
amãnunte în pag.3

"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"

Director, Teodor Abagiu

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

Obiectiv
mehedinþean

Scaneazã codul QR ºi descarcã GRATUIT 

Obiectiv mehedinþean în format electronic

w
w

w
.o

bi
ec

tiv
-m

eh
ed

in
ea

n.
roAnul XXII Nr. 1021

    26 martie 2020
16 pagini * 1,00 leu

pag. 2
Prima noapte de restricþii, primii

inconºtienþi, primele amenzi

Spitalul Orãºenesc Vânju
Mare intrã în reabilitare

Cât timp vom rezista
sã stãm în casã?

Sub deviza
„Pentru cã putem”,
tun imobiliar la
Strehaia
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“Astãzi, 25 martie, este Ziua Poliþiei Române, o
zi care, anul acesta, ne confirmã, dacã mai era
nevoie, misiunea dificilã ºi plinã de riscuri pe care
o au oamenii legii pentru siguranþa noastrã, a
cetãþenilor. Mai ales acum, când trecem printr-o
perioadã fãrã precedent pentru România ºi pentru
întreaga planetã, vedem implicarea continuã a
poliþiºtilor în lupta aproape inegalã cu un inamic
invizibil în faþa cãruia nu vrem sã ne dãm bãtuþi.

Starea de urgenþã în care ne aflãm implicã ºi
mai multe eforturi din partea Poliþiei Române.
Sunt mãsuri fãrã precedent pe care le-au impus
multe alte state aflate în situaþia noastrã ºi pe care
cetãþenii trebuie sã le înþeleagã ºi sã le respecte.
Profesia de poliþist este riscantã prin definiþie,
dar în contextul pandemiei COVID-19 a devenit
ºi mai riscantã pentru cã sunt expuºi asemenea

Mesajul premierului Ludovic Orban cu prilejul Zilei Poliþiei Române
tuturor pericolului de îmbolnãvire. Ei sunt la
datorie, în stradã, pentru noi, iar noi, la rândul
nostru, trebuie sã înþelegem cã tot efortul lor este
pentru binele, pentru sãnãtatea ºi pentru siguranþa
noastrã. Vã îndemn pe toþi sã le fim parteneri ºi
sã le sprijinim misiunea printr-un gest de
responsabilitate personalã ºi socialã: STAÞI ÎN
CASÃ! Fac apel, dragi români, sã sprijiniþi munca
poliþiºtilor respectând legile în vigoare ºi regulile
pe care le-a impus urgenþa sanitarã actualã.

Îi admir ºi îi felicit pe poliþiºtii români
pentru tot ceea ce au fãcut pânã acum,
preþuiesc munca lor, le doresc tuturor sãnãtate
ºi îi asigur de tot sprijinul.

La mulþi ani, Poliþiei Române ºi tuturor
angajaþilor din structurile ei!“

Ludovic Orban, Prim-ministru al României

Preºedintele era mai
bun ca ºofer pe

salvare
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Luminiþa de la
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Domnule preºedinte,
te rog fii responsabil.
Pãstreazã „distanþa

socialã” faþã de mine
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Lacrima lui
Dumnezeu

***
Liniºtea Bisericii
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Experienþa izolãrii la
domiciliu, în condiþiile
pandemiei care ne
îngrozeºte pe toþi, e una
dintre cele mai stranii ºi
apãsãtoare experienþe din
întreaga istorie a speciei
umane, o istorie plinã de
momente dramatice ºi de lungi, absurde momente tragice.

Recluziunea impusã sau liber asumatã pe care o exersãm cu
toþii în perioada aceasta ne obligã sã stãm cu ochii la televizor,
sã urmãrim statistici terifiante ºi comentarii care-þi cresc brusc
tensiunea, previziuni sumbre ºi decizii ale autoritãþilor în care
simþi nepriceperea ºi disperarea de a încerca sã þii sub un control
o realitate care a scãpat de sub orice control.

Cu toþii ne-am imaginat cumva sfârºitul lumii, dar nu ne-
am gândit vreodatã cã acesta va veni în timpul vieþii noastre
ºi nu sub aceastã formã perfidã, nevãzutã. Sub forma unui
duºman invizibil a cãrui „atingere” devine letalã.

Cum te poþi feri? De cine sã te fereºti? Practic boala se
miºcã în aer, pe suprafeþe, ºi nu-þi dai seama. Ce vedem ce
se întâmplã în Europa, ne îngrozeºte. Oare cât timp va trebui
sã stãm în case? Cât timp vom rezista sã stãm în case? Va
rezista sistemul medical sau va colapsa? Sunt întrebãri la
care nimeni nu are niciun rãspuns.

Cert este cã lumea, istoria recentã se va împãrþi în perioada
dinainte de covid 19, ºi perioada dupã pandemie. Lumea
dupã pandemia aceasta va arãta cu totul altfel. O lumea cu
economia la pãmânt ºi cu instituþiile vraiºte. O lume cu
graniþele închise, xenofobã.

Ne vom întoarce la un naþionalism feroce, autarhic. O lume
care nu va mai crede deloc în democraþia reprezentativã (cea
prin care puterea poporului e exercitatã prin reprezentanþi)
ºi va prefera în locul unei clase tehno-politice letargice niºte
mecanisme directe, flexibile, în care pe primul plan va sta
ordinea socialã, siguranþa, sãnãtatea publicã. Vom spune
adio pãlãvrãgelilor politicianiste, ºi vom pune osul la treaba
sã clãdim o lume pentru oameni, nu pentru „alegãtori”, nu
pentru „numere”. O lume nouã, mai realistã, clãditã pe ruinele
unei lumi care s-a stins în chin ºi jale din cauza pandemiei.

E o încercare uriaºã ºi îngrozitoare pentru fiecare în parte
ºi pentru noi, ca specie, ca omenire.

Sã ne ajute bunul Dumnezeu sã trecem de aceastã
cumplitã încercare.

Cât timp
vom rezista
sã stãm în

casã?

Preºedintele
Consiliului Judeþean

Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a mers
zilele trecute pe DJ

607, Strehaia -
Grozeºti - limita

judeþului Gorj, unde
lucrarea finanþatã în

cadrul proiectului
prin care se

modernizeazã 112 kilometri drumuri
judeþene din Mehedinþi, a prins contur.

Aici se modernizeazã peste 26 kilometri.
“Este o investiþie pe care le-am promis-o

oamenilor din zonã ºi o meritau din plin cu
atât mai mult cu cât, locuitorii din Cârceni,
Grozeºti, ªuºiþa, Pãsãrani, nu au circulat
niciodatã pe asfalt spre casele lor, ci prin
cratere, bãlþi ºi noroaie. În acest moment în
zona Strehaia se realizeazã casete de lãrgire,
se pune strat de balast ºi strat de piatrã

Investiþia pe DJ 607, între Strehaia - Grozeºti
- limita Gorj, este în plinã desfãºurare

spartã. În satul Cârceni se monteazã
podeþele transversale ºi se aºterne stratul
de balast, în timp ce în comuna Grozeºti se
executã ºanþurile din beton ºi accesele la
proprietãþi. Lucrarea este una complexã, dar
o vom monitoriza ºi am convingerea cã la
final, oamenii vor fi mulþumiþi cã vor fi scãpat
de drumul impracticabil”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Comunicat D.S.P. Mehedinþi, situaþie
epidemiologicã ºi mãsuri combatere COVID-
19, 23 martie 2020: În judeþul Mehedinþi,
conform datelor Direcþiei de Sãnãtate Publicã,
139 de persoane se aflã în carantinã (din care
17 persoane au intrat ºi 8 persoane au ieºit
în ultimele 24 ore), iar 1.777 de persoane
sunt autoizolate ºi monitorizate la domiciliu
(din care 280 persoane au intrat ºi 0 persoane
au ieºit în ultimele 24 ore).

- În ultimele 24 de ore, Inspectoratul de
Poliþie Judeþean, Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean, Serviciul Teritorial al
Poliþiei de Frontierã ºi Poliþia Localã au
continuat acþiunile de verificare a
respectãrii condiþiilor autoizolãrii.

- 272 de poliþiºti mehedinþeni au
participat la 283 de misiuni, fiind verificate
1.131 persoane aflate în izolare la
domiciliu. De asemenea poliþiºtii au
verificat 39 de agenþi economici cu privire
la respectarea interdicþiilor pe timpul stãrii

de urgenþã, unde nu s-au
constatat nereguli.

- Au fost constatate 6 abateri
fiind aplicate sancþiuni
contravenþionale în valoare de
3.700 lei.

- În urma acþiunilor
desfãºurate în intervalul orar
22.00 - 06.00, pentru
verificarea mãsurilor impuse de

MEHEDINÞI - situaþie COVID-19:
139 de persoane, în carantinã, 1.777 de persoane, autoizolate

Ordonanþã Militarã Nr 2/2020 au fost
aplicate 55 sancþiuni contravenþionale, în
valoare de peste 157.000 lei.

- 17 patrule mixte ale Jandarmeriei ºi
Poliþiei au verificat 291 persoane aflate în
izolare în 32 localitãþi, iar 27 jandarmi au
constituit echipaje pentru însoþirea
convoaielor care au tranzitat judeþul
Mehedinþi ºi transportul persoanelor cãtre
centrele de carantinã.

- Jandarmii au aplicat 6 sancþiuni
contravenþionale în valoare de 7.200 lei.

- Echipajul de cercetare Chimicã Biologicã
Radiologicã ºi Nuclearã din cadrul
Detaºamentului de Pompieri Drobeta Turnu
Severin a efectuat o misiune de decontaminare
a unei ambulanþe aparþinând Serviciului de
Ambulanþã Judeþean Mehedinþi.

- Poliþia Localã Drobeta Turnu Severin a
fãcut verificãri la 146 de locaþii, unde se
aflã 362 persoane în izolare voluntarã la
domiciliu. În dispozitivul comun cu IPJ
Mehedinþi au fost angrenate 10 echipaje de
poliþie localã, dintre care 7 echipaje de
ordine publicã ºi 3 echipaje de circulaþie
rutierã. S-au aplicat 2 sancþiuni
contravenþionale pentru încãlcarea
mãsurilor impuse de Ordonanþa Militarã nr.
2/ 2020 în valoare de 200 lei.

- În intervalul orar 19.00- 22.00, Poliþia
Localã a desfãºurat misiuni de avertizare sonorã
a populaþiei.

 Biroul de presã al CJ Mehedinþi

 continuare în pag. 15
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Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a semnat zilele
trecute contractul pentru proiectarea ºi execuþia
lucrãrilor de reabilitare, extindere ºi modernizare
a Spitalului Orãºenesc Vânju Mare.

“Din pãcate, în urmã cu nouã ani, unitatea
medicalã din Vânju Mare a fost închisã de

“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 am avut o întâlnire
cu conducerea unitãþii medicale ºi am stabilit
procedurile care trebuie urmate pentru ca 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

Spitalul Orãºenesc Vânju Mare intrã în reabilitare

guvernarea democrat-liberalã. Cu sprijinul
Guvernului PSD, anul trecut am început
demersurile pentru redeschiderea spitalului, iar
finanþarea urma sã fie asiguratã printr-o nouã
etapã a PNDL. Cum acest lucru nu a mai fost
posibil întrucât guvernarea s-a schimbat,
reuºim prin eforturi susþinute sã demarãm

lucrãrile cu fonduri de la Consiliul Judeþean”, a
transmis preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Ca urmare a implementãrii proiectului, se va
crea ºi dezvolta o infrastructurã de sãnãtate care
împreunã cu policlinica existentã, sã rãspundã
exigenþelor actuale ale procesului de asigurare
a serviciilor de sãnãtate. Clãdirea va fi înãlþatã
pe toatã suprafaþa ºi va avea P+E1+E2.

Unitatea va avea un numãr de aproximativ 70
paturi pentru spitalizare continuã ºi spitalizare
de zi ºi vor funcþiona:

* secþie de medicinã internã;
* 5 compartimente: Pediatrie; Primiri Urgenþe;

Chirurgie generalã; Obstetricã - Ginecologie ºi
Neonatologie;

* laborator de radiologie; * ambulatoriu;
* bloc operator.
Termenul de execuþie a lucrãrilor este de 13

luni, douã luni fiind pentru proiectare ºi o lunã
pentru verificare. Valoarea contractului semnat
este de 20 milioane lei, cu TVA, alte sume fiind
prevãzute pentru dotarea cu aparaturã.

“Avem ºi o altã veste bunã! Începând cu data
de 2 martie anul acesta, la spitalul din Vânju
Mare a fost angajat un medic chirurg generalist.
La fel s-a întâmplat ºi la Strehaia. Cei doi au
promovat examenele ºi vor efectua intervenþiile
chirurgicale uºoare”, a mai spus preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.

În curând, analiza probelor pentru diagnosticarea îmbolnãvirilor cu coronavirus se va face ºi la Drobeta Turnu Severin
CONSILIUL JUDEÞEAN FINANÞEAZÃ ACHIZIÞIA APARATURII NECESARE

 Biroul de presã

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.

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 ºase 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.

În paralel, la Secþia de Boli Infecþioase sunt
în desfãºurare lucrãrile pentru amenajarea a
cinci saloane pentru eventuale internãri de
coronavirus. Deºi secþia este cuprinsã într-un
proiect de modernizare cu fonduri europene, în
regim de urgenþã, Consiliul Judeþean Mehedinþi
a alocat fonduri pentru reabilitare, astfel încât
sã se poatã gestiona eventualele internãri.

,,Am primit confirmarea cã în maxim o
sãptãmânã saloanele vor fi complet amenajate,
urmând sã fie dotate cu aparatura necesarã.
Saloanele sunt tip rezervã, cu baie proprie”, a
transmis preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.



dezvãluiriOBIECTIV mehedinþean 26.03 - 01.04.2020pag. 4

Destãinuirea unui cetãþean de bine
m-a ºocat de-a dreptul, fãrã a bãnui
vreodatã cã la Strehaia se pot pune
la cale aºa „lovituri de maestru”, când
e vorba de patrimoniul oraºului. ªi
tot mã gândesc, perplex, dacã cele
auzite pot deveni realitate sau este
doar o fantasmagorie creatã în
laboratoare de intoxicare.

Ca jurnalist, am, totuºi, obligaþia
de a prezenta cititorilor un posibil
tun imobiliar, bine þintit ºi de o
mare, mare anvergurã.

Mã voi întoarce în timp astfel ca
dumneavoastrã, cititorii, sã puteþi
înþelege întreg scenariul, pentru cã
acþiunea s-ar fi pus la cale de ceva vreme,
fiind, chipurile, bine gânditã, folosindu-
se de o strategie „pas cu pas”.

În anul 2018, Consiliul Local
Strehaia a forþat închiderea societãþii
FLAPS ºi nu mai revin asupra
amãnuntelor, cã nu era cazul sã se
înfiinþeze o altã societate (azi pe
punctul de a fi închisã) ºi sã se
renunþe la patrimoniul important al
fostei societãþi, doar cã atunci erau
doar nuanþe politice, de îndepãrtare
a disidenþilor incomozi! În momentul
acela, FLAPS, societatea subordonatã
Consiliului Local Strehaia, deþinea un
teren de circa 17000 mp, mai multe
construcþii la sediul acesteia ºi câteva
imobile în centrul oraºului râvnite de

Sub deviza „Pentru cã putem”, tun imobiliar la Strehaia
prea multã lume, ºi eu ºtiu bine asta.
Prin voinþa Consiliului Local Strehaia
(atenþie, doar aripa PSD!), societatea
a intrat în insolvenþã, fiind preluatã
de o firmã specializatã din Drobeta
Turnu Severin. Dacã Consiliul Local
Strehaia, urmãrea interesele oraºului
ºi era interesat de pãstrarea
patrimoniului societãþii FLAPS, putea
uºor sã rezolve cu datoria micã pe
care aceasta o avea cãtre primãrie
(Sic!) ºi ANAF. Dar, se pare, cu ºtiinþã
sau fãrã, sub anumite influenþe, au
decis cã nu-i intereseazã soarta
fabulosului patrimoniu (!), ce era
practic al oraºului Strehaia,
renunþând cât ai clipi la acesta. Sã nu
mai spun cã în vizorul unora, se pare
a fi ºi terenul ce-a aparþinut de fostul
Spital Strehaia, care îºi pierde din
identitate! Deja bucãþele se desprind!
Întreg scenariul ar fi bine regizat,
dupã cum se pare, urmând ca
bunurile imobiliare valoroase din
centrul oraºului (teren ºi clãdiri) sã
ajungã la anumite persoane care
râvnesc aceste bunuri ale oraºului.

Rãmâne de vãzut dacã Consiliul
Local Strehaia a regizat totul sau doar
s-a lãsat dus în eroare de anumite
aspecte politice! Tranzacþiile, probabil,
nu se vor face la „lumina zilei”, în vãzul
tuturor, iar cei care vor veni în faþã vor
fi doar niºte intermediari, marionete,

urmând ca bunurile sã revinã, ulterior,
unora precum celor din „Statul
paralel”, cel prezent ºi activ
pretutindeni ºi nicãieri!

Pare un scenariu ireal cum un
consiliu local sã renunþe atât de
uºor la niºte bunuri ale oraºului,
pe care vremelnic îl pãstoreºte mai
bine sau mai prost!

Am cerut un punct de vedere unui
consilier (implicat!) ºi mi-a spus cã
scenariul ar putea fi adevãrat ºi simte
o oarecare vinovãþie, doar cã la ei
este previzibil „efectul de turmã”. L-
am privit contrariat, cã n-am înþeles
explicaþia lui, dar nici nu i-am cerut
sã se explice. Dacã scenariul se
dovedeºte autentic atunci avem de
a face cu cel mai mare tun imobiliar

dat vreodatã la Strehaia. ªi Cosa
Nostra italianã ar putea fi invidioasã.
O dozã de adevãr se simte în aerul
irespirabil al oraºului!

Dacã este adevãrat, ar trebui
strânºi cu „brãþãrile” cei care ºi-au
dat acordul, cã doar vinovaþii
trebuie sã plãteascã, pentru prostie
sau implicare voitã.

Sã sperãm cã nu se va întâmpla
asta ºi patrimoniul însemnat al
fostului FLAPS va reveni oraºului
Strehaia, al nostru, al tuturor!

Pânã atunci, dragi cetãþeni, ne
meritãm soarta dacã avem
încredere ºi votãm pe cei care
suferã de „efectul de turmã”.

Sã auzim de bine!
Vasile Vulpaºu

Pandemia COVID-19 a declanºat
reacþii nefaste la cam toate nivelurile
civilizaþiei terestre, acolo unde a
pãtruns, dar ºi pe acolo unde încã
nu a ajuns efectiv, acolo având aºa-
numite “efecte co-laterale”.

Pe de altã parte, la auzul unei
ºtiri despre aerul Bucureºtilor,
anume cã, prin întreruperea masivã

COVID-19, faþa bunã a lucrurilor

a circulaþiei persoanelor, dar mai
ales a autovehiculelor dupã
declararea stãrii de urgenþã, aerul
a devenit mult mai curat, deci s-a
depoluat, cum am spune cu termeni
mai eco, o “curãþire” ce l-a adus
cam la parametrii unui aer de
munte! Ei, bine, iatã, un efect
benefic al acestei pandemii, anume

depoluarea, a Bucureºtilor, dar,
prin analogie, cu siguranþã ºi a
altor localitãþi mai mari sau mai
mici care s-au supus, volens
nolens, recomandãrilor derivate
din  situaþia de crizã generalã.

Chiar dacã efectul acesta pozitiv
este infinit mai mic decât efectele
distructive, aºa cum sunt ele reflectate
de presã ºi autoritãþi, el trebuie privit
ºi din perspectiva acestor...
recomandãri ale militanþilor mediului,
ale autoritãþilor în materie de ecologie,
anume sã reducem pe cât posibil
circulaþia cu autoturismele atunci
când este posibiul, sã nu exagerãm
cu deplasãrile motorizate dacã nu este
cazul, cu alte cuvinte, sã reducem
noxele aruncate în aer prin þevile de
eºapament!

Ei, bine, nu am fãcut acest lucru
pânã la acest moment al “stãrii de
urgenþã”, considerând cã o fac ceilalþi,
cã, poate, efectul poluant nu creºte

atât de mult dacã mã urc ºi eu, doar,
azi, la volan, sã merg  pânã pe strada
vecinã, sã-mi cumpãr un ziar, cã,
poate, dacã ard niºte resturi menajere,
între ele ºi plastic, în curtea casei, ce
mare pagubã, cã dacã eu merg cu o
maºinã la serviciu, nevasta cu alta,
copilul major are ºi el maºina lui, cu
care merge la ºcoalã, ce poluare mare
face, sau dacã merg la o promenadã
înconjurând parcul la volanul
autoturismului, nu-i nicio poluare
prea mare...

Da, aºa este, fiecare dintre aceste
ipostaze - puþine dintre câte ar putea
fi enumerate - nu sunt, fiecare în
parte, periculoase ecologic vorbind,
dar cumulate ºi înmulþite cu alte mii
ºi zeci de mii de semeni care gândesc
la fel, poluarea se vede, se simte,
chiar dacã, pe alocuri, ne facem cã
n-o vedem, sau declarãm cã... ne-am
obiºnuit cu ea, asta-i situaþia...

 Continuare în pag. 14
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Prima noapte de restricþii ,
impuse de Ordonanþa Militarã nr.
2, a adus ºi primele amenzi
usturãtorare pentru inconºtienþã.
Nu mai puþin de 48 de mehedinþeni
au fost gãsiþi la plimbare, cu
inconºtienþã crasã, ºi amendaþi
corespunzãtor. Amenzile au totalizat
circa 120.000 de lei!

„În urma acþiunii desfãºurate
începând cu ora 22.00, poliþiºtii
mehedinþeni au aplicat 48 sancþiuni
contravenþionale în valoare de
119.200 lei, pentru nerespectarea
dispoziþiilor articolului 5, alin. 1,
din Ordonanþa Militarã Nr 2/2020”,
transmite purtãtorul de cuvânt al IPJ
Mehedinþi, Andreea Rãdoi.

De luni seara s-a restrâns dreptul
de a ieºi din casã noaptea. Conform
ordonanþei militare, în intervalul
orar 22.00 - 06.00, cetãþenii au

Prima noapte de restricþii, primii
inconºtienþi, primele amenzi

 R.D.C.

voie sã iasã din casã doar pentru
strictul necesar, printre care
cumpãrãturi de bazã, asistenþã
medicalã care nu poate fi amânatã,
îngrijirea bãtrânilor, sau deplasãri
scurte în apropierea locuinþei,
precum ºi alte deplasãri urgente.
Cei care pãrãsesc domiciliul,
trebuie sã completeze o declaraþie
în care sã menþioneze motivul
ieºirii, sau sã aibã o adeverinþã de
la serviciu, care sã menþioneze cã
deplasarea este fãcutã în scop
profesional.

Autoritãþile ne recomandã, pe de
altã parte, sã nu ieºim din casã în
timpul zilei decât pentru strictul
necesar ºi au interzis grupurile mai
mari de 3 persoane. Pot ieºi totuºi
împreunã familiile alcãtuite din mai
mult de trei persoane, dacã locuiesc
în aceeaºi casã.

Lucrãrile de modernizare a DJ 671A,
pe tronsonul Crãguieºti - Ilovãþ –
Studina – ªovarna - Rudina al DJ
671A, pe o lungime de peste 12 km,
sunt în plinã desfãºurare. S-a lucrat la
podeþe, poduri ºi terasamente, iar în
acest moment se aºterne balastul
urmând sã se toarne piatra ºi straturile
de asfalt. Totodatã, podul de la Rudina,
un obiectiv important al drumului, a
fost realizat în proporþie de 50%.
Beneficiarii lucrãrilor de aici sunt în
mod direct locuitorii din ªiºeºti, Ilovãþ,
ªovarna ºi Bala, care vor circula pe
un drum complet modernizat
începând cu toamna acestui an, când
investiþia va fi finalizatã.

De asemenea, 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

Continuã lucrãrile pentru
modernizarea infrastructurii rutiere

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, 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.

Funcþionarele de la oficiile Poºtei
Române de pe raza municipiului
Drobeta Turnu Severin sunt speriate.
Acestea lucreazã cu publicul în
condiþii total neconforme cu
amploarea pandemiei. La niciun

Lucrãtorii poºtali, neprotejaþi de ecrane Oficiile poºtale din Drobeta Turnu Severin nu sunt dotate cu
ecrane de protecþie! Funcþionarele de la ghiºee nu beneficiazã de

aceastã facilitate ºi sunt nevoite sã lucreze cu publicul expunându-
se riscului de contaminare cu coronavirus. Poºta Românã susþine

cã nu existã o recomandare pentru astfel de dotãri.

 Biroul de presã

ghiºeu nu existã ecrane
de protecþie, iar
funcþionarele au doar
mãºti pe faþã. Este
adevãrat cã în Oficiul
Poºtal nu intrã mai mult
de 4 persoane deodatã
ºi cã în interior existã
câte o sticlã cu
dezinfectant, dar
aproape nimeni nu o
foloseºte. Angajatele de
la ghiºee sunt spreiate,

dar se tem ºi sã vorbeascã. Ele cer
ca Poºta Românã sã le protejeze.

Am solicitat un punct de vedere
de la directorul Oficiului Judeþan
Poºta Românã Mehedinþi, dar
acesta ne-a direcþionat cãtre

purtãtorul de cuvânt de la nivel
naþional. De la departamentul de
comunicare am aflat cã montarea
ecranelor de protecþie nu a fost o
recomandare pentru oficiile poºtale,
iar multe dintre ghiºee nu permit
instalarea unor astfel de protecþii.

„Referitor la montarea ecranelor
de protecþie realizate din plexiglas,
aceasta nu a fost o recomandare
pentru oficiile poºtale, iar multe
dintre ghiºee nu permit instalarea
unor astfel de protecþii. Însã
reprezentanþii companiei au fãcut
apel cãtre toþi diriginþii de oficii ca,
acolo unde au existat aceste panouri

ºi au fost înlãturate, sã fie montate
la loc”, se aratã în punctul de
vedere transmis de directorul
general al Poºtei Române, Horia
Grigorescu.

Totuºi directorul general al Poºtei
Române ne asigurã cã toate
subunitãþile poºtale din þarã au fost
dotate cu mãºti de protecþie, mãnuºi
de unicã folosinþã, sãpun ºi
dezinfectanþi de mâini ºi suprafeþe.
Totodatã, compania susþine cã a luat
o serie de mãsuri pentru protejarea
angajaþilor ºi a clienþilor împotriva
rãspândirii virusului COVID-19.

 continuare în pag. 15
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

Ministerul Afacerilor Interne a
emis Ordonanþa Militarã nr.3/
24.03.2020 cu privire la mãsuri de
prevenire a rãspândirii noului
coronavirus.

Astfel, autoritãþile administraþiei
publice locale au obligaþia de a
identifica, de a oferi adãpost ºi îngrijire
tuturor oamenilor fãrã adãpost. În
acest sens, am demarat deja acþiuni
la nivelul municipiului de identificare
a persoanelor fãrã adãpost.

Mãsuri de prevenire a rãspândirii COVID-19
De asemenea, administratorii

pieþelor agroalimentare au obligaþia
de a organiza activitatea de vânzare
astfel încât sã se pãstreze o distanþã
socialã între comercianþi ºi
cumpãrãtori. Mai mult, comercianþii
ºi producãtorii agricoli din pieþele
agroalimentare sunt obligaþi sã
adopte mãsuri de protecþie
împotriva rãspândirii COVID-19,
respectiv sã poarte mãnuºi ºi mãºti.

S-au luat deja la nivelul pieþelor
din Drobeta Turnu Severin aceste
mãsuri, în piaþa Mircea fiind
anunþaþi invlusiv prin avertizare
audio toti comercianþi cu privire
la obligaþiile pe care trebuie sã
le respecte.

Siguranþa severinenilor care îºi
cumpãrã cele necesare traiului
zilnic este prioritate, astfel încât ne
vom asigura cã se respectã cu
sfinþenie aceste mãsuri de protecþie
a cumpãrãtorilor.

Viceprimar Daniel CÎRJAN

*          Pe zi ce trece, în loc ca
temutul virus sã îºi dea obºtescul
sfârºit, simþim cã ne îngropãm în el
ºi în urmãrile lui tot mai temeinic ºi
mai fãrã speranþe de întoarcere la
traiul nostru obiºnuit. În þara noastrã
nu se mai întâmplã aproape nimic,
în afarã de sforþãrile, practic invizibile,
oricum fãrã rezultate încurajatoare, de
a combate pe inamicul invizibil numit
Coronavirus, fie-i numele în veci
blestemat. Emisiunile de stiri s-au
transformat în ghiºee contabilizatoare
ale ravagiilor coronavirusului, de aici
sau de aiurea. La reporterii de teren
constat o satisfacþie greu de þinut în
frâu atunci când e vorba de anunþat
încã un deces al lui corona virus. Ce-
i cu voi, prieteni? Aþi ajuns sã juisaþi
la adierea morþii? Vã aflaþi în întrecere
socialistã? Vi se pare cã, sub raportul
numãrului de victime ºi de
îmbolnãviri, România nu ar fi intrat
încã în rândul lumii? Of, Doamne! Dar
cu nevoia de a nu coborî starea de
spirit a populaþiei mai jos decât nivelul
suportabilitãþii nu v-aþi familiarizat
încã? Vã întreb pentru cã staþi cu
deontologeala în gurã toatã ziua.
   * Cam toþi gãlãgioºii ãºtia pricepuþi
la toate ar trebui sã umble pe la

Javre la plimbare în vreme de crizã
sertarele conºtiinþei profesionale
pentru a-ºi reaminti sau pentru a afla
cã starea de spirit a unei naþii este
esenþialã atât în propãºirea, cât ºi în
decãderea ei. Aºa cã, dacã vorbim
mai direct, mai pe la colþuri, de
revenirea la normalitate e bine sã nu
uitãm cã aceastã revenire la
normalitate va fi posibilã doar prin
eforturile de autodepãºire ale acestui
popor ºi nu ale altuia, dar ºi pe starea
sa optimã de spirit. Atitudinea
defetistã este mortalã pentru un
popor care vrea sã renascã.
   * Da, situaþia din sistemul de
sãnãtate actual nu este deloc dintre
cele mai roze.  Este, pe alocuri, de-
a dreptul catastrofalã. Din acest
motiv, eforturile corpului medical
românesc, aflat în prima linie a
luptei cu virusul, fiind deci cel mai
expus, trebuie sã fie apreciate la
justa valoare, iar preocupãrile
autoritãþilor pentru protecþia lor sã
fie cât se poate de reale, iar nu
demagogice. La spitalul din
Suceava situaþia este de-a dreptul
explosivã, nu mai puþin de 70 de
medici fiind contaminaþi cu corona
virus de la pacienþii care nu au
colaborat cinstit cu ei. Asta este cu

adevãrat o mare problemã. Dupã ce
mulþi diasporeni au venit pe diverse
cãi în þarã, ascunzându-ºi
ascendentele socio-medicale, locul
de provenienþã, simptomatologia
actualã.  Mai zilele trecute,
caraghiosul Klaus Iohannis a luat
o poziþie marþialã ºi a fãcut un fel
de apel la asigurarea protecþiei
medicilor. Ceea ce nu am înþeles
cui se adresa, de fapt, cu acest

apel? Poporului român în întregul
sãu? Diasporez i lor  pe care
dumnealui atat de mult i-a cultivat
prin atâtea  campanii electorale?
Atunci cui? Subordonaþilor sãi din
guvern, care nu îl prea mai ascultã?
Nu cumva asta este o retoricã goalã,
gãunoasã, ca de obicei, menitã sã
impresioneze pe stupid people în
sensul cã dumnealui munceºte, e
acolo, în capul trebii, ce mama
mãmicuþei ei de treabã. Da, o face
dupã modelul consacrat în primele
zile ale aºa-zisei revoluþia din
decembrie 1989 – „Mircea, fã-te cã

lucrezi”. De când cu criza
coronaviusului, aºa-zisul
preºedinte al României si-a fãcut
obiceiul de a ieºi zilnic de douã –
trei ori sã povesteascã dumnealui
cum e cu criza corona virusului. Tot
ceea ce gãvãreºte Dulapul din Deal
este apã de ploaie de cea mai slabã
calitate. Nu convinge pe nimeni. El
nu vrea decât sã se aºeze  în fruntea
celor câþiva oameni responsbili a

cãror muncã vrea sã ºi-o treacã
între realizãrile lui inexistente. Vai
de capul nostru!
   * Nu aº dori câtuºi de puþin sã ma
refer la aspectele, cum sã le zic,
anecdotice legate de criza acestor
zile. Dar nu pot sã nu amintesc
anunþul dat de un imbecil sinistru
pe reþelele de socializare prin care
dorea sã-ºi închirieze doritorilor
javra proprietate personalã sã o
plimbe prin oraº contra sumei de
50 de ei! Aºa ceva? Da, aºa ceva.
Nu ºtiu dacã alþi imbecili au...
muºcat oferta.
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Dupã cum se ºtie, prima mitropolie
a Þãrii Româneºti a apãrut în anul
1359, prin transferul scaunului de la
Vicina în reºedinþa voievodalã de la
Argeº, act însoþit de consacrarea lui
Iachint ca „arhiereu legitim a toatã
Ungrovlahia”. Ceea ce s-a remarcat
însã mai puþin pânã în prezent, este
faptul cã acest act a urmãrit nu numai
stoparea ofensivei catolice în regiune,
ci ºi evitarea ierarhiei Bisericii
ortodoxe sârbe, care atunci fusese
anatemizatã de cãtre patriarhia
ecumenicã de la Constantinopol,
pentru faptul cã mitropolitul Ioanichie
de la Peæ îºi asumase calitatea de
patriarh, urmând a-l încorona apoi pe
ªtefan al IV-lea Duºan (1331 - 1355)
ca „þar al grecilor ºi sârbilor” (1346),
care devenise astfel un rival periculos
al Imperiului bizantin.

Ca ºi în cazul primei mitropolii,
actul sinodal din octombrie 1370
menþiona hirotonirea fostului preot
Daniil Critopol, cãlugãrit între timp
sub numele Antim, în calitate de
mitropolit „al unei pãrþi din

MITROPOLIA SEVERINULUI ÎNTRE BIZANÞ ªI ÞARA ROMÂNEASCÃ (II)
Condiþiile apariþiei celei de a doua mitropolii în Þara Româneascã

Ungrovlahia, adicã al unei jumãtãþi”,
pe care actele greceºti menþionate nu
o precizeazã, dar alte surse îngãduie
constatarea cã era vorba de pãrþile
olteneºti din vestul þãrii. O deosebire
importantã între cele douã situaþii
rezidã însã în pomenirea acordului
imperial pentru transferul lui Iachint,
care nu mai apare în cazul lui Antim,
întrucât la momentul respectiv, al
anului 1370, împãratul Ioan al V-lea
(1341 - 1391) se afla în Italia, unde-
l întâlnise pe papa Urban al V-lea
(1362 - 1370), prestând cu acel prilej
ºi o mãrturisire de credinþã catolicã,
dar numai cu titlu personal, promiþând
mai multe lucruri în aceastã privinþã,
în speranþa declanºãrii unei noi
cruciade, sau a obþinerii unui
consistent ajutor apusean, pentru
anihilarea primejdiei turceºti, devenite
tot mai ameninþãtoare de la o zi la alta.

Ambelor situaþii de început al celor
douã mitropolii le-a fost însã comun
faptul cã nu se fãcea nicio precizare
cu referire la oraºul de reºedinþã al
mitropoliei respective, lucru puþin

obiºnuit dacã avem în vedere practica
ºi legislaþia canonicã bizantinã. De
aceea sunt întru totul fireºti discuþiile
ce s-au purtat în privinþa reºedinþei
mitropoliþilor în acea perioadã de
început a statalitãþii noastre
medievale. Încã din primul sfert al
veacului al XV-lea capitala Þãrii
Româneºti s-a mutat la Târgoviºte,
mitropolitul þãrii rezidând însã în
continuare la Argeº, abia Neagoe
Basarab (1512 - 1521) fiind cel care
a adus mitropolia lângã domnie la
Târgoviºte, unde i-a înãlþat ºi
impozanta catedralã, „cu opt turle”,
cum o descria ºi protosul athonit
Gavriil în Viaþa Sfântului Nifon,
edificiu care, din pãcate, n-a mai ajuns
pânã la noi, acelaºi voievod lãsând
însã la Argeº frumoasa mãnãstire
care adãposteºte osemintele primilor
regi ai României.

În privinþa celuilalt mitropolit, zis
„al unei pãrþi a Ungrovlahiei’, nici lui
nu i se pomeneºte reºedinþa decât
dupã trecerea unui sfert de veac, abia
la 6 noiembrie 1396, adicã dupã
marea înfrângere creºtinã de la
Nikopol, când la una din ºedinþele
sinodului permanent din Capitala
bizantinã patriarhul era secondat doar
de doi prelaþi, anume de mitropolitul
Cyicului ºi de cel al Severinului,
pentru ca la o ºedinþã din ianuarie
1397 numãrul prelaþilor din sinod sã
fie de cinci, anume cel de Cyzic,
Nicomedia, Severin, Corint ºi
Mçdeia, enumeraþi în ordinea
canonicã prevãzutã de cea mai recentã

rânduialã a scaunelor (taxis
kathedras). Reiese cã la un moment
dat mitropolitul Severinului, care pe
atunci era grecul Athanasios, decidea
în cadrul sinodului ca al treilea alãturi
de doi patriarhi, anume cel în funcþie
care era Antonios al IV-lea (1389 –
1390 ºi 1391 - 1397) în a doua sa
pãstorire, precum ºi viitorul patriarh
Matei (1397 - 1410), adicã tocmai
fostul mitropolit al Cyzicului, care nici
el nu era numit în cazul de faþã.

Observãm cã Antim, mitropolitul de
la Argeº ºi înaintaºul lui Athanasios
în scaunul din partea vesticã a Þãrii
Româneºti, nu era prezent la lucrãrile
sinodului patriarhal la momentul
respectiv, foarte probabil din motive
de sãnãtate, ca ºi primul mitropolit
Iakint, în ultima parte a vieþii sale. De
altfel Antim ºi renunþase prin anul
1388 la demnitatea în care continuase
eforturile lui Iakint, ca ºi ale
succesorului acestuia Chariton. Acesta
cumulase altminteri demnitatea din
Þara Româneascã cu aceea de egumen
al mãnãstirii athonite Cutlumus, iar în
final ºi de protos al Sfântului Munte.
Contrar tuturor aºteptãrilor, Antim s-a
însãnãtoºit, la 15 februarie 1389
permiþându-i-se revenirea în
demnitatea de mitropolit, deºi se
cãlugãrise ºi îmbrãcase chiar marea
shimã monahalã, fapt nelipsit de unele
discuþii canonice, relatate de Isidor
Glabas, contemporan al sãu în
scaunul de la Tesalonic (1380 - 1396).
(va urma)

Prof. Univ. Dr. Tudor Teoteoi

Spre sfârºitul sãptãmânii trecute,
în contextul recluziunii domiciliare,
auto - mai mult sau mai puþin -
impuse, corespondam internaut cu
un severinean aflat la Viena ca
rezident de ani buni. Îmi spunea,
printre alte mãsuri ale guvernului
austriac impuse de COVID 19, cã
poliþia amendeazã persoanele aflate
pe stradã ºi care nu au aceeaºi
adresã pe cartea de identitate, cu
3.500 euro, adicã vreo 17.000 lei,
ori 17 milioane lei vechi! Cu alte
cuvinte, se descurajeazã plimbatul
de plãcere, cu toatã fermitatea.
Desigur, te poþi deplasa, ºi acolo,
pentru cumpãrãturi, la medic, sau
serviciu, în acest ultim caz, deþinând

ºi adeverinþã de la angajator, cum
cã ai programul ce presupune
deplasarea între niºte ore, nu aºa,
spui cã mergi la lucru, ºi, ein, zwei,
polizei, eºti crezut pe cuvânt!

ªi tot sporovãind noi, îmi trimite
fotografia unui KULTUR PASS, adicã
un fel de “permis cultural”, tradus
liber, dar el înseamnã pentru
deþinãtorul lui, intrare gratuitã la
spectacole de teatru, muzee, expoziþii
pe tot terioriul Austriei. Condiþia
obþinerii unui astfel de PASS este sã
faci un curs artistic, indiferent de gen,
la nivel neprofesionist, sã reþinem,
organizat de stat, la absolvire primind
ºi un astfel de document. De

menþionat – tot prietenul îmi zicea –
“cursul este suportat 99% de stat”,
la fel, asigurã gratuitate pe transportul
în comun dacã nu eºti din localitatea
în care are are loc cursul.

În Viena, mai aflu, existã Teatrul
“Pigmalion”, unde joacã români, ºi
este frecventat ºi de români, ºi de
oricine altcineva vrea, numãrul de
locuri, vreo 40, dar este mereu plinã
sala! Se joacã multã dramã, aflu, Kafka,
preponderent, în ultima vreme, iar
prietenul nostru, spectator
consecvent, acolo, cu un curs de arta
actorului la Casa Tineretului din
Severin, prin anii ’90, apoi ca student
la Artã teatralã, în România, a fost

KULTUR PASS – bitte!

invitat de directorul teatrului sã facã
parte din trupa de actori, dar a cam
ezitat, însã, l-am încurajat s-o facã
chiar dacã lui îi place mai mult sã joace
comedie!

 Continuare în pag. 11
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Cînd musafirul pandemic ne va
pãrãsi, nimic nu va mai fi la fel pe
mapamond. Trena rãzboiului biologic
Covid-19 va lãsa în urmã un uriaº
deºert economic, va produce mutaþii
geopolitice ºi geo-economice ºi,
poate, chiar, perspectiva extinderii de
putere a Chinei pe plan mondial. În
spatele pandemiei stau scenarii de-
a dreptul înfiorãtoare! Prezenþa
masivã a militarilor americani, 37
de mii la numãr, pe teritoriul Europei,
este, poate, parte dintr-un plan
diabolic. Nu ºtim dacã au venit la
cules de trufe sau dacã Trump i-a
trimis în concediu de odihnã, cu mãºti
ºi mãnuºi, ca sã nu lase amprente, cum
au lãsat la bordelul de la baza scutului
antirachetã Deveselu. Prezenþa lor
vorbeºte despre faptul cã, ori au o
tehnicã specialã de apãrare împotriva
virusului, ori virusul e doar o mascã
sub care omenirea este împinsã în
direcþia doritã de mondialiºti. Ori
se pune la cale o resetare a
graniþelor europene.

Minþile destupate au înþeles cã acest
coronavirus e un rãzboi economic fãrã
reguli ºi o afacere profitabilã marilor
puteri. S.U.A. vor sã arate lumii cã
N.A.T.O e o pulbere de cacao, în cutii
expirate, iar roboþii lor pot invada
oricînd teritorii naþionale. Ne pot trage
cînd vor un glonþ în cap. Experienþa
ultimelor rãzboaie sîngeroase a arãtat
cã, în ciuda Nobelului pentru pace,
înfulecat de Obama, pentru toate
crimele comise în lume, peste tot pe
unde au trecut rãzboinicii unchiului
Sam, moarte ºi apocalipsã au semãnat.
Doar nu credeþi cã plantarea atîtor
soldaþi în Europa, ºi la noi, împreunã
cu tehnica de rãzboi aferentã,

Preºedintele era mai bun ca ºofer pe salvare
prevesteºte creºterea nivelului de trai
în România! Dacã ar fi fost vorba
despre un exerciþiu militar de rutinã,
de ce n-a avut loc la mama lor, în SUA?
Ei sînt de profesie mercenari, se bat cu
cine vor, fãrã pricinã, 80% din
economia lor o reprezintã industria de
armament. ªi atunci, cum? Sã li se
altereze armele pe stoc?De reþinut! Nu
mai existã þãri independente, cum era
România socialistã a lui Ceauºescu! ªi
noi, ca stat-colonie, aparþinem celor din
umbrã, celor care finanþeazã rãzboaiele,
virusurile ºi medicamentele. Ce s-a
hotãrît recent, la reuniunea de la Davos?
Nu cumva Davos a fost o Malta doi?

Din pãcate, Bill Gates e „fiul”
unchiului Sam, iar flãcãul ãsta de 70
de ani e obsedat de virusuri,
vaccinuri ºi reducerea populaþiei
globale. Scriam despre subiect, în
editorialul „Adevãrul despre Ebola,
Monsanto, Bill & Melinda Gates
Foundation ºi Fundaþia Sörös”[1].

Atunci, cum sã fie speranþe de
pace ºi normalitate în societatea
româneascã, aflatã în picaj, o
societate fãcutã preº la picioarele
marilor nebuni ai lumii, unde
bacteriile guvernului Lucovid colcãie
în incompetenþã? Cum prost afirmã
unii, am scãpat de ciuma roºie, deºi
ciuma roºie n-a fost mortalã, ºi ne-
am ales cu ciuma galbenã.
Adevãrata contagiune sînt
pedestraºii preºedintelui! Cu acest
guvern penele s-a încheiat orice
guvernare pentru popor. E ca ºi cum
þara n-ar avea guvern. Nu putem
scãpa de ciuma galbenã doar cu
dezinfectant, mãnuºi ºi mãºti. Poate
cu rugãciuni aprinse ºi posturi
riguroase. Isteria creatã pe seama
pandemiei are straie politice ºi
pãrinþi mondialiºti. Nimeni nu
contestã cã nu avem probleme în
prezenþa Covid-19, dar nu mai mari
decît gripa sezonierã, care, anual,
face ravagii în lume. În acest
moment, credibilitatea televiziunilor
tinde spre zero în rîndul cetãþenilor.
Mass-media e singura responsabilã
de rãspîndirea panicii. Cetãþenii fiind
deja în pericol odatã cu admiterea
Guvernului Orban3, un guvern ostil
normalitãþii, incapabil sã gestioneze
situaþii de crizã. Fie ele, create
artificial. Un guvern orbit de putere

servilã altora, care nu pricepe cã
viaþa ºi sãnãtatea naþiunii trebuie sã
fie mai presus decît partizanatele,
ambiþiile politice ºi personale.

Dacã vorbim de preºedinte, în
problema virusului, e perseverent pînã
la imbecilitate ºi limitat în discursuri
analfabetice. Mare minune, dacã dupã
colþ nu ticãie ceasul cînd P.N.L. va avea
soarta P.D.L., iar Iohannis pe cea a lui
Bãsescu. Infectarea României cu
isterii globaliste a început de pe
vremea lui Bãsescu, dar s-a miºcat
iute la comenzi externe, cu sprijinul
urmaºului K.W.I. La noi nu poate fi
vorba de epidemie, rata mortalitãþii,
fiind extrem de micã. Conform
statisticilor prezentate periodic de
OMS, anual mor, în lume, aprox
500.000 de persoane din cauza
gripelor sezoniere. În cazul Covid 19,
în patru luni, virusul a ucis aprox.
600 de persoane pe lunã, din rîndul
celor cu un istoric al bolilor. În spatele
pandemiei stau gata sã intre pe piaþã
noi vaccinuri. Profituri uriaºe
pentru companiile farmaceutice,
care joacã tare. De aici ºi proiectul
de lege privind vaccinarea
obligatorie, care aºteaptã avizul
Parlamentului României. Sã nu
uitãm cã, în mod deliberat,
Institutul „Cantacuzino” a devenit
amintire. ªi, atunci, cine are
interesul sã creeze panicã în
România? ªtiut fiind cã panica e
o unealtã de distrugere, nu de
acþiune ºi protecþie. Iatã de ce, prin
orice discurs ºi intervenþie a
mass-media se propagã frica.
Frica produce îndobitocire prin
ascultare ºi supunere.

Culmea e cã peste ceva timp, cînd
ne vom vindeca de isterie, aceiaºi
jurnaliºti care au panicat populaþia cu
apocalipse se vor înghesui sã ironizeze
isteria generatã tot de ei. În vremea
crizatã artificial, cînd România ºi
Ungaria au premieri cîte un Orban, vã
invit sã vedeþi diferenþele de demnitate
naþionalã ºi de guvernare! Orban al
Ungariei chiar ºi-a suflecat mînecile
ºi luptã pentru poporul sãu, în timp
ce Orban Sicã Mandolinã nu s-a trezit
din somnul beþiei de putere, fiind de-
a dreptul lovit de realitatea
contondentã, ambalatã în staniol
mondial. Situaþia precarã din sãnãtate

este responsabilitatea exclusivã a lui
Bãsescu ºi a guvernului Boc. În zece
ani de dictaturã au alungat medicii ºi
personalul medical peste hotare, peste
patruzeci de mii de medici ºi asistente
au pãrãsit þara, au desfiinþat peste
patruzeci spitale, au tãiat salariile
medicilor, au adus acest sector într-o
situaþie criticã, fãrã stocuri de aparaturã
medicalã, reactivi pentru analize ºi
materiale de maximã necesitate.
Guvernarea A.L.D.E.- P.S.D. n-avea
cum sã rezolve, într-un timp atît de
scurt, ceea ce distrusese dictatura
Bãsescu în zece ani. Dar, au mãrit
salariile medicilor, ruºinos de mici,
þinute de Bãsescu în cuantum de 800
de lei lunar. Ei, în acest climat destul
de ostil, preºedintele ºi gaºca
liberalilor îºi vor gãsi cu lumînarea
sinuciderea politicã. Toatã tevatura lui
Iohannis cu anticipatele a avut drept
scop securizarea posturilor de
procurori, care sã le asigure pãstrarea
în secret a dosarelor lor penale,
precum ºi desfiinþarea Secþiei pentru
Investigarea Infracþiunilor din Justiþie.

Faptul cã preºedintele nu transmite
nimic inteligibil prin mesajele
publice, demonstreazã cã are
„conºtiinþa” limitãrii. Cã este un
narcisist lipsit de empatie ºi de
scrupule, ca orice narcisist. Românii,
pensiile, salariile, sînt un plan secund,
atîta timp cît Covid îl scapã de furcile
caudine. Nici nu prea înþelege ce-i cu
zarva epidemiei, fiind un grandoman,
susþinut de un electorat naiv, de o
presã securistã mediocrã, plinã de
jurnaliºti care n-au învãþat la ºcoalã
sã gîndeascã cu capul lor. Dupã
recentele discursuri prezidenþiale,
poate-ºi vor da seama ºi românii
plecaþi prin þãri strãine pe cine-au
votat ºi ce hram poartã alesul lor.

Ceea ce nu ºtie preºedintele
despre el e cã a devenit „expert” în
epidemii, ºtie ce înseamnã rata de
infecþie ºi cum evolueazã ea. Ce i-a
mai rãmas este sã devinã ºofer pe
maºina salvãrii ºi sã mînuiascã
izoleta. E mult mai potrivit. Chiar!
Oare are permis auto? Medic sau
virusolog, n-are cum sã fie, s-ar lua
de gît cu cercelul strãin, care a
infectat urechea sãnãtãþii româneºti.

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

[1] https://www.art-emis.ro/editoriale/
adevarul-despre-ebola-monsato-bill-a-
melinda-gates-foundation-si-fundatia-soros
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În România pânã ºi o ordonanþã
militarã e laxã. Nicio diferenþã în ceea
ce priveºte viaþa fãrã ordonanþã ºi viaþa
cu ordonanþã. România se aflã ºi ea pe
harta statelor lumii care au înregistrat
victime. Bolnavii foarte grav au cedat
primii. Pe listã urmeazã bãtrânii ºi,
probabil, persoanele de vârstã mijlocie.
Virusul face casã bunã cu persoanele
care au sistemul imunitar slãbit ºi care
nu mai pot sã lupte.

Dar tinerii pot lupta, sã aibã grijã
de cei în vârstã. Stã în puterea lor sã
nu îi mai lase pe cei în vârstã sã iasã
din locuinþe; stã în puterea ºi în
sãnãtatea lor sã le dea o mânã de ajutor
la cumpãrãturi. Nu mai trebuie sã
vedem persoane în vârstã pe stradã.
Bãtrâni la 70 – 80 de ani care merg
chiar ºi la magazinul din colþ pentru a
cumpãra trei cartofi ºi douã mere. Plus
o pâine sau câteva medicamente.
Pentru cã oricum bãtrânii nu îºi permit
mai mult, majoritatea având niºte
pensii de rahat, raportat la media din
UE. Aºadar, stã în puterea celor tineri
sã îi convingã pe bãtrâni sã nu mai
iasã din case ºi sã îi ajute cu lista de
cumpãrãturi care oricum este micã.

Luminiþa de la capãtul tunelului care dã colþul
Dacã în þara noastrã nu se va pune

serios problema rãmânerii totale în
case a cetãþenilor, mãcar pentru o
sãptãmânã de zile, este greu de crezut
cã nu vom ajunge în situaþia unor
state, precum Italia, Spania sau
Franþa. Iar dacã se va întâmpla acest
lucru, atunci Dumnezeu cu mila.

În România sunt foarte multe
persoane bolnave ºi nu este vorba
numai de cei în vârstã, dar ºi mulþi
tineri care suferã de diabet sau de boli
cardiovasculare. În afarã de copii, e
greu de gãsit un adult trecut de 30
de ani care sã nu sufere de câte ceva.
Apoi, în România am tot încercat în
ultimii 30 de ani sã punem pe
picioare un sistem de sãnãtate
performant. Una la mânã, foarte multe
generaþii de medicii, de specialiºti,
de cercetãtori au plecat din þarã ºi
lucreazã în spitale din Italia, Franþa
ºi Spania. Adicã unde sistemul este
greu încercat ºi unde aproape cã se
ajunge la colaps, cum este cazul
Italiei. Mai þine, desigur, ºi de
disciplina cetãþenilor, de a respecta
hotãrârile autoritãþilor de a sta în case.

Ce face România în tot acest timp?

 ªtefan Bãeºiu

Ascunde date esenþiale pentru
informarea cetãþenilor. Este vorba de
statistica pe judeþe. Nu se mai ºtie
oficial câte cazuri de COVID 19 sunt
în fiecare judeþ. Dacã nu se cunosc
aceste date, atunci populaþia se
întreabã câþi cetãþeni sunt în judeþ
infectaþi cu noul coronavirus. De ce
nu se comunicã oficial? Sunt date
omise în mod voit de cãtre autoritãþi,
iar omisiunea înseamnã
dezinformare, potrivit legilor
comunicãrii. Oamenii trebuie sã fie
þinuþi în cap cu ideea cã, dacã nu se
mai cunosc datele, atunci lumea nu
mai intrã în panicã. Fiecare îºi va da
cu pãrerea ºi va sta în incertitudine.

Sistemul românesc de sãnãtate
este departe de a fi perfect ºi avem
încã norocul cã au mai rãmas medici
ºi asistente. De la un anumit numãr
de pacienþi în sus cel mai probabil
cã nu va mai face faþã. Nu avem
dotãrile ºi echipamentele necesare
pentru a îngriji mii de bolnavi sau
peste 10.000 de persoane infectate.

Ar fi nevoie de foarte multe
ventilatoare, de medicamente, de
condiþii de izolare, de echipamente
de protecþie pentru cadrele medicale.
De mãºti ºi costume de protecþie care
trebuie înlocuite mãcar în fiecare zi.

La o avalanºã de pacienþi cu
coronavirus, sistemul de sãnãtate
românesc va colapsa. Nu va mai fi
loc pentru toþi bolnavii. Nu vor putea
fi daþi afarã din spitale pacienþii cu
alte boli ºi care sunt, tot în stare gravã.
De asemenea, nu va mai putea fi
fãcutã izolarea, adicã fiecare pacient
în camera sau în salonul sãu, ci zeci
de oameni cu coronaivirus în acelaºi
spaþiu. Adicã cine va reuºi sã
supravieþuiascã bine, cine nu va
merge în altã parte, adicã la cimitir.
Sau la crematoriu. Nu se ºtie care vor
fi regulile. Cert este cã autoritãþile ºtiu
cu siguranþã cã nu se va putea face
faþã ºi, din acest motiv, vor fi luate
mãsuri foarte dure cu privire la
circulaþia persoanelor. Adicã, toatã
lumea în casã.
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Îmi folosesc dreptul
constituþional la libera exprimare,
cu menþionarea a trei dintre
prevederile Art. 30 al Constituþiei
României:

- Libertatea de exprimare a
gândurilor, a opiniilor sau a
credinþelor ºi libertatea creaþiilor de
orice fel, prin viu grai, prin scris,
prin imagini, prin sunete sau prin
alte mijloace de comunicare în
public, sunt inviolabile.

- Cenzura de orice fel este
interzisã.

- Nici o publicaþie nu poate fi
suprimatã.

Þara se prãbuºeºte. Dar cel mai

grav este acest rãzboi al lui

Domnule preºedinte, te rog fii responsabil.
Pãstreazã „distanþa socialã” faþã de mine

Iohannis cu propria þarã. Un rãzboi
de gherilã, bolnãvicios al soldaþilor
sãi, peneliºtii - salvatori de faþadã.
Aþi aruncat Naþia în rãzboiul
româno-român, iar acum, când
poporul are nevoie de siguranþã ºi
încredere, voi daþi decrete imbecile!

România se aflã într-o situaþie
similarã cu cea a anilor ’40 ai
secolului trecut, iar „Pactul Hitler-
Stalin” - nul ab initio - este valabil
astãzi ca la 23 august 1939, dar
„altfel”. Vremurile se schimbã,
nãravul rãmâne, ºi dorinþa
atotputerniciei efemere dãinuie
peste veacuri. Alte vremuri, dar
acelaºi colonialism al supremaþiei
sclavagiste adaptat noilor condiþii
de „rãzboi hibrid total” ºi îmbrãcat
cu haine noi.

În 1940, aliaþii „tradiþionali” ai
României - Franþa ºi Anglia - se
gãseau în dificultate, fi ind
preocupaþi doar de propriile lor
interese. Nu aveau nici timp, nici
intenþia de a-ºi mai aminti de soarta
României. Ea a fost forþatã de

împrejurãri ºi de legile
aspre ale rãzboiului sã
opteze pentru unica
alternativã, prin care îºi
putea recupera teritoriile
pierdute prin ultimatumurile
sovietice din 26-28 iunie
1940, în urma cãrora a
pierdut nordul Bucovinei,
Þinutul Herþa ºi Basarabia,
prin Diktatul de la Viena din
30 august 1940, când
România a pierdut nord-
vestul Transilvaniei ºi prin
tratatul de la Craiova din 7
septembrie 1940, când
României i s-a impus sã
cedeze Bulgariei judeþele
Durostor ºi Caliacra
(Cadrilaterul).

În anul de graþie 2020,
încã nu am fost atacaþi militar, dar
rãzboaiele actuale - nici mãcar cele
declarate oficial - nu se poartã
exclusiv cu bombardamente
aeriene ca cele de la Dresda,
Hiroshima ºi Nagasaki, în 1945, nu
doar cu rachete direcþionate ca în
Irak, Jugoslavia, Libia ºi Siria, nu
doar cu trãdãri naþionale ale

conducerii de stat a României
precum tratatul cu Ucraina, prin
care „niºte rãi ºi niºte fameni” au
renunþat slugarnic, „pe veci”, la
pãmânturile Þãrii, aflate sub
ocupaþie strãinã, nu doar drone
asasine, ci ºi cu arme chimice
biologice. Dacã în 1945 Churchill
a cedat România lui Stalin printr-o
fiþuicã, acum, colonia corporatistã
numitã, deloc întâmplãtor, pe
Google, Wallachia, tot sub ocupaþie
strãinã ºi tot sub dictaturã se aflã.

Italia, membrã a Uniunii
Europene, þara europeanã cea mai
afectatã de virusul COVID-19, a
apelat la caricaturala formã
glo(a)balistã, înstelatã, mult prea
lãudata, dar corupta, pânã la
putreziciune, ºi incompetenta
(ne)Uniune (ne)Europenã, pentru
sprijin în lupta contra acestei
calamitãþi, creatã de minþi bolnave.
I s-a rãspuns printr-o „occidentalã”
impotentã nebãgare în seamã, ca
refuz camuflat, iar comunistele
China ºi Cuba ºi-au trimis medici
în Italia capitalistã sã ajute.

Pe de altã parte, într-un recent
discurs, Preºedintelui Serbiei,
Aleksandar Vucic, a afirmat: „Cred
cã înþelegeþi deja toþi, în aceste
clipe, cã marea… solidaritate
internaþionalã, de fapt, nu existã!
[...] A fost doar un basm scris bine
pe o hârtie… Azi, am trimis o
scrisoare foarte importantã! Avem
nu doar nevoie, ci ºi speranþã!
Singura þarã care ne poate ajuta în
aceste clipe grele este China! [...]
Dupã cum ºtiþi, Uniunea Europeanã
a decis cã nu mai putem sã
importãm bunuri! Ursula von der
Leyen a transmis cã nu putem
importa echipament medical din
U.E.! [...]. Auzim asta de la oameni
care ne-au þinut nouã predici, care
ne-au spus, pe un ton rãspicat, cã
nu ar trebui sã cumpãrãm nimic din
China! Ne-au spus mereu cã nu
preþul mai mic e important, cã
produsele din U.E. au calitate mai
bunã, cã trebuie sã comandãm totul
din U.E.! Când companiile din U.E.
aveau nevoie de banii Serbiei, totul
era minunat, însã acum, când
suntem la nevoie ºi în suferinþã,

banii Serbiei nu mai sunt buni! De
parcã am fi cerut ceva gratis! [...]
cred în ajutorul Chinei! [...] Cât
despre ceilalþi… mulþumim mult
pentru…nimic!”[1].

Soluþia ne-o oferã o personalitate
aflatã în centrul atenþiei lumii
ºtiinþifice mondiale, doamna
General Maior Chen Wei, cel mai
înalt epidemiolog ºi virolog al
armatei chineze:  „Prevenirea ºi
controlul unei epidemii nu poate
aºtepta niciodatã pânã la apariþia
bolii. [...] Ceea ce avem nevoie este
sã construim [...] un sistem
puternic de oameni de ºtiinþã, astfel
încât sã îºi poatã petrece viaþa
studiind ºi cercetând anumite tipuri
de viruºi ºi germeni…
independent de faptul cã acest
coronavirus va dispãrea sau nu
[...]. Ar însemna cã, de fiecare datã
când apare o epidemie, vom avea
cea mai bunã ºi mai autorizatã
echipã disponibilã ºi nu va fi aºa
cum s-a întâmplat acum când a
venit coronavirusul ºi nimeni nu
face mare lucru”[2].

Mulþumesc mult pentru nimic,
domnule preºedinte

Iohannis, care ar trebui sã ia
lecþii de demnitate ºi inteligenþã de
la Preºedintele Serbiei, la 19 martie
2020, aruncã în eter o lamentabilã
ºi imoralã declaraþie de presã,
adresatã românilor din afara
graniþelor Þãrii. O declaraþie nu
doar plinã de ipocrizie - el fiind cel
care de ani de zile asmute pe
români împotriva românilor -, dar
ºi una în care se erijeazã în a-toate-
ºtiutor ºi a-toate-fãcãtor de „lucruri
bine fãcute”, „pas cu pas”, „într-o
« Românie normalã »”: „Românii
din afara graniþelor ne sunt dragi.
Ne dorim sã-i vedem, ne-am dori
sã fim împreunã, dar în acest an,
de aceste sãrbãtori nu se poate!
Iar atunci când totuºi vin în þarã,
conform normelor în vigoare
stabilite de experþi, ei trebuie sã
intre direct în izolare sau în
carantinã, de la caz la caz. ªi atunci
ce rost ar avea sã vinã?”[3].

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

[1] https://www.scmp.com/news/china/
military/article/3064677/meet-major-general-
chinas-coronavirus-scientific-front-line
[2] http://subiectulzilei.md/video-
presedintele-serbiei-nu-exista-nici-un-
fel-de-solidaritate-internationala/
[3] https://romania.europalibera.org/a/
klaus-iohannis-cere-diasporei-sa-nu-
vina-acasa-de-sarbatori/30497124.html

 continuare în numãrul urmãtor
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În fine, de ce aduserãm vorba despre

aºa ceva? Pãi, la noi, în România, astfel
de cursuri (mai) sunt organizate –
subvenþionate, deci – de stat la
Palatele copiilor, spre exemplu, dar nu
avem ºtire de o recunoaºtere la un nivel
mai mult decât o diplomã de absolvire,
ºi atât! Ca sã nu mai vorbim de alte
facilitãþi, aºa cum aflãm de cele din
Austria! Repetãm, este vorba de
cursuri pentru neprofesioniºti, nu
de nivel universitar.

Efectul unor astfel de iniþiative ca
aceea despre care ne-a vorbit prietenul
nostru, este benefic la nivel de
motivaþie a cursanþilor, pe de altã parte,
de creare a unui climat cultural
efervescent, de educaþie nonformalã
clarã ºi fãrã echivoc la nivel social.
Desigur, instructorii din astfel de
lãcaºuri, în Austria, sunt profesioniºti,
ºi ei, motivaþi, la rândul lor, ºi pecuniar,
ºi moral, cu siguranþã, ca parte a unui
sistem care promoveazã de la baza
societãþii cultura ºi educaþia culturalã.

Revenind la România, ºtim, studenþii
de la facultãþile de artã, au acces gratuit
la manifestãrile de gen, dar numai pe
timpul studenþiei, ºi numai în oraºul

KULTUR PASS – bitte!
de reºedinþã al facultãþii, dupã care,
acest drept le este anulat.

Cât priveºte cursurile de artã,
organizate de instituþii non-
guvernamentale, azi, în afara cadrului
reþelei de studii de stat, nu se
recunoaºte ºi nu se încurajeazã în
vreun fel, oficial, niciunul, aici
trebuind sã consemnãm cã, înainte
ºi imediat dupã ’89, doar cursurile de
calificare profesionalã erau la mare
preþuire ºi recunoaºtere. Odatã cu
noile reglementãri de dupã ’89, ºi
trecerea acestora sub “direcþiile
judeþene de forþã de muncã”, cursurile
de artã au dispãrut complet, sufocate
de birocraþie ºi, mai ales, de
orientarea aproape în bloc a tinerilor,
în special, spre zona de divertisment
facil ºi spre consumul masiv de
produse culturale kistch.

Nu ne apucãm sã facem vreo
recomandare sau alta în acest sens,
fiecare piere (ºi) cultural “pre limba
sa”, dar statul român ar trebui,
zicem constatativ, sã mai ia aminte
ºi la astfel de iniþiative de subvenþie
ºi susþinere, nu doar la cele care
impun restricþii ºi induc fiori reci...

 S. Dan

Comunicat de presã
UNTRR solicitã Comisiei Europene ºi Guvernului sã permitã

deplasarea cu avionul, microbuzul sau autoturismul personal cãtre
camioanele aflate în Europa de Vest, ºoferilor profesioniºti români
care deþin atestat, card tahograf ºi contract de muncã la firmele de

transport rutier româneºti sau strãine 

Uniunea Naþionalã a
Transportatorilor Rutieri din România
(UNTRR) solicitã Comisarului
European pe Transporturi, doamna
Adina Vãlean, Prim-Ministrului
României, domnul Ludovic Orban,
Ministrului Transporturilor,
Infrastructurii ºi Comunicaþiilor,
domnul Lucian Bode, Ministrului
Afacerilor Interne, domnul Marcel
Vela, Ministrului Afacerilor Externe,
domnul Bogdan Aurescu, Ministrului
Economiei, Energiei ºi Mediului de
Afaceri, domnul Virgil Popescu,
Secretarului de stat în Ministerul
Afacerilor Interne, ºeful
Departamentului pentru Situaþii de
Urgenþã, domnul Dr. Raed Arafat, sã
permitã ºoferilor profesioniºti
români care deþin atestat
profesional, card tahograf digital ºi
contract de muncã la firmele de
transport rutier româneºti sau
strãine, sã se deplaseze cu avionul,
microbuzul sau autoturismul
personal cãtre camioanele aflate în
Europa de Vest.

   În contextul crizei europene
determinate de pandemia COVID-19,
firmele de transport rutier
internaþional deþin un rol vital pentru
funcþionarea sistemelor medicale ºi
de alimentaþie publicã în România ºi
în UE, iar în acest sens ar trebui sã
fie permisã deplasarea ºoferilor
români pentru preluarea camioanelor
care opereazã transporturi
internaþionale în Europa de Vest, cu
respectarea prevederilor contractuale
ºi ale legislaþiei europene privind
transporturile rutiere.

   Precizãm cã sunt peste 150 000
de ºoferi români care opereazã
camioane în Europa de Vest ºi care
lucreazã atât  pentru fi rme
româneºti, cât ºi pentru firme din

alte State Membre UE.
   În UE, aproape 80% din mãrfuri

sunt transportate pe cale rutierã, astfel
cã blocarea transporturilor rutiere de
mãrfuri va crea efecte imediate ºi
catastrofale iremediabile prin oprirea
producþiei ºi comerþului. Transportul
rutier este principalul contributor la
exportul de servicii al României, cu
un total de 6,12 miliarde euro în 2019,
în creºtere cu 10% faþã de 2018.
Transportul rutier genereazã un sfert
din exportul total de servicii al
României, de 26,3 miliarde de euro
ºi peste jumãtate din soldul total al
comerþului internaþional cu servicii.

UNTRR solicitã autoritãþilor
mãsuri pentru fluidizare a traficului
la frontierele de intrare în România,
pentru ca mãrfurile esenþiale precum
medicamentele, alimentele ºi
echipamentele sã nu rãmânã
blocate, afectând astfel lanþul de
aprovizionare ºi soluþiile de
tratament medical pentru populaþie.

   Totodatã, UNTRR solicitã
Comisiei Europene stabilirea de
coridoare europene pentru
transportul medicamentelor,
echipamentelor ºi alimentelor ºi sã
nu mai lase loc de interpretãri ºi
abuzuri din partea statelor membre.
Criza noului coronavirus este o
problemã europeanã, iar statele
membre UE trebuie sã reacþioneze în
comun, în mod coordonat, în faþa
problemelor comune, þinând cont de
interdependenþa activitãþilor
economice dintre acestea ºi cu restul
economiei globale. UNTRR considerã
cã este imperios necesar ca aceastã
abordare sã înceapã acum, în timp
real, fãrã sã se aºtepte finalul acestei
crize pentru a realiza proceduri pentru
o eventualã crizã similarã în viitor.

***
Uniunea Naþionalã a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o
organizaþie profesionalã ºi patronalã, neguvernamentalã, independentã,
apoliticã, fondatã în 1990 pe principii democratice, care promoveazã ºi apãrã
interesele transportatorilor rutieri pe plan intern ºi internaþional, înregistrând
de la înfiinþare pânã în prezent peste 16.000 de firme înscrise - operatori care
efectueazã transporturi interne ºi internaþionale de marfã ºi persoane.

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
a lansat un amplu proces de
consultare publicã pentru realizarea
profilului de competenþe ale
cadrului didactic

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
a lansat un amplu proces de
revizuire a modului în care se
organizeazã în România pregãtirea
personalului didactic. Prima acþiune
a acestui proces este aceea de
realizare a profilului de competenþe
ale cadrului didactic, iar în acest
sens, Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii a realizat un chestionar
pentru opinia publicã.

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
a propus, pentru anul universitar
2020-2021, bugetarea de locuri
pentru programe-pilot de masterat
didactic. Grupul de lucru format în
acest scop va propune un profil de
competenþe ale cadrului didactic,
astfel încât sã poatã fi structurat
programul de pregãtire

Comunicat de presã
profesionalã.

Procesul de elaborare a acestui
profil de competenþe va cuprinde mai
multe activitãþi, printre care ºi o
consultare publicã a pãrþilor
interesate, prin intermediul unui
chestionar, disponibil în perioada 19
martie - 5 aprilie 2020, aici: https://
profilcd.questionpro.com.

În acest sens, Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii invitã toate
persoanele interesate sã
completeze acest chestionar.

Considerãm cã opiniile fiecãrui
actor implicat în procesul
educaþional sunt importante ºi
contãm pe un numãr cât mai mare
de rãspunsuri pentru a înþelege cât
mai bine aºteptãrile din societatea
româneascã.

Rãspunsul va fi anonim ºi va fi
utilizat doar pentru demersul de
cercetare realizat de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii.

BIROUL DE COMUNICARE
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Criza provocatã de Covid
19 a alimentat cererea de
valutã, cursul euro atingând
un nou maxim istoric.
Dolarul ºi francul nu s-au
lãsat mai prejos ºi au urcat
la noi recorduri.

Dupã ce euro a atins în
data de 17 martie maximul
istoric de 4,8442 lei, BNR
ºi-a înmulþit apariþiile în
piaþã ,  prin  vânzãri  de
valutã, al cãror volum a
depãºi t ,  conform unor
surse din presã, o jumãtate
de miliard de euro.

Pe acest fond, media
monedei unice s-a miºcat
foarte puþin, cea de marþi
fiind stabilitã la 4,8445 lei,
când transferurile s-au
realizat în culoarul 4,84 –
4,851 lei, pânã la ora 15:00.
Din acest moment au apãrut
ordine de vânzare, probabil
din partea celor care doreau
lei pentru plata salariilor ºi
a taxelor la buget, ceea ce a
fãcut ca euro sã atingã un
minim de 4,833 lei.

Pe acest fond, BCE a stabilit
marþi o cotaþie euro/leu de
4,8357 lei, dupã ce vinerea
trecutã aceasta a urcat la la un
nou record de 4,8505 lei.

Pe lângã intervenþiile în
piaþa valutarã, Consiliul de
Administraþie al BNR a decis,
la sfârºitul sãptãmânii trecute,
sã renunþe la calendarul sãu
de întâlniri ºi a redus
dobânda sa de politicã
monetarã de la 2,5 la 2%.

S-a hotãrât ºi cumpãrarea
de titluri de stat în lei de pe
piaþa secundarã, pentru
creºterea lichiditãþii din
sistemul bancar. Pachetul de
mãsuri are drept scop
„finanþarea în bune condiþii a
economiei reale ºi a
sectorului public” aºa cum se
precizeazã în comunicatul de
presã care a urmat întâlnirii
Consiliului de Administraþie.

Dolarul american a avut
cea mai agitatã evoluþie.
Media lui a atins în perioada
analizatã mai multe  Radu Georgescu

BNR a întârziat deprecierea leului
Una dintre sâmbetele Postului Mare

este dedicatã uneia dintre cele mai mari
minuni sãvârºite de cãtre  Mântuitorul:
învierea lui Lazãr. Doar propria Sa înviere
este o minune mai mare decât aceasta.

Deºi a sãvârºit ºi alte minuni similare,
precum învierea fiului vãduvei din Nain,
sau a fiicei lui Iair, Mântuitorul nu a fost
atât de impresionat ca în cazul lui Lazãr.
Acesta îi fusese bun prieten. Adesea Iisus
se retrãgea la Betsaida, satul în care trãia
Lazãr ºi acolo servea masa, ori rãmânea
peste noapte. Cu Lazãr purta discuþii
îndelungate cu prilejul acestor vizite. Era
omul lui de încredere, era un adevãrat
ucenic al lui. Se împrieteniserã, fiindcã
împãrtãºeau aceleaºi idei, aveau aceleaºi
speranþe. Când este anunþat de surorile
lui Lazãr, cã acesta a murit, Domnul Iisus
a lãcrimat, aºa cum þin sã precizeze
Sfintele Evanghelii. Este singura datã, în
tot timpul vieþii Sale pãmânteºti, când
Iisus lãcrimeazã. Nici chiar în timpul
torturilor premergãtoare rãstignirii, nici
în timpul rãstignirii Mântuitorul nu
plânge. Numai când moare  Lazãr plânge!

Lacrima lui Dumnezeu

Încep prin a mãrturisi: îmi va fi dor de
enoriaºii mei. De mâine, 25 martie,
sãrbãtoarea Bunei Vestiri devine
miezul Relelor vestiri.

Dumnezeu a þinut ascunsã de Satana
Taina Bunei Vestiri pentru ca nimeni sã
nu o desluºeascã înainte de vreme.
Astãzi Biserica este atinsã în Taina
(tainele) ei, în miezul zilei (Naºterii ºi
Învierii, pentru cã Bunavestire þine de la
Întruparea lui Hristos pânã la Învierea lui
Hristos). Timpul liturgic, desluºit dar
netrãit, devine venin, vreme rea, urâciune
a pustiirii. Strâmtorarea cea mare, cum
n-a mai fost de la întemeierea lumii,
anunþã începutul durerilor. Odatã cu
ieºirea Bisericii în lume, permanent
lumea a dorit închiderea Bisericii. Sunt

Liniºtea Bisericii
multe mâhniri care brãzdeazã sufletele
slujitorilor bisericeºti ( ...ºi dacã a
mâhnit vreun preot ºi a luat legãturã
nedezlegatã... )

Un lucru este cert: Biserica închisã, nu
trebuie pãrãsitã, pentru ca Dumnezeu sã
nu ne pãrãseasã (ºi nu ne pãrãsi pre noi
cei ce iubim podoaba Casei Tale!).

Avva Arsenie, în pustia Egiptului, fiind
întrebat ce este liniºtea a zis: “Câtã vreme
Fecioara stã în Casa Tatãlui ei, este
plãcutã tuturor, câtã vreme iese din Casa
Tatãlui ei, nu mai are liniºte, unii o
dispreþuiesc, alþii o laudã...”

Sãnãtate ºi, mai ales, Mântuire!
Mãcar în timpul Postului Mare sã

ascultãm de... Liniºtea Bisericii.
Pr. Sever Negrescu - Negreºti

recorduri, ultimul, de 4,5316
lei, fiind stabilit luni. La
sfârºitul perioadei cursul a
scãzut la 4,4580 lei.

Moneda elveþianã s-a
apreciat la 1,052 – 1,054
franci/euro, iar cursul ei a atins,
de asemenea noi recorduri ale
ultimilor cinci ani. Ea a urcat
luni la 4,5972 lei pentru ca a
doua zi sã scadã la 4,5789 lei.

Lira sterlinã a avut o evoluþie
depreciativã faþã de euro ºi
dolar. Faþã de moneda
americanã a fost atins cel mai
mic nivel începând cu 1985. Pe
acest fond media ei a coborât
la începutul intervalului la
5,1647 lei, pentru ca la finalul
lui sã fie stabilitã la 5,2435 lei.

În piaþã monetarã, dobânzile
interbancare au avut o evoluþie
ascendentã, care s-a inversat
puternic dupã decizia BNR de
micºorare a dobânzii-cheie.

Indicele ROBOR la 3 luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a scãzut de la
3,24 la 2,61%.

Indicele ROBOR la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a coborât la
3,31 la 2,63%  iar cel la 12 luni
a alunecat de la 3,37 la 2,74 %.

Injecþiile de lichiditate ale
Rezervei Federale americane
în sistemul bancar la care
adaugã cumpãrãri de active
comerciale sau ale Trezoreriei
SUA, au calmat cererea de
monedã americanã. De
asemenea, în scurt timp cele
mai mari bãnci centrale vor
începe, la rândul lor, sã vândã
dolari, obþinuþi de la Fed, prin
operaþiuni de tip swap.

Astfel, dupã o scãdere la
1,0636 dolari, euro a urcat la
sfârºitul perioadei la 1,0722 –
1,0889 dolari.

Dupã scãderea din 13 martie
pânã la 3.956 dolari, bitcoin a
crescut la 6.900 dolari, pentru
ca marþi sã fluctueze între 6.400
ºi 6.800 dolari.

Analiza cuprinde perioada
18 –24 martie.

Mântuitorul ºtia cã Lazãr a murit, putea
sã-l învieze, ºtia cã-l va învia ºi, totuºi,
plânge. Prin Lazãr, Iisus vede drama
întregului neam omenesc de a fi supus
legilor morþii. Vede durerea surorilor lui
Lazãr ºi se înduioºeazã. ªi plânge El Însuºi!

Moartea nu este creaþia lui Dumnezeu.
Ea este doar lipsa vieþii. Ea este efectul.
Cauza este pãcatul. Ea a intrat în om în
urma pãcatului strãmoºesc, ca o
consecinþã a acestui pãcat. Dacã n-ar fi
fost pãcatul neascultãrii, omul n-ar mai
fi murit. Ar fi câºtigat viaþa fãrã de moarte
ºi tinereþea fãrã bãtrâneþe. N-ar mai fi avut
boli, suferinþã, moarte, necazuri ºi
greutãþi. Ar fi câºtigat asemãnarea cu
Dumnezeu ºi ar fi locuit în rai, în
apropierea lui Dumnezeu, bucurându-se
de toate frumuseþile ºi bunãtãþile creaþiei
divine. Domnul Iisus vedea drama în care
omul se zbãtea ºi înþelegea mai bine ca
oricare altul cât de mare a fost pierderea
suferitã de neamul omenesc. ªi pentru
aceasta a lãcrimat!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Inspectoratul de Poliþie Judeþean
Mehedinþi este abilitat sã comunice
urmãtoarele:
   Având în vedere dispoziþiile art. 1, 2
ºi 4 din Ordonanþa Militarã  nr. 3 din
24.03.2020, vã informãm cã,
începând cu data de 25.03.2020, la
nivelul Inspectoratului Judeþean de
Poliþie Mehedinþi -  Serviciul Rutier,
se suspendã susþinerea testului de
verificare a cunoºtiinþelor în vederea

reducerii perioadei de suspendare
precum ºi activitatea de relaþii cu
publicul  (rest ituiri permise de
conducere, cerificate de înmatriculare,
caziere auto).
   Pentru detalii  suplimentare,  vã rugãm
sã apelaþi numãrul de telefon 0252/
305222 , în intervalul orar 10.00 - 13.00
sau sã ne scrieþi la adresa de email
oug41.2016.sr@mh.politiaromana.ro.

Compartimentul Relaþii Publice

INFORMARE
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Începutul sãptãmânii este agreabil pentru tine,
deoarece sunt ºanse de înnoire ºi schimbare
beneficã a unor planuri care îºi aºteaptã demult
rândul. Eºti entuziast ºi încrezãtor în forþele
proprii ceea ce este minunat. Vor apãrea
preocupãrile legate de capitolul finaciar,
secþiunea venituri din munca prestatã oficial.
Cariera ºi imaginea ta în societate vor lua turnuri
nebãnuite, dar interesante ºi cu efecte pe termen
lung. ªi totuºi sunt posibile repunerea în discuþie
a unor conflicte socio-profesionale vechi. La
sfârºitul sãptãmânii, bucurã-te de dialogul sau
prezenþa celor dragi ºi relaxeazã-te în naturã, pe
malul unei ape. Sãnãtatea este precarã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Începutul sãptãmânii te predispune la
interiorizare ºi stãri sufleteºti fluctuante.
Revizuieºte-þi planurile de viaþã ºi schimbã, unde
este cazul, fie concepþiile tale, fie etapele de realizare
a ceea ce îþi doreºti. La mijlocul sãptãmânii te vei
simþi mult mai bine, chiar vei fii într-o formã de zile
mari. Atenþie la ce se petrece cu personalitatea ta
în aceste zile! Sunt posibile stãri delicate ºi
neînþelese. Preocupãrile legate de banii obþinuþi
din munca proprie sunt fondate, dar nu ia de ce
sã-þi faci griji. Poþi primi cadouri, recompense, însã
se pot redeschide conflicte vechi legate de bani.
Cu rãbdare vei reuºi sã descâlceºti iþele foarte
încurcate ale unor colaborãri.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Prietenii ºi susþinãtorii din segmentul socio-
profesional îþi sunt alãturi din primele zile ale
sãptãmânii. Selecteazã atent persoanele cãrora
le acorzi încredere ºi cãrora te destãinui. Existã
unii care nu privesc cu ochi buni ascensiunea
ta de la locul de muncã. Pe de altã parte, sunt
posibile stãri interioare tensionate sau confuze.
Atenþie la o problemã cronicã de sãnãtate ce îºi
poate face simþitã prezenþa! Îngrijindu-te
permanent ºi corespunzãtor vei depãºi totul cu
bine. Învaþã sã te relaxezi ºi sã abordezi altfel
munca ºi implicaþiile ei. Poþi primi cadouri sau
recompense originale sau se pot redeschide
discuþii financiare.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Cariera profesionalã ºi imaginea ta în
societate sunt aspecte cãrora ar fi bine sã le
acorzi importanþã în primele zile ale sãptãmânii.
Unii te admirã, alþii mai puþin, însã altora le este
indiferent ce faci. Tu ar trebui sã te gândeºti la
ce anume îþi doreºti concret ºi sã trasezi un plan
viabil în acest sens. Pe de altã parte, segmentul
prietenilor ºi al protectorilor este în bãtaia
razelor astrale. Relaþiile sociale devin foarte
dinamice. Este posibilã apariþia conflictelor
rãmase nerezolvate. Spre finalul sãptãmânii apar
stãri interioare tensionate, confuze ºi o dorinþã
de retragere într-un loc drag sufletului tãu.
Sãnãtatea este rãscolitã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Începi sãptãmâna preocupat de laturile
spirituale ale vieþii, de cãlãtorii în strãinãtate sau
de studii pe termen lung. Este bine sã-þi
alcãtuieºti planuri în acest sens, dar ia în cacul
ºi factorul neprevãzut. Pe la mijlocul sãptãmânii
vor apãrea aspecte legate de carierã ºi de imagine
în societate. Fii prudent în relaþiile cu ºefii, dar
ºi în relaþiile colegiale, deoarece pot apãrea
surprize de proporþii! Sãnãtatea ºi locul de
muncã sunt luminate bine de razele astrelor.
Ascultã sfaturile prietenilor, dar trece totul prin
filtrul minþii tale. Sfârºitul sãptãmânii este
favorabil relaxarii în naturã ºi dialogurilor
amicale cu cei dragi.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãpãmâna începe cu posibile veºti secrete sau
informaþii legate de o moºtenire. Pe lângã
aspectele materiale ale cotidianului, sufletul tãu
are o mare dorinþã de rafinare sufleteascã ºi de
apropiere de disciplinele spirituale. Orieneazã-
te ºi spre cãlãtoriile în strãinãtate sau studii pe
termen lung, la nivel de plan. Dorinþa de a-þi
îmbunãtãþi mediul în care trãieºti ºi îþi desfºori
activitatea este la cote înalte ºi uºor de îndeplinit.
Finalul sãptãmânii accentueazã zona carierei ºi
a imaginii tale în ochii celorlalþi. Sunt posibile
turnuri ale unor situaþii considerate sigure, pânã
nu demult. Detaºeazã-te de cotidian ºi
odihneºte-te! Evitã sã-þi divulgi planurile ºi
intenþiile profesionale.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna evidenþiazã situaþii dinamice în
sfera relaþiilor profesionale. Sunt posibile mici
neplãceri, dar sunt pasagere. Vor apãrea
informaþii secrete privitoare la banii ºi bunurile
comune cu alþii. În mod special, aspectele
financiare de la locul de muncã, fie se modificã,
fie descoperi nereguli vechi, care acum trebuie
rezolvate urgent. La finalul sãptãmânii te vor
atrage practicile spirituale ale vieþii. Viziteazã
locaºuri sfinte, lectureazã cãrþi deosebite sau stai
de vorbã cu persoane erudite. Astfel, mentalul
tãu se va îmbogãþi cu informaþii interesante, utile,
dar în acelaºi timp se va relaxa.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Domeniul profesional, în speþã locul de muncã
îþi creeazã tot soiul de situaþii dinamice cãrora
trebuie sã le faci faþã. Sunt posibile situaþii
delicate, dar te vei descurca cu succes. Atenþie
la mental ºi comunicare, deoarece sunt zone
tensionate! Sfera relaþiilor socio-profesionale se
activeazã destul de mult. Anumite conflicte
rãmase nerezolvate se pot redeschide, tocmai
pentru a fi înþelese ºi soluþionate. Sfârºitul
sãptãmânii îþi aduce preocupãri spirituale,
planuri legate de cãlãtorii în strãinãtate sau de
studii deosebite. Chiar dacã aceste planuri nu
se pot concretiza acum, cu siguranþã va veni ºi
vremea lor.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Cheful de aventuri, veselia ºi dorinþa de a te
implica în relaþii amoroase te va face remarcat în
anturaj, din primele zile ale sãptãmânii. Însã, vor
apãrea aspecte legate de sãnãtate ºi locul de
muncã destul de importante ºi urgent de rezolvat.
Problemele de sãnãtate vechi pot fi readuse în
discuþie. Atenþie ºi la locul de muncã, unde se
vor activa conflicte rãmase nerezolvate! Final de
capitol în plan profesional. În a doua parte a
sãptãmânii, relaþia cu partenerul de viaþã sau
colaboratorii te va duce cu gândul la vremurile
trecute, în care ai luat anumite decizii greºite.
Rostul acestor amintiri este acela de a opera
corecþiile necesare în prezent, îmbunãtãþind astfel
lucrurile. Sunt posibile informaþii sau dezbateri
legate de planul financiar.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

La începutul sãptãmânii eºti preocupat de
activitãþile domestice ºi de relaþiile cu membrii
familiei. Sunt posibile situaþii delicate, dar cu
rãbdare ºi înþelegere le poþi depãºi onorabil.
Indiferent de dispoziþia celorlalþi tu ai chef de
petrecere ºi aventuri amoroase, însã nu prea ai
succes. Atenþie la relaþiile sentimentale ºi la
copii, pentru cã existã tensiuni mocnite! Se pot
redeschide conflicte vechi în aceste zone ºi o
etapã se va finaliza definitiv. Weekend-ul
accentueazã unele probleme de sãnãtate, dar ºi
altele de la locul de muncã. Lasã grijile deoparte
ºi acceptã sfaturile ºi ajutorul celor dragi!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

S-ar putea sã fii destul de guraliv la începutul
sãptãmânii, în mod special cu persoanele din
anturajul apropiat. Fii atent ce vorbeºti, pentru
cã este posibil sã spui ce nu trebuie sau sã
necãjeºti pe alþii, fãrã intenþie. Va apãrea ºi
dorinþa de a sta mai mult acasã, alãturi de
membrii familiei sau de rude. Sunt posibile
situaþii delicate, neînþelese sau rãscolirea unor
amintiri. Reþine ce se contureazã în aceastã zonã,
deoarece apar premizele viitoarelor evenimente!
Finalul sãptãmânii este favorabil distracþiilor,
relaxãrii în naturã, dar ºi pentru a-þi regândi
planurile de viaþã personalã sau profesionalã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Preocuparea legatã de creºterea veniturilor
obþinute din munca proprie este un subiect foarte
important în aceastã sãptãmânã. Este posibil sã
primeºti cadouri sau recompense, dar ºi tu sã
fii nevoit sã oferi altora. De asemenea, astrele îþi
activeazã zonele mentalului concret ºi a
comunicãrii. Vor intra în sfera ta de interes
planurile legate de cãlãtorii sau studii pe termen
scurt. Relaþiile cu neamurile apropiate ºi cu
prietenii pot cunoaºte turnuri noi. Este de reþinut
ce se întâmplã în aceste relaþii, deoarece anumite
situaþii se pot rãsturna nu tocmai plãcut.
Problemele legate de sãnãtate sunt cele deja
ºtiute, deci ocupã-te de ele serios.

Autor: AstroCafe.ro

(26 martie - 1 aprilie 2020)
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Securitatea ºi sãnãtatea în muncã
reprezintã ansamblul activitãþilor
având ca scop asigurarea
condiþiilor optime în desfaºurarea
procesului de muncã, apãrarea
sãnãtãþii, integritãþii corporale ºi a
vieþii angajaþilor ºi a altor persoane
implicate în procesul de muncã.

În vederea prevenirii accidentelor
de muncã, a bolilor profesionale sau
a îmbolnãvirilor în toate aspectele
legate de muncã, angajatorii au
obligaþia de a întocmi un plan de
prevenire ºi protecþie compus din
mãsuri tehnice, igienico-sanitare ºi
organizatorice, bazat pe evaluarea
riscurilor precum ºi de a asigura
echipamentele individuale de
protecþie care sã îndeplineascã
cerinþele de securitate ºi sãnãtate în
muncã specifice locului de muncã.

Activitatea de comunicare ºi relaþii
cu publicul a Inspecþiei Muncii nu va
fi întreruptã, însã siguranþa tuturor
este cea mai importantã în contextul
actual. Astfel, recomandãm
publicului sã evite deplasãrile care nu
sunt obligatorii ºi sã se limiteze la
cele strict necesare.

Pentru depunerea documentelor,
persoanele fizice ºi juridice au la
dispoziþie mijloace de comunicare
indicate pe site-ul Inspecþiei Muncii:
https://www.inspectiamuncii.ro/
buletin-informativ, https://
www.inspectiamuncii.ro/petitii-si-
sesizari ºi, pentru inspectoratele
teritoriale de muncã, la adresa:https:/
/www.inspectiamuncii.ro/contact.

Inspecþia Muncii atenþioneazã
atât angajatorii cât ºi angajaþii/
lucrãtorii cã au obligaþia sã ia toate
mãsurile care se impun pentru
prevenirea infectãrii angajaþilor/
lucrãtorilor cu virusul COVID – 19.

Angajatorii au obligaþia de a
prelucra angajaþii/lucrãtorii asupra
principalelor mãsuri necesar a fi

ANUNÞ
întreprinse:

- spãlarea mânilor cât mai des
posibil cu apã ºi sãpun sau
dezinfectarea cu un  dezinfectant
pentru mâini pe bazã de alcool;

- utilizarea mãºtilor de protecþie
de cãtre persoanele bolnave;

- evitarea contactului cu
persoane care sunt suspecte de
infecþii respiratorii acute;

- evitarea atingerii nasului,
ochilor sau gurii cu mâinile
nedezinfectate;

- acoperirea gurii, nasului în caz
de tuse sau strãnut;

- dezinfectarea periodicã a
suprafeþelor de contact cu soluþii pe
bazã de clor sau alcool;

Totodatã, angajatorii trebuie sã
aibã în vedere dispoziþiile legale
conform cãrora, mãsurile privind
securitatea, sãnãtatea ºi igiena în
muncã nu comportã, în nici o
situaþie, obligaþii financiare pentru
angajaþi/lucrãtori.

În scopul prevenirii
îmbolnãvirilor ºi recuperãrii
capacitãþii de muncã, asiguraþii pot
beneficia de concediu ºi
indemnizaþie pentru carantinã,
conform reglementãrilor cuprinse
în O.U.G. nr. 158/2005, privind
concediile ºi indemnizaþiile de
asigurãri sociale de sãnãtate, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare, precum ºi în Normele de
aplicare a prevederilor acesteia,
aprobate prin Ordinul ministrului
sãnãtãþii ºi al preºedintelui CNAS
nr. 15/1311/2018, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.

Precizãm cã Inspecþia Muncii va
verifica în continuare, cu
responsabilitate, modul în care
angajatorii respectã prevederile
legale în vigoare, în domeniile de
competenþã.

Serviciul Comunicare

Având în vedere intrarea în vigoare
a OUG nr. 30 din 18.03.2020
(publicatã în MO nr. 231 din
21.03.2020, când a ºi intrat în vigoare)
pentru modificarea ºi completarea unor
acte normative, precum ºi pentru
stabilirea unor mãsuri în domeniul
protecþiei sociale în contextul situaþiei
epidemiologice determinate de
rãspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, AJOFM Mehedinþi pune la
dispoziþie trei numere telefonice directe
pentru informarea cetãþenilor cu privire
la ºomajul tehnic ºi o adresã de e-mail
pentru transmiterea documentelor.

Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã
Mehedinþi pune la dispoziþie trei
numere telefonice directe pentru
informarea cetãþenilor cu privire la
ºomajul tehnic la care persoanele

COMUNICAT DE PRESA
pot suna pentru a obþine informaþii
suplimentare cu privire la
modalitãþile de acordare a ºomajului
tehnic, dupã cum urmeazã:

0252 391474 p e r so an ã
legaturã Tosa Dorel Marian;

0252 341628 p e r so an e
legaturã Ghelner Veronica,
Vochescu Bogdan;

0252 391342 persoane legaturã
Blaga Claudia, Lincan ªtefan.

Documentele necesare acordãrii
ºomajului tehnic pot fi depuse (în
luna curentã pentru plata
indemnizaþiei din luna anterioarã) la
Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Mehedinþi, prin
poºta electronicã, la adresa de e-mail
mehedinti@anofm.gov.ro sau alte
mijloace de comunicare.

Anunþ public
privind decizia etapei de încadrare

S.C. MILARIMAR S.R.L anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi,
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Deschidere microcarierã experimentalã în perimetrul Valea
lui Milcu, pentru lucrãri de foraje ºi excavãri în vederea efectuãrii
prospecþiunilor geologice în comuna Broºteni, judeþul Mehedinþi”
proiect propus a fi amplasat în comuna Broºteni, Perimetrul de
prospecþiune Valea lui Milcu,  judeþul Mehedinþi.

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane nr.3 în zilele de
luni pânã joi între orele 900 - 1400, vinerea între orele 900 - 1200 ºi la
urmãtoarea adresã de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de zece zile de la data publicãrii  anunþului
pe pagina de internet a APM Mehedinþi.

COVID-19 ne dã ºi aceastã lecþie, una ca
o palmã refriºantã peste obrazul nostru de fiinþe (auto)distructive, care,
pentru profit ºi confort, sacrificãm mediul, planeta, uitând cã ea este
singurul nostru... cãmin, singura noastrã ºansã la viaþã, altundeva
neputând evada, pleca de pe ea, sau cu ce s-o înlocuim... Restartarea
atitudinii noastre faþã de mediu este un imperativ la care trebuie sã
reflectãm, iatã o pandemie ne-a arãtat ºi aceastã faþetã a noastrã  ca
civilizaþie, ca generaþie ce trebuie sã mai renunþãm la aroganþe, confort,
lux ºi opulenþã ca sã ne fie bine tuturor, planetei, la fel, mai ales...

ªi încã un argument, preluat tot din presã, referitor la aceeaºi situaþie:
pe canalele Veneþiei, cicã, pe fondul carantinei ºi, deci, a lipsei turiºtilor
care sã le polueze cu resturi ºi tot felul de gunoaie, a dus la reapariþia
peºtilor ºi a lebedelor de-a lungul lor, chiar a delfinilor în zona Cagliari,
iar din satelit, se vede clar cum apele teritoriale ale Italiei din zona
þãrmurilor de nord, sunt mai  curate! Q.E.D.

(foto – sursa Internet)

COVID-19, faþa bunã a lucrurilor
 Urmare din pag. 4

 Biroul de presã

  S. Dan
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Suspendarea campionatului
intern de fotbal din cauza epidemiei
Covid 19 i-a forþat pe jucãtori sã
stea departe de gazon. Conºtienþi
cã-ºi vor pierde din capacitatatea
de efort, fiecare dintre ei încearcã
sã nu iasã cât de cât din ritm, deºi
programul de pregãtire se rezumã
acum, pe perioada instaurãrii Stãrii
de Urgenþã, la exerciþii  în
apartamente sau la curte, în cazul
celor care nu stau la bloc.

În aceastã situaþie se regãseºte ºi
fundaºului de la ASU Politehnica
Timiºoara, Ionuþ Coadã. Originar din
Drobeta Turnu Severin, acesta a
revenit în oraºul natal de 2
sãptãmâni ºi aºteaptã ca situaþia sã
revinã la normal. “Dupã meciul de

Campionatul European de Fotbal,
programat în perioada 11 iunie – 11
iunie 2020, se va juca în vara anului
2021, a anunþat UEFA, dupã ce
pandemia Covid 19 a cuprins întreg
continentul. Turneul final se va
disputa, în premierã, cu 24 de echipe,
iar gazdã vor fi nu mai puþin de 12
capitale, printre care ºi Bucureºti. 4
meciuri se vor juca pe “Naþional
Arena”, 3 din faza grupelor ºi unul
din optimi. România nu e calificatã
ºi ar fi trebuit sã dispute, în aceastã
lunã, meciuri de baraj. Tot din cauza
coronavirusului, acestea au fost
reprogramate pentru începutul lunii
iunie, dar disputarea acestora depind
de modul în care va evolua pandemia.
Dacã lucrurile intrã în normalitate, pe
4 iunie, naþionala antrenatã de
severineanul Mirel Rãdoi va întâlni,
în deplasare, reprezentativa similarã
a Islandei. În cazul unui succes,

„Nu ºtiu dacã se va mai relua acest sezon!”

la Chianja (n.r. – de pe 7 martie,
pierdut de ASU Politehnica cu
scorul de 2-1), am fãcut antrenament
pânã joi, când am aflat cã nu mai
jucãm partida cu Turnu Mãgurele.

Am primit liber pânã luni, când
trebuia sã revenim la stadion, dar nu
am mai fãcut antrenament ºi am
rãmas în stand-by pânã miercuri,
fiindcã situaþia era incertã. Apoi, o
datã cu decretarea stãrii de urgenþã,
jucãtorii care nu erau din Timiºoara
au plecat acasã. Cu toþii suntem
afectaþi de aceastã pandemie. O sã
avem nevoie de reacomodare la
efort. O sã încercãm sã ne antrenãm
cum putem, pe unde putem, ca sã
ne menþinem cât de cât forma
sportivã. O sã merg ºi la þarã la
bunici. Nici nu ºtim cum e mai bine
sã procedãm. Cert e cã trebuie sã
ne protejãm”, a declarat Coadã.

Fundaºul va împlini 23 de ani pe
data de 7 mai, înainte ca Liga 2 sã
se reia, în cazul în care noul
termenul de 16 mai va fi respectat,

dar severineanul ia în calcul ºi un
scenariu sumbru.

“Nu ºtiu dacã se va relua
campionatul pe 16 mai. De fapt, nu
ºtiu dacã se va mai relua acest
sezon. Orice e posibil, atâta timp
cât s-a anulat ºi EURO. Eu sper
totuºi ca lucrurile sã revinã la
normal ºi sã putem juca din nou
fotbal, în România, în condiþii
normale”, a conchis Coadã.

Fostul junior de la CSS Dobeta
Turnu Severin a jucat 11 jocuri în
actualul sezon din Liga 2, interval
în care a bifat 701 de minute. În
2020, în jocurile cu Rapid (0-0) ºi
Concordia Chiajna (1-2), n-a fost
utilizat. Echipa sa a stat în etapa a
2-1, deoarece adversara stabilitã
iniþial, Daco-Getica Bucureºti, s-a
desfiinþat între timp. Bãnãþenii au
jucat, pe 22 februarie, pe un amicat
cu sârbii de la FK Zemun, iar Coadã
a intrat pe parcursul jocului câºtigat
de echipa sa cu scorul de 2-1. ASU
Politehnica a intrat în pauza forþatã
de pe locul 11, cu 32 de puncte
acumulate, la 18 în spatele liderului
UTA Arad.

Coadã e unul dintre cei doi
jucãtori severineni care mai activeazã
în Liga 2. La Pandurii Târgu Jiu este
legitimat Robert Licã. Gorjenii sunt
pe ultimul loc, cu doar 8 puncte, fiind
deja cu un picior în Liga 3.

Euro 2020 se joacã în 2021
tricolorii vor juca meciul deciziv
pentru calificare, tot în deplasare, pe 9
iunie, contra învingãtoarei jocului
Bulgaria – Ungaria. Spania, Anglia,
Germania, Franþa, Italia, Olanda,
Portugalia, Belgia, Cehia, Ucraina,
Elveþia, Danemarca, Croaþia, Suedia,
Polonia, Austria, Turcia,  Rusia, Þara
Galilor ºi Finlanda sunt deja calificate.

Dacã se calificã, România va juca
în Grupa C, urmând sã întâlneascã
Austria (14 iunie 2021, ora 18:00,
Arena Naþionalã), Ucraina (18 iunie
2021, ora 15:00, Arena Naþionalã) ºi
Olanda (22 iunie  2021, ora 18:00,
Amsterdam Arena).

“Toate deciziile luate de UEFA au
ca scop principal protejarea tururor
celor implicaþi în fotbal: jucãtori,
antrenori, arbitri sau suporteri.
Sãnãtatea fiecãruia este prioritatea
numãrul unu! De-abia apoi vorbim
despre fotbal ºi de prioritãþile
fotbalului. Dacã e sã mã refer strict la
meciul cu Islanda, noi eram oricum
pregãtiþi sã îl jucãm în aceastã lunã.
Vom vedea dacã situaþia globalã ne
va permite sã îl jucãm în iunie. Ar fi
extraordinar ca orice pericol sã
disparã pânã atunci. Dacã va fi aºa,
ar putea fi câteva avantaje sportive
pentru noi. Faptul cã am beneficia în
mod cert de un gazon mai bun decât
ar fi fost la Reykjavik în martie ºi de
condiþii meteo mai apropiate de cele
cu care sunt obiºnuiþi jucãtorii
noºtri”, a declarat severineanul Rãdoi.
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- Instituþia Prefectului judeþului
Mehedinþi face apel la cetãþeni sã
respecte recomandãrile specia-
liºtilor privind normele de igienã ºi
distanþare socialã, precum ºi
prevederile ordonanþelor militare.
Reducerea la minimum a riscului de
expunere la noul coronavirus este
singura cale de a þine sub control
rãspândirea epidemiei.

Le reamintim cetãþenilor sã ia în
considerare doar informaþiile
verificate prin surse oficiale ºi sã
apeleze pentru recomandãri ºi alte
informaþii la linia TELVERDE –
0800.800.358. Numãrul Telverde nu
este un numãr de urgenþã, este o
linie telefonicã exclusiv pentru
informarea cetãþenilor.

MEHEDINÞI - situaþie COVID...

„Toate subunitãþile poºtale din
þarã au fost dotate cu mãºti de
protecþie, mãnuºi de unicã folosinþã,
sãpun ºi dezinfectanþi de mâini ºi
suprafeþe, dar ºi cu ochelari de
protecþie pentru factorii poºtali
desemnaþi sã distribuie prestaþiile
sociale peroanelor aflate în izolare,
la domiciliu. Totodatã, aºa cum am
menþionat ºi în informãrile
transmise în ultimele zile, compania
a luat o serie de mãsuri ºi în ceea ce
priveºte desfãºurarea activitãþii în
oficiile poºtale, pentru protejarea
angajaþilor ºi a clienþilor împotriva
rãspândirii virusului COVID-19",
mai spune conducerea Poºtei
Române.

Lucrãtorii poºtali...

 Romeo Crîºmaru
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Mã nepoate, o fi di la Traian,
o fi di la podu’ lu Apollodor, cert e cã
ne cam feri pãnã acum Dunãrea de
virusu’ ãsta de nu-i gãseºte nimenea
leacu. Ori s-o fi gãsit, da nu ºtim noi,
deocamdatã. Scãpã ºi al lu
Zbanghiu, cã trecu printre ultimii pin
vamã, dupã aia sã lãsã bariera.

Bine, dupã aia sã bãgã în
carantinã, de unu singur, stã pin
hambar cu ºoareci i,  ascul tã
radioul, sã afle când sã terminã
starea de urgenþã. El nu ºtie cã cel
mai sigur o sã sã prelungeascã,
aºa cã vorbirãm toþi, sã punem
mânã de la mânã ºi sã-i trimitem
ceva de-ale gurii, cã-l gãsim pe
nerod mort de foame. Stafidit, de
nu-l mai ajutã nici ajutoru’ lu nea
Virgil, pretenu’ lui di la merinde.

Între timp, nepotu-miu Sucã sã
dusã pin oraº, de capu lui ºi veni
cu o hârtie, cã-l oprirã pe stradã ºi
ca sã nu-l lase cu mâna goalã, îi
deterã o hârtie. Mã fraþilor, 5.000
de lei trebe sã plãteascã amendã
nerodu, de când mi-o arãtã îi mai

Sucã ºi amenda, tunurile di la Strehaia ºi combinaþia
    di la Pro România Mehedinþi

aplicai ºi io metoda a treia, cã
oricum îi era promisã, de ºi acuma
stã într-un colþ, parcã e în carantinã
prelungitã. Zici cã e la concurenþã
cu premieru’ ºi cu ai noºtri.

Mã fraþilor, când ziserãm cã
înflorirã zambilele, taman ce veni
iarna peste noi, mai nepregãtiþi ca
oriºicând, cã nici acuma nu ne-am
învãþat cã primãvara nu-i ca iarna
sau invers, cum nici nea Pavel,
prefectu’, reprezentantul guvernului
în Mehedinþi, nu ºtie ce s-a
întâmplat cu postãrile sale de pe
facebook. Or fi fost virusate de
concurenþã?! Oricum ieste penibil!

Mai bine ar vedea ‘mnealui ce
sã întâmplã pin judeþ, cã ete, în
vreme de pandemie, neºte
jmecheri di la Strehaia pregãtesc

un tun imobiliar. Cicã spaþiile
fostului FLAPS (foto) au fost
aranjate aºa încât, la momentul
prielnic, sã fie CUMPÃRATE pe...
nimic. Autoritãþile locale cunosc,
oare, situaþia....? Da, poate verificã
nea Cristinel, când face o pauzã

de feizbucealã.
Mã nepoate, da sunt unii de pin

politichia noastrã localã, de atuncea
când ar fi nevoie sã dea exemple,
stau tupilaþi dupe corcoduºi, de zici
sã nu sã ia coronavirusu de ei. Cam
aºa sã întâmplã cu nea Gherghe ºi
cu nea Duicu, cea mai nouã
combinaþie politicã din Mehedinþi,
da ºi cea mai veche gaºcã politicã
cu iz de baronealã localã.

ªi ca golãneala sã fie maximã,
nea Duicu încercã marea cu degetu,
sã-l urce pe nea Costel direct ca ºi
candidat la Primãria Severinului,
dacã sã poate din partea PSD cu
suþinerea PRO România sau invers.
Numai sã iasã ceva.

Ei aº, sã întâlni miliþia cu hoþu’.
Nici prostealã de asta, pe faþã, nu
înghit severinenii, cã s-au mai
deºteptat ºi ei în toþi anii ãºtia.

Aºa cã ar cam trebui nea Gherghe
sã sã reorienteze, cã oricum e cam
pe dinafarã ºi nu mai merge cu
fifty-fifty. Acuma, poate la Orºova
ar putea nea Adi sã îºi încerce mâna
cu nea Stoica, dacã tot s-a ales
prafu’ de candidatura lu nea
Gherghe din partea PNL. Care
candidaturã, cum vã spunea Sucã,
fusese ºi aºa fãcutã dupã perdea,
nu care cumva sã afle prea mulþi.

Între timp, ziserãm sã facem o
colectã, sã îl ajutãm pe al lu
Zbanghiu, cu izolarea, sã treacã
mai uºor cu perioada asta.

Aºa cã, dacã vreþi sã contribuþi,
o sã vã mulþumeascã. În rest,
sfatu’ ar fi sã staþi acasã ºi sã aveþi
grijã, cã nu prea e de glumã.

Iar pãnã data viitoare, sã fiþi
sãnãtoºi ºi optimiºti!

 nea Mãrin


