ciocîrliilor ºi privighetorilor,
urmeazã cãprioarele, devenite
inamicul public nr. 1. Þara e în crizã
multiplã ºi imbecilii din guvern au
gãsit soluþii de rezolvare dupã tiparul
lor: uciderea a peste 20.000 de
exemplare din specia cãpriori.

Dacã un cretin vrea sã ajungã la
capãtul lumii o ia tot înainte pe rãstoacã.
Pe cînd, un om inteligent cere timp sã
facã o prognoza de drum, pe unde s-o
apuce, cum ºi cînd s-o ia. Dacã în
drumul lui dã de un munte? Se
socoteºte dacã s-o ia prin dreapta, prin
stînga sau sã sape un tunel pe sub

munte. În final, pune la liniuþã

atît de multe teorii, încît se poticneºte,
se plictiseºte ºi renunþã sã mai iasã în
piaþã sã strige „Jos Iohannis”! Sã-l
trimitã la fizica de tãiat frunze la cîini
sau în pãdure, alãturi de cãprioarele-
þintã pentru guvernanþii cretini.
Paradoxal sau nu, exact asta se
întîmplã cu intelectualii þãrii! Vor sã
schimbe planeta cu teorii. Universul
are peste 13 miliarde de ani! Cum
poate fi schimbat cu patru ani de
licenþã ºi alþi patru de doctorat ºi
cercetare? Cînd din cercetarea
româneascã n-au mai rãmas decît
oasele ºi fulgii? Oamenii inteligenþi se
avîntã în dezbateri ºi polemici, iar
idioþii ne bagã pe gît sperietori de ciori,
medicamente cu carul, mãºti ºi
dezinfectante! Ãsta e sistemul, nu-i
aºa? Ne controleazã dupã plac ºi
interes. Dacã încerci sã cîrteºti, te bagã
în carantinã paisprezece zile. Scopul
lor e sã ne þinã în „Avatar”, sã mîncãm
rãdãcini, sã ne îmbrãcãm cu frunze, ºi
sã cureþe pãdurea de pensionari!

Nu afirma bunicuþa Cristine
Lagarde cã bãtrînii împiedicã
economia Europei ºi mersul înainte
al societãþii? Cu toate cã ea,
„adolescenta” penalã de 73 de ani, a
fost acuzatã în dosarul Bernard Tapie,
pentru o fraudã de 400 de milioane
de euro. „Folosiþi-mã aºa cum credeþi
cã e mai bine!”, îi scria lui Nicolas
Sarkozy în scrisoarea gãsitã de poliþie
în apartamentul sãu. La fel ºi cu idioþii
care ne conduc. Sînt folosiþi de
mondialiºti la treburile „casnice”.
Preºedinþia, Guvernul ºi Parlamentul
au devenit un maidan, unde bat
mingea, în servitute, tipologii umane
de joasã speþã, întinzînd arcurile spre
pensionari! Puneþi-i, domnilor, la zid!
Cu cîteva rafale aþi rezolvat problema
pensiilor! Carul naþional s-a poticnit
în mijlocul drumului, iar boii stau
nemiºcaþi în ameninþarea biciului,
pentru cã ºefii atelajului, unul hãis,
altul, cea, în mod iresponsabil ºi
condamnabil, au transferat
competenþele lor în afara Þãrii.

Dintotdeauna, în istorie,
saltimbanci precum Iohannis ºi
Bãsescu s-au bucurat de simpatia
turmei. Cînd vom pricepe cã nu ne
putem scãlda de douã ori în aceeaºi
apã murdarã?, ca sã-l citez pe
Heraclit. Batalioanele de politicieni

de la centru ºi din teritoriu, aceiaºi
burtoºi de trei decenii, scrobiþi, mai
puþin la manºete ºi, mai abitir, la
minte, aceleaºi cucoane sastisite,
bomboane pe colivã, jalnic de
proaste, au instaurat drept politicã de
stat pornografia dezastrelor
comportamentale ºi lingvistice. Vã
amintesc cã madam Turcan, grijulie
cu naþia românã, ne încuraja sã fim
atenþi „sã nu ne culcãm sãnãtoºi ºi
sã ne trezim dimineaþa morþi!”.
Analfabeþii ãºtia de teapa ei, a lui
Iohannis, Cîþu, Orban, trebuie sã
plece pînã la ultimul de la cîrmã ºi sã
aºtepte sã le batã D.N.A. la porþi, cu
adîncã smerenie, cu cãtuºe ºi izolete,
cu destinaþia Bãlãceanca via Jilava.
Ei n-au nicio treabã cu cetãþeanul
român, ci cu naºii mafiei mondiale,
care au botezat politicile de austeritate
pentru noi ºi ne-au croit salopete în
stil german ºi american! Pînã
conºtiinþa civicã nu se va trezi din
somnul manipulãrii, pînã nu vom
vorbi de o miºcare antimanipulare,
nu vom vedea scînteia care sã
producã deflagraþia bordelului
politic românesc.

Datele despre numãrul deceselor
în lume, între 1 ianuarie 2020 - 10
martie 2020[1], care circulã ar putea
da de gîndit domnilor de la C.S.A.T.:

- COVDIV-19 - 3.310
- gripã sezonierã - 85.925,
- fumat - 884.152
- alcool - 442.355,
- accidente trafic - 238.749
- avorturi - 7.516.249.
Or fi, n-or fi..., dar par a fi. Acesta ar

fi fost cel mai potrivit prilej de formare
ºi punere în drepturi a unui guvern de
profesioniºti patrioþi, nu de comisari
politruci idioþi ºi corupþi, cum este
guvernul investit mai ieri. Sau, cine
ºtie, poate ne ajutã U.E., ca pe italieni,
poate vine o delegaþie N.A.T.O. via
Operaþiunea „Defender Europe” - cu
sau fãrã mascã - ºi va alunga COVDIV-
19 dincolo de Calea Lactee, cu
Mandolinã ºi robotul de la Cotroceni,
cu tot. În Wallachia-2020 orice este
posibil! Folosiþi cu încredere
dezinfectantul bacterial Hygenium
împotriva virusului prezidenþial ºi
guvernamental Orban3-LuCoviv!

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale[1] Sursa - https://www.worldometers.info/world  
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Omenirea a trecut prin lucruri mult
mai grave, dar a supravieþuit. Nu toatã,
dar ºi-a revenit ºi a mers mai departe.
Au fost generaþii care au primit câte o
molimã, un rãzboi, direct în faþã ºi au
trecut peste ele. Unii au trecut. Alþii
au rãmas în urmã ºi nu i-a mai putut
ridica nimeni pentru cã erau cu toþii
morþi. Omenirea are resurse sã
supravieþuiascã. Moartea este cel mai
bun medicament pentru trezirea la
realitate. Omenirea a devenit în mod
simultan conºtientã de valoarea vieþii
ºi de fragilitatea acesteia. Ar trebui
redescoperitã solidaritatea umanã.
Poate chiar ºi curajul. Dar curajul
poate echivala cu moartea în zilele pe
care le trãim. Sunt cei din prima linie
care iau contact zi de zi, orã de orã,
minut de minut cu moartea. Pentru ei
nu mai existã nimic, decât salvarea
de vieþi. Este vorba de medici. Apoi
sunt rândurile doi ºi trei: personalul
de la ambulanþã, pompierii, protecþia
civilã, poliþia, jandarmeria ºi la un
moment dat armata.

Fragilitatea vieþii este extraordinarã,
chiar dacã Omul se crede stãpânul
Planetei ºi propriul sãu stãpân, cum

 ªtefan Bãeºiu

Lecþia umanitãþii
îndemna Arghezi. Dar un inamic atât
de mic, invizibil, ne aratã cã nu
contãm. Omul nu conteazã, indiferent
de nivelul la care a ajuns cu evoluþia
sa. De fapt, ne aratã cã singurele
lucruri care conteazã sunt altruismul
ºi iubirea. Poate cã este vorba de ce
spuneau ºi Iisus sau Buddha sau
orice alt zeu sau semizeu. Nu am þinut
niciodatã cu adevãrat la lucrurile reale
ºi importante. Pentru jumãtate din
Planetã viaþa era ca ºi pânã acum:
viruºi, foamete, moarte, doar cã Omul
civilizat era prea ocupat sã vadã viaþa
realã de pe Planetã. Dar, în faþa morþii,
suntem cu toþii egali. Nimeni nu poate
sã scape, chiar dacã are iluzia puterii
ºi resursele pentru a supravieþui.

Poate cã ºi interconectarea masivã,
internetul, media, reþelele sociale ne
oferã senzaþia copleºitoare a
lucrurilor care se întâmplã în timp
real, a stãrii de fapt. Sigur cã mai sunt
ºi ºtirile false ºi manipulãrile ºi cei
care profitã de crizã pentru a-ºi
satisfice nevoile primare, egoismul,
nevoia de a acumula sau dorinþa de
putere. ªi sunt destule cazuri în care
vedem cã omul nu se vindecã nici în

momentele de crizã profundã. Unii nu
redescoperã în ei latura omului bun.
Dar probabil cã sunt mai mulþi
oameni buni, decât cei mai puþini
buni. Problema este ce facem aici ºi
acum pentru ca umanitatea sã nu se
piardã ºi nu omenirea. Omenirea
poate sã piarã de la un inamic foarte
mic, invizibil, dar umanitatea va trebui
sã supravieþuiascã, chiar ºi pe o
planetã pustie. Conteazã cum pleci,
chiar dacã pleci. Chiar dacã din spaþiu
Planeta este un punct foarte mic ºi
lipsit de moarte, þipete, râsete, viaþã.
Este doar o liniºte ºi deloc o zbatere.

Omul a arãtat însã cã este capabil
sã se ridice ºi sã meargã mai departe.
Omul genial s-a ridicat tot timpul
deasupra ºi a tras dupã el lumea. Mai
devreme sau mai târziu poate va apãrea
ºi un antidot la pandemie. Poate mai
târziu ºi nu ne vom mai regãsi cu toþii.
Unii vor trebui sã plece. În faþa morþii
nu rezistã nimeni. Conteazã cine se va
ridica ºi cum se va ridica ºi cum va
merge mai departe. Probabil cã nu este
ultimul lucru rãu care i se întâmplã
omenirii. Altele mai urâte au avut loc

în trecut: milioane ºi zeci de milioane
de morþi. Totul se mãsoarã acum în
morþi. Fiecare generaþie nu se comparã
însã în numãrul de morþi cu care a
rãmas în istorie, ci prin umanitate.
Trebuie sã arãtãm cã suntem capabili
sã evoluãm ºi sã folosim resursele cu
adevãrat pentru viaþa ºi pentru
sãnãtatea omului ºi nu pentru
distrugere ºi pentru rãzboi. Cele mai
multe resurse sunt alocate de statele
lumii nu pentru o viaþã mai bunã sau
pentru progresul medicinii, ci pentru
rãzboi ºi pentru industria militarã.
Avem nevoie de credinþã, de
responsabilitate, de umanitate,
religioasã sau nereligioasã. Credinþa
ne spune sã nu-l ispitim pe
Dumnezeu, sã ne aruncãm în mare,
sã vedem dacã ne va salva. Ideea este
cã trebuie sã ne asigurãm cã am dat
dovadã de o mare umanitate, fie cã
existã sau nu existã Dumnezeu, sau
vom fi salvaþi sau nu, sau vom primi
o rãsplatã sau nu, dupã ce vom muri.
Aceasta este lecþia pe care o avem de
învãþat în aceste zile: Lecþia umanitãþii.

Îndrumãri actualizate pentru parohii ºi
mãnãstiri, în contextul noilor mãsuri de

prevenire a îmbolnãvirii cu noul coronavirus
În contextul epidemiei cu noul Coronavirus (COVID-19), Cancelaria

Sfântului Sinod a transmis miercuri, 18 martie 2020, îndrumãri actualizate
pentru parohii ºi mãnãstiri:

Respectarea mãsurilor dispuse de autoritãþile publice ºi cooperarea cu
acestea, asigurându-se totodatã libertatea religioasã a credincioºilor de
a participa la viaþa liturgicã a Bisericii ºi de a primi asistenþã religioasã;

Desfãºurarea slujbelor religioase doar în aer liber, de regulã lângã lãcaºul
de cult (altar de varã sau pridvor), cu participarea a maximum 100 de
persoane, pãstrând distanþa de minimum un metru între participanþi.

Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
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Principalele obiective ale
campaniei naþionale media de
prevenire a consumului de noi
substanþe psihoactive (NSP) sunt
creºterea nivelului de informare,
sensibilizare ºi conºtientizare cu
privire la efectele medico-psiho-
sociale ale consumului de substanþe
noi psihoactive, precum ºi dezvoltarea
unor atitudini ºi practici de viaþã
sãnãtoasã la nivelul populaþiei

Agenþia Naþionalã ANTIDROG lanseazã Campania Naþionalã media
de prevenire a consumului de noi substanþe psihoactive „FII LIBER!”

Campania va fi implementatã, la nivel local, de Centrul de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog
Mehedinþi (CPECA), în calitatea sa de coordonator local al politicilor publice în domeniul reducerii

cererii ºi ofertei de droguri, în perioada martie - decembrie 2020.

generale cu vârsta cuprinsã
între 15 ºi 64 de ani, cu accent
pe populaþia ºcolarã ºi la risc
de consum de droguri,
respectiv 15-34 de ani.

Prin derularea acestei
campanii, Centrul de Prevenire,
Evaluare ºi Consiliere Antidrog
Mehedinþi îºi propune
informarea, educarea ºi
conºtientizarea elevilor ºi
studenþilor în legãturã cu
efectele ºi riscurile consumului
de substanþe noi psihoactive,
în vederea neînceperii ºi/sau

evitãrii trecerii de la consumul
ocazional sau recreaþional, la
consumul regulat la nivelul
populaþiei generale.

„FII LIBER!” este o campanie care
îºi propune, la nivel local, crearea
unei reþele de suport comunitar,
formate din cadre didactice,
voluntari ANA, pãrinþi ºi specialiºti
din cadrul instituþiilor publice sau
organizaþiilor neguvernamentale

partenere.
Campania naþionalã media de

prevenire a consumului de noi
substanþe psihoactive ”Fii Liber!” este
realizatã în cadrul Programului
Naþional de prevenire ºi asistenþã
medicalã, psihologicã ºi socialã a
consumatorilor de droguri 2015-
2018, aprobat prin H.G. nr. 684/2015,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, Subprogramul III.
„Campanii de prevenire a consumului
de droguri, inclusiv tutun, alcool ºi
substanþe noi cu proprietãþi
psihoactive”, din Titlul VII al bugetului
de stat, „Alte transferuri”- „Transferuri
interne”- 55.01, articol 55.01.18 „Alte
transferuri curente interne”, corelativ
cu prevederile H.G. nr. 784/2013
privind aprobarea Strategiei naþionale
antidrog 2013-2020 ºi ale Planului
naþional de acþiune pentru
implementarea Strategiei Naþionale
Antidrog 2018-2020.

Conform rezultatelor Studiului în
Populaþia Generalã - GPS 2016,

realizat de specialiºtii ANA, noile
substanþe psihoactive se aflã, dupã
canabis, pe poziþia a doua în „topul”
celor mai consumate droguri în
România, cu un procent de 2,5% din
populaþia generalã cu vârsta cuprinsã
între 15 ºi 64, ce a experimentat
consumul, observându-se o
prevalenþã a consumului în rândul
respondenþilor care au studii
universitare ºi postuniversitare. Este
experimentat cu precãdere de
populaþia tânãrã, aproape toþi
consumatorii (91%) debutând în
intervalul de vârstã de 15-24 ani.

Noile substanþe psihoactive se
situeazã pe locul trei (dupã
inhalante ºi canabis) în categoria
drogurilor declarate la debutul
precoce în consum, 1,3% dintre
elevi menþionând cã au
experimentat consumul de astfel
de substanþe la vârsta de 13 ani
sau mai devreme.

Centrul de Prevenire, Evaluare
ºi Consiliere Antidrog Mehedinþi

Uniunea Naþionalã a Patronatului
Român – cea mai veche confederaþie
patronalã din România împreunã cu:
Asociaþia Întreprinzãtorilor Mici ºi
Mijlocii Maramureº, Asociaþia
Femeilor de Afaceri din Cluj (AFA
Cluj), Federaþia Patronilor Bihor,
Organizaþia Oamenilor de Afaceri
Sãlaj, Asociaþia Turisticã “Visit
Sighiºoara’’, Asociaþia Intreprinderilor
Mici ºi Mijlocii din zona Odorhei,
UNPR – Centru Transilvania, UNPR
Banat, UNPR filiala Dolj, UNPR
regiunea de N-E (Moldova); având în
vedere rãspândirea infecþiei cu
coronavirusul COVID-19, care deja
a afectat negativ puternic numeroase
sectoare ale economiei, þinând cont
ºi de recomandãrile Organizaþiei
pentru Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã (OECD), considerãm cã
este necesarã adoptarea de urgenþã a
(cel puþin) urmãtoarelor mãsuri care
sã ducã la diminuarea efectelor
negative asupra economiei:

Solicitãrile Uniunii Naþionale a Patronatului Român  adresate Guvernului României,
Guvernatorului BNR ºi Ministrului Finanþelor Publice privind consecinþele crizei COVID-19

- Scutirea de la plata
contribuþiilor (CAS ºi CASS) pentru
o perioadã de 3 luni.

- Subvenþionarea salariilor pânã la
nivelul salariului minim pe economie
pe o perioadã de 3 luni, pentru
evitarea disponibilizãrilor masive în
sectoarele economice afectate.

- Ridicarea popririlor dispuse de
ANAF asupra conturilor IMM-urilor
aflate în dificultate.

- Suspendarea plãþii TVA.
- Asigurarea posibili tãþii

acordãrii de împrumuturi de
urgenþã cu dobândã redusã pentru
companiile aflate în dificultate ºi cu
o perioadã de graþie de 6-12 luni.

- Suspendarea pentru o perioadã
definitã a plãþii ratelor la credite sau
la alte instrumente de finanþare
comercialã accesate de companii.

- Datoriile fiscale izvorâte din
derularea programelor cu Fonduri
Europene nerambursabile, pentru
care nu s-au primit finanþãri, sã fie

suspendate de la executarea silitã
pânã la rambursarea efectivã a
sumelor solicitate prin cerere de platã.

    În ipoteza foarte probabilã în
care situaþia economicã se va
deteriora dramatic pe fondul crizei
generate de situaþia epidemiologicã
extrem de îngrijorãtoare,
considerãm cã relaxarea politicilor
fiscale, a politicilor de creditare ºi
acordarea de stimulente financiare
companiilor care îºi desfãºoarã
activitatea în sectoarele afectate
reprezintã mãsuri obligatorii pentru
restabilirea încrederii mediului de
afaceri ºi pentru atenuarea
efectelor negative asupra
economiei.

În contextul economic zonal în
care Comisia Europeanã a propus în
data de 13.03.2020, Parlamentului
European ºi Consiliului European ca,
în termen de maxim 2 sãptãmâni: sã
fie alocate 37 miliarde de euro pentru
criza COVID-19, sã se acorde

posibilitatea statelor membre de a
depãºi deficitul de 3% din PIB,
ajutoarele de stat sã fie acordate mai
facil - acestea permiþând inclusiv
compensarea daunelor direct
cauzate de evenimente excepþionale,
sã se poatã acorda subvenþii
salariale, sã se poatã opera
suspendarea plãþilor impozitelor
corporative ºi pe valoarea adãugatã
sau contribuþiilor sociale, sã poatã
fi acordat sprijin financiar direct -
compensaþii - consumatorilor etc.),
vã solicitãm sã dispuneþi mãsuri
care sã nu permitã mãrirea
decalajelor economice între þara
noastrã ºi statele mai dezvoltate, cel
puþin printr-o reacþie rapidã ºi
corectã atât de accesare a acestor
sume alocate în mod special la nivel
european, cât ºi de acordare a
ajutoarelor de stat.
Uniunea Naþionala a Patronatului Român

Preºedinte Ioan Lucian
Bucureºti, 16.03.2020
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Începând de astãzi, 17 martie, a fost
suspendatã activitatea de examinare pentru
permise de conducere, pentru o perioadã de
30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a
acestei decizii. De asemenea, sunt reduse la
maxim activitãþile de relaþii cu publicul ale
instituþiilor din subordinea MAI.
De asemenea, prin ordonanþã militarã, au fost
luate urmãtoarele decizii:
- Se suspendã activitatea de servire ºi consum
a produselor alimentare ºi bãuturilor alcoolice
ºi nealcoolice, organizatã de restaurante,
hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în
spaþiile destinate acestui scop din interiorul sau
exteriorul locaþiei.
- Este permisã organizarea de cãtre unitãþile
economice de profil a activitãþilor de comercializare
a produselor alimentare ºi bãuturilor alcoolice ºi
nealcoolice care nu presupun rãmânerea clienþilor
în spaþiile destinate acestui scop, precum cele de
tip „drive-in”, „room-service” sau livrare la client.
- Se suspendã toate activitãþile culturale, ºtiinþifice,
artistice, religioase, sportive, de divertisment sau
jocuri de noroc, de tratament balnear ºi de îngrijire
personalã, realizate în spaþii închise.
- Se interzice organizarea ºi desfãºurarea
oricãrui eveniment care presupune participarea
a peste 100 de persoane, în spaþii deschise.
- Organizatorii evenimentelor organizate ºi
desfãºurate în spaþii deschise, ce presupun
participarea a maximum 100 de persoane, sunt
obligaþi sã dispunã mãsuri care sã asigure distanþa
de minimum 1 metru între participanþi.
- Conducãtorii autovehiculelor de transport
marfã cu capacitatea maximã autorizatã mai
mare de 3,5t au obligaþia ca, în punctul de
trecere a frontierei, sã aibã asupra lor ºi sã poarte
mijloace individuale de protecþie, precum
dezinfectant, mãnuºi, mascã pentru faþã ºi sã
prezinte documente care atestã traseul de
deplasare pânã la destinaþie.
- Conducãtorii de autovehicule menþionaþi
anterior, care sosesc din „zone roºii” sau „zone
galbene” ori au tranzitat aceste zone, nu se
supun mãsurilor de carantinã sau izolare, dacã
la prezentarea în punctul de trecere a frontierei
nu manifestã simptomatologie asociatã infecþiei
cu coronavirusul SARS-CoV-2.
- Ansamblele ºi subansamblele echipamentelor
medicale fabricate în România pentru beneficiari
din afara teritoriului naþional nu fac obiectul
restricþiilor la export.
- Se suspendã toate zborurile efectuate de
operatori economici aerieni spre Spania ºi din
Spania cãtre România, pentru toate aeroporturile
din România, pentru o perioadã de 14 zile.
Mãsura intrã în vigoare începând cu data de
18.03.2020, ora 18.00, ora României.

Informare de presã - 17 martie 2020, ora 22.00

Mãsuri generale, valabile pe teritoriul naþional, pentru prevenirea rãspândirii noului tip de coronavirus
- Se prelungeºte mãsura suspendãrii zborurilor
efectuate de operatori economici aerieni spre Italia
ºi din Italia cãtre România, pentru o perioadã de
14 zile, începând cu data de 23 martie 2020.
- Aceste mãsuri nu se aplicã zborurilor efectuate
cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfã
ºi corespondenþã, umanitare sau care asigurã
servicii medicale de urgenþã, precum ºi
aterizãrilor tehnice necomerciale.

MÃSURI DE ORDINE PUBLICÃ
   În aplicarea mãsurilor stabilite prin decretul
prezidenþial, la nivelul Ministerului Afacerilor
Interne, au fost adoptate urmãtoarele decizii,
þinând cont de douã obiecte majore:
   Ducerea la îndeplinire sarcinile suplimentare
ce revin unitãþilor MAI pe linia prevenirii
rãspândirii coronavirusului;
   Asigurarea unui climat optim de ordine ºi
siguranþã publicã ºi un rãspuns ferm la orice
formã de criminalitate, în special a celei care
doreºte sã profite de aceastã stare de urgenþã.

Astfel:
- Structurile de poliþie locale sunt coordonate
operaþional de Inspectoratele Judeþene de
Poliþie, iar în Capitalã de Direcþia Generalã de
Poliþie a Municipiului Bucureºti. Efectivele de
poliþie localã sprijinã poliþia naþionalã în
mãsurile de ordine publicã.
- La nivel naþional sunt constituite echipe mixte
de cercetare ºi documentare ºi sunt accentuate
verificãrile privind modul în care sunt respectate
condiþiile de izolare, corectitudinea informaþiilor
furnizate de cetãþenii care intrã în România ºi
orice alte aspecte ce þin de asigurarea ordinii
publice ºi eficienþa mãsurilor de combatere a
rãspândirii noului tip de coronavirus.
- Parchetul General ºi Ministerul Afacerilor
Interne au organizat în comun activitatea
administrativã ºi programul de intervenþie al
unitãþilor de parchet ºi de poliþie judiciarã, pentru
a fi în mãsurã sã fie asigurat un rãspuns operativ
ºi ferm în faþa oricãrei forme de criminalitate.
- Potrivit codului penal, sãvârºirea unei
infracþiuni profitând de situaþia prilejuitã de
starea de urgenþã reprezintã o circumstanþã
agravantã. În acest caz, se poate aplica o
pedeapsã pânã la maximul special, iar în
unele cazuri chiar se poate adãuga un spor
de pânã la 2 ani închisoare.
- A fost întãritã prezenþa în stradã a structurilor
de ordine publicã, la nivel naþional, ºi aici mã
refer la poliþie, jandarmerie ºi poliþie de frontierã.
- Dispozitivul de poliþiºti de frontierã este
suplimentat ºi sunt înãsprite mãsurile de
verificare la frontierã, atât în punctele de trecere
a frontierei, cât ºi pe fâºia de frontierã.
- Serviciile publice comunitare de evidenþã a
persoanelor ºi analizã a bazelor de date sunt

subordonate operaþional Inspectoratelor Judeþene
de Poliþie, respectiv Direcþiei Generale de Poliþie
a Municipiului Bucureºti, pentru creºterea
capacitãþii de verificare ºi scurtarea timpului de
rãspuns în cazul anchetelor epidemiologice.
- Au fost suspendate exerciþiile, simulãrile, aplicaþiile
ºi orice alte activitãþi care pot interfera cu mãsurile
luate pentru combaterea rãspândirii infecþiei cu noul
coronavirus, cu excepþia celor cu caracter militar
desfãºurate în poligoanele de instrucþie.
- Au fost stabilite ºi aplicate planuri de mãsuri pentru
asigurarea permanenþei la unitãþile operative ºi
creºterea capacitãþii operaþionale a acestora.
- Toate aceste decizii sunt aplicate de structurile
Ministerului Afacerilor Interne în strânsã colaborare
cu instituþiile partenere din Sistemul Naþional de
Apãrare, Ordine Publicã ºi Siguranþã Naþionalã.
- Începând de ieri, odatã cu declararea stãrii de
urgenþã, la nivel naþional au acþionat peste
28.000 de angajaþi ai Ministerului Afacerilor
Interne – poliþiºti, pompieri, jandarmi, poliþiºti
de frontierã, personal al Inspectoratului General
de Aviaþie ºi al serviciilor publice comunitare.
- Dintre aceºtia, peste 10.000 de poliþiºti ºi peste
7.000 de jandarmi au desfãºurat misiuni ordonate
ºi au asigurat rãspunsul la sesizãrile primite, iar
peste 5.000 de pompieri au fost angrenaþi în
misiunile curente privind situaþiile de urgenþã.
   De asemenea, au fost demarate acþiuni în
vederea identificãrii operatorilor economici sau
a altor persoane care desfãºoarã activitãþi ilicite
în legãturã cu vânzarea produselor de protecþie
împotriva infectãrii cu CoVid-19.

MÃSURI DE ORDIN MEDICAL
- Începând de mâine, 18 martie, rezidenþii la
specialitãþile medicinã de urgenþã, anestezie
terapie intensivã, boli infecþioase, vor întrerupe
stagiile de practicã în toate celelalte secþii în
care sunt distribuiþi ºi se vor prezenta pânã la
ora 12.00 la centrele de îndrumare pentru
includerea în turele ºi gãrzile din secþiile a cãror
specialitate o urmeazã.
- Rezidenþii în specialitãþile medicinã de internã
ºi medicinã de familie întrerup de asemenea
stagiile de pregãtire ºi se vor prezenta la Direcþiile
de Sãnãtate Publicã în vederea repartizãrii la
Serviciile Judeþene de Ambulanþã, unitãþile de
primiri urgenþe, camerele de gardã sau secþiile
de spital, în funcþie de necesitãþi.
- Rezidenþii din alte specialitãþi medicale decât
cele enumerate pânã acum vor fi luaþi în
evidenþã pentru a fi repartizaþi în funcþie de
necesitãþi.
- Rezidenþii aflaþi în alte centre decât cele de
îndrumare se vor prezenta la responsabilii de
rezidenþiat în vederea luãrii în evidenþã ºi
repartizãrii în funcþie de necesitãþi.

 continuare în pag. 14
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Oare cum este corect, „leul a
atins un nou minim” sau „euro a
urcat la un nou maxim”?

Oricare ar fi rãspunsul, un lucru
este cert. Cursul euro a crescut
marþi de la 4,8242 la 4,8448 lei,
într-o ºedinþã în care tranzacþiile
s-au realizat pânã la amiazã în
culoarul 4,833 – 4,845 lei.

Dupã anunþarea cursului
cotaþiile au urcat la 4,853 lei,
BNR a decis cã este momentul
sã calmeze piaþa ºi a început sã
vândã valutã, euro revenind spre
pragul de 4,84 lei. Dupã
închiderea pieþei locale moneda
unicã a revenit la 4,85 lei, nivel
la care se realizau primele
tranzacþii ºi miercuri dimineaþã.

Presiunea pe leu va continua,
piaþa aºteptând o decizie de
reducere a dobânzii de politicã
monetarã a BNR care se situeazã
în prezent la 2,50%. Mãsura va
micºora plasamentele în lei,
implicit deprecierea acestuia, euro
putând atinge într-un timp scurt
pragul de 4,9 lei, echivalentul unei
deprecieri de circa 3% faþã de
sfârºitul lui 2019.

Cursul dolarului a crescut de
la 4,2539 la 4,3880 lei, la finalul
intervalului, dupã mai bine de
douã sãptãmâni de scãderi.

Volatilitatea monedei elveþiene
a fost ridicatã, ea fluctuând în
culoarul 1,051 – 1,065 franci/
euro, astfel cã media ei s-a
miºcat între 4,5447 ºi 4,5885 lei,
valoare stabilitã marþi ºi
reprezintã un nou maxim al
ultimilor cinci ani.

Temerile cã negocierea unui
acord comercial post-Brexit
dintre UE ºi Marea Britanie va fi
una dificilã dar ºi decizia Bãncii
Angliei de a reduce dobânda sa
cheie de la 0,75 la 0,25% pentru
a proteja economia la efectele
coronavirusului, au fãcut ca lira
sterlinã sã se deprecieze faþã de
principalele valute. Astfel, cursul
ei a scãzut de la 5,5361 lei, la
începutul perioadei, la 5,3162 lei,
media de la sfârºitul ei fiind
stabilitã la 5,3193 lei.

Înmulþirea plasamentelor în
dolari au fãcut ca uncia de aur

Cotaþiile euro au trecut de 4,85 lei
Duminica a treia din Postul

Sfintelor Paºti este dedicatã Sfintei
Cruci. Nu vom vorbi aici despre
semnificaþia Sfintei Cruci ca altar de
jertfã, ca armã de luptã a creºtinilor
împotriva diavolului ºi a rãului, ca
semn distinctiv al creºtinilor.

Ne vom opri la “crucea” la care face
referire cuvântul Mântuitorului: “Cel
ce nu-ºi va lua crucea sa ºi nu-Mi va
urma Mie, acela nu va fi vrednic de
Mine!” În acest caz, “crucea” are cel
puþin douã semnificaþii:

- talent ,  vocaþ ie,  chemare,
înclinaþie. Am putea spune cã e vorba
de “talantul” sau “talanþii” de care se
face vorbire într-o pildã a
Mântuitorului. Fiecare avem câte ceva
de genul acesta când venim pe lume.
Nimãnui Dumnezeu nu-i dã drumul în
lume cu trãistuþa goalã. Unul are darul
de a cânta, altul de a picta, altul de a
învãþa, altul de a judeca, altul de a
cultiva pãmântul, altul de a creºte
animalele. De noi depinde, însã, dacã
depistãm acest dar, dacã-l ajutãm sã
creascã ºi sã rodeascã ºi felul cum îi
valorificãm roadele. Ai talentul de a
cânta. Depinde dacã te îngrijeºti ºi
studiezi muzica, depinde ce fel de
muzicã abordezi apoi. Una este sã-i
cânþi lui Dumnezeu ºi sã ajuþi pe
ascultãtorii tãi sã se mântuiascã ºi alta
este sã-i îndemni prin cântecul tãu la
tot felul de patimi. Prin cea dintâi îþi iei
“crucea” ºi-L urmezi pe Hristos, prin
cea de-a doua te depãrtezi de El ºi
ai suficiente ºanse de a ajunge în
fundul iadului.

 -  greutãþ i le,  sufer in þele ºi
necazurile. Fiecare avem de acestea
destule. Dacã nu avem noi înºine, au
cei dragi nouã ºi tot suferinþã ne este.
La unii crucea aceasta ne este mai
grea, la alþii mai uºoarã. Dacã
înþelegem cã suferinþa, greutãþile ºi
necazurile sunt daruri ale lui
Dumnezeu ºi cã toate sunt cu ºtiinþa
ºi cu voia lui Dumnezeu, asemenea
lui Iov, putem folosi acestea spre
mântuirea noastrã. Atâta vreme cât
înþelegem cã nici un fir de pãr din
capul nostru nu se clinteºte fãrã ºtiinþa
ºi voia lui Dumnezeu, “crucea” ne este
mai uºoarã. În astfel de cazuri, trebuie
sã ºtim cã avem prilejul sã ne
apropiem cel mai mult de Dumnezeu.
Niciodatã nu ne este rugãciunea mai

Crucea mea, a ta, a lui…
fierbinte ca în vreme de suferinþã ºi
necazuri. În astfel de cazuri, Îl urmãm
pe Hristos prin crucea aceasta a vieþii
noastre. Dimpotrivã! Dacã vom
protesta, ne vom blestema viaþa ºi
vom înjura pe Dumnezeu ºi cele sfinte,
“crucea” vieþii noastre ne va duce în
fundul iadului. Am cunoscut femei,
care ºi-au îngrijit soþii aflaþi bolnavi
la pat ºi paisprezece ani cu o rãbdare
de sfânt, fãrã sã se plângã, fãrã sã-ºi
blesteme viaþa. La fel pãrinþi, care ºi-
au îngrijit copiii imobilizaþi de boli
grele, fraþi care s-au ajutat la greu, ca
niºte adevãraþi creºtini. Crucea
aceasta îi înãlþa pânã la Dumnezeu.

Citeam pe internet de un caz foarte
interesant. În Japonia a avut loc un
cutremur. O casã dãrâmatã la cutremur
a rãmas nedemolatã trei ani. Când s-
au apucat oamenii s-o demoleze ca sã
elibereze locul, între douã bârne au
gãsit o ºopârlã strivitã. Era vie, dar nu
putea sã se miºte. Se minunau oamenii.
Când se uitau aºa, iatã cã altã ºopârlã
a venit cu gura plinã de moluºte ºi i
le-a adus celei dintre bârne. Aceasta a
mâncat, aºa cum fãcuse de trei ani. Nu
se ºtie dacã cele douã ºopârle erau soþ
ºi soþie, pãrinte ºi fiu, mamã ºi fiicã,
fraþi sau, pur ºi simplu, prieteni.
Important este cã una din ele n-o lãsase
pe cealaltã sã moarã de foame. Se
întrebau acolo, pe internet, dacã se mai
gãsesc astãzi soþii, care sã-ºi
îngrijeascã astfel soþii, sau soþi, care
sã-ºi îngrijeascã soþiile, fraþi care sã
se îngrijeascã astfel. Eu i-aº chema pe
domnii aceia care se întrebau astfel în
parohia noastrã, ca sã vadã cã existã
asemenea oameni. Asta în cazul când este
vorba de boli ºi infirmitãþi trupeºti. Ce sã
mai vorbesc însã de boli ale sufletului?!
Cunosc soþii, care au suportat o viaþã pe
soþii lor stãpâniþi de patimi precum beþia,
desfrâul, mânia ºi altele. Uneori, mai uºor
este sã îngrijeºti pe cineva bolnav la pat,
decât sã suporþi ani de zile scandaluri
peste scandaluri, sã stai fugitã pe sub
garduri în nopþile geroase ale iernii,
bãtutã, tãiatã cu cuþitul, fãrã sã reclami,
fãrã sã protestezi! ªi astea toate numai
din respect faþã de Taina Sfintei Cununii,
care i-a legat pentru toatã viaþa!

Iatã, cã o astfel de “cruce” ne
sfinþeºte ºi ne înalþã pânã la
Dumnezeu.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

sã scadã de la aproape 1.700
dolari, la începutul intervalului,
la 1.454 dolari, la finalul ei. Pe
acest fond preþul gramului de aur
stabilit de BNR a scãzut marþi la
207,6707 lei, dupã ce pe 24
februarie a fost atins recordul
istoric de 240,4606 lei.

BNR a continuat ºi la începutul
perioadei analizate sã atragã
depozite de la bãncile comerciale,
în ciuda faptului cã în piaþã se
manifestã o creºtere a cererii lei.
Au existat bãnci care are au
preferat dobânda de 2,50% oferitã
de BNR, suma plasatã fiind de
circa 1,1 miliarde lei.

Creºterea cererii de lei a fãcut
ca indicele ROBOR la 3 luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, sã urce marþi de
la 3,04 la 3,15%, pierzând astfel
o bunã parte din scãderile
precedente, care l-au adus la
2,83%, cel mai mic nivel
începând cu mai 2018.

Indicele ROBOR la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a urcat de la
3,14 la 3,24%, iar cel la 12 luni
a sãrit de la 3,23 la 3,31%.

În acest context BNR a anunþat
cã este pregãtitã sã împrumute
bãncile care au un deficit de lei
pentru a stopa evoluþia
crescãtoare a dobânzilor
interbancare.

Decizia Rezervei Federale
americane de duminicã de a
reduce dobânda sa de politicã
monetarã pentru a doua oarã în
ultimele douã sãptãmâni la 0 –
0,25%, de la 1 – 1,25%, pentru
a ajuta economia americanã, au
apreciat euro pânã la 1,1237
dolari. A urmat o temperare a
reacþiilor negative ale pieþei iar
euro a scãzut la 1,0965 dolari.

De la circa 8.300 dolari, în
urmã cu o sãptãmânã, bitcoin a
scãzut pe platformele specializate
pânã la 4.000 dolari, dupã care
s-a stabilizat în jurul valorii de
5.000 dolari.

Analiza cuprinde perioada
11  – 17 martie.

 Radu Georgescu
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte legate de cãlãtorii,
dar apar ºi discuþii sau întâlniri cu persoanele strãine
sau cu cele aflate în strãinãtate. Schimbul de idei,
aflarea unor informaþii preþioase te vor face sã-þi
revizuieºti sistemul valorilor morale ºi spirituale. Însã,
discerne atent ce anume introduci în noua ta filozofie
de viaþã. Totodatã va apãrea ºi dorinþa de a comenta
pe teme diverse. Planificarea sau regândirea unei
cãlãtorii îndepãrtate sau a unor studii pe termen lung
sunt binevenite. În plan profesional apar situaþii
urgente cãrora trebuie sã le faci faþã. La sfârºitul
sãptãmânii, recomandabile sunt activitãþile
comune cu prietenii.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Chestiunile bãneºti ºi moºtenirile sunt în atenþia
ta în primele zile ale sãptãmânii. Achitã datorii,
informeazã-te cu privire la sporirea economiilor sau
discutã cu cei apropiaþi despre posibilitãþi noi de
câºtig. Zilele de 19 ºi 20 martie sunt potrivite pentru
a viziona un film bun, o piesã de teatru sau pentru
discuþii elevate cu persoane aflate pe aceeaºi
lungime de undã cu tine. Cãlãtoriile ºi îmbogãþirea
bagajului tãu educaþional reprezintã teme
importante, însã de realizat într-un viitor ceva mai
îndepãrtat. Sfârºitul sãptãmânii aduce situaþii
dinamice în plan socio-profesional. Relaþiile sociale
vor cunoaºte turnuri noi, foarte dinamice.
Prudenþã, discernãmânt, rãbdare!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Începutul sãptãmânii este destul de tensionat în
plan profesional. Relaþiile parteneriale sunt în
prim plan, lucrul în echipã este la ordinea zilelor,
dar se pare cã îþi este dificil sã te concentrezi pe ceea
ce ai de fãcut sau pe dialogurile cu ceilalþi. Pe 19 ºi pe
20 martie sunt posibile veºti legate de chestiuni
bãneºti sau moºteniri. Este posibil sã primeºti
recompense sau sã se rezolve datorii vechi. Evitã
cheltuielile nefondate! Rezervã momente ºi pentru
relaxare, plimbãri în aer liber sau discuþii amicale cu
cei dragi. Finalul sãptãmânii îþi aduc veºti importante
despre cãlãtorii sau despre faptul cã este nevoie sã-þi
îmbunãtãþeºti competenþele profesionale.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Primele zile ale sãptãmânii aduc multã forfotã
în segmentul muncii, de aceea fii prudent ºi ocup-
te serios de sarcinile tale de lucru. Relaþiile
colegiale sunt tensionate ºi puþin probabil sã
primeºti sprijin de la alþii. Sãnãtatea va da semne
deosebite ºi este bine sã le iei în calcul. Sunt
vizate sistemul digestiv, ficatul ºi sistemul
respirator. Îngrijeºte-te ºi alterneazã
corespunzãtor munca cu odihna. Pe 19 ºi pe 20
martie sunt posibile situaþii dinamice în relaþiile
sociale, dar cu prudenþã ºi rãbdare le vei depãºi
cu bine. Weekend-ul vine cu aspecte legate de
bani, bunuri de valoare, moºteniri sau partaje.
Atenþie la informaþiile primite în acest sens!

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Relaþiile cu cei dragi te solicitã mult, însã sunt
zile bune la începutul sãptãmânii pentru a lãmuri
chestiuni vechi ºi pentru a pune la punct planuri
noi fie pentru distracþii, fie pentru activitãþi comune
de genul hobby. În urmãtoarele zile te pui pe treabã,
implicându-te cu spor în activitãþile specifice locului
de muncã. Sãnãtatea este destul de încercatã, astfel
cã ar fi bine sã te menajezi ºi sã adopþi un ritm de
viaþã ºi activitate cât mai sãnãtos ºi potrivit
constituþiei tale. Finalul sãptãmânii aduce mare zarvã
în relaþiile parteneriale. Reconsiderarea propriilor
repere în viaþã ºi a oamenilor cãrora le acorzi
încredere, ar fi binevenitã. Cheltuieli comune cu
alþii.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Activitãþile domestice ºi relaþiile cu membrii
familiei sunt preocupãrile importante de la
începutul acestei sãptãmâni. Ambianþa familialã
este destul de tensionatã, dar cu farmecul tãu
nativ poþi restabili armonia ºi echilibrul în viaþa
ta ºi a celor dragi. Existã persoane în preajma ta
care au nevoie de sprijinul ºi sfaturile tale
pertinente. A doua parte a sãptãmânii aduce, pe de
o parte, probleme de sãnãtate, iar pe de altã parte,
treburi profesionale sau personale ce trebuie
rezolvate cât mai repede. Sunt posibile situaþii
controversate la locul de muncã, de aceea fii vigilent
ºi menþine ritmul cu ceea ce se petrece în aceastã
zonã a vieþii cotidiene.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti vorbãreþ la începutul sãptãmânii, ceea
ce spui este important, astfel cã se vor aduna
mulþi în preajma ta. Unii sunt sceptici vizavi de
pledoariile tale. Totuºi ar fi bine sã vorbeºti
direct, la obiect ºi mai ales oferã sfaturi numai
la cererea expresã a celorlalþi. Sunt posibile
multe cãlãtorii pe distanþe scurte sau participarea
la cursuri, seminarii, dezbateri personale sau
profesionale. Finalul sãptãmânii aduce rãscoliri
emoþionale, amintiri neplãcute legate de foste
iubiri sau de copii. Însã, cu toate acestea vei
simþi în paralel ºi un soi de eliberare sufleteascã.
Relaxarea pe malul apelor, aerul curat ºi
compania celor dragi sunt remedii excelente.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Eºti hotãrât sã schimbi multe ºi mãrunte în viaþa
ta, lucru foarte bun, dacã te focalizezi pe scopuri
importante ºi de duratã. Strãlucirea pe care o
emani va atrage în preajma ta admiratori, dar ºi
personaje curioase, care pânã la urmã îþi vor
pune beþe în roate dacã le acorzi prea multã
încredere. Zilele de 19 ºi 20 martie se remarcã
prin dialoguri ºi întâlniri cu persoanele
apropiate, dar ºi cu neamurile. Roieºte multã
lume în preajma ta, iar informaþiile aflate îþi vor
fi de folos la momentul potrivit. La finalul
sãptãmânii, odihneºte-te acasã, alãturi de
familie. Demareazã o nouã etapã de viaþã
familialã, de aceea fii prezent alãturi de cei dragi.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Eºti gânditor ºi destul de retras la începutul
sãptãmânii. Controleazã-þi atitudinea, pentru cã
astfel relaþiile cu ceilalþi se vor desfãºura anost
ºi în detrimentul tãu. Sãnãtatea rãmâne vizatã, putând
interveni consultaþii, analize medicale sau intervenþii
chirurgicale. Evitã intervalul 19 – 21 martie pentru
demersuri medicale! Pânã la urmã, tu îþi eºti cel mai
bun prieten ºi terapeut, iar acum sunt momente
bune de a folosi aceste atribute. Apar ºi preocupãri
legate de bani. Sunt posibile situaþii conflictuale la
locul de muncã vizavi de drepturile tale salariale. A
doua parte a sãptãmânii îþi aduce în preajmã
persoanele din anturajul apropiat.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna debuteazã cu stãri interioare
controversate, astfel cã reacþiile tale vizavi de
ceilalþi ºi de evenimentele în care eºti implicat
sunt pe mãsurã. Ocupã-te de treburi uºoare, iar
la nevoie cere sprijinul celor dragi ºi de încredere.
Relaþiile de prietenie nu mai sunt ce au fost, iar
acum vei primi dovezi clare asupra celor pe are îi
considerai prieteni pânã nu demult. Sãnãtatea
este vulnerabilã în zilele de 19, 20 ºi 21 martie.
Un plan medical de îmbunãtãþire a stãrii de
sãnãtate a organismului ar fi de mare folos. În a doua
parte a sãptãmânii te vei simþi mai bine, dar nu forþa
nota. Noutãþi financiare de anvergurã!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti înconjurat de prieteni în primele zile ale
sãptãmânii, care te vor ajuta sã descâlceºti iþele
din segmentul profesional. Totuºi, unii sunt
nesinceri ºi vor doar sã epateze în faþa ta.
Cântãreºte bine cele spuse de alþii ºi hotãrãºte
doar tu cu tine ce vei face mai departe. Pe 19 ºi
pe 20 martie te vei retrage în mediul tãu
personal, abordând dictonul tãcerea e de aur.
Dorinþa de a medita în tainã la treburile tale este
mare ºi uºor de realizat. Sunt posibile stãri
interioare neplãcute, dar sunt pasagere. Spre
sfârºitul sãptãmânii te vei simþi mai bine,
revenind cu succes în mijlocul celor dragi.
Odihneºte-te mai mult!

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti preocupat de cariera profesionalã ºi de
imaginea ta în ochii celorlalþi la începtul acestei
sãptãmâni. Fii prudent în relaþiile cu ºefii, pentru
cã unii vor încerca sã te încurce prin întrebãri-
capcanã. Însã, prin situaþiile ivite vei putea
soluþiona conflicte vechi. Pe 19 ºi pe 20 martie
este rost de sfaturi ºi îndrumãri utile din partea
prietenilor sau a persoanelor din mediul
profesional alãturi de care eºti implicat în
activitãþi sau proiecte profesionale. Fii prudent
ºi nu te lãsa în totalitate pe mâna altora. Finalul
sãptãmânii este potrivit odihnei ºi relaxãrii în
naturã, alãturi de cei dragi.

Autor: AstroCafe.ro

(19 - 25 martie 2020)
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În perioada 24.02.-
06.03.2020 inspectorii de muncã din
cadrul Compartimentului Control
Relaþii de Muncã au desfãºurat acþiuni
de control în cadrul Campaniei
Naþionale pentru verificarea respectãrii
prevederilor legale cu privire la
condiþiile de funcþionare ºi procedura
de înregistrare a persoanelor juridice
care desfãºoarã activitatea ca agenþi de
plasare a forþei de muncã în strãinãtate
pe teritoriul României.

Cu aceastã ocazie au fost verificaþi
un numãr de 6 agenþi economici care
au ca obiect de activitate cod CAEN
7810-plasare forþã de muncã.

Dintre cei 6 agenþi economici
verificaþi, 2 presteazã activitatea de
plasare forþã de muncã în strãinãtate:

1 Tradiro Drobeta Company SRL
mediazã ºi asigurã condiþii de încadrare

COMUNICAT DE PRESÃ

În aceastã perioadã, având în vedere
contextul economic dificil cauzat de
rãspândirea infecþiei cu virusul COVID
– 19, Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã a pregãtit o serie
de mãsuri pentru sprijinirea mediului
de afaceri, cele mai importante fiind:

- suspendarea sau, dupã caz,
neînceperea executãrii silite a
creanþelor bugetare;

În acest sens, nu se mai emit
somaþii, popriri asupra
disponibilitãþilor bãneºti ºi a
veniturilor urmãribile ºi nu vor mai fi
instituite sechestre asupra bunurilor.
Excepþie fac sumele provenite din
hotãrârile judecãtoreºti pronunþate în
materie penalã.

- rambursarea TVA, în cursul lunii
martie, pentru toate deconturile
soluþionate ºi pentru care s-au emis
decizii de rambursare la zi;

- implementarea unui nou
mecanism de rambursare a TVA,
care vizeazã soluþionarea cu

Comunicat de presã
celeritate a deconturilor, începând
cu data de 1 aprilie 2020;

- suspendarea acþiunilor de control
fiscal (a inspecþiilor fiscale, a
controalelor antifraudã) cu excepþia
verificãrilor ce pot fi efectuate de la
distanþã, precum ºi a cazurilor de
evaziune fiscalã, acolo unde sunt
indicii în acest sens;

- suspendarea acþiunilor
antifraudã privind Filtru II ºi a
activitãþilor specifice din Punctele
de Trecere a Frontierei cu Ungaria
ºi Bulgaria.

Mãsurile vor fi aplicate atât în
perioada în care în România este
declaratã stare de urgenþã, cât ºi
pentru o perioadã de 30 de zile de
la încetarea acestei stãri.

Totodatã, se amânã termenul de
depunere a declaraþiilor fiscale de
la 25 martie 2020, pânã la data de
25 aprilie 2020.

Serviciul Comunicare,
Relaþii Publice ºi Mass - Media

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

a cetãþenilor români în domeniul
agriculturii la un angajator din Olanda,
aproximativ 150 persoane pe an;

2 Roum Service Danube SRL a
desfãºurat activitate specificã pânã la
data de 31.12.2019, asigurând
medierea ºi angajarea unui numãr de
100 de persoane la un angajator din
Franþa în domeniul agriculturii, la data
efectuãrii controlului contractele de
muncã întocmite cetãþenilor români
erau încã în derulare.

Agenþii economici verificaþi
respectã prevederile Legii nr. 156/
2000 privind protecþia cetãþenilor
români care lucreazã în strãinãtate.

Nu au fost constatate deficienþe, nu
s-au aplicat sancþiuni contravenþionale.

Inspector ºef Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P.
Aurora Mãdãlina Gîrlea

 urmare din pag. 11Mãsuri generale, valabile...
- În localitãþile unde sunt mai multe spitale, rezidenþii vor fi repartizaþi în
funcþie de nevoile fiecãrei unitãþi spitaliceºti, în colaborare cu Direcþiile
de Sãnãtate Publicã.
- Programul de pregãtire pentru obþinerea atestatului în medicinã de urgenþã
prespitaliceascã va fi suspendat ºi cursanþii se vor întoarce de urgenþã la
unitãþile de unde provin.
- La nivelul fiecãrui centru universitar, din cadrul facultãþilor de medicinã,
vor fi recrutaþi studenþi, începând cu cei din anul patru, pe bazã de
voluntariat, pentru a sprijini activitãþile din camerele de gardã. Studenþii
recrutaþi desfãºoarã activitãþi de sprijin doar în situaþia depãºirii capacitãþii
curente a unitãþilor medicale.
- Recrutãri similare se vor face în fiecare judeþ unde existã ºcoli postliceale
sanitare, începând cu cei din anul 2. De asemenea, elevi recrutaþi vor
desfãºura activitãþi de sprijin doar în cazul depãºirii capacitãþii curente a
unitãþilor medicale.
- Comitetele judeþene ºi locale de urgenþã se vor asigura de cazarea ºi
hrãnirea studenþilor ºi elevilor recrutaþi.
   De asemenea, tot prin ordin al comandantului acþiunii a fost stabilit
faptul cã Institutul Naþional de Sãnãtate Publicã este desemnat autoritate
responsabilã pentru monitorizarea testãrii ºi raportarea integratã a
situaþiilor generate de noul tip de coronavirus.
Tot prin ordin al comandantului acþiunii a fost operaþionalizat Centrul
Naþional de Coordonare ºi Conducere a Intervenþiei.
   Totodatã, au fost instalate 162 de corturi speciale, destinate triajului
medical, dar ºi pentru fluidizarea traficului la punctele de trecere a
frontierei.
În acelaºi timp, Ministerul Apãrãrii Naþionale va construi ºi operaþionaliza
un nou corp ce va avea servi ca spital militar de tip ROL II în incinta
spitalului Ana Aslan.

Grupul de Comunicare Strategicã
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Virusul Covid-19 a închis
porþile arenelor sportive. Cel puþin
pânã la 31 martie, toate competiþiile
sunt suspendate, însã, cel mai
probabil, termenul va fi prelungit.
Astfel, în Mehedinþi s-a anulat startul
returului din cadrul campionatului
judeþean de fotbal, dar afectate sunt
ºi echipele de juniori CSS Drobeta
Turnu Severin ºi Luceafãrul Drobeta
Turnu Severin, care ar fi trebuit sã
joace, la sfârºitul sãptãmânii, în
Campionatul Naþional de Juniori
U19 ºi U17. Echipa de futsal CFR’43
Turnu Severin urma sã întâlneascã
Viitorul Bãleasa, în Liga Elitelor U19.
Afectate au fost ºi secþiile de judo,
lupte ºi atletism de la CSM Drobeta
Turnu Severin, ale cãror competiþii
oficiale au fost, de-asemenea,
anulate. “Având în vedere pericolul

Stop joc! Covid-19 a pus lacãt pe compeþiile sportive

Boxul intrã în vacanþã forþatã cu 2 medalii
   Chiar înainte ca în România sã
se suspende toate competiþiile
sportive, secþia de box de la CSM
Drobeta Turnu Severin a participat
la Cupa României, desfãºuratã la
Buzãu, de unde s-a întors cu 2
medalii. Per ansamblu, 165 de
sportive au concurat în ring, la
diferite categorii de greutate, iar
Petronela Georgiana Schinte (81
kg) a cucerit aurul, în timp ce
Valentina Bujor (+81 kg) a urcat pe
ultima treaptã a podiumului de
premiere. Ambele junioare sunt
pregãtite de Dumitru Cipere.
“Schinte a luat aurul ºi a fost
cooptatã în lotul naþional, în
vederea participãrii la Campionatul
European, care va avea loc în

epidemiologic pe care-l
reprezintã virusul COVID-
19 ºi luând în considerare
deciziile luate de cãtre
Comitetul Naþional pentru
Situaþii Speciale de
Urgenþã, Federaþia Românã
de Fotbal a decis sã
suspende toate
competiþiile pânã la data
de 31 martie 2020.
Federaþia Românã de
Fotbal considerã cã este
datoare sã protejeze
familia fotbalului
românesc ºi sã participe activ la
mãsurile pe care Guvernul României
ºi autoritãþile internaþionale le
recomandã pentru protejarea
sãnãtãþii publice. Astfel, în urma
consultãrilor avute cu membrii

afiliaþi, conducerea FRF, printr-un
Comitet de Urgenþã, a decis sã
suspende toate competiþiile de
fotbal, masculin ºi feminin, precum
ºi de futsal, organizate în România.

Aºadar, meciurile din Liga 1,

Liga 2 ºi Liga 3 la fotbal masculin,
Liga 1, Liga 2 ºi Liga 3 la fotbal
feminin, Liga 1 de Futsal, Liga 2
de Futsal, competiþiile naþionale de
juniori, precum ºi competiþiile de
la nivel judeþean, atât de seniori, cât
ºi cele de juniori, vor fi amânate
pânã pe 31 martie. În funcþie de
evoluþia situaþiei la nivel naþional
prezenta hotãrâre poate suporta
modificãri. În consecinþã, Liga a
IV-a Mehedinþi ºi Liga a V-a
Mehedinþi, precum ºi toate
jocurile de juniori organizate sub
egida AJF Mehedinþi,  se
suspenda pânã la data 31 martie”,
se aratã în comunicatul remis de
Asociaþia Judeþeanã de Fotbal
Mehedinþi. Virusul nu a afectat
doar competiþiile din România, ci
ºi din întreaga Europã, cu mici
excepþii.  Astfel, singurele
campionate de fotbal care se mai
joacã sunt cele din Rusia, Ucraina,
Belarus ºi Turcia.

Croaþia. Schinte luase anul
trecut locul 5 la Europenele de
Tineret, iar în 2018 cucerise
bronzul la Campionatul
European de Juniori, din Rusia.
Pe viitor, sper sã ajungã ºi
Valentina Bujor în elita boxului.
Momentan, ea a fost debutantã
la Campionatele Naþionale”, a
declarat antrenorul severinean
Dumitru Cipere. Prima
medalie continentalã din
istoria boxului mehedinþean
fusese adusã, în 2014, de
Ionela Denisa Ungureanu, care
a obþinut argintul la Europenele
de Juniori, gãzduit de Italia.
Între timp, eleva descoperitã de
Dumitru Cipere a abandonat

 pagina realizatã de
Mircea  Oglindoiuactivitatea sportivã.

Începând cu data de 16 martie a.c., Inspectoratul de
Poliþie Judeþean Mehedinþi vã comunicã urmãtoarea mãsurã
luatã în contextul actual, pentru limitarea riscului de rãspândire
a infecþiei cu COVID-19, privind activitatea de relaþii cu publicul
specificã structurii de arme, explozivi ºi substanþe periculoase:
- Primirea cererilor ºi/sau a documentelor aferente se va
face exclusiv pe cale electronicã, la adresa de email
arme@mh.politiaromana.ro  sau prin poºtã (curierat) la
adresa Inspectoratului de Poliþie Judeþean Mehedinþi-
S.A.E.S.P., bulevardul Carol I, nr.75, judeþul Mehedinþi.
   Aceastã mãsurã are un caracter temporar, activitatea de relaþii
cu publicul specificã structurii menþionate fiind suspendatã
pânã la o datã ulterior stabilitã, în funcþie de evoluþia situaþiei
la nivel teritorial ºi/sau naþional.

Comunicat de presã

 Biroul de presã

Autoritãþile de frontierã din
Republica Serbia au informat Inspectoratul
Teritorial al Poliþiei de Frontierã Timiºoara
cã, în scopul prevenirii extinderii bolilor
contagioase în statul vecin, autoritãþile
competente vor interzice, respectiv limita
temporar, intrarea ºi deplasarea pe
teritoriul Serbiei a cetãþenilor strãini care
vin din þãri, respectiv zone cu transmitere
intensivã a bolii COVID 19 sau focare de
epidemie ºi anume:

- Provincia Hubei din China;
- Oraºul Daegu ºi provinciile

Gyeongsang de Nord din Coreea de Sud;

INFORMARE
- Cantonul Ticino din Elveþia;
- Italia;
- Iran;
- România.
Mãsurile se aplicã ºi ºoferilor

autovehiculelor de transport marfã. În
cazul transportului internaþional de marfã,
tranzitul va fi limitat la maxim 12 ore de
la momentul intrãrii pe teritoriul Serbiei.

Mãsurile de mai sus nu se aplicã
persoanelor care au primit aprobare de
intrare în Republica Serbia de la
Ministerul Sãnãtãþii din þara vecinã.

PURTÃTOR DE CUVÂNT,
Agent ºef de poliþie CORINA MORARU
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  Mã nepoate, zisei cã trece, da
sã pare cã abia începu. Bine cã
nu plecã Sucã la macaronari, cum
vroia, cã cine ºtie cum venea ºi
dacã sã mai întorcea. Bine,
recunoscu cã fu la un pas sã treacã
de vamã, da auzi la radio cã toþi sã
întorc ºi anunþaserã ºi cuscrii sârbi
cã închid graniþa, aºa cã avu mare
noroc. Bine, el cam tot timpul are.
Acuma stã la distanþã de noi, ºi-a
pus un cerc la brâu, sã ne þinã la
depãrtare, nu care cumva sã sã
apropie cineva, cã începe sã
chirãie. Da trece ea ºi criza asta, pun
eu mâna pe el ºi-i aplic metoda a
treia, sã-ºi bage minþile în cap.
Bine, nu o sã ºi le bage, da mãcar
îl sperii, aºa.

Mã fraþilor, nu ºtiu cum se face,
da ai noºtri bine cã stau în
carantinã ori izolare, da nu sã
lipeºte coronavirusu de ei. Începu
cu primaru ºi continuã cu
viceprimaru, aflat acuma la izolare,
dupã ce a umblat pin sãli bântuite
de pandemie. Sã pare cã pãnã
acuma am fost feriþi, da nici nea

 nea Mãrin

Sucã ºi pandemia, Zbanghiu ºi extratereºtrii
Virgil Popescu n-a
scãpat. Acuma lucreazã
di la domiciliu, deºi io
cred cã dupã neºte de-
ale gurii tot sã duce,
pãnã la colþul strãzii. Da
important e sã trecem cu
bine de vremurile astea,
cã zisã Tanþa lu’
Pecingine cã nici ea nu
a apucat  t impuri  ca
acum ºi nici a bãtrânã a
ei. Aºa cã scapã cine poate.

Acuma, sã luarã ceva mãsuri la
nivelul oraºului ºi dacã nu vine
vreun val peste noi, s-ar putea sã
scãpãm uºor. Între timp, cam
dispãrurã personajele care credeau
cã fac cãrþile pin urbe. Nu sã mai
ºtie pe unde e nea Gherghe, o fi pi
la poarta PRO România, o aºtepta
la uºa PMP, nu sã ºtie exact, cã nu
l-a mai vãzut nimenea. E drept cã
ºi virusu ãsta atacã ºi el pe categorii
ºi omu’ s-o fi tupilat pe undeva sã-
i fie bine, ca sã nu-i fie rãu. Cã nea
Gherghe sã pricepe la de astea. Ori
o fi rãmas la shopping pi la Viena,

mai ales cã nici spitalele de acolo
nu sã comparã cu ale noastre. Da
noi îi dorim sãnãtate, cã de asta
avem toþi nevoie. Bine, acuma ºi
nea prefectu’ rãmasã în urmã, pin
4 martie, când trimitea avertizãri
cãtre preºedintele di la Consiliul
Judeþean, de parcã instituþiile
statului se pot folosi aºa, la
ameninþãri, când îi vine oricui
socoteala. Între timp sã mai ocupã
cineva sã-l filmeze pi la neºte
verificãri, da sã vede cã lucrurile
sunt forþate. ªi când te gândeºti cã
sã aude cã taman ce câºtigã un
concurs, pe un post garantat, la

nivel central, ce sã mai zici. O fi
fost singurul candidat?!

Mã nepoate, da taman când
venirã noile autobuze, sã feresc
oamenii sã meargã cu ele. Sã vezi
cum sã feresc unii de alþii, cum sã
lasã unul înaintea celuilalt, ce
îmbulzealã, ce bãtaie pe locuri, ca
altãdatã. Acuma, fiecare nu ºtie
cum sã stea aproape de uºã, sã
coboare repede, nu care cumva sã
sã aleagã cu ceva.

Aºa veni ºi al lu’ Zbanghiu, tot
într-o fugã, cã sã întâlni pe stradã
cu vreo doi îmbrãcaþi în
combinezoane albe, de nu ºtia dacã
sunt fantome sau extratereºtri. Abia
îºi reveni omu, cred cã ºi acuma îi
sare inima din piept. Da sã liniºti
când vazu cã în urma lor vena agale
o cabalinã, cã nu sã prea vedea
dacã-i armasar sau iapã. Sã pare
cã, atât extratereºtii, cât ºi mârþoaga,
verificau care este stadiu’ montãrii
semnelor de circulaþie în cartierul
de pe aeroport.

Aia e, mã fraþilor, aveþi grijã de
voi ºi ai voºtri, cã dacã nu avem
fiecare, cine ºtie cu ce ne alegem.
Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi mai ales sãnãtoºi!

Referitor la informaþiile apãrute în presã cu privire
la eventuala îngheþare a anului ºcolar, Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii face urmãtoarele precizãri:

Informaþia privind eventuala îngheþare a anului ºcolar
2019-2020 din cauza declarãrii stãrii de urgenþã este
una eronatã!

„Indiferent de situaþia în care ne aflãm, îndemn
pãrinþii, cadrele didactice, elevii ºi studenþii sã se
informeze numai din surse oficiale ºi sã nu ia în seamã
fake news-urile care au invadat spaþiul online.
Totodatã, trebuie sã dãm dovadã de calm ºi de
responsabilitate ºi vã asigur cã mãsurile pe care le
vom lua vor fi în sprijinul elevilor ºi al studenþilor.

Precizãrile Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii cu privire la
posibilitatea îngheþãrii anului ºcolar

Nu s-a pus problema îngheþãrii anului ºcolar!
Elevii ºi studenþii nu vor repeta anul ºcolar sau pe

cel universitar. Înþeleg îngrijorarea celor care vor
susþine examenele naþionale ºi, în acest sens, vã asigur
cã în aceste momente, Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii lucreazã la o serie de mãsuri clare ºi eficiente
pe care le va comunica public, în cel mai scurt timp,
în mod oficial.

Deocamdatã, trebuie sã fim responsabili, sã arãtãm
solidaritate ºi sã continuãm învãþarea de acasã”, a
declarat Monica Anisie, ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii.
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