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Director, Teodor Abagiu
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Cel care a spus în aeroport
la venirea din Anglia cã
Asta e România!, probabil cã
se aºtepta ca þara mamã sã
îl aºtepte cu mai mult
respect. În Anglia nu ar fi
avut curajul sã comenteze cã
Asta e Anglia!, ci ar fi fost
plasat direct în carantinã.
Nu ar fi comentat nimeni, pentru
cã legea e lege în Anglia.
În România este mai flascã,
mai elasticã, modelabilã,
maleabilã. Adicã el e „englez”
în România, e superior. În
Anglia e poate rrom.

Român întors în þarã de Paºte:
Asta e România!
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Întru mulþi ani
binecuvântaþi,

Preasfinþite
Pãrinte Episcop

Nicodim!

Pentru prima oarã, datoritã gravelor împrejurãri
pe care le trãim, s-a sãrbãtorit în acest an Ziua Academiei
Române, de la 4 aprilie, departe de venerabila instituþie,
simbolizatã de clãdirea de pe Calea Victoriei nr. 125 (fostele
case Cesianu ºi Bellu), fãrã ca membrii sã se mai poatã
reuni în tradiþionala Adunare Generalã festivã ºi fãrã sã se
mai poatã organiza „Ziua Porþilor Deschise”. Cu toate
acestea, vã propunem sã celebrãm cu toþii, în sufletele
noastre, Academia, sã-i conºtientizãm din nou, în
comunitate ºi în comuniune, rolul de for suprem de
consacrare a valorilor intelectuale ºi de cercetare din þara
noastrã. Sã ne gândim - cu precãdere în aceste zile - la
munca ºi creaþia marilor savanþi-medici din cadrul
instituþiei noastre, aceia care au elaborat cele mai eficiente
medicamente, vaccinuri,

Ziua Academiei Române
Acad. Ioan-Aurel Pop, Preºedintele
Academiei Române, 5 aprilie 2020
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Când ne vom
reveni la normal?

În istorie, ca ºi
astãzi, guvernele
liberale au tras în

popor
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Afaceri sub Starea
de Urgenþã:

Dezinfecþie de
aproape 47.000 de

euro la Orºova
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Editorial  de Sorin Vidan

Când ne vom reveni la
normal? Când vom reveni la
viaþa pe care am avut-o înainte
de declanºarea restricþiilor
legate de pandemie? Unii zic cã
din mai încolo, alþii cã din iunie,
iulie. Dumnezeu ºtie când se va
termina acest coºmar.

Cert este cã datele sunt de
naturã mai mult sã ne alarmeze,
sã ne repunã, mereu ºi mereu,
în stare de stres, decât sã ne
liniºteascã. Speranþa existã,
desigur, doar cã nu ºtim pe ce
e clãditã. Cred cã e clãditã pe
nerãbdarea noastrã de a reveni
la normal, pe faptul cã ne-am
sãturat de „distanþã socialã” ºi
ordonanþe militare. Cert este cã
dacã nu ne omoarã covid19,
sigur ne doboarã depresia, iar
dacã scãpãm de depresie, sigur
ne doboarã criza economicã.

Acum se vede mai bine ca
oricând cât de capabili sunt
liderii noºtri politici, ãia care
pânã acum turuiau vrute ºi
nevrute ºi noi ne uitam în gura
lor ca proºtii. Sunt ei, liderii
politici, în stare sã ofere soluþii
la cumplita crizã în care ne aflãm
ºi la ºi mai cumplita crizã care
se prefigureazã?

În toatã lumea, mai bine de un
miliard de oameni riscã sã îºi
piardã locurile de muncã sau sã

Când
ne vom reveni

la normal? Preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a mers zilele
trecute pe loturile 2, 3 ºi 4 ale proiectului
care vizeazã reabilitarea/modernizarea a
112 km drumuri judeþene pentru a verifica
stadiul lucrãrilor.
   “Proiectul finanþat prin Programul
Operaþional Regional 2014-2020, prin
care se reabiliteazã/modernizeazã 112
kilometri drumuri judeþene este în plinã
desfãºurare în judeþul Mehedinþi, iar în
contextul actual, în care economia are
nevoie de impulsuri concrete, investiþiile
în infrastructurã sunt extrem de
importante.
   Producãtorii din mediul rural trebuie
încurajaþi sã-ºi transporte marfa cãtre
pieþele de desfacere, iar pentru acest lucru
au nevoie de drumuri bune ºi le vor avea.
Monitorizez lucrãrile îndeaproape! Este
important cã angajaþii firmelor de
construcþii muncesc în aceastã perioadã!
Le mulþumesc pentru eforturile pe care
le fac ºi le doresc multã sãnãtate!”, a
transmis preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   * Pe lotul 2: DJ 563 - Intersecþia cu DN

La capitolul infrastructurã rutierã,
Mehedinþiul este pe drumul cel bun

Ziua Academiei Române

remedii, tehnici ºi care au vindecat, prin
dãruirea ºi talentul lor, milioane de
oameni ºi au salvat milioane de vieþi.

Sã ne gândim la institutele de
specialitate ale Academiei, mai ales la cele
cu profil medical, biologic, medico-
farmaceutic ºi la importanta lor activitate,
salvatoare de multe ori, inclusiv în aceste
zile. Dacã eficienþa unora dintre soluþiile
ºi mãsurile preconizate acum de autoritãþi
nu este întotdeauna evidentã, încrederea
în forþa cunoaºterii ºtiinþifice ºi a creaþiei
spirituale trebuie sã rãmânã nezdruncinatã,
fiindcã omenirea a mers înainte ºi a depãºit
crizele numeroase prin care a trecut
datoritã ºtiinþei, cercetãrii, invenþiilor ºi
descoperirilor fãcute de savanþi ºi de

creatorii de valori intelectuale.
Membrii Academiei sunt, în cea

mai mare parte, persoane în vârstã,
fapt pentru care anumiþi oameni -
conform unor cliºee perpetuate ºi
augmentate în aceste zile - îi privesc
(mai ales acum, în vremuri de
cumpãnã) cu oarecare suspiciune,
fãrã sã înþeleagã cã seniorii nu
rãspândesc virusul mai mult decât
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aibã parte de tãieri salariale,
spune un raport al Organizaþiei
Internaþionale a Muncii. Ce a fost
acum un deceniu a fost joacã de
copii pe lângã ce va veni.

“În 2008 - 2009, 22 de
milioane de oameni din
întreaga lume au fost afectaþi ºi
ºi-au pierdut locul de muncã.
Dar predicþia noastrã pentru
urmãtoarele trei luni este cã se
vor pierde cam 195 de milioane
de locuri de muncã la nivel
global. Este o catastrofã pe
piaþa muncii. Dar presupun cã
nu ar trebui sã ne surprindã
aceste date, într-o lume în care
patru din cinci muncitori
locuiesc într-o þarã închisã
complet”, a declarat Guy Ryder,
directorul Organizaþiei
Internaþionale a Muncii.

Acum vom vedea adevãrata
faþã a competenþei politicienilor
care ne conduc. Vor fi ei în stare,
în ceea ce ne priveºte pe noi, ca
români, sã vinã cu soluþii viabile,
cu rezolvãri, în situaþia datã ºi
în cea viitoare? E clar cã dacã
nu vor veni cu soluþii, s-a
terminat ºi cu democraþia.
Oamenii vor ieºi în stradã ºi vor
reveni la naþionalism, ºi vor
prefera un sistem autoritar, chiar
dictatorial dar sigur, stabil,
oricãrei caricaturi de democraþie
în care politicieni de mâna a
doua fac circ pe bani în timp ce
þara se scufundã.

Criza covid va marca profund
democraþia iar consecinþele sunt
greu de estimat.

Totul e sã ieºim cu bine,
sãnãtoºi, din situaþia aceasta.
Doamne ajuta!

56A - Punghina - Opriºor (Intersecþia cu
DJ 561 A, se lucreazã în continuare la
construirea Podului din dreptul Cramei
Opriºor, la podeþe ºi podurile de la intrarea
în comuna Punghina. Aici se va reabilita
drumul pe o distanþã de 16 km.
   * Pe lotul 3: DJ 561 A, între Opriºor
(intersecþia cu DJ563) ºi Bãlãciþa (intersecþia
cu DJ 606)  sunt în lucru 11,8 km.
   Aici, din direcþia Bãlãciþa cãtre Opriºor,
se lucreazã la structura rutierã: s-a
aºternut piatra spartã pe o distanþã de 6
km ºi se lucreazã în continuare într-un
ritm bun. S-au executat trei podeþe
transversale ºi 36 podeþe la drumurile
laterale.
   * Lotul 4 - DJ 561 A: Gvardiniþa - Bîcleº
- Vlãdica - Tâmna (intersecþia cu DN6) are
o distanþã de peste 32 km.
În zona Gvardiniþa se lucreazã la structura
rutierã, se realizeazã sãpãtura pentru a fi
puse straturile noi de balast ºi piatrã spartã
ºi mai apoi, asfaltul.
Pe sectorul Tâmna - Isvorãlu s-a executat
sãpãtura în zonele cu terasament degradat
ºi s-au pus straturi noi de balast ºi piatrã
spartã.

alþii, ci doar mor mai mult, mai repede ºi
mai des decât alþii, din cauza fragilitãþii
vieþii lor aproape trecute. Prezenþa
pãrinþilor ºi bunicilor în comunitate nu
poate sã ofere decât siguranþã, experienþã
de viaþã ºi soluþii pentru astfel de
nenorociri, prin care seniorii au trecut ºi
au ieºit cu bine la liman. Dacã ºtiinþa,
înþelepciunea ºi cumpãtarea bãtrânilor se
unesc cu entuziasmul ºi forþa tinerilor ºi
maturilor, atunci toate provocãrile pot fi
rezolvate întru binele omenirii ºi al
poporului român.

Academia Românã are astãzi 154 de ani
ºi, în toþi aceºti ani, a participat la
construirea, la propãºirea ºi la fortificarea
României ºi a omenirii, la elaborarea
creaþiei intelectuale majore, româneºti ºi
universale. Sã-i aducem Academiei
Române cuvenitul omagiu ºi sã-i urãm -
în acord cu vechea tradiþie latinã - vivat,
crescat, floreat! Academia Românã a
semãnat ºi seamãnã în societate virtuþi,
valori ºi încredere, ceea ce face ºi în aceste
zile triste, cu nestrãmutata convingere cã
„se va potoli furtuna”, din care vom ieºi
mai puternici, mai realiºti ºi mai înþelepþi.

La mulþi ani!
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Un numãr de 24 de monitoare ºi douã
staþii au ajuns zilele trecute la Spitalul Judeþean
de Urgenþã din Drobeta Turnu Severin. Aparatura
va monitoriza funcþiile vitale ale pacienþilor
diagnosticaþi cu noul virus în corpul de Terapie
Intensivã amenajat în fosta Secþie ORL din Spitalul
Judeþean de Urgenþã din Drobega Turnu Severin.

Este primul lot livrat de furnizori, din aparatura

O parte din aparatura achiziþionatã pe fonduri europene de Consiliul
Judeþean Mehedinþi a ajuns la Spitalul Judeþean de Urgenþã

Lucrãrile de reabilitare pe
DJ 606B, tronsonul de 2,6 kilometri
care leagã satul Bistriþa din comuna
Hinova de satul ªtefan Odobleja din
comuna Livezile au ajuns aproape
de final. S-a turnat ultimul strat de
asfalt, urmeazã sã se realizeze
accesul la proprietãþi, iar în cel mult
o sãptãmânã, aceastã porþiune de
ºosea poate fi recepþionatã.

“A fost o promisiune asumatã în
faþa locuitorilor de aici ºi iatã cã
astãzi, reuºim sã o onorãm. Stând
de vorbã cu oamenii, mulþi dintre
ei mi-au mãrturisit cã nu mai aveau
speranþe sã vadã asfalt pe acest
drum, însã lucrãrile au demarat în

Lucrãri aproape finalizate pe
tronsonul Bistriþa - ªtefan Odobleja

achiziþionatã de Consiliul
Judeþean Mehedinþi cu
fonduri europene, în
valoare de peste trei
milioane lei, pe Programul
Operaþional Regional în
cadrul proiectului pe care îl
avem în derulare pentru
reabilitarea ºi modernizarea
Ambulatoriului de
Specialitate din cadrul
Spitalului Judeþean de
Urgenþã din Drobeta Turnu
Severin.

“În prima fazã, în noul
compartiment de ATI se

vor monta opt monitoare ºi o staþie astfel încât, în
fiecare salon, personalul medical sã aibã
posibilitatea sã urmãreascã în acelaºi timp starea
celor opt pacienþi. De asemenea, avem ºi un aparat
de ventilaþie mecanicã care va fi folosit pentru
pacienþii ajunºi în stare gravã la ATI, infectaþi cu
COVID-19. S-au mai comandat ºi alte aparate de
ventilaþie, în completare faþã de cele pe care le-a

achiziþionat spitalul, însã termenul de livrare este
puþin mai lung din cauza solicitãrilor foarte mari
de pe piaþã în aceastã perioadã. În aproximativ
douã sãptãmâni, am primit asigurãri cã vor ajunge”,
a transmis preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

O dorinþã veche a
locuitorilor din satul Oreviþa Mare
devine realitate zilele acestea.
Primãria oraºului Vânju Mare a
demarat lucrãrile de asfaltare pe o
porþiune de aproximativ 700 metri
liniari, între satele Traian ºi Oreviþa
Mare, cu banii alocaþi de cãtre
Consiliul Judeþean Mehedinþi,
aproximativ 450.000 lei.
   Drumul comunal devenise
aproape impracticabil atât pentru
autoturisme, cât ºi pentru locuitori,
de aceea era absolut necesar sã se
intervinã ºi pe aceastã porþiune.

Se asfalteazã drumul comunal
Traian - Oreviþa Mare

toamna anului trecut, iar acum sunt
pe punctul de a se finaliza. Este
practic ultima porþiune care a rãmas
neasfaltatã între comunele Livezile
ºi Hinova. Mã bucur sã vãd cã
oamenii sunt mulþumiþi, mai ales
cei din comuna Livezile, cã în
sfârºit, dupã atâta timp, pot circula
în condiþii bune ºi sigure”, a
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu. 

Lucrãrile s-au realizat pe fonduri
europene, prin Programul Operaþional
Regional, în cadrul proiectului
“Îmbunãtãþirea conectivitãþii în zona de
vest a judeþului Mehedinþi”.

   “În cadrul vizitei pe care am
efectuat-o în zonã, am constatat cã
lucrãrile sunt în grafic, iar cel mai
important, oamenii sunt mulþumiþi
cã vor avea dupã zeci de ani asfalt
pe acest drum. Sunt mulþumit cã am
reuºit sã mai punctãm un obiectiv
de investiþii în aceastã zonã, lucru
care dovedeºte cã Primãria oraºului
Vânju Mare împreunã cu Consiliul
Judeþean Mehedinþi acordã o
importanþã deosebitã locuitorilor.”,
a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.  Biroul de presã
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Cu greu se pot gãsi cuvinte prin
care poporul credincios al
Mehedinþiului sã-ºi poatã arãta
recunoºtinþa pentru tot ce a înfãptuit
Întâistãtãtorul Eparhiei Severinului ºi
Strehaiei în cei aproape 60 de ani de
viaþã ºi ca slujitor al lui Dumnezeu
timp de peste 30 de ani. Jertfelnicia
specificã sufletelor nobile îl
caracterizeazã ºi pe Preasfinþitul
Nicodim, care ºi-a închinat viaþa
slujirii lui Hristos ºi a credincioºilor,
trudind cu o impresionantã dãruire
la propãºirea Bisericii lui Hristos de-
a lungul activitãþii întreprinse în
ogorul Domnului.

S-a nãscut la 06 aprilie 1962, fiind
primul copil al familiei Nicolaescu
Dumitru ºi Maria din comuna
Godeanu, judeþul Mehedinþi. A urmat

Întru mulþi ani binecuvântaþi, Preasfinþite Pãrinte Episcop Nicodim!

Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, 
Episcopul Severinului ºi Strehaiei ºi-a serbat

la 6 aprilie 2020, ziua de naºtere
ªcoala Generalã de 8 ani în
comuna Godeanu, judeþul
Mehedinþi, între anii 1969-
1977, iar apoi Liceul
Industrial nr. 3 din Drobeta
Turnu Severin, între anii
1977-1979. Din toamna
anului 1979 ºi-a îndreptat
paºii spre Seminarul
Teologic de la Mofleni
(Dolj), absolvindu-i
cursurile în 1984, iar în
1989 s-a înscris la

Facultatea de Teologie Ortodoxã de
Grad Universitar din Bucureºti, pe
care a absolvit-o în 1993, fiind
licenþiat cu teza intitulatã „Sfaturile
Evanghelice în viaþa monahului”.

Între anii 1997-2001, a fost bursier
al Fundaþiei „Bethleem” din Atena,
unde a urmat un curs intensiv de
limba greacã la Facultatea de Filozofie
ºi Litere din cadrul Univeristãþii din
Atena-Grecia, între anii 1997-1998.

În continuare, studii de master la
Facultatea de Teologie a Universitãþii
din Atena (1998-2000), cu lucrarea:
Tradiþia neoisihastã româneascã de
dupã Sfântul Paisie Velicicovschi ºi
pânã în zilele noastre (Atena, 2000);
în anul 2001, a susþinut doctoratul la
Facultatea de Teologie, Universitatea
din Atena, secþia Patrologie ºi Istoria

dogmelor ºi, în paralel, doctorand al
Facultãþii de Teologie „Andrei
ªaguna” din Sibiu, secþia Patrologie
ºi Literaturã Patristicã.

De-a lungul anilor, a avut mai multe
ascultãri: frate, închinoviat la schitul
Topolniþa (1979); tuns în monahism
tot aici, cu numele Nicodim (1983);
hirotonit ierodiacon în 1983 ºi apoi
ieromonah, în 1985, pe seama
aceleiaºi mãnãstiri; preot paroh la
Parohia Baloteºti, jud. Mehedinþi
(1985-1994); hirotesit protosinghel
(1990); stareþ la Mãnãstirea Topolniþa
(1990-1991); stareþ al Mãnãstirii
Vodiþa (1991-2001); consilier al
Arhiepiscopiei Craiovei (Sectorul
Misionar-Social, din 2001); hirotesit
arhimandrit (2001).

La propunerea Înaltpreasfinþitului
Teofan Savu al Olteniei, arhimandritul
Nicodim a fost numit episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Craiovei, cu titlul
„Gorjeanul” (în 19 august 2001); a
avut mai multe încredinþãri în
Arhiepiscopia Craiovei, între care ºi
lector asociat la Facultatea de
Teologie din Craiova.

În 11 februarie 2004, Colegiul
Electoral al Adunãrii Naþionale
Bisericeºti l-a ales episcop al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei
(instalat la 25 aprilie 2004, în

municipiul Drobeta-Turnu Severin);
astfel, prin acest act s-a reînviat
vechea Eparhie a Severinului (sec.
XIV), precum ºi a Strehaiei (din
secolul XVII).

În eparhie a înfiinþat trei noi
protopopiate: la Vânju Mare, la Baia
de Aramã ºi la Drobeta-Turnu Severin
(2004); în 2005 a înfiinþat postul de
Radio creºtin-ortodox „Lumina” la
Drobeta-Turnu Severin, iar în 2006,
Editura Didahia Severin, tipãrind cãrþi
de spiritualitate ortodoxã; Catedrala
eparhialã din Drobeta-Turnu Severin
(alãturi de alte lãcaºuri de cult) este
în curs de finalizare; au fost înfiinþate
sau reînfiinþate în eparhie ºase
mãnãstiri: Coºuºtea-Crivelnic,
Cerneþi, Baia de Aramã, Mraconia,
Godeanu ºi Jiana.

Prin dragoste, de-a lungul
timpului, Ierarhul mehedinþean a fost
pãstor jertfelnic ºi dãruitor pentru oile
sale cele cuvântãtoare. Îi dorim sã
aibã parte, în continuare, de
folositoare bucurii, de binecuvântate
mângâieri ºi de nemãrginite împliniri
duhovniceºti!

Sã ne trãiþi întru mulþi ani fericiþi ºi
binecuvântaþi, Preasfinþia Voastrã!

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

19 martie – Am o idee între multe
altele pe care þi le dã izolaþia asta,
forþatã la domiciliu: sã scriu un
jurnal! Recunosc, este o idee
genialã, chiar dacã virusatã de
situaþie ºi de preocupãri anterioare
ºi gemene ale altora. Sunt, totuºi,
împãcat în sinea ºi genialitatea mea.

Deci, prima consemnare – “Armata
e cu noi!” Din nou! Poliþia a ieºit în
stradã, jandarmeria, la fel, poliþia
comunitarã, rutierã ºi alte poliþii-
surori, aºiºderea! Duc o grijã: bieþii
bãieþi sã nu se calce, unii pe alþii, pe
cizmele de rãzboi, la aºa îngrãmãdealã
de militãrie datã jos din pod!

20 martie – Ies cu cãþelul la
plimbare. Suntem singuri, ºi, brusc,
am o revelaþie cu Armstrong când fu

JURNAL DE IZOLETÃ (I)
de pãºi pe lunã: De ce nu ºi-o fi luat
cu el, un cãþel de companie, cã
singurãtatea chiar ºi lunaticã, e mai
suportabilã aºa, în doi,homo&canis!

21 martie – Patul începe sã devinã
tot mai chinuitor, spatele s-a îndreptat
prea mult, lenea bate la uºã, dar nu-i
deschid, însã nu ºtiu cât am sã-i mai
rezist: e irezistibilã ca un fake news!

22 martie – La cumpãrãturi, ca la
cumpãrãturi: rafturile pentru fãinã sunt
goale, drojdia este marfã paradisiacã,
cãrucioarele sunt pline cu hârtie
igienicã, doar casieriþele poartã mascã.
ªi preþurile: au crescut, dar se
camufleazã dupã etichetele care ºi-au
pãstrat, abil, dimensiunile standard.

23 martie – Pe facebook se
posteazã anecdote, bancuri,

caricaturi, parodii, miºtocãreli,
toate având acelaºi subiect, ºtiþi voi
care. Bãºcãlia latrã, virusul trece.

24 martie – Sfaturi din toate pãrþile,
toatã lumea ºtie cum e cu pandemia,
cu virusul, cu boala, cu tratamentele,
cu situaþia þinutã sub control. Medicii
cad alãturi de pacienþii lor, guvernele
cautã soluþii, soluþii de dezinfectare
nu se gãsesc decât la speculanþi.Finit
coronavirus opera?

25 martie – Noapte cu voci
strãbãtând pustietatea urbanã: “Staþi
în casã!” Cât de în casã sã mai stãm,
nu suntem în casã?! Vrei, voce
stranie, sã intrãm în vreo casã de
bani, ca sã ai pe urmã, ce raporta?

26 martie – Televizorul, prietenul
meu! Vãd filme peste filme, ºi încerc
sã nu-mi amintesc cã le-am mai

vãzut de vreo câteva ori în ultimii ani,
tot pe aceleaºi canale. Îmi vine sã
dau cu abonamentul în primul canal
întâlnit în cale, dar nu am voie sã
ies din casã, aºa cã mã mulþumesc
sã-i strig în faþã: “Canalie, ce eºti!”

27 martie - La fereastrã. Vãd oameni
circulând, care cu o plasã în mânã, care
cu un telefon la ureche, care cu un
mers agale, de promenadã. Sunt mai
mulþi ca ieri. Statul în casã bate statul
democratico-militarizat!

- Ce sã mai meºteresc ºi prin casã? În
uºã, mi-am prins degetele vrând sã repar
un bec, siguranþele le-am mai ars o datã
vrând sã o broascã... Poate s-o pun de-
o inundaþie, cã mã trec toate sudorile
ascultând sfaturile unui internaut despre
cum sã-mi fac un test rapid!

 Continuare în pag. 15
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La începuturile apariþiei pe
piaþa româneascã a internetului, ne-
am bucurat cu toþii, motivele cele mai
de prim plan fiind legate de viteza de
contact, de cea a rãspunsurilor
instantanee, de ubicuitate, pânã la
urmã, senzaþia aceea - cã numai
senzaþie este, nu fapt în sine -  de
prezenþã instantanee în mai multe
locuri fiind poate cea mai fascinantã.
Apoi, a venit  vremea sã ne bucurãm
de penetrarea calculatorului în
economie, în lumea afacerilor,
medicinã, în educaþie... Aci, în
învãþãmânt, odatã cu “învãþãmântul
la distanþã”, începu denigrarea lui, ca
nefiind o practicã sãnãtoasã în
educaþia studenþilor, cã acolo, în
mediul universitar, unde se
implementarã recomandãrile
sistemului Bologna, era mai
rãspândit ºi folosit cu preponderenþã:
cursuri, examene, sesiuni, note în
cataloage virtuale etc etc.

Veni, apoi, vremea sã ne dãm
seama odatã cu telefonia mobilã, cã
folosirea internetului creeazã
dependenþã, cã dacã nu toþi,
majoritatea copiilor noºtri, de la vârste
din ce în ce mai fragede, folosesc
internetul – facebook, selfie,
instagram, twitter, blog etc – din ce
în ce mai mult, excesiv de mult,
devenind victime ale unor reþele de
hackeri, de vânzãri-cumpãrãri false,
de fake news... Dependenþa de telefon
a creat în alte þãri victime, iar la nivel
guvernamental, a dus mãsuri drastice
de interzicere a gadgeturilor în ºcoli,
spre exemplu, ca sã nu mai vorbim

Covidul ºi internetul
de interzicerea aproape unanimã, la
nivel de tãri, a lui, la volan, în timpul
condusului auto...

...Ce mai, excesul de telefonie ºi
de folosire a calculatorului devenise/
a devenit o problemã internaþionalã!
ªi a venit pandemia, n-ar mai fi
venit! Ei, dacã privim lucrurile din
perspectiva necesitãþii
calculatorului, a telefoniei mobile
pentru rezolvarea atâtor probleme
legate de transmisia informaþiilor,
dar, mai ales de folosire a...
învãþãmântului virtual, lucrurile nu
mai sunt atât de nocive, ca pe la
mijlocul anilor 2000, mai mult,
ministere ºi echipe de specialiºti, de
informaticieni s-au reunit ºi au creat
programe speciale, softuri, pentru
acest învãþãmânt, s-au gãsit resurse
bugetare, s-au creat platforme...
Reacþia profesorilor a fost una
salutarã din partea majoritãþii
covârºitoare a acestora, s-au adaptat
din mers la noua situaþie, iar elevii,
care cum au putut, s-au pliat pe
aceastã modalitate insolitã din
educaþia noastrã naþionalã ºi
tradiþionalã, dacã excludem cazurile
deja existente cu astfel de aplicaþii
la mai multe niveluri ale sale. De
altfel, în Legea educaþiei, aceea a lui
Daniel Funeriu, se specifica foarte
clar informatizarea, sã spunem, cu
un termen general, a învãþãmântului,
crearea de platforme virtuale,
alocarea de buget pentru dotarea
ºcolilor, a elevilor, a profesorilor,
crearea de reþele internet pânã în cât
mai îndepãrtate colþuri ale þãrii... Dar,

legea aceea a tot fost modificatã, re-
re-modificatã, dar acea prevedere,
neexclusã la nicio revizuire a legii,
nu s-a aplicat decât cel mult
opþional, în rest, a fost mereu
amânatã. Motivul? Bugetul, lipsa
banilor, adicã, fondurile insuficiente,
procentul din PIB prea mic pentru a
suporta o astfel de investiþie...

Eh, iatã, veni COVID-19 - n-ar mai
fi venit, neisprãvitul! - ºi fãcu repejor
rost de fonduri, deblocã resurse, dictã
corecþii ºi rectificãri de buget, alimentã
conturi, iar internetul se umplu de
platforme ºi strategii educaþionale
virtuale, de curriculum adaptat, de
informaþie giratã de guvern cum cã
internetul este soluþia pentru ca
procesul de învãþãmânt sã continue.
ªi e bine sã continue, doar cã  trebuie
sã punctãm ipocrizia, cã dacã nu ne-
ar fi ajuns cuþitul la os, dacã nu ne-ar
fi suflat COVID-ul în ceafã – n-ar mai
fi suflat, ucigã-l toaca! – nu s-ar fi
deblocat astfel de energii
educaþionale! ªi nu doar aici: ºi în
medicinã, ºi în apãrare naþionalã, ºi
în cercetare, ºi în dezmorþirea multor
sectoare ale economiei naþionale, care
s-au convertit, urgent, cu sprijin

 S. Dan

guvernamental, spre producerea de
echipamente, componente, instalaþii
etc. necesare în aceastã luptã cu
duºmanul nevãzut...

Internetul, dintr-o datã, deveni
prietenul nostru, speranþa ieºirii din
haos sau cel puþin de ordonare a
haosului, ºi de revenire la...
normal, care, oricum, nu va mai fi
normalul acela, pe care-l ºtim de
dinaintea acestei pandemii.

Desigur, orice exces este dãunãtor,
aºa cum ºi acest stat prelungit în casã,
carantina obligatorie, în rãstimpul
cãreia folosim internetul ca pe apã,
ca pe aer, ca pe... Un paleativ  pentru
de-crizarea personalã, pe care, însã,
folosindu-l în exces - ºi nu prea avem
variante mai  la îndemânã spre a
comunica cu semenii - ne va arunca
în alte situaþii despre care psihologii,
psihiatrii ºi filosofii au început deja
sã vorbeascã, ºi nu tocmai favorabil.

Traversãm, deocamdatã, am zice,
perioada de apogeu a folosirii
internetului în carantina aceasta,
despre care oficialii români ne spun
cã s-ar putea prelungi ºi pe parcursul
lunii mai, guri mai rele anticipând
chiar ºi iunie. Ori, asta nu va face decât
sã ducã la saturaþia populaþiei vizavi
de internet, de folosire a lui, de aici,
dacã pânã acum am urcat, urmeazã
coborârea din vârful curbei -
“clopotului” - lui Gauss...

Ce ar putea înlocui internetul, spre
a avea la îndemânã o nouã
paradigmã, mai puternicã decât
aceasta, a internetului? Am spune,
relaþiile sociale, alea clasice, faþã-în-
faþã, dar, cum COVID-19 nu ne prea
lasã, ce altã alternativã am avea?
Suntem într-o capcanã de care, se
spune în teoriile conspiraþioniste,
nu vom ieºi decât acceptând niºte
condiþii ce ne vor îngrãdi ºi mai
mult libertatea, condiþia umanã,
aceea, clasicã...

1. Pot sã merg sã mi cumpãr carne de miel de la
agentul economic autorizat de unde îmi cumpãram
în fiecare an? Ce trec pe declaraþie ?
Da, poþi merge sã-þi cumperi produsele necesare. Nu
uita sã ai la tine cartea de identitate ºi declaraþia pe
propria rãspundere, în care bifezi punctul 2
(asigurarea de bunuri care acoperã necesitãþile de bazã
ale persoanelor). De asemenea, îþi recomandãm sã
mergi singur, nu cu toatã familia ºi sã te asiguri cã
agentul economic de la care îþi cumperi mâncarea este
autorizat ºi respectã toate condiþiile igienico - sanitare
impuse de instituþiile cu atribuþii în domeniu (vezi
comunicatele ANSVSA) ºi nu uita sã ceri documentele
de provenienþã, bon fiscal, chitanþã, facturã.
2. Poate persoana de la care cumpãr, în fiecare an,
carne de miel sã vinã sã mi-l aducã acasã?

Da, poate veni, dar reaminteºte-i sã deþinã, asupra sa,
documentele necesare conform ordonanþelor militare
ºi sã-þi aducã documentele de provenienþã, bon fiscal,
chitanþã, facturã.
3. Mai vin comercianþii cu turmele de miei la intrarea
în oraº?
Nu.  Acest lucru nu va mai fi posibil. Aºa cã asigurã-te
cã îþi procuri produse numai din locurile autorizate.
4. Pot merge la pãrinþi sã le duc produse pentru
masa de Paºte?
Desigur. Conform ordonanþei militare trebuie sã ai
asupra ta tine cartea de identitate ºi declaraþia pe propria
rãspundere, în care bifezi punctul 4, motive justificative,
precum asistenþa  persoanelor vârstnice, bolnave. Dar
nu uita cã aici nu sunt incluse vizitele în ziua de Paºte.

Cumpãrãturi de Paºte

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

Episcopia Severinului ºi
Strehaiei se alãturã efortului de
solidaritate ºi implicare al Patriarhiei
Române în vederea ajutorãrii celor
afectaþi de pandemia Covid-19.

Acþiunile au fost concentrate într-
un plan care se desfãºoarã la toate
nivelurile Eparhiei ºi îndreptat cãtre
instituþii ºi persoane fizice.

Astfel, în cadrul parohiilor din
cuprinsul eparhiei, persoanele aflate
în nevoie au primit pachete cu
mâncare în valoare de 7150 de lei,
iar Asociaþia Fii Lupºei în colaborare
cu Parohia Lupºa au asigurat
alimentele necesare pentru 11
familii, în valoare 3250 de lei.

Ajutorul Episcopiei Severinului ºi Strehaiei
în contextul epidemiei de COVID-19

S-au donat 30.000 lei pentru
achiziþia de materiale medicale pentru
combaterea epidemiei de coronavirus
cãtre Spitalul Judeþean din Drobeta
Turnu Severin (15000 lei) ºi Spitalul
Municipal din Orºova (15000 lei).

De asemenea, Centrul Cultural
„Sfântul Ioan Gurã de Aur” din
Drobeta Turnu Severin a pus la
dispoziþia autoritãþilor 20 de
camere pentru carantinare.

Acþiunile sociale ºi de
solidaritate vor continua ºi în
perioada urmãtoare.

Pr. Necºoiu Cosmin Eftimie,
Consilier Social-Media,

Episcopia Severinului ºi Strehaiei

* În timp ce prin alte þãri europene –
Germania, Austria – autoritãþile
pregãtesc revenirea la normalitate
dupã pandemie, la noi s-a decis
prelungirea stãrii de urgenþã cu încã
treizeci de zile. Din douã, una: ori
specialiºtii noºtri sunt ultrascrupuloºi
la datorie ºi situaþia e cât se poate de
cotoioasã, ori Iohannis, Orban, Vela
ºi compania vor sã îndobitoceascã
definitiv populaþia României pentru
a o þine sub ascultare. Din aceastã
dilemã nu putem ieºi. Am zis.
   * Vã mai amintiþi, stimaþi cititori,
unul din ºlagãrele neuitatei Doina
Badea, „Poate o datã vom trãi din
amintiri”? Ei bine, vremea aceea a
venit. ªi nu doar pentru unii, ci pentru
cei mai mulþi dintre noi. Pentru unii,
e drept, mult prea devreme. Iatã, de
pildã, Facebook-ul este plin de...
amintiri. Chipuri din alte vremuri,
fotografii pe care altãdatã le priveam

doar ca sã ne amuzãm nostalgic de
„cum arãtam pe vremuri”, au ajuns
acum sã ne populeze singurãtãþile,
sihãstriile, la care suntem obligaþi, în
speranþa – vai, deºartã! – cã ne vom
putea trãi viaþa netrãitã încã.
   * Face, pe Internet, ceva zgomot o
scrisoare deschisã a unui universitar,
pare-se pe stil nou, cãtre Werner. Trec
peste pretenþiile scremute ale
autorului de a transforma aceastã
penibilã compunere într-o tentativã
de... eseu filosofic. Foarte pe scurt
universitarul cu pricina cade în
genunchi în faþa efemeridei
cotrocene, numitul Iohannis, pentru
a-l implora sã ne dea voie sã mergem
la slujba de Înviere. Scopul mai puþin
vizibil, dar suficient de transparent al
compunerii de care vorbim este
aplicarea unor limbi gros-dulcege pe
posteriorul cotroceanului, aflat pe o
severã curbã descendentã de

popularitate, împreunã cu partidul lui
cu tot, în ciuda unor sondaje scoase
din maþe de suporteri. Dar sã ajungi
sã-þi trãieºti sentimentul religios (un
exerciþiu de conºtiinþã strict
individual, la urma urmei) cu voie de
la... poliþiune – mã rog, de la
împãrãþie – indiferent sub ce pretext,
justificat administrativ sau nu,
înseamnã o întoarcere în timp ce nu
poate fi acceptatã fãrã riscuri imense
la adresa ordinii de drept,
constituþionale. Fiecare
om, fiecare creºtin are o
cumpãnã decizionalã
interioarã, fiecare este
stãpân pe propriul destin
ºi ºtie cã libertatea lui de
conºtiinþã nu poate dãuna
libertãþilor semenilor sãi.
   * Presupunând însã,
cum e foarte probabil, cã
locatarul de la Cotroceaua
Mov nu va da curs
solicitãrii universitarului
iubitor de scrisori
deschise, dar cã
milioanele de creºtini vor ignora
interdicþia ºi vor da buluc în biserici
în noaptea de Înviere, ce se va
întâmpla atunci? Aceastã întrebare nu
ºi-o fi pus-o filosoful circumstanþial
amator de scrisori deschise sub
formã de eseu cu totul aproximativ?
Ei, chiar aºa, ce se va putea întâmpla?
Va fi chematã Armata, de pildã, sã
tragã în mulþimea de credincioºi?
Doamne, apãrã ºi pãzeºte! Prin
urmare, mãi dragã universitarule,
decât sã induci o  stare generalã de
confuzie, aducãtoare de posibile
nenorociri, mai bine tãceai. Iar dacã
tãceai,... filosof rãmâneai!

   * A fost ºi Ziua Mondialã a
Sãnãtãþii. O zi picatã tocmai într-o
perioadã când, la noi cel puþin,
medicii ºi asistentele trãgeau la foc
continuu, în lupta cu virusul. În zilele
precedente, când se vorbea
insistent, pe de o parte, despre
numãrul tot mai mare de personal
medical infectat, iar pe de altã parte,
de numãrul crescând al medicilor.
Pe lângã cei care, în dezbateri

publice, încercau, unii cu bunã
credinþã, alþii demagogic, sã
detecteze soluþii pentru redresarea
cât mai rapidã a situaþiei, se bãgau
în seamã, pe Internet, îndeosebi,
tot soiul de persoane care se
întreceau, care mai de care, sã-i
anatemizeze, sã îi punã la zid pe
doctori pentru pãcatele lor, stiute
sau neºtiute, pentru „laºitatea” de
a abandona lupta cu virusul etc.,
etc.. Persoane care  sunt fie
bãgãtoare de seamã prin vocaþie,
fie cu profesiuni incerte sau cariere
nefinalizate. Sictir, boieri! – vorba
nemuritorului Grigore Vieru.

Bãgãtori de seamã prin vocaþie
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În general, disperarea e
maximã în aceste momente
cumplite, în care un inamic nevãzut
ºi perfid ne pândeºte, pentru a ne
ucide fãrã milã. Criza e crizã,
pandemia e pandemie, starea de
urgenþã e stare de urgenþã, dar
afacerile sunt afaceri! Existã
oportunitãþi de afaceri ºi în vremuri
întunecate, iar asta nu e ceva rãu,
deoarece firmele trebuie încurajate,
în aceste momente în care tot mai
multe s-au închis s-au ºi-au trimis
angajaþii în ºomaj tehnic. Multe
firme ºi-au reprofilat activitãþile ºi
fac ceea ce se cere de urgenþã
acum: mãºti, ecrane de protecþie,
costume speciale sau chiar servicii
de dezinfecþie ºi dezinsecþie. Dar
asta nu înseamnã cã, în goana dupã
aceste firme trebuiesc cãlcate în
picioare legile, ordonanþele militare
ºi siguranþa populaþiei.

Numai cã, aºa cum ne
obiºnuisem deja, la Orºova totul
este cu fundul în sus! Pentru cã,
la Orºova, orgoliile ºi frustrãrile
unui primar, în care nici propriul
partid nu mai are încredere, pentru
a-l susþine la alegerile locale, au
fãcut ca viaþa ºi  sãnãtatea
orºovenilor sã fie pusã în pericol
major, iar aici organele abilitate ale
statului român ar trebui sã se
autosesizeze rapid. Sã vedem
despre ce este vorba!

Afaceri sub Starea de Urgenþã: Dezinfecþie de aproape 47.000 de euro la Orºova
Dacã viaþa socialã e paralizatã, unele afaceri cu statul merg ºnur! Primãria
Orºova a preferat sã achiziþioneze servicii de dezinfecþie ºi dezinsecþie de

aproape 47000 de euro de la o firmã micã ºi fãrã experienþã, deºi avea
contract cu o companie care avea o experienþã de 14 ani în acest domeniu.

Mai mult, pânã s-a clocit afacerea, s-a zãdãrnicit dezinfecþia, contrar
prevederilor Ordonanþei Militare nr. 4/2020.

Avem firmã, avem specialiºti
autorizaþi, dar nu vrem sã îi

punem la treabã
Plecând de la cadrul legal ºi nu

orice cadru legal, ci unul de extremã
urgenþã, de stare de urgenþã, adicã o
ditamai Ordonanþa Militarã nr. 4/
2020, pentru prevenirea rãspândirii
COROVAVIRUS în comunitãþile
locale, guvernul a dispus, cu aplicare
imediatã, acþiuni de dezinfecþie. Mai
exact, Ordonanþa Militarã 4 spune la
articolul 6, alineatul 1: „Autoritãþile
administraþiei publice locale vor
asigura montarea de dispozitive cu
soluþii dezinfectante la toate intrãrile
blocurilor de locuinþe situate pe raza
unitãþii administrativ-teritoriale ºi vor
dezinfecta periodic lifturile, casa
scãrilor ºi alte spaþii comune”. Mai
apãsat, la alineatul 2 al aceluiaºi
articol 6 se aratã: „Mãsura se aplicã
începând cu data de 31 martie
2020". Ce conteazã, însã, acest
lucru pentru primarul Orºovei,
Marius Stoica? Pentru el,
oportunitatea unei afaceri a fãcut ca
întârzierea aplicãrii mãsurii urgente
sã fie de aproape o sãptãmânã,
dacã luãm în calcul data la care OM
4 a fost publicatã în Monitorul
Oficial. Adicã 29 martie 2020.

În loc sã dispunã de urgenþã
societãþii FLORICOLA SA, cu care
are un contract în vigoare de
concesionare a serviciului de

salubrizare, serviciu ce include ºi
dezinfecþia ºi dezinsecþia, sã punã
cât mai repede mâna pe
atomizoare ºi sã treacã la treabã,
Marius Stoica s-a apucat sã caute
o altã firmã, acþiune ilegalã dacã
judecãm dupã consecinþele
întârzierii deliberate de a pune în
execuþie o activitate vitalã în aceste
momente cumplite în care ne
luptãm cu un virus gripal ucigaº.

La capitolul 2 al contractului de
concesiune 10/2006, capitol ce
stipuleazã obiectul efectiv al
contractului se aratã, la litera f),
negru pe alb, cã: „serviciul public
de salubrizare cuprinde urmãtoarele
activitãþi – dezinsecþia, dezinfecþia ºi
deratizarea”. ªi mai mult, la Anexa
8 a contractului este ºi un tabel cu
preþurile negociate ale acestor
servicii. Exista, aºadar, cadrul legal
pentru ca imediat din data de 29
martie 2020, primarul Stoica sã nu
mai caute dupã firme de dezinsecþie
ºi sã dea ordin de lucru celor de la
FLORICOLA, mai ales cã aceºtia
fãcuserã ºi adrese în acest sens
cãtre Primãria Orºova. Nu mai
puþin de trei adrese au fãcut cei de
la FLORICOLA, douã dintre acestea
chiar din data de 30 martie 2020.
Zadarnic, însã! Din motive doar de
el ºtiute, primarul Stoica cãuta alte
firme, cel mai probabil, din
anturajul unor persoane pe care le
cunoºtea destul de bine.
Din jobenul lui Stoica iese o
firmã: ALFA VECTOR TRUST
Aºadar, în totalul dispreþ al

dispoziþiilor ferme ale unei
Ordonanþe Militare, în vreme de
stare de urgenþã, în vremuri cumplite
ºi tulburi, cu firmã specializatã la
dispoziþia lui, primarul Orºovei,
Marius Stoica scoate din joben o
firmã bizarã cu sediul prin Gura Vãii,
numitã ALFA VECTOR TRUST SRL.
De pe SEAP se fac douã achiziþii,
MARE ATENÞIE, una pe 1 aprilie, iar
cealaltã pe 2 aprilie, adicã mult mai
târziu decât data impusã de
ordonanþa militarã. Primul serviciu
de „dezinfecþie ºi dezinsecþie”
achiziþionat este în valoare de
201.746,25 lei, adicã 41.809 euro.
Cel de-al doilea serviciu similar este
achiziþionat a doua zi, pe 2 aprilie,

ºi are o valoare de 22,416,25 lei,
adicã 4,646 de euro.
Cine este ALFA VECTOR TRUST

Fericita societate câºtigãtoare a
contractului de peste 46.000 de
euro este, potrivit datelor de la
Registrul Comerþului, una
minusculã, cu un capital social de
200 de lei ºi cu sediul în cartierul
severinenan Gura Vãii, pe strada
Jidoºtiþei. Societatea a fost
înfiinþatã în iunie 2018 ºi îl are ca
asociat unic pe domnul CRISTIAN
CONSTANTIN ªEICARU, un tânãr
de 23 de ani.

Printre obiectele de activitate,
destul de numeroase, în mare
majoritate bazate pe construcþii,
comerþ, închiriere, se aflã ºi un
obiect de activitate denumit „Alte
activitãþi de curãþenie”, care îi dã
drepul sã se ocupe ºi de dezinfecþie
ºi dezinsecþie. Numãrul de salariaþi
declarat este de 0 (ZERO).

Cine este misteriosul Cristian
ªeicaru ºi cine l-a ajutat sã primeascã
acest minunat ºi bãnos contract, nu
am putea sã ne aventurãm sã facem
speculaþii, dar suntem siguri cã vor fi
mulþi cititori care vor ºti despre cine
este vorba. Cert e faptul cã el are ºi o
paginã de Facebook, unde a postat
diverse fotografii în compania unor
oameni de afaceri mult mai
cunoscuþi decât el.

O fi bine? O fi rãu? Sã ne
spunã organele abilitate ale

statului!
Dacã e bine sau rãu ce s-a

întâmplat la Orºova este de datoria
organelor de cercetare penalã sã ne
spunã dupã ce, cu siguranþã, se vor
autosesiza, cel puþin din mass-
media. Trebuie clarificate mai multe
aspect importante aici. Primul
aspect ar f i întârzierea ºi
zãdãrnicirea nejustificatã în
aplicarea prevederilor Ordonanþei
Militare nr. 4, tocmai acum când
dezinfecþia este extrem de
importantã. Iar întrebarea e cu atât
mai obsesivã, iar faptele sunt cu atât
mai grave, cu cât municipalitatea
din Orºova avea deja o firmã
specializatã cu care sã lucreze, dar
a preferat sã lase oraºul nedezinfectat
mai multe zile pentru a gãsi... alta.

 Romeo Crîºmaru
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Ce-au fãcut Iohannis ºi liberalii lui,
cãzuþi din pom, în criza care zguduie
naþia românã? Emit ºi semneazã în
serie legi ºi ordonanþe de camerã, cu
siguranþã, nefaste în procesul
redresãrii noastre. Ce-a fãcut bun
Iohannis ca sã primeascã încrederea
noastrã, precum Max Brod, valiza cu
manuscrise a lui Frantz Kafka? De unde
totalul meu dezacord faþã Iohannis ºi
de „ferma animalelor” sale? Potrivit
aproximãrii mele deductive, e izvorît
din lungul ºir de vicii instruite, de fapte
cu caracter penal, comise în calitate
de primar al burgului transilvãnean, de
bulibaºã al F.D.G.R., de chiriaº la
Cotroceni, de marionetã a marilor
puteri ºi din lungul ºir de greºeli. Asta
mi-aduce aminte de poezia lui
Prevert, „Plângere asupra unei
greºeli de ortografie”.

Cu privire la noua ordine mondialã,
citatã tot mai des, fac apel la cartea
lui Régis Debray, „Le Bel âge”, care
încearcã sã identifice mijloace de
rezistenþã ºi de combatere a unei noi
ºi periculoase orientãri socio-
psihologice, numitã „jeunism”,
miºcare care condamnã, combate ºi
pericliteazã locul bãtrînilor în
societatea modernã, adicã, le cere
celor trecuþi de prima tinereþe sã
supravieþuiascã în condiþii modeste,
sã accepte prezentul deformator drept
model, sã se abandoneze lui ºi
transmutãrilor decadente ºi
superficiale. Jeunismul ºi noua ordine
mondialã au devenit inamicul nr. 1
în sortarea valorilor umane ºi trebuie
combãtute cu aceeaºi energie cu care
trebuie trataþi L.G.B.T.-iºtii,
distribuitorii ºi consumatorii de
droguri, violenþa, proxenetismul,
satanismul, libertinajul. Sã nu ne
lãsam dresaþi de maºinãriile globaliste
de sub zodia manipulãrii ºi

În istorie, ca ºi astãzi, guvernele liberale au tras în popor
periclitãþii! Sã apelãm la valori
creºtine consacrate milenar, care au
modelat spaþiul ºi timpul cu
învãþãturile creºtine binefãcãtoare
omului! Sã apelãm la valorile noastre
tradiþionale, la naturã, la produsele
naþionale, la ogoarele care ne-au
hrãnit în mod sãnãtos sute de ani!

Dacã mergem pe urmele
academicianului Serres (prima
evidenþã la îndemînã în minte) vom
afla cã, la 1900, 70% dintre francezi
lucrau pãmîntul. Dupã un secol, prin
similitudine ºi la noi, abia dacã o mai
fac 1% dintre români. Spaþiul vital
pentru om s-a schimbat ºi, odatã cu
el, modul de viaþã al fiinþei în lume,
fiinþã pe care filosoful german
Heidegger o socotea, greºit, ca fiind
imuabilã. Astãzi, oamenii merg la þarã,
nu pentru muncã. Mai mult pentru
evadare din spaþiul urban, pentru
„natura arcadianã”, ca loc de relaxare
ºi de odihnã. Trecerea de la starea de
þãran (þãrînã, þarnã, þarã) la aceea de
fermier (termen de origine englezã),
e un proces asociat mecanizãrii ºi
industrializãrii, desfãºurate cu ritmuri
diferite de la continent la continent,
de la þarã la þarã. A fi fermier! Ce
mîndrã, profitabilã ºi bravã denumire,
zic economiºtii! Dar nu e adevãrat.
Fermierul e una dintre victimele
victoriei nimicitoare a industrializãrii
dependentã de sistemul bancar.
Þãranul nu depinde de oraº, de bãnci,
de cãmãtari, precum fermierul ºi asta
e durerea mondialiaºtilor! Þãranii au
fost nimiciþi ºi desconsideraþi în
istorie, ca ºi astãzi. ªi apoi, fãrã jertfele
þãranilor români nu existau nici
Plevna, nici Mãrãºeºtiul, nici
eliberarea Basarabiei ºi Ardealului.

Eºecul comunismului s-a datorat
faptului cã þãranul român a rãmas
þãran chiar ºi în salopeta din fabrici ºi
uzine. Puþinele ferme din þarã sînt un
indiciu asupra cãruia meritã sã
meditãm. Nu noi, ci suficienþa
nãscocitorilor de false antinomii,
paradoxuri, contradicþii, (auto)numiþii
intelectuali, savanþi, eventual cãrturari
în ale economiei.

În ograda României sînt mulþi ºacali
ºi hiene strãine, care au pus stãpînire
pe pãmînturi. „Marele” Ion Brãtianu,
ºef de guvern la vremea aceea, a dãruit
coroanei regale 300.000 ha de pãmînt

arabil ºi pãduri, declarîndu-l pe rege
„primul þãran român”, ca rãsplatã a
victoriei asupra turcilor. Cine a
obþinut aceastã victorie aflãm de la
poetul Vasile Alecsandri: „Din câmp,
de-acasã, de la plug/ Plecat-am astã
varã/ Ca sã scãpãm de turci, de jug/
Sãrmana noastrã þarã”. Nu Carol I, ci
þãranii români au scãpat þara de turci.
Apoi George Coºbuc scrie celebrele
versuri: „Flãmânzi ºi goi/ Fãr-de-
adãpost/ Ne-aþi pus pe umeri cât aþi
vrut/ ªi ne-aþi scuipat ºi ne-aþi bãtut/
ªi câine noi v-am fost”. Acesta era
statutul þãranului român la 1888, pe
vremea regelui Carol I. Nu oarece
invadatori au tras în þãranii asupriþi
de arendaºii alogeni în 1907, ci
guvernele liberalo-þãrãniste. Prost
dotate, în izmene ºi desculþe,
regimentele de þãrani români au
contraatacat cu hîrleþe ºi baionete
trupele germane la Mãrãºeºti,
fugãrindu-le cît erau ele de înarmate!

Aceiaºi þãrani români în hainã
militarã au pierit în Ungaria ºi
Cehoslovacia, în Al Doilea Rãzboi
Mondial, împinºi din spate de
comisarii sovietici. Þara, þãrîna ºi
þãranii au cãzut sub cizma trupelor
sovietice „eliberatoare” ºi a
trãdãtorilor români, iar elita
þãrãneascã intelectualã ºi militarã a
Þãrii a fost zvîrlitã în lagãre ºi
puºcãrii. Din 1949 pînã în 1962 a avut
loc „colectivizarea” forþatã cu pistolul,
confiscãrile, bãrãgãnizarea ºi
dobrogenizarea „chiaburilor” din
miile de sate româneºti. A urmat
rapida industrializare socialistã din
anii ’60-’75, care a golit satele de
tineret, calificat în mare grabã sã
ridice ºi sã lucreze în cele cîteva
zeci de CUG-uri.

Psihosociologia ne spune cã abia
la a treia generaþie mentalitatea ºi
comportamentul de naturã ruralã
devin urbane. Prin urmare,
urbanitatea - mentalã ºi comporta-
mentalã - a prins contur, în România,
în jurul anilor 2000 cînd, de altfel, se
amplificã exodul forþei de muncã,
chiar ºi de la sate, pe alte meleaguri.
Aº putea continua analiza cu exerciþii
comparativiste, referindu-mã la
fenomenele sociale din Africa de
Nord, din Asia sud-vesticã ºi din
America Centralã, din ultimii

cincizeci de ani. ªi nu numai! Sã
tragem o ocheadã la istoria
þãrãneascã, din sec. XX, a francezilor,
portughezilor, turcilor, italienilor ºi
vom constata lucruri foarte
interesante în sensul acesta.

Au fost mulþi þãrani în România,
puþini mai sînt astãzi, ºi trãiesc în
sãrãcie cruntã ºi completã derutã
ideologicã. La sate nu mai sînt prea
multe familii tinere, deci nici copii.
Þãranii din România nu au de gînd
sã devinã fermieri, nici chiar
microfermieri din pricina vîrstei. În
aºteptarea morþii îºi arendeazã
ogoarele ºi satele oricui - italian,
francez, austriac, evreu, german.
Prinþul Charles, care are vise erotice
cu Transilvania noastrã, a cumpãrat
cîteva sate româneºti.

România e teribil de bogatã în
inteligenþe, în resurse ale solului ºi
subsolului. E ispititor de bogatã. Ceva
lipseºte, ceva esenþial. Mã gîndesc cã
imnul naþional povesteºte despre un
aºa-zis sînge de roman care curge
dupã 106 e.n. în venele ºi arterele
noastre. Roman? Ce înseamnã sînge
roman? La fel ca ºi sîngele albastru.
Povestea e falsã ºi o resping vehement.
Cum vehement resping politica de circ
a liberalilor din gaºca iohannistã, care
trag cu tunurile în popor. Sã nu uitãm
inconºtienþa guvernelor Boc 1 ºi 2,
care au facilitat, vreme 10 ani, exodul
de medici ºi asistente, din cauza
salariilor inuman de mici, în favoarea
„partenerilor” europeni. Un sfert din
personalul medical românesc lucreazã
în strãinãtate. Decît sã plãteascã
medicii, sã construiascã spitale
moderne, Bãsescu ºi Iohannis au fãcut
stadioane, patinoare, parcuri la þarã, au
ales sã dea pensii speciale
magistraþilor, parlamentarilor,
„doctorilor” din servicii speciale, au
finanþat regimurile cleptocratice
bancare anti-romaneºti, bancherilor
strãini ºi altor clientele.

Þara e plinã ochi de „doctori” în ºtiinþe
politice, ºtiinþe de ºantaj, ºtiinþele trãdãrii,
manipulãrii, hoþiei, „doctori” în
simpozioane, în tãiat pãduri, în vîndut
terenuri arabile ºi în studii de
fezabilitate. Elitele medicinii româneºti
au fost þinute la limita subzistenþei,
luate cu cãtuºele, desfiinþate.

 continuare în pagina 9
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Sunt zile de foc pentru
autoritãþile din þarã. Mii sau chiar
zeci de mii de români se întorc acasã
ºi, potrivit Constituþiei, spun unii,
trebuie sã fie lãsaþi în þarã. De
asemenea, potrivit Constituþiei, ºi cei
care vin acasã trebuie sã respecte
legile þãrii în care s-au nãscut ºi
dispoziþiile autoritãþilor, fie cã este
vreme de pace, vreme de rãzboi sau
de molimã. Probabil cã la fel
procedeazã în þãrile de adopþie. Nu
comenteazã cineva cã legile sunt
aspre sau le deranjeazã autoritãþile
viaþa de zi cu zi, mai ales în vremea
coronavirusului. La fel se procedeazã
ºi în România. Sigur cã românii care
au venit acum, unii dintre ei, au
pãstrat scârba faþã de România.
Adicã sunt nemulþumiþi pentru cã nu
sunt lãsaþi sã plece la plimbare pe
strãzi sau sã meargã acasã, sã îºi ia
pãrinþii, copiii, nevestele, soþii,
bunicii sau alte neamuri în braþe.

Legile actuale ale statului român
sunt ºi pentru românii din afarã, chiar
dacã unii sunt intelectuali, alþii spalã
veceuri, culeg legume sau au plecat
la furat. Sigur cã unii vin în þarã cu
niºte euro în buzunar ºi vor sã le arate

 ªtefan Bãeºiu

Român întors în þarã de Paºte: Asta e România!
prietenilor de la þarã sau de la oraº
ce bine le merge în þara de adopþie.
Este în firea românului sã se laude
cã a reuºit în viaþã, chiar dacã unii
nu spun toatã povestea. Adicã au
muncit în regim de semisclavie
pentru banii pe care îi sparg în
cârciuma sãteascã sau la o petrecere
acasã, departe de ochii poliþiei. Nu
ºtie nimeni cã poate spalã maºini
toatã ziua, ca sã ia un salariu pe care
îl încaseazã un medic în România.

Sigur cã nu îi poate nimeni
împiedica sã se laude. E dreptul
lor sã spunã cã o duc bine, cã au
bani, cã ºi-au luat BMW sau AUDI.
Este simbolul omului ajuns în
viaþã. Sunt mãrcile care îi fac pe
unii români sã simtã cã au ajuns
ceva în viaþã. Zilele acestea a mai
venit un val de români în þarã. Unii
erau din genul celor scârbiþi de þarã
ºi au încercat sã îºi opreascã starea
de vomã faþã de România pentru a
sta de vorbã cu presa. Alþii pur ºi
simplu nu au comentat ºi ºi-au
încercat ºi ei norocul, deºi ºtiau
cã, dacã vin din zone de mare risc,
vor merge direct în carantinã.

Alþii, supãraþi din nou pe România,

nu ºi-au putut ascunde din nou
dezamãgirea faþã de þara din care au
plecat. Unul a spus la camerã: Asta e
România! Sigur cã asta este. Dar dacã
aveau altã impresie ar fi trebuit sã
rãmânã în Anglia sau în Franþa,
Spania, Italia sau Belgia. Oricum,
acolo nu vor spune
niciodatã: Asta e Spania! Au
scârbã de România, dar tot
vin acasã. E dreptul lor. Dar
în acelaºi timp, cu scârba
asta în gât legea îi obligã sã
meargã direct în carantinã
sau în izolare. Nu este altã
variantã, decât sã înºele, sã
fure ºi sã evite carantina.
Adicã, asta e România, dacã
vor reuºi acest lucru. Poate
cã de asta se ºi întorc, sã îºi încerce
norocul. ªtiu cã asta e România ºi
aici se poate orice, dacã ai pile sau
bani mulþi. Adicã, în loc de carantinã
poþi avea norocul sã fentezi
autoritãþile ºi sã te duci direct acasã,
la mamaie ºi tataie sau la pãrinþi. Cu
tot cu Covid 19, dacã nu ai noroc.

Cel care a spus în aeroport la
venirea din Anglia cã Asta e
România!, probabil cã se aºtepta ca
þara mamã sã îl aºtepte cu mai mult
respect. În Anglia nu ar fi avut curajul
sã comenteze cã Asta e Anglia!, ci
ar fi fost plasat direct în carantinã.
Nu ar fi comentat nimeni, pentru cã
legea e lege în Anglia. În România
este mai flascã, mai elasticã,

modelabilã, maleabilã. Adicã el e
„englez” în România, e superior. În
Anglia e poate rrom.

Þara natalã e „inferioarã” ºi trebuie
sã îl lase sã meargã acasã, sã nu îl
plaseze în carantinã. Omul vrea cu
orice preþ sã se ducã acasã de Paºte,

sã trãiascã intens religios momentul
Învierii, chiar dacã va suferi pentru
cã nu poate merge la Bisericã, la
slujbã. Or fi ºi cazuri de genul ãsta,
dar mai sunt ºi cei care vin acasã,
sã spargã bani ºi sã se îndoape cu
salatã boeuf ºi sarmale sau miel.
Asta înseamnã Paºtele, de fapt,
pentru unii concetãþeni. Normal, cã
e „revoltãtor” ca þara sã îi plaseze
în carantinã ºi ei vor sã îºi ia
pãrinþii în braþe ºi poate chiar sã îi
trimitã pe lumea cealaltã, dacã au
COVID 19. Pânã la urmã nici nu
mai este vorba de infracþiunea de
zãdãrnicirea combaterii bolilor, ci
de ucidere din culpã.

 urmare din pagina 8

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

În istorie, ca ºi astãzi, guvernele liberale...
Prin incompetenþã ºi sfidare, un doctor de-

al lor a infectat o sutã de medici, care ar fi putut vindeca mii de pacienþi.
Deºi trebuia deferit justiþiei ºi condamnat dupã gravitatea fãrãdelegii sale,
s-a auto-demis, fiindcã e de-al lor. Sã ne vindece de pandemie Bãsescu,
Boc, Iohannis, Orban ºi Cîþu! Sã le fie confiscate averile prin ordonanþã
militarã ºi apoi, donate spitalelor ºi sãnãtãþii româneºti. Ãstora trebuie
sã li se impute toatã drama actualã a României! Sã fie judecaþi ºi încarceraþi
pentru subminarea sistemului de sãnãtate, a învãþãmîntului, industriei,
agriculturii, economiei naþionale, pentru înaltã trãdare.
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În anii ocupaþiei sovietice,
1945-1947, prim-ministrul de
atunci, Petru Groza, l-a numit pe
Romulus Zãroni Ministru al
Agriculturii. Imediat dupã cãderea
„ciumei roºii”, Iohannis a
metamorfozat în jurul lui niºte
indivizi mundani, surescitaþi ºi
repetenþi, veniþi de la dezmãþurile în
grup, marcaþi, în mare mãsurã de
neseriozitate, diletantism, prostie ºi
ticãloºie. Florin Cîþu, numit Ministru
al Finanþelor în „Guvernele mele 2-
3-4”, s-a dovedit a fi o entitate
mazilitã chiar de Guvernatorul
B.N.R. pentru vina de a fi „contaminat
financiar” leul românesc, un virus
mult mai nociv pentru þarã decât
„omul de casã” al lui Groza ºi decât
SARS COV-2. Într-una dintre
opþiuni, Iohannis ºi l-ar fi dorit pe
acest saltimbanc pus sub sceptrul
„ciumei galbene”, cu iradieri
albastre ºi fasole la vedere în fotoliul
de prim-ministru. Ruleta s-a oprit
însã la altã poziþie...

Paralela între cele douã figuri
mefistofelico-ministeriale - Zãroni ºi
Cîþu - a devenit destul de transparentã
dupã recepþionarea unui mesaj, venit
din nemuritoarea operã de dincolo de

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

Mãmãliga sub ordonanþe militare
lumea bântuitã de coronavirus.
Nãzdrãvanul Pãstorel nu rata niciodatã
momentul de a bate ºaua ca sã priceapã
purtãtorul desagilor: „Caligula
Imperator/ A fãcut din cal senator!//
Navetistul, mai sinistru,/ A fãcut din
cîþ - ministru!”. Tot din aceeaºi „sursã”
aflãm cã cineva ar fi cîþuit printre prea
multele aberaþii ministeriale: „No, mã
rog, de ce-i sinistru,/ Cã eu nu-s ºi
prim-ministru?!/ Eu nu sunt decât
pricina…/ Lu-Covid e…
mandolina!”.

Încadrez rândurile de faþã în
categoria „Pamflete amare”,
denumire aparþinând unui excelent
ºi vertical colaborator al revistei
ART-EMIS, exprimându-mi,
totodatã, amãrãciunea cã nu am la
îndemânã decât scrisul, ca armã a
vârstei, pusã astãzi la zidul tãcerii de
cãtre imbecilii conducãtori ai
României, contaminatã cu doze
letale de prostie, îndobitocire,
servilism, isterie provocatã deliberat
ºi întreþinerea rãzboiului româno-
român. ªi dacã am vorbit de
mesajele de „dincolo”, cu regret
reamintesc a nu ºtiu câta oarã, cu
acelaºi gust amar: „În þara asta, þara
pâinii/ Sã aibã pâine pân-ºi câinii/
Guvernul nostru ne obligã/ S-avem
zile de mãmãligã” (Constantin
Tãnase). Cu aºa preºedinte, cu aºa
guvern, riscãm în scurtã vreme, sã
nu mai avem nici mãlai pentru
mãmãligã. Nu v-aþi pus întrebarea,
de ce nici gripa aviarã, nici pesta
porcinã, nici „migranþii” nu mai dau
buzna la frontierele þãrilor
europene? „Vremea holerei”
Covid-19 sã fie cauza? Nu! S-a dat,
temporar, comanda „pe loc

repaus”, pânã la noi ordine ºi pânã
se va analiza efectul valului de
ceaþã. O vreme, câinii comunitari
nu vor mai fi în pericol!

Expus public în postura
figurantului de duzinã, ca personaj
de decor, Mandolina ordonanþelor
militare covidate, cantonatã comod
la o Vilã-Lac de categoria lux, a
reuºit sã obþinã „performanþa”
limitei de incompetenþã. „Biroul
2” din „Guvernele mele 2-3-4” a
fost dat pe mâna unei ’telectuale
dotatã cu posibilitãþi multiple de
refulãri morbide de genul: „Omul
sã aibã garanþia cã nu se culcã
sãnãtos ºi se trezeºte, fereascã
Dumnezeu, mort, aºa cum s-a
întâmplat la Timiºoara”. Despre
crima comisã la Suceava de
oamenii fluturelui galben ºi de
auto-demisionatul fãptaº, nicio
silabã. Da! Crimã, ºi criminalul e
de-al lor. Nu-i judecã nimeni
faptele comise pentru cã penele
smulse ar arãta lumii fulgii penali.

Nu avem cum, nu putem omite
frustrãrile bufonului guvernamental
Cîþu, care, în plinã crizã („Care
crizã?” - întrebau mai ieri Caligula
de Hermannstadt ºi Mandolina
mecanicã) erupea o lavã de vorbe
catastrofice: „Sã terminãm cu
aceastã propagandã, adicã sãnãtatea
ºi învãþãmântul, prioritatea « zero »
în România. E momentul ca
România sã-ºi punã prioritatea «
zero » sectorul privat. Adicã partea
aceea care creeazã bunãstare”. Drept
pentru care, îl implor pe domn
ministru sã rãmânã dumnealui în
zona vizatã, adicã… privatã ºi sã

lase loc la conducerea ministerului
unui specialist capabil sã scoatã þara
din haosul financiar-economic, nu
sã distrugã ºi ceea ce, de bine, de
rãu, încã a mai rãmas funcþional.

Toate „Guvernele mele” (1, 2, 3 ºi
4) ºi-au dovedit incompetenþa,
nocivitatea ºi toxicitatea, cu efecte
ºi urmãri greu de estimat asupra
sãnãtãþii ºi chiar a supravieþuirii
românilor. Chiar ºi pentru partizanii
galben-albãstrui a devenit
certitudine faptul cã actuala
autoritate statalã nu este în mãsurã
sã gestioneze situaþia gravã - ºi nu
mã refer doar la cea cauzatã de
epidemie - ci, mai cu seamã, la ceea
ce va urma dupã valul de ceaþã
istericã. Avem nevoie de patrioþi
români competenþi, capabili sã
scoatã þara din marasmul
economico-existenþial, nu de
paraziþii algoritmului politicianist,
oricãrei formaþiuni ar aparþine ei!
Avem nevoie nevoie de buni români
în fruntea þãrii, nu de nulitãþi nefaste.

„Go home!”, Cîþule! „Go home!”
Sicã!, „Go home!” Turcano! „Go
home!, Klaus! „Go home!”, cu penele
voastre, cu tot! „Go home!” sau la
puºcãrie, dupã gravitatea prejudiciilor
aduse Þãrii! Incompetenþilor, lãsaþi
patrioþii sã conducã Þara! Prin Italia -
cãreia U.E. i-a întors spatele la moment
greu -, Olanda, Polonia, Ungaria,
Cehia, Slovacia, Bulgaria bate vântul
ieºirii din Noua Uniune Sovieticã -
Uniunea Europeanã. RoExit este unica
ºansã de salvare a ceea ce a mai rãmas
din România anului 1989!

În data de 8.04.2020, ora
9.00, în judeþul Mehedinþi situaþia
persoanelor carantinate, autoizolate
la domiciliu ºi confirmate pozitiv
este urmãtoarea:
- 476 persoane se aflã în carantinã,
din care 20 persoane au intrat în
carantinã ºi 54 persoane au ieºit din
carantinã în ultimele 24 ore.
- 874 persoane se aflã în
autoizolare la domiciliu, din care
65 persoane au intrat în
autoizolare la domiciliu ºi 176
persoane au ieºit din autoizolarea

la domiciliu în ultimele 24 ore.
- 14 cazuri confirmate cu COVID-
19 (dintre care 2 persoane vindecate
ºi externate, 3 persoane decedate ºi
9 persoane internate).

Totodatã, menþionãm cã, pe
teritoriul judeþului, de la începutul
pandemiei au fost testate 204
persoane (170 probe negative, 14
probe pozitive si 20 probe în
aºteptare). Datele menþionate sunt în
dinamicã ºi se pot schimba de la o
ora la alta.

COMUNICAT DE PRESÃ

 Grupul
de Comunicare Strategicã
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Activitatea mitropoliþilor Antim
ºi Athanasie de la Severin

Ambii prelaþi erau greci, dar
mãrturiile legãturilor directe cu
spaþiul românesc ori cu enoriaºii lor
de aici sunt mult mai grãitoare pentru
Antim decât pentru cel de al doilea.
Este cel mai cunoscut dintre toþi
mitropoliþii acelei perioade, fapt
explicat ºi de implicarea sa mai mare
în realitãþile româneºti, direcþie în
care doar contemporanul ºi înaintaºul
sãu Chariton la Mitropolia de la Argeº
îi poate fi asemuit. În orice caz,
Pomelnicul Mitropoliei Ungrovlahiei
începe seria mitropoliþilor chiar cu el,
urmat de Athanasie, ambii mitropoliþi
de Severin, lãsându-i deoparte pe
Iachint ºi Chariton.

În actele patriarhale ale perioadei,
prelatul de la Severin mai apare ºi
ca fiind cel „din pãrþile Severinului”,
justificând astfel discuþiile purtate cu
privire la sediul acestei mitropolii.
Se mai adaugã ºi discuþiile
referitoare la întinderea Banatului de
Severin ºi la reºedinþele banilor de
aici. Dacã un ban de Severin putea
rezida la Mehadia, unde va fi rezidat
atunci mitropolitul de Severin ?

Cum am mai spus, dupã moartea
lui Chariton (1380), Antim a fost mutat
de la Severin în scaunul de la Argeº,
pãstorind acolo vreme de vreo douã
decenii. Înainte de acest moment,
foarte probabil în prima parte a anului
1380, mitropolitul de Iconion era scos
din demnitate în cadrul unei ºedinþe

Mitropolia Severinului între Bizanþ ºiÞara Româneascã (IV)
a sinodului din Capitala bizantinã la
care luau parte mai mulþi înalþi prelaþi
începând cu renumitul Teofan al
Niceii, Iosif al Heracleii din Tracia,
Isidor Glabas al Tesalonicului,
Sebastian al Ianninei, „chir Chariton
al Ungrovlahiei ºi chir Antim al
Ungrovlahiei”. Nu ºtim însã de ce în
iunie 1380, la o ºedinþã sinodalã
participau „cei doi ai Ungrovlahei”,
la o alta „chir Chariton al
Ungrovlahiei, celãlalt al Ungrovlahiei,
chir Antim”, iar la o altã ºedinþã  apare
doar „al Ungrovlahiei”, ceea ce
înseamnã cã Chariton era bolnav,
poate chiar decedat, întrucât în mai
ºi în noiembrie 1381 Antim era
pomenit ºi semna ca „al
Ungrovlahiei” la sfârºitul a douã
documente sinodale, textul celui de
al treilea, din 23 noiembrie 1381,
numindu-l pe „cel al Ungrovlahiei,
care deþine <în sinod>  ºi locul celui
al Nicomediei”, calitate pe care Antim
a deþinut-o ºi în perioada urmãtoare,
timp de aproape cinci ani, pânã la
apariþia unui titular pentru Nicomedia,
în martie 1386.

Patriarhia ecumenicã a sesizat de
la început valoarea de excepþie a celor
douã mitropolii din Ungrovlahia, care
erau recentele ei achiziþii, conferindu-
le în sinod locul unor vechi ºi vestite
scaune eclesiastice din Asia Micã, aºa
cum se specifica nu numai în
documentele lor de întemeiere, ci ºi
în „Noua ordine de dispunere” a
scaunelor ei eclesiastice, în vigoare

din vremea patriarhului Nil (1379 -
1388), unde se poate citi cã „mai pe
urmã au fost creaþi ºi în Ungrovlahia
doi mitropoliþi; dintre care unul are
locul celui de Nicomedia ºi se
cheamã exarh a toatã Ungaria <partea
ungureascã> ºi al plaiurilor, iar
celãlalt se cheamã mitropolit al unei
pãrþi a Ungrovlahiei, deþinând ºi locul
celui de Amasia”. În ordinea
scaunelor mitropolitane din vremea
lui Andronic al II-lea (1281 - 1328)
Nicomedia se afla pe locul al
ºaptelea, dupã Cezareea Cappadociei,
Efes, Heracleea tracicã, Ankyra, Cyzic
ºi Sardes, iar Amasia pe locul al 15-
lea, dupã Niceea, Calcedon,
Filadelfia, Tesalonic, Adrianopol,
Sida ºi Sevasta Armeniei, dupã ce
înainte de anul o mie se aflase pe
locul al 12-lea, iar în altã Listã, de
datã încã ºi mai recentã, Nicomedia
se menþinea pe locul al ºaptelea,
Amasia urcând pe cel de al 13-lea,

dupã Niceea, Calcedon, Tesalonic,
Târnovo ºi Adrianopol.

În acest spirit, în iulie 1389, alãturi
de Antim „al Ungrovlahiei” (deci
dupã revenirea acestuia din
temporara stare monahalã în care se
retrãsese, foarte probabil la Tismana),
apare ºi „celãlalt al Ungrovlahiei,
Athanasios”, care în deceniul
urmãtor, ultimul al veacului al XIV-
lea, aproape cã îl înlocuieºte în sinod
pe deja vârstnicul ºi bolnavul Antim.
Athanasios e desemnat de câteva ori
ca „al Severinului”, iar în 1400 drept
„al Ungrovlahiei din pãrþile
Severinului”.Apare apoi ºi în alte surse
greceºti, legate de procesul de
trisepiscopat intentat de Macarie al
Ankyrei patriarhului Matei I, dar prea
puþin în cele interne ale Þãrii
Româneºti, unde-l întâlnim alãturi de
Antim în hrisovul dat la 8 ianuarie 1392
pentru mãnãstirea Cozia.  (va urma)

 Prof. Univ. Dr. Tudor Teoteoi

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a
agreat cu partenerii educaþionali –
reprezentanþii elevilor, studenþilor,
pãrinþilor, cadrelor didactice ºi cei

ai Consiliului Naþional al
Rectorilor, mãsurile care se impun

în vederea reluãrii cursurilor ºi a
finalizãrii cu succes a anului ºcolar

ºi universitar 2019/2020.
În contextul informaþiilor

deþinute pânã în prezent privind
evoluþia pandemiei de SARS-CoV-2,
scenariul de lucru prevede reluarea
cursurilor în învãþãmântul
preuniversitar ºi universitar în
decursul lunii iunie. În funcþie de
evoluþia pandemiei de coronavirus,
aceste mãsuri pot suferi modificãri.

Mãsurile stabilite de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii cu privire la reluarea cursurilor
   În cadrul întâlnirii cu partenerii
educaþionali, s-au mai stabilit
urmãtoarele mãsuri:
* În funcþie de data la care se vor relua
cursurile, probele scrise ale Evaluãrii
Naþionale ºi a Examenului de Bacalaureat
ar putea fi organizate în luna iulie.
* Programa de examen pentru
Evaluarea Naþionalã ºi Bacalaureat
nu va cuprinde materia aferentã
semestrului al II-lea.
* Evaluãrile pentru clasele a II-a, a IV-
a, a VI-a, olimpiadele ºi concursurile
ºcolare, precum ºi simulãrile pentru
examenele naþionale vor fi anulate.
* Sesiunea specialã a Examenului
Naþional de Bacalaureat pentru
olimpici va fi anulatã.

* Situaþia ºcolarã a elevilor se va
încheia cu minimum douã note, la
care se adaugã nota din tezã, acolo
unde este cazul.
* Subiectele pentru tezele de pe
semestrul al II-lea vor fi concepute
doar din ce s-a studiat pânã la data
de 11 martie 2020.
* Calendarele pentru înscrierea în clasa
pregãtitoare, grãdiniþã ºi cel de mobilitate
a personalului didactic vor fi decalate.
   Calendarele aferente proceselor
amintite mai sus vor fi anunþate
imediat ce va fi stabilitã data
reînceperii cursurilor.
   În învãþãmântul superior, activitãþile se
vor desfãºura în mediul online.
Activitãþile care impun interacþiunea

„faþã în faþã” vor fi recuperate modular,
intensiv, dupã încetarea stãrii de urgenþã.
Admiterea la ciclul de licenþã în
învãþãmântul superior se va organiza
dupã susþinerea Examenului Naþional
de Bacalaureat, iar admiterea la
masterat sau doctorat se va organiza
dupã susþinerea examenului de
licenþã sau disertaþie.
   Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
urmãreºte cu mare atenþie ce se
întâmplã în celelalte state, iar Monica
Anisie, ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii
se aflã în contact direct cu toþi miniºtrii
educaþiei, astfel încât, în funcþie de
evoluþia situaþiei, sã existe o corelare
între deciziile care se iau la nivelul
þãrilor UE.  Biroul de presã
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L-au gãsit pe Iuda, care L-a vândut, adicã L-a
reclamat, primind, în schimb, bani. Nu se punea
problema cã nu L-ar fi gãsit autoritãþile singure pe Iisus,
cu atât mai mult cu cât El vorbea în locuri publice, dar
cãutau sã dea iluzia unei proceduri legale. Iisus este
arestat noaptea. În aceeaºi noapte este judecat.
Judecãþile nu se fãceau noaptea în mod obiºnuit. Nu
era nici legal. ªi, totuºi, autoritãþile voiau sã termine
cât mai repede, înainte de a afla poporul. Iisus trebuia
sã moarã. Procesul era doar o formalitate, o mascaradã.
În curtea sinedriului, adicã a judecãtoriei evreieºti, cât
ºi în curtea pretoriului, adicã a judecãtoriei
guvernatorului roman, nu intrã decât soldaþi ºi câþiva
civili bine verificaþi, oameni de încredere ai stãpânirii.

Aºadar, caracterul secret al procesului trebuia sã fie
respectat cu orice preþ. Judecãtorii lui Iisus se mobilizeazã
în timpul nopþii. Nu au probe împotriva lui Iisus, care
sã-i îndreptãþeascã sã-l condamne ºi de aceea cautã
martori mincinoºi. În ciuda beneficiilor materiale,
asemenea martori întârzie sã aparã. Conºtiinþa cã Iisus
este nevinovat era mai presus de bucuria unui câºtig
uºor. Când gãsesc martori mincinoºi, aceºtia fac afirmaþii
fanteziste, care le fuseserã cerute de cãtre judecãtori.
Reiese cã Mântuitorul a contravenit preceptelor religioase
ale evreilor, fiindcã S-a fãcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu,
al Împãratului. Pentru o asemenea învinuire, conform
legii mozaice, trebuia dat morþii.

Pilat este o victimã a contextului. Avea la dispoziþie
o sutã de soldaþi. Tensiunea socialã era foarte
puternicã. O rãscoalã putea sã izbucneascã în orice
moment. Dacã arhiereii ar fi îndemnat poporul la
revoltã, poporul ar fi fost gata de luptã, fiindcã
nemulþumirile ajunseserã la culme. Pilat ceruse
ajutoare de la guvernatorul roman din Siria, dar
acestea vor ajunge la câteva zile dupã învierea
Domnului. Aºadar, în momentul judecãþii, Pilat nu
era sigur pe situaþie. Arhiereii ºtiau acest aspect ºi-l
speculeazã. Pilat nu gãseºte nici o vinã lui Iisus ºi
aceasta o afirmã în repetate rânduri, dar nu poate sã-
ºi impunã punctul de vedere. Punctul slab al lui Pilat
este exploatat de evrei. Ei Îl acuzã pe Pilat cã
protejeazã pe unul care S-a fãcut pe Sine împãrat ºi
aceasta o vor raporta Cezarului de la Roma. În faþa
unui asemenea ºantaj, Pilat nu rezistã. Acceptã sã i
se smulgã sentinþa de condamnare la moarte, deºi
este convins cã Iisus este nevinovat. Iisus nu are
avocat, nu i se dã drept la recurs!

Sentinþa este pusã deasupra capului lui Iisus, pe
cruce, în limbile latinã, greacã ºi ebraicã: “INRI”, adicã
“Iisus Nazarineanul, regele iudeilor”, ca sã dovedeascã
oricui cã a fost vorba de o vinã gravã, condamnatã de
legislaþia romanã, dar, în acelaºi timp, sã fie un
avertisment pentru oricine ar mai fi vrut sã se erijeze în
postura de conducãtor politic al poporului.

Iatã cum, printr-un proces politic, un om nevinovat
este condamnat la moarte, în baza unor acuzaþii
neîntemeiate, de niºte judecãtori corupþi sau
ºantajabili, rãspunzându-se astfel unui comandament
strãin justiþiei.              Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Procesul politic (II)

Reducerea rezervelor minime obligatorii în
valutã ale bãncilor comerciale dar ºi
intervenþiile dese în piaþã ale BNR au asigurat
leului o evoluþie mai calmã faþã de euro, care
s-a decuplat de celelalte monede din regiune.

Media euro s-a stabilizat în jurul valorii de
4,83 lei. Dupã un început de perioadã la 4,8246
lei, moneda unicã a intrat pe o pantã ascendentã.
La sfârºitul intervalului cursul a crescut la
4,8338 lei, într-o ºedinþã în care tranzacþiile se
realizau între 4,832 ºi 4,839 lei.

Cotaþia euro/leu calculatã de Banca Centralã
Europeanã a fluctuat între 4,8278 ºi 4,8340 lei.

Dolarul american a apãsat pedala de acceleraþie
iar cursul lui a þâºnit de la 4,3983 lei, la debutul
intervalului, la 4,4674 lei, pentru ca la finalul
perioadei sã coboare uºor, la 4,4477 lei.

Parcursul monedei elveþiene a fost calm,
media fluctuând între 4,5607 – 4,5796 lei,
consecinþã a faptului cã ea s-a miºcat în
culoarul 1,054 – 1,060 franci/euro.

Cursul lirei sterline a avut o evoluþie
ascendentã, acesta urcând de la 5,4230 la 5,4966
lei, pentru ca perioada sã fie închisã la 5,4833 lei.

Uncia de aur a crescut de la 1.584 ºi 1.668
dolari. La sfârºitul intervalului, preþul
gramului de aur stabilit de BNR a crescut de
la 236,0954 la 236,2803 lei.

Nivelul indicilor ROBOR s-a stabilizat
aproape de 2,50%, fost valoare a dobânzii de
politicã monetarã, în condiþiile în care se
anticipeazã o creºtere a inflaþiei.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor
în lei, a stagnat miercuri, 8 aprilie, la 2,55%,
valoare care se mai înregistra în mai 2018.

Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, a scãzut
la sfârºitul perioadei de la 2,62 la 2,61%, valoare
care se mai înregistra în mai 2018, în timp ce
indicele la 12 luni a alunecat de la 2,66 la 2,65%.

Statutul de „refugiu” al monedei americane a
avut ca efect deprecierea celei europene, care de
la un maxim de 1,1144 dolari, la debutul
perioadei, a scãzut pânã la 1,0773 dolari, pentru
a încheia intervalul la 1,0830 – 1,0903 dolari.

Aprecierea dolarului, a fost stimulatã de investitori
care se reorienteazã de pe piaþa acþiunilor pe cea
Forex. În ultima parte a perioadei, marile bãnci
centrale au reînceput sã vândã dolari pentru a stopa
întãrirea monedei americane.

Bitcoin a avut o evoluþie ascendentã pe
platformele specializate ºi a urcat de la 5.900
la 7.300 dolari.

Analiza cuprinde perioada 1 – 8 aprilie.

 Radu Georgescu

Decizile BNR þin cursul euro pe loc

Bucureºti, 6 aprilie 2020: Aplicaþia dedicatã
eliberãrii Certificatelor de Situaþie de Urgenþã
este activã ºi poate fi accesatã pe platforma
http://prevenire.gov.ro
   “Am lansat aplicaþia pentru eliberarea
Certificatelor de Situaþie de Urgenþã. Aº vrea
sã reamintesc cã se elibereazã exclusiv online
ºi GRATUIT! ªi, totodatã, vreau sã le atrag
atenþia operatorilor economici care solicitã
CSU cã au nevoie de semnãturã electronicã
digitalã”, a declarat Virgil Popescu Ministrul
Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri.
   Certificatele de Situaþie de Urgenþã sunt
emise în douã forme:
   TIP 1 (ALBASTRU) – pentru întreruperea
totalã sau parþialã a activitãþii, ca urmare a
efectelor deciziilor emise de autoritãþile
publice competente, potrivit legii, în perioada
stãrii de urgenþã decretate (afectaþi de
Ordonanþele Militare).
   TIP 2 (GALBEN) – pentru înregistrarea unei
diminuãri a încasãrilor sau veniturilor în luna
martie 2020 cu un procent de minim 25% faþã
de media încasãrilor sau veniturilor din
perioada ianuarie – februarie 2020.

Operatorii economici pot solicita
Certificatele de Situaþie de Urgenþã!

Se elibereazã exclusiv ONLINE ºi GRATUIT!
   Acest document are ca scop susþinerea operatorilor
economici în relaþiile cu instituþiile publice pentru
obþinerea, în condiþiile legii, de facilitãþi de creditare,
mãsuri de sprijin ori în relaþiile comerciale, ca urmare
a impactului economic, financiar ºi social asupra
activitãþii acestora, determinat de rãspândirea
coronavirusului SARS–CoV-2: amânarea la platã
pentru serviciile de utilitãþi, invocarea de forþã
majorã (doar pentru IMM-uri).
   Un solicitant poate cere eliberarea unui
singur tip de certificat de urgenþã.
   Cererea pentru eliberarea CSU se realizeazã
exclusiv prin intermediul acestei platforme, iar
eliberarea certificatelor se va face automat,
electronic, dupã validarea de cãtre sistem a
solicitãrii operatorului economic. Atenþie: Este
nevoie de semnãturã electronicã! Dacã nu
existã semnãtura electronicã certificatele de
situaþie de urgenþã vor fi revocate!
   Ministerul Economiei, Energiei ºi Mediului
de Afaceri elibereazã CSU doar pe perioada
existenþei stãrii de urgenþã în România, la
cerere, solicitanþilor, operatori economici, a
cãror activitate este afectatã în contextul
pandemiei SARS–CoV-2. Biroul de presã
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Relaþiile parteneriale ºi colaborãrile te vor
preocupa încã de la începutul sãptãmânii. Sunt
zile bune pentru discuþii ºi reconfigurãri de poziþie
în cadrul activitãþilor comune cu ceilalþi. Se pot
ivi neînþelegeri sau dialoguri contradictorii, astfel
cã prudenþa ºi discernãmântul sunt binevenite.
Pe de altã parte, fii atent la partenerul de viaþã,
care îþi poate reproºa faptul cã îþi petreci timpul
mai mult cu prietenii. Conflictele de la serviciu
sunt în toi, în special cele ascunse de ochii tãi.
La sfârºitul sãptãmânii se întrezãresc aspecte
legate de studiile pe termen lung ºi de relaþiile
cu strãinãtatea. Bucurã-þi sufletul cu lecture ºi
filme amuzante.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Activitãþile profesionale sau cele de rutinã
gospodãreºti îþi vor ocupa primele zile ale
sãptãmânii. Existã nemulþumiri în acest sens,
pentru cã eºti nevoit sã faci totul de unul singur,
dar priveºte partea frumoasã a lucrurilor.
Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
sistemului renal ºi secundar pe segmentele
capului. Recomandabil este sã eviþi, pe cât posibil,
consultaþiile, analizele medicale ºi intervenþiile
chirurgicale în zilele de 9 ºi 10 aprilie. Spre
finalul sãptãmânii poþi primi cadouri deosebite,
veºti despre moºteniri sau bani de la autori
necunoscuþi. Însã, uneori nu e ceea ce pare.  

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Veselia ºi cheful de distracþii de care dai
dovadã te va face remarcat în anturaj încã din
primele zile ale sãptãmânii. Creativitatea este la
cote înalte ºi bine ar fi sã-i laºi ºi pe ceilalþi sã
se bucure de creaþiile ºi ideile tale. Relaþiile
sentimentale sunt umbrite ºi foarte uºor se pot
isca neînþelegeri. Încearcã sã asculþi doleanþele
celor dragi ºi fii mai deschis la nevoile lor. Pe 9
ºi pe 10 aprilie se întrezãresc multe treburi de
rutinã la servciu, dar ºi acasã în mediul familial.
Agitaþia ºi nemulþumirea te pot obosi destul de
mult. La sfârºitul sãptãmânii, implicã-te în
activitãþi comune cu alþii.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Activitãþile gospodãreºti sunt avantajate în
primele zile ale sãptãmânii. Relaþiile cu membrii
familiei sunt tensionate, dar se pot depãºi
neplãcerile cu prudenþã ºi discernãmânt. Pe 9
ºi pe 10 aprilie eºti vesel, pus pe ºotii, dorindu-
þi aventuri ºi distracþii. Atenþie la relaþiile
sentimentale ºi la cele cu copiii! Unele relaþii se
pot rupe definitiv. Încearcã sã-þi temperezi
extravaganþele în materie de amor ºi petreceri.
Bine ar fi sã-þi orientezi energia ºi eforturile cãtre
prieteni ºi protectori. Aceºtia existã în jurul tãu,
vor sã te ajute cu sfaturi ºi soluþii de viaþã
extraordinare, însã, tu te faci cã nu-i observi. În
weekend, odihneºte-te mai mult.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

La începutul sãptãmânii se pare cã vei fi
mai mult pe drumuri. Întâlnirile ºi dialogurile
cu neamurile ºi prietenii apropiaþi vor fi
frecvente ºi de folos. S-ar putea ivi neînþelegeri
în discuþii, dar se vor aplana foarte bine pentru
toatã lumea. Pe de altã parte va fi nevoie sã-þi
îndrepþi atenþia ºi spre treburile gospodãreºti
pe 9 ºi pe 10 aprilie. Verificã sursele de apã din
spaþiul locativ. Membrii familiei te pot provoca
la discuþii pe seama colaborãrilor în care eºti
implicat sau plãuieºti sã te implici. Rãbdare ºi
prudenþã! Sfârºitul sãptãmânii aduce distracþii
ºi aventuri alãturi de cei dragi.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Chestiunile financiare îþi deschid sãptãmâna.
S-ar putea sã primeºti cadouri, recompense
mãrunte, dar suficiente cât sã te bucure. Energia
vitalã va fi la cote scãzute, aºa încât dozeazã-þi
eforturile ºi odihneºte-te mai mult. Zilele de 9
ºi 10 aprilie te-ar putea pune pe drumuri. Este
vorba de mici cãlãtorii sau excursii. Întâlnirile
ºi dialogurile cu neamurile ºi prietenii apropiaþi
pot fi frecvente. Existã nemulþumiri în acest
segment de viaþã, iar discordia pândeºte din
umbrã totul. La finalul sãptãmânii, fii alãturi de
familie ºi de problemele ei.  

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

La începutul sãptãmânii eºti plin de energie,
iar dorinþa de a te implica în tot ºi toate este la
cote mari. Bine ar fi sã-þi canalizezi eforturile
doar cãtre treburile tale, pentru cã ceilalþi s-ar
putea sã fie deranjaþi de elanul tãu. Sunt
momente bune pentru treburile tale personale
ºi pentru a-þi reorganiza spaþiul personal de
acasã. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
cheltuieli pe cumpãrãturile zilnice. S-ar putea
sã primeºti cadouri, recompense sau veºti legate
de modificarea condiþiilor de la locul de muncã.
Weekend-ul propune dialoguri ineresante cu
persoanele de încredere din anturajul apropiat

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti destul de
retras. Dorinþa de interiorizare va fi la cote înalte
ºi bine ar fi sã-i dai curs. Sunt posibile insomnii,
senzaþii neliniºtitoare, dar ºi aflarea unor lucruri
importante legate de oamenii ºi evenimentele
din viaþa ta. Joi te vei simþi mai bine, iar pofta
de viaþã îi va molipsi ºi pe cei din jurul tãu.
Totuºi, fii prudent, deoarece tendinþa de a fi prea
combativ sau de a-þi exagera talentele îþi poate
crea neplãceri. La finalul sãptãmânii se
întrezãresc chestiuni bãneºti. Poþi primi cadouri,
recompense sau veºti legate de condiþiile de
muncã de la un serviciu. Multe cheltuieli.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Prietenii îþi deschid sãptãmâna. Întâlnirile ºi
dialogurile cu aceºtia sunt minunate, deosebite,
aducându-þi noutãþi legate de propria ta dezvoltare
personalã. Ia aminte la ce þi se spune, chiar dacã
uneori nu îþi place ce auzi. Controversele vor fi la
ordinea zilei, dar tocmai acestea vor constitui
farmecul perioadei. Final de capitol în relaþiile cu
prietenii. Zilele de 9 ºi 10 aprilie îþi vor aduce
dorinþã de introspecþie ºi retragere în mijlocul
naturii. Sufletul tãu are nevoie de liniºte ºi de o
reevaluare a drumului vieþii. Sunt posibile insomnii,
vise ºi viziuni premonitorii, dar ºi revelaþii de
excepþie. În weekend te vei simþi mai bine.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

În prima parte a sãptãmânii eºti preocupat de
carierã ºi de imaginea ta în ochii celorlalþi. Relaþiile
cu ºefii ºi autoritãþile sunt conflictuale, deocamdatã.
Fii prudent, deoarece undeva în fundal existã
nemulþumiri majore legate de domeniul profesional.
Gândirea ºi comunicarea sunt destul de umbrite,
astfel încât încearcã sã vorbeºti cât mai puþin ºi
strict la obiect. Zilele de 9 ºi 10 aprilie accentueazã
relaþiile cu prietenii ºi protectorii. Sunt posibile
dialoguri aprinse, situaþii controversate pe care le
vei putea depãºi cu atenþie ºi discernãmânt. În
weekend, detaºeazã-te de ºi toate ºi priveºte partea
frumoasã a vieþii.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Dorinþa de rafinare sufleteascã îþi deschide
sãptãmâna. Sunt momente potrivite pentru
vizitarea galeriilor de artã, vizionarea unor filme
deosebite sau pentru participarea la seminarii
pe teme spirituale. Relaþiile cu strãinãtatea
cunosc rãsturnãri de situaþie, dar sunt în
favoarea ta, chiar dacã pe moment aceste lucruri
te pot necãji. Joi ºi Vineri, ºefii te pot chema la
raport. Discordia poate rãsturna multe acest
segment de viaþã ºi activitate, fapt pentru care
încearcã sã fii la curent cu tot ce se petrece sau
se întrezãreºte în domeniul profesional. Finalul
sãptãmânii este potrivit dialogurilor ºi
întâlnirilor, on-line, cu prietenii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Chestiunile financiare reprezintã subiectul
principal al debutului sãptãmânii. Sunt
momente bune pentru achitarea facturilor,
taxelor, impozitelor sau datoriilor de orice fel.
Beneficiezi de multã energie astralã, dar atenþie
la gândire ºi comunicare. Evitã semnarea actelor
importante, deciziile majore sau promisiunile.
Rãzgândirile pot fi frecvente. Zilele de Joi ºi
Vineri îþi aduc veºti legate de strãinãtate. Unele
relaþii cu persoane aflate dincolo de graniþele
þãrii se pot rupe definitiv. Pentru sfârºitul
sãptãmânii se întrezãreºte forfotã în domeniul
socio-profesional. Autor: AstroCafe.ro

(9 - 15 aprilie 2020)
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
informeazã cã, pentru a veni în sprijinul
beneficiarilor ºi pentru a minimiza pe cât posibil
efectele negative, asupra activitãþilor din sectorul
agricol, ale rãspândirii pe teritoriul României a
epidemiei de coronavirus, a instituit o serie de
mãsuri menite sã asigure flexibilizarea ºi fiabilizarea
interacþiunii cu fermierii.

Astfel, prin Ordinul Ministrului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale nr.89/03.04.2020 a fost aprobatã
primirea cererilor unice de platã aferente Campaniei
2020 prin utilizarea aplicaþiei IPA online, mijloacelor
electronice de comunicaþii ºi sistemului IACS,
începând cu data de 06 aprilie 2020.

De asemenea, a fost aprobat ca centrele
judeþene/locale APIA sã primeascã ºi sã
administreze cererile de platã/deconturile
justificative/acorde viza rentierilor agricoli aferente
anului 2020 prin utilizarea mijloacelor electronice
(telecomunicaþii).

Astfel, documentele care se prezintã la
depunerea cererii unice de platã sau la modificãrile
aduse acesteia (copie CI/BI/paºaport/certificatul de
înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare
fiscalã, dovadã cont bancar activ) se transmit la
APIA, de cãtre fermier/rentier, prin mijloace
electronice (telecomunicaþii).

Potrivit dispoziþiilor ordinului ante-menþionat,
documentele care dovedesc cã terenul agricol se
aflã la dispoziþia solicitanþilor se transmit la APIA,
fie de cãtre fermier prin mijloace electronice
disponibile sau prin solicitarea online de cãtre
centrele judeþene/locale APIA a adeverinþelor
privind înscrierea în Registrul agricol ºi trimiterea
acestora de cãtre Primãrii pe adresele e-mail ale
centrelor judeþene/locale APIA.

Totodatã, documentele specifice schemelor de
platã pentru sectorul zootehnic (inclusiv Pachetul
8 din Mãsura10) se transmit la APIA, prin mijloace
electronice (telecomunicaþii) disponibile, de cãtre
fermier sau de cãtre Oficiile judeþene ale Agenþiei
Naþionale pentru Zootehnie (Adeverinþa eliberatã
de asociaþia/agenþia acreditatã pentru înfiinþarea ºi
menþinerea Registrului genealogic al rasei,
Adeverinþa care certificã metisul cu rasa de carne,
Adeverinþa prin care se confirmã respectarea
raportului de maximum 35 femele ovine/caprine
neînscrise ºi neînregistrate într-un Registru
Genealogic la un berbec/þap cu certificat de origine,
Adeverinþã eliberatã de Asociaþia care conduce
registrul genealogic al rasei solicitate la plata
Pachetul 8 din Mãsura10).

Documentele specifice privind acordarea rentei
viagere agricolã se transmit la APIA, prin mijloace
electronice (telecomunicaþii) disponibile, de cãtre
rentier/împuternicit/mandatar/curator sau prin
solicitarea online de cãtre centrele judeþene/locale

Reluarea depunerii online a cererilor unice
de platã aferente Campaniei 2020

APIA a documentelor la primãrii (contractul/ele de
arendare, adeverinþe de reziliere, adeverinþe de
confirmare a suprafeþei totale existente în
proprietatea rentierului).

Cererile de platã aferente ajutoarelor de stat ºi
deconturile justificative privind masura Mãsura 14
Bunãstarea animalelor se transmit la APIA prin
mijloace electronice.

În ceea ce priveºte Ajutorul de stat pentru
reducerea accizei la motorina utilizatã în
agriculturã, Formularul cererii de platã va fi transmis
cãtre fermieri prin mijloace electronice de cãtre
funcþionarii Centrelor Judetene  (CJ) ale APIA.

Depunerea cererilor de platã de cãtre fermieri se
va efectua prin mijloace electronice. Documentele
aferente cererilor de platã pentru Mãsura privind
bunãstarea animalelor, documentele aferente
Ajutorului de stat în sectorul creºterii animalelor
ºi cele pentru Ajutorul de stat pentru reducerea
accizei la motorina utilizatã în agriculturã vor fi
scanate ºi încãrcate de cãtre fiecare fermier pe un
server extern (FTP) pus la dispoziþie de cãtre APIA,
unde vor avea drepturi doar de încãrcare.

Fermierii vor crea un director cu denumirea
societãþii ºi judeþul unde vor încãrca formularul de
cerere de platã ºi documentele aferente  perioadei
pentru care solicitã platã.

Funcþionarii APIA CJ vor avea acces la serverul
extern (FTP) ºi vor descãrca documentele aferente
fiecãrui fermier. Aceste documente vor sta la baza
operãrii datelor în aplicaþia electronicã de gestionare
a sprijinului financiar ºi efectuãrii verificãrilor
administrative ulterioare.

Dupã finalizarea verificãrilor administrative ºi
aprobarea cantitãþilor de motorinã prin ordin MADR
funcþionarii din cadrul CJ APIA (SMS) vor emite
Decizia de platã care va fi  transmisã prin mijloace
electronice (poºta electronicã) fermierilor.

Pentru informaþii detaliate privind mãsurile
instituite prin Ordinul nr. 89/03.04.2020 accesaþi
pagina de internet a  agenþiei, la adresa
www.apia.org.ro.

Aceastã informare este efectuatã de
cãtre SC MILARIMAR SRL, cu sediul în Motru,
str. Solitarilor, nr. 1, bloc D 1, sc. B, ap. 39,
jud.Gorj, ce intenþioneazã sã solicite la “A.N.
APELE ROMÂNE” RA – ABA JIU, aviz de
gospodãrire a apelor la investiþia DESCHIDERE
MICROCARIERÃ EXPERIMENTALÃ , în
perimetrul Valea lui Milcu, jud. Mehedinþi, situat
în extravilanul comunei Broºteni – jud.
Mehedinþi

Aceastã investiþie este nouã.
- Ape uzate menajere: nu este cazul.

- Ape uzate tehnologice: nu este cazul.
   Aceastã solicitare este conformã cu
prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
amplasament, pot contacta solicitantul la adresa
menþionatã.
   Persoanele care doresc sã trasmitã observaþii,
sugestii ºi recomandãri se pot adresa
solicitantului la adresa de mai sus sau la telefon:
0721271439.

INFORMARE

 Responsabil comunicare

COMUNICAT DE PRESÃ
Având în vedere  instituirea stãrii de urgenþã

pe teritoriul României conform Decretului nr. 195
din 16 martie 2020 ºi ale Ordonanþelor militare emise
de ministrul afacerilor interne privind aprobarea
unor mãsuri suplimentare în vederea prevenirii ºi
limitãrii rãspândirii infecþiilor cu CORONAVIRUS
SARS-COV-2 se recomandã angajatorului
implementarea urmãtoarelor mãsuri:
- Informarea ºi instruirea lucrãtorilor cu privire
la prevenirea ºi limitarea îmbolnãvirilor cu noul
Coronavirus, pe baza recomandãrilor
autoritãþilor competente;
- Asigurarea echipamentelor individuale de protecþie
(spre exemplu: mãºti de protecþie, mânuºi de protecþie
etc.) ºi verificarea corectã a utilizãrii acestora, iar în
cazul degradãrii sau pierderii calitãþilor de protecþie,
acordarea de noi echipamente individuale de protecþie
care sã protejeze lucrãtorii împotriva COVID-19;
- Stabilirea de mãsuri igenico-sanitare cu
consultarea medicilor de medicina muncii;
- Instruirea lucrãtorilor cu privire la asigurarea unei
igiene respiratorii corecte conform recomandãrilor
autoritãþilor din domeniul sãnãtãþii;
- Acordarea în mod gratuit de materiale igenico-
sanitare (sãpun, prosoape hârtie, dezifectanþi etc)
care sã previnã rãspândirea infecþiei cu noul
Coronavirus;
- Limitarea reuniunilor 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);
- Limitarea contactului dintre persoane, luarea de
mãsuri pentru pãstrarea distanþei de siguranþã,
evitarea activitãþilor colective (evitarea expunerii
lucrãtorilor la contact direct/interacþiune cu un
numãr mare de persoane, formarea zonelor
aglomerate în cadrul proceselor de muncã etc);
- Reducerea la minim posibil delegaþiile/deplasãrile
lucrãtorilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncã;
- Asigurarea controlului medical periodic al
lucrãtorilor.

Inspector ºef  Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P. Aurora Mãdãlina Gîrlea
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Aflatã pe primul loc în Liga
2, UTA Arad ar putea juca pe
„Municipalul” severinean, în cazul in
care va promova la finele acestui
sezon. Noul stadion „Francisc
Neuman” din Arad (foto) nu va fi
finalizat pânã în luna septembrie,
situaþie în care ca oficialii arãdeni
trebuie sã gãseascã o soluþie de
avarie pentru primele jocuri pe care
trebuie sã le gãzduiascã în noul
sezon. În eºalonul secund, UTA joacã
pe Stadionul „Motorul” din Arad,
însã acesta nu poate fi omologat
pentru Liga1.

Noul stadion din Arad va avea o
capacitate de 12.000 de locuri ºi va
costa 14 milioane de euro,  toþi banii
provenind de la bugetul local, nu de
la Guvern, prin Compania Naþionalã
de Investiþii, cum a fost cazul arenelor
din Craiova, Cluj, Ploieºti, Târgu Jiu
sau Bucureºti. “În ceea ce priveºte
stadionul de Liga 1, la acest moment
nu avem datoria sã oferim o soluþie
clarã, dosarul nostru e fãcut în jurul
stadionului Motorul, acolo unde
activãm în Liga a 2-a. Bineînþeles, în
momentul promovãrii, vom fi obligaþi
sã prezentãm un stadion omologat de
Liga 1, iar acesta am vrea sã fie

UTA s-ar putea muta pe “Municipalul” severinean

Marin Condescu, principalul
creditor al CS Pandurii Târgu Jiu, nu
crede cã fotbalul se va relua prea
curând în România. În aceastã
situaþie, oficialul de la Târgu Jiu
propune ca nicio echipã sã nu mai
retrogradeze în actualul sezon.
Pandurii se aflã pe ultimul loc în Liga
2, la 16 puncte de linia care asigurã
menþinerea în eºalonul secund.

“Nu cred cã acest sezon se va mai
relua. Nu vãd cum! Cazurile de
Coronavirus cresc, în ritm alarmant,
de la o zi la alta, iar vârful epidemiei va
fi atins de-abia luna viitoare. Chiar
dacã s-ar relua campionatul în iunie,
sunt prea multe etape de jucat ºi pânã
se terminã de disputat, chiar ºi cu
intermediare în fiecare sãptãmânã,
începe noul sezon. Eu consider cã
acest sezon trebuie îngheþat ºi nimeni
nu ar trebui sã mai retrogradeze. E
adevãrat, cã noi oricum nu mai aveam
ºanse de salvare, dar sunt echipe care
sperã în continuare”, a spus Condescu.

Acesta a propus ºi o nouã variantã
pentru desfãºurarea sezonului viitor:
cu 2 serii. Liga 2 se organizeazã cu
o singurã serie din 2016.

În 2005, când Pandurii a promovat
în premierã pe prima scenã, Divizia

stadionul “Francisc Neuman”.
Important ar fi sã nu se întrerupã
lucrãrile din cauza epidemiei.
Momentan, observãm cã firma
constructoare ºi colabotarorii sãi îºi
vãd de treabã ºi fac progrese zi de zi.
Sigur, cã ne-am gândit ºi la variante
de rezerve, care, de altfel, oricum
trebuie sã existe la dosar în
momentul promovãrii, iar acestea ar
fi trei: stadioanele din Sibiu, Cluj sau
Drobeta Turnu Severin”, a declarat
Dorin Stana, directorul administrativ
al clubului UTA, cel care s-a ocupat
de dosarul de licenþiere.

Arãdenii au intrat de pe primul loc
în pauza forþatã de pandemia Covid
19, la 11 puncte peste urmãritoarea
CS Mioveni. În liga 2 mai sunt de
disputat 14 etape, însã nu se ºtie data
la care se va relua campionatul. Cel
puþin pânã pe 16 mai, FRF a anunþat
cã nu se joacã fotbal în România.

Înfiinþatã în 1945, UTA a câºtigat de
6 ori titlul naþional, ultima datã în
1970. Arãdenii nu au mai jucat în pe
prima scenã de mai bine de un deceniu.

Pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin nu evolueazã
nicio echipã de seniori, dupã ce
FCU Craiova a decis, în luna

Variantã cu 2 serii pentru Liga 2

Noul stadion „Francisc Neuman” din Arad

B, cum se numea pe atunci Liga 2,
avea chiar 3 serii, a câte 16 echipe
fiecare! “Nici din Liga 1 nu va mai
retrograda nimeni, iar formatul actual
al primului eºalon s-ar putea modifica
din noul sezon. Liga 2 ar trebui sã
aibã 2 serii de câte 12 sau 14 echipe.
Deja 2 s-au desfiinþat, Sportul Snagov
ºi Daco-Getica Bucureºti, vor
promova alte 5 din Liga 3, dar ar putea
fi primite ºi cele de pe locul 2, care
aveau poate ºanse la primul loc pânã
la finele sezonului. Ar fi mai bine sã
fie 2 serii, în principal din cauza
costurilor legate de deplasãri. Sunt
multe echipe care vor avea grave
probleme financiare, din cauza crizei
economice care o sã aparã. Mã refer
în special la cluburile susþinute de
Consiliile Locale ºi Judeþene.
Economia va fi la pãmânt ºi bugetele
locale nu  vor mai avea de unde încasa
taxe, ca pânã acum. Nici cluburile
private nu o vor duce foarte bine, iar
deplãsãrile lungi nu vor mai putea fi
acoperite. Prin distanþe mai mici s-
ar reduce considerabil costurile. Ar fi
ºi mai puþine jocuri de disputat. Acum
sunt 38 de etape în Liga 2, iar cu noul
format s-ar reduce la 22 sau 26”, a
dezvãluit Marin Condescu.

 pagina realizatã de Mircea  Oglindoiu

octombrie a anului trecut, sã plece
de la la malul Dunãrii ºi dispute
restul jocurilor, de acasã, din Liga
3, pe noul stadion din Târgu Jiu.

Municipiul Drobeta Turnu
Severin nu mai are echipã localã
de fotbal în ligile naþionale de
aproape 7 ani!

 urmare din pagina 4

28 martie – Nu ºtiu Columb cum s-o fi simþit descoperind America,
dar eu redescoperind biblioteca, mã simt ca un columbofil mai mic
descoperind cã lectura nu e deloc dãunãtoare trecerii timpului! “Mãnânc.
Mãnânc ºi dorm. Mãnânc”, parafrazez ºi privesc la burta care-mi creºte
spre disperarea pantalonilor care presimt cã nu mã mai vor cuprinde,
ºi-i voi abandona în largul... ºifonierului!

29 martie – E duminicã ºi nevastã-mea este fericitã: nu tu, etapã de campinat,
nu tu, uefaciampionslig, nu tu, o minciunã sã ies din casã la o bere cu bãieþii!
Joc table cu mine ºi ºah cu cãþelul, cã nevastã-mea are ºezãtoare virtualã cu
niºte doamne, care cos ºi tricoteazã, ºi mohair, ºi bumbac, dar ºi nervii mei, cã
vorbesc tare în telefoane de parcã vor sã depãºeascã nivelul fonic al câinilor
din Giurgiu, auzibili din orice colþ de þarã!

30 martie - Guvernul a amânat ratele la bãnci, ºi stau ºi mã întreb
dacã nu ar putea amâna ºi durerile de mãsea, cã mã chinuie una, de nici
coronavirusul nu i-ar face facebook!

31 martie – Apropo de amânãri: naºterile nu ar putea fi amânate tot
printr-o ordonanþã de urgenþã, sã protejãm “Mama ºi copilul”? Cã avem
un guvern, numai idei geniale. Ca ale mele, ceea ce înseamnã cã sunt
fezabil pentru un portofoliu!                            (G. News pt conf. D.D.S)

JURNAL DE IZOLETÃ (I)
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Mã fraþilor, sã vezi ce face
nerodu de Sucã, de când cu izolarea
asta. Îºi gãsii îndeletnicire, stã toatã
ziulica la gard ºi, cum vede vreun
vecin cã iasã din curte, cum sunã la
Poliþia Localã. Cã sã verifice unde sã
duce ºi dacã are declaraþie. Mã
nepoate ºi aºa prinsãrã fro cinci de
pe strada noastrã, de acuma nici nu
îþi mai vine sã ieºi din casã de ruºine,
cã ºtiu toþi de pânda nerodului. Pã
da, cã Sucã sã mai ºi lãudã, dete
telefon la toþi prietenii, sã le spunã ce
face el din lipsã de ocupaþie. Bine,
acuma e la fel în tot cartierul, cã nici
prietenii lui nu sunt mai breji.

Mã nepoate, da ce pustiu era
oraºu’ la orele amiezii înainte, da
acuma nici þipenie de om, zici cã
suntem pe altã lume. Aproape cã
sã aude Dunãrea, aºa e de liniºte.
Pãnã ºi pãsãrelele care cântã în
Pãdurea Crihala, sã aud acuma
pãnã la Maternitate, ce mai.

Acuma, unii de ai noºtri, sã mai
implicã în treaba asta, alþii stau pe
margine, sã vadã cum iese
rezultatu’, nu care cumva sã fie
ºifonaþi, la final, când sã trage linie.  nea Mãrin

Sucã ºi izolarea, gargara lu nea Sibinescu,
plimbãtorii pi la Pro România ºi nea Daea salvatoru’ naþiunii

Pã ete, mai ºtiþi ceva de
nea Sibinescu, mai ºtiþi
ceva? Cum care? Cel care
a ajuns senator pe listele
ALDE,  în prezent trecut la
PSD, iar acum s-a bãgat
în seamã pentru
transformarea Spitalului
Orºova în spital suport
COVID. Da cãzu ºi
Spitalul Baia de Aramã.
Chiar, în favoarea cãrui
partid a ieºit în faþã?

Bine, cam tot la fel ieºi
cã paduchele în faþã ºi nea Buºoi, sã
sã laude cã europenii ne dau neºte
euro, ca ajutor.  I-auzi,  ºi nu mai dãm
banii înapoi? Da, nu cereþi mai bine
neºte marafeþi di la finii ‘mneavoastrã,
care sã aflã în topul celor care au
primit cele mai mari despãgubiri di
la ANRP ºi faceþi neºte donaþii?!
Poate aºa faceþi ceva util ºi mai
lãsaþi gargara politicã,  cel puþin în

aceastã perioadã.
Mã nepoate, între timp, pi la

Severin sã jucã alba-neagra cu mielu
de Paºte. Da, cam aºa s-a întâmplat
cu Târgul Veterani unde, în fiecare an,

se gãseºte mielul de PAªTE.  Anul
acesta, dimineaþa  se anunþã
deschiderea târgului, seara
închiderea lui. Cam rãzgândaci bãieþii
di la Sanitar-Veterinarã. Aºa cã de
Paºte trebuie sã ne descurcãm. Om
vedea, cum!

Mã fraþilor, în ultimul
timp s-a vorbit în spaþiul
public de trecerea la Pro
România a unor
parlamentari ajunºi
demnitari pe listele PSD
Mehedinþi. Iar acum, cã
sunt izolaþi în teritoriu, se
plimbã pe falezã, la
Orºova, ca sã vadã
alegãtorii noua lor opþiune,
apoi sunt daþi pe sticla de
partid. Noroc cã nea Duicu
are otomobil de otomobil
de þâne mai mulþi demnitari. Jenant!

Mã nepoate, în schimb nea Virgil,
nimeni altu decât nea Popescu di la
economie, a apãrut la Starea Naþiei
ºi a promis cã o fabricã româneascã
va produce biocide din alea de
speriat viruºi.... Da a trecut neºte
timp ºi nimic, am rãmas cu oichii în
cer dupã dezinfectanþii româneºti.

Sau or trebui sã aparã când n-o
mai fi nevoie, mai ºtii?!

Da sã vezi altã dandana, cã mãºti,
mãnuºi  ºi alte obiecte de protecþie
se pot întâlni aruncate pe strãzile
din Severin.... Ce mesaj doresc
sa transmitã cei ce le aruncã, cã

nu sã ºtie....?!
Mã fraþilor, da în toatã criza asta,

cicã unii vor sã-l cheme pe nea
Daea la agriculturã. Cicã dacã sã
întoarce, COVID va purta mascã în
faþã lu nea Petre. Sã vezi minune!

Aºa cã, pãnã data viitoare, fiþi
precauþi ºi optimiºti!


