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Te-ai îmbrãcat în cruce pentru noi
Sã nu ne pierdem, rãtãcite oi.
Azi, când minciuna stã-n alese straie
ºi lupi încearcã turma-n piei de oaie
ne-aºtepþi în pâine ºi ne-aºtepti în vin
Rãmai cu mine pururi dacã vin.
Mi-e dor sã plec unde grãdini curgeau
ªi-n felinare stelele dormeau
Pe-acolo îngerul copilãrea
ªi Doamne chiar treceai prin curtea mea!
Sã prind prin iarbã stele cãzãtoare
roua desculþã de pe-atunci mã doare
Eºti Doamne al meu cu aripi subþiri
aºa Te- nchipuiam prin mãnãstiri
când mã þineai de mânã pe poteci
ºi azi m-aºtepþi când pe la poartã treci
Mi-e dor de toate ºi Te rog iar ca sã
îmi intri-n curte, sã-mi rãmâi în casã!
Atât de multe, iatã, am a-Þi spune
mi-e dor sã Te-ntâlnesc în rugãciune!
Iar toate astea-s Doamne cu putinþã
doar sã-Þi deschid eu poarta cu credinþã
Te-ai îmbrãcat în cruce pentru noi
sã ne întoarcem, rãtãcite oi.
Azi când minciuna stã-n alese straie
ºi lupi încearcã turma-n piei de oaie
avem agonisealã-n sparte oale
spitale pline ºi Biserici goale.
Spre Adevãr venind sã se adape
se vor alege oile de capre
iar cel ce singur crucea îºi ridicã
nu se va teme, turma de e micã.
Coboarã Doamne mila Ta-nflorind
Sã locuieºti mereu la noi în gând!
Ne spalã iaraºi de robia grea
cu lacrimile noastre, Osana!
Doar spre Luminã, scoate-ne din ceaþã,
ne Eºti ºi Cale, Adevãr ºi Viaþã!
Ne aºtepþi în pâine ºi ne-aºtepþi în vin
Iubire Doamne, iartã-ne, amin!

                         Alexandru Drãghici
     Patria din cer - Editura Didahia

Rugãciune

Asfaltarea în satul Negreºti,
aproape de finalizare
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Sãrbãtori liniºtite!

Bunicii noºtri
au murit la
cules de

sparanghel…
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01 aprilie – Cicã, glumesc unii pe
Internet, unde a dispãrut reclama aia, cu
faceþi minim 30 minute de miºcare în
fiecare zi? Unde sã disparã? Niciunde,
rãspundem noi: A fost înlocuitã cu:
„Miºcã-te-n casã minimum 24 de ore pe
zi!” În rest, e la liber!

02 aprilie – Un preot, prin Moldova
noastrã, face miºto: “Aþi strigat vrem spitale,
ºi nu biserici? Iote, Dumnezeu v-a ascultat
ºi v-a dat spitale!” Pãrinte, eu ºtiu cã la
bisericã se duc doar credincioºii, la spital,
însã, ºi credincioºii, ºi laici, ºi ãia care trag
chiulul ºi de la bisericã, ºi de la muncã!

03 aprilie – Se recomandã spãlatul pe
mâini cu apã caldã. Haide-de! La noi în
oraº, nici administraþia localã nu mai ºtie
sã traducã exact sintagma apã caldã. S-a

Jurnal de izoletã (II)

8 aprilie - Unii se plâng cã, la bloc, niºte
vecini folosesc abuziv bormaºinile. Dar ce-
aþi vrea sã foloseascã, frate, pianul pe scãri,
sã vã umple de note false, de opere
plagiate, de partituri copy paste ºi de
drepturi de autor nedeclarate la fisc? Aºa,
bormaºina are farmecul ei, chiar dacã deloc
discret! Imaginaþi-vã, fraþi melomani, o
orchestrã de bormaºini ºi picamere, care
sã interpreteze Sonata în Do sergent major
pentru creier ºi nervi întinºi pe tavan! Prin
comparaþie, sublimul e biet pacient!

9 aprilie - La virusul ãsta, CO-VID, n-ar
merge, frate, ºi vreun blestem, cã vãd cã
rugãciunile ºi vorba bunã îl lasã rece, ºi-i
mai lasã ºi pe alþii la fel! Sã-i zicem vreo
douã dintr-ãlea, bãbeºti, de la mama Omida,
de la baba Marghioala, scutura-i-s-ar
coroana, în veci sã nu mai vadã plãmân de
omuleþ, cum nu-i vãd eu pe Ronaldo ºi
Messi, în sferturile de finalã, la timpul lor!
Arzã-l-ar focul cum mã arde pe mine gâtul
dupã o bere la terasã, veni-i-ar soacra pe
cap cum îmi vine mie controlul de la ANAF,
când mi-e lumea mai dragã ºi parandãrãtul
mai aranjat, na! Duce-te-ai pe pustii, la
ocnã, mããã, sã te duci, lângã hoþii ãia, care
au furat mai mult ca mine, dar n-au ajuns
acolo, cã au avut dezinfectanþii lor prin

dosare, vârâ-te-aº lângã ei, sã te
vâr, mããã, ptiu, ptiu, ptiu, iote-aºa,
te scuip sã te infectez de CO-
RUPT, mârlane!

10 aprilie - Mã gândesc la
alegerile urmãtoare: oare, de ce
fel de promisiuni vom mai avea
parte? Cu izolete ºi parcãri pentru
ele, la fiecare asociaþie, în fiecare
cãtun? Se vor împãrþi pungi cu

Jurnal de izoletã (III)

Teamã mi-e cã de
pandemie o sã scãpãm - nu
azi, nu mâine, dar sigur apar
vaccinurile ºi se produc
imunizãri - dar de conse-
cinþele recluziunii sociale ºi
retractãrii economice nu vom
scãpa aºa uºor.

Deja datele din terenul
rugos al economiei de piaþã
sunã alarmant: oameni
trimiºi în ºomaj, firme care
se închid, blocaje
financiare, rate amânate dar nu pe gratis etc., nu-þi trebuie
cine ºtie ce pricepere de economist - ci doar bune intuiþii -
ca sã înþelegi cã toatã demenþa aceasta cu coronavirusul o
sã lase rãni adânci pe chipul umanitãþii.

Chipul nostru ca oameni, dupã ce vom ieºi din aceastã crizã,
din aceastã molimã cumplitã, va fi diferit. Cãci nu va fi o victorie
pe care sã o sãrbãtorim cu surle ºi tobe - aºa cum învingãtorii
sãrbãtoresc câºtigarea unui rãzboi - ci o victorie amarã ºi nesigurã.

Într-un recent raport al FMI se spune limpede: „Este foarte
probabil ca în acest an economia globalã sã experimenteze
cea mai grea recesiune de la Marea Depresiune, depãºind cea
observatã în timpul crizei financiare globale de acum un
deceniu. Marea blocare, aºa cum s-ar putea numi, va reduce
dramatic creºterea globalã”. ªtim din documentare ºi cãrþi ce
a însemnat criza de la finele deceniului trei al secolului trecut.

Pe la noi e clar cã lucrurile nu stau pe roze. Ministrul
Finanþelor, Florin Cîþu, a prezentat estimãrile sale referitoare
la scãderea PIB pentru anul 2020, în contextul crizei
provocate de coronavirus. Nici nu ne mirã. Dar ce putem
face? Nimeni dintre noi nu se aºtepta la aºa ceva.

Acum o lunã ºi jumãtate ne certam pe alegeri anticipate ºi
alte bazaconii. Dacã aveam niºte politicieni cu scaun la cap
se ocupau de sistemul de sãnãtate, de starea spitalelor, sã
avem lucrurile puse la punct, cã uite ce ne poate paºte. Criza
covid ne-a arãtat de fapt care sunt prioritãþile noastre ca naþie,
ca oameni: educaþia, sistemul de sãnãtate, familia, grija faþã
de naturã - adicã tot ceea ce ne þine uniþi ºi sãnãtoºi, într-o
lume curatã, cu legi clare ºi sigure.

O sã învãþãm multe din experienþa aceasta nenorocitã. ªi o sã
privim altfel multe din lucrurile pe care înainte nu dãdeam doi bani.

Fie ca Învierea Domnului sã aducã în casele Dumneavoastrã
liniºte, speranþã, bucurie ºi bunãstare. ªi sã fim sãnãtoºi, cã
sãnãtoºi dacã suntem, le-om duce pe toate.

O sã învãþãm multe din experienþa
aceasta nenorocitã

spãlat pe mâini demult de povestea asta!
04 aprilie – Ce bine, a venit ºi week end-

ul, ne mai odihnim ºi noi un pic dupã atâta
efort de stat în casã!

05 aprilie - Încep sã mã înþeleg din ce în
ce mai bine bine cu cãþelul meu: latru la el
cu accent tot mai apropiat de cel al rasei
lui! Nevastã-mea e mai conservatoare, însã:
mârâie tot pe limba ei.

06 aprilie - Îmi þiuie urechile din ce în ce
mai armonios, mai acordat, mai simfonic!
Mai au un pic ºi îmi vor þiui cu þ din tz!
Exclusã audiþia pentru cei care nu folosesc
diacritice!

07 aprilie - Dacã ºi în Rai este la fel de
liniºte câtã este în izolaþia asta, vreau în
partea opusã lui, mãcar ºtiu cã nu voi fi
acuzat cã fac abuz de plictisealã! Fuck!

dezinfectanþi ºi hârtie igienicã? Vom gãsi
prin cutiile poºtale fluturaºi cu sloganul:
“Împreunã pentru un virus mai curat”? Sau:
“Democraþia fãrã voi, e ca virusul fãrã noi”;
“Ori toþi sã scãpãm, ori noi sã nu murim!”?
Întrebãri, întrebãri... Diletantã, politica asta!

11 aprilie – Ce zi este astãzi? Vineri sau
marþi? Ah, dar nu mai conteazã, jurnalul meu
merge ca uns, nu scârþâie deloc, cã l-aº auzi
instant pe liniºtea asta, pe cale sã-mi anuleze
senzorul de miºcare auditivã... Cum aþi spus,
e sâmbãtã? Sâmbãtã, cu S mare sau s mic,
nu vã supãraþi, cã ºtim de la Teleºcoalã, zilele
sãptãmânii se scriu cu litere nu cu cifre!

12 aprilie – E duminicã, deci nu scriem
nimic. PAUZÃ! De la miºcarea sindicalã,
citire! I-auzi, miºcare! Mãcar ãia fac
miºcare, fericiþii!

13 aprilie – Cicã 13 e zi cu ghinion! Frate,
pãi, noi trãim un ghinion planetar cu izolaþia
asta la domiciliu, cã ne dispar ºi bietele
superstiþii din cauza asta! Noroc cu elevii,
cã sunt în vacanþã, se mai odihnesc ºi ei
dupã atâta ºcoalã online. Sau poate au
primit niscai teme de vacanþã?

14 aprilie – MAARÞI? Aoleu, iar chestie
cu ghinion, trei ceasuri rele! Frate, am dat
în fandaxia ghinionului! O fi ea, boalã de
sorginte meditativo-prezidenþialã, dar nici
chiar aºa! Sã trecem peste asta! Dar, unde
sã trecem, cã avem restricþii, iar fãrã
Declaraþie pe propria rãspundere, nu se
poate! ªi ce sã scriu în ea, cã vreau sã trec
peste o fandaxie personalã? Mã pune
patrula sã-i arãt fandaxia în carne ºi oase,
ºi, ce mã fac? De unde sã ºtiu eu adresa
fandaxiei ãsteia? Sau sã dau adresa
Cotrocenilor?

(G. News pt conf. D.D.S)
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Ordonanþa Militarã nr. 8/
09.04.2020 a impus decizii drastice în
centrele de asistenþã socialã ºi
protecþia copilului. Pentru a þine
departe de coronavirus bãtrânii ºi
copiii care sunt în grija DGASPC
Mehedinþi, jumãtate dintre salariaþii
centrelor au intrat în izolare preventivã
la locul de muncã sau în vecinãtatea
centrelor. Asta, timp de 14 zile, iar
ceilalþi salariaþi, mai precis cealaltã
jumãtate, au intrat în izolare preventivã
la domiciliu pentru aceleaºi 14 zile.
   În ciuda acestor mãsuri extreme
impuse de ultima ordonanþã
militarã, Consiliul Judeþean
Mehedinþi a gãsit într-un timp
foarte scurt soluþii pentru a veni în
sprijinul acestor oameni pentru cã
avem o mare rãspundere atât în faþa

Consiliul Judeþean Mehedinþi distribuie gratuit echipamente de
protecþie pentru cabinetele medicilor de familie

Consiliul Judeþean Mehedinþi va asigura
hrana, cazarea ºi transportul angajaþilor

DGASPC care intrã în izolare

Consiliul Judeþean Mehedinþi
vine în ajutorul personalului din
cabinetele de medicinã de familie din
Mehedinþi, iar din aceastã dimineaþã
s-a început distribuirea pachetelor cu
echipamente de protecþie utile
dezinfectãrii ºi protejãrii împotriva
virusului SARS-COV2.
   Este un ajutor binevenit, mai ales
în aceastã perioadã când criza din
domeniul medical se resimte cu
vârf ºi îndesat.
   “Mã bucur cã am reuºit sã merg
personal cu primele pachete la
cabinetele din Brezniþa Ocol ºi Malovãþ,
însoþit de domnii primari de aici. Alte
pachete sunt în curs de livrare ºi þin sã
mulþumesc consilierilor judeþeni ºi
colegilor din instituþie pentru
mobilizarea ireproºabilã de a ajunge

la cabinetele din afara
municipiului într-un timp foarte
scurt.”, a precizat preºedintele
Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Fiecare pachet conþine:
- 100 mãºti chirurgicale;
- 100 perechi mãnuºi
chirurgicale;
- 150 perechi botoºi;
- 2 combinezoane
refolosibile;
- 2 l dezinfectant suprafeþe;
- 2 l dezinfectant mâini.
   De asemenea, medicii de familie
de pe raza municipiului Drobeta
Turnu Severin sunt aºteptaþi din
aceastã dupã-amiazã la sediul
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
pentru a ridica seturile cu materiale.

   “Mulþumesc întregului personal
medical din judeþ pentru tot efortul
depus în aceastã luptã de zi cu zi
împotriva coronavirusului ºi îi
asigur în continuare de întreaga
mea susþinere. Am convingerea cã

împreunã vom trece cu bine peste
acest mare test de viaþã la care
suntem supuºi cu toþii”, a mai
adãugat Aladin Georgescu,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi.

Terapia cu plasmã pentru tratarea
persoanelor infectate cu COVID-19
Preºedintele Consiliului

Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a purtat mai
multe discuþii pentru a
demara procedurile ca
pacienþii de COVID-19 din
Mehedinþi sã fie trataþi prin
terapia cu plasmã, o
tehnologie folositã deja de
sistemele performante de sãnãtate
din alte þãri precum China, Israel,
Italia, Germania, Marea Britanie,
SUA sau Coreea de Sud.

“Am transmis personal, o solicitare
directorului general al Besmax
Pharma Distribution, Florin Hozoc,
pentru a fi sprijiniþi ºi am primit
confirmarea cã va trimite la cel mai
mare Spital din Mehedinþi,
echipamentul respectiv cu titlu
GRATUIT, pentru o perioadã de un an.

Plasma umanã colectatã de la
pacienþii vindecaþi de COVID-19 va
fi util izatã exclusiv pentru
prevenirea infectãrii persoanelor
vulnerabile sau a celor cu risc
major de infectare (de exemplu,
cadre medicale care îngrijesc
pacienþii infectaþi cu SARS-COV2),
precum ºi pentru tratarea
pacienþilor critici, intubaþi, infectaþi
cu SARS-COV2 ºi care au dezvoltat
forme severe. Procedura este
conform protocoalelor de utilizare

salariaþilor, cât ºi a
beneficiarilor din centrele
rezidenþiale aflate în
subordinea Direcþiei
Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia
Copililui Mehedinþi.
   Astfel, s-a alocat suma de
106.500 lei cãtre DGASPC
pentru asigurarea hranei pe o
perioadã de 30 zile a
personalului izolat prevenitv

la locul de muncã sau în zone special
dedicate în care nu au acces persoane
din exterior, pentru personalul din
centrele rezidenþiale pentru adulþi ºi
centrele rezidenþiale pentru copii.
   De asemenea, Consiliul Judeþean
Mehedinþi a identificat ºi asigurat
spaþii în Drobeta Turnu Severin
pentru cazarea unui numãr de 80 de
persoane izolate preventiv la locul
de muncã, personal ce nu a putut fi
cazat în centrele rezidenþiale.
   Totodatã, se asigurã ºi hrana
zilnicã, precum ºi transportul
personalului care este în izolare
preventivã la domiciliu, de la locul de
muncã la domiciliu/reºedinþa acestuia
ºi invers, cu respectarea mãsurilor de
protecþie ºi prevenire a infecþiei.

 Biroul de presã

experimentalã a acestei terapii,
aprobate prin ordin al Ministrului
Sãnãtãþii.

Am demarat negocierile pentru a
aduce la Drobeta Turnu Severin un
astfel de echipament întrucât
consider cã trebuie sã beneficiem de
toate metodele de luptã împotriva
virusului periculos, cu atât mai mult
cu cât alte state le-au folosit cu
succes. Nu sunt proceduri/
tehnologii care sã fie utilizate doar
în aceastã crizã de sãnãtate, ci pot fi
folosite pe termen lung, având în
vedere cã specialiºtii preconizeazã
cã ne vom confrunta cu virusul
SARS - COV2 cel puþin pe o
perioadã de doi ani.”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Echipamentul va fi adus în scurt
timp la Drobeta Turnu Severin, iar
personalul medical va fi instruit cu
privire la utilizarea lui ºi recoltarea
plasmei. Continuare în pag. 9
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Anul acesta, slujba de
Înviere, atât în ritul catolic cât ºi în
cel ortodox nu a fost/nu mai este
posibilã din cauza pandemiei. Este
o altã faþetã a acestei molime
globale, care a atins structuri
profunde ale umanitãþii.

Interzicerea prezenþei creºtinilor la
slujbã motivându-se pericolul
rãspândirii virusului ucigaº, este de
înþeles, dar ceea ce este de domeniul
unei exagerãri obsesive a autoritãþilor
româneºti provine din apãsarea cu
care a fãcut aceastã precizare, în
condiþiile în care Ordonanþa militarã
numãrul 4 spune clar cã sunt interzise
adunãrile, manifestãrile etc. care
presupun mai mult de trei persoane,
cu excepþiile înmormântãrilor,
botezurilor, nunþilor, la care pot
participa cel mult 8 persoane.
Sublinierea expresã a interdicþiei
participãrii la slujba de Înviere vine,
prin urmare, ca un pleonasm, sau ca
o clarificare pentru impotenþi raþionali,
pentru reduºi mintali, cãrora trebuie
sã le precizezi ºi sã le... “traduci” cele
pe care le-ai enunþat într-o lege!

Este o jignire, desigur, la adresa
capacitãþii poporului de a înþelege
sensul unei legi. Mai mult, erau
autoritãþi locale care puteau face
aceste... clarificãri, dacã se simþea
nevoia lor imperativã! Aºa, guvernanþii,
comisia celebrã de monitorizare a
evoluþiei situaþiei pandemiei în
România, credem a se fi folosit de
contextul sãrbãtorilor pascale spre a
ieºi, din nou, în relief ca pãzitori ai naþiei,
ca oameni responsabili etc etc., pe

Învierea nu va mai avea loc...
scurt, de a-ºi face imagine în vederea
unor alegeri care, putem intui, se vor
amâna în condiþiile actuale ºi de
perspectivã imediatã.

Nu era nevoie, cu atât mai mult cu
cât aproape simultan, precizarea
privind interdicþia de care participa la
Înviere, a survenit cu deschiderea
spaþiului aerian pentru mii de români
spre a merge la muncã în Germania,
Olanda ºi în alte pãrþi ale lumii, pentru
care nu s-a fãcut nicio testare, nu s-au
fãcut niciun fel de demersuri spre a
nu se contamina unii pe alþii, eventual,
iar drumul din localitãþile de baºtinã
al acestora ºi pânã la aeroportul Cluj-
Napoca, în principal, nu a constituit
vreo opreliºte, nu s-au fãcut niciun fel
de controale ale poliþiei, nimic, nimic!
Au fost, pare-se, suficiente niºte
adeverinþe eliberate de primãriile de
apartenenþã ale românilor care au optat
pentru aceastã libertate de migraþie.
Da, iar pe acest fond, românilor rãmaºi
în þarã li se interzice participarea la
slujba de Înviere invocându-se motivul
formãrii de mulþimi favorizante
rãspândirii COVID-19!

Tot în acest context, ne reamintim de
iniþiativa unui parlamentar, care, ceva
nu prea mulþi ani în urmã, sugera
interdicþia sãrutãrii icoanelor în bisericile
creºtine, tot pe motiv de transmisie a
unor boli contagioase, sugestie care a
fost ridiculizatã ºi s-a renunþat la ea.

Curios este cã, în 28 februarie, anul
acesta, BOR recomanda credincio-ºilor,
pe fondul contracarãrii declanºãrii
pandemiei ºi în România, sã nu mai
sãrute icoanele din biserici, ci sã facã

acest lucru, eventual, doar cu icoanele
din casele fiecãruia. ªtirea a fost preluatã
de BBC astfel, conform DIGI 24:
„Biserica Ortodoxã a României i-a sfãtuit
pe credincioºi sã nu pupe icoanele din
bisericã, pentru a evita transmiterea
coronavirusului. Totuºi, oamenii pot
sãruta icoanele din casele lor, este sfatul
pe care Biserica îl dã într-un comunicat.
În plus, credincioºii pot solicita în mod
excepþional preotului sã-ºi foloseascã
propriile linguriþe aduse de acasã pentru
Sfânta Împãrtãºanie. Cine e prea
bolnav ca sã asiste la slujbã este
sfãtuit sã bea apã sfinþitã acasã”.

Dacã atunci, la iniþiativa
parlamentarului nostru, BOR a avut o
atitudine rezervatã, care sugera cã nu
existã risc de îmbolnãvire, de
transmisie a vreunei boli contagioase
prin sãrutarea icoanelor, atitudine
sincronã cu poziþionarea mai veche
exprimatã ºi în presã, sau cel puþin
într-un articol din care preluãm un
citat, site-ul “Cuvântul ortodox”,
26.02.2012: <Ziua News: Exclusiv: Ne
putem îmbolnãvi în spitale, nu ºi în
bisericã. Milioane de oameni sãrutã
icoanele din biserici, fãrã sã se teamã
cã ar putea contacta vreo boalã •
Icoanele nu se stropesc cu nicio
substanþã împotriva bacteriilor • Cu
toate acestea, credincioºii sunt
protejaþi împotriva unora dintre cele
mai temute virusuri • ZIUAnews a
prelevat probe de pe icoane din
bisericile bucureºtene ºi de la
Patriarhie • Rezultatele aratã cã nu
existã niciun risc de îmbolnãvire.
Anual, milioane de credincioºi calcã
pragurile bisericilor, fie cã vorbim
despre slujbele sãptãmânale sau de
marile sãrbãtori. Pupatul icoanelor a
devenit un adevãrat sport naþional
printre aceºtia, iar la Sfânta
Împãrtãºanie oamenii împart cu
bucurie aceleaºi linguriþe din care sorb

“sângele” Mântuitorului. Niciunul
dintre ei nu-ºi pune însã problema cã
ar putea contacta vreo boalã. Mai ales
când se ºtie cât de uºor se pot
transmie virusurile gripale, virale, dar
ºi alte boli contagioase periculoase,
precum TBC-ul sau hepatita A. Cu
toate acestea, nu s-a auzit de vreun
astfel de caz – de îmbolnãvire în
Bisericã – în ciuda miilor de oameni
care se îmbulzesc, spre exemplu, sã
sãrute moaºtele sfinþilor. ªi totuºi cum
este posibil acest lucru, când însãºi
spitalele din România reprezintã
adevãrate focare de infecþie?>

Trebuie luate  toate mãsurile de
contracarare a contagiunii, aºa este, dar
când lucrurile se bat cap în cap, iar
guvernanþii – ºi nu este cazul doar al
actualei guvernãri, din pãcate – se
dovedesc pentru unii mumã, iar pentru
alþii ciumã, oricât de credincios sau de
necredincios ai fi, religios vorbind,
credinþa în onestitatea actului de
guvernare se volatilizeazã, se ºubrezeºte
chiar dacã justificãrile favorizãrii
migranþilor români pentru ocuparea
unui loc de muncã mai bine plãtit în
Occident sunt relativ sustenabile pânã
la un punct, anume acela al contractelor
interguvernamentale anterioare
începerii pandemiei...

Aºa, cu dubla mãsurã, se
alimenteazã ºi ideea conspiraþiei
mondiale, care spune cã aceastã
pandemie a fost creatã special spre a
dãrâma unele economii ºi a le favoriza
pe altele, de a controla lumea prin
nivelul de sãnãtate, de a elimina
discreþionar persoane de o anumitã vârstã,
de un anumit nivel de sãnãtate etc etc.

La data redactãrii acestui
comentariu, Învierea, în sensul
întregului canoanelor ºi ritualului
creºtin-ortodox, dupã cel catolic,
nu va mai avea loc, anul acesta,
cel puþin...  S. Dan
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Semnalam cu ceva timp în urmã
o situaþie dubioasã la Orºova. Mai exact
municipalitatea a întârziat aplicarea
procedurilor de dezinfecþie a scãrilor de
bloc, pentru a face achiziþii suspecte,
deºi avea un contract în vigoare ºi
specialiºti care sã se ocupe. Am
solicitat punctul de vedere al DSP
Mehedinþi, dar aceastã instituþie se face
cã nu înþelege întrebarea.
   Sãptãmâna trecutã semnalam, în
cadrul unei anchete, o afacere cu multe
semne de întrebare, încheiatã la Orºova,
între municipalitate ºi firma ALFA
VECTOR TRUST, prin care autoritatea
publicã localã ignorã un contract deja
existent cu o firmã specializatã ÎN
DEZINFECÞIE, DEZINSECÞIE ªI
DERATIZARE, iar prin acest gest întârzie
cu mai multe zile aplicarea prevederilor
Ordonanþei Militare 4/2020: „(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. (2) Mãsura se aplicã
începând cu data de 31 martie 2020".
Unde dai...
   Cum întârzierea, evident nejustificatã,
era în mãsurã sã punã în pericol
sãnãtatea populaþiei din Orºova, ne-am
adresat, cu o solicitare în baza legii 544/
2001, Direcþiei de Sãnãtate Publicã
Mehedinþi, în care ceream urmãtoarele:
„În municipiul Orºova, primarul Marius
Stoica a întârziat aplicarea prevederilor art.
6 din Ordonanþa Militarã nr. 4, ‹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›, mãsura trebuind sã fie aplicatã,
conform art.6, alin. 2, din data de 31
martie 2020. Mãsurile efective au început
sã se aplice pe data de 3 aprilie 2020.
Între timp, în loc sã foloseascã o firmã cu
care avea deja contract, municipalitatea a
achiziþionat serviciile unei alte firme.
Întreaga derulare a evenimentelor a fost
relatatã în presã.
   Vã rugãm sã ne precizaþi care este
punctul dvs. de vedere, referitor la

Presa întreabã, DSP Mehedinþi se face cã plouã.
ªocant ºi revoltãtor!

aceste evenimente ºi dacã vã veþi
sesiza din articolele publicate de
mass-media. De asemenea, care este
punctul dvs. de vedere vizavi de
pericolul unor asemenea acþiuni
care, în opinia noastrã, constituie
pericol pentru sãnãtatea populaþiei,
în contextul crizei CORONAVIRUS.
...ºi unde crapã!
   În loc sã vinã cu precizãri concrete,
ca orice instituþie care se respectã ºi
care vegheazã la sãnãtatea publicã, DSP
se face cã nu a înþeles întrebarea ºi nu
scoate o vorbã despre pericolul unor
asemenea acþiuni care, în opinia
noastrã, constituie pericol pentru
sãnãtatea populaþiei, în contextul crizei
CORONAVIRUS. Ne spun, în schimb,
cei de la DSP Mehedinþi cã nu au
atribuþii legale în ceea ce priveºte
atribuirea unor contracte comerciale.
   Nu ºtim dacã cei din conducerea DSP
nu au înþeles întrebarea sau doar se fac
cã nu au priceput, pentru a fi totul cât
mai comod.
   Solicitãm, pe aceastã cale, celor de la
DSP sã mai citeascã o datã solicitarea
ºi sã dea un rãspuns ceva mai serios!
   Instituþia Prefectului..., mai diplomaþi!
Întrebãri asemãnãtoare am adresat ºi
Instituþiei Prefectului Mehedinþi, dar de
aici a sosit un rãspuns ceva mai
diplomat, din care tragem concluzia cã
ei au înþeles întrebarea ºi au recunoscut
cã la Orºova ceva nu e în regulã:
   „Autoritãþile administraþiei publice
locale sunt obligate sã respecte
întocmai dispoziþiile referitoare la
mãsurile ce trebuie luate pentru
prevenirea rãspândirii COVID-19,
respectiv ºi  aceea de montare a unor
dispozitive cu soluþii dezinfectante la
toate intrãrile blocurilor de locuinþe
situate pe raza unitãþii administrativ-
teritoriale ºi dezinfectarea periodicã a
lifturilor, casa scãrilor ºi altor spaþii
comune. Cu privire la întârzierea luãrii
acestei mãsuri ºi achiziþionarea
prestãrilor de servicii de cãtre o anumitã
societate comercialã, aceste aspecte
intrã în directa responsabilitate a
conducãtorului autoritãþii publice
locale, iar în cazul în care deþineþi
informaþii care vizeazã elemente de
naturã penalã, vã puteþi adresa
organelor de cercetare ºi urmãrire
penalã”.  Romeo Crîºmaru

În urmã cu 76 de ani, la data de 15 aprilie 1944, în jurul
orei 23, chiar în seara de Sfintele Sãrbãtori de Paºte, aviaþia anglo-
americanã a lansat un bombardament nimicitor asupra Oraºului
nostru, numit la acea vreme - Turnu Severin. Atacul a fost sãvârºit
de o escortã de 53 de avioane de vânãtoare fiind folosite bombe
explozive dar ºi bombe incendiare.
   Cei ce au trãit acele vremuri, povestesc:
„Bombardamentele în Severin au început în noaptea de Paºte pe
16 aprilie 1944, când ieºeam cu lumânãri de la Înviere ne-am
pomenit cu o escadrilã de aviaþie ce au început sã arunce bombe,
parcã erau lumânãri aprinse pe cer. Severinul atunci a fost
bombardat în special cu bombe incendiare. A fost un foc cumplit,
focul de aici din acea noapte, se vedea din toate comunele
îndepãrtate ale judeþului nostru. Partea proastã a fost cã în garã
a existat ºi un tren, un marfar care avea muniþie ºi a explodat ºi
aceea. Vã daþi seama, gara distrusã, linia feratã la fel, fiindcã de
fapt asta s-a ºi urmãrit, sã întrerupã circulaþia ºi pe Dunãre, ºi pe
calea feratã ca frontul sã nu mai poatã fi aprovizionat sau sã
îngreunãm retragerea nemþilor pentru cã ei trebuiau sã se retragã
acum. Dupã aceea, ei au repetat bombardamentul de cel puþin
10-12 ori, de data aceasta cu bombe de distrugere”, îºi aminteºte
fostul copil de trupã, lt. Col. (r) Dumitru Petcu, care la vremea
respectivã avea 16 ani.
   Atacurile din 15 ºi 16 aprilie au lovit portul, instalaþiile portuare,
gara, regimentul, aerodromul ºi parþial oraºul, distrugerile fiind
apreciabile: tancuri cu benzinã incendiate, parcul de vagoane ºi
locomotive distrus în proporþie de 35-40%.
   De la 15 aprilie pânã la 22 august 1944, forþele aeriene anglo-
americane au efectuat asupra Severinului un numãr de 11
bombardamente. Atacurile din iunie 1944, au fost ºi ele extrem
de violente din cauza numãrului mare de bombardiere folosite.
   Potrivit unui raport din cel De-al Doilea Rãboi Mondial, în urma
atacurilor asupra oraºului nostru, ºi-au pierdut vieþile în jur de
250 de persoane ºi alte câteva sute au fost rãnite. Zeci de clãdiri
de patrimoniu au fost distruse în totalitate, alte câteva sute
suferind pagube importante.
   Aºa cã, Severinul nostru a trecut prin perioade cu mult mai
grele decât aceastã pandemie provocatã de un un virus…
nenorocit! Însã, un lucru este cert: Niciodatã în istoria României,
BISERICILE n-au fost închise! Cu aceastã etichetã va intra
Patriarhul Daniel în… istorie.
Notã: Materialul are ca inspiraþie site_ul “activenews.ro”, rubrica
“istorie-culturã”. Ioan N. TÃTUCU

Ar fi bine sã nu uitãm cã:
Severinul a trecut prin
vremuri ºi mai grele
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’ Asfaltarea în satul Negreºti, aproape de finalizare

La invitaþia primarului Ion
Michescu, preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a efectuat o vizitã de
lucru pe acest tronson.
   “Lucrãrile sunt aproape de final,
iar un alt obiectiv cerut de cetãþenii
comunei Malovãþ a fost realizat. Iatã
cã, dupã mult timp de aºteptare, satul
Negreºti are, în sfârºit, asfalt.
Urmeazã sã se toarne ºi ultimul strat,
sã se amenajeze accesele la
proprietãþi, iar tronsonul de drum
este gata de recepþie. Este o
investiþie beneficã pentru cetãþeni, o
arterã de drum intens strãbãtutã de
autovehicule ºi localnicii care
locuiesc aici. Am constat cã oamenii

În satul Negreºti, comuna Malovãþ, a fost deschis încã de anul trecut
ºantierul privind reabilitarea drumului, investiþie derulatã cu sprijinul fostului
Guvern PSD, prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã, etapa a II-a. În
toatã aceastã perioadã echipele de constructori au lucrat intens nu doar la

asfaltarea efectivã a tronsonului, ci ºi la alimentarea cu apã a satului.

sunt cu adevãrat mulþumiþi de
realizãri ºi mã bucur sã vãd cã s-a
fãcut o treabã bunã. Îl felicit pe
domnul primar pentru implicare ºi
îl asigur de toatã susþinerea
Consiliului Judeþean Mehedinþi în
demararea ºi implementarea
proiectelor care vizeazã creºterea
calitãþii vieþii localnicilor”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   În continuare cele mai importante
ºi ample acþiuni demarate în judeþul
Mehedinþi sunt destinate extinderii
ºi modernizãrii infrastructurii
rutiere ºi pietonale, fie cã este vorba
de strãzi principale, secundare sau
de drumuri comunale.

Structurile din ATOP Mehedinþi au primit materiale de
protecþie achiziþionate de Consiliul Judeþean

Peste 11 000  mãºti, zeci de litri dezinfectant pentru mâini ºi suprafeþe,
viziere sau ochelari de protecþie au fost distribuite structurilor Ministerului

Afacerilor Interne din Mehedinþi reprezentate la nivelui Autoritãþii
Teritoriale de Ordine Publicã, dar ºi Centrului Militar Judeþean ºi

Poliþiei Locale Drobeta Turnu Severin.

“Urmeazã o perioadã încãrcatã pentru structurile de ordine publicã
din judeþul Mehedinþi care în preajma sãrbãtorilor pascale vor fi la datorie
pentru a se asigura cã restricþiile legate de distanþarea socialã vor fi
respectate pentru a se evita rãspândirea virusului SARS-CoV-2.
   În aceste condiþii, am urgentat achiziþia de echipamente de protecþie,
aºa cum am anunþat în urmã cu douã sãptãmâni, pentru a ne asigura cã
personalul MAI din Mehedinþi este protejat în timpul misiunilor pe care
le desfãºoarã. Materialele de protecþie ºi dezinfectant pentru mâini ºi
suprafeþe au primit, în funcþie de solicitãri, Inspectoratul Judeþean de
Poliþie, Inspectoratul Judeþean de Jandarmi, Serviciul Teritorial al
Poliþiei de Frontierã, Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã ºi Poliþia
Localã Drobeta Turnu Severin.

Am ales sã completãm lista ATOP cu Centrul Militar Judeþean, întrucât
instituþia este angrenatã în misiunile MAI din aceastã perioadã.

Le doresc tuturor misiuni uºoare ºi îi asigur de tot respectul
pentru efortul lor!”, a transmis preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

     * Dupã ce a anunþat prelungirea
stãrii de urgenþã cu mai bine de o
sãptãmânã în urmã, personajul ce-ºi
zice preºedintele României a dat ºi
decretul menit sã consfinþeascã
aceastã stare de lucruri. De la vorbã
la faptã... dar sã nu ne formalizãm,
toatã lumea ºtie cã lui nenea Werner,
ca oricãrui nemþãlãu, îi place, n’aºa,
lucrul bine f...ãcut, este ceva distanþã,
mai ales pentru cineva cu ideaþia mai
greoaie, vorba lui G. Cãlinescu, sau
mai pe româneºte, cu gândire înceatã.
Asta e, fiecare om cu tabieturile sau,
dupã caz, cu beteºugurile lui. În
sfârºit, problema e alta. În condiþiile
în care, pe mai multe meridiane ale
planetei, se vorbeºte, din ce în ce mai
des, mai insistent, despre relaxarea
mãsurilor, la noi, Dulapul din Deal
vorbeºte de... adâncirea stãrii de
urgenþã! Mãi nene, noi ºtim cât îþi
place sã stai în palat ºi sã nu te
deranjeze nimeni, plus cã e teribil de
tentant sã þii toatã lumea sub control,
dar nu e cazul sã joci rolul lui Gicã
Contra pe Mapamond! Cã doar nu o
fi mai vânjos coronaviorusul în spaþiul
carpato-danubiano-pontic  ºi doar
dumneata cel mai cu grijã faþã de
semeni dintre liderii politici ai lumii!
   * Asta ar fi una, dar, odatã cu
creºterea numãrului de ordonanþe
militare, s-au înmulþit ºi contradicþiile
cuprinse în ele, generând un val de
confuzii în rândul populaþiei - cine are
voie, cine nu are voie,  de ce una, de
ce nu alta, când ne relaxam, când ne
îngropãm ºi aºa mai departe. Nu
lipsesc situaþiile când unii oficiali care,
mã rog, gestioneazã criza
coronavirusului zic una, iar aþii, cu totul
altceva. Ce sã înþeleagã omul obiºnuit,
care s-a cam sãturat de jocul ãsta de-
a baba oarba, ºi care negãsind
rãspunsuri la întrebãrile lor legitime

Sãrbãtori cu înmormântãri
încep sã nu mai þinã cont de nicio
prevedere ale puzderiei de ordonanþe
militare ºi se comportã haotic.
   * Între timp,  datã fiind apropierea
Sãrbãtorilor Pascale, între Ministerul
de Interne ºi Biserica Ortodoxã
Românã a intervenit un acord vizând
o serie de mãsuri de relaxare,
favorabile credincioºilor care doresc
sã sãrbãtoreascã dupã tradiþie
Sãrbãtoarea Învierii Domnului. Nu era
prea limpede în ce ar consta relaxarea
- ceva în  sensul cã enoriaºii ar fi avut
dreptul sã meargþâ la bisericã în
noptea Învierii Domnului sã îºi ia
anafura. Nu era cine ºte ce relaxare,
dar, cu toate acestea, miercuri, Klaus
Iohannis a ieºit þâfnos pe televiziuni
sã combatã respectivul acord ºi pe
iniþiatorii lui. Vai, ce-ºi mai flutura
mâna cu degetele rãsfirate,
ameninþând, în dreapta ºi în stânga
– „Staþi acasã! Staþi acasã! Altfel, dupã
Sãrbãtori, vom avea înmormântãri!”
I-auzi una! Pãi bine, mãi nene,
înmormântãri au loc zilnic ºi în
vremuri normale. Acum, cã nu sunt,
în vremuri de pandemie, mai multe
decât în vremuri normale, ce deveniºi
atât de cavernos? Ar fi avut loc ºi o
ºedinþã de guvern, în care s-a vorbit
despre demisii, despre divorþuri
politice, despre bani ºi despre pensii.
Urmeazã sã se discute ºi sã se aprobe
în Parlament Decretul prezidenþial de
prelungire a stãrii de urgenþã cu încã
30 de zile. Cu care unii sunt, iar alþii
nu sunt de acord.
   * La sfîrºitul acestei sãptãmâni,
vom marca Sãrbãtoarea Învierii
Domnului. O sãrbãtoare a sufletului
obligat de conjuncturã la recluziune
ºi singurãtate. Sãrbãtori fericite, în
iubire, pace ºi armonie, stimaþi
cititori! Atât cât se poate.

Christos a înviat!

 Biroul de presã
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Anexarea Banatului de Severin de
cãtre Sigismund de Luxemburg.

Dupã Athanasios, activ în
episoadele procesului de
trisepiscopat intentat patriarhului
Matei (1397 - 1410), împrejurãri în
care-ºi va fi încheiat ºi calitatea de
mitropolit foarte probabil chiar
înainte de 1405, nu mai cunoaºtem
niciun alt mitropolit de Severin.
Exceptând ºtirile confuze ale
canonicului Ulrich von Richental cu
privire la participarea unor
reprezentanþi din Þara Româneascã ºi
Moldova la Conciliul de la Konstanz
(1415), cadru în care printre formele
corupte de oraºe de la noi figureazã
ºi Zürm, aceasta fiind interpretatã ca
desemnând tocmai Severinul, mai
sunt de luat în considerare douã
documente latine din anii 1419 –
1420, care lãmuresc mai bine
împrejurãrile în care regiunea ce ne
intereseazã trecea din nou sub
stãpânire ungarã. În 1419 Mihail I,
urmaºul lui Mircea cel Bãtrân,
respinsese atacurile otomane care se
îndreptau contra sa ºi prin zona
Severinului. Mult mai tolerant faþã de
confesiunea ortodoxã decât fostul sãu
socru, regele Ludovic de Anjou,
împãratul Sigismund de Luxemburg
îºi fãcea din nou apariþia în regiune,
confirmând privilegii recentelor

Mitropolia Severinului între Bizanþ ºi Þara Româneascã (V)
ctitorii de la Vodiþa ºi Tismana, fãrã a
se face pe undeva vreo menþiune
despre mitropolia din partea locului.
La 29 octombrie 1419, el scria
braºovenilor din „tabãra noastrã
ostãºeascã” de la „Pozata” (=
Posada), aflatã „lângã fluviul Dunãrii,
aproape de cetatea noastrã Orºova”,
situatã probabil aproape de Vodiþa,
pe drumul dintre Orºova ºi Severin,
dupã ce din Severin rãsplãtise
serviciile unui nobil maramureºean
numit Tatul.

În acele împrejurãri de permanente
incursiuni turceºti, Sigismund a
anexat regiunea de la Þara
Româneascã, împreunã cu Mehadia ºi
Orºova, punând-o sub comanda lui
Sigismund de Losoncz. La 25 iulie
1420, acesta din urmã fãcea danii lui
Bogdan, fiul lui Nicolae, pentru
serviciile aduse „sub cetatea
Severinului, împotriva turcilor celor
cruzi”. La apãrarea de atunci a
Severinului a luat parte ºi Pippo Spano
de Ozora (Filippo Buondelmonti degli
Scolari, 1369 - 1426), castelan de
Orºova ºi Mehadia, viitor comite de
Timiº, care în acele împrejurãri îºi
fortificase cetatea Severinului,
tocmai spre a o face mai rezistentã
atacurilor otomane.

Deºi continua sã mai spere într-un
ajutor apusean, dar mai ales într-o

minune venitã de sus, Bizanþul îºi
încheiase deja rolul de factor politic
ºi mai ales militar nu numai în
regiunile depãrtate de frontierele sale,
ci chiar ºi în interiorul acestora.
Reculul accelerat al puterii bizantine,
însoþit de declinul economiei urbane,
ca ºi de ritmul accelerat al cuceririi
oraºelor bizantino-balcanice de cãtre
otomani, avusese ca rezultat ºi un
declin considerabil al sediilor
episcopale din oraºe, astfel cã în
perioada respectivã întâlnim multe
situaþii în care unii episcopi îºi aveau
sediul în mãnãstiri. Este ºtiut
altminteri faptul cã în Serbia
medievalã, mai ales în teritoriul
Rasciei sau Raška, cu un nivel foarte
scãzut de dezvoltare a oraºelor ºi
vieþii urbane, episcopii rezidau în
anumite centre monastice. Acest
aspect are o valoare metodologicã ºi
în cazul discuþiilor referitoare la sediul
unor mitropolii cum a fost cea a
Severinului sau „din pãrþile
Severinului”. Dacã acest sediu nu se
va fi aflat permanent chiar în cetatea
Severinului, este întru totul posibil ca
în anumite situaþii el sã se fi aflat în
vreo mãnãstire importantã din zonã,
cum ar fi fost Vodiþa sau Tismana.

În continuarea ostilitãþilor ce
avuseserã loc în anul anterior, Turcii
atacau din nou regiunile nord-
dunãrene în primãvara lui 1420,
instalându-l pe Radu Praznaglava pe

tronul Þãrii Româneºti. O parte din
oastea lor înainta prin partea de rãsãrit
a þãrii, intrând ºi în Moldova, iar o
alta cucerea temporar Severinul ºi
pãtrundea în Transilvania, învingând
oastea voievodului transilvan lângã
Haþeg (Haczag). În deceniul ce a
urmat, incursiunile turceºti ºi
ciocnirile armate pe linia Dunãrii,
inclusiv în regiunea dintre Oltenia ºi
Banat, au devenit endemice, regele
Ungariei numind din nou bani de
Severin, dar vreme de un veac pânã
la cucerirea otomanã a Belgradului
ºi Ungariei cetatea a fost sever
afectatã de invaziile otomane. E uºor
de înþeles cã în asemenea condiþii nu
mai putea fi vorba de un scaun
bisericesc în regiunea bântuitã de
instabilitate ºi de „rãutãþi”, ca sã ne
însuºim limbajul cronicãresc.

Dupã anul 1420, în tot cursul
veacului al XV-lea voievozii Þãrii
Româneºti aveau sã mai aparã ca
stãpânitori ai Amlaºului ºi
Fãgãraºului de multe ori în
documente, dar în posesia Banatului
de Severin niciodatã. Lipsitã de
voievozii ortodocºi care sã o susþinã,
ca ºi de basileii Bizanþului care
începând din anul 1453 aveau sã fie
înlocuiþi de sultanii otomani, fireºte
cã nici Mitropolia de Severin n-a mai
fost în mãsurã sã se menþinã. Tradiþia
ei a dãinuit însã pe mai departe.

Prof. Univ. Dr. Tudor Teoteoi

În aceastã perioadã,
Primãria municipiului Drobeta
Turnu Severin desfãºoarã o
amplã acþiune de distribuire a
unor pachete cu produse de
protecþie cãtre toþi severinenii.
   Având în vedere perioada
dificilã prin care trecem, cred cu

Vremuri de solidaritate, nu de
politicã

 Viceprimar Daniel Cîrjan

tãrie cã trebuie sã
adoptãm cu toþii o
ATITUDINE CIVICÃ
RESPONSABILÃ.š
   FOARTE
IMPORTANT: aceastã
acþiune este realizatã
de cãtre instituþia
Primãriei municipiului
Drobeta Turnu
Severin, nu la nivelul
partidelor politice.š

   La adresele unde nu este nimeni
acasã, vã rugãm sã ne contactaþi la
linia TelVerde 0800.800.861 (apel
gratuit) pentru ca echipele care
distribuie pachetele sã revinã la
dumneavoastrã.
#solidaritate - #împreunã_reuºim
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Ei ºi toþi cercopitecii din
circul politic românesc sã achite criza
prin care trecem, ca sã devinã niºte
exemple naþionale! Exemplare
periculoase sînt, oricum. GuWerner
sã-ºi doneze, ºi el, sistemului de
sãnãtate ºi nevoiaºilor, fabuloasele
averi din meditaþii ºi falsuri în acte.
Orban, ºi aºa, afectat profund de virus
la cerebel, e un jucãtor de pic-poc pe
ºotron, mincinos ºi fals, cum îl ºtim.
La fel ca un taiwanez care se crede
cel mai japonez dintre chinezi. Merkel
a bãtut din cãlcîie, GuWerner cel prost
vorbitor ºi Orban au dat undã verde
avioanelor cu sclavi spre plantaþiile
Germaniei. Maximã umilinþã, cu
acordul statului. România este
încarceratã la domiciliu, românii sînt
vînaþi pe stradã de armatã ºi interne,
iar ãºtia doi sting becul în þarã ca sã
poatã fi defriºate pãdurile în voie.
Ciolacu le þine isonul ºi hotãrãºte sã
ne vaccineze obligatoriu, cãlcînd
dreptul de proprietate al fiecãrui
român asupra corpului sãu uman. Ce
sînt ei, de fapt? Niºte teroriºti!
„Bioterorismul reprezintã folosirea
intenþionatã a oricãrui
microorganism, virus, substanþã
infecþioasã sau produs biologic ce
poate fi fabricat prin biotehnologie,
cu scopul de a provoca moartea,
îmbolnãvirea sau alte dereglãri
biologice ale oamenilor, animalelor,
plantelor sau altor organisme vii,
astfel încât sã influenþeze acþiunile
guvernului ºi sã se intimideze sau
ºantajeze populaþia civilã.” (Ludovic
Pãun - Bioterorismul ºi armele
biologice, Ed. Amaltea, 2003, p.246).
„Prin folosirea pandemiei ºi
tehnologiei eronate RT-PCR, fiecare
om poate fi declarat bolnav, la
întîmplare, permiþînd guvernelor, nu
doar sã suspende pe termen nelimitat

Lui Bãsescu, Boc ºi Iohannis sã li se impute drama României!
libertãþile cetãþeneºti, ci sã ºi conecteze
statele la un supra-stat global cu temelii
fasciste”, a afirmat David Icke, în
interviul pentru londonreal tv . Cît de
real e virusul ºi isteria ne-a lãmurit
Germania, cînd a bãtut din cizme sã-i
fie trimiºi sclavi la muncã, încãlcînd
ordonanþele militare ºi declaraþiile pe
propria rãspundere.

Cînd dãm nas în nas cu astfel de
niºe acoperite legislativ, mi se pare
fireascã întrebarea: nu cumva
epidemia este mediatizatã în exces?
Nu cumva este amplificatã în mod
artificial? Pînã la urmã, realitatea din
spitale nu poate fi contestatã. Avem
trei focare în þarã: Suceava, Arad,
Oradea. ªi o realitate ºi mai cruntã:
oamenii mor în marile oraºe conduse
de P.N.L.-iºtii lui GuWerner. Cã
pentru unii e mumã acest Covid ºi
pentru alþii ciumã, s-a vãzut în
aeroportul din Cluj, oraº administrat
de celebrul napoleon Boc, tãietorul lui
Bãsescu de salarii ºi pensii. Sfidînd
ordonanþa ºi distanþa, înghesuiþi
precum sardelele, românii noºtri
sãnãtoºi ºi-au luat calea aerului în cap
de frica sãrãciei. ªi apoi ce sã facã?
Sã aºtepte moartea din cauza foamei?
Ajutoare de la Cîþu? sau mesaje de
genul, „stai acasã române, dormi
liniºtit”, GuWerner lucreazã pentru
perspectiva cãderii economice a
României, atît de ameninþãtoare, încît
guvernul acesta incapabil a lui
Iohannis se va dovedi ºi mai
incompetent în gestionarea crizei
economice, care ticãie la uºã, precum
ceasul unei bombe. Soldatul
GuWerner, întrebat fiind, se prefãcea
cã nu ºtie de cele 13 avioane venite
special sã-i ia pe românii dispuºi sã
facã muncile murdare, refuzate de
nemþi, la ei acasã 

Astea sînt legãturile de tip mafiot
dintre statele lumii, care, uºor-uºor,
vor începe sã se fractureze, cu
consecinþe greu de estimat la nivelul
fiecãrui stat. Profeþii mondialismului
ºi europenismului sclavagist, ai aºa-
zisei „generaþii noi” se cam ascund
care pe unde! Cariera lor de analiºti
„profesioniºti” e la apus. Au apãrut,
în schimb, noi categorii, la fel de
periculoase: trãncãnitorii, pãrerologii,
speculanþii ºi apostolii „Apocalipsei”,
care profeþesc un viitor S.F. planetei.

Tot mai multe speculaþii, manipulãri
ºi statistici neruºinate, la care pun
botul „botaniºtii” cu un fond de naturã
descoperit. Asistãm înfricoºaþi la o
joacã a mondialiºtilor cu numãrul de
infectaþi. Cînd va atinge vîrful curbei
estimat de ei, vor spune: „stop joc”.
ªtiþi ce se spunea pe vremea gripei
aviare? A început la C.N.N. ºi se va
sfîrºi la C.N.N. Sã ne amintim de
Ebolla, de H1N1. Au venit printr-un
anunþ, au plecat la fel. Trebuie sã ne
folosim capul nu doar pentru cã e þinut
de gît. Optimismul meu, deja proverbial,
îmi spune cã ne vom obiºnui ºi vom
trãi normal cu covidul în proximitate,
aºa cum trãim cu bolnavii de SIDA, cu
gripa, rujeola, hepatita etc. Numai cã
vom fi obligaþi, pînã la urmã sã purtãm
burca pentru protecþie.

Haideþi sã facem RMN-ul omenirii
la momentul dat. Tot acest rãzboi dus
împotriva omului, cu falsul, teroarea,
teoriile ºi speculaþiile aferente, va
constitui ideologia unei noi revoluþii
la nivel global. Omenirea va accepta
implementarea fãrã sã cîrteascã sau
sã încerce s-o înþeleagã. Aºa a fost
mereu în istorie. Bolºevismul, mai
apoi, comunismul ºi socialismul au
fost acceptate, cu propaganda la ceas
ºi cu arme la cap. Democraþia? Ei,
pentru ea s-au dus lupte sîngeroase.
Au cãzut mii de morþi pe redutele
marilor puteri, care ne-au învîrtit pe
coada lor, au fost cãsãpiþi conducãtori
de stat. Totul pentru supremaþie, bani
ºi putere. Am avut conducãtori
democraþi ca niºte mîþe hoaþe ºi
parºive, care au furat bucata de pe
masa poporului, l-au zgîriat la sînge
ºi au sãrit doar dupã ghemul din faþa
ochilor lor. Pregãtitã sau nu sã se
mãrite, naþiunea românã a fost siluitã
ºi bãgatã sub scara Uniunii
Europene. Acolo au jumulit-o ºi au
prãdat-o dictatorii bordelului înstelat
cu ajutorul unor preºedinþi precum
Bãsescu ºi Iohannis. Cu linguriþa i
s-a dat României! Cît sã nu-ºi dea
sufletul. Venituri de lumea a treia, taxe
ºi impozite la nivelul statelor bogate!
Ohoho!, în criza de dupã covid nu le
vom mai vedea nici pe astea în
buzunar. Cam asta s-a întîmplat în
istoria recentã! Demenþa ºi lãcomia
au pus stãpînire pe potentaþii
planetei. Ei au hotãrît ca toate

resursele omenirii sã le aparþinã. Ne-
au vîndut la taraba uniunii, ca pe niºte
gãini legate de picioare. Numai
pentru ca ei ºi ai lor, sã facã parte din
aºa-zisa elitã mondialã. Ne-au
cumpãrat pe nimic, cu vieþile noastre,
ale urmaºilor noºtri ºi cu tot ce
aparþine poporului român.

Grav e cã prostul nu învãþa nimic
din pãþania lui, doar înþeleptul învaþã
din pãþaniile altora. Nu tot pãþitul e
un priceput, care sã priceapã ce
fãceau Iohannis ºi guvernanþii penele,
ce fãceau serviciile, agenþiile ºi
autoritãþile statului, cînd covidul se
plimba relaxat de la Wuhan în Europa
via Bucureºti? Pãi, fãceau pe noi ºi
ceva în interesul lor. Plãnuiau ºi
forþau uºa Constituþiei pentru alegeri
anticipate. Azi, dãm piept cu cele trei
decenii de dezmãþ politic, corupþie,
extremism, politizãri, amatorism,
hoþie ºi trãdare. E timpul învierii
româneºti dupã aceastã aventurã a
globaliºtilor marxiºti! Evidenþele
obligã o întoarcere la naþionalism,
patriotism, la noi înºine, la interesele
naþionale! „Pandemia” asta, special
plantatã, trebuie sã ne aducã cu
picioarele pe pamînt. Ar fi suficient
sã vedem gropile comune din
parcurile New York-ului, unde sînt
îngropaþi morþii de Covid. Ca sã ºtie
mulþimea de idioþi, pentru cã avem
destui, care au votat criminalii de pe
listele electorale, cã dacã au scãpat
acum, la viitorul SARS, acolo ajung,
în cimitire amenajate în parcurile
oraºelor, dacã vor continua sã voteze
trãdãtorii neamului pentru pomeni ºi
promisiuni deºarte.

Pe slugile Occidentului parºiv,
Bãsescu ºi Iohannis i-a angrenat
aceeaºi curea de transmisie:
distrugerea României. Promisiunile
mincinoase ale lui Bãsescu, indolenþa,
nepãsarea guvernelor Boc au alungat
milioane de români în Spania, Anglia,
Italia, Germania, de unde se întorc
astãzi bolnavi, speriaþi ºi fãrã soluþii
existenþiale. Urmînd aceleaºi cãrãri
despotice pe podiumul de nisipuri
miºcãtoare, înãlþate de un sistem de
Justiþie muribund, în loc sã punã în
miºcare politici economice care sã-i
aducã în þarã pe românii plecaþi,
Iohannis, teleghidatul, îi folosea în

 continuare în pagina 10
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Bunicii noºtri au murit la
cules de sparanghel!, vor povesti
copiii din anul 2050, dacã va mai
exista aºa ceva pânã atunci. Adicã
anul 2050. Noi spunem acum cã
bunicii noºtri au murit în al Doilea
Rãzboi Mondial, apãrând þara, iar
strãbunicii în Primul Rãzboi
Mondial, pentru a face România
Mare. Fiecare cu strãmoºii de care
a putut avea parte. Generaþiile
viitoare, care acum se nasc, în vremea
molimei, ce vor povesti? Ce vor învãþa
la istorie, din manualele viitorului sau
din cãrþile viitorului? Vor învãþa cã în
vremea marii pandemii sau cum va fi
definitã de cãtre istorici, buncii lor au
murit la cules de sparanghel. Nu
pentru þara lor, ci pentru Germania. Au
mai murit în Germania sau pe lângã
Germania ºi alþii, pe vremuri. Dar
mãcar nu erau trimiºi de bunã voie
de cãtre þãrile lor.

Oare cine sunt conducãtorii
României de acum? La cine este
dubla mãsurã? De ce Klaus îºi freacã
mâinile pe la tv de grijã ºi ne spune
sã stam dupã draperie ºi sã ieºim cu
cagula când ne luãm pâine de la
magazinul din colt, iar pe de altã parte
este extrem de rece ºi calculat ºi
german ºi trimite mii de oameni la
cules de sparanghel, în plinã
pandemie? Nu se mai respectã

 ªtefan Bãeºiu

  Bunicii noºtri au murit la cules
de sparanghel…

regula? Sparanghelii nu mai sunt
expuºi? Nu se mai aplicã
ordonanþele militare cu grupurile de
trei persoane, cu distanþarea socialã,
cu frecatul mâinilor cu sãpun!? Se
aplicã în þarã unde toate babele sunt
amendate cu mii de lei. La cei care
sunt scoºi ca vitele din þarã ºi
îmbarcaþi cãtre câmpurile de
sparanghel nu se mai aplicã nimic.

Ei sunt tainul, darul României cãtre
Germania, dat fiind faptul cã au ºi ei
un german în fruntea României.
Trebuia sã beneficieze cumva de pe
urma acestui lucru. Merkel nu a
trimis niciun specialist în drumuri
sau în industria auto, sã lucreze în
România. Sau câteva mii. Noi nu prea
avem aºa ceva ºi e nevoie mare. O
sã îi þinem ºi noi în barãci ºi îi ducem
încolonaþi cãtre fabrici. Nu vor fi
barãcile morþii, dar va scãpa cine va
putea de acolo, dacã va avea
simptome de COVID 19.

Ce blestem pe þara noastrã ca la
fiecare sutã de ani sã vinã niºte
conducãtori care sã ne vândã ca pe
niºte sclavi? De ce nu am vãzut
croaþi pe câmpurile de sparanghel?
Se ºtie din istorie cã poporul
german nu poate trãi fãrã
sparanghel, dar de ce era nevoie de
o armatã de sclavi români la cules?
Prin gestul respectiv conducãtorii

de acum ai românilor, de fapt
reprezentanþi ai intereselor altor þãri
din UE, ne-au transformat din nou
într-un popor de sclavi. Aºa cum am
mai fost în multe epoci. Am plãtit
tribut, ne-am oferit copiii sclavi.
Popor fãrã destin. Unde sunt
germanii trimiºi de Merkel sã ridice
industria auto din România? Unde
Klause ºi Orbane, doi români
autentici?! Vã consideraþi români?

Auzi explicaþie la Orban: în
România nu aveau unde sã lucreze
ºi este justificatã plecarea lor în
Germania. Ãºtia ne cred proºti pe toþi,
care încã nu am murit de la COVID
sau de altele. Dar statul român de
ce nu îi trimite la cules în agricultura
româneascã sau sã dea drumul la
investiþii, sã îi þinã ocupaþi în þarã,
dacã nu conteazã COVID-ul în astfel
de momente ºi se poate lucra?

Mesajul acesta este: la cei care
muncesc la culesul recoltei nu se
aplicã regulile din pandemie.
Românii nu ar putea sã rãmânã în þarã
ºi statul sã îi þinã ocupaþi la construit
de autostrãzi? Poate România va fi o

destinaþie turisticã la îndemânã ºi
foarte aproape pentru Vestul Europei,
dupã trecerea pandemiei.
Conducãtorii noºtri nu au niciun plan
de þarã, nu iau în calcul ºi ce vom
face dupã? Vom muri toþi acum? Ne
vor trimite pe toþi în Germania, la
barãci? Dacã vom murit toþi pe acolo
ne vor pune în gropi comune, sã nu
rãspândim virusul?

Vom muri cu toþii în þarã, de
foame? Care este planul românilor
care ne conduc? O mai avea vreo
þarã nevoie de un lot de sclavi, Italia
sau Spania? Ne trimit acolo la
muncã? Tot în barãci, tot netestaþi,
tot fãrã protecþia muncii ºi regulile
de distanþare?

Ce destin a avut acest popor sã
fie umilit chiar de cãtre conducãtorii
sãi? Ce vor povesti copiii anului
2050, bunicii ºi strãbuncii noºtri au
murit la cules de sparanghel. ªi-au
dat viaþa pentru ca germanului sã nu
îi lipseascã sparanghelul proaspãt
din farfurie, în vremea pandemiei.
Ruºine, actualilor conducãtori
români! urmare din pagina 3

Consiliul Judeþean Mehedinþi va asigura hrana...
 “ªtiu cã este neplãcut pentru fiecare angajat

sã fie în aceastã situaþie, mai ales acum, înainte de Paºte, dar vreau sã îi
asigur pe toþi de toatã înþelegerea ºi sprijinul meu. Este o perioadã grea
pentru fiecare dintre noi, dar sunt convins cã vom reuºi sã o depãºim pentru
binele nostru ºi al tuturor celor pe care îi avem în grijã.”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu.
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scop electoral, prefãcîndu-se
interesat de aºa-zisele lor drepturi
peste graniþã, deºi nu-i doreºte în
þarã. La fel sperã ºi în legãturã cu
cei aproape 2000 de români
expediaþi în Germania. Iohannis nu
e în stare sã gestioneze întoarcerea
românilor acasã, doar plecarea lor.
Avem cel mai odihnit ºi dãunãtor
preºedinte din uniune, slugarnic
acesteia. Toatã fiºa postului sãu i-o
dicteazã pe prompter madam Ursula.
E mai harnicã ºi se pricepe la politici
diabolice de austeritate. Uniunea
funcþioneazã potrivit apostolului
„Merkel”: „scapã cine poate!”, iar
România s-a trezit, în plinã
pandemie, nãucitã cã a pierdut peste
un sfert din medici ºi asistente.

România a pierdut aproape toatã
industria farmaceuticã, ºi-a închis la
ordin unicul producãtor de vaccinuri.
Nu produce destulã hranã pentru
cetãþeni, iar instituþiile cu pensii
speciale ºi cu salarii ºi mai speciale
nu vor putea soluþiona întoarcerea
milioanelor de români. Cînd a fost
vorba de migraþia popoarelor arabe,
striga Merkel cocoºeºte la fiecare stat
sã-ºi ia acasã cota de migranþi. Acum
toatã rãspunderea s-a mutat la nivelul
statelor naþionale. Comisia
Europeanã s-a ascuns în fundul curþii,
aºteptînd plecarea pandemiei. Nimeni
de la Bruxelles (milionarii comisari
ºi funcþionari de la agenþiile plãtite

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

În plinã noapte poliþiºtii ºi
comisarii Gãrzii de Mediu din
Mehedinþi au descoperit un tir încãrcat
ochi cu deºeuri aduse din Anglia,
destinaþia finalã a transportului fiind
Strehaia. Un localnic susþine în faþa
autoritãþilor cã el urma sã recicleze
deºeurile respective, descoperirea
respectivã amintind însã de o situaþie
similarã înregistratã în luna martie în
Gorj ºi care a fost trecutã sub tãcere
de cãtre autoritãþi.

La Fãrcãºeºti ºi Câlnic au fost
descoperite atunci câteva tiruri întregi
abandonate fie într-o fostã carierã
minierã fie în plin câmp. Gunoaiele
„noastre” proveneau din Italia ºi totul
se întâmpla în plinã perioadã în care
în peninsulã se înregistrau zilnic sute

Tiruri cu deºeuri abandonate în
naturã, în Gorj ºi Mehedinþi

de morþi din cauza noului coronavirus.
Tirurile cu deºeuri au reuºit însã sã
ajungã la noi bine-mersi, Garda de
Mediu Gorj reuºind ulterior sã
identifice firma care a fãcut transferul.

Este o societate din Bucureºti
amendatã cu 80.000 de lei. Întreaga
afacere este însã investigatã de
DIICOT Gorj, informaþiile arãtând cã
existã o întreagã reþea transfrontalierã
care se ocupã cu aducerea deºeurilor
din Occident în România.

La Mehedinþi primele informaþii
aratã cã tirul descoperit la Strehaia nu
este singurul. Unul a mai fost
identificat, anterior, la ªimian, la sediul
unei firme care susþinea aceiaºi
variantã a reciclãrii gunoaielor.

Autoritãþile din Mehedinþi au

informaþii cã alte trei tiruri ar fi ajuns
zilele acestea în judeþ ºi ar fi fost
descãrcate în locuri neidentificate
încã, situaþia fiind asemãnãtoare cu
cea de la Gorj. În cazul deºeurilor de
la Fãrcãºeºti ºi Câlnic firma care le-a
abandonat aici a fost obligatã sã
cureþe terenul. Dacã descoperirea nu
ar fi fost fãcutã întâmplãtor de cãtre
localnici, natura ar fi fost poluatã cu

sute de tone de gunoaie care în acte
ar fi figurat ca deja „reciclate”.

Situaþiile de acest gen se întâmplã
în condiþiile în care ºi depozitul de
gunoi al municipiului Târgu Jiu este
locul în care sunt aduse deºeurile din
diverse oraºe din Transilvania pe
motiv cã localitãþile respective încã
nu au disponibile astfel de platforme.

 Gelu IonescuLui Bãsescu, Boc ºi...  urmare din pag. 8
regeºte) nu a alertat þãrile membre
despre vulcanul care a erupt lava
mortalã a unui laborator peste
Europa.

N-au în sertarele lor mãsuri pentru
situaþii de urgenþã. Au doar reþete de
constrîngere ºi de jupuit statele
membre. Dacã zecile de directorate
ºi agenþii U.E., cu cei douãzeci ºi
ºapte de comisari, plãtiþi mai vîrtos
decît cercetãtorii în medicinã, ar fi
funcþionat cu adevãrat, atunci cînd a
izbucnit epidemia în China, dacã
toate graniþele Uniunii s-ar fi închis
ºi toþi cetãþenii statelor membre ar fi
fost repatriaþi ºi carantinaþi, nu am fi
trãit aceste drame, iar economia ar fi
mers în plin. Aºadar, ce ne-a adus
globalizarea? Libertatea de a vorbi, de
a risipi ce-i românesc, de a ne risipi
care încotro pentru a supravieþui. De a
alege între diverse categorii de hoþi,
trãdãtori, vînzãtori de neam, mincinoºi,
impostori. Ne-am pricopsit cu o clasã
de îmbogãþiþi prin furt deghizat ºi
facilitat de tot felul de legi ºi instituþii
înfiinþate în acest scop. Cu o inegalitate
nesimþitã între salarii, pensii, venituri.
Cu o armata de papagali ºi demagogi,
care ne-au vîndut pe ceea ce ei nu
înþelegeau, fiindcã nu sînt decît niºte
impostori inconºtienþi, slugarnici, care
trebuie urgent anchetaþi ºi pedepsiþi
potrivit faptelor comise.

Sãptãmâna trecutã, ISU
Mehedinþi a participat, alãturi de
Filiala de Cruce Roºie Mehedinþi, la
o acþiune de întrajutorare, asigurând
distribuirea a peste 1000 de sticle
de apã la douã azile de bãtrâni din
localitãþile Strehaia ºi Bâcleº.
 Având în vedere cã cele douã
localitãþi nu dispun de apã potabilã

Acþiune de întrajutorare: ISU alãturi
de Filiala de Cruce Roºie Mehedinþi

la reþeaua de alimentare, sperãm noi
cã am reuºit sã le aducem zâmbetul
pe buze acestor bãtrâni, care trãiesc
cu speranþa cã nu vor fi uitaþi.
   Prin acþiune, am dorit sã le
arãtãm cã ne þinem promisiunile ºi
ne gândim la ei, chiar dacã, de
aceastã datã, nu i-am putut
îmbrãþiºa.

Materialele au fost aduse
de pompierii mehedinþeni în
judeþul nostru ºi au fost distribuite
conform repartiþiei stabilite de
comandantul acþiunii.
   Echipamentele de protecþie primite
constau în 39.900 de mãºti chirurgicale
ºi 1.410  de combinezoane de protecþie.
   Cele mai multe mãºti
chirurgicale au fost distribuite

Cel mai mare transport de echipamente de
protecþie a sosit la ISU Mehedinþi

Casei Judeþene de Asigurãri de
Sãnãtate pentru a ajunge la medicii
de familie - 27.900,  alte 7.000 la
personalul care se ocupã de
îngrijirea persoanelor vârstnice
aflate în centrele Direcþiei Judeþene
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului din judeþul Mehedinþi, iar
5000 le-au revenit pompierilor.

 continuare în pag. 15
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În contextul instituirii stãrii
de urgenþã pe teritoriul României prin
Decretul preºedintelui României nr.
195/2020, Ministerul Finanþelor
Publice,  împreunã cu Agenþia
Naþionalã de Administrare Fiscalã, a
întreprins o serie de mãsuri în
vederea spri j iniri i  mediului de
afaceri, dar ºi pentru susþinerea
conformãrii voluntare.
În temeiul Ordonanþei de urgenþã

a Guvernului nr. 29/2020, precum
ºi al Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului  nr . 33/2020 º i a l
Ordonanþei de urgenþã aprobatã în
ºedinþa de Guvern din data de
9.04.2020:
  1. Nu se calculeazã ºi nu se datoreazã
dobânzi ºi penalitãþi de întârziere
conform Codului de procedurã fiscalã,
pentru obligaþiile fiscale scadente
începând cu data intrãrii în vigoare a
Ordonanþei de urgenþã Guvernului nr.
29/2020 ºi neachitate pânã la
încetarea acestor mãsuri.
  2. Nu sunt considerate obligaþii
fiscale restante, potrivit legii,
obligaþiile fiscale scadente începând
cu data intrãrii în vigoare a
Ordonanþei de urgenþã Guvernului nr.
29/2020 ºi neachitate pânã la
încetarea acestor mãsuri.
  3. Se suspendã sau nu încep
mãsurile de executare silitã, prin
somaþie, poprire ºi valorificarea
bunurilor la licitaþie, a creanþelor
bugetare, cu excepþia executãrilor
silite care se aplicã pentru
recuperarea creanþelor bugetare
stabilite prin hotãrâri judecãtoreºti
pronunþate în materie penalã.
  4. Nu se calculeazã ºi nu se
datoreazã dobânzi ºi penalitãþi,
conform Codului de procedurã
fiscalã, pentru plata cu întârziere a
ratelor din graficele de eºalonare
neachi tate pânã la împl inirea
termenului de 30 de zile de la
încetarea stãrii de urgenþã. În acest
caz, organul fiscal competent, din
oficiu, reface graficul de eºalonare,
cu respectarea per ioadei  de
eºalonare aprobate. Noul grafic de
eºalonare se comunicã debitorului
prin decizia organului fiscal.
  5.  Se suspendã condiþi ile de
menþinere a valabilitãþii eºalonãrilor
la platã acordate potrivit legii. Aceste
condiþii se considerã îndeplinite
dacã debitorii achitã obligaþiile
aferente în termen de 30 de zile de
la încetarea perioadei de aplicare a
acestor mãsuri fiscale.
  6. Pentru obligaþiile care reprezintã
condiþie de menþinere a valabilitãþii
înlesnirilor la platã, contribuabilii pot
solicita modificarea eºalonãrii la
platã, cu condiþia ca cererea sã fie
depusã pânã la expirarea termenului

Comunicat de presã
menþionat la pct. 5, prevederile art. 195
din Codul de procedurã fiscalã
aplicându-se în mod corespunzãtor.
  7. Obligaþiile bugetare care reprezintã
condiþie de menþinere a valabilitãþii
înlesnirilor la platã, inclusiv cele
cuprinse în ratele din graficele de
eºalonare, nu sunt considerate obligaþii
fiscale restante.
  8. Extinderea rambursãrii TVA cu
control ulterior.
  9. Termenele de prescripþie a
dreptului organului fiscal de a stabili
creanþe fiscale ºi de a cere executarea
silitã, precum ºi cel al contribuabilului
/ plãtitorului de a cere restituirea
creanþelor fiscale, prevãzute de Codul
de procedurã fiscalã, se suspendã sau
nu încep sã curgã pânã la împlinirea
termenului de 30 de zile de la încetarea
stãrii de urgenþã.

Mãsurile fiscale mai sus menþionate
se aplicã pe perioada stãrii de
urgenþã ºi 30 de zile de la încetarea
acesteia.
   10. Se acordã o bonificaþie calculatã
asupra impozitului pe profit datorat, dacã
contribuabilii plãtitori de impozit pe
profit plãtesc impozitul datorat pentru
trimestrul I al anului 2020, pânã la
termenul scadent de 25 aprilie 2020
inclusiv. Bonificaþia este de 5% pentru
contribuabilii mari ºi 10% pentru
contribuabilii mijlocii si ceilalþi
contribuabili.

Categoriile de contribuabili
beneficiari ai bonificaþiilor prezentate
anterior sunt urmãtoarele:
a) contribuabilii plãtitori de impozit

pe profit, indiferent de sistemul de
declarare ºi platã prevãzut de art. 41
din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
  b) contribuabilii care intrã sub
incidenþa Legii nr. 170/2016 privind
impozitul specific unor activitãþi,
pentru impozitul pe profit aferent
trimestrului I al anului 2020,
determinat pentru activitãþile
desfãºurate, altele decât cele
corespunzãtoare codurilor CAEN
prevãzute de lege;
  c) contribuabilii care intrã sub
incidenþa prevederilor art. 16 alin. (5)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, respectiv contribuabilii
care iniþial au optat  pentru un
exerciþiu financiar diferit de anul
calendaristic, iar ulterior au optat ca
anul fiscal sã corespundã exerciþiului
financiar. Aceastã categorie de
contribuabili beneficiazã de
bonificaþie dacã plãtesc impozitul
datorat pentru trimestrul/plata
anticipatã trimestrialã pânã la
termenul scadent cuprins în perioada
25 aprilie - 25 iunie 2020.
  11. Se acordã o bonificaþie de 10%

calculatã asupra impozitului datorat
pentru trimestrul I al anului 2020,
pentru plata impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor aferent acestui
trimestru, pânã la data de 25 aprilie
2020, inclusiv.
  12. Contribuabilii obligaþi la plata
impozitului specific unor activitãþi,
potrivit Legii nr.170/2016 privind
impozitul specific unor activitãþi,
pentru anul 2020, nu datoreazã
impozit specific pentru perioada în
care aceºtia întrerup activitatea total
sau parþial pe perioada stãrii de
urgenþã decretate.
  13. Pentru depunerea situaþiilor
financiare anuale aferente exerciþiului
financiar 2019, respectiv a raportãrilor
contabile anuale încheiate la 31
decembrie 2019, termenele prevãzute
la art. 36 alin. (1) ºi (3), respectiv art.
37 din Legea contabilitãþii nr. 82/
1991, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se prorogã
pânã la data de 31 iulie 2020 inclusiv.
  14. Deducerea sumelor
reprezentând sponsorizãri cãtre
instituþii publice ºi alte organe ale
autoritãþii publice din impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor, în
limita prevãzutã de actul normativ, se
efectueazã în baza contractului de
sponsorizare, fãrã a exista obligaþia
înscrierii entitãþilor beneficiare
respective în Registrul entitãþilor/
unitãþilor de cult pentru care se acordã
deduceri fiscale.
  15. Nu se face plata efectivã la
organele vamale de cãtre persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de
TVA conform Codului fiscal, care
importã, în perioada pentru care s-a
instituit starea de urgenþã ºi în
urmãtoarele 30 de zile calendaristice
de la data încetãrii stãrii de urgenþã,
medicamente, echipamente de
protecþie, alte dispozitive sau
echipamente medicale ºi materiale
sanitare care pot fi utilizate în
prevenirea, limitarea, tratarea ºi
combaterea COVID-19, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din
ordonanþa de urgenþã.
  16. Modificarea modului de calcul
a plãþ i lor anticipate pentru
contribuabilii plãtitori de impozit pe
profit care aplicã sistemul anual de
platã a impozitului pe profit cu plãþi
anticipate,  în sensul stabil iri i
nivelului acestora la valoarea stabilitã
pe baza calculului trimestrial curent,
faþã de 1/4 din impozitul anului
precedent (actualizat cu indicele
preþurilor de consum estimat cu
ocazia elaborãrii bugetului iniþial al
anului pentru care se efectueazã plãþi
anticipate), pentru a corela sarcina
fiscalã cu încasãri le reduse
determinate de închiderea activitãþilor
total  sau parþ ial  prin afectarea

mediului economic de mãsurile de
combatere a epidemiei Covid -19.
De asemenea,  Ministerul Finanþelor

Publice ºi ANAF au adoptat ºi alte
mãsuri în vederea sprijinirii mediului
de afaceri, cum ar fi:
  1. Implementarea obligaþiilor de platã
în platforma ghiseul.ro pentru facilitatea
îndeplinirii obligaþiilor de platã ale
contribuabililor;
  2. Introducerea de noi documente
pe baza cãrora contribuabilii
persoane fizice sã se poatã identifica
electronic în SPV  (alte acte
administrative începând cu
1.04.2020);
  3. Asigurarea cadrului legal
împreunã cu MFP în vederea
depunerii electronice ºi a altor
formulare specifice evitãrii dublei
impuneri ºi acorduri fiscale
internaþionale (OMFP 1830/2020);
  4. Soluþionarea la distanþã a
solicitãrilor contribuabililor de cãtre
900 de inspectori, care au acces la
bazele de date necesare desfãºurãrii
unor activitãþi specifice (ex. certificate
de atestare fiscalã, rambursari TVA,
alte categorii de solicitãri);
  5. Aprobarea, pe perioada stãrii de
urgenþã, a susþinerii contestaþiei în faþa
organelor de soluþionare a
contestaþiilor ºi prin intermediul
mijloacelor electronice de comunicare
la  distanþã/telefon,  direcþia de
specialitate menþinând  legãtura
permanent  cu  contribuabilii  pentru
gãsirea celor  mai  bune  soluþii;
  6. Asigurarea de la distanþã a serviciului
de asistenþã a contribuabililor  în
domeniul fiscal ºi IT în vederea
îndeplinirii obligaþiilor fiscale (SPV, Call
- Center ºi Formularul de Contact)
pentru asigurarea conformãrii fiscale;
  7. Direcþia Generalã a Vãmilor ºi Direcþia
Generalã Antifraudã Fiscalã lucreazã în
prima linie pentru a pune în aplicare
ordonanþele militare din perspectiva
atribuþiilor ANAF;
  8. Desfãºurarea de campanii în
rândul contribuabil ilor care au
solicitat rambursarea de TVA, pentru
a f i  pregãti te  cu  rapiditate
compensãrile ºi  restituirile  de  taxe,
necesare  în  derularea  procedurii
de rambursare;
  9. Continuarea procesului de
reorganizare a ANAF pentru ca
analiza de risc sã fie principalul
mecanism de aplicare a procedurilor
de administrare fiscalã;
  10. Constituirea Grupului de analizã
fiscalã pentru comunicarea rapidã cu
reprezentanþii mediului de afaceri ºi ai
mediului academic, în care se discutã
ºi se propun mãsuri economice ºi
fiscale care sã vinã, în continuare, în
sprijinul contribuabililor.
SERVICIUL COMUNICARE, RELAÞII

PUBLICE ªI MASS-MEDIA
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Astã-toamnã frigul dãduse buzna în casele
noastre încã de la începutul lui octombrie. Ne-am
apãrat de el fiecare cum am putut. A urmat apoi o
perioadã cu vreme mohorâtã, cu ploi, cu noroaie,
cu frig. Mulþi au fãcut focul în case! Dacã au avut
cu ce. Searã de searã am deschis televizorul,
aºteptând veºti noi de la conducerea þãrii. Nimeni
nu aºtepta sã se anunþe cã la 1 noiembrie vine
primãvara, dar parcã greul nu e prea greu, când
afli de o mãsurã legislativã mai blândã, care sã
þinã seamã ºi de nevoile tale de om, de cetãþean.
Din pãcate, douã veºti ne-au cutremurat. Iatã-le:

Cea dintâi a fost cã iarna ce vine va fi grea. A
doua veste a urmat-o la scurt timp pe cea dintâi:
guvernanþii au lansat un proiect de lege a
silviculturii, adicã o lege a pãdurilor. Deocamdatã
în dezbatere publicã, apoi o vor pune în aplicare.
Din cele prezentate pe posturile de televiziune, am
înþeles cã noua lege va veni cu niºte sancþiuni
drastice faþã de cei care vor mai îndrãzni sã taie
lemne din pãdure. Pedeapsa minimã va fi de doi
ani de puºcãrie, fie cã te prinde cã ai luat o
creangã, fie un camion de lemne. Va fi pedepsit
beneficiarul, adicã omul care primeºte lemnele,
hoþul, adicã cel ce transportã lemnele din pãdure
la domiciliul clientului ºi pãdurarul din
parchetul cãruia sunt tãiate lemnele. Lemne
pentru foc ºi pentru construcþii nu se vor mai
procura decât de la depozite special amenajate
ºi autorizate. Se vor înfiinþa astfel de depozite
atât în oraºe, cât ºi în zone rurale.

Amândouã ºtirile au fãcut sã ne treacã celor mai
mulþi fiori pe ºira spinãrii. Nu cã suntem hoþi de
lemne, ci pentru cã aproape jumãtate din populaþia
þãrii ne încãlzim iarna locuinþele cu lemne. Ceilalþi
beneficiazã de încãlzire centralizatã în oraºe, de
încãlzire cu gaze, cu motorinã, curent electric etc.
În  pragul unei ierni cumplite sã dai o asemenea
lege, e complet neproductiv. Oamenii au nevoie
de lemne. Este dreptul lor natural sã beneficieze
de încãlzire, sã supravieþuiascã unor condiþii
climatice vitrege. Îngreunarea aprovizionãrii cu
lemne de foc în prag de iarnã este o adevãratã crimã.
Sunt oameni bolnavi, oameni bãtrâni, sunt familii
cu copii. De unde vor cumpãra lemne? În zona
noastrã ºtiu cã existã un depozit de lemne în Tr.
Severin. Cei din oraº spun cã trebuie sã te înscrii
pe listã ºi sã aºtepþi o sãptãmânã sau douã, pânã
îþi vine rândul sã-þi iei lemnele de la depozit. Pentru
asta trebuie sã se ducã însã aproape în fiecare zi
acolo, sã vadã ce ºi cum, ca sã nu-i treacã rândul
ºi alþii sã ia în locul lor. În satele din zona noastrã
nu am auzit sã existe un depozit de lemne. Când
se vor construi? Suntem la jumãtatea lui octombrie,
iar iarna bate la uºã. Când vom construi depozitele,
când le vom aproviziona, de unde vom lua
personalul calificat pentru manipularea ºi
distribuþia acestor lemne? Va veni, oare, cel de la

Þarã de puºcãriaºi?
Izverna sã se înscrie la depozitul din Severin, va
aºtepta sãptãmâni la coadã, va plãti apoi transport
sã-ºi ducã lemnele acasã, lemne care, de fapt, au
fost tãiate din hotarul Izvernei ºi aduse la Severin?

Legiuitori vor cu orice preþ sã punã stavilã
devastãrii pãdurilor. Oare, de mai bine de douãzeci
de ani nu au vãzut cã se taie pãdurile “ca-n codrii
Vlãsiei”? Nu au vãzut pe marii jefuitori cum taie cu
maºini de tot felul mii ºi mii de hectare de pãdure,
de-au rãmas munþii goi? N-au vãzut trenurile
încãrcate cu cherestea trecând graniþa ºi aducând
sume uriaºe în conturile “bãieþilor deºtepþi?” Dupã
ce se distruge aproape jumãtate din patrimoniul
silvic al þãrii se dã legea, care vrea sã stopeze tãierile.
Dar aceasta nu-i mai priveºte pe “bãieþii deºtepþi”,
care, de bine de rãu, ºi-au fãcut plinul. Priveºte pe
amãrâtul de cetãþean, care are nevoie de un car de
lemne sã-ºi scoatã familia din iarnã. Priveºte ºi pe
baba Ioana, care aduce ºi ea un braþ de surcele din
pãdure, ca sã-ºi fiarbã o oalã la vatrã. Se uitã un
lucru esenþial: de mii de ani românii s-au încãlzit
cu lemne din pãdurile cu care a binecuvântat
Dumnezeu þara aceasta. Nu au dispãrut pãdurile,
fiindcã oamenii s-au încãlzit cu lemne, nu au
dispãrut fiindcã ºi-au construit o bisericã, o casã,
un grajd, un coteþ, ori ºi-au fãcut un pat, o uºã sau
o fereastrã cu lemne din pãdure. Românul a avut
întotdeauna un adevãrat cult pentru codru, pe care
l-a socotit cã-i este un adevãrat frate, la care a apelat
cu încredere la vreme de cumpãnã, de nevoie ºi de
restriºte. Românul a ocrotit cu sfinþenie pãdurea, a
plantat pãdure, a curãþit pãdurea. Nu a tãiat din ea
decât când a avut mare nevoie. Exploatãrile
forestiere mecanizate, care au pus la pãmânt mii
de hectare nu  le-au organizat, nu le-au administrat
ºi nu le-au muls þãranii sau alþi cetãþeni de rând.
De când mã ºtiu, veneau brigadieri silvici în zonã,
acolo unde erau pãduri ºi, împreunã cu unul sau
mai mulþi pãdurari, marcau acei copaci uscaþi,
bolnavi, strâmbi etc. Pãdurarul care administra
parchetul respectiv dãdea apoi fiecãrui cetãþean din
zonã un numãr de arbori sã-i taie ºi sã ºi-i ia acasã.
Era o defriºare raþionalã, menitã sã rãreascã ºi sã
igienizeze pãdurea, iar pe de altã parte sã asigure
necesarul de lemne de foc pentru populaþie.

Dacã aceastã lege va fi promulgatã în forma în
care ni se prezintã acum, înseamnã cã jumãtate
din locuitorii þãrii vor înfunda puºcãriile, fiindcã
omul trebuie sã-ºi încãlzeascã locuinþa; cu orice
risc ºi în ciuda oricãrei legi, care nu þine seama de
realitãþi ºi de nevoile vitale ale cetãþeanului. Mã
întreb unde sunt parlamentarii noºtri. Cu câþiva ani
în urmã îi vedeam pe toate gardurile ºi pe toþi
stâlpii, ba chiar ºi spânzuraþi în frânghii pe deasupra
strãzilor ºi drumurilor publice. Ne asigurau atunci
cã se vor strãdui sã ne reprezinte interesele în
parlament… Dar e mult de atunci!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Perechea euro/leu a avut o evoluþie calmã,
media stabilitã de BNR fluctuând într-un culoar de
circa jumãtate de ban, mult mai micã decât a altor
monede din regiune. Stabilittatea leului se datoreazã
intervenþiilor punctuale ale bãncii centrale, care a
continuat sã vândã valutã, proces pe care l-a
declanºat încã din luna martie, ceea ce a fãcut ca
rezerva sa valutarã sã scadã consistent.

Euro a început perioada cu un maxim de 4,8338
lei. A urmat o scãdere, media fiind stabilitã vinerea
trecutã la 4,8277 lei, pentru ca marþi cursul sã
urce la 4,8327 lei într-o ºedinþã în care tranzacþiile
s-au realizat în culoarul 4,829 – 4,837 lei, cu
închiderea la 4,835 lei. Miercuri dimineaþã euro
fluctua între 4,833 ºi 4,837 lei.

Pentru urmãtoarele luni, în contextul cãderii
economice provocate de pandemie, analiºtii grupaþi
în cadrul CFA România, anticipeazã în ultimul sondaj
pentru orizontul de ºase o depreciere la 4,9370 lei/
euro, iar pentru cel la 12 luni una la 4,9954 lei.

Dolarul american s-a depreciat faþã de euro, astfel
cã media lui a scãzut de la 4,4477 la 4,4115 lei, cea
de la sfârºitul intervalului fiind stabilitã la 4,4150 lei.

Moneda elveþianã a fost stabilã pe pieþele
internaþionale unde fluctuaþiile s-au limitat la
1,054 - 1,058 franci/euro, media ei crescând uºor
de la 4,5706 la 4,5831 lei, la sfârºitul intervalului.

Lira sterlinã a urcat de la 5,4833 la 5,5399 lei.
Uncia de aur a urcat marþi pe pieþele specializate

la 1.710 - 1.727 dolari, valori care se mai
înregistrau în noiembrie - decembrie 2012, an în
care cotaþiile s-au apropiat de 1.900 dolari.

De la începutul acestui an uncia a crescut cu
peste 200 de dolari, pe fondul menþinerii unei
aversiuni ridicate faþã de risc, care s-a amplificat
dupã declararea pandemiei cu coronavirus.

Banca centralã a anunþat un preþ al gramului
de aur de 244,2835 lei, nou record istoric, faþã
de 239,9160 lei, preþ stabilit luni.

Miercuri, indicele ROBOR la trei luni, în funcþie
de care sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei, a stagnat la 2,51%, nivel care a
mai fost atins la începutul lui mai 2018.

Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, s-a oprit la 2,59%,
valoare care se mai înregistra în urmã cu doi ani,
iar cel la 12 luni a coborât de la 2,64 2,63%.

Vânzãrile de dolari la care au recurs marile bãnci
centrale pentru a calma pieþele ºi anunþul Rezervei
Federale cã va injecta suplimentar în economia
americanã 2.300 miliarde dolari prin care va
asigura credite cãtre businessuri mici ºi
municipalitãþi, a avut darul de a aprecia euro de la
un minim de 1,0768 la 1,0989 dolari.

Bitcoin a crescut de la 6.800 la 7.400
dolari, dupã care a scãzut la sfârºitul
perioadei aproape de 6.600 dolari.

Analiza cuprinde perioada 8 – 15 aprilie.

Euro zãboveºte la 4,83 lei

 Radu Georgescu
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte
controversate în plan profesional. Imaginea ta
publicã, cât ºi relaþiile cu ºefii sau cu autoritãþile
în general vor suferi modificãri subtile, însã
suficient de puternice încât sã realizezi cã se
petrece ceva dincolo de aparenþe. Se contureazã
un final de etapã în relaþiile de prietenie ºi
protectorat în câmpul muncii. Prudenþã ºi
detaºare! Ai nevoie de oameni noi ºi de cu totul
alte planuri de viaþã. Finalul sãptãmânii este
potrivit odihnei departe de iureºul cotidian.
Primeºti informaþii preþioase pe cãi mai puþin
obiºnuite.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Debutul sãptãmânii te gãseºte cu gândul la
aspectele sfinte ale vieþii, la domeniile spirituale,
la planuri de studii ºi de cãlãtorii îndepãrtate.
Sunt zile favorabile pentru a te delecta cu lecturi
deosebite sau pentru a viziona, alãturi de cei
dragi, filme de top. Revin în atenþie chestiuni
socio-profesionale care trebuie finalizate rapid
ºi fãrã resentimente. Este bine sã-þi revizuieºti
relaþiile de muncã, în special cele cu ºefii ºi
autoritãþile. Weekend-ul anunþã dialoguri cu
prietenii. Evitã sã le povesteºti multe ºi mãrunte
despre tine. Sfaturile ºi soluþiile propuse de
ceilalþi sunt binevenite.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Cheltuielile ºi discuþiile pe teme financiare îþi
deschid sãptãmâna. Se pare cã existã restanþe
la anumite servicii de care ai beneficiat sau
beneficiezi încã. Dar ºi cei dragi apeleazã la
sprijinul tãu material pentru a-ºi rezolva
mofturile personale. La mijlocul intervalului
analizat apar oameni în preajma ta, care te vor
ajuta sã rezolvi demersuri legate de cãlãtorii sau
de studii. Fii prudent dacã trebuie sã iei decizii
sau sã vorbeºti în public, pentru cã mentalul este
suprasolicitat ºi obosit. La sfârºitul sãptãmânii
este rost de întâlniri cu persoane importante.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

În relaþiile parteneriale se prefigureazã
schimbãri importante, dar este vorba despre
secvenþe vechi care acum doar se pun la punct
definitiv. Stabileºte-þi obiective clare în orice tip
de colaborare ºi urmeazã-le îndeaproape. Apar
noutãþi financiare, în mod special la secþiunea
bani ºi bunuri comune cu alþii. Este rost de a
primi bani dintr-o colaborare sau dintr-un
împrumut. Pot intra în discuþie moºtenirile,
partajele personale ºi profesionale. În weekend
sunt momente favorabile pentru abordarea
domeniilor spirituale ºi pentru dialoguri pe
teme filozofice.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Este o perioadã cu multã treabã de rutinã,
atât acasã, cât ºi dacã mergi la serviciu. Treburile
cotidiene alcãtuiesc tema principalã, astfel cã
eºti nevoit sã te concentrezi pe mai multe
subiecte deodatã. Alege prioritãþile ºi ai
încredere cã vei rezolva totul corect ºi la timp.
Pe de altã parte, vei fi nevoit sã pui la punct fie
în relaþia cu partenerul de viaþã, fie în unele
colaborãrile în care eºti implicat sau doreºti sã
te implici. Discerne totul cu rãbdare, iar la
nevoie, sfãtuieºte-te cu cineva de încredere.
Sfârºitul sãptãmânii este potrivit verificãrii
situaþiei financiare ºi achitãrii datoriilor de
orice fel.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

      Cei dragi au nevoie de sprijinul tãu material
ºi moral chestiunile lor personale, dar ºi în
activitãþile voastre comune. Este bine sã le fii
alãturi ºi sã te bucuri de tot ce aveþi de realizat
împreunã. Pe de altã parte, se contureazã un final
de etapã în plan profesional. Sunt posibile
modificãri ale regimului muncii, sarcini de lucru
noi, dar ºi schimbarea atitudinii tale faþã de
muncã ºi implicaþiile ei. Finalul sãptmânii aduce
noutãþi parteneriale. Fie primeºti o propunere
de colaborare, o cerere în cãsãtorie, fie o invitaþie
de a te implica în activitãþi distractive.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna începe cu treburi gospodãreºti.
Ai spor în rezolvarea demersurilor patrimoniale,
dar ºi în discuþiile cu membrii familiei. Se
recomandã prudenþã, deoarece sunt posibile
rãsturnãri de situaþie deosebite în relaþiile cu
ceilalþi. Relaþiile sentimentale se reconfiguerazã
cumva, în sens benefic, chiar dacã la prima
vedere pare altceva. Relaþia cu persoana iubitã
sau cu copiii îºi va modifica termenii ºi condiþiile
de desfãºurare sau ceva intervine ºi chiar
schimbã definitiv situaþia amoroasã. Finalul
sãptãmânii aduce treburi de rutinã, dar ºi
sãnãtatea devine vulnerabilã. Prudenþã în toate! 

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna aduce noutãþi în relaþiile cu
anturajul apropiat, dar ºi în segmentul
domestic. Este nevoie de o reorientare a
scopurilor personale ºi de o curãþenie drasticã
printre persoanele cãrora le acorzi încredere.
Contextul astral al sãptãmânii te va ajuta sã
priveºti obiectiv la situaþia familalã ºi la nevoile
reale ale membrilor familiei. Se pot finaliza
treburi gospodãreºti, poþi discuta cu neamurile
despre obiectele de patrimoniu sau poþi trasa
un plan viabil de îmbunãtãþire a spaþiului
locativ. Sfârºitul sãptãmânii contureazã
distracþii ºi aventuri. muncã de la un serviciu.
Multe cheltuieli.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Cheltuielile de la începutul sãptãmânii îþi pot
destabiliza bugetul pentru multã vreme, de
aceea fii prudent ºi urmeazã o listã clarã ºi
strictã. Existã riscul sã achiziþionezi bunuri sau
servicii nemulþumitoare. Contextul astral al
sãptãmânii îþi ºi influenþeazã relaþiile cu
anturajul apropiat. Sunt posibile discuþii
aprinse, neînþelegeri privitoare la studii ºi
cãlãtorii, dar ºi de la banalitãþile cotidiene.
Evitã contradicþiile ºi depune eforturi pentru
aplanarea oricãrui conflict. Sfârºitul sãptãmânii
te aduce acasã, alãturi de membrii familei ºi
de rude.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

ÎÎn primele zile ale sãptãmânii ocupã-te de
treburile tale personale, stabileºte-þi planuri de
îngrijire coporalã, dar ºi dialoguri cu prietenii
sau vizite virtuale în locuri dragi. Stãrile tale
de spirit sunt fluctuante, astfel cã ar fi bine sã
laºi grijile deoparte. Sunt momente favorabile
pentru a lua decizii importante în plan financiar.
Este posibil sã primeºti salariul, o primã,
cadouri sau favoruri, care cumva încheie o
etapã de câºtig din activitatea profesionalã
desfãºuratã. În weekend se întrezãresc
dialoguri agreabile cu cei dragi, dar ºi ceva
drumuri pe distanþe scurte.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti tulburat în prima parte a sãptãmânii,
însã este greu de desluºit ce anume te
nemulþumeºte. Probabil cã este un cumul de
stãri, trãiri ºi emoþii adunate de multã vreme,
iar acum ies la ivealã. Fii prudent în privinþa
sãnãtãþii, pentru cã se pot evidenþia afecþiunile
cronice. De evitat, pe cât posibil, consultaþiile,
analizele medicale ºi intervenþiile chirurgicale,
deoarece existã un risc mare de erori. Ai nevoie
de odihnã, detaºare de cotidian, o dietã uºoarã
ºi plimbãri în aer liber. Weekend-ul aduce
cheltuieli neaºteptate destul de mari, dar ºi o
stare generalã foarte bunã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

       În urma evenimentelor în care ai fost ºi
mai eºti încã implicat alãturi de prieteni sau
colegi de serviciu te vei hotãrî sã renunþi, atât la
unii cât ºi la unele acþiuni sau proiecte comune.
Sunt zile tensionate, datoritã contextului astral.
Retrage-te din forfota cotidianã, întoarce-þi
privirile spre propria ta persoanã ºi gândeºte-
te pe îndelete la tine. Chiar este o sãptãmânã
prielnicã pentru a-þi reorganiza viaþa. Sãnãtatea
este vulnerabilã, deci evitã eforturile. Finalul
sãptãmânii îþi aduce stãri de bine ºi situaþii
amuzante.

Autor: AstroCafe.ro

(16 - 22 aprilie 2020)
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Anunþ
I.   Informaþii generale privind concedentul:
Primãria  Cãzãneºti, cu sediul în com. Cãzãneºti, jud. Mehedinþi, tel/fax
- 0252385062, e-mail primariacazanesti@yahoo.com persoanã de
contact ENEA FLORIN tel. 0761690928;

II. Denumirea imobilului, caracteristici principale:
   2.1 Imobilul este situat administrativ în localitatea Jignita,  comuna
Cãzãneºti, judeþul Mehedinþi, reprezintã un imobil clãdire fost Grajd
Comunal în suprafaþã construita de 61,41 mp ºi teren aferent intravilan
curþi construcþii în suprafaþã de 570 mp  ce aparþin domeniului public al
comunei Cãzãneºti.
   Imobilul cu numãr cadastral 50302 este înscris în Cartea Funciarã la
nr. 50302 UAT Cãzãneºti, scopul concensiuni fiind desfãºurarea de
activitãþii de întreþinere ºi reparare a autovehiculelor.

III. Informaþii privind documentaþia de atribuire:
   3.1 Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire.  Formularea
ºi înregistrarea unei solicitãri scrise la sediul Primãriei Cãzãneºti.
   3.2 Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concendentului de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia
de atribuire: Primãria comunei Cãzãneºti.
   3.3 Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea unui exemplar prin
achitarea sumei, în cuantum de 300 lei, la casieria Primãriei comunei
Cãzãneºti, sau cu plata prin transfer bancar.
   3.4 Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este de 24.04.2020 ora 1300.

IV. Informaþii privind ofertele:
   4.1  Data limitã pentru depunerea ofertelor este 07.05.2020 ora 1400.
   4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primãriei Cãzãneºti,
sat Valea Coºuºtei, com Cãzãneºti, jud. Mehedinþi.
   4.3 Numãrul de exemplare în care trebuie depusã oferta: 2  exemplare.

V. Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã de
deschidere a ofertelor - 08.05.2020 ora 1000 la sediul Primãriei
Cãzãneºti.

VI.  Denumirea, adresa, numãr de telefon/sau adresa de e-
mail a instanþei competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi
termenele pentru sesizarea instanþei: Tribunalul Mehedinþi, Bd. Carol
nr.  14,  te l .  0252208245 fax  0252314666,  e-mai l :  t r-
mehedinti@just.ro

VII. Data transmiteri anunþului de licitaþie cãtre instituþiile
abilitate în vederea publicãrii: 14.04.2020.

ANUNÞ
Primãria Comunei Opriºor, Judeþul Mehedinþi organizeazã

concurs pentru ocuparea a douã funcþii contractuale vacante de
muncitor calificat I -  în cadrul SERVICIULUI PUBLIC DEALIMENTARE
CU APÃ ªI CANALIZARE.
Concursul va avea loc în data de: 09.06.2020, ORA 10.00 - proba scrisã

      11.06.2020 ora 10 - interviul
   La concurs pot participa persoanele care îndepliaesc urmãtoarele
condiþii generale:
   a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparþinând Spatiului Economic European ºi
domiciliul în România;
   b) cunoaºte limba rornânã, scris ºi vorbit;
   c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
   d) are capacitate depIinã de exerciþiu;
  e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care
candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale eliberate de medicul
de familie sau de unitãþile sanitare abilitate;
f) nu a fost condamnatã definitiv pentru savârºirea  unei infracþiuni.
Conditii specifice:
Studii - minim generale absolvite cu diplomã;
Certificate de calificare în meseria de instalator;
Vechime în specialitatea studiilor -10 ani.
Dosarele de concurs se depun la secretarul comisiei de concurs în
termen de 10 zile lucrãtoare de la data afiºãrii anunþului, ora 16.OO.
Relaþii suplimentare - tel. 0756120146.

Primar, Gîrleanu ConstantinI N FO R M A R E

Aceastã informare este efectuatã de Saramat Ovidiu Daniel cu
domiciliul în localitatea Negoeºti, oraº Baia de Aramã, judeþul Mehedinþi,
ce intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz de gospodãrire a
apelor pentru realizarea proiectului “Construire vulcanizare auto ºi birouri,
sat Negoeºti, oraº Baia de Aramã, judeþul Mehedinþi”.

Aceasta este o investiþie nouã.
   Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi
colectate într-un bazin etanº vidanjabil.
   Aceastã solicitare de aviz 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 gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 04.03.2020.

Semnãtura,
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Fotbalulmehedinþean a cunoscut
perioada de glorie în timpul celui De-al
Doilea Rãzboi Mondial. Dupã ce a
promovat, în premierã, în Divizia A, la
finele sezonului 1940-1941, CFR Turnu
Severin a devenit, în sezonul viitor,
vicecampioanã a României. Titlul a fost
cucerit de Rapid Bucureºti, însã acesta a
fost considerat, ulterior, unul neoficial,
deoarece nu toate echipele au putut lua
startul la competiþie.

O bunã parte din teritoriul Transilvaniei
a fost pierdut de þara noastrã, astfel cã
echipele emblematice ale vremii, precum
Ripensia Timiºoara, Chinezul CAM
Timiºoara, AMEFA Arad, CA Oradea sau
Carpaþi Baia Mare nu s-au putut înscrie
în Divizia A. Cu excepþia oraºelor Oradea
ºi Baia Mare, care au fost anexate
Ungariei prin dictatul de la Viena, restul
echipelor din Vest au participat doar în
Cupa României, care a fost recunoscutã.
Totodatã, Universitatea Cluj a refuzat sã
participe în campionatul ungar ºi s-a

mutat la Sibiu. Tot din cauza rãzboiului,
mai mulþi jucãtori din vestul þãrii, printre
care portarul echipei naþionale Dumitru
Pavlovici ºi atacantul ªtefan Reuter, au
preferat sã vinã la malul Dunãrii ºi sã
joace pentru CFR Turnu Severin.

În 1941, titlul fusese cucerit de Unirea
Tricolor Bucureºti, iar acesta a fost
recunoscut. Podiumul a fost completat
de Rapid Bucureºti ºi Ripensia Timiºoara.
CFR Turnu Severin promova în acel
sezon, în premierã, pe prima scenã, dupã
o luptã strânsã, cu SSR Reºiþa.

În 1940, campioanã devenea Venus
Bucureºti, iar CFR Turnu Severin,
proaspãt promovatã în eºalonul secund,
încheia seria a II-a pe locul 8, din 10
participante. Clubul severinean a atins
apogeul în sezonul 1942-1943, când a
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Severinul a atins apogeul în perioada rãzboiului

Cupa României – sezonul 1942-1943
ªaisprezecimi
18.04.1943 Gloria Arad - Minerul Lupeni                         3 - 1
18.04.1943 Juventus Bucureºti - Carmen Bucureºti          5 - 1
18.04.1943 Venus Bucureºti - Unirea Tricolor Bucureºti   0 - 2
18.04.1943 Textila Buhuºi - Gloria CFR Galaþi                  0 - 4
18.04.1943 Corvinul Deva - Mica Brad                             5 - 1
18.04.1943 Dacia  Galaþi - FC Brãila                                 1 - 9
18.04.1943 Vulturii Iaºi - Dragoº Vodã Cernãuþi               0 - 4
18.04.1943 Vulturii Lugoj - FC Craiova                            1 - 2
18.04.1943 Vitrometan Mediaº - Universitatea Cluj           1 - 2
18.04.1943 Jiul Petroºani - Unirea Alba-Iulia                   9 - 0
18.04.1943 Prahova Ploieºti - Sportul Studenþesc            3 - 5
18.04.1943 SSM Reºiþa - CFR Turnu Severin                   1 - 2
18.04.1943 Arsenal Sibiu - ACFR Braºov                         1 - 0
18.04.1943 Ripensia Timiºoara - UD Reºiþa                      2 - 3
18.04.1943 Oltul Turnu-Mãgurele - FC Rapid Bucureºti    2 - 5
18.04.1943 Malaxa Tohanu Vechi - FC Ploieºti                0 - 3
Optimi
16.05.1943 FC Brãila - Gloria CFR Galaþi                          1 - 1
16.05.1943 FC Rapid Bucureºti - Juventus Bucureºti        4 - 0
16.05.1943 Sportul Studenþesc - Unirea Tricolor Bucureºti 4 - 1
16.05.1943 Dragoº Vodã Cernãuþi - FC Ploieºti                0 - 4
16.05.1943 FC Craiova - CFR Turnu Severin                     1 - 1
16.05.1943 Corvinul Deva - Jiul Petroºani                        2 - 4
16.05.1943 UD Reºiþa - Gloria Arad                                   3 - 0
16.05.1943 Universitatea Cluj - Arsenal Sibiu                  10 - 1
Sferturi
20.06.1943 CFR Turnu Severin – Universitatea Cluj     3 - 0
20.06.1943 Jiul Petroºani – FC Ploieºti                      2 - 1
01.08.1943 Sportul Studenþesc Bucureºti – UD Reºiþa 2 - 1
02.08.1943 Rapid Bucureºti – Glorina CFR Galaþi        3 - 1
Semifinale
09.08.1943 CFR Turnu Severin – Jiul Petroºani            2 - 1
09.08.1943 Sportul Studenþesc – Rapid Bucureºti         2 - 1
Finala
15.08.1943 Sportul Studenþesc  –  CFR Turnu Severin  0 - 4

câºtigat Cupa României, scor 4-0, în finalã,
cu Sportul Studenþesc Bucureºti,
disputatã pe Stadionul ANEF din
Capitalã, sub privirile a 10.000 de
spectatori.  În Divizia A s-a clasat pe locul
5, iar  campioanã a devenit FC Craiova,
dar, la fel cum se întâmplase cu un an
înainte, titlul nu a fost recunoscut. CFR a
câºtigat în acel an ºi supercupa României,
dupã ce a învins, tot la Bucureºti, FC
Craiova, cu scorul de 9-1!

Între 1946-1947, Cupa României ºi
Divizia A nu s-au mai organizat, din
cauza rãzboiului care cuprinsese tot mai
mult teritoriul României.

La prima competiþie de dupã încheierea
rãzboiului, organizatã de regimul
comunist, CFR Turnu Severin a atins
sferturile de finalã ale Cupei României,
din postura de divizionarã secundã,
deoarece, în vara lui 1946, a fost obligatã,
în mod abuziv, sã dispute meci de baraj
pentru menþinerea în Divizia A, cu FC
Craiova, joc pe care l-a pierdut. Multe

dintre echipele de tradiþie au fost
desfiinþate de noul regim politic, fiind
considerate cluburi burgheze. Au apãrut
în schimb Steaua ºi Dinamo Bucureºti,
care au jucat direct în Divizia A.

Revenind la Cupa României din 1946-
1947, severinenii au eliminat Jiul
Petroºani ºi Dermata Cluj, iar în sferturi
au fost învinºi de CFR Timiºoara, scor 0-
2. Bãnãþenii aveau sã ajungã în finalã,unde
au fost învinºi de UTA Arad, scor 2-3.
Pentru CFR-ul severinean a fost ultima
zvâcnire. Echipa a retrogradat ulterior  în
Divizia C, iar în 1958 s-a desfiinþat.

Judeþul Mehedinþi a mai avut echipã
pe prima scenã de-abia peste  7 decenii,
mai exact în 2012, când Gaz Metan
Severin s-a clasat pe locul 3 în seria a II-
a ºi a acces pe prima scenã, profitând de

faptul cã Poli Timiºoara ºi-a
retras dosarul de licenþiere, deºi
câºtigase seria. A fost o prezenþã
meteoricã în Liga 1, clubul
severinean rezistând doar  un
sezon. Imediat dupã retrogradare,
echipa s-a desfiinþat. Aproape de

prima divizie mai fusese doar AS
Drobeta, în sezonul  1989-1990.
Echipa de la malul Dunãrii,
antrenatã de Ilie Balaci, s-a clasat
pe locul secund în seria a 3-a, la
doar 4 puncte sub Rapid
Bucureºti.
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Spitalului Judeþean de Urgenþe din Drobeta Turnu Severin i-au fost atribuite
1120 de combinezoane, iar alte 290 Spitalului Municipal Orºova, Centrului de
Transfuzii, Direcþiei de Sãnãtate Publicã, Serviciului de Ambulanþã Judeþean ºi
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã Mehedinþi.
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Cel mai mare transport...
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Mã nepoate, e Sãptãmâna
Mare, aºa cã nu o sã îl las pe Sucã
sã vã supere, da trebe doar sã
punctãm neºte chestiuni pe care nu
le putem trece, aºa, cu vederea.

Ete, de pildã, sã trezi nea
Gherghe din adormire, începu sã
emitã chestiuni filosofico-politico-
sociale, de zici cã e mai ceva decât
Caesar. Pã da, vorbeºte de
promisiuni, de minciuni, de
manipulare, de lucruri cunoscute
de altfel, cã altfel nu sã bãga.
Acuma, cel mai probabil e cam
frustrant sã nu fii la butoane, pe
vreme de stare de urgenþã, mai fifty,
mai fifty, da te poþi gândi cã o fi fost
suficient fro opt ani, prea multã
agonisealã e poate mai greu de
gestionat.

Da di la Severin sã ajungem pi
la Orºova, unde nea Stoica,
primaru’ municipiului, ºi-a
umflat iar muschii ºi a lãsat
urbea în mizerie. Aºa cum este
de la Revoluþie încoace. ªi
când te gândeºti cã ar fi putut
fi o perlã pe malul Dunãrii, da
trece fluviul pe lângã nea
Marius ºi nu i sã clinteºte
ºuviþã de pãr. Nici batistuþa di
la rever.

Mã fraþilor, Piaþa din Baia de
Aramã va fi redeschisã ºi, dacã sã
iau mãsurile de rigoare, poate cã e o
mãsurã bunã, doar localnicii sã fie cu
bãgare de seamã, sã nu se întâmple
vreo nenorocire.  Mai ales cã
producãtorii locali nu prea mai aveau
ce face cu marfa, cã la supermarket nu
o primesc, iar pi la vecini nu sã mai
primea, cã era suficientã.

Între timp mai apãru un sens
giratoriu pin Severin. Da nu pin  nea Mãrin

Sucã ºi nea Gherghe filosofu, raþionalizarea lu nea Virgil ºi
lada de gunoi englezã di la Strehaia

dreptu’ Ambulanþei, pe Splai, unde
sã cere, ci tot pe Calea Timiºoarei,

aproape de sensu unde ieste PODU
lu Traian, aºa cã sã nu stea singur.
Probabel cã s-a fãcut pe cheltuiala
andrisantului, se ºtie,  de s-a realizat
într-o noapte, ca în poveste. Care o
fi fost cheia sensului, om vedea.

Pãnã atuncea, veni nea Virgil,
nimeni altu decât  Popescu di la
economie, cu o idee ce ne aminteºte
de vremea de dinainte de ’89. Cicã
sã spune cã ar vrea sã raþionalizeze
benzina, motorina, buteliile... Da o
mai avea tupeu, sã vinã în teritoriu
sã cearã votul mehedinþenilor!? O
avea, cã aºa este în politicã! Mai nou
i se spune MINISTRU BINE, aºa l-

au numit reprezentanþii din turism
fiindcã aºa le rãspunde nea Virgilicã

la finalul fiecãrei întâlniri. Adicã le
ascultã doleanþele ºi îi  amãgeºte cu
BINE ºi îi lasã cu oichii în soare...
ca la Mehedinþi.

Mã fraþilor, vine Paºtele ºi, în loc
sã ne facem curat pin gospodãrii,

îºi fac alþii pin ale lor ºi le
umplu de gunoaie pe ale
noastre. Pã ete, venirã cu

tirurile de gunoi din Anglia ºi le
descãrcarã la Strehaia, de nu mai
ºtiau localnicii încotro sã o ia, de
mirosu care sã întinsese pin oraº.

Pã nea primaru, la costum, ce
pãzea?! Unde era?! Cã abia
începuse sã mai miºte ceva pin
Strehaia ºi îl inundarã deºeurile
municipale di la alþii, taman de
sãrbãtorile pascale. Bine cã nu i-
au trimis ouã, cã sã mutau vilele
din loc, de la atâtea mirosuri.

E, dacã era nea Daea prefect de
Mehedinþi, ce mai fãcea cu ei! Ce
mãsuri mai dispunea, tãia rãul de la
firul ierbii, sã înflãcãra tot, transpira
cinci minute din ºase, dedea din
mâini pãnã fãcea febrã muscularã,
da dacã îl deterã deoparte, sã
mulþumi sã aparã pi la TVR. Unde
vorbi despre TRÃINICIA
MOMENTULUI în agriculturã... ce
dor ne era de filozofia bobului de
sãmânþã di la ªiºeºti...

Mã nepoate, ar mai fi fost de zi
unele, altele, da ziceam cã e
Sãptãmâna Mare ºi chiar dacã e
vreme de restriºte, noi oltenii gãsim
întotdeauna motive de sãrbãtoare.

Aºa trecem noi, prin alea grele.
Aºa cã, sã aveþi Sãrbãtori

Luminate ºi sã rãmâneþi optimiºti ºi
frumoºi la suflet!


