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ISU Mehedinþi a asigurat transportul ºi distribuirea
materialelor de protecþie pentru personalul aflat în

prima linie, care luptã pentru împiedicarea
rãspândirii virusului COVID-19

amãnunte în pag.3

Amenajarea compartimentului
pentru tratarea pacienþilor

COVID-19 în sistem terapie
intensivã, pe ultima sutã de metri

Vã aducem la cunoºtinþã cã informaþiile
ºi documentul puse în circulaþie miercuri,
1 aprilie, în spaþiul public, potrivit cãrora
structura anului ºcolar 2019 - 2020 a fost
modificatã, sunt false!
- Cursurile nu se reiau în data de 6 aprilie!

Vã rugãm sã vã informaþi doar din surse
oficiale ºi vã asigurãm cã Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii va informa în mod oficial în

legãturã cu deciziile ce urmeazã
a fi luate pe acest subiect.

Aºa cum se cunoaºte,
aceste decizii depind de
evoluþia pandemiei generate
de coronavirus/COVID-19.

Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii va formula denunþ
penal pentru ca organele
abilitate sã identifice

persoanele care se fac vinovate de
distribuirea în spaþiul public a unor înscrisuri
false, care au rolul de a genera confuzii.

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii se
delimiteazã categoric de acþiunile acestor
persoane ºi de conþinutul fals al
documentului: documentul vehiculat în
spaþiul public nu este emis de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii.

Anunþ important: structura anului ºcolar
2019-2020 nu a fost modificatã!

Situaþia
ursului polar
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NICHITA
STÃNESCU
- 87 de ani

de la
naºtere -

citiþi în pag. 8

În starea de urgenþã avem pe
sãturate, brînzã „mãturatã” din
Sibiu, în burduf sãsesc
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Editorial  de Sorin Vidan
COMUNICAT DE PRESÃ 01.04.2020
În data de 29.03.2020, urmare a confirmãrii infectãrii cu COVID-19
a unui pacient internat în Spitalul Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu
Severin, s-a efectuat ancheta epidemiologicã a întregului personal
din Serviciul de Ambulanþã Judeþean Mehedinþi ºi Spitalul Judeþean
de Urgenþã Drobeta Turnu Severin, care a venit în contact cu acest
pacient. În urma anchetei epidemiologice la Serviciul de Ambulanþã
Judeþean Mehedinþi, s-a dispus izolarea la domiciliu ºi testarea a 2
asistenþi medicali. Rezultatul a fost negativ pentru o persoanã, care
ºi-a reluat activitatea ºi pozitiv pentru cealãlaltã. La acest moment
în cadrul Serviciului de Ambulanþã Judeþean Mehedinþi este în curs
de desfãºurare ancheta epidemiologicã în urma cãreia se vor
dispune mãsurile de cãtre medicii epidemiologi.
   În ceea ce priveºte situaþia la Spitalul Judeþean de Urgenþã Drobeta
Turnu Severin, s-au recoltat probe unui numãr de 13 cadre medicale.
În cursul zilei de 31.03.2020 au fost primite 4 rezultate negative, iar
celelalte 9 probe sunt în lucru. Toate cadrele medicale care au venit
în contact cu pacientul COVID-19 pozitiv sunt în izolare.

COMUNICAT DE PRESÃ 01.04.2020
* În judeþul Mehedinþi, conform datelor Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Mehedinþi, 352 persoane se aflã în carantinã (din care 7
persoane au intrat in carantinã în ultimele 24 ore), iar 1.745 de
persoane sunt autoizolate ºi monitorizate la domiciliu (din care
415 persoane au intrat în autoizolare la domiciliu ºi 342 persoane
au ieºit din autoizolarea la domiciliu în ultimele 24 ore).
* În ultimele 24 de ore, structurile teritoriale MAI din judeþul
Mehedinþi au desfãºurat urmãtoarele activitãþi pentru asigurarea
respectãrii normelor legale impuse în contextul stãrii de urgenþã:
* La data de 31 martie a.c., peste 400 de poliþiºti din cadrul
Inspectoratului Judeþean de Poliþie Mehedinþi au participat la 420
de misiuni pentru prevenirea ºi combaterea rãspândirii COVID 19.
Astfel, poliþiºtii au verificat modul de respectare a mãsurii de izolare
în cazul a peste 1.500 de persoane. În urma acþiunilor desfãºurate
de poliþiºti, au fost aplicate 34 sancþiuni contravenþionale pentru
nerespectarea mãsurii privind restricþionarea circulaþiei, în valoare
de aproximativ 90.000 lei. Poliþiºtii au depistat un adolescent de 17
ani, care nu a respectat mãsura izolãrii la domiciliu. Tânãrul a fost
sancþionat contravenþional cu amendã în valoare de 2.500 de lei ºi
a fost plasat în carantinã instituþionalizatã.
* 68 de patrule mixte ale Jandarmeriei cu Poliþia au verificat 355
persoane aflate în izolare la domiciliu în 44 localitãþi, iar 29 de jandarmi
au constituit echipaje pentru însoþirea persoanelor cãtre locaþiile de
carantinã, menþinerea ordinii publice la 6 locaþii de carantinã. S-au
aplicat 11 sancþiuni în valoare de 28.300 lei. În cadrul misiunilor au
participat ºi 8 patrule mixte poliþist – poliþist de frontierã.
* În ultimele 24 de ore, echipajul de cercetare Chimicã Biologicã
Radiologicã ºi Nuclearã din cadrul ISU Mehedinþi a efectuat trei
misiuni de decontaminare. Pompierii mehedinþeni au asigurat
decontaminarea a douã ambulanþe din cadrul Serviciului de
Ambulanþã Judeþean, dar ºi a unei autospeciale din cadrul
Detaºamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin, dupã ce aceasta
a efectuat transportul unei persoane care a pãrãsit locul de izolare.
* Poliþia Localã Drobeta Turnu Severin a fãcut verificãri la 236 de
locaþii, unde se aflã 319 persoane în izolare voluntarã la domiciliu..
Atât pe timp de zi, cât ºi seara, în intervalul 19.00- 22.00, au fost
desfãºurate misiuni de avertizare sonorã a populaþiei în apropierea
centrelor comerciale cât ºi pe strãzile din municipiu

Biroul de comunicare strategicã

Stãm în casã. Cei mai mulþi dintre
noi asta facem, când nu ne ducem la
serviciu. Încercãm sã ne conformãm
dispoziþiilor, ordonanþelor militare,
recomandãrilor ºi interdicþiilor. Cei care
mai au încã un serviciu. Cei care nu
au, tot în casã stãm. Mai ieºim aºa, ici
colo, temãtori. Cine are mascã, iese
cu mascã. Cine are mãnuºi, cu
mânuºi. Cine nu are, iese ºi aºa.

Duºmanul e nevãzut. Pare peste tot
ºi pe niciunde. Nu ºtii de cine sau ce
(suprafeþe, obiecte, balustrade, bani,
colegi, rude, necunoscuþi) sã te mai
fereºti. Dãm pe noi cu tot felul de
igienocide ºi ne spãlãm pe mâini aºa
cum nu ne-am spãlat în viaþa noastrã,
ºi cum nu am fi crezut cã o sã ne
spãlãm vreodatã. Cumpãrãm toate
chestiile care credem cã ne sunt sau
ne pot fi utile, mâine, poimâine, peste
o lunã sau douã: conserve, sucuri,
fãinã, hârtie igienicã, clor.

Unii stãm în faþa televizoarelor ºi
urmãrim ºtirile. ªtirile urmãresc ºi ele
duºmanul acesta perfid ºi nevãzut,
covid19, ravagiile care le produce în
lume. ªtirile tv te fac sã crezi cã
suntem în pragul apocalipsei, cã
lumea aceasta se va sfârºi, cã nu mai
existã mari speranþe.

Privim pe fereastrã ºi vedem natura
înfloritoare ºi proaspãtã, verde, purã,
aºa cum a fost dintotdeauna. O naturã
din care omul a dispãrut, baricadat
în case, speriat de moarte.

Situaþia
ursului polar

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

EDITOR: SC PROFIN SRL; ISSN 1454 - 7058

TELEFAX:   0252 - 326.143

Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru conþinutul
articolelor revine în întregime autorilor.

E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com

ABONAMENTE  -  prin Oficiile Poºtale.
 Poziþie de catalog: 12203

Cost abonament  lunar: 4,00 lei  + taxe poºtale
DIFUZARE prin DISTRIBUITORII PARTICULARI

Drobeta Turnu - Severin,
str. Orly nr. 82A

Mobil: 0722351161Obiectiv
mehedinþean

www.obiectiv-mehedintean.ro

Viaþa noastrã de zi cu zi a început,
ºi continuã, sã semene cu un vis urât,
urât ºi foarte straniu. Parcã suntem
într-un film sf horror american. Doar
cã nu suntem în niciun film american,
ci într-un film despre supravieþuirea
noastrã, ca oameni.

Nimeni nu ºtie când se va termina
acest coºmar. Nimeni nu ºtie dacã
se va termina vreodatã. Stãm în
casã. Mâncãm, citim, ne uitãm la tv,
spãlãm, facem curat, mâncãm, ºi iar
ne uitãm la televizor.

Aºteptãm sã ne trezim ºi sã trãim
mai departe, aºa cum am trãit pânã
acum. Vrem sã mergem la restaurant,
la teatru, la mall. Vrem nunþi, botezuri,
slujbe în bisericã. Vrem parcuri pline.
Vrem ºcoli ºi grãdiniþe deschise. Vrem
sã ne strângem mâinile, sã ne
îmbrãþiºãm, sã dansãm. Sã tuºim.
Vrem sã nu ne mai fie fricã de celãlalt.

Ne vrem viaþa înapoi.
ªi când te gândeºti cã toate acestea

conturau o normalitate care credeam
cã e imperfectã, eram mereu
nemulþumiþi. Stãm în casã ºi ne
gândim ce urmeazã? Chiar dacã trece
pandemia, de unde ºtim cã nu vine o
alta, la iarnã?

Chiar dacã trece, cum vom gestiona
imensa crizã ce deja se profileazã?
Sutele de mii de locuri de muncã
suspendate. Ratele la bãnci amânate,
ºomajul masiv ce se contureazã la
orizont, graniþele închise.

Lumea de mâine va arãta diferit, asta
e clar. Noi înºine vom fi diferiþi, sufleteºte,
moral. Dacã scãpãm vom fi cu mult mai
atenþi la relaþia noastrã cu natura, vom fi
mult mai atenþi la situaþia grea a
spitalelor, a produselor din plastic,
chimice, la climã ºi poluare. Atenþi la tot
ceea ce pânã acum am fost neatenþi.

Cãci astãzi ne aflãm în situaþia
ursului polar disperat, plutind pe o
banchizã spre cine ºtie unde.
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În cadrul ºedinþei ordinare a
lunii martie, desfãºuratã în sistem
videoconferinþã, consilierii judeþeni
au adoptat un proiect de hotãrâre
privind rectificarea bugetului propriu
al judeþului în vederea alocãrii sumei
de 538.000 lei Spitalului Judeþean
de Urgenþã din Drobeta Turnu
Severin, pentru achitarea lucrãrilor
care se efectueazã la Secþia de Boli
Infecþioase. Aici vor fi trataþi pacienþii
confirmaþi cu virusul SARS-CoV-2.

Lucrãrile la Secþia de Boli
Infecþioase s-au desfãºurat în regim
de urgenþã, iar în aceste zile cele
cinci saloane amenajate aici vor fi
pregãtite sã primeascã pacienþii
infectaþi cu Coronavirus. Pânã

Lucrãrile de amenajare a
spaþiului fostei Secþii ORL din cadrul
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin, unde va
funcþiona compartimentul pentru
tratarea pacienþilor care vor avea
nevoie de terapie intensivã în cazul
infectãrii cu virusul COVID-19 sunt
aproape de finalizare.

“Vreau sã-i mulþumesc primarului

Consiliul Judeþean Mehedinþi alocã bani Spitalului de Urgenþã Drobeta
Turnu Severin pentru a

acoperi cheltuielile generate
de epidemia cu Coronavirus!

acum, pacienþii confirmaþi
erau trimiºi la Spitalul de
Boli Infecþioase din
Craiova, dar cu cât
numãrul bolnavilor va
creºte, cu atât acest lucru
nu va mai fi posibil.

În paralel Consiliul
Judeþean deruleazã un
proiect finanþat cu fonduri
europene pentru reabilitarea ºi
modernizarea Secþiei de Boli
Infecþioase, dar starea de urgenþã
generatã de rãspândirea noului
virus a cerut urgentarea lucrãrilor
de amenajare.

Pe de altã parte, în ºedinþa de ieri,
a fost prinsã în buget, suma de

630.000 lei primitã de la Ministerul
Sãnãtãþii pentru achiziþia unui nou
dispozitiv Real Time PCR pentru
testatea suspecþilor.

“Din fondurile Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Spitalul a
comandat deja un aparat de tip Real
Time PCR ºi 2500 de teste ºi am primit

asigurãri din partea furnizorului cã îl
vom primi în perioada imediat
urmãtoare” a explicat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

Amenajarea compartimentului pentru tratarea
pacienþilor COVID-19 în sistem terapie intensivã,
pe ultima sutã de metri

Marius Screciu pentru initiativa ºi
implicarea în acest proiect,
constructorilor care au rãspuns la
solicitarea noastrã ºi au reuºit în
timp record sã reabiliteze acest
spaþiu ºi, nu în ultimul rând, Bãncii
Transilvania care a donat o sumã
considerabilã de bani. Pe de o parte,
Spitalul Judeþean a contribuit cu
mobilierul ºi alte cheltuieli necesare  Biroul de presã

APIA a efectuat plata
beneficiarilor Mãsurii M15
– Servicii de silvomediu,

servicii climatice ºi
conservarea pãdurilor,
submãsura 15.1 Plãþi

pentru angajamente de
silvo-mediu sesiunea

 1/2017, anul 1 de
angajament

   Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) aduce la
cunoºtinþa opiniei publice cã, în data
de 18 martie 2020, a efectuat plãþile
aferente Mãsurii M15 - Servicii de
silvomediu, servicii climatice ºi
conservarea pãdurilor, submãsura
15.1 Plãþi pentru angajamente de
silvo-mediu, sesiunea 1/2017, anul
1 de angajament.
   Suma totalã autorizatã la platã
este 266.552,01 euro, respectiv
1.209.879,57 lei, pentru un numãr
de 16 de beneficiari care au accesat
aceastã formã de platã
compensatorie în conformitate cu
prevederile legislaþiei europene ºi
naþionale în vigoare.
   Valoarea în lei este calculatã la cursul
de schimb de 4,5390 lei/euro stabilit
de cãtre Banca Centralã Europenã, în
data de 31 decembrie 2016.
   Acordarea plãþilor compensatorii
aferente Mãsurii M15 - Servicii de
silvomediu, servicii climatice ºi
conservarea pãdurilor, submãsura
15.1 Plãþi pentru angajamente de
silvo-mediu se realizeazã în
conformitate cu Fiºa Mãsurii M15
din Programul Naþional de Dezvoltare
Ruralã - PNDR 2014 – 2020.
 Responsabil comunicare

dotãrii saloanelor, iar pe de altã
parte, Consiliul Judeþean Mehedinþi
va dota spaþiile cu aparatura
medicalã necesarã în câteva zile. A
fost o mobilizare exemplarã din
partea tuturor cãci, pânã la urmã, în
aceastã perioadã de crizã avem
nevoie de unitate ºi solidaritate. Am
primit asigurãri cã spaþiul va fi
pregãtit sã primeascã pacienþi din
aceastã sãptãmânã, însã eu sper sã
nu fie nevoie sã îl folosim atât de
rapid. Situaþia de faþã însã ne obligã
sã fim pregãtiþi pentru a lupta cu
acest virus care, din pãcate, nu a
ocolit judeþul nostru. Vreau sã-i
asigur pe mehedinþeni cã sãnãtatea
ºi siguranþa lor rãmân în continuare
prioritatea noastrã ºi sã nu uitãm cã
dacã suntem responsabili ºi uniþi,
împreunã vom reuºi!”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

În prima etapã, în corpul respectiv
vor fi 8 paturi, însã capacitatea maximã
poate fi extinsã pânã la 15 paturi.

Tot aici se va amenaja ºi un spaþiu
destinat pacienþilor care au nevoie de
dializã ºi sunt diagnosticaþi cu noul
COVID-19, pentru ca ei sã
beneficieze de dializã în condiþii
speciale.
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Astfel, în perioada, 13 – 28
martie, Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al
judeþului Mehedinþi i-au fost
încredinþate, spre a fi distribuite:
3080 de combinezoane, 3575
mãºti de protecþie ffp2 ºi ffp3, 1200
perechi de mãnuºi de protecþie
sterile, dar ºi 30 de litri  de
dezinfectant de nivel înalt, pentru
suprafeþe ºi instrumentar medical.

Aceste materiale ºi echipamente
de protecþie au fost distribuite,
conform repartizãrii stabilite la nivel
naþional de comandantul acþiunii,
instituþiilor implicate în gestionarea
situaþiilor de urgenþã generate de
pandemia COVID-19: Serviciului de
Ambulanþã Judeþean Mehedinþi,
Direcþiei de Sãnãtate Publicã,
Unitãþii de Primiri Urgenþe a
Spitalului Judeþean din Drobeta

ISU Mehedinþi a asigurat transportul ºi distribuirea materialelor de
protecþie pentru personalul aflat în prima linie, care luptã pentru

împiedicarea rãspândirii virusului COVID-19.
Turnu Severin, Spitalului municipal
Orºova, dar ºi Inspectoratului
pentru Situaþii  de Urgenþã
“Drobeta” al judeþului Mehedinþi.

Echipamentele de protecþie sunt
destinate personalului medical ºi
non-medical, care asigurã asistenþã
medicalã de specialitate, primul ajutor
ºi transportul în faza prespitaliceascã,
transferul interclinic, respectiv
transportul pe traseele stabilite pânã
la centrele de carantinã a pacienþilor
suspecþi ori confirmaþi.

Acestea au fost achiziþionate de
statul român prin Oficiul Naþional
de Achiziþi i Centralizate ºi
Inspectoratul General pentru
Situaþii de Urgenþã, în cadrul
eforturilor de combatere a efectelor
pandemiei de COVID-19 în
România, ISU Mehedinþi asigurând
transportul ºi distribuþia acestora.

Analiza lumii post-criza COVID-
19 tenteazã pe foarte mulþi. Unii
dintre aceºti profeþi,  bine
intenþionaþi, în definitiv, în perdeaua
de necunoscut care învãluie
umanitatea, în sensul premierei
absolute trãite la confruntarea cu
aceast flagel, sperã ca aceasta sã
determine niºte schimbãri, cea mai
importantã fiind aºteptatã la nivelul
mentalitãþii.

Acest lucru ar însemna o racordare
sincerã la respectul faþã de fiinþa
umanã ºi de viaþã, în general - mai
exact, tot ce înseamnã viaþã - plus,
apoi, respectul pentru aproapele tãu,
iubirea semenilor, mai realã, lipsitã
de ipocrizie, mai îndepãrtatã, deci, de
imperativele machiavelliene...

Dar, oare, se va putea doar pentru
cã aceasta ar fi raþiunea cea mai bunã,
apropiatã perspectivei care pare a

COVID-19, numele tãu este schimbare
salva a long omenirea? Oare, aceastã
traietorie nu este prea subiectiv
imaginatã, nu este prea glamoroasã,
prea þinând cont de inimã ºi nu ºi de
“raþiunile” celãlalte, ale lumii politice,
ale lumii afacerilor? De ce spunem
asta? Pentru cã, politicienii, ºtiutori de
“artã politicã”, dupã ce se vor ridica
toate restricþiile ºi se va demara
necesara refacere a economiilor ºi a
“brandurilor de imagine”, se vor face

luntre ºi punte sã-ºi
pãstreze privilegiile
ºi poziþiile în
ierarhiile partizane ºi
de putere. Iar în
acest sens, fiind la
butoanele bugetelor
in ternaþ ionale ,
centrale ºi locale, vor

finanþa tot ce nu au finanþat pânã
acuma, iar noi, alegãtorii, vom rãmâne
foarte impresionaþi de... eforturile lor,
de implicarea lor, de “sacrificiile” lor,
ºi, uite-aºa, totul va rãmâne la fel ca
înainte: noi îi vom crede ºi le vom da
votul, ei nu-ºi vor fi schimbat cu nimic
mentalitatea, doar o vor reformula “pe
ici, pe colo, prin punctele esenþiale”,
pliatã pe situaþia nou creatã, iar, de
aici, puterea va sã rãmânã tot în

mâinile lor, prin urmare, omenirea va
merge la fel ca înainte.

La fel s-a întâmplat ºi dupã alte mari
crize fie economice, post-rãzboi,
molime: guvernele chiar schimbate,
s-au lãsat corupte de “osul puterii”,
dulce ºi gras, ºi au uitat repede
“interesul general”, pliindu-se pe cel
personal, de clan, de grup, de castã,
de “baroni”, de “alianþe”, de „uniuni”,
de praf în ochi... Gustul banului ºi al
puterii a transgresat mereu forma de
organizare politicã sau regimul
economic “emanat”, exemple sunt
multe, de la imperiile antice la
democraþiile actuale, de la feudele
Evului mediu la dictaturile secolelor
XIX ºi XX.

Putem admite, desigur, o
schimbare, dar ea nu va apare peste
noapte, aºa cum nici democraþia nu
ne-a intrat pe ferestre dupã 22
Decembrie ’89, deºi eram convinºi,
noi, electoratul, cã aºa va fi, dovadã
cã nici acum nu suntem pe deplin
convinºi de beneficiile ei, unii nici nu
o acceptã aºa cum este ea
propovãduitã de mai-marii zilei.

Altã dovadã, ºi faptul cã U.E se
clatinã, cã ieºirea Marii Britanii din
formula ei, ce pãrea de nedestructurat;

Pe durata stãrii de urgenþã, la
nivelul judeþului Mehedinþi,
comanda operaþionalã a activitãþii de
asistenþã medicalã prespitaliceascã
ºi prim-ajutor calificat, organizatã la
nivelul serviciului de ambulanþã ºi
inspectoratului pentru situaþii de

urgenþã, este asiguratã de
inspectorul ºef al Inspectoratului
pentru Situaþii  de Urgenþã
“Drobeta” al judeþului Mehedinþi,
sau înlocuitorul legal al acestuia.

COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

 S. Dan

apoi ºi bâjbâiala tuturor guvernelor în
faþa acestui flagel mondial, toate fiind,
practic, luate... pe nepregãtite, aºa
cum, râdeam noi, iarna ne lua pe noi,
pe români, de fiecare datã, nepregãtiþi,
de parcã atunci vedeam pentru întâiaºi
datã zãpadã, ºi nãmeþi, ºi viscol...

Despre COVID-19 se pare cã se
ºtia, sunt mãrturii indirecte clare în
acest sens – filme artistice,
documentare, ºtiri difuzate cu vreun
an înainte etc.-  numai cã mai marii
decidenþi naþionali, unionali sau...
planetari fie nu le-au luat în seamã
dându-le pe imaginaþie ºi
manipulare, fie au ºtiut, ºi acum joacã
rolul niznailor, ei fiind bine vaccinaþi,
deci, rezistenþi la impactul eventual
cu virusul ucigaº!

Schimbarea la nivel de mentalitate
trebuie sã înceapã de sus în jos, de
la autoritãþi la cetãþean, de la guverne
la locurile noastre de muncã, ori, aºa
cum spunea Aristotel, obiºnuinþa este
a doua naturã, iar din perspectiva
asta, am constatat, nãravul puterii a
creat mereu acei “monºtrii” pe care
nici revoluþiile, nici rãzboaiele nu l-
au schimbat exponenþial, de ce l-ar
schimba, radical, pandemia asta?
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Considerat poet exponenþial
al generaþiei sale, continuator al
revigorãrii artei poetice ºi al limbii
române, inclusiv poetice, pe linia
Eminescu-Arghezi-Labiº, Nichita
Stãnescu s-a nãscut la Ploieºti, la 31
martie 1933 ºi a murit la 13
decembrie 1993, la Bucureºti.
   A debutat literar în 1957, în revista
“Tribuna”, Cluj, ºi, simultan, în
„Gazeta literarã”, Bucureºti.
   A publicat între 1960-1982, 17
volume de poezie, prezent în
antologii, deþinãtor a patru premii
USR, unul al Academiei Române,
premiul internaþional “Herder”,
premiul „Cununa de aur”, Festivalul
internaþional „Serile de Poezie de la
Struga”, Macedonia.
   În Mehedinþi a fost de douã ori,
odatã în mai, 1981, când a vizitat ºi
comuna ªiºeºti, fiind gãzduit, între
alþii de Marin Gheorghe, poet, ºi de
prof. Titu Dinuþ, poet, care are
inspiraþia sã înregistreze, parþial, pe
un casetofon, crâmpeie din discuþiile
din jurul mesei cu care ºi-a omenit
oaspeþii, alãturi de Nichita Stãnescu
fiind ºi Ileana Roman, Valeriu
Armeanu, Ion ªerban Drincea,
cantautoarea Ileana Calinovici, ex-
Cenaclul Flacãra, Valentin Vasilescu,
Mihai Rogobete. Pornind de la acea
înregistrare, am realizat în 2005,

NICHITA STÃNESCU
- 87 de ani de la naºtere -

documentarul NICHITA STÃNESCU
- O EVOCARE, în care au fost inserate
porþiuni din vorbele poetului,
recondiþionate întrucât caseta audio
se mai deteriorase între timp.

În decembrie 1983, fiind
naº de cununie la o pereche de tineri
severineni, în seara nunþii, pe o
ninsoare abundentã, pleacã pentru
câteva ceasuri de la masa festivã fiind
gãzduit alãturi de alþi apropiaþi,
inclusiv de Dora, soþia sa, în casa
preotului Pufan, de pe strada
Antonini. Aici, ºi acesta, neºtiind de
înregistrarea anterioarã de la ªiºeºti,
declanºeazã casetofonul ºi mai
înregistreazã din discuþiile de atunci,
între ele ºi câteva poeme de
circunstanþã dedicate unora dintre
cei prezenþi, dar care aveau o mare
încãrcãturã poeticã, unele fiind mai
târziu publicate de cãtre adresanþii
lor, între ei, gazda, preeotul Pufan,
ºi Monica Ciurea, actriþã a Teatrului
popular. Am ascultat ºi eu acea
înregistrare, într-o emisiune la TV
Datina, pe care o realizam în anii ’80,
prin bunãvoinþa deþinãtorului ei,
invitatul emisiunii. Întâmplarea a
fãcut ca acel casetofon al preotului
Pufan sã fii fost plasat lângã un  ceas
de masã, foarte aproape, fapt care a
fãcut ca tic-tac-ul acestuia sã se audã
foarte puternic, în prim planul

înregistrãrii audio, ceea ce fãcea mai
greu auzibile vorbele. Prin prisma
timpului, acele bãtãi care mãsurau
timpul au devenit providenþiale, dacã
vrem sã admitem neîntâmplarea, fiind
vorba ºi de casa unui preot ortodox,
unul dintre cei care oficiaserã ºi slujba
religioasã a cununiei proaspeþilor
miri, nãºiþi de Nichita ºi soþia sa.

Astfel, timpul acela mãsurat a devenit
timpul ce se scurgea cu ultimele puteri
din viaþa poetului, care avea sã moarã
noaptea urmãtoare, 12 spre 13
decembrie, la Bucureºti. Continuând
cu aceste... speculaþii providenþiale, dar
ºi numerologice, sã vedem cum s-au
legat lucrurile de-a lungul  existenþei
lui Nichita Stãnescu, în jurul cifrei 13.
Astfel, aºa cum fãceam cunoscute
aceste speculaþii ºi în documentarul
din 2005, alãturi ºi de redacþia

Primarul Orºovei, Stoica Marius
Simion, continuã sã uimeascã prin
deciziile luate, de cele mai multe ori,
sub imperiul propriilor frustrãri
electorale. Ultima ispravã este

(Foto – Nichita Stãnescu, în faþa Teatrului din Severin, 1981, cu poeta Doina
Hinoveanu, Mihai Rogobete, în plan secund, poetul Constantin Ghiciulescu –

fotogramã/capturã de pe filmul documentar, 2005)

“Obiectiv mehedinþean”, iatã-le ºi aici:
- 31, cifra zilei de naºtere cititã invers,
este 13; - 13 este cifra zilei decesului;
- prima ºi ultima cifrã din anul naºterii
(1933), alãturate, dau 13; - prima ºi
ultima cifrã din anul decesului (1983),
alãturate, dau cifra 13; - În 12
decembrie, când a plecat din Drobeta
Turnu Severin, unde fusese  naº de
cununie, a plecat cu trenul, în vagonul
13, data de pe bilete fiind trecutã greºit,
în loc de 12.12.83, aveam 13.12.83; -
Din Gara de Nord Bucureºti, a plecat
acasã, se spune, cu un taxi ocazional,
cu numãr de înmatriculare 13-B.... - A
murit în noaptea de 12-13 decembrie,
mai exact pe 13 decembrie, în jurul
orelor 2 ºi ceva...
   ªi încã ceva: vizita din 1981, la
ªiºeºti, se întâmpla în... 13 mai!

Dan ªalapa

Culmea administraþiei: Proiect important tratat cu flit de
primarul Orºovei - „Sã vinã dupã Paºte!”

Proiectul de hotãrâre propus de Grupul consilierilor PSD din Consiliul
Local Orºova, dar ºi ºedinþa de îndatã, în care trebuia sã se ia atitudine

împotriva transformãrii Spitalului Municipal în centru suport COVID 19,

au fost tratate cu dispreþ de primarul municipiului. Acesta a blocat
depunerea documentelor la Registratura Consiliului Local. Întrebat când

se poate depune proiectul, primarul a rãspuns „dupã Paºte”!

blocarea depunerii unui proiect de
hotãrâre al grupului de consilieri PSD
din Consiliul Local ºi, implicit
blocarea convocãrii unei ºedinþe de
îndatã. Consilierii nu au putut

depune documentele, deoarece
instituþia era închisã. Contactat
telefonic, primarul Marius Simion
Stoica a declarat cã proiectul nu s-a
putut depune deoarece programul de
lucru la Primãrie este doar pânã la ora
12:00, din cauza pandemiei de
Coronavirus. Mai mult, Stoica s-a
dezlãnþuit ºi a spus cã nu e nicio
urgenþã, cã acei consilieri pot depune,
dacã vor, „dupã Paºte”!

„Nu era nimeni la Primãrie, pentru
cã programul de lucru s-a redus odatã
cu instituirea stãrii de urgenþã. Aºa cã
PA!”, a spus primarul Stoica. Întrebat
când mai pot consilierii sã depunã

proiectul, primarul a rãspuns, vizibil
enervat: „Dupã Paºte! Sã mai
încerce! Ce, e urgenþã maximã, e
vreo urgenþã? Ce treabã are Consiliul
Local cu asta?”

Ce spune proiectul?
Propunere de CENTRU COVID

19, Spitalul CFR din Severin
   Proiectul celor 7 consilieri

locali orºoveni (BIJAN MARIANA,
CALEA IONEL, ENÃªESCU ION,
JIANU FLOREA, MACOVEI
MITICÃ, PALAªCA SORIN ºi
PÃTÃªANU PETRE) prevede, la
articolul 1: „Se recomandã

 continuare în pag. 10
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* Suceava este primul oraº
închis, din motiv de molimã, din
România ultimelor decenii. Acolo
au murit, din vinã de virus, de prost
mangement, de ilegalitãþi cumulate,
zeci de oameni, medicii au fost
contaminaþi, în fine nu vã mai
reþinem ºi noi cu asemenea
informaþii, vã sunt cunoscute.
Situaþia a ieºit de sub orice control
ºi autoritãþile, în afarã de a declara
zona Lombardia României ºi de a
bãga toatã Suceava în carantinã, nu
prea au avut ce face. Acum nimeni
nu ºtie dacã virusul sau
managementul profund deficitar e
de vinã, dar asta conteazã mai puþin
acum. Când lucrurile se vor

clarifica, cei vinovaþi cu adevãrat îºi
vor fi luat tãlpãºiþa spre zãri mai
promiþãtoare, pagubele vor fi ºterse
ºi trecute în seama celor duºi de
pe aceastã lume, iar dosarele
adevãraþilor vinovaþi vor fi închise,
în buna tradiþie dâmboviþeanã.Cei
pe care cresc acum bojii nu vor mai
avea parte, cu timpul, nici mãcar
de Veºnica Pomenire.
   * În campaniile elctorale de care
am avut parte din plin în anii din
urmã, noua vedetã a PNL,
cetãþeanul acela purtãtor de  eºarfe
ºi batiste multilateral colorate,
Rareº Bogdan, urla din toþi boºogii
cãtre stupid people, prin pieþele
publice, invitând toatã suflarea

româneascã sã meargã la Suceava
sã vadã ce minuni colosale a fãcut,
prin spitalele de acolo numitul
Gheorghe Flutur cu bani europeni.
Se vede ce minuni a fãcut. ªi-a
implantat toatã clientela în posturi
de decizie, unde s-au specializat în
ascunderea gunoiului sub preº.
Mai exact, în falsificarea evidenþei
deceselor, a nedeclarãrii unor
morþi. Ce sã fie la mijloc? Eu trãiam
cu impresia cã suntem în plinã
întrecere socialistã, cine raporteazã
mai mulþi morþi. Reþeta de la
Suceava cicã a fost preluatã din
mers ºi de celebrul Spital
Universitar de Urgenþã din
Bucureºti. ªi nici pe la Severin
lucrurile nu ar sta prea bine.
   * Problema e alta. Noi, cetãþenii
de rând, suntem destul de
disciplinaþi, respectãm starea de
urgenþã, dispoziþi ile date de
autoritãþi, articolele din tot mai
desele ordonanþe militare, chiar
dacã multe se bat cap în cap, iar
altele nu par a avea nicio noimã.
   * Dar se pare cã, pentru cei din
capul trebii, nu le este de ajuns cã
rãspundem corespunzãtor la
întrebãri precum de unde pânã unde
sau de când pânã când, acum ei ar
vrea sã punã cãtuºele ºi pe
mecanismele gândirii noastre,
recomandându-ne sã ne mai punem
lacãt la gurã ºi sã nu ne pronunþãm
asupra unor probleme la care nu ne
pricepem, care ne exced, nu-i aºa,
competenþele. Cu alte cuvinte
suntem forþaþi sã înghiþim pe
nemestecate orice ni se serveºte.
Parol? Ei aºa ceva chiar cã nu se

Moartea, mai dulce decât lipsa speranþei
poate. Una e sã respectãm niºte
dispoziþii pentru stãri de urgenþã, alta
e sã treci prin suprastructura fiinþei
noastre ºi sã digeri pe nemestecate
produsele mai mult sau mai puþin
alterate ale gândirii altora. Sper cã
asemenea gânduri sinistre sã nu fi
trecut prin capetele þuguiate ale
numiþilor Iohannis, Vela, Orban sau
mai ºtiu eu care. Gândirea ºi
exprimarea sunt de neîncãtuºat, iar
cine vrea sã le punã în cãtuºe sau
sub cizme este animat de niºte
gânduri nu tocmai în consens cu
vremurile pe care le trãim ca þarã
europeanã. Dar parcã mai ºtii încotro
mai merge ºi Europa asta?!
   * De când s-a autoizolat la fosta
vilã de protocol a lui Ceauºescu,
aºa numita Vila 1,  maestrul Orban,
zicãtorul din mandolinã, drâmb  ºi
balalaikã, a devenit foarte suficient
sieºi ºi stâlceºte limba românã într-
un fel care o face pe Bãseasca o
micã biet copil, iar pe doamna
Veorica de-a dreptul academician.
Mai zilele trecute, nenea Balalaikã
le-a URAT CONDOLEANÞE
familiilor celor decedaþi! Iar când a
fost vorba sã o dea pe indicaþii
preþioase, dumnealui a dat
asigurãri ca va lua mãsuri în
vederea CREªTERII RISCULUI DE
INFECTARE CU CORONAVIRUS în
spitale. Ei, da! Aºa ne mai venim
de acasã. Sã fi slobozit coana
Viorica pe gaura gurii aºa ceva, nu
o mai spãlau toate cotele apelor
Dunãrii.
   * “Mai rea decât moartea de
contravirus este lipsa speranþei.”
(Ion Cristoiu).

O persoanã din Kladovo a
decedat dupã ce a fost infectatã cu
virusul COVID-19! Vestea despre
bãtrânul de 78 de ani din Velesnica
care a decedat pe data de 27 de
martie 2020, a fost confirmatã oficial
de cãtre autoritãþi, cauza morþii fiind
virusul gripal COVID-19! O a doua
persoanã decedatã este un bãrbat în
vârstã de 65 de ani. ªi acesta
confirmat cu COVID 19. Numãrul de
morþi din municipiul Kladovo ajuns
la 2, iar 5 persoane sunt confirmate
ca infectate. Aproape 600 de
persoane sunt la izolate la domiciliu.

A luat virusul de la pomanã
   Un pensionar originar din satul
Velesnica, comuna Kladovo, în vârstã
de 78 de ani, care lucrase mai mulþi
ani în Danemarca, a murit la spitalul

COVID 19 face ravagii ºi la Kladovo
Situaþia este dramaticã în zona Kladovo, o zonã în care peste 80 la

sutã din populaþie sunt de naþionalitate românã.
Peste 600 de persoane sunt izolate la domiciliu, iar zilele trecute un

bãrbat a murit rãpus de cumplitul virus gripal.

de boli infecþioase din Niº, din cauza
COVID-19! Soþia lui e în stare gravã.
Copiii lui, dar ºi nepoþii sunt izolaþi.
Suspiciunea principalã este cã s-a
infectat în timp ce participa la o
pomanã. „ªtiind cã bãtrânul nu a fost
în Danemarca, de câþiva ani de zile,
de când ieºise la pensie, este clar ca
s-a infectat în satul Velesnica.
Autoritãþile fac cercetãri pentru a afla
toate persoanele cu care bãrbatul a
intrat în contact. Mai mult decât atât,
ºtiind cã în satul Velesnica nu existã
niciun magazin ºi sãtenii se duc la
Kladovo pentru cumpãrãturi, se cautã ºi
alte persoane cu care bãtrânul ar fi putut
intra în contact în municipiul Kladovo”,
a precizat vicepreºedintele Asociaþiei
EUDAVA CLADOVA, Ivan Vrzogic.

 Continuare în pag. 11
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Pãstor de
suflete în Þara
Româneascã

vreme de mai
bine de trei

decenii, Antim îºi
începuse calitatea
de înalt prelat ca

mitropolit în
pãrþile Banatului

de Severin în
cursul primului

deceniu de dupã
desemnarea sa ca mitropolit în octombrie
1370, pentru ca dupã moartea lui Chariton
(1380) sã fie transferat în locul acestuia la
Argeº, unde a rezidat vreme de douã decenii,
în tandem cu Athanasios, succesorul sãu în
scaunul de la Severin, scaun despre ale cãrui
începuturi mai stãruim puþin în continuare.

Considerãm cã trei au fost condiþiile de mai
mare însemnãtate care au impus crearea acestei
noi mitropolii în 1370. Prima e arãtatã de
însuºi textul actului de atunci, anume cã odatã
„cu trecerea timpului neamul acelui loc s-a
nimerit sã fie numeros ºi aproape nemãrginit,
încât un singur arhiereu nu mai e de ajuns la
atâta popor spre a-i putea supraveghea pe
aceºtia în privinþa celor duhovniceºti ºi a-i
învãþa lucrurile cele folositoare sufletului ºi
mântuitoare, de unde a fost necesar sã mai
fie hirotonit încã un arhiereu pentru locul
acela, lucru pe care ºi de aceastã datã l-au
cerut stãpânii de acolo”, adicã voievodul
Vladislav I sau Vlaicu Vodã (1364 - ~1377),
„având ºi asentimentul arhiereului de mai
înainte ºi care se aflã ºi acum în funcþie acolo”,
adicã al lui Iachint, bolnav ºi aflat deja foarte
aproape de sfârºitul vieþii atunci.

Este aici o mãrturie a importantului
rezervor demografic de populaþie ortodoxã
ºi mai ales româneascã în regiunea
respectivã, de confluenþã între Þara
Româneascã, Banat ºi Transilvania, dar
motivul cel mai important, adicã a doua din
cele trei condiþii a constat în confruntarea
confesionalã accentuatã de ultimele
evenimente survenite în regiune, sporite de
apetenþele regalitãþii angevine spre control
ºi supremaþie nu numai asupra spaþiului
românesc extracarpatic, ci ºi asupra lumii
sud-slave, folosindu-se de ideea cruciatã,
încurajatã atât se cãtre papalitate, dar
solicitatã mai ales de împãratul bizantin,
tot mai ameninþat de presiunea otomanã,
care stãpânea deja aproape întreaga Asie

Mitropolia Severinului
între Bizanþ ºi Þara Româneascã (III)

Micã, instalându-se însã constant ºi eficient
în întreaga Peninsulã Balcanicã.

De altfel tocmai cucerirea otomanã a lumii
creºtine de la Sud de Dunãre, de confesiune
ortodoxã în zdrobitoarea ei majoritate, a fost
a treia condiþie care a impulsionat apariþia
mitropoliei de Severin, în condiþiile unei
ofensive a puterilor catolice la adresa
aceleiaºi ortodoxii, agitând ideea cruciadei
antiotomane, în care erau vital interesate
autoritãþile laice bizantine, în frunte cu
împãratul Ioan al V-lea Paleologul, a cãrui
mamã descindea din conþii de Savoia. În anul
1365 Ioan al V-lea întreprinsese o cãlãtorie
la Buda tocmai cu scopul obþinerii unui
ajutor apusean, concretizat în declanºarea
unei noi cruciade, dar într-un moment în care
Biserica bizantinã îºi definea o linie politicã
proprie, constând în alianþa popoarelor
ortodoxe împotriva puterii osmane,
desemnatã în istoriografie prin sintagma
„opoziþie ortodoxã”. Implicit, acest fapt
însemna o consolidare a suprastructurii
ortodoxe mai ales în zonele marginale, în care
confruntarea cu lumea catolicã era directã.
Era ºi cazul Banatului de Severin, unde
regalitatea ungarã dorise sã-i aºeze pe
cavalerii ioaniþi cu mai bine de un veac în
urmã, dar un aspect ºi mai important de
reþinut constã în aceea cã Ioan al V-lea
revenea de la Buda tot prin aceastã regiune,
apucând-o apoi pe linia Dunãrii, pentru a fi
blocat de þarul de la Târnovo, ca reacþie la
încercarea sa de alianþã cu regatul catolic
angevin, care mai ºi cucerise Þaratul bulgar
de la Vidin (1365), condus de Ioan Sracimir,
cumnat al voievodului Vlaicu Vodã. În timpul
cãlãtoriei lui Ioan al V-lea la Roma, Vlaicu a
primit un episcop catolic în þara sa, solicitând
însã de la patriarhia ecumenicã o a doua
mitropolie, situatã în pãrþile vestice ale
stãpânirii sale.  (va urma)

Prof. Univ. Dr. Tudor Teoteoi

   Având în vedere cã Ordonanþa Militarã prevede cã
toate persoanele care pãrãsesc domiciliul trebuie sã
completeze declaraþii pe propria rãspundere, am luat
decizia de a pune severinenilor la dispoziþie aceste
declaraþii la toate sediile instituþiilor subordonate
Primãriei municipiului Drobeta Turnu Severin.
   Astfel, toþi severinenii care nu au posibilitatea de a
obþine aceste declaraþii pe propria rãspundere, trebuie
sã ºtie cã le pot obþine de la urmãtoarele locaþii:

Primãria Drobeta-Turnu Severin  
Adresa: Strada Mareºal Averescu nr. 2

Piaþa Mircea
Adresã: Strada Numa Pompiliu, Drobeta-Turnu Severin

Piaþa Crihala
Adresa: Strada Walter Mãrãcineanu 1, Drobeta-Turnu Severin

Direcþiei Patrimoniu
Adresa: str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 2, bl. VT3, parter (fostul Lotus)

Serviciul Public Comunitar de Evidenþã a Persoanelor
Adresa: Strada Decebal 12,

SPAET sediul RAN
Adresa: Bld. Tudor Vladimirescu

Directia Impozite si Taxe Locale 
Adresa: Bulevardul Carol I 17

Sala Polivalentã din Drobeta-Turnu Severin  
Adresa: Bulevardul Aluniº nr. 1

Stadionul Municipal Drobeta-Turnu Severin
Adresa: Strada Independenþei

Direcþia de Asistenþã Socialã
Adresa: str. Romanã nr. 1

Palatul Cultural “Teodor Costescu”
Adresa: Bld. Carol I, nr. 4

Cetatea Medievalã a Severinulu
Adresa: Bd. Dunãrii, în parcul “General Dragalina”.
   Declaraþiile pe propria rãspundere se pot completa ºi olograf,
fãrã sã fie nevoie de formularele tipizate, dar am considerat cã
e important totuºi sã avem disponibile pentru cetãþeni ºi aceste
tipizate în cazul în care vor dori sã le completeze.
   Vom pune în perioada urmãtoare formulare de
declaraþii ºi la dispoziþia asociaþiilor de proprietari,
urmând ca apoi sã le punã la dispoziþia oamenilor care
locuiesc în cadrul asociaþiei de proprietari.

Declaraþii pe propria rãspundere,
la dispoziþia severinenilor

 Viceprimar Daniel Cîrjan
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Existã cocoºei de curte care cred
cã se face dimineaþã doar dacã ei
cîntã. Cel mai bun exemplu e Cîþu. El
a afirmat cã sãnãtatea ºi învãþãmîntul
nu sînt prioritatea zero a þãrii. Ci
privatul, adicã bãncile, corporaþiile
strãine etc. Acum, cînd sistemul de
sãnãtate este biciuit de pandemie, iar
medicii sînt eroii cu mîinile goale,
Cîþu ar trebui sã plãteascã scump
afirmaþiile sale. E nevoie de o cuºcã
în punctul zero al Bucureºtiului, în
care sã fie pus Cîþu, apoi, medicii,
personalul sanitar ºi profesorii sã-l
scuipe printre gratii. ªi aºa, pedeapsa
ar fi prea blîndã. În ianuarie, cînd
Germania efectua primele teste de
coronavirus, cînd China ºi Italia erau
cuprinse de pandemie, Iohannis era
cu anticipatele ºi pesedeul în gurã,
mergînd pe principiul cã dacã nu i se
vãd izmenelile, pot fi rupte în fund sau
agãþate. Vorbea despre anticipate cu
un tip de umor agresiv. El spunea, el
rînjea. Auzise cã existã undeva, într-
o lampã, un spirit care îi îndeplineºte
toate dorinþele. Numai cã pandemia
i-a spart lampa, iar „Guvernul meu
2-3-4” e depãºit de situaþie.

Politica a fost nãscocitã pentru a fi
de folos umanitãþii, numai cã mereu
s-au nãscut idioþi care sã-i dea altã
utilitate. Iohannis ºi Orban ar trebui
anchetaþi pentru starea deplorabilã în
care pandemia a agresat sistemul de
sãnãtate (distrus încã de pe vremea
cînd la Cotroceni trona „amiralul fãrã
flotã”, iar Ministru al Sãnãtãþii, era
udemeristul Attila Cseke). Dacã la
guvernare ar fi fost alianþa pesede-
alde, printr-o ordonanþã militarã
specialã, ºeful statului ar fi stopat
temporar starea de urgenþã pentru ca
haºtagiºtii sã fie scoºi în stradã sã
cearã demisia prim-ministrului ºi
ministrului de interne. Privind spre

În starea de urgenþã avem pe sãturate, brînzã
„mãturatã” din Sibiu, în burduf sãsesc

Uniunea înstelatã, nu cred sã fi fost
valabilã vreodatã sintagma
„întrajutorare europeanã”. ªi U.E. e o
uriaºã afacere frauduloasã, o casã de
bani discreþionarã. Toatã lumea
cunoaºte cã, în afaceri trebuie sã
investeºti puþin ºi sã cîºtigi gros.
Atunci cine, din capii uniunii, sã se
teamã, de cine ºi de ce? Poate noi, de
ceea ce va urma post-coronavirus.
Poate noi, de legislaþia agresivã a
Bruxellesului. Vina e a noastrã, pentru
cã slugile de la Cotroceni ne-au pus
încãlþãrile în douã bãrci. ªi în Europa
ºi în S.U.A. ªi cu euro ºi cu dolarul.

N-am avut preºedinþi, nici premieri,
nici miniºtri de finanþe patrioþi, în faþa
cãrora toate pãlãriile organismelor
financiare mondiale sã sarã singure
de pe scãfîrlii. Oricum, dupã ieºirea
Marii Britanii din U.E., îi þîþîie fundul
Angelei. În acest moment, Uniunea se
aflã la borna la care era Germania
anilor 1919-1933, pe timpul
Republicii de la Weimar, cînd sãrãcia
germanilor l-a adus în mod
democratic pe Hitler la putere. Ciocoii
Europei se tem de o resetare a statelor
membre, în graniþele unor politici
naþionale, care va da peste mîini
organismelor financiare europene ºi
mondiale, vinovate de sãrãcirea
galopantã a statelor. Vedem, cã,
spirala istoriei continuã cu acest
rãzboi virusologic, purtat cu mijloace
moderne, mult mai letale. Odatã cu
pandemia, D.N.A., Koveºi, Coldea, cu
abuzurile ºi penalitatea aferentã, au
devenit istorie pentru români, fiind
aciuaþi la umbrã, în bordelul
european. Coronavirusul i-a scos din
prizã ºi pe mafioþii autohtoni,
manipulatorii profesioniºti, incapabilii
de la mantinela politicii interne,
neîntrecuþi în corupþie, tupeu ºi
ipocrizie, cãrora le datorãm carantina
totalã. România este doar folositã „de
imperiul european”, cu sediul la
Bruxelles! România este doar locul
experimentelor financiare, este pe
post de þintã, golitã de resursele
economice, intelectuale ºi de forþa de
muncã. Sistemul bielã-manivelã al
Uniunii, uns cu alifii dictatoriale,
funcþioneazã pe ideea cã economia nu
e o ºtiinþã exactã, ci o multitudine de
definiþii, care umple instantaneu

buzunarele faraonilor europeni. În
„Far-Wild-Westul european” se
merge  pe principiul eu te fur, dar nu
poþi sã mã prinzi, eu te pun în
genunchi, iar tu n-ai ce-mi face. În
toate contextele, mai ales acum, în
condiþii de urgenþã naþionalã,
România a dus ºi duce lupta singurã.
Nicio siguranþã, nicio aºteptare, nicio
speranþã. Mult-blamaþii medici sînt
eroi sacrificaþi. În rest, cetãþeanul e
singur în realitate. O perfectã
terapeuticã sufleteascã prin catastrofã!
Prins în vîrtejul spaimelor, cum se
spune prin romane, mãcinat de iluzia
morþii timpurii, îþi pierzi timpul într-o
agreabilã imbecilizare virtualã. De
acasã, îþi dai seama, abia acum, de
forþele tale. Poþi rezista? Eºti destul
de tare? Nu þi-e fricã de singurãtatea
casei, de plictisealã, de tristeþe? Asta
înseamnã luptã adevãratã! Cînd eºti
singur, cu desãvîrºire, singur, în faþa
spectrului înspãimîntãtor. Cînd statul
se descotoroseºte de tine, în aceastã
izolare din mijlocul realitãþii crunte
sau fictiv legiferatã.

Îmi vine sã rîd ºi sã înjur, cînd vãd
satisfacþia jurnaliºtilor care vorbesc
despre statistici ºi morþi! Oamenii
aceºtia trãiesc iluzia cã tonul lor
apocaliptic aduce cu sine salvarea
vieþii. De fapt, imbecilizarea ºi ratarea
prin informaþie nu au termen de
expirare. Problema centralã nu stã în
izolare, ci în dotarea sistemului de
sãnãtate cu cele de trebuinþã, în
învestirea în funcþii de stat a unor
români capabili sã facã ceva pentru
naþiune. Ca unul care obiºnuiesc sã
afirm: statul este omul, pot spune cã
la noi se face o confuzie între abuz ºi
izolare. Abuzul este nivelator,
uniformizator, tãvãlugul lui te
aplatizeazã. Te desfiinþeazã ca om.
Oamenii trebuie sã aibã dreptul
alegerii. O retragere de bunã voie a
omului, a omului cu relief - o retragere
vecinã cu sihãstria, în condiþii create
de stat, în depãrtarea marilor centre
urbane, pentru cã sihastrul este un
om cu relief, el reprezintã treapta
superioarã a cinului uman.

Retragerea aceasta nefiind totuna
cu plafonarea, ci, mai degrabã, o
reacþie a instinctului de conservare,
o punere la adãpost de numeroasele

pericole prin care te asalteazã
mondialismul pervers, cronofag ºi
asasin. Lãsînd la o parte reveria,
acum, cînd virusul ne încolþeºte, îl
întreb pe Iohannis cum ne ajutã
declaratul nostru partener strategic,
care i-a dat ºapca de 50 de bani ºi i-
a promis marea cu sarea? Unde este
Uniunea? Ambele entitãþi ne dau doar
lecþii de democraþie ºi ne înarmeazã
pentru rãzboaiele lor. Paradoxal, nu-
i aºa? Foºtii sclavi tot sclavi au rãmas,
în speþã, noi, iar foºtii colonialiºti, tot
proprietari! Halal evoluþie! În ce hal a
putut sã decadã Iohannis! Imaginea
lui, citind printre dinþi de pe promter,
e grotescã. Similarã celei a unui circar
de wrestling ajuns în scaunul cu
rotile. E undeva între greþos ºi trist
sã-l ºtii ascuns între tufele de la
Cotroceni, din care iese arar,
îngroºînd ºi silabisind printre
grimase aceleaºi discursuri golite de
sens. A prins bine ºpilul meseriei de
preºedinte, a învãþat sã gîdile unde
trebuie. I-a mai rãmas sã se apuce sã
latre la ruºi, acum cînd poate intra pe
uºa din faþã la bairamurile europene
ale urmaºilor lui Robespierre ºi
Bismark. Respectiv, a primit sultan
firman sã-i facã justiþiei „ce vrea
muºchiu’ lui”, în orice poziþie, numai
sã alunece la casare multele sale
dosare. Însã, momentul apoteotic, va
fi acela în care, lãtrãii de strînsurã,
întorºi de peste graniþã, cei care i-au
dat votul, vor muri de emoþie, cînd se
vor trezi în þara lui Iohannis, în
carantinã, fãrã  locuri de muncã ºi
fãrã mijloace de trai.

Pe Iohannis nu l-a vãzut nimeni
cu mascã! Iar cînd iese din bîrlog,
vorbeºte numai în dodii, ºtie cã va fi
ascultat (existã întotdeauna urechi
pentru profeþii tîmpite). Iohannis e
o versiune jalnicã a „Oracolului din
Dãmãroaia”. Ce ne aratã Iohannis
prin comportamentul sãu, e cã, aici
în þarã, sub fiecare pietricicã se
ascunde o comoarã de prostie, cã
manipulãrile atîrnã una de alta,
virusurile curg unul din altul,
batjocura se þese una cu alta, pentru
acelaºi scop: bani ºi putere. Toþi
guvernanþii cu dispreþul ºi
ºmecheria

 continuare în pagina 9
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Cel mai greu rãzboi este purtat cu
un duºman pe care nu îl cunoºti ºi
nu ºti de ce este capabil. Rãzboiul
este cu atât mai greu de purtat cu cât
nu te cunoºti nici pe tine de ce eºti
capabil ºi de ce mijloace dispui
pentru a purta rãzboiul.

Vorbim de pandemie ºi inclusiv de
un rãzboi al informaþiilor. Pentru cã
în era modernã inclusiv informaþia
poate sã fie transformatã într-o armã.
Manipularea poate cãpãta proporþii
gigantice. Cel mai crud duºman
poate fi adevãrul, iar dacã nu este
spus la timp poate sã fie considerat
la un moment dat o minciunã.

Este greu de explicat de ce
autoritãþile din România nu sunt total
transparente cu privire la numãrul de
infectaþi pe fiecare judeþ în parte. A
existat o statisticã la un moment dat,
dar, dupã câteva zile, a fost luatã
decizia de a elimina statisticile pe
judeþe, în privinþa numãrului de
infectaþi. Ori ºi omisiunea se
numeºte dezinformare.

Care este interesul autoritãþilor sã
nu mai facã publice cifrele
infectaþilor, pe judeþe? Dacã oamenii
nu cunosc adevãrul, se simt mai
bine? Adicã este tot o manipulare,
pânã la urmã. Poate cã, dacã nu se
mai cunoaºte numãrul de infectaþi cu

 ªtefan Bãeºiu

Cel mai greu rãzboi
COVID 19 la nivel local, atunci ideea
indusã populaþiei este cã totul e în
regulã. Adicã nu se întâmplã nimic
ºi putem sã ieºim pe stradã.

Dacã în judeþul lor nu se
comunicã nimic în privinþa evoluþiei
infectãrii cu noul coronavirus
înseamnã cã nu existã cazuri. Este
foarte periculos sã te joci cu
manipularea în acest caz, pentru cã
în lipsa informaþiilor din surse
publice autorizate, atunci oamenii
pot sã creadã orice ºi în zona
pozitivã ºi în cea negativã.

Aºadar, cea mai bunã variantã
este adevãrul ºi comunicarea
corectã a situaþiei. Nu am vrea sã
aflãm peste ani de zile cine ºtie
ce grozãvii despre numãrul de
victime sau tunurile date în
vremea molimei.

Este clar cã în toate perioadele
grele din istoria omenirii nu au fost
doar învingãtori ºi învinºi, cei în
viaþã ºi cei decedaþi, fie cã a fost
vorba de rãzboaie sau pandemii. A
existat ºi a treia categorie – cea a
profitorilor. Sunt cei care fac banii
din orice ºi profitã de adãpostul stãrii
de necesitate sau de urgenþã. Banii
sunt pânã la urmã mãsura unora
dintre semenii noºtri ºi nu
umanitatea. Ar trebui ca în aceste

vremuri sã revenim la umanitate.
Dar, Plaut ºi Hobbes spuneau cã
Omul este lup pentru om. Aºadar,
dacã nu facem paºii corecþi în toatã
aceastã pandemie nu este exclus
ca la un moment dat sã ne trezim
cu un dezastru pe strãzi, în oraºe
ºi în sate. Forþat de împrejurãri ºi
de contextul lipsurilor generate de
pandemie unii vor lãsa deoparte
umanitatea ºi vor da frâu liber
instinctelor. Unii vor cãuta sã facã
în continuare bani din nefericirea
ºi necazul semenilor, alþii vor cãuta
sã îºi potoleascã foamea, în orice
fel. Atunci omenirea se va întoarce
într-o erã întunecatã.

Poate nu vom ajunge sã vedem
un episod orwellian din istoria
omenirii. Poate cã are dreptate ºi
acel bãtrânel italian când se rãsteºte
la Papa de la Vatican ºi îi spune cã
este momentul sã cheltuiascã cele
10 miliarde de euro pe care le deþine
Biserica Catolicã, pe mãºti ºi
ventilatoare. Adicã pe aparaturã
pentru salvarea vieþii turmei pe care

Biserica o pãstoreºte în numele lui
Iisus ºi Dumnezeu. Este momentul
în care slujitorii Bisericii sau ai
religiei în general sã coboare printre
semenii lor, aºa cum unii au fãcut
deja. Biserica trebuie sã prindã viaþã,
iar preoþii sã renunþe la tot, sã îºi
salveze semenii. Dar…

Aºa ar trebui sã facem toþi. Ar
trebui sã fie un moment zero pentru
toatã lumea. Inclusiv pentru cei care
dau tunuri financiare ºi se
îmbogãþesc în vremea molimei.
Sunt bani îmbibaþi cu sânge. Cum
sunt cei care sunt plãtiþi sã îºi punã
la dispoziþie hotelurile pentru
carantinã ºi cei care le oferã gratuit.
Aici se face diferenþa într-un anume
sens. Ar fi trist sã nu învãþãm nimic
nici dupã molima asta, cei care vom
mai rãmâne sã vedem ce a trecut
peste noi. Trist ar fi sã nu fi înþeles
nimic ºi sã uitãm, aºa cum îi uitãm
destul de repede pe cei care au fost.

ªi poate cã unii vor fi murit
pentru ca alþii sã trãiascã.

 urmare din pagina 8
pe sub mãºti bat apa-n piuã, piua-

n apã, potrivit principiului: sã moarã
capra românului, sã ardã s(t)atul, sã
fie haos. Haosul e o alchimie necesarã
lor. Din haos se hrãnesc. Din partea
lor, prea puþin interes pentru soarta
cetãþenilor.

Haideþi sã-l privim în oglindã pe
Orban! „Vã recomand cu cãldurã sã
nu urmaþi stilul de carierã politic al
Ralucãi Turcan, Mioara Mantale,
Elena Udrea. Nu trebuie sã treceþi prin
patul niciunui ºef, dacã vreþi sã
ajungeþi în funcþii publice”, spunea
Orban în 2006. Cu toate acestea, Oiþa
Þurcanã, avansatã la ieslea cu paie,
behãie prosteºte ºi contagios, cum cã,
anul ºcolar se îngheaþã pe vremea
coronavirusului. Sicã Mandolinã,
bacteria nocivã a „Guvernului meu 2-
3-4”, nu e deloc consecvent. A da cu
bîta în baltã e o stare de normalitate

În starea de urgenþã avem...

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

în cazul sãu. Recent declara cã îºi
doreºte „o creºtere a riscului de
contagiune în spitale”. Cine se
aseamãnã se adunã: Orban ºi
Iohannis. Iar cine scapã de sub
control ºi de sub tratament o ia pe
arãturã, se viseazã împãrat.De aceea
îºi face treaba cum nu se poate de
bine! Nevoie mare, treabã mare! E
meseria lui, meserie de slugã!
Lanþul trofic al incompetenþelor,
încãlcãrilor ºi gafelor sale este
extrem de promiþãtor ºi în acest
mandat. Asta îi face pe fanii
preºedintelui sã aibã pregãtite
albumele! Cît mai multe albume
pentru a colecþiona fotografii din
ieºirile sale la rampã, sofisticat de
groteºti. Ei, cam asta-i treaba: pe
vremea acestei crize fãrã precedent,
românii au în pod ce nu le trebuia:
brînzã, mare brînzã „mucegãitã”,
de Sibiu, în burduf sãsesc.
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Domnule preºedinte, te rog fii responsabil.
Pãstreazã „distanþa socialã” faþã de mine (2)

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

Aparent, logoreea lui Iohannis poate
pãrea corectã, dar forma de adresare
este absolut imoralã. Mai bine tãcea.
I-aº fi apreciat tãcerea anului 2015, în
locul prostiilor aruncate „pe sticlã” în
acest martie 2020, dovadã fiind recenta
declaraþia de presã din 23 martie 2020
când a vorbit - ca de obicei - fãrã a
spune nimic. Atunci, pentru ce a mai
seschis gura? În imbecilele sale
exteriorizãri nu-ºi poate camufla deloc
dorinþa de agitare a bãþului prin gard,
stârnind românii în þarã împotriva celor
ce doresc sã se repatrieze, chiar ºi în
împrejurãrile pe care le trãim cu toþii.
Nici prin cap nu i-a trecut acestui robot
cã cei ce doresc sã se întoarcã „acasã”,
o pot face fortuit. Cã locurile unde au
sperat sã gãseascã fericirea au devenit
ostile pentru ei, cã nu mai au cu ce-ºi
asigura existenþa. Da, trebuiesc
atenþionaþi cã vor sta în carantinã, dar
acel „Nu se poate!” este de-a dreptul
o tentativã de crimã la adresa celor care
l-au votat ºi pe care acum, la necaz, îi
abandoneazã ca pe-o mãsea stricatã.
La antipodul bâiguitei ºi confuzei

„ordonanþe militare” a M.A.I. din
România din 21.03.2020 (de ce de
M.A.I. ºi nu de M.Ap.N., nici „ei”,
ministerialii nu ºtiu) ar putea fi pusã
ca model o aºa-zisã declaraþie a
Preºedintelui Federaþiei Ruse
referitoare la cetãþenii aflaþi în auto-
izolare: „Ori staþi în casã 15 zile, ori
staþi în puºcãrie 5 ani”!”. Scurt, la
obiect, fãrã alte comentarii jongleristice
ºi acceptatã de populaþia federaþiei.
Iohannis sã lase specialiºtilor
competenþa pronunþãrii asupra
procedurilor adecvate, domeniu în care
este total autist. ªi ceea ce este cel mai
important, sã nu uite cã - ºi el, ºi
exemplarele „bioritmului politic” din
„Guvernul meu nr. 4” - sunt slugile
Naþiei, nu Naþia, sluga lor!

În aceste vremuri de cumpãnã,
deliberat isterizatã pânã la paroxism,
apare o dilemã: fie informaþiile
prezentate C.S.A.T., de cãtre S.I.E.,
S.R.I. ºi alte instrumente ale statului
român sunt insuficiente sau
denaturate, fie ele sunt corecte, dar
instituþiile abilitate sã conducã Naþia
Românã, în vremuri dificile, sunt
incompetente, subordonate altor
interese decât cele naþionale sau rãu
intenþionate. Niciuna dintre variante nu
poate scuza ascunderea adevãrului.
Fãrã a comite confuzia dintre funcþie -
pentru care port respectul cuvenit - ºi
persoana care o ocupã, dar pentru  care
nu mã simt obligat sã port respect
decât potrivit faptelor sale - oricine
dintre noi are dreptul sã se adreseze

Preºedintelui României - oricare ar fi
el -, Prim-ministrului ºi miniºtrilor
Guvernului României - oricare-ar fi ei,
membrilor Parlamentului României -
oricare ar fi ei un apel la raþiune, iar
dacã nu sunt capabili sã slujeascã
interesele poporului, sã plece, sã lase
loc celor care se pricep.

Ar putea sã vã dea de gândit despre
ceea ce va urma la noi, dacã în Italia,
pe fondul situaþiei creatã prin epidemia
cu Covid-19, medicii de vârf, aduºi la
disperare ºi neputincioºi în faþa valului
covârºitor de pacienþi au sugerat o
schimbare de abordare în tratarea
acestora nefiind exclus ca regula
spitalelor „primul venit primul servit”
sã fie înlocuitã cu cea a medicinei
catastrofice, utilizatã în mod obiºnuit
în rãzboi ºi în timpul dezastrelor
naturale: cei cu ºanse mai mari de
supravieþuire au prioritate la tratament,
condamnând practic la moarte bãtrânii
infectaþi cu Covid-19. De ceea ce se
poate întâmpla în România privatã de
mii de medici plecaþi în exil nici nu
vreau sã comentez. Vrem sau nu, nimic
nu pare a fi întâmplãtor, pentru cã
aplicarea medicinei catastrofice cu
efecte directe asupra celor în vârstã
pare a fi soluþia-rãspuns la declaraþia
publicã a scorpiei iresponsabile de la
F.M.I., Christine Lagarde: „Bãtrânii
trãiesc prea mult ºi este un risc pentru
economia globalã, trebuie facut
ceva!”... ºi, iatã, se face.

Pe de altã parte, sã-l invitãm, totuºi,
pe actualul flotant de la Cotroceni sã

explice „dragilor lui români” ce a
cãutat purecele în gaºca elefanþilor? În
ce calitate a fost invitat de Mutti la o
reuniune, despre care mass-media din
România pãstreazã „Omerta”, ºi ce a
mãcãnit el acolo, în limba lui Adolf
Hitler, despre crearea unei armate
comune a Celui de-Al Patrulea Reich
ºi a Hexagonului, despre sfidarea
N.A.T.O. ºi a partenerului strategic al
României. Sã fie oare prezenþa celor
37.000 de militari americani în Europa
(cu arme ºi bagaje) un obstacol, sub
plasa de camuflaj a „Defender Europe
2020”, în calea ofensivei isterizatã a
Covid-19? Cu posibilitãþile României
de a se apãra pe cont propriu, nu doar
de COVID-19, ci ºi de un posibil inamic
într-o eventualã confruntare militarã,
rãspunsul este pe cât de simplu, pe atât
de brutal, dar oferit cu generozitate de
ocupantul militar actual prin portavocea
sa, cunoscutul guru George Friedman:
„apãraþi-vã singuri, dacã aveþi cu ce!”
(adicã, dacã aveþi armatã ºi dotarea
corespunzãtoare). Dacã nu, Dumnezeu
cu mila Lui. În cazul solicitãrii sprijinului
U.E., în confruntarea cu COVID-19, va
fi cel ºtiut: descurcaþi-vã singuri! Vã
vom da (nu se precizeazã strict pentru
ce) un miliard de, iar Franþei, 300 de
miliarde, cã de, e mai mare, nu?! ªi ne
vorbesc nouã de corectitudine...

În contextul dat, o mãsurã cere
trebuia luatã în considerastr de cãtre
ne(i)luminaþii din conducerea
României pentru stoparea contaminãrii
poporului cu Covid-19 ºi ieºirea din
rãzboiul biologic care ne þine în stare
de prizonierat este solicitarea
ajutorului Chinei, þara cu care, cândva,
am avut relaþii economice ºi
diplomatice excelente, þarã care are
experienþã în acest domeniu ºi a ºtiut
sã administreze potrivit ieºirea din
impas ºi revenirea spre normalitate.
Concomitent, ºi nu este pentru prima
oarã când susþin cã unica salvare a
României ºi recâºtigarea suveranitãþii ºi
demnitãþii noastre naþionale, este
urmarea exemplului Poloniei, Ungariei
ºi chiar al Bulgariei, în vederea demarãrii
procedurii RoExit din conglomeratul
artificial, unde românii sunt socotiþi
cetãþeni de rangul ºapte, nu doi.

 urmare din pag. 5
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Guvernului României ºi Ministrului Sãnãtãþii, sã nu
transforme spitalul Municipiului Orºova în spital pilot
pentru COVID 19". De asemenea, consilierii semnatari ai
proiectului au ºi ideea salvatoare: „Propunem spre analizã
transformarea în spital pilot a spitalului CFR Dr. Tr. Severin,
ce se aflã în subordinea Ministerului Transportului ºi în
imediata vecinãtate (500 m) a secþiei de boli infecþioase”.

   În referatul de specialitate se mai aratã: „Având în vedere
solicitarea a foarte mulþi cetãteni telefonic ºi verbal privind
trasformarea spitalului în centrul pilot al virusului COVID 19
apãrut în spaþiul public am hotãrât sã luãm atitudine ºi ca
atare am decis sã convocãm Cosiliul Local în ºedinþã de
îndatã pentru adoptarea unei hotãrâri prin care ne împotrivim
schimbãrii destinaþiei spitalului în spital pilot. Dupã zile întregi
de incertitudine ºi de zvonuri, cetãþenii au dreptul sã-ºi spunã
punctul de vedere, prin intermediul aleºilor locali care îi
reprezintã. (...). Ca atare, prin faptul cã în judeþul Mehedinþi

Culmea administraþiei: Proiect important...
nu au fost decât trei cazuri ce au fost transportate la spitalul
de boli infecþioase din Craiova, tocmai pentru cã Spitalul
Judeþean Mehedinþi, ca ºi cel din Orºova, nu sunt
specializate ºi nu au dotãrile necesare ºi nu sunt potrivite
pentru un asemenea risc major. De aceea, se recomandã
Ministrului Sãnãtãþii sã ia în calcul spre analizã
transformarea spitalui CFR Dr. Tr. Severin, acesta fiind în
imediata apropiere a Secþiei de Boli Infecþioase a Spitalului
Judeþean Mehedinþi, fiind în subordinea Guvernului
României (Ministerul Transporturilor)”.

   Consilierul local Mariana Bijan a declarat: „Proiectul
trebuia înregistrat, dar la poartã am fost opritã de paznici
ºi mi s-a spus cã s-a terminat programul cu publicul.
Vom reveni mâine dimineaþã cu proiectul ºi vom cere
ca ºedinþa de îndatã sã fie þinutã. Nu mi se pare normal
ca, atunci când avem probleme urgente, sã nu ne fie
primite documentele”.
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Profitând de prevederile
Ordonanþei Militatre nr. 2, care
prevede cã administraþiile locale
trebuie sã aibã grijã de bãtrânii de
peste 65 de ani izolaþi la
domiciliu,care nu au susþinãtori ºi
care trebuie sã fie sprijiniþi, primarul
municipiului Orºova, Marius Simion
Stoica, a iniþiat un proiect de hotãrâre,
votat de Consiliul Local, prin care sã
fie alocatã suma de 100.000 de lei
cãtre Direcþia de Asistenþã Socialã
Orºova, în scopul acordãrii de

SCANDAL: Bãtrânii dinOrºova, amãgiþi de primarul Stoica cu pachete ºi ajutor
Un scandal fãrã precedent se consumã în aceste zile la Orºova!

Direcþia de Asistenþã Socialã (DAS) din municipiu refuzã sã rãspundã
solicitãrilor venite din partea primarului Marius Simion Stoica de a

acorda pachete cu alimente pentru bãtrânii de peste 65 de ani. DAS a
refuzat sã aplice prevederile HCL pe motiv cã nu existã prevederi

legale de distribuire a unor pachete cãtre orºovenii vizaþi. Primarul
ameniþã conducerea DAS cu demiteri în masã.

ajutoare de urgenþã.
   În HCL aprobatã se
aratã, printre altele, la art.
2, alineatul 2, cã: „Suma
de 100.000 de lei va fi
folositã de Direcþia de
Asistenþã Socialã Orºova
pentru achiziþionarea de
produse alimentare
pentru persoanele prevã-

zute la articolul 1, dar ºi pentru toate
persoanele aflate în autoizolare la
domiciliu, declarate ca atare la
organele statului”.
   La articolul 1, al aceleiaºi HCL se
menþioneazã cã DAS „þine evidenþa
persoanelor în vârstã de peste 65 de
ani, fãrã susþinãtori sau altã formã
de ajutor ºi sã asigure sprijin
acestora în vederea minimalizãrii
expunerii lor în afara locuinþelor”.
   Ca atare, Hotãrârea adoptatã prin
vot de cãtre Consiliul Local Orºova

este una cât se poate de ciudatã,
având în vedere cã nu dã posibilitatea
legalã Direcþiei de Asistenþã Socialã
sã dea pachete orºovenilor izolaþi la
domiciliu, ci sã îi ajute, potrivit
Ordonanþei Militarte nr. 2/2020, pe
cetãþenii peste 65 de ani sã rãmânã
în izolare la domiciliu. Chiar dacã
primarul ar fi dorit ca distribuirea de
pachete sã fie un soi de campanie
electoralã, demersul este cu
siguranþã unul ilegal. În aceste
condiþii, DAS a refuzat sã comitã un
întreg lanþ de ilegalitaãþi, doar pentru
a satisface mofturile electorale ale
primarului Marius Simion Stoica.
   Am încercat sã aflãm ºi punctul de
vedere al reprezentanþilor Direcþiei de
Asistenþã Socialã Orºova, iar de aici
ni s-a transmis, cu acurateþe care sunt
limitele legale referitoare la îngrijirea
la domiciliu a persoanelor vârstnice.
Astfel, „serviciile de îngrijire la
domiciliu sunt oferite prin serviciile de
asistenþã socialã . Asistenþa socialã are
ca obiectiv principal protejarea
persoanelor care, datoritã unor motive,
nu au posibilitatea sã îºi asigure
nevoile sociale, sã îºi dezvolte propriile
capacitãþi ºi competenþe pentru
integrare socialã. Pentru cine este
acest serviciu? Persoane vârstnice
singure, fãrã aparþinãtori sau fãrã ajutor
din partea acestora; Familii care nu
dispun de timp pentru îngrijirea
bãtrânilor; Persoane vârstnice cu
handicap/imobilizate la pat; Persoane
imobilizate la pat dependente”.

DAS Orºova refuzã
sã încalce legea

   În aceste condiþii, atât contabilul
de la DAS, cât ºi directorul

intituþiei, Emanuela Popan, au
notificat municipalitatea asupra
caracterului illegal al distribuirii de
pachete cãtre persoanele vârstnice.
De fapt, partea a doua a dispoziþiei
stipulate în HCL este una cât se
poate de ciudatã: „dar ºi pentru
toate persoanele aflate în
autoizolare la domiciliu, declarate
ca atare la organele statului”.

Primarul dã vina pe omul de
afaceri Constantin Popescu

   În disperare de cauzã, primarul
Marius Simion Stoica a dat un
punct de vedere televiziunii locale
Tele 2 Drobeta, în care, culmea, îl
acuzã pe omul de afceri Constantin
Popescu cã ar fi intervenit pe lângã
conducãtorii DAS Orºova, pentru
ca aceºtia sã nu punã în aplicare
Hotãrârea Consiliului Local. Nimic
mai greºit! A ajuta bãtrânii, prin
internmediul DAS, nu înseamnã cã
aceºtia trebuie sã primeascã
pachete electorale din partea
primarului Stoica. Întrebat ce
implicare concretã are Constantin
Popescu, primarul Stoica s-a
eschivat ºi a afirmat cã aºa crede
el, cã asta e pãrerea lui personalã:
„Acest personaj a fãcut presiuni
prin interpuºi la adresa conducerii
DAS, sunt presupunerile mele!”.
Pãi, dacã un primar a ajuns sã facã
presupuneri nefondate ºi ne
susþinute de documente la adresa
rivalilor politici, în aceste vremuri
tulburi, de crizã, pe banii statului
ºi ai bugetului local, înseamnã cã
situaþia a ajuns, de fapt, una extrem
de gravã la Orºova.

 Romeo Crâºmaru
 R. C.

COVID 19 face ravagii ºi la Kladovo
Având în vedere cã sâmbãtã, 28

martie 2020, parcurile din Serbia au fost pline de oameni ºi, evident cã
sunt mulþi oameni care nu respectã distanþarea socialã, Guvernul Serbiei
gândeºte sã ia mãsuri mai dure, adicã sã introducã restricþii de deplasare.
Nimeni n-are voie sã fie în stradã 24 de ore zilnic! S-au instituit restricþii de
deplasare, între orele 17:00 ºi 05:00. Pentru cei în vârstã de peste 65 de
ani, ieºirea e interzisã permanent în mediile urbane cu peste 5000 de
locuitori ºi pentru cei peste 70 de ani, în mediile rurale sub 5000 de locuitori.
Amenzile pentru persoanele care ies din casã, între orele 17:00 ºi 05:00 sunt
de la 50.000 de dinari (420 EUR) la 150.000 de dinari (1270 EUR).

 Urmare din pag. 6
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Cei mai în vârstã dintre Dvs. ºtiþi bine ce
au însemnat procesele politice în viaþa societãþii
româneºti în general ºi în viaþa multora dintre cei
ce mai sunt printre noi sau a celor ce ne-au pãrãsit
demult. Floarea intelectualitãþii româneºti a pierit
în închisori, în urma unor procese politice,
adevãrate mascarade. Politicieni români de carierã,
cu care s-ar fi mândrit multe naþiuni ale lumii, au
fost condamnaþi la moarte, la muncã silnicã pe viaþã,
la zeci de ani de temniþã grea, în urma unor procese
politice. Þãrani înstãriþi din satele româneºti, care,
prin vrednicia lor, strânseserã o brumã de avere,
au fost victimele unor procese politice, în urma
cãrora au înfundat puºcãriile pentru mulþi ani. La
un proces politic erau cãutate mai întâi victimele,
adicã oamenii care trebuiau condamnaþi. Vina lor
era aceea cã nu se încadrau directivelor politice,
aveau pãreri ºi poziþii diferite faþã de ale stãpânirii,
protestau faþã de abuzurile ºi ilegalitãþile sãvârºite
de cãtre funcþionarii statului sau ai partidului aflat
la putere. Procesul politic era instrumentul cu
aparenþã legalã, prin care puterea scotea din scenã
pe toþi adversarii sãi.

Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lume, S-a
întrupat ºi a acceptat sã primeascã toatã suferinþa
crucificãrii, fiindcã avea misiunea de a se aduce
pe sine jertfã nevinovatã pentru reabilitarea
neamului omenesc, pentru împãcarea lui
Dumnezeu cu Omul. Felul cum a decurs judecarea
ºi condamnarea Lui a fost un adevãrat proces
politic ºi vom vedea de ce în cele de mai jos.

În vremea Mântuitorului, Israelul era stãpânit
de Imperiul Roman. Acolo unde puneau stãpânire,
romanii înlãturau pe conducãtorii politici ai
poporului supus, dar nu se atingeau de cei
religioºi, atâta vreme cât aceºtia nu deranjau prin
faptele ºi vorbele lor stãpânirea romanã. Romanii
puneau câte un funcþionar de încredere de-al lor
drept guvernator al unei provincii supuse, cãruia
îi puneau la dispoziþie un corp de armatã, pentru
a putea þine populaþia sub control. Guvernatorii
aveau ºi misiunea de judecãtori, chiar dacã nu
întotdeauna în calitate de primã instanþã. Existau
judecãtori romani pentru zone mai mici ale
teritoriului, dar condamnãrile la moarte le dãdeau
numai guvernatorii romani. Evreii aveau drept
conducãtori religioºi pe arhiereii lor, constituiþi
într-un sinedriu, adicã un fel de sinod de astãzi.
Mai marele sinodului se schimba în fiecare an,
prin rotaþie, astfel cã orice membru al sinedriului
putea ajunge în aceastã funcþie la un moment dat.
Membrii sinedriului aveau dreptul de a judeca
problemele religioase din popor ºi mai ales
încãlcãrile preceptelor religioase. Celelalte fapte
erau judecate de cãtre judecãtorii civili sau
militari, cel mai adesea romani. Membrii
sinedriului ºi nici sinedriul nu aveau dreptul sã
aplice pedepse capitale, adicã pedepse cu
moartea. În viziunea sinedriului, Mântuitorul
trebuia sã disparã. El era evreu ºi adept al religiei
mozaice, dar învãþa ºi lucruri care nu erau în
învãþãtura mozaicã. Deºi nu era nici mãcar preot
sau rabin, deºi nu avea permisiunea sinedriºtilor,
El învãþa poporul. De fapt cu asta se ocupa:
învãþarea poporului ºi sãvârºirea de minuni. Se

Procesul politic (I)
bucura de mare popularitate. Când apãrea El într-
o localitate, sinagogile se goleau ºi lumea alerga
sã-L vadã, sã-L audã, sã-I cearã ajutorul. Ca sã
se adune într-o zi cinci mii de bãrbaþi, fãrã a mai
socoti femeile ºi copiii, adicã aproximativ zece
mii de persoane în jurul lui Iisus, sã meargã cu
El în munte ºi acolo sã suporte cãldura toridã o
zi de varã numai ca sã-L asculte ºi sã-I cerºeascã
bunãvoinþa era prea de tot. Nu se întâmplase aºa
ceva cu nici un arhiereu al sinedriului evreiesc!
Iisus putea sã înfiinþeze oricând o nouã religie
cu învãþãturile lui. Iisus era considerat de cãtre
arhierei un adevãrat eretic ºi schismatic. Era un
pericol pentru religia mozaicã ºi reprezentanþii
ei. Arhiereii înºiºi se simþeau puºi în interioritate,
în umbrã de Iisus. Lucrul acesta nu-l puteau
tolera. Pur ºi simplu, Îl invidiau.

Nici romanii care stãpâneau Palestina la vremea
aceea nu vedeau cu ochi buni popularitatea
Mântuitorului. Îi deranja. Trimiteau iscoade sã-L
urmãreascã, sã-I asculte cuvântãrile, discuþiile ºi
sã-I vadã orice faptã. Guvernatorul Pilat trimitea
rapoarte la Roma împãratului la intervale foarte
scurte cu privire la starea provinciei, la situaþia
economicã a populaþiei ºi starea de spirit
poporului. O bunã parte din aceste rapoarte se mai

aflã ºi azi în arhivele Romei ºi ale Vaticanului. În
ele apar foarte des referiri la Mântuitorul. Pânã ºi
culoarea pãrului ºi ale ochilor Sãi sunt menþionate
în aceste rapoarte, nu numai faptele ºi vorbele.
Împãratul însuºi îºi manifestase, la un moment dat,
dorinþa de a-L cunoaºte personal pe Mântuitorul,
impresionat de ceea ce i se raporta despre El. Poate
cã dacã nu s-ar fi precipitat evenimentele,
Mântuitorul ar fi fost prins ºi trimis la Roma.
Romanii se temeau ca un om cu o asemenea
popularitate sã nu ridice poporul la rãscoalã
împotriva stãpânirii romane. Iisus ar fi avut toate
ºansele s-o facã. Îl urmãreau, dar nu aveau
motive sã-L aresteze. Cel mai mult i-a deranjat
felul cum a fost primit în Ierusalim în Duminica
Floriilor. Numai un rege sau un comandant
militar victorios pe câmpul de luptã avea parte
de asemenea onoruri. Cele acordate lui Iisus de
cãtre populaþia capitalei erau spontane, nu
organizate de cãtre autoritãþi. De fapt, autoritãþile
nici nu apar în scenã în acele momente.

Cei doi duºmani de moarte ai Mântuitorului,
respectiv autoritãþile religioase evreieºti ºi
autoritãþile romane sunt hotãrâte sã facã totul
pentru a se descotorosi de un personaj atât de
incomod. (Va urma)

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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COMUNICAT DE PRESÃ
OCPI Mehedinþi, 31.03. 2020

Mãsurile luate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Mehedinþi, la jumãtatea
lunii martie,  în scopul prevenirii ºi limitãrii rãspândirii noului coronavirus COVID-19 se prelungesc
pe întreaga duratã a stãrii de urgenþã.

În urmãtoarele sãptãmâni, publicul nu va avea în continuare acces în incinta OCPI. Astfel, primirea
sesizãrilor, petiþiilor ºi memoriilor se va face prin corespondenþã, folosindu-se mijloacele de comunicare
electronicã sau poºtã,  pânã la ridicarea restricþiilor impuse de autoritãþi pe durata stãrii de urgenþã.

De asemenea, solicitanþii pot primi informaþii referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând
site-ul OCPI Mehedinþi, www.ocpimh.ro, dar ºi prin intermediul unui call-center, care va funcþiona
de luni pânã joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 ºi vineri între orele 8.00 – 14.00. Audienþele vor
fi acordate doar telefonic sau prin e-mail mh@ancpi.ro.

Numerele de telefon ºi adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI
Mehedinþi sunt urmãtoarele:

Birou Înregistrare Sistematicã
ªef birou Maria POPESCU
Tel:0252310432
Pentru Biroul de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã Drobeta Turnu Severin ºi Vânju Mare:
        Secretariat: Tel:0252316874
Pentru Biroul de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã Orºova:
Registrator Ilie POPIÞU
Tel:0352415366
e-mail: ilie.popitu@ancpi.ro

OCPI MEHEDINI/Str. Serpentina Roºiori, Nr. 1A, Cod po’tal 220235, Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinþi, ROMÂNIA
Certificat SR EN ISO 9001:2008 Telefon: (0252) 31 68 74; Fax: (0252) 31 93 40; e-mail: mh@ancpi.ro; www.ancpi.ro  Nr. 27921/09/R

   Toate aceste mãsuri au scopul de a proteja publicul ºi salariaþii în egalã mãsurã.
   Vã mulþumim pentru înþelegere.
Purtãtor de cuvânt: Maria POPESCU; Tel. 0252316874; E-mail: maria.popescu@ancpi.ro
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Foarte importante devin relaþiile cu anturajul
apropiat. Se contureazã oportunitãþi de a-þi
îmbunãtãþi mentalitatea, comunicarea ºi relaþiile
cu cei din jur. De asemenea, sunt ºanse
favorabile pentru a planifica excursii, vizite sau
studii personale ºi profesionale. Talentele
oratorice îþi vor fi evidenþiate ºi apreciate, ca de
altfel ºi ideile pe care le prezinþi cu emfazã. Însã,
dozeazã-þi debitul verbal ºi alege cu grijã
vorbele. A doua parte a sãptãmânii este
favorabilã treburilor gospodãreºti ºi dialogurilor
familiale. Activitãþi comune cu cei dragi.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Începi sãptãmâna în forþã, dornic de a muta
munþii din loc. Atenþia îþi va fi atrasã de
segmentul financiar, care va cunoaºte modificãri
benefice. În primele zile ale sãptãmânii se pare
cã vei primi anumite sume bani, salariul o
primã, cadouri sau diverse favoruri ºi
recompense dinspre locul de muncã. Se
deschide o nouã etapã de câºtig din activitatea
profesionalã. Evitã cheltuielile ºi chibzuieºte
atent fiecare achiziþie! Spre finalul sãptmânii se
contureazã cãlãtorii pe distanþe scurte ºi
dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat.
Activitãþi domestice de anvergurã.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Sãptãmânã foarte importantã pentru tine,
întrucât se contureazã posibilitãþi deosebite de
a te dezvolta din toate punctele de vedere. Sunt
momente favorabile transformãrii personale ºi
trasãrii unor planuri de viaþã cu totul noi.
Beneficiezi de o susþinere astralã deosebitã,
astfel cã foloseºte tot ce þi se oferã. Renunþã la
obiceiuri toxice, la idei ºi planuri neproductive.
Mulþi vor dori sã afle secretul strãlucirii tale,
însã îþi va fi greu sã explici ceea ce trãieºti. Spre
sfârºitul sãptãmânii apar îmbunãtãþiri financiare,
lucru care te va bucura mult. Discuþii ºi întâlniri
cu persoanele din anturajul apropiat, însã fii
prudent.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Eºti preocupat mai mult de nevoile tale
sufleteºti ºi faci totul în aºa fel încât sã treci
neobservat. Contextul astral din aceste zile îþi
aduce deschideri mentale deosebite, viziuni
premonitorii ale evenimentelor în care eºti
implicat sau vei fi cumva, în unele viitoare.
Rezervã momente numai pentru tine ºi scrie
totul într-un jurnal. Îþi va fi de mare folos la
momentul potrivit. Sãnãtatea este vulnerabilã,
de aceea dozeazã-þi eforturile ºi odihneºte-te
mai mult. Începând de joi te vei simþi excelent,
implicându-te în tot soiul de activitãþi.
Cheltuieli cotidiene!

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

     Relaþiile cu prietenii capãtã valenþe
deosebite, fiind influenþate de razele astrale din
aceste zile. Sunt momente favorabile în care vei
observa foarte clar cine îþi este loial ºi cine stã
pe lângã tine doar pentru interese personale
meschine. A doua parte a sãptãmânii aduce stãri
de spirit fluctuante, dorinþã de interiorizare ºi
accentuarea unor probleme de sãnãtate mai vechi
sau mai noi. Odihneºte-te, ia în serios semnalale
ºi nevoile organismului, dar urmeazã ºi sfaturile
specialiºtilor în sãnãtate. Sunt favorizate
dialogurile tãinuite cu cei dragi. Finalul
sãptãmânii îþi aduce energie ºi spor în toate.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Foarte important este segmentul profesional
ºi imaginea ta în ochii altora. Se contureazã
schimbãri în cadrul colectivului de lucru în care
activezi, discuþii cu ºefii ºi autoritãþile,
responsabilitãþi profesionale noi. Deocamdatã,
lucrurile se petrec în umbrã, astfel cã este puþin
probabil sã înþelegi, pe deplin, însemnãtatea
celor petrecute. A doua parte a sãptãmânii îþi
aduce în preajmã prieteni. Distracþii, aventuri,
planuri de vacanþã, dar ºi discuþii importante pe
marginea unor proiecte profesionale ce se
întrezãresc la orizont alãturi de prieteni.
Odihneºte-te ºi respectã o dietã de sezon!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Gândurile îþi sunt luminate de idei deosebite.
Spiritualitatea capãtã noi valenþe pentru tine,
deoarece eºti influenþat de raze astrale benefice.
Sunt zile bune pentru a-þi redefini concepþiile
despre lume ºi viaþã, pentru a te apropia de cele
sfinte ºi pentru a-þi trasa planuri noi. Vor fi
favorizate de acum încolo ºi cãlãtoriile îndepãrtate
ºi studiile pe termen lung, însã deocamdatã este
vorba despre planuri în acest sens. A doua parte
a sãptãmânii îþi aduce multã forfotã socio-
profesionalã. Senzaþia cã te afli pe o scenã ºi multã
lume te priveºte ºi ascultã va fi la cote mari.
Prudenþa ºi sinceritatea îþi sunt cei mai buni aliaþi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Accentul sãptãmânii se va afla pe segmentul
financiar, în speþã pe situaþia banilor ºi bunurilor
comune cu alþii. Apar ºanse deosebite de a
analiza obiectiv acest segment de viaþã ºi
activitate. Sunt posibile câºtiguri de la ºi prin
alþii,  lãmuriri ºi rezolvãri financiare
surprinzãtoare, dar ºi aflarea unor detalii bine
ascunse mai demult. Începând de joi ºi pânã la
finele sãptãmânii este rost de planuri de
cãlãtorie, dialoguri cu persoane aflate în
strãinãtate, însã te poþi gândi ºi la abordarea
unor studii personale sau profesionale. Apare
trendinþa de a socializa mai mult decât de obicei,
însã fii prudent. ªi mediul on-line este la fel de
bun deocamdatã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna este importantã în plan relaþional,
întrucât se deschid oportunitãþi de colaborare
sau de implicarea într-o relaþie matrimonialã
oficialã. Orice relaþie partenerialã se va
reconfigura, bine fiind sã-þi stabileºti termenii
ºi condiþiile în care vrei sã se desfãºoare de
acum încolo toate acestea. Influenþele astrale din
aceste zile te ajutã sã pui ordine ºi disciplinã în
activitãþile ºi proiectele comune cu ceilalþi. Evitã
exagerãrile ºi aºteptãrile prea mari de la alþii!
De joi apar preocupãri legate de achitarea
datoriilor. Sunt zile bune pentru a relaþiona cu
instituþiile financiare. Discuþii erudite ºi cãlãtorii
de tot felul, chiar ºi la nivel imaginar.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Se contureazã schimbãri majore în plan
profesional, respectiv la locul de muncã. Apar
posibilitãþi deosebite de avansare profesionalã
sau de gãsire a unui alt loc de muncã.
Deocamdatã vin informaþii, au loc discuþii, dar
concretizarea va apãrea ceva mai târziu. În a doua
parte a sãptãmânii, se vor evidenþia relaþiile
parteneriale, atât cea cu partenerul de viaþã, cât
ºi cea cu partenerii de afaceri sau colaboratorii.
Evitã sã vorbeºti prea mult despre tine ºi
planurile tale de viitor! Unii plãnuiesc în tainã
sã profite de pe urma ta. Cheltuieli comune cu
alþii, achitarea facturilor ºi datoriilor de orice fel.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Foarte interesant este capitolul amoros. Se
întrezãresc noutãþi fie într-o relaþie sentimentalã
veche, fie se contureazã una nouã, cu mari ºanse
de a se desfãºura pe termen lung. Conjuncturile
astrale din aceaste zile îþi vor spori creativitatea,
reuºind sã-i uimeºti pe cei dragi cu ideile tale
strãlucite. Distracþii ºi aventuri la cote mari. Fii
prudent ºi pãstreazã mãsura în toate! A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã activitatea
profesionalã ºi sãnãtatea. Vei avea mult de lucru,
bine fiind sã-þi dozezi eforturile corespunzãtor.
Chestiuni parteneriale delicate.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Evenimentele principale ale sãptãmânii se aflã
în planul persoanl, familial ºi domestic. Sunt
ºanse deosebite pentru îmbunãtãþirea relaþiilor
cu membrii familiei, dar ºi pentru schimbãri
importante în spaþiul locativ. Þine cont ºi de
sfaturile sau nevoile celor dragi. Sprijinul lor
conteazã ºi reprezintã fundamentul a tot ce
doreºti sã realizezi în viitor. A doua parte a
sãptãmânii te îmbie la distracþii, aventuri ºi
implicare în relaþii amoroase. Prudenþã,
discernãmânt ºi mãsurã în toate! Sãnãtatea
devine vulnerabilã pe segmentele sistemului
circulator ºi inimã. Odihneºte-te ºi respectã o
dietã! Autor: AstroCafe.ro

(2 - 8 aprilie 2020)
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Intervenþiile BNR din piaþa
valutarã dar ºi din cea monetarã ºi-
au pus amprenta asupra evoluþiei
leului faþã de euro.

La nivelul lunii martie, comparativ
cu sfârºitul lui februarie, euro a
crescut cu aproape 1,3 bani, însã BNR
a stabilit maximul istoric de 4,8448
lei iar BCE a calculat o cotaþie record
de 4,8505 lei. Media dolarului
american a câºtigat 3,82 bani iar
francul elveþian peste 3,6 bani.

Cursul monedei unice a scãzut de
la 4,8367 lei, la începutul perioadei,
la 8,4254 lei, la finalul ei, când
tranzacþiile s-au realizat în culoarul
4,819 – 4,83 lei, cu închiderea pieþei
la 4,829 lei. În dimineaþa zilei de 1
aprilie euro fluctua în piaþa localã
între 4,83 ºi 4,834 lei.

În privinþa evoluþiei perechii
euro/leu, sondajul realizat în
februarie în rândul membrilor CFA
România, când nu exista criza creatã
de coronavirus, anticipeazã o
evoluþie depreciativã.

Pentru orizontul de ºase luni
valoarea medie a anticipaþiilor este
4,8626 lei/euro, iar pentru cel de
12 luni valoarea medie a cursului
anticipat este de 4,94 lei/euro.

Dolarul american a atins în prima
lunã de primãvarã mai multe
recorduri, ultimul de 4,5316 lei în
23 martie. În perioada analizatã
media lui a fluctuat între 4,3637 ºi
4,4722 lei, cea de la finalul lunii
fiind stabilitã la 4,3983 lei.

Moneda elveþianã a fluctuat în
culoarul 1,053 – 1,065 franci/euro.
În 23 martie cursul a atins recordul
istoric de 4,5972 lei, iar în perioada
analizatã media a fluctuat între
4,5454 ºi 4,5789 lei, cea de la
finalul perioadei fiind stabilitã la
4,5607 lei.  Radu Georgescu

Deprecierea leului a luat o pauzã
la final de martie

Cursul lirei sterline a crescut la
final de martie de la 5,4096 la
5,4230 lei, dar a pierdut 20 de bani
faþã de sfârºitul lui februarie.

La sfârºitul perioadei, uncia de
aur a scãzut pe pieþele specializate
la 1.598 – 1.618 dolari, iar preþul
gramului de aur calculat de BNR a
coborât de la 227,5171 la
227,3269 lei.

Indicele ROBOR la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor
în lei, a încheiat luna la 2,55% faþã
de 2,93% la sfârºitul lui februarie.

Scãderea indicilor ROBOR s-a
datorat deciziei de urgenþã a BNR
de reducere a dobânzii sale de
politicã monetarã de la 2,5 la 2%.

Indicele ROBOR la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, s-a oprit la
2,63%, comparativ cu 3,06% la
finalul lunii trecute, iar cel la 12 luni
a crescut de la 2,67 la 2,68%.

Dupã cea mai negativã sãptãmânã
începând cu 1985, dolarul a
reînceput sã creascã în ultimele
douã zile din martie, el beneficiind
de statul de „monedã refugiu” în
perioadele în care aversiunea faþã de
risc creºte. Euro scãdea la sfârºitul
lui martie la 1,0927 – 1,1055 dolari.

Este de aºteptat ca moneda
americanã sã piardã din nou teren,
Rezerva Federalã, alãturi de care se
aflã BCE, Banca Angliei ºi cea a
Japoniei, fiind pregãtite sã reia
vânzãrile agresive de dolari.

Bitcoin a crescut pe platformele
specializate de la 5.800 la aproape
7.000  dolari, dar a încheiat
perioada la 6.400 – 6.600 dolari.

Analiza cuprinde perioada
25  – 31 martie.

În contextul rãspândirii infecþiei
cu noul Coronavirus (SARS-CoV-
2), Inspecþia Muncii recomandã
angajatorilor, lucrãtori lor,
reprezentanþilor acestora, precum
ºi altor participanþi la procesele de
muncã sã se informeze ºi sã aplice
mãsurile dispuse de Comitetul
Naþional pentru Situaþii Speciale
de Urgenþã ºi de autoritãþile
competente, pentru gestionarea ºi
limitarea rãspândirii COVID-19.

Având în vedere prevederile
Decretului nr. 195/16.03.2020
privind instituirea stãrii de urgenþã
pe teritoriul României ºi ale
Ordonanþelor militare emise de
ministrul afacerilor interne,
recomandãm angajatorilor sã
introducã, acolo unde este posibil,
munca la domiciliu sau telemunca
pe perioada stãrii de urgenþã.

Ca angajatori trebuie sã aveþi în
vedere urmãtoarele mãsuri
priori tare pentru prevenirea
apariþiei ºi rãspândirii COVID-19
la locurile de muncã:

Informaþi ºi instruiþi lucrãtorii cu
privire la prevenirea ºi limitarea
îmbolnãvirilor cu noul Coronavirus,
pe baza recomandãrilor autoritãþilor
competente.

- Asiguraþi echipamente
individuale de protecþie1 (spre
exemplu: mãºti de protecþie, mãnuºi
de protecþie etc.) ºi verificaþi corecta
utilizare a acestora iar, în cazul
degradãrii sau al pierderii calitãþilor
de protecþie, acordaþi echipamente
individuale de protecþie noi care sã
protejeze lucrãtorii împotriva
COVID-19.

- Stabiliþi mãsuri igienico-
sanitare cu consultarea medicilor
de medicina muncii.

INFORMARE
privind prevenirea infecþiei cu noul Coronavirus

(SARS-CoV-2) la locurile de muncã
- Instruiþi lucrãtorii cu privire la

asigurarea unei igiene respiratorii
corecte conform recomandãrilor
autoritãþilor din domeniul sãnãtãþii.

- Acordaþi, în mod gratuit,
materiale igienico-sanitare (sãpun,
prosoape hârtie, dezinfectanþi etc.)
care sã previnã rãspândirea
infecþiei cu noul Coronavirus.

- Limitaþi reuniunile de lucru la
minim posibil, iar dacã acestea sunt
absolut necesare luaþi toate mãsurile
de prevenire ºi protecþie (ºedinþe în
sistem video conferinþã, distanþa de
siguranþã între participanþi etc.).

- Limitaþi contactul dintre
persoane, luaþi mãsuri pentru
pãstrarea distanþei de siguranþã,
evitaþi activitãþile colective (evitaþi
expunerea lucrãtorilor la contact
direct/interacþiune cu un numãr
mare de persoane, formarea
zonelor aglomerate în cadrul
proceselor de muncã etc.).

- Reduceþi la minim posibil
delegaþiile/deplasãrile lucrãtorilor
pentru îndeplinirea sarcinilor de
muncã.

- Asiguraþi controlul medical
periodic al lucrãtorilor.

Angajatorul are obligaþia de a
asigura securitatea ºi sãnãtatea
lucrãtorilor în toate aspectele legate
de muncã (Legea nr. 319/2006,
actualizatã).

Lucrãtorii au obligaþia sã îºi
desfãºoare activitatea în
conformitate cu instrucþiunile
primite din partea angajatorului,
astfel încât sã nu se expunã la
pericol de infecþie cu noul
Coronavirus (SARS-CoV-2) ºi sã
previnã expunerea altor persoane
care ar putea fi afectate de acþiunile/
omisiunile lor.

1 Echipamentul individual de protecþie reprezintã orice echipament
destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrãtor pentru a-l proteja împotriva
unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi punã în pericol securitatea
ºi sãnãtatea la locul de muncã, precum ºi orice supliment sau accesoriu
proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv (art. 5 lit. j) din Legea nr. 319/
2006, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare)

Întrerupeþi posibilitatea transmiterii COVID-19 la locurile de muncã
prin aplicarea imediatã a mãsurilor adecvate de prevenire ºi protecþie!

Pentru recomandãri/informaþii privind noul Coronavirus apelaþi
TELVERDE 0800.800.358

Numai în caz de urgenþã apelaþi 112 !
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Pandemia provocatã de virusul
Covid 19 ar putea îngheþa
campionatul de fotbal al României.

S-au vehiculat mai multe variante
pentru desemnarea  campioanei,
iar, în cazul în care Liga 1 nu se va
mai relua ºi titlul va fi acordat
echipei clasate în prezent la primul
loc – CFR Cluj, acesta  va rãmâne
în analele fotbalului românesc ca

unul neoficial.
O situaþie similarã s-a petrecut

în sezonul 1941-1942, doar cã
atunci cauza a fost Cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial. Dupã ce România
a pierdut o bunã parte din
Transilvania ºi Basarabia, Federaþia

Fotbalul s-ar putea întoarce în urmã cu 8 decenii!
În perioada celui De-al Doilea Rãzboi Mondial, Federaþia Românã de
Fotbal a gãsit o soluþie pentru desemnarea campionei, dar titlul a fost

considerat unul neoficial. Doar Cupa României a fost recunoscutã.
CFR Turnu Severin a fost vicecampionã naþionalã.

Românã de Fotbal a cãutat o
variantã pentru desfãºurarea
campionatului intern. Nu s-a mai
organizat Divizia B, ci s-a împãrþit
campionatul în 10 serii regionale,
iar jocurile s-au jucat dupã sistemul
tur-retur, în perioada septembrie
1941 – aprilie 1942. Per total, 66
de cluburi au luat startul la
competiþia denumitã de FRF “Cupa

Barasabiei”, iar, dupã
disputarea jocurilor din
faza grupelor, 16 echipe
s-au calificat în faza
urmãtoare: UD Reºiþa
(câºtigãtoarea seriei I),
Mica Brad ºi Gloria
Arad (seria a II-a), FC
Craiova ºi CFR Turnu
Severin (seria a III-a),
Jiul Petroºani (seria a

IV-a), Universitatea Cluj, care ºi-a
disputat meciurile de acasã la Sibiu
(seria a V-a), Arieºul Turda (seria a
VI-a), CFR Braºov (seria a VII-a),
Astra Românã Moreni ºi FC
Ploieºti (seria a VIII-a), Gloria CFR
Galaþi ºi FC Brãila (seria a IX-a),
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Rapid Bucureºti, Unirea Tricolor
Bucureºti ºi Juventus Bucureºti

(seria a X-a).
S-a jucat apoi în stil eliminatoriu,

gen Cupa României, începând cu
14 mai 1942. Finala a fost
câºtigatã, pe data de 7 iunie 1942,
de Rapid Bucureºti, care a dispus
cu scorul de 2-1 de CFR Turnu
Severin, pe Stadionul Venus, din
Bucureºti. A fost practic primul titlu
din istoria Rapidului, însã acesta n-
a fost ulterior recunoscut.

În paralel, s-a disputat ºi Cupa
României, iar trofeul a fost câºtigat
tot de  Rapid, care a învins
Universitatea Cluj în ultimul act,
cu scorul de 7-0. CFR Turnu
Severin ºi Rapid, care jucaserã
finala campionatului, s-au întânit
ºi  în Cupa României,  iar
bucureºtenii s-au impus, în

optimi, cu scorul de 1-0 la malul
Dunãri i (foto de la meciul

respectiv).
Paradoxal, Cupa României a

fost consideratã ca fiind oficialã,
la fel ca cea disputatã în urmãtorul
sezon, când s-a impus CFR Turnu
Severin (scor 4-0 în finalã cu
Sportul Studenþesc Bucureºti). În
schimb, sezonul 1942-1943 a fost
declarat tot unul neoficial, de
rãzboi. Titlul a revenit echipei FC
Craiova. Deºi turul se jucase,
sezonul 1943-1944 nu s-a mai
încheiat, din cauza Rãzboiului care
cuprinsese tot teritoriul României,
iar campionatul a fost întrerupt
definitiv pânã în 1946, când
Divizia A a fost reorganizatã de
noul regim poli tic care se
instaurase în România.

În 1946, deºi îºi câºtigase, din
1941, dreptul de a juca pe prima
scenã, CFR Turnu Severin a fost
nevoitã, în mod abuziv, sã dispute
meci de baraj pentru menþinerea în
Divizia A, cu FC Craiova.
Severinenii au pierdut, iar CFR s-a
perindat în urmãtorul deceniu, între
Divizia B ºi C. S-a desfiinþat în
1958. Tot dupã 1946, au apãrut
echipe noi, înscrise direct în prima
divizie, gen CSCA Bucureºti
(Steaua Bucureºti) sau Dinamo
Bucureºti. Au dispãrut, în schimb,
o parte dintre echipele de tradiþie,
considerate de comuniºti echipe
burgheze, gen Ripensia Timiºoara,
Venus Bucureºti,  Carmen
Bucureºti, Juventus Bucureºti sau
Unirea Tricolor Bucureºti.

 Responsabil comunicare

APIA efectueazã plata beneficiarilor Mãsurii M215 -
Plãþi privind bunãstarea animalelor pachet b)

Plãþi în favoarea bunãstãrii pãsãrilor

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA), aduce la
cunoºtinþa opiniei publice cã începând de miercuri,
25 martie 2020, a demarat efectuarea plãþilor
aferente Mãsurii M215 - Plãþi privind bunãstarea
animalelor pachet b) Plãþi în favoarea bunãstãrii
pãsãrilor, pentru cererile depuse în anul 2019.
   Suma totalã autorizatã la platã este
8,283,571.50 euro, respectiv 38.630.435,70 lei
pentru un numãr de 48 de beneficiari care au
accesat aceastã formã de platã compensatorie  în
conformitate cu prevederile legislaþiei europene
ºi naþionale în vigoare.
   Valoarea în lei este calculatã la cursul de schimb
de 4,6635 lei/euro stabilit de Banca Centralã
Europenã în data de 1 ianuarie 2019.
   Acordarea plãþilor compensatorii aferente
Mãsurii M215 - Plãþi privind bunãstarea
animalelor pachet b) Plãþi în favoarea bunãstãrii
pãsãrilor se realizeazã în conformitate cu Fiºa
Mãsurii M215 din Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã - PNDR 2014 – 2020.

Divizia A, sezonul 1940-1941
Optimi:

14.05.1942 : FC Ploieºti – ACFR Braºov 4 – 2
14.05.1942 : Astra Românã Moreni – Juventus Bucureºti 1 – 2
14.05.1942 : Arieºul Turda – Universitatea Sibiu 1 – 9
17.05.1942 : UDR Reºiþa – CFR Turnu-Severin 0 – 1
17.05.1942 : FC Brãila – Rapid Bucureºti 3 – 4
17.05.1942 : Unirea Tricolor Bucureºti – Gloria CFR Galaþi 2 – 1
17.05.1942 : FC Craiova – Gloria Arad * 3 – 0
17.05.1942 : Jiul Petroºani – Mica Brad * 3 – 0

Sferturi:
30.05.1942 : Juventus Bucureºti – FC Ploieºti 3 – 2
31.05.1942 : Rapid Bucureºti – Unirea Tricolor Bucureºti 2 – 0
31.05.1942 : Universitatea Cluj – FC Craiova 2 – 1
31.05.1942 : CFR Turnu-Severin – Jiul Petroºani * 3 – 0

Semifinale
07.06.1942 : Juventus Bucureºti – CFR Turnu-Severin ** 0 – 0
07.06.1942 : Rapid Bucureºti – Universitatea Cluj 4 – 1

Finala
14.06.1942 : FC Rapid Bucureºti – CFR Turnu-Severin 2-1 (2-0)
*Echipele oaspete nu s-au prezentat
** În caz de egaliatte, se califica echipa-oaspete
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Mã fraþilor, învaþã nerodu
de Sucã acuma, mai ceva ca
atuncea când pleca la ºcoalã. Toatã
ziua stã pe laptop, discutã cu al lu
Zbanghiu, di la geometrie pãnã la
algebrã, di la istoria evului mediu
ºi pãnã la fizica molecularã. Bine,
aºa credeam eu, da numai clipurile
cu lecþii sã auzeau pe fundal cã el
sã juca ceva cu puºcãturi, de fapt.
Pãnã mã prinsei io, pierdui fro
douã pariuri cu Veta, cã ce cuminte
s-a fãcut Sucã. Ei aº, þi-ai gãsit, mai
ales pe vreme de pandemie.

Mã nepoate, da începurã ºi pi la
noi sã aparã cazuri, la început mai
timid, da dupe aia sã stârni panica ºi
nu e bine. Cineva ar trebui sã
liniºteascã mai mult oamenii, mai ales
cei aflaþi în prima linie, cã dacã pleacã
ei s-ar putea sã rãmânem descoperiþi
la propriu. Adicã fiecare pe cont
propriu, nu cã ºi acuma nu am fi
departe, da mãcar rãmâne speranþa.
Pãnã la urmã sã înlocui ºi
conducerea di la spital, cã nici aºa
nu era prea clar ce  iera pe acolo, deºi
unele voci spuneau cã încerca sã facã
ce poate. Numai cã uneori nu e

 nea Mãrin

Sucã ºi imnu lu Sucã, reactivarea di la Spitalu Judeþean ºi vânãtoarea  di la Orºova
suficient, mai ales în vreme de
situaþie de urgenþã. Aºa cã
reactivarã din vechea gardã, da
sã vedem cum sã miºcã, în
perioada urmãtoare. Pãnã nu sã
aglomereazã situaþiunea.

Mã fraþilor, da pi la cinci
dupã-masã, mã trezii cu Sucã
ieºind din casã direct în curte.
Mã luai io dupã el, sã vãz unde
se duce, da sã opri. Pusã mâna
la piept ºi pãrea cã asculta
ceva. Încercai ºi io sã ascult,
da nu sã auzeau decât neºte
sforãituri din camera ailaltã,
unde dormea Veta, obositã cã a
venit di la Ambulanþã, din schimbu
de noapte. Când intrã nerodu în
casã, îl întrebai ce fãcea pin curte.
– Aºteptam sã cânte imnu, zâce Sucã.
– Pã cum sã cânte imnu, aºa dintr-
o datã, din cer?, zâc io.
– Nu, bre, nea Mãrine, nu ºtii
matale, în fiecare zi la ora cinci sã
aude imnu din maºinile poliþiei care
trec pe stradã, zâce Sucã.
– Pã ºi dacã nu trec pe strada
noastrã, ce facem?, zâc io.
– Stãm aºa, cu mâna la inimã ºi ne

imaginãm cã sã aude imnu, ce sã
facem, zâce nerodu.

Mã fraþilor, încercai io sã-mi imaginez,
da nu-mi ieºii, aºa cã detei drumu la
radio, cã poate mai anunþã ceva.

Mã fraþilor, vã mai amintiþi cã, în
urmã cu neºte zile, nea Costel
Popescu a fost desemnat drept
candindatu PSD  la foncþia de
primar al municipiului Orºova. Nea
Marius Stoica a tot sperat, da a
rãmas cu PNL-ul, dupã câte sã
pare. ªi dacã tot a primit o speranþã
nesperatã, s-a gândit sã-i facã zile

amare lu nea Costi,  cum i sã spune
mai nou. N-a mai gãsit bãnuþi
pentru plata serviciilor prestate de
firma lu nea candindatu,  cã au fost
virusate. Sanchi, acuma, o mai
avea nea Costi fonduri pãnã la
alegeri, da dacã nu câºtigã, o trãi
numa din... vânat?!

Da rãmânem tot la Orºova ºi ne
minunãm ce bãtãlii subterane se
dau pentru funcþia de primar, zici
cã îi în Monte Carlo: nea Popescu
di la PSD; nea Stoica di la PNL;
nea Cican di la Pro România  ºi
lista ar putea continua....

Mã nepoate, da sã-i dãm ideea
lu nea prefectu, atunci când iese în
balconu di la prefecturã,  sã sã uite
cu atenþie la cele douã statui ale
înaintaºilor noºtri ºi poate sã
sesizeazã cã au dispãrut tãbliþele
explicative. S-ar putea ca unii sã
încurce pe Traian cu Decebal ºi
viceversa. Ar fi pãcat!  Probabel cã
rãufãcãtorii au crezut cã or fi vreo
Tabula Traiana, ceva preþios, da
pãcãlealã!

Bine, pãnã data viitoare, feriþi-vã
de virusu ãsta ºi rãmâneþi
optimiºti!

În contextul suspendãrii cursurilor, pentru
pregãtirea elevilor în vederea susþinerii examenelor
naþionale, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a publicat
un prim set de resurse de antrenament pentru elevii
care vor susþine examenele naþionale.

Resursele de antrenament tip test, realizate împreunã
cu Centrul Naþional de Evaluare ºi Examinare, respectã
modelul subiectului de examen. Obiectivul publicãrii
acestor resurse este acela de a exersa în aceastã
sãptãmânã ºi de a continua efortul în vederea obþinerii
unor rezultate bune la viitoarele examene.

Baremele de evaluare ºi de notare vor fi publicate pe acelaºi
site, vineri, 3 aprilie 2020. Rolul acestora este de autoevaluare
ºi calibrare a modului în care au fost redactate rãspunsurile.

Totodatã, în cadrul emisiunilor Teleºcoala vor fi
prezentate unele soluþii ale acestor teste de antrenament,
cu explicaþiile necesare pentru a înþelege cât mai bine
rãspunsurile din baremele de evaluare ºi de notare.

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a publicat un prim set de resurse
de antrenament pentru elevii care vor susþine examenele naþionale


