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Strãzi pustii în ziua de Paºte

15 mai - Ziua
Naþionalã a
Relaxãrii
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De la mica la
marea
manipulare

Ameninþarea
CORONAVIRUS a fãcut, în
acest an, ca municipiul
Drobeta Turnu Severin
sã arate ca un oraº
fantomã, în prima zi de
Paºte. Fotografiile sunt
realizate undeva în jurul
orei 15:00, iar priveliºtea
e cât se poate de sinistrã.
În anii trecuþi, în aceastã zi
sfântã, oraºul era plin de
oameni care se plimbau
fericiþi, iar parcãrile erau
aproape pline. Anul
acesta, priveliºtea este una
înfiorãtoare. Cu excepþia
câte unui autoturism, care
mai trece când ºi când,
precum ºi a maºinilor
Poliþiei, pe stradã nu e
þipenie de om.
Luaþi aminte, pentru cã,
într-un fel sau altul, trãim
momente istorice! Ce-i
drept, cumplit de triste!

În scurt timp încep lucrãrile la
construcþia noului corp de
clãdire la Spitalul Judeþean de
Urgenþã Drobeta Turnu Severin
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Editorial de Sorin Vidan

Acum toatã lumea aºteaptã ziua de
15 mai ca pe o datã izbãvitoare, aºa
cum alergãtorii de maraton, epuizaþi,
aºteaptã linia de finiº, momentul ce
încununeazã toate eforturile ºi toatã
încordarea traseului.
Dupã douã luni de izolare ºi
teamã, e normal sã te bucuri. Sigur,
e o bucurie precautã. O bucurie care
e pe jumãtate fricã.
Pe bunã dreptate vine ºi
avertismentul lui Raed Arafat: „Vor
începe mãsurile de relaxare de la
15 mai, dar vor fi treptate. Faptul
cã încep mãsurile de relaxare asta
nu înseamnã cã nu trebuie sã fim
precauþi. Se relaxeazã unele lucruri,
dar cetãþenii trebuie sã fie mult mai
responsabili. Eu vreau ca populaþia
sã înþeleagã cã relaxarea dupã 15
mai nu înseamnã cã a trecut riscul
sau pericolul. Dacã nu respectãm
regulile ºi nu respectãm mãsurile
de igienã e posibil sã ne trezim cu
o creºtere bruscã a cazurilor. Când
încep mãsurile de relaxare,
respectarea unor reguli trebuie sã
fie ºi mai strictã pentru populaþie,
pentru a limita rãspândirea
virusului”.
E limpede cã viaþa noastrã va aratã
uºor diferit dupã 15 mai. Chiar dacã
se duc niºte restricþii, ceva din
experienþa traumatizantã a acestor
douã luni va rãmâne în fiecare, în
atitudinea fiecãruia faþã de celãlalt. O
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15 mai - Ziua
Naþionalã a
Relaxãrii
anume precauþie, o teamã cã...
Virusul ºtim cu toþii cã nu a
dispãrut. ªtim cu toþii cã nu avem
niciun vaccin, deocamdatã. ªi chiar
când o sã aparã, tot vor fi discuþii,
contraziceri, dacã e bine sau nu e bine
sã ne vaccinãm. Una peste alta, ºi eu
cred cã Johannis s-a grãbit cu
anunþul legat de relaxarea mãsurilor.
15 mai va intra în istoria ca Ziua
Relaxãrii. S-a grãbit pentru cã, în
maniera tipic româneascã, va fi un
întreg talmeº balmeº.
Are dreptate Ion Cristoiu:„ E cu
dus-întors deoarece aceastã
schimbare a agendei publice de
Klaus Iohannis va duce la o relaxare
totalã a mãsurilor pe cont propriu,
fãcute de români. Deci, din punctul
acesta de vedere e riscant pentru cã
deja românii nu mai þin cont de
interdicþii, chiar ºi cele de care spune
el cã se pãstreazã, o sã disparã încetul
cu încetul. Sigur vor fi obligatorii
prima zi, a doua zi, a treia zi cu mãºti,
dar a patra zi jumãtate dintre cãlãtorii
unui autobuz nu o sã le mai poarte.
Pânã pe 15 mai este prea târziu.
Mãsurile sunt anunþate prea devreme.
Deci noi vom avea un balamuc total.
Unii vor respecta interdicþiile, alþii nu
vor respecta, vor fi scandaluri pentru
cã unii vor pãstra distanþa socialã,
alþii nu vor pãstra. Va fi o chestiune
tipic româneascã. “Vor începe
discuþii ºi scandaluri, în mod sigur.
Unii vor zice cã era bine sã pãstrãm
mãsurile de precauþie, alþii cã ar trebui
sã ne luãm viaþa în propriile mâini ºi
sã ne imunizãm, pânã la toamnã când
e posibil sã avem un nou val de covid.
Vom avea o varã problematicã,
ºi asta dupã o primãvarã atipicã,
pustie ºi tristã.
Sã ne dea Dumnezeu înþelepciune.
E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com
TELEFAX: 0252 - 326.143
Mobil: 0722351161
Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.
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Jurnal de izoletã (IV)
15 aprilie –Rãsfoiesc mica publicitate.
Oferte de muncã
* Muncitor carantinat, ofer sevicii
diverse: ºtiu sã mãnânc, sã beau, sã
dorm, sã lenevesc, sã stau degeaba,
sã nu fac nimic, sã tai frunze la câini,
sã trag la aghioase, sã fug de ºi de
la muncã, ce, mai, bãiat bun la toate!
Inclusiv la bãtut de pari pe marginea
drumului cu posteriorul.
* Munci agricole de primãvarã,
încadrabile Declaraþiei pe propria
rãspundere: plantat de viruºi în
grãdina vecinului antipatic; tãiat
ambietal corona la viruºi prinºi în
flagrant; sãpat rânduri cu covizi import
China; copilit rãsaduri cu mãºti;
udat cu dezinfectant arbagicul de
mãnuºi; stropit rãzoare de halate;
plivit straturi cu ventilatoare
mecanice; intensificat rãspândirea
de îngrãºãmânt peste brazdele cu
comisioane ºi parandãrãt; rãrit plantaþiile
cu arbuºti de contabili ANAF.
* Prestãm servicii de rãspândire
covizi. Exclus avioane charter Cluj-

Germania, prestate de serviciile lor.
Diverse
# Vând mãºti medicinale folosite.
Unic proprietar. # Închiriez
dezinfectanþi. Plata pe loc. De veci!
# Servicii Rent-a-Izolet. Curse
regulate, punctualitate, spirt! #
Guvern depãºit, scot la licitaþie
mandoline în funcþie! # Schimb
apartament ultra-central pentru
colibã în creierii munþilor! # Cedez
gratuit drepturi de folosinþã
coronavirus, zonã spitaliceascã. #
Minister scump, caut soluþii ieftine
de ieºire din crizã. Rog seriozitate.
# Personal calificat, prestãm
servicii de bãtut apa în piuã prin
guvern. # Firmã de pazã, asigurãm
protecþia împotriva deciziilor
proaste. # Maºinã de fãcut bani,
schimb avantajos cu maºinã de
calculat
dezastrul.
#
Comercializãm ceasuri de
deºteptat în ceasul al doiºpelea.
Exclus recidiviºtii!
(G. News pt conf. D.D.S)

16 aprilie –Mi-aduc aminte printre
atâtea ordonanþe cã strãbunicul a
fost ordonanþã în Primul rãzboi!
Fãcea cizmele colonelului, îi
cumpãra tutun vrac, îi umplea
luleaua, îi þinea ligheanul când
voma peste noapte, întors de la
baluri de binefacere... Alteori, îi
þinea de ºase când bãga fete de la
Felinarul roºu, în regiment. Uneori,
fãcea ºi pe prostul, când trebuia sã
nu ºtie colonelul cã ºtie despre ce
era vorba, iote-aºa, ca unii din
guvern când se vãzu din avion cã
avioanele de la Cluj spre Germania
fu afacere de afacere, iar ei fãcurã
pe niznaii, ºi-o dãdurã la întors, ca
sã nu se pomeneascã cu vreo
cizmã în dos ºi cu alta pe cartea de
muncã! Mentalitate de ordonanþã!
17 aprilie –Avioanele alea de la
Cluj spre Germania, pline cu
români de export pentru muncã,
sunt, pânã la urmã, benefice, mã
gândi eu ca prostu’ ajuns
ordonanþã, este un fel de ecologie
muncitoreascã, sub sloganul
MUNCA NU ARE CETÃÞENIE! Lui
i se asociazã ca o pereche de
mãnuºi obþinute pe sub mânã,
lozinca “Proletari din toate þãrile,

dezinfectaþi-vã!”, dar ºi cea adaptatã
noii situaþii, care zice “Dezinfectaþi
din toatã Uniunea, muncitoriþi-vã!”.
18 aprilie –Stocurile de seringi,
paturi de spital aparaturã pentru
situaþii de urgenþã, cele de halate,
mãnuºi, mãºti ºi alte acareturi
spitaliceºti ajunseserã la suprastocuri, ºi trebuirã date, cã venirã
altele noi, mai performante, iar
spaþiile de depozitare trebuiau
eliberate, ºi, iote-aºa, trebui creatã
starea de necesitate peste tot, ºi
începu vânzarea lor cãtre nevoiaºii
lumii. Pe ici, pe colo, se fãcurã ºi
donaþii, aºa, ca de praf în ochi, sã nu
batã la ochi prea mult megaafacerea... Deh, gânduri de izoletã
metisate cu subtextul ºtirilor oficiale!
19 aprilie –Paºtele ortodox. A merge
sau a nu merge la slujba de Înviere,
aceasta-i întrebarea. Poliþia nu are
Dumnezeu, se ºtie, aºa cã stã la
pândã mai rãu ca un virus upgradat!
20 aprilie –Hristos a înviat! I-or fi
fãcut vreun test antivirus? Glumesc,
desigur. El este, de fapt, anti-virusul
general, chiar ºi anti-prostia
guvernelor naþionale sau mondiale,
dar, cine sã-L creadã pe cuvânt,
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În scurt timp încep lucrãrile la construcþia noului corp de clãdire la
Spitalul Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu Severin
Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a semnat contractul
privind execuþia lucrãrilor pentru
noul corp de clãdire care va fi
construit în cadrul proiectului de
“Extindere ºi dotare a
Ambulatoriului de specialitate
integrat din cadrul Spitalului
Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu
Severin”.
Este vorba despre o clãdire
compusã din parter ºi etaj unde vor
fi amenajate mai multe cabinete
medicale ºi sãli de tratament. “Dacã
lucrurile decurg normal ºi am
convingerea cã aºa va fi din discuþiile
avute cu reprezentantul firmelor
asociate, lucrãrile vor începe în
aceastã varã, iar anul viitor pe aceastã
vreme avem ºanse mari sã
recepþionãm noua clãdire. Aºa cum
am promis, îmi asum sã rezolv mare
parte a problemelor determinate de
condiþiile din sistemul sanitar
mehedinþean, astfel încât cetãþenii
acestui judeþ sã nu mai fie nevoiþi sã
apeleze la servicii medicale în afara
judeþului nostru! Mehedinþenii meritã

cele mai bune condiþii atunci
când vine vorba de sãnãtate.”,
a transmis preºedintele
Consiliului
Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
Investiþia este foarte
importantã pentru sistemul de
sãnãtate mehedinþean, iar la
finalul ei va creºte
considerabil
calitatea
serviciilor medicale. Prin
extinderea Ambulatoriului cu
un nou corp de clãdire în
vecinãtatea celui renovat
recent ºi unde s-a amenjat noua
secþie pentru bolanvii COVID-19, se
va asigua un confort sporit atât
pentru pacienþi, cât ºi pentru medici.
Valoarea totalã a investiþiei este
de 12.055.298,60 lei din care
Consiliul Judeþean va acoperi
cheltuielile neeligibile în valoare
de 1.600.000 lei.
“Un alt obiectiv al acestui proiect
prevede achiziþionarea de aparaturã
medicalã, iar astãzi am mai semnat
trei contracte în acest sens. Din
totalul de 16 contracte avem deja 7
loturi de aparaturã medicalã în

valoare de 1.658.500 lei
achiziþionate sau în curs de achiziþie.
Pânã în acest moment la sediul
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu Severin au fost deja
livrate ºi instalate staþiile de
monitorizare funcþii vitale cu 24 de
monitoare ºi mai multe analizatoare.
Contractul de astãzi prevede
achiziþionarea altor 15 monitoare
pentru funcþii vitale ºi alte douã
analizatoare.”, a mai spus
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
În ceea ce priveºte celelalte cinci

proiecte pe care Consiliul Judeþean
Mehedinþi le implementeazã cu
fonduri europene pentru reabilitarea
ºi modernizarea infrastructurii de
sãnãtate din judeþ, cele care vizeazã
Secþia Psihiatrie ºi Unitatea de
Primiri Urgenþe sunt în evaluarea
ofertelor depuse în urma licitaþiilor.
Proiectele Secþiilor Pneumologie,
Boli Infecþioase ºi clãdirii principale
a Spitalului Judeþean de Urgenþã
sunt în diverse faze premergãtoare
lansãrii licitaþiilor pentru proiectare
ºi execuþie.
 Biroul de presã

Asfalt proaspãt pe primii cinci kilometri ai drumului strategic,
în zona Comunei Gruia, la începutul lunii mai
Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a efectuat o vizitã de
lucru pe ªantierul lotului I al
proiectului care vizeazã reabilitarea
ºi modernizarea a 112 kilometri
drumuri judeþene în Mehedinþi.
Este vorba despre tronsonul de
drum judeþean cuprins între
comunele Gruia ºi Rogova care
traverseazã ºi localitãþile Pãtulele,
Cioroboreni ºi Vânjuleþ. Pe o
porþiune de 5 kilometri, din
comuna Gruia pânã la intersecþia
cu drumul comunal cãtre satul
Poiana Gruia s-au terminat
lucrãrile privind casetele de pe
marginea drumului ºi au început
lucrãrile de burduºire ºi frezare.
“Din discuþiile pe care le-am avut
cu constructorul, am primit
asigurãri cã la începutul lunii mai
vom avea primul strat de asfalt pe
acest tronson. Este un drum

important al judeþului, poate
cel mai tranzitat din cei 112
kilometri care sunt cuprinºi
în acest mare proiect ºi pe
care oamenii îºi doreau de
ani de zile sã îl vadã asfaltat.
Eu am înþeles necesitatea
investiþiei, de aceea am ºi
depus proiectul pe fonduri
europene. Chiar dacã
procedura a durat mai mult
decât ne-am aºteptat,
niciodatã nu e prea târziu!
Sunt convins cã vom
recupera timpul pierdut, iar în
toamna acestui an vom avea primul
strat de asfalt, pânã la Rogova.”, a
declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu.
Fiind vorba de un proiect
complex, pe lângã asfaltarea efectivã,
se vor amenaja ºanþurile de
scurgere, 130 de legãturi cu

drumurile laterale, se vor reabilita
douã poduri ºi 16 podeþe, o parcare,
se vor realiza 14 staþii de autobuz ºi
380 accese la proprietãþi, dar ºi 5,6
kilometri de trotuare.
“Aºa cum am mai spus, este cel
mai important proiect în
infrastructura rutierã a judeþului din
ultimii 30 de ani, la care s-a muncit

foarte mult ºi s-au depus eforturi
susþinute de cãtre toþi factorii
implicaþi din Consiliul Judeþean.
Iatã, cã astãzi lucrurile se
concretizeazã ºi încet, încet aducem
asfalt în fiecare zonã din judeþul
Mehedinþi”, a adãugat preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi.
 Biroul de presã
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De la mica la marea manipulare
Dacã respingem ideea manipulãrii
globale prin intermediul acestui
“rãzboi biologic” numit COVID-19
ca fiind masca unui “rãzboi
economic”, ar trebui s-o admitem pe
aceea a ocaziei pe care aceastã
pandemie o oferã manipulatorilor de
profesie ºi nu numai. Dacã a
manipula înseamnã a determina pe
cineva sã acþioneze într-un anumit
fel, fãrã a folosi forþa fizicã, violenþa,
ºi de a-l convinge pe cel care
acþionezã cã este propria sa decizie,
oportunitatea numitã coronavirus
este una de primã mânã! În primul
rând, mass media obedientã
guvernãrilor a fãcut rating ºi tiraje
colosale cu rãspândirea “ºtirilor
oficiale”, alãturi de care a amestecat
ºi fake news-uri –mai ales,
facebook-ul –determinând cititorii/
telespectatorii/radioascultãtorii etc.
sã consume produsele mediatice
“virusate” mai mult sau mai puþin,
manipulatorii, adicã, creând, însã,
impresia la nivelul publicului cã el
a ales sã “consume” ºtirile postului
cutare, sau ale cotidianului
cutãrescu etc. inclusiv gradul de
încredere acordat al acestuia fiindui alterat în sensul dorit de cãtre acel
“organ de presã”.
Farmaciile, la fel, pe linia marilor
producãtori farmaceutici, au fãcut
vânzãri, bãnuim, masive, poate cele
mai masive, indusã publicului fiind
ideea manipulatoare a salvãrii
generale medicamentoase, cu sau
fãrã prescripþie.
Spitalele ºi-au adaptat profilele
fãrã a fi pregãtite suficient, s-au
cumpãrat produse ºi tehnicã de
dezinfecþie pe care nu ºtia nimeni so foloseascã, aºadar, stagneazã/a
stagnat pânã la instruirea celor
destinaþi pregãtirii spre folosinþã,
prin subsoluri sau laboratoare,
nedesfãcutã, neasamblatã, în foarte
multe cazuri. Manipulare subtilã, nu?
Iar câºtiguri, tot “subtile”, pe mãsurã!
Vânzarea de mãºti ºi mãnuºi, de
dezinfectanþi, de banalul spirt
medicinal a devenit o afacere
prosperã nu doar în mediul medical,
ci ºi în comerþul de cartier, ba ºi în
cel pe sub mânã, manipularea, aici,
constând în întreþinerea ideii cã altfel
eºti expus sutã la mie contaminãrii,

morþii iminente, în subliminal!
Nu mai vorbim de preþurile la
produsele de bazã, unde
manipularea cu epuizarea
stocurilor, cu incapacitatea
aprovizionãrii a fãcut sã ia naºtere
cozi ºi atitudini devastatoare din
partea publicului prin magazine
ºi pieþe.
Suspendarea cursurilor ºcolare
ºi universitare a creat un nivel de
manipulare grozav, reþelele de
socializare explodând, realmente, de
tot felul de opinii care mai de care
cu pretenþie de “oficial” privind
curriculumul, programele, structura
anului ºcolar, reluarea cursurilor,
platforme de predare on line s.a.m.d.
toate creând o isterie bine
controlatã, temperatã, dar în masã,
de la ministru la managerii de ºcoli,
de la elev la studenþi, de la rectori la
debutanþi în învãþãmânt! O
bulversare generalã pe fondul cãreia
manipularea a creat uriaºe
oportunitãþi de afaceri –unele
mascate sub titlul de gratuitãþi, ori
se ºtie clar cã nimic nu este gratis!
–sau a strâns capital de simpatie,
la fel, pe de altã parte, a creat confuzii
în oferta informaticã, a deturnat
sensul pregãtirii on line.
Desigur, nici sectorul propagandã
politicã nu putea sã scape ocazia de
a trage foloase cel puþin electorale,
din perspectiva viitoarei foste în
iunie a.c. programate campanii ºi
intenþii de vot în alegerile locale ºi
generale. Aºa cã, sub pretextul
achiziþionãrii ºi dotãrii spitalelor cu
aparaturã ºi tehnicã de dezinfecþie
sau mai-ºtiu-eu-ce alte echipamente
conexe “luptei anti-coronavirus”, de
la ºeful statului la preºedinþii de
consilii judeþene, de la primari de
sector la primari de comune sau
oraºe, toþi s-au îngrãmãdit sub
camerele televiziunilor centrale sau
locale ºi a aparatelor fotografice ale
presei de partid sã arate poporului
ce mândreþe de guvernanþi sunt ei!
Manipulare-sadea! Inclusiv
formulele propagandistice de tipul
“lupta împotriva COVID-19”, sau
“eroii din linia întâi”, sau “eroism
modern” s.a., toate, subliniem, sunt
elemente de propagandã ieftinã,
manipulatorie! De ce? Pentru cã se

face apel la sentimente, la
afectivitatea omenescã, la
sensibilitatea umanã, în exces, ori
ºi medicii, ºi poliþiºti, ºi jandarmii,
ºi pompierii ºi toþi cei “din linia
întãi” au optat ei înºiºi pentru astfel
de profesii, s-au pregãtit special în
acest sens, unii pe bani de la bugetul
naþional. E adevãrat, în condiþiile
pandemiei acesteia, practicarea lor
este mai dificilã, mai riscantã, dar
un medic este medic ºi pe timp de
pace, ºi pe timp de rãzboi, un militar
este militar ºi pe timp de pace, ºi pe
timp de rãzboi etc. Ori, ca sã
mergem pânã la capãt, ei înºiºi,
aceºti profesioniºti indiscutabili,
sunt manipulaþi, fiind “mobilizaþi”,
motivaþi în a-ºi face meseria dincolo
de spaimele fireºti, omeneºti, exact
prin aceste exagerãri în termeni! Pe
acest fond manipulatoriu, nu ne-ar
mira sã se procedeze la decorãri ºi
la premieri, la avansãri dupã
ridicarea restricþiilor ºi a stãrii de
urgenþã, a celor care ºi-au fãcut
datoria în condiþiile acestui “eroism”
de care vorbim...
Manipulare grosolanã a populaþiei,
tot pornind de la implicarea
emoþionalã a acesteia, este ºi cea
care recurge la donaþii, la tot felul
de acte caritabile pentru procurarea
de medicamente ºi echipamente
anticoronavirus, toate puse la
dispoziþia statului, a reþelelor lui de
spitale ºi cabinete. Pãi, în condiþiile
plãþilor contribuþiilor la sãnãtate a
angajaþilor ºi angajatorilor, ºi
colectarea acestora în sistem de stat,
centralizat, ritmic, fãrã excepþii, unde
sunt acei bani, unde sunt fondurile
de rezervã ale statului pentru situaþii
excepþionale? Nu sunt, sau nu pot fi
accesate “de urgenþã” din cauza
birocraþiei, a metodologiilor
greoaie? Sau fondurile existã, dar

sunt insuficiente din cauza unei
sub-calculãri a lor de cãtre exact
ministerele responsabile în
domeniu, care s-au succedat la
guvernare? Sau, de ce?
Manipularea cea mare a constat în
acel “Staþi în casã!”, necesar,
desigur, în anumite condiþii, dar
apelarea des-des la sloganul cu
pricina, a creat tensiune ºi teroare,
disconfort ºi nemulþumiri justificat
de mari la nivelul populaþiei, asta în
timp ce autobuze ºi avioane au
transportat în plinã interdicþie
muncitori-zilieri români spre
Germania, Olanda, Italia! De
asemenea, în timp ce gatere bine
ascunse prin pãduri, apoi, camioane
ºi garnituri de tren, ºiruri, ºiruri, taie
ºi, respectiv, scot material lemnos
din pãdurile României cu destinaþia
exportului, sub pretextul achitãrii de
obligaþii contractuale anterioare
declanºãrii epidemiei! Pãi, aºa, ºi
noi avem contractele de muncã
încheiate înaintea nefericitului
eveniment, acestea de ce fac excepþie
de la a fi protejate prin politica
guvernamentalã sau prezidenþialã?
Manipularea la vreme de
pandemie nu putea scãpa, spuneam,
marilor maeºtrii ai acestei specii a
comunicãrii, care, însã, nu
întotdeauna este maleficã, pentru cã
existã, se ºtie, manipulare... pozitivã,
“mica manipulare”, adicã acele...
minciunele, spre exemplu, care duc
la un final fericit, ca atunci când
pãcãleºti copilul cu Moº Crãciun,
care nu-i va mai aduce daruri dacã
nu ia siropul de tuse, dar, în cazul
nostru, avem de-a face cu marea
manipulare, de nivel naþional ºi
transnaþional, în jurul cãreia a înflorit
ºi cea localã, ºi cea judeþeanã, deh,
vorba aceea, peºtele de la cap se
împute!
 S. Dan
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Cãlin Popescu Tãriceanu lanseazã o ipotezã
HALUCINANTÃ:
‘Marele Plan’ din spatele mãsurilor de izolare
Autor: Lucian Negrea, Reporter
Publicat: 21/04/2020 10:39
Sursa foto: stiripesurse.ro

Preºedintele ALDE, Cãlin Popescu
Tãriceanu, lanseazã un scenariu
halucinant. El susþine cã întreaga retoricã a
preºedintelui Klaus Iohannis ºi a
Guvernului pe tema persoanelor de peste
65 de ani vizeazã, de fapt, alegerile locale,
atunci când vor recomanda persoanelor în
vârstã sã nu iasã din case, asta pentru a
dinamita scorul celor de la PSD.
”Eu cred cã dupã ce Vela a acþionat foarte
eficient în “Operaþiunea Sparanghelul”, eu
cred cã a considerat cã poate deveni un
jucãtor de prim plan politic ºi a luat
aceastã iniþiativã (protocolul MAI-BOR
n.r.), care probabil cã a avut acordul lui
Orban ºi Iohannis, cã nu se putea altfel,
numai cã cei doi, speriaþi de reacþia media,

au dat înapoi ºi l-au lãsat în off-side pe
Vela. ”Operaþiunea Lumina” era
menitã sã atragã electoratul religios,
oameni mai bisericoºi, dar a fost un
rateu total.
Mai vãd ºi aceastã chestiune cu
interdicþiile impuse persoanelor
peste 65 de ani. Nu cred cã un om
de peste 65 de ani este mai puþin
responsabil decât unul de 25 de ani
sã nu ºtie cum sã-ºi ia mãsurile de
protecþie, dar scopul este de a-i
speria pe cei în vârstã pentru
alegerile locale, când vor dori, de
fapt nu vor mai putea sã ia mãsurile
restrictive, dar în schimb le vor recomanda
sã stea în case. Acesta este tocmai
electoratul PSD ºi într-o proporþie
semnnificativã ºi electoratul ALDE.
Totul o vãd într-o cheie politicã, electoralã.
ªi aceastã campanie publicã de spãlare a
Guvernului, sã uite lumea cã ei la început
au ignorat criza ºi se jucau de-a
anticipatele. S-au bãgat milioane de euro
din bani publici.”, a spus Cãlin Popescu
Tãriceanu, într-un interviu acordat
jurnalistului Ion Cristoiu.
Citeºte ºi: Avocatul Poporului CONFIRMÃ:
Poliþiºtii dau AMENZI dupã cum au chef, în
plinã stare de urgenþã

Avocatul Poporului CONFIRMÃ: Poliþiºtii dau AMENZI
dupã cum au chef, în plinã stare de urgenþã
Autor: Loredana Codruþ

Publicat: 20/04/2020 22:09
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Poliþiºtii aplicã amenzi dupã bunul
plac. O spune extrem de clar Avocatul

Poporului, Renate Weber
“Nu, trebuie sã existe o
proporþionalitate în
acþiunile pe care le fac
autoritãþile. Deocamdatã
am vãzut cã aceastã
proporþionalitate nu existã
deloc cînd e vorba de
contravenþii ºi de
sancþiunile
contravenþionale. Acolo
sîntem în plin arbitrariu.
Fiecare agent constatator
poate sã facã ce vrea el,
ceea ce nu este deloc
normal într-un stat de drept ºi avem multe
decizii ale Curþii Constituþionale în sensul
acesta”, a declarat Renate Weber, într-un
interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu.
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De Sfintele Paºti, amenzi
de peste 130.000 de lei
Chiar dacã mesajul autoritãþilor a fost destul de
clar ºi de ferm, unii dintre mehedinþeni nu s-au
potolit nici mãcar de Paºte. Nu mai puþin de 67 de
persoane au fost sancþionate de forþele de ordine.

Potrivit informaþiilor furnizate de Instituþia
Prefectului în noaptea de Înviere, angajaþi ai Poliþiei,
Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã,
Poliþiei Locale ºi Armatei au participat la mai multe acþiuni
pentru prevenirea îmbolnãvirilor cu virusul COVID-19
în judeþul Mehedinþi.
Poliþiºtii din cadrul Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Mehedinþi au participat la peste 300 de misiuni specifice,
atât pentru asigurarea unui climat de ordine ºi siguranþã
publicã în contextul Sãrbãtorilor Pascale, cât ºi pentru
prevenirea rãspândirii noului tip de coronavirus. Astfel,
au fost verificate 9 societãþi comerciale privind
respectarea restricþiilor pe timpul stãrii de urgenþã ºi au
fost verificate peste 1.200 de persoane privind
respectarea mãsurilor de izolare la domiciliu. De
asemenea, au fost aplicate 96 sancþiuni contravenþionale,
din care 67 au fost pentru nerespectarea interdicþiilor
privind restricþionarea circulaþiei, valoarea totalã fiind
de peste 131.000 lei.
62 de patrule mixte ale Jandarmeriei cu Poliþia au
verificat 65 de persoane aflate în izolare la domiciliu în
11 localitãþi, iar 10 jandarmi au constituit echipaje pentru
însoþirea persoanelor cãtre locaþiile de carantinã,
menþinerea ordinii publice la 12 locaþii de carantinã. În
cadrul misiunilor au participat ºi 31 patrule mixte poliþist
–poliþist de frontierã.
Pompierii mehedinþeni au efectuat 17 misiuni pentru
prevenirea ºi limitarea rãspândirii COVID-19, 12 dintre
acestea constând în acþiuni de decontaminare ºi alte
cinci pentru asigurarea transportului unor persoane, care
au tranzitat judeþul, au fost carantinate sau plasate în
izolare la domiciliu. Echipajul de Cercetare Chimicã
Biologicã Radiologicã ºi Nuclearã din cadrul
Detaºamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin a
efectuat 12 misiuni, care au constat în decontaminarea
a cinci ambulanþe SAJ ºi SMURD, a ºase autospeciale
de transport, dar ºi a unei autospeciale pentru muncã
operativã din cadrul ISU Caraº.
Poliþia Localã Drobeta Turnu Severin a fãcut verificãri
la 50 de locaþii, unde se aflã 127 de persoane în izolare
voluntarã la domiciliu. În dispozitivul comun cu IPJ
Mehedinþi au fost angrenate 11 echipaje de poliþie localã,
dintre care 8 echipaje de ordine publicã ºi 3 echipaje de
circulaþie rutierã.
 Romeo Dorian Crîºmaru
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’
* Am mai zis-o: în timp ce
mai peste tot unde coronavirusul a
fãcut ravagii se vorbeºte, din ce în ce
mai explicit, despre relaxare în mai
toate domeniile, la noi se pare cã
teribila crizã devine ºi mai teribilã. Nu
am ajuns nici la vârful crizei, mai exact
nu au murit suficienþi oameni ca sã
putem, nu-i aºa, afirma asta, prin
urmare, mãsurile din ordonanþele
militare s-au înãsprit. ªi se înãspresc
de la o zi la alta. Direct proporþional
cu creºterea stãrii de nervozitate a
oamenilor care au ajuns la limita
rãbdãrii, a suportabilitãþii, dupã mai
bine de o lunã de izolare, carantinare
sau cum doriþi sã-i ziceþi. De
asemenea, direct proporþional cu
numãrul amenzilor date de poliþiºti,
mai ales persoanelor în vârstã, care
mai pierd din când în când noþiunea
timpului stând pe la cozi în rãgazul
extrem de meschin care le-a fost
acordat de cei care, cicã,
gestioneazã criza.
* O sã vã întrebaþi cum se explicã
aceastã paradoxalã situaþie. Am
încercat sã ne explicãm ºi noi
paradoxul de care vorbim, Nu am
prea reuºit, sincer. Nu am reuºit sã
detectãm o explicaþie logicã.
Altminteri, avem una, e drept,
subiectivã, însã vorba arbitrilor de
fotbal „acoperitã de realitatea din
teren”. Concret, bãieþii ãºtia s-au
învãþat la butoane ºi nu mai vor sã
plece de acolo, au cãpãtat, vorba aia,
gustul puterii. Le place sã þinã lumea
sub ascultare (de când viseazã ei
ºansa asta! Virusul le-a cãzut ca o
pleaºcã, nu se mai întâlnesc ei cu
ocazia asta, de aceea trag de ea ca de

opinii
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„Antiviruºii” în cãutare de caimac electoral

o piele de câine mort, cât mai mult
cu putinþã. Asta credem noi. Poate
greºim, cine ºtie, totul e posibil. ªi
atâta vreme cât nu ne pãrãseºte ideea
cã unii dintre aceºti domni care fac
pe vedetele zilei, urmãresc, unii cât
se poate de transparent, sã îºi creeze
soclurile pentru viitoarele dorite
cariere politice asta vom crede. De
ce spun asta? Pentru cã, din ce în
ce mai des, avem sentimentul cã
se discutã doar adiacent despre
combaterea virusului ºi mult mai
pe faþã ºi mai tranºant despre atuuri
sau despre dispute netranºate
electorl pânã acum.
* Un titlu - întrebare pe reþelele de
socializare: „Ce se întâmplã când
creierul unui golan interacþionazã cu
cel al unui idiot?”. Cititorii noºtri oameni inteligenþi, care nu prea mai
au, precum noi, chef de fabule, au
fãcut imediat legãtura cu scandalul
momentului, cel legat de ideea
ministrului Sãnãtaþii de a îi aduna pe
cetãþenii peste 65 de ani în spaþii
închise, un soi adaptat de „lagare”,
în care sã intre atât cei simptomatici,
cât ºi cei asimptomatici. Mass-media
securistoide din jurul preºedintelui ºi
al cercurilor liberale, simþind cã, prin
declaraþia lui Nelu Tãtaru, PNL o ia
serios la vale în sondaje, au încercat
sã arunce pisica moartã în curtea
doctorului Streinu-Cercel, insinuând
cã propunerea incriminatã vizându-i
pe cei peste 65 de ani i-ar aparþine
acestuia. Minciuna a fost repede
devoalatã, ideea izolãrii de societate
a tuturor persoanelor peste 65 de ani
fiind preluatã inexact ºi profund
tendenþios dintr-o listã de propuneri

a doctorului Streinu-Cercel, înaintatã
Ministerului Sãnãtãþii, dar respinsã
de acest organism încã de atunci. Sa acreditat chiar ideea, discutabilã, a
apartenenþei doctorului StreinuCercel la PSD. Cu alte cuvinte, cu
cea mai profundã nesimþire, PNL,
ca sã scape de rãspunderea moralã
a ideii de strângere a persoanelor
de peste 65 de ani la un loc, a dat
vina, minþind ordinar, pe doctorul
Cercel ºi, nu ºtim cât de justificat,
pe PSD. Suntem deci, pur ºi
simplu, pe terenul disputei
electorale, ceea ce este de naturã

sã compromitã chiar seriozitatea
luptei împotriva coronavirusului.
Ca sã dea forþã acestor manevre
ticãloase, a ieºit la rampã ºi
maestrul Werner care l-a atacat
nedemn pe Streinu-Cercel. ªi,
pentru cã trebuia sã facã ºi puþin
frumos în faþa poporului, acest
Iohannis a anunþat ºi o serie de ...
relaxãri, începând cu 15 mai. Fix.
Ca ºi cum, dumnealui ºtie sigur cã
pe 15 mai criza virusului va fi de
domeniul trecutului. Aºa e când vrei
sã iei caimac electoral dintr-o
dramã colectivã nemaiîntâlnitã.

Online e mai sigur! CEZ Vânzare rãspunde în
continuare la fel de prompt tuturor solicitãrilor
clienþilor sãi ºi comunicã cu aceºtia doar prin
intermediul canalelor online ºi telefonice
Cu Centrele de Relaþii cu Clienþii
CEZ Vânzare închise în aceastã
perioadã pentru siguranþa
angajaþilor ºi a clienþilor, furnizorul
de energie electricã ºi gaze naturale
CEZ Vânzare preia online toate
solicitãrile clienþilor sãi, pãstrând
termenele reduse de rãspuns.
La Info Linia CEZ, în 3,5 minute,
specialiºtii CEZ rãspund la

întrebãrile referitoare la serviciile
CEZ Vânzare, în timp ce 80 % dintre
apeluri sunt preluate în maximuM
45 de secunde, iar rãspunsurile la
solicitãrile de consiliere sunt oferite
în mai puþin de 24 h. Informaþiile cu
privire la întreruperile programate în
alimentarea cu energie electricã sunt
actualizate constant
 Continuare în pag. 12
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Ecologizarea pârâului Crihala

În aceastã perioadã, Serviciul de
Gospodãrire a Apelor Mehedinþi în
colaborare cu Serviciul Public de
Alimentare cu Energie Termicã ºi a
Primãriei Drobeta Turnu Severin
desfãºoarã o amplã acþiune de
ecologizare a pârâului Crihala ºi a
zonei adiacente, pe toatã lungimea
de la confluenþa cu râul Topolniþa
ºi pânã la pãdurea Crihala.
Din pãcate, toatã aceastã zonã a
devenit insalubrã ºi plinã de deºeuri,
motiv pentru care se impuneau de
urgenþã acþiuni de ecologizare ºi
curãþare, cu atât mai mult cu cât s-au
strâns deja tone de deºeuri.
La aceastã acþiune participã angajaþi
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Unde sunt înmormântãrile,
domnule Preºedinte?

Aºa ne spunea domnul
Preºedinte Iohannis, cã dacã nu
vom sta în casã de Învierea
ortodoxã, vom avea înmormântãri,
dupã! Adicã, mergând la slujba de
Înviere, la bisericã, aveam a ne
infesta ºi muri subit, post-factum!
Românii s-au conformat, nu au
mers, nu s-a infestat nimeni de
acolo, deci, am scãpat! Rãmâne
ai Serviciului de Gospodãrire a Apelor atitudinea belicoasã, complet
Mehedinþi care acþioneazã cu o dezechilibratã, cu aer terorist a
autobasculantã, douã buldoesca- domnului Preºedinte, care ne-a vorbit
vatoare ºi un escavator, precum ºi pe un ton panicard, cu o expresie
angajaþi ai Serviciului Public de facialã de piatrã, cu niºte fãlci
Alimentare cu Energie Termicã ºi a încordate ca de orcã flãmândã, cu o
Primãriei Drobeta Turnu Severin care privire glacialã de parcã vorbea din
se ocupã de salubrizarea zonei aferente viscerele unui coronavirus!
Pãreaþi, domnule Preºedinte, cu
pârâului Crihala, în jurul conductelor
tot respectul, un fel de Iona înghiþit
de alimentare cu energie termicã.
În acest an, în contextul epidemiei cu de pandemie!
A fost, desigur, o exagerare din partea
noul coronavirus, când igiena strictã este
Excelenþei-Voastre,
aveþi un popor
cea mai eficientã modalitate de a rãmâne
sãnãtoºi, trebuie sã înþelegem mai mult cuminte, a stat în casã, a suferit cã n-a
ca oricând importanþa menþinerii putut retrãi Învierea în apropierea
icoanelor din bisericile în care s-au
curãþeniei pe domeniul public.
 Viceprimar Daniel Cîrjan botezat sau s-au cununat, cã nu ºi-au
aprins lumânãri ºi candele pe la
mormintele pãrinþilor, bunicilor,
prietenilor, cã nu ºi-au dat “ouã peste
groapã”, cã nu “au dat împãrþituri” la
capul crucilor, în cimitire, a doua zi de
Paºte, dupã datinã, cã nu ºi-au plimbat
copiii în ziua de Paºti, primeniþi în haine
noi, cã nu ºi-au primit finii, cu
plocoanele tradiþionale, în ziua Paºtilor,
cã naºii nu ºi-au putut onora finii, la
masã, dupã vechile cutume transmise
din moºi-strãmoºi, nu, nimic din toate
astea ºi câte altele nu au fãcut, cã v-au
ascultat, ºi v-au dat crezare, dar aºa de
crunt ºi de încruntat le-aþi ºi ne-aþi vorbit,
o nouã destinaþie.
domnule Preºedinte, de parcã ne
Pe doamna Silvia am gãsit-o cu trimiteaþi direct în infern sau în vreun
lacrimi în ochi, ne aºtepta! Deºi gulag, ceva, din poarta bisericilor de ne
aceasta are un handicap ºi un venit prindeau ciracii dumneavoastrã!
modest are grijã de doi bãtrâni ºi
ªi ce propagandã aþi dezlãnþuit,
de un minor. O voce neclarã, domnule Preºedinte, în chiar sâmbãta
acoperitã de masca de protecþie ºi Paºtilor, la televiziuni oficiale, pe
o mâna care tremura pe coºul cu radiourile aºiºderea, numai ºtiri despre
alimente au transmis toatã emoþia morþi de coronavirus! Fulgere negre
ºi bucuria cã “misiunea” a fost veneau dintr-acolo, numai statistici
îndeplinitã cu succes.
morbide, numai informaþii despre
Poliþiºtii mehedinþeni vã urmeazã infestaþi, despre teste pozitive, moarte,
- Sãrbãtori Luminate !!
moarte, moarte, peste tot ne pândea
 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi moartea mai ceva ca pe timpul

Poliþiºtii mehedinþeni s-au implicat
în activitãþi umanitare

În prag de Sãrbãtoare,
poliþiºtii mehedinþeni s-au implicat
în activitãþi umanitare.
Astfel, au pus mânã de la mânã
ºi au vizitat atât un centru de copii
cât ºi o familie greu încercatã de
viaþã. Cu respectarea normelor
privind distanþarea socialã au fost
împãrþite hãinuþe, jucãrii ºi alimente
pentru copii care, din pãcate, nu
primesc prea des vizita Iepuraºului.
Cu imaginea lor în gând,
zâmbind când vor deschide
pachetele, poliþiºtii au plecat spre
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camuflajelor, când se auzea ºuierul
bombelor lansate de aviaþia inamicã, ºi
nu ºtiau bunicii unde vor cãdea
nenorocitele, pe care casã, pe ce stradã,
pe cine va lovi, va omorî... Aºa ne-aþi
zdrobit sãrbãtoarea, domnule
Preºedinte, câtã ne mai rãmãsese din
ea, închiºi în case, ºi ne-aþi zdrobit, pe
noi, poporul dumneavoastrã, cuminte,
care a stat în casã, nu pentru cã l-aþi
terorizat dumneavoastrã ºi propaganda
aservitã, nu, ci pentru cã este cuminte
ºi inteligent, ºi are toate þiglele pe casã,
cum se spune –cu excepþiile pe care le
ºtiam, ºi care chiar s-au manifestat în
sensul tradiþional, am zice, previzibil.
Ne-aþi zdrobit demnitatea, domnule
Preºedinte, ne-aþi cãlcat în picioarele
puterii dumneavoastrã, cu care
putere, noi v-am investit, ºi ne-aþi
umilit ameninþându-ne cu moartea
care ne pândea în ºi din incintele
bisericilor noastre...
Nu a murit nimeni, domnule
Preºedinte, din cauza virusului “prins”
de vreun creºtin-ortodox dintre noi,
domnule Preºedinte, nicio
înmormântare nu va fi din aceastã cauzã,
v-aþi speriat degeaba de grija noastrã,
liniºtiþi-vã, relaxaþi-vã, ºi mai luaþi la
purecat dosarele consilierilor aceia cu
sãmânþã de scandal în peniþele cu care
vã scriu recomandãrile ºi discursurile,
mai “vaccinaþi-i” împotriva spaimei faþã
de poporul din care se trag, dacã-s
români - de nu, duceþi-i la psiholog, la
un consult de specialitate - ºi daþi-i afarã,
cã sunt mulþi alþii care-i pot înlocui dupã
principiul nimeni nu este de neînlocuit.
Inclusiv dumneavoastrã, domnule
Preºedinte! Iar ãsta, sã ºtiþi, nu-i motiv
de spaimã, de fricã, de auto-teroare
personalã, este doar mecanismul
democratic, constituþional, al vieþii
înseºi, pânã la urmã!
 S. Dan
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Creºtini ortodocºi, de Paºti „staþi în casã!”, altfel nu
veþi lua „Luminã”, ci amendã!

Trãim vremuri extrem de tulburi,
nemaiîntâlnite în întreaga istorie a
umanitãþii sub gravitatea acestui
aspect, când „Teoria Conspiraþiei”
este pusã în practicã cu latura cea mai
nocivã, maleficã ºi criminalã.
„Comitetul celor 300” din
„Piramida” secretã lucreazã cu
motoarele turate la schimbarea din
temelii a omenirii. „Competenþa” ºia demonstrat-o, atât în punerea în
scenã ºi regizarea celor douã rãzboaie
mondiale, cât ºi în cele pentru
„democratizãri” forþate din Vietnam,
Afganistan, Irak, Iugoslavia, Libia...,
a actelor de „terorism” (simulat sau
nu) gen World Trade Center 2001, a
asasinatelor, ca politicã de stat tip
Sadam Hussein, Muammar Ghadaffi,
Bin Laden, Qasem Soleimani..., dar
ºi a testãrii „social conditioning”. În
acest sens, pe parcursul a trei decenii,
„cobaii” meleagurilor carpatine au fost
supuºi unei îndobitociri sistematice,
prin mass-media mercenarã ºi
subordonatã, care prezintã publicului
pãreri diversificate pe ton apocaliptic,
în aºa fel încât, acesta se pierde în
labirintul informaþiilor reale presãrate
cu „fake news”. Rezultatul? Poporul,
dezobiºniut sã mai gândeascã ºi sãºi formuleze propriile opinii, a ajuns
sã gândeascã ºi sã vorbeascã aºa
cum doresc pãpuºarii, cã e mai bine
[1] Teodor Fritsch, Die zionistischen Protokolle,
Leipzig, Ed. Verlag, 1933, p. 58-61.
[2] Dieter Rügerberg, Geheimepolitik, Vol.
1. Der Fahrplan zur Weltherrschaft.
Rüggeberg-Verlag Wuppertal 1990, p. 75.
[3] Ibidem, Dieter Rügerberg, op. cit, p.75.
[4] Iniþiativa pentru Carta Naþiunilor Unite
ECO-92 Pãmânt - „The Wrong Kind of Party
Christian Post ” - 27 octombrie 2008.
[5] Henry Kissinger, New York Times, 28
octombrie 1973.
[6] Ibidem
[7] Henry Kissinger Conferinþa Bilderberg,
Evians, Franþa, 1991

sã nu ai nicio pãrere, mai cu seamã
de facturã politicã[1]. Peste patru
cincimi din populaþia României ºi-a
format pãreri lipsite de raþionament,
în care crede ºi le expune agresiv în
jungla reþelelor de, aºa zisã,
„socializare”; asta pânã dã cu capul
de pragul de sus ºi se trezeºte la
realitate. Românii au fost ºi sunt
manipulaþi printr-o propagandã
incisivã, abjectã, persuasivã, ºi, mai
nou, prin panicã generalã isterizatã ºi
ridicarea fricii la rang de mare
„imperator” al zilei.
Al 26-lea preºedinte american,
Theodore Roosevelt, spunea în 1912:
„În spatele guvernului vizibil
domneºte o putere nevãzutã care nu
este credincioasã poporului ºi nu-ºi
asumã nicio rãspundere”[2] „Datoria
ºefului statului este sã distrugã acest
guvern invizibil ºi sã dezlege alianþa
lipsitã de credinþã dintre afacerile
corupte ºi politica viciatã”[3] obligaþia actualului chiriaº flotant de
la Cotroceni, pe care n-a vãzut-o ºi
n-a amintit-o în niciunul din
discursurile sale robotizate.
Deºi, chiar de la finele anului 2019,
conducerea actualã a României era în
cunoºtinþã de cauzã privind
inevitabilul pericol al invaziei SARS
COV-2, cititorul de pe prompter de la
Cotroceni ºi politrucii mandolinaþi în
trei simulacre de guvern, au
subordonat interesele Þãrii Befehlurilor primite din afarã. Degradanta
„sparangheliadã”, dovadã a trãdãrii
selective ºi a sfidãrii tuturor românilor,
supervizatã de serviciile speciale, este
strigãtoare la Cer. Ilegalã, mai cu
seamã în regimul „stãrii de urgenþã”,
dar toleratã la ordine înalte de cãtre
Poliþie, Jandarmerie ºi Armatã.
„Operaþiunea” s-a derulat „noaptea,
ca hoþii”, cu închiderea ochilor ºi
astuparea urechilor forþelor de ordine,
subordonate Befehlului, în livrarea de
sclavi pentru plantaþiile Germaniei,
Belgiei ºi Olandei. Decimarea
sclavilor cazaþi în condiþii inumane,
disconfort ºi boalã la locul de muncã
a fost, probabil, inclusã în „anexa”
secretã, precum cea din 23 august
1939. Extrem de gravã este pierderea
a încã unui grup substanþial de
procente în defavoarea respectului faþã

de menþionatele instituþii ale statului
român, care nu poate fi trecutã cu
vederea.
Scenariul „depopulãrii” nu este
nou. A fost „oficializat” prin bolovanii
de granit, cunoscuþi sub denumirea
Georgia Guidestones, plantaþi „nu se
ºtie de cãtre cine” (oare?) undeva, pe
un teren accesibil cu rol de „Meca”
pentru „prostime”. Deloc întâmplãtor,
sub aceeaºi regie a fost elaboratã ºi
„Iniþiativa pentru Carta Naþiunilor
Unite ECO-92 - Pãmânt” care, în anul
2008,
afirma
rãspicat:
„Suprapopularea este în prezent
vastã, mult dincolo de capacitatea
planetei. Ea nu va rãspunde la
reducerea viitoare a ratei natalitãþii
prin metode contraceptive, sterilizare
ºi avort, dar trebuie sã reducem în
prezent cât mai mult populaþia. Acest
lucru trebuie realizat prin orice
mijloace necesare”[4], iniþiativã
susþinutã de adepþii contemporani,
precum cunoscuta ºi condamnabila
afirmaþie cinicã a Cristinei Lagarde
(fosta ºefã a monstruosului F.M.I.
ºi actualul preºedinte al Bãncii
Centrale Europene „Bãtrânii trãiesc
prea mult ºi este un risc pentru
economia globalã, trebuie fãcut
ceva”... ºi iatã, se face!
Anticipând, parcã, declaraþia
publicã a scorpiei, Henry Kissinger
declara cu patruzeci ºi nouã de ani
în urmã: „Ilegal o putem face imediat.
Constitutional va dura puþin mai
mult[5]. [...] Depopularea ar trebui sã
fie cea mai mare prioritate a politicii
externe faþã de lumea a treia. [...]
Persoanele în vârstã sunt
consumatori inutili. Populaþia lumii
trebuie sã fie redusa cu 50%”[6]
(H.K. e ceva mai generos decât
inscripþia de pe bolovanul din
Georgia Guidestones care se opreºte
la numãrul de 500 de milioane - n.n.).
ªi tot el susþinea în anul 1991: „Azi,
America ar fi indignatã dacã trupele
O.N.U. ar intra în Los Angeles pentru
a restabili ordinea. Mâine vor fi
recunoscatori! [...] Aceasta va fi
valabil si în cazul tuturor popoarelor
din lume, iar ele vor dori sã fie
eliberate de acest rãu. Singurul lucru
de care fiecare om se teme este
necunoscutul. Atunci când este

prezentat acest scenariu, drepturile
individuale vor fi de bunã voie
abandonate de cãtre oameni, mai ales
dacã bunãstarea lor va fi garantatã de
cãtre Guvernul Mondial”[7].
Asumându-mi rãspunderea
afirmaþiei, susþin cã pe fondul celei
mai mari catastrofe demografice din
istoria omenirii ºi prin acceptarea
ocupaþiei militare strãine, puse în fapt
de slugile bãºtinaºe postdecembriste
(citez aici pe cei trei „escu” ºi pe mai
noul rebotezat cu prilejul Paºtelui
Catolic, antiromânul „Sparanghel
Vodã”). La comanda prea puternicilor
lideri ai globalismului agresiv, la
treizeci de ani de la catastrofa
decembristã premeditatã, actualul
Preºedintele, actualul Guvern ºi
actualul Parlament al României au
autorizat discriminarea ºi separarea
pe noi criterii a cetãþenilor Þãrii. Sub
firma Ordonanþelor militare, emise
neconstituþional, nu de Ministerul
Apãrãrii Naþionale, ci de un vremelnic
„Vel(a)”eitar, fixat cu pioneze în
fruntea Ministerului Afacerilor
Interne, au fost legiferate arestul la
domiciliu, condamnarea la alienare,
la moarte lentã sau prin Covid-19 a
celor cu vârsta peste 65 de ani ºi
decimarea Naþiei, transformatã într-o
mulþime adusã la starea „Oilor lui
Panurge”, conduse spre prãpastie de
niºte ciobani ticãloºi. Urmare a
distrugerii economiei naþionale ºi sine die a locurilor de muncã -, a
transformãrii þãrii în Colonie
Corporatistã, românii au ajuns nu
cetãþeni, ci sclavi dispreþuiþi ai acestei
Uniuni Europene, iar fiicele mândrilor
daci, metamorfozate în obiecte de
consum ale haremurilor-bordel din
metropolele noului colonialism
„occidental”.
În ceea ce priveºte Operaþiunea
„Sparangheliada 2020”, versificatã
de RoboCot-2, pe fundal muzical cu
sunet de mandolinã, þãranul român a
devenit un pericol pentru doctrina
globalistã, pentru cã el se
aprovizioneazã singur cu produse
alimentare naturale, dar câþi þãrani mai
are România astãzi? Câþi se vor mai
întoarce vii din cei plecaþi în
„Sparangheliadã”?
 continuare în pagina 10
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O problemã de securitate naþionalã
De ce de o sãptãmânã ºi jumãtate
niciun lider al rromilor sau þiganilor
nu a ieºit sã calmeze spiritele în
România? Sunt mii sau zeci de mii de
rromi care au revenit în þarã dupã
izbucnirea epidemiei. S-a vãzut foarte
clar cã unii dintre aºa-ziºii lideri de
pe reþelele de sociale sau de cartier ai
rromilor incitã la urã ºi la violenþe
stradale. Unii chiar îºi doresc o
confruntare stradalã cu forþele de
ordine. Oare simt cã este un moment
de slãbiciune a statului? Sunt acþiuni
coordonate de undeva? De ce este mai
mult decât suspectã tãcerea liderilor
rromilor în urma acestor acþiuni
violente? Unii rromi par sã îºi
doreascã o confruntare sau mai multe
cu poliþia sau cu jandarmii.
Poate cã s-a umflat pãsatul în ei dupã
40 de zile de stare de urgenþã. De
izolare nu cred cã poate sã fie vorba.
Cred cã am vãzut cu toþii destui rromi
cum umblã liberi pe strãzi. Unii chiar
cu burlane în mânã, sã îºi caute
clientelã. Sãptãmâna aceasta, un grup
de coviltire a reuºit sã parcurgã o sutã
de kilometri pânã sã fie depistaþi de
jandarmi. Oare nu ar trebui sã avem ºi
noi servicii funcþionale care sã depisteze
problemele mai mari sau mai mici
pentru stat ºi sã le anunþe autoritãþilor
care se aflã în conducerea statului?
Sper sã fie vorba doar de
evenimente izolate, deºi sunt în multe

locuri din þarã ºi este vorba numai de
etnici rromi. De când i-a apucat revolta
ºi nu mai pot sta în case? Este o
populaþie încã nomadã în anumite
zone ºi merg sã îºi caute de lucru de
colo colo. Apoi, erau ºi rromi implicaþi
în tot felul de activitãþi la limita legii
peste hotare ºi acum au rãmas fãrã
obiectul muncii. Pe undeva au luat-o
razna pentru cã au bântuit ani de zile
prin Occident ºi au produs ce au
produs pentru a-ºi face palate prin þarã.
România s-a bucurat cumva de
siguranþã din acest punct de
vedere, pentru cã a exportat acest
element de instabilitate. Dar nici nu
pare cã a luat vreodatã în calcul cã
foarte multe persoane violente,
rromi sau români vor reveni în þarã
ºi vor fi o problemã pentru stat.
Sper sã nu fie vorba de violenþe
apãrute prin „grija” cuiva, dar nu ai
cum sã nu te întrebi de ce liderii etniei
tac. Sunt minoritãþi care au dreptul la
locuri în parlament, fãrã sã mai treacã
prin filtrul votului. Ar trebui sã dea
dovadã de o mai mare responsabilitate
ºi sã transmitã public mesaje la calm
ºi pace socialã.
Par dubioase intervenþiile unor aºaziºi lideri sau interlopi, ce or fi, care
incitã la violenþe ºi la intervenþia
poliþiei. România nu trebuie sã devinã,
în toatã aceastã pandemie, terenul de
luptã al unor clanuri interlope. Parcã
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cã ãºtia vor dovezi ºtiinþifice!
21 aprilie –M-am gândit ºi iar m-am gândit, unde sã-mi fac concediul anul
ãsta, sã mã mai odihnesc dupã atâta stat în pat? Poate am sã urmez
recomandarea unora de pe Internet, ºi-am sã-l fac la Pandemia Karantini,
provincia Akassos. Asta vine, cumva, la Greci, comuna din sudul judeþului
nostru? Întreb pentru un prieten, operator de turism. (G. News pt conf. D.D.S)

sunt mult prea siguri pe ei acei þigani
care cer sã vinã poliþia peste ei, care
cer o confruntare stradalã cu poliþia.

legea sau încalcã legea trebuie
eliminat din faºã tot cu ajutorul legii.
Þara noastrã nu are nevoie de zone

România trebuie sã demonstreze cã
este un stat stabil, modern, în care
confruntãrile de tip Ev Mediu nu îºi
au locul. Oricât de greu ar fi statul în
casã, legea este cea care trebuie sã
dicteze, nu ura ºi violenþa. Este nevoie
ca strada sã fie un mediu sigur,
pentru a se putea relua activitãþile
economice. Nu avem neovie de niciun
fel de experimente din acest punct de
vedere. România nu mai trebuie sã
fie cobai, cum ar spune iubitorii teoriei
conspiraþiei. Adicã strada trebuie sã
fie un mediu ostil ºi trebuie sã stãm
în continuare cât mai mult în casã?
Serviciile sunt singurele care nu stau
acasã ºi forþele de ordine la fel. Ele
trebuie sã lupte pentru securitatea
naþionalã. Orice element care tulburã

de instabilitate.
Aºadar, Ministrul de Interne,
premierul, preºedintele trebuie sã îi
cheme la discuþii pe liderii politici sau
de altã naturã ai rromilor ºi sã le
transmitã mesaje foarte clare cã legea
va fi aplicatã foarte dur acolo unde va
fi cazul. ªefii rromilor trebuie sã îºi
calmeze grupurile care incitã la
violenþã, dacã nu vor astfel de
manifestãri violente pe teritoriul
statului. Dacã nu vin cu mesaje clare
în fiecare judeþ, concluzia este cã
susþin astfel de violenþe. Sau poate
cã vor ca legea sã se aplice cu duritate
pentru cei care ies în stradã ºi incitã
la urã ºi confruntãri. Oricum statul
trebuie sã arate clar cine este ºeful
în acest caz.  ªtefan Bãeºiu
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Creºtini ortodocºi, de Paºti ...

Pentru agricultura Germaniei, Belgiei ºi
Olandei sunt buni, pentru cea a României...
doar versurile lui Adrian Pãunescu mai pot
constitui un îndemn adresat „aleºilor
neamului”: „La muncã, derbedei, cã trece anul/
ªi vin ãilalþi ºi-o sã vã ia ciolanul./ Fãceaþi pe
democraþii cei cucernici,/ Cristosul mamii
voastre de nemernici!// Scuipaþi-vã-ntre voi
cum se cuvine/ ªi-apoi convingeþi-vã cã e
bine./ C-aþi luat o þarã de mai mare dragul/ ªi
i-aþi distrus averile ºi steagul!// La muncã, la
bãtut þãruºi...”.
Ne despart câteva zile de Marea Sãrbãtoare
a Creºtinãtãþii Ortodoxe ºi nu pot sã nu
observ cã, recentele restricþii n-au fost
aceleaºi pentru Paºtele Catolic într-o þarã
Ortodoxã. Ortodocºilor li se dicteazã: N-ai
voie la bisericã! N-ai voie la cimitir! Ei au
avut. Hilar sau jalnic, militarii, jandarmii ºi
poliþiºtii au primt ordin sã supravegheze
împãrþirea „luminii” de cãtre câþiva delegaþi
ai B.O.R., echipaþi cu costume distincte ºi
mãºti de protecþie, purtând la braþ o
banderolã albã. Vã amitiþi de afirmaþia
nemernicului lider al U.E., Herman Van
Rompuy, când a sosit pentru prima oarã în
România ºi a dat cu ochii de preoþii români:
„Când veþi termina cu corbii ãºtia?”, întrebare
care reflectã fidel politica uniunii înstelate faþã
de Biserica Ortodoxã Românã ºi desfiinþarea ei,
în scopul aplicãrii unei singure religii - cea
globalistã. Dar despre acest subiect, cu alt prilej.
Menþionez câteva crâmpeie dintr-o scrisoare
a preotului orãdean Ciprian Mega, adresatã
Patriarhului B.O.R., Daniel, acum, în
apropierea Celei mai mari sãrbãtori a
Creºtinãtãþii Ortodoxe: „Nu Coronavirusul este
tema scrisorii mele, ci criza bisericeascã fãrã
precedent, pe care o genereazã presiunea
mediaticã din aceste vremuri. [...] Ce
credibilitate mai avem înaintea tinerilor careºi iau vieþuirea creºtinã în serios? [...] suntem
responsabili de drama unui popor de oameni
hãituiþi ºi depresivi. […] Observ cã fiecare
popã a preluat lozinca mitropolitului
Hierotheos Vlachos, anume sã facem din
fiecare casã o bisericã. Da, dar lucrul acesta
trebuie sã-l facem întotdeauna, nu doar în
vreme de epidemie! […]. Nu avem voie, ca
Bisericã, sã îngãduim acestui regim
antihristic sã loveascã în comuniunea
poporului român cu Hristos!”.
Asemenea milioanelor de români sunt
creºtin ortodox, în România ortodoxismul fiind
reprezentat, ca religie majoritarã, în proporþie
de aproape 90%, respect datinile, tradiþiile
[8] https://www.libertatea.ro/stiri/antreprenoriineamt-care-ajuta-sistemul-medical-plangeaudoctorii-la-telefon-2954600
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poporului meu ºi credinþa în Biserica Neamului
- din pãcate, singura care meritã încrederea ºi
în care încã mai crede poporul român, ea fiind
un ghimpe pentru mondialiºti, un ultimul
bastion în calea demonicului holocaust agresiv
al „Bilderbergilor”, erijaþi în dumnezeii planetei.
Mãi, Sparanghel Vodã, încã din noiembrie
2014 am observat cã eºti purtãtor illegal de
creier fãrã sinapse. Pentru asta am spus atunci,
susþin ºi astãzi: nu eºti preºedintele meu! Nu
m-am înºelat. Nici ãlãlalt n-ar fi fost! Acum,
când Þara are nevoie de unitate, de apãrare ºi
de rezistenþã psihicã, te-ai gãsit din nou sã agiþi
bãþul prin gard ºi sã creezi haos în isterie. Prost
obicei! Acum, Þara are nevoie de unitate, nu
de ameninþãrile ºi blestemele tale. Nu ceea
ce n-au fãcut alþii ne intereseazã acum - va
veni timpul ºi pentru ei -, ci ceea ce faci tu ºi
Guvernul tãu pentru oamenii Þãrii. Deºi este
Obligaþia, nu Datoria ta, pânã azi n-ai fãcut
nimic pentru cetãþenii României. Þi-ai plimbat
nãdragii de colo colo, þi-ai aruncat paltonul
aiurea, ai mers la schi ºi la plajã când þi-a
fost voia, dar de nevoile poporului nu te-a
durut nici în cot.
Învaþã mãcar acum de la antreprenorii din
judeþul Neamþ, care, la ceas de bejanie, au
adunat în jurul lor o întreagã comunitate pentru
a ajuta sistemul medical dupã puterea ºi
generozitatea oamenilor locului. Când
epidemia fãcuse deja picioare lungi la noi, erai
preocupat pânã peste cap de „anticipate” ºi nai acceptat sã þi se vorbeascã despre ea! Atunci
când tu ºi LuCovid aþi fost întrebaþi de crizã aþi
rãspuns tâmp: „Care crizã ?”. Ai uitat? Iatã ce
spun nemþenii români (nu nemþii): „Nu este
un moment în care sã ne scoatem ochii, e un
moment în care sã ne organizãm ºi sã ne unim
forþele. Plângeau doctorii la telefon, plângeam
unii cu alþii. Medicii ºtiau ce înseamnã sã
primeascã pacienþi ºi sã nu aibã echipament.
Faptul cã cineva s-a gândit la ei, cã a avut grijã
de ei, cã le-a adus ce le trebuie a contat foarte
mult. Iar rezultatul cel mai mare a fost cã au
rãmas întregi la minte ºi pe picioare”[8].
Învaþã de la ei, Vodã Sãparanghel, pentru
cã, va veni vremea când tu ºi guvernele tale
veþi da seama pentru incompetenþa ºi ticãloºiile
voastre! ªi, în treacãt, fie spus, unde-ai fost,
Vodã Sparanghel, în zilele de Paºti Catolic, cã
nu te-am vãzut la prompter? Starea de urgenþã
nu-i ºi pentru tine ºi fistichia ta consoartã? Sau
aþi dat curs invitaþiei lui Adrian Pãunescu la
bãtut þãruºii… ºi n-aþi spus nimãnui?
Pentru tot Neamul Românesc ºi pentru
credincioºii de altã etnie, dar loiali României,
Hristos a înviat! ªi o sãptãmânã luminatã!
Ion Mãldãrescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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Virusul COVID 19, tot
mai aproape de Primãria
Orºova

O orºoveancã de 68 de ani a murit luni seara,
infectatã cu coronavirus. La nivel naþional, bilanþul
zilei de 20 aprilie 2020 indica nu mai puþin de 20 de
decese din cauza COVID 19. Printre românii rãpuºi
în acea zi de virus se aflã ºi douã femei din judeþul
Mehedinþi, una dintre ele fiind din Orºova. Faptul cã
ginerele acestei doamne este angajatul
municipalitãþii a creat teama cã virusul ar putea sã fi
ajuns ºi în instituþie

Decesul înregistrat la nivel naþional cu numãrul 478,
ca urmare a infectãrii cu coronavirus, este cel al unei
orºovence în vârstã de 68 de ani. Femeia a fost internatã
pe 19 aprilie 2020, direct la Secþia ATI din Spitalul
Judeþean Severin ºi i s-au recoltat probe. În aceeaºi zi,
rezultatul infectãrii cu COVID 19 a fost confirmat ca
pozitiv. La numai o zi distanþã, femeia a murit la acelaºi
spital din Severin. Autoritãþile sanitare anunþau ºi
comorbiditãþi: obezitate, diabet zaharat tip II, HTA grd.
II, boalã cardiovascularã, afecþiune tiroidianã.
Potrivit surselor noastre, confirmate ulterior chiar
de mai multe persoane, inclusiv primarul Orºovei,
ginerele femeii decedate lucreazã chiar în cadrul
Primãriei Orºova, unde încã nu se ºtie cu câte
persoane a intrat în contact. Tot potrivit unor surse,
confirmate, pe 21 aprilie 2020, chiar de cãtre DSP
Mehedinþi, DSP a intrat în alertã ºi a luat deja mãsurile
legale din punct de vedere epidemiologic. Ginerele
orºovencei de 68 de ani, decedatã pe data de 20
aprilie 2020, infectatã cu COVID 19, este în acest
moment izolat la domiciliu.
„Într-adevãr, ginerele femeii decedate este angajat
pe un utilaj al primãriei. Nu prezintã simptome. DSP
nu a dispus mãsura izolãrii pentru ceilalþi angajaþi ai
primãriei, iar instituþia îºi desfãºoarã activitatea cu un
numãr restrâns de salariaþi”, a declarat primarul
Orºovei, Marius Stoica, pe 21 aprilie 2020.
„Este o anchetã epidemiologicã în desfãºurare. DSP
ul va comunica”, spunea ºi prefectul de Mehedinþi,
Cristinel Pavel, în aceeaºi zi.
ªi, între timp, dupã îndelungi stãruinþe, a venit ºi
un scurt punct de vedere de la DSP Mehedinþi:
„Ultimul deces, persoanã de sex F, vârsta 68 ani, din
judeþul Mehedinþi, a fost internatã la Spitalul Judeþean
de Urgenþã Drobeta Turnu Severin, secþia ATI în data
de 19.04.2020, datã la care a fost testatã COVID-19,
rezultatul fiind pozitiv. Data decesului 20.04.2020.
Persoana decedatã suferea de obezitate tip II, HTA
grad II, boala cardiovascularã, afecþiune tiroidianã.
Ancheta epidemiologicã este în desfãºurare, în acest
moment membrii familiei se aflã în izolare la
domiciliu”. De altfel, tot pe 21 aprilie 2020, aceeaºi
direcþie judeþeanã de sãnãtate publicã anunþa cã în
judeþul Mehedinþi sunt 42 cazuri confirmate cu
COVID-19 (din care 6 persoane vindecate, 8
persoane decedate, 28 persoane internate).
 Romeo Crîºmaru

informaþii
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Martor mincinos

Aveam în jur de ºase ani.
Oricum, nu eram la ºcoalã. Într-o
zi eram cu vitele pe marginea
ºoselei, pe la Podiºcã. Ferma
tocmai culesese porumbii, tãiase
cocenii ºi-i fãcuse þuþe de-o parte
ºi de alta a ºoselei. Prin coceni
umblau vitele lui Ilie al lui Iancu.
Ilie cãuta porumbi în braþele de
coceni. La un moment dat a apãrut
Romicã Pãuleþ, paznicul. Era un om
înalt, puternic, cãruia îi ºtiau de
fricã ºapte sate. Nu i-au suflat mulþi
în borº! Când a vrut sã ia vitele lui
Ilie la curtea fermei, sã le oborascã,
acesta a început sã-l înjure. A urmat
un lung schimb de vorbe grele ºi
înjurãturi, aruncãturi cu pietre ºi
ameninþãri care mai de care mai
periculoase. Romicã a adunat,
totuºi, vitele lui Ilie, iar acesta a
pãstrat o distanþã respectabilã. Au
pornit spre fermã. Cale de vreun
kilometru, cât aveau de mers pânã
la fermã, cearta n-a încetat. ªi oile
mele fuseserã prin cocenii fermei,
dar pe mine nu m-a bãgat în seamã.
Nu mi-am putut birui curiozitatea
ºi am mânat ºi eu vitele mele dupã
cei doi. Îmi fãcea plãcere sã-i vãd,
sã-i aud. Trebuia sã spun acasã tot
ce s-a întâmplat, cu lux de
amãnunte, nu puteam sã ºtiu doar
fragmente. Mã umfla râsul când îi
vedeam pe cei doi zburãturindu-se
cu pietre. Fiecare dãdea în celãlalt,
dar nici o piatrã nu ºi-a atins þinta.
Eu aº fi ochit mult mai bine! La
Table, mi-am luat vitele ºi am
pornit spre casã, îmbufnat cã cei
doi nu se loviserã nici cu pumnii,
nici cu parii, nici cu pietrele, aºa
cum se tot lãudaserã! Abia am
povestit acasã!
Peste vreo câteva zile, tãticu mia spus cã Romicã l-a dat pe Ilie în
judecatã ºi cã m-a pus pe mine
martor. Ei, acu era acu! Ajunsesem
ºi martor! Tãticu mi-a spus: ,,- Mã,
vezi cã Romicã vrea sã te înveþe ce
trebuie sã spui! Tu ascultã-l, nu-l
contrazice. Vezi cã eu o sã tac sau
o sã zic cum zice el. La judecatã,
însã, tu sã spui numai ce ai vãzut
ºi ce ai auzit. Lui o sã-i spui pe
urmã cã þi-a fost fricã sã minþi! Þie
n-are ce sã-þi facã, dar nouã ne
poate face necazuri. Suntem în
mâna lui cu vitele. La fermã le avem

învoite!” Zis ºi fãcut!
A venit Romicã la noi cu o zi
înainte de proces. Mi-a fãcut un
lung instructaj despre ceea ce
trebuia sã spun eu la proces.
Scenariul nu semãna cu cel ce se
derulase în realitate. Romicã
trebuia sã aparã ca un mieluºel, în
care Ilie lovea cu pumnii, cu parul,
cu pietre, cu ce apuca. Ilie îl înjura
cu tot ce era în cer ºi pe pãmânt,
iar el nu deschidea gura. Se chinuia
doar din rãsputeri, plin de sânge ºi
cu hainele rupte, sã apere
proprietatea statului. L-am ascultat
ºi i-am promis cã aºa voi spune.
În noaptea zilei de judecatã a venit
la noi cu ºareta lui Stancu, ºeful de
fermã. M-a luat pe mine ºi pe tãticu
ºi a plecat cu noi la Severin. Pânã
ar începe judecata, a cumpãrat mult
salam, pâine, dulciuri. Nu mai
mâncasem pânã atunci salam.
Acela a fost nemaipomenit de bun.
Am mâncat toþi la ºaretã, apoi am
intrat în sala de judecatã. N-a durat
mult ºi procesul a fost strigat. A
spus reclamantul versiunea lui, a
spus-o ºi pârâtul pe-a sa, apoi mau chemat pe mine sã depun
mãrturie. A jurat tãticu pentru
mine ºi au început sã mã întrebe
ce vãzusem ºi ce auzisem. Miam luat inima în dinþi, am roºit
pânã în vârful urechilor ºi am
spus… adevãrul.
Când am ieºit din salã, în curtea
judecãtoriei, tãticu a început sã mã
certe, cã nu l-am ascultat pe
Romicã. Am rãspuns cã mi-a fost
fricã. Romicã, râzând, i-a spus lui
tãticu: ,, - Nicolae, nu certa copilul!
E suflet curat de copil. Noi am intrat
încãlþaþi în sufletul lui. Pentru copiii
ãºtia curaþi la suflet mai þine
Dumnezeu lumea, nu pentru noi!
Bine, mã, nepoate, bine cã nu
minþiºi! Lasã, îi dã o amendã ºi
gata. Dacã tu spuneai aºa cum team învãþat eu, îl bãgau ani mulþi la
puºcãrie! E mai bine aºa! Suntem
oameni. Necazul trece, oamenii
rãmân!” Ne-a dus apoi la
restaurant. A fost prima datã când
am mâncat la un restaurant.
Prima ºi singura mea ºansã în
viaþã de a deveni martor de meserie
a eºuat! Asta e!
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Peste 130 de misiuni ale pompierilor
mehedinþeni în minivacanþa de Paºte
Pompierii din cadrul ISU
Mehedinþi au intervenit, în
minivacanþa de Paºte, pentru
stingerea a 15 incendii, 12 dintre
acestea izbucnite la vegetaþie uscatã
ºi trei la anexe ºi locuinþe,
transportul a douã persoane
supraponderale ºi cu probleme
medicale de la domiciliu la spital,
dar ºi pentru cãutarea ºi salvarea,
din fluviul Dunãrea, a unor persoane
ce s-au rãsturnat cu barca.
Serviciul SMURD din cadrul ISU
Mehedinþi a intervenit la 31 de
urgenþe medicale.
În toate cele patru zile, pompierii
mehedinþeni au efectuat 86 de misiuni
pentru prevenirea ºi limitarea
rãspândirii COVID-19, 59 dintre
acestea constând în acþiuni de
decontaminare a ambulanþelor
SMURD, SAJ, dar ºi a autospecialelor
destinate transportului de persoane
ºi 27 desfãºurându-se pentru
preluarea ºi transportul unor

persoane care au tranzitat judeþul, au
fost plasate în carantinã, sau au avut
nevoie de îngrijiri medicale.
În noaptea de joi, 16 aprilie a.c., la
solicitarea poliþiei de frontierã, mai
multe echipaje de pompieri din
cadrul Detaºamentului Drobeta Turnu
Severin au intervenit pentru cãutarea
ºi salvarea unor persoane ce s-au
rãsturnat cu barca în fluviul Dunãrea,
în zona comunei Hinova. S-a reuºit
salvarea a nouã persoane, care, dupã
primirea îngrijirilor medicale de
specialitate, au fost transportate de
cãtre ISU Mehedinþi la spaþiile de
carantinare din comuna Gogoºu.
Zilnic, echipaje ale ISU Mehedinþi
au desfãºurat misiuni de cãutare a
persoanelor aflate în acea noapte, pe
fluviul Dunãrea. Cãutãrile
persoanelor continuã ºi astãzi,
pompierii desfãºurând misiunea de
cãutare cu ajutorul unei ambarcaþiuni.
Locotenent Nistor Ramona
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In memoriam!

Într-o vreme de pandemie
comunistã a anilor 80-90 când
marxismul „þâºnea prin toþi porii
societãþii”, în afara de dizidenþii
direcþi, mare parte morþi mai înainte
prin temniþele comuniste, a mai
existat o clasã care nu pãrea cã existã,
foarte discretã, foarte cultivatã formatã
din mari creatori ºi mari intelectuali
care se opuneau sistemului alftel, ºi
anume prin promovarea de mari
valori, în competiþie cu ceilalþi,
formaþi de partid, cu spoialã, de la
ªtefan Gheorghiu sau cu alþi care mai
erau încã activi ºi ºcoliþi la Moscova.
Am avut onoarea de a fi apropiat, sau
dacã vreþi, fie ºi doar de a cunoaºte,
pe unii dintre aceºti oameni de
imensã valoare ºi calitate umanã:
Petru Creþia, Mircea Ciobanu, Marin
Preda, Emil Manu, sã mã refer doar
la câþiva din clasa literaþilor; apoi un
mare istoric ca academicianul Emil
Condurachi, un mare psiholog ca
Paul Popescu Neveanu, un mare

remember
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Domnul profesor ALEXANDRU BOBOC a închis
catalogul cu NOTA 10!
estet ca Ion Ianoºi, un mare logician
europen cum a fost mehedinþeanul
Gh. Enescu, ªtefan Odobleja ºi foarte
mulþi alþii. Dar o nu rarã onoare am
avut-o fiindu-i student domnului
Academician Alexandru Boboc mai
mulþi ani, un profesor care nu fãcea
parte de nici un fel din epoca
comunistã! ªi nu fãcea parte pentru
cã el ne preda taman filosofia care
era hulitã de marxism: filosofia
iluministã, apoi subiectivã a lui Kant,
cea obiectivã a lui Hegel, ca ºi întregul
secol filosofic cu frâmântãrile sale
ontologice ºi metafizice date de un
Nietzsche, de un Schopenhauer, de
un Bergson, apoi cele mai recente
heideggeriene ºi husserliene ºi tot ce
a dus la filosofia contemporanã, teoria
valorilor etc. Alexandru Boboc se
legase mult de Kant, kantianism,
neokantianism, tradusese personal
din aceºti clasici ai filosofiei moderne,
îºi închinase viaþa studierii cu zel ºi
mare determinare a acestor zei ai
filosofiei. Alexandru Boboc ne fãcea
sã înþelegem ºi o altã lume, ºi anume
marea lume culturalã a occidentului,
atât de hulit. El nu pãrea un dascãl
din lumea aia în care trãiam noi pe
atunci. Dizertaþiile lui de la cursuri
erau mai degrabã niºte solilocvii sau
niºte discuþii avute cu atutorii însãºi
pe care-i interoga de faþã cu noi.
Vorbea foarte repede ºi foarte exact.
Putea vorbi ore în ºir cu un sens
magistral. Pãrea mai degrabã un
apostol care-ºi proslãvea idolul din

momentul acela. Deosebit de blând
ºi de prietenos nu aveai cum sã nu
þi-l doreºti apropiat pe întregul traiect
al vieþii tale, ceea ce s-a ºi întâmplat
cu mulþi dintre noi. Am avut iarãºi
nesperata ºi pe deplin nemeritata
onoare de a þine la mine, ca ºi la toþi
ucenicii lui pe care-i considera niºte
copii de-ai sãi. Era mehedinþean fãrã
sã ºtiu pe acele vremuri ºi asta nu ar
fi schimbat nimic. Pornindu-ºi la
început studiile din Vânju Mare a
ajuns sã conferenþieze la marile
catedre europene ºi sã publice lucrãri
de referinþã ce se predau astãzi la
marile universitãþi din vest. În þarã a
avut cel mai înalt respect din partea
intelectualilor de fineþe, determinând
ºlefuirea culturalã a zeci de destine.
Acum câþiva ani l-am propus pentru
premiile de excelenþã ale Severinului,
a venit cu tot dragul ºi cu modestia-i
angelicã ne fãcea pe toþi sã ne simþim
bine. Alexandru Boboc te ridica la
înãlþimea sa culturalã printr-un firesc

pe paginile web www.cez.ro ºi
www.cezinfo.ro în secþiunile
dedicate. Totodatã, facturile
electronice se transmit clienþilor în
momentul emiterii iar timpul mediu
de rãspuns la solicitãrile primite pe
chatul CEZ Vânzare este de un minut
ºi 46 de secunde.
În luna martie, clienþii CEZ Vânzare
au fost activi ºi au dialogat intens cu
furnizorul lor de energie electricã ºi gaze
naturale, folosind canalele online ºi cele
telefonice, din confortul de #acasã.
Principalele 5 subiecte de interes
pentru clienþii CEZ Vânzare au fost:
- Solicitarea informaþiilor despre

sold (valoare sold per cont client)
–informaþie solicitatã de peste 11
500 de clienþi, atât telefonic cât ºi
prin intermediul canalelor online;
- Informaþii referitoare la factura de
energie electricã/ gaze naturale
(valoarea facturilor, perioada de
emitere, istoricul de consum, etc),
solicitate de peste 6 000 de clienþi,
atât online cât ºi telefonic;
- Cantitatea de energie electricã
contractatã (ce cantitate de energie
electricã a fost înregistratã pentru
consumul lunar, în convenþia de
consum anexatã contractului de
energie electricã) –acest tip de
informaþie le-a fost furnizatã celor peste

Viorel Mirea

Somn lin!

Doliu în FILOSOFIA ROMÂNEASCÃ

Dispariþia dintre noi a prof. univ. dr. Alexandru BOBOC (1930-2020),
membru al Academiei Române, profesor emerit al Universitãþii din
Bucureºti, Facultatea de Filosofie, ne-a cutremurat ºi pe noi, admiratori
ai anvergurii intelectuale a domniei-sale, foºti studenþi într-ale filosofiei,
risipiþi prin redacþii, ºcoli, medii culturale de unde încercãm sã limpezim
înþelegerea vieþii ºi a manifestãrilor ei.
Cupola filosofiei româneºti este mai tristã ºi mai lipsitã de o minte
strãlucitã, dar care a lãsat în urma sa o operã ce va lumina calea adevãrului,
a cunoaºterii ºi a dezvãluirii umanului din noi ºi a rosturilor lumii ºi
ale lumilor multã vreme de aici înainte.
ziarist Teodor Abagiu

Memorie nesfârºitã!

Online e mai sigur! CEZ Vânzare rãspunde... 3 340 de clienþi interesaþi de subiect;
 urmare din pagina 6

fantastic ºi dezarmant. Anul trecut a
fost invitatul nostru de 15 ianuarie,
la marea sãrbãtoare pe care am
organizat-o în Palatul Culturii. Din
motive de sãnãtate ºi de vreme rea
nu a putut sã vinã, dar începusem
împreunã niºte proiecte culturale prin
care el singur propunea sã vinã ºi sã
conferenþieze în faþa severinenilor. Din
motivele pe care le cunoaºteþi cu toþii
aceste proiecte au cãzut. Acum,
privind înapoi cu fascinaþie vedem
ce elitã culturalã de mare anvergurã
am avut ºi care se subþiazã pe fiecare
zi ce trece. Mulþumim enorm
Domnule Academician Alexandru
Boboc pentru cã ne-aþi învãþat mai
mult decât se putea atunci, pentru
toþ ce aþi fãcut pentru noi urmând ca
de acum înainte, genereaþiile
noastre sã înceapã sã facã tot ce pot
pentru opera dumneavoastrã! Somn
lin, profesor drag!

- Care sunt modalitãþile de alocare a
plãþilor efectuate de un client cu mai
multe locuri de consum. Aproximativ
3 900 de clienþi CEZ Vânzare au fost
interesaþi de detalierea modului de
alocare al plãþilor, primind informaþii
punctuale despre numãrul ºi data de
emitere a facturilor pentru care au fost
alocate sumele plãtite;
- Informaþii despre contractarea
serviciilor de furnizare energie
electricã ºi gaze naturale, solicitate de
peste 3 200 de clienþi CEZ cãrora leau fost comunicate documentele
necesare pentru încheierea unui
contract de furnizare energie electricã
ºi/ sau gaze naturale.

prof. Dan ªalapa

Reamintim faptul cã furnizorul
CEZ Vânzare rãmâne disponibil
pentru soluþionarea tuturor
solicitãrilor clienþilor sãi, prin
urmãtoarele canele de comunicare:
- Info Linia CEZ - 0251 929,
disponibil ºapte zile pe sãptãmânã, în
intervalul orar 08:00 –20:00, în timp
ce înregistrarea deranjamentelor
electrice poate fi efectuatã non stop;
- Portalul ºi aplicaþia mobilã
MYCEZ, care poate fi accesat atât în
varianta web, pe mycez.cezinfo.ro, cât
ºi de pe telefonul mobil sau tabletã,
prin aplicaþia disponibilã în AppStore
sau Google Play;
Direcþia Comunicare ºi Marketing
CEZ România
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)
Ai spor în toate în primele zile ale
sãptãmânii, astfel cã poþi rezolva treburi restante, atât
în plan personal, cât ºi în plan profesional. Evitã
graba, hazardul ºi implicarea în treburile altora sau în
cele prea solicitante! Organismul este vulnerabil,
astfel cã energia vitalã fluctueazã mult. Segmentul
financiar aduce noutãþi, în sensul cã se vor deschide
variante noi de câºtig din munca proprie. Tentaþia
cheltuielilor este mare ºi pãguboasã. Rezumã-te la a
consuma ºi cheltui strictul necesar. Finalul
sãpãtmânii este potrivit dialogului cu prietenilor,
activitãþilor de studiu, documentare sau pentru a pune
ordine în documentele personale ºi profesionale.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)
Sãptãmâna debuteazã cu stãri de spirit fluctuante,
astfel cã nimeni ºi nimic nu îþi intrã în voie.
Controleazã-þi trãirile ºi priveºte partea plinã a
paharului vieþii tale. Sunt moemnte bune pentru
dialog interior ºi pentru a regândi trasee de viaþã
activitate. Ai ºanse deosebite de a privi cu obiectivitate
la situaþia în care te afli ºi de a stabili repere noi.
Farmecul ºi misterul care te înconjoarã vor atrage multe
priviri, admiraþie, dar ºi critici ale unora care doresc
sã afle mai multe despre tine ºi intenþiile tale. Bine
ar fi sã-þi vezi numai de treburile ºi interesele tale,
fãrã a te lãsa impresionat sau sedus de vorbele ºi
gesturile celorlalþi. Existã mulþi profitori în preajma
ta, iar acum este vremea sã te te debarasezi de ei.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)
Este momentul sã pui ordine ºi disciplinã în relaþiile
cu prietenii, deoarece chiar din primele zile ale
sãptãmânii unii te vor necãji destul de mult. Poþi
descoperi intrigi þesute de multã vreme, dar care acum
încep sã iasã la ivealã în cele mai ciudate moduri.
Prudenþã, discernãmânt ºi ai rãbdare pentru a afla
despre ce este vorba! În structura fiinþei tale se petrec
schimbãri profunde ºi definitive, astfel cã nu mai
este timp ºi loc pentru compromisuri ºi hazard.
Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele gâtului ºi
pe segmentele sistemului uro-genital, deci îngrijeºtete pe îndelete. Îþi vei reveni în weekend, astfel cã vei
putea sã te ocpi cu succes de treburile personale.

Zodia Rac

(23 Iunie - 22 Iulie)
Sãptãmâna debuteazã cu forfotã în plan socioprofesional, astfel cã activitatea de bazã va fi
socializarea ºi reorganizarea activitãþilor profesionale.
O zi cu posibile neplãceri atât în relaþia cu ºefii ºi
autoritãþile, cât ºi cu membrii familiei este 23 aprilie.
Fii prudent ºi evitã escaladarea conflictelor! Imaginea
ta în ochii celorlalþi poate avea de suferit. Prietenia
ºi tot ce implicã ea va cunoaºte modificãri începând
din aceastã sãptãmânã. Este un moment prielnic
pentru a renunþa la persoanele care þi-au creat
neplãceri. Orienteazã-te spre alþii, care corespund
noului tãu mod de gândire ºi acþiune. La finalul
perioadei analizate este bine sã te odihneºti ºi sã
visezi cu ochii deschiºi la un viitor luminos.

Horoscop
Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)
În ultimele zile ale sãptãmânii eºti animat
de idealuri nobile, realizând o legãturã
imaginarã cu Ierarhiile divine. Revelaþiile din
acest zile îþi pot aduce lãmuriri asupra situaþiilor
ºi relaþiilor în care eºti implicat, plus idei bune
de a progresa spiritual, dar ºi profesional.
Noteazã totul într-un jurnal personal ºi asumãþi cele scrise. Vor veni momente în care sã se
împlineascã exact cele gândite ºi dorite acum.
La locul de muncã apar schimbãri importante,
unele radicale ºi total neaºteptate. Prudenþã,
discernãmânt, rãbdare ºi toleranþã! Relaþiile cu
ºefii ºi autoritãþile sunt deosebite. Dialogurile
cu prietenii de las fãrºitul sãptãmânii vor fi
agreabile ºi îþi vor oferi informaþii utile pe
termen lung.

Zodia Fecioarã

(23 August - 22 Septembrie)
Se întrezãresc cheltuieli pe facturi, aspecte
legate de datorii de orice fel, însã ºi moºtenirile
ºi partajele pot avea nevoie de atenþie, discuþii
ºi rezolvãri ce nu mai suportã amânare. Ziua de
23 aprilie poate aduce pagube, disensiuni în
acte ºi decizii, astfel cã ar fi bine sã eviþi aceastã
zi pentru semnarea documentelor importante,
pentru cheltuieli sau pentru implicarea în acþiuni
de anvergurã. Apar informaþii deosebite
privitoare la strãinãtate, fie cã este vorba despre
o cãlãtorie de agrement, de afaceri, fie pentru
studii sau lucru pe termen lung undeva, departe
de locurile natale. Sunt momente deosebite în
care îþi vei remodela filozofia de viaþã,
orientându-te spre un alt sistem de credinþã.
Dialoguri cu ºefi ºi cu autoritãþi, plus
responsabilitãþi profesionale noi.

Zodia Balanþã

(23 Septembrie - 22 Octombrie)
Schimbãri în relaþiile parteneriale! Datoritã
unor persoanei iubite, sau copiilor, sau
activitãþilor tale de tip hobby, atât partenerul de
viaþã, cât ºi colaboratorii îþi pot face reproºuri
serioase ºi adevãrate. Fii prudent ºi analizeazã
atent ceea ce se petrece în aceste relaþii ºi
opereazã schimbãrile necesare pentru
îmbunãtãþirea lor. Filtreazã cu ajutorul sufletului
tau ceea ce afli ºi decide apoi în consecinþ. În
plan financiar se întrezãresc modificãri, astfel
cã pot apãrea variante noi de câºtig dintr-o
colaborare, poþi primi moºteniri sau se lãmuresc
lucrurile în acest sens.

Zodia Scorpion

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
Ai multe de rezolvat la locul de muncã, dar ºi
acasã te aºteaptã o serie de treburi domestice
restante. Planificã totul atent ºi lasã loc ºi pentru
situaþii neprevãzute. Sãnãtatea este vulnerabilã,
astfel cã în intervalul 23 –26 aprilie te poþi gândi
la un plan de analize, consultaþii medicale sau
intervenþii chirurgicale. Relaþiile parteneriale
capatã valenþe noi, astfel cã se pot ivi revizuiri
în colaborãri, propuneri noi de colaborare sau,
în funcþie de logica lucrurilor poate intra în
discuþie ºi oficializarea unei relaþii cu un partener
de viaþã. Prudenþã, rãbdare, toleranþã!
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Zodia Sãgetãtor

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Accentul sãptãmânii revine segmentului amoros.
Se contureazã schimbãri în relaþiile cu cei dragi, fie
cã este vorba despre persoana iubitã, fie cã este vorba
despre copii. Deocamdatã, totul este învãluit într-o
ceaþã greu de pãtruns ºi bine ar fi sã laºi lucrurile
aºa. Chiar dacã îþi doreai altceva de la cei dragi, ai
încredere cã la momentul potrivit vei primi. Tu eºti
cel care ar fi bine sã-ºi reevlueze felul în care priveºte
iubirea ºi implicaþiile ei. la serviciu se contureazã o
etapã nouã. Ceva se încheie, ceva începe. Este rost
de noutãþi inedite în tot ce þine de planul muncii. ªi
sãnãtatea are nevoie de îngrijiri suplimentare, de aceea
fii prudent ºi îngrijeºte-te corespunzãtor.

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)
Sãptãmâna debuteazã alãturi de membrii familiei
ºi de neamuri, astfel cã ar fi bine sã-þi programezi
atent treburile, lãsând loc ºi factorului neprevãzut.
Pot interveni cãlãtorii pe distanþe scurte pentru a
rezolva chestiuni personale, pentru a ajuta pe cineva
drag sau în interes de serviciu. Fii prudent în vorbe ºi
fapte! În segmentul amoros se contureazã schimbãri.
Observã încotro bate vântul schimbãrii ºi traseazã
rapid planuri noi, fie de a revigora o relaþie
sentimentalã existentã, fie a te implica într-o alta.
Copiii sunt un alt subiect principal al intervalului
analizat. Treburi de rutinã ºi evidenþierea unor
probleme de sãnãtate.

Zodia Vãrsãtor

(21 Ianuarie - 18 Februarie)
Tema principalã a sãptãmânii este
reprezentatã de relaþiile cu membrii familiei, cu
neamurile, casa ºi bunurile patrimoniale. Se
contureazã schimbãri de mare anvergurã, astfel cã de
unele persoane dragi ºi apropiate sunt ºanse sã te
desprinzi prin varii metode ºi din varii motive. Fii
tolerant ºi acceptã ºi alte puncte de vedere! Unii îþi
pot face tot soiul de reproºuri, însã ascultã cu atenþie
ºi gândeºte-te la spusele lor. Treci prin transformãri
interioare profunde ºi, uneori, îþi poate fi dificil sã
duci treburile la bun sfârºit. Sfaturile ºi ajutorul celor
dragi îþi sunt de un real folos pe termen lung.
Persoana iubitã sau copiii îþi sunt alãturi ºi te atrag
în activitãþi de tipul hobby.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
Apar cheltuieli, dar vin ºi banii necesari realizãrii
acestora în primele zile ale sãptãmânii. Însã, fii
prudent cu orice investiþie financiarã deoarece sunt
posibile erori de judecatã. Pierderile ºi fraudele pot
fi frecvente. Este posibil sã primeºti bani, bunuri,
cadouri sau favoruri dinspre segmentul profesional.
Schimbãri majore se întrezãresc în relaþiile cu
anturajul apropiat. Discuþii, întâlniri, schimb de
informaþii ºi documentare asupra unor subiecte de
larg interes. Prudenþã în toate! Membrii familiei ºi
treburile gospodãreºti te solictã din plin. Implicãte
serios în tot ce þine de casã ºi familie.

Autor: AstroCafe.ro

informaþii

OBIECTIV mehedinþean

23 - 29.04.2020

pag. 14

Libertatea: Numele lui Raed Arafat apare pe
A fost emis ordinul de ministru privind
documentele de cumpãrare de mãºti de
instrucþiunea de organizare a procesului
protecþie supraevaluate pentru COVID-19
educaþional pe perioada suspendãrii cursurilor
Autor: Loredana Codruþ
Publicat: 21/04/2020 15:02
Sursa foto: Inquam Photos / Octav
Ganea
Document incendiar publicat de
Libertatea.ro. Numele secretarului de stat
Raed Arafat apare pe documentele de achiziþii de mãºti la suprapreþ,
achiziþii fãcute de firma care aparþine unei bucãtãrese din Giurgiu. Raed
Arafat a precizat pentru sursa citatã cã nu participã la achiziþii ºi evaluãri.
“Firma unei bucãtãrese din Giurgiu a câºtigat una dintre primele licitaþii
derulate de Oficiul Naþional pentru Achiziþii Centralizate (ONAC) sub
stare de urgenþã. Pentru 1,75 de milioane de mãºti FFP2 statul plãteºte
28 de lei pe bucatã, un preþ între de douã ºi de patru ori mai mare faþã de
cel indicat de ofertele depuse de firme la licitaþiilor ulterioare, dar pe care
statul le-a anulat. Libertatea publicã azi un document care aratã cã
numele lui Raed Arafat apare în toate dosarele de achiziþie ca “persoanã
cu funcþie de decizie în procedura de atribuire”, scrie Libertatea.

Euro se apropie de 4,84 lei

Creºterea cererii de valutã a
provocat miercuri creºterea euro faþã
de leu, în timp celelalte monede
majore au cunoscut scãderi.
Cursul euro a crescut de la 4,8345
la 4,8382 lei, maxim al ultimei luni.
Tranzacþiile s-au realizat în culoarul
4,835 –4,843 lei.
Media dolarului american a
scãzut de la 4,4605 la 4,4536 lei,
în condiþiile aprecierii monedei
unice faþã de cea americanã.
Moneda elveþianã se tranzacþiona
între 1,052 ºi 1,054 franci/euro,
astfel cã media a coborât de la
4,5979 la 4,5971 lei, valoare
apropiatã de maximul istoric de
4,5981 lei, înregistrat în Joia Mare.
Lira sterlinã ºi-a continuat evoluþia
descendentã pe pieþele internaþionale iar cursul ei a scãzut de la
5,51 la 5,5039 lei.
Uncia de aur fluctua miercuri pe
pieþele specializate între 1.682 ºi
1.705 dolari astfel cã preþul gramului
de aur stabilit de BNR a crescut de la
240,4832 la 243,618 lei.
Efectele deciziei BNR de a reduce
dobânda sa de politicã monetarã de
la 2,5 la 2% continua sã inducã un
proces de scãdere a dobânzilor
interbancare.
Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie
de care sunt calculate dobânzile la
majoritatea creditelor în lei, a stagnat
la 2,50%, nivel care a mai fost atins la
începutul lui mai 2018.
Indicele ROBOR la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a scãzut de la 2,59 la
2,58%, valoare care se mai înregistra
în urmã cu doi ani, iar cel la 12 luni a
coborât de la 2,63 la 2,62%.

În regiune, moneda polonezã
scãdea la 4,524 –4,538 zloþi iar
cea maghiarã fluctua între 353,6 ºi
355,3 forinþi, media ei coborând
faþã de marþi.
Perechea euro/dolar avea o
evoluþie stabilã ºi fluctua în culoarul
1,0845 –1,0885 dolari, valori uºor
mai mari decât cele de marþi, în ciuda
faptului cã preþurile la þiþei erau
extrem de valotile. De obicei,
scãderea cotaþiilor la materii prime
provoacã o creºtere a plasamentelor
în „refugii” precum dolarul.
Bitcoin revenea miercuri pe o
uºoarã creºtere ºi fluctua pe
platformele specializate între 6.900
ºi 7.000 dolari.
Analiza cuprinde perioada 16 22 aprilie.
 Radu Georgescu

A fost emis ordinul de ministru privind instrucþiunile pentru crearea ºi/
sau întãrirea capacitãþii sistemului de învãþãmânt preuniversitar prin
învãþare on-line. Documentul precizeazã mãsuri specifice pentru
desfãºurarea procesului de învãþare on-line din învãþãmântul
preuniversitar.

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
pune la dispoziþia cadrelor didactice,
elevilor ºi pãrinþilor o colecþie de
resurse necesare continuãrii învãþãrii
în mediul on-line. Portalul Digital
existent pe educred.ro centralizeazã
platforme de învãþare ºi resurse
educaþionale deschise, inclusiv
tutoriale ºi alte materiale de învãþare
destinate formãrii ºi susþinerii
cadrelor didactice.
Prezenþa online la cursuri a elevilor
ºi a cadrelor didactice va fi monitorizatã
de unitãþile de învãþãmânt, iar toate
informaþiile relevante pentru susþinerea
ºi îmbunãtãþirea accesului la învãþare
vor fi completate în Sistemul Informatic
Integrat al Învãþãmântului din România
(SIIIR). Centrul Naþional de Politici ºi
Evaluare în Educaþie (CNPEE) va
elabora analize semestriale privind
accesul elevilor, cadrelor didactice ºi
al unitãþilor de învãþãmânt la resurse
pentru învãþarea on-line.
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
poate decide, în cazuri justificate, ºi
pe baza unor instrucþiuni emise în
prealabil, ca evaluarea la anumite
discipline/module sã fie realizatã online. Tot în cadrul acestei instrucþiuni
se specificã ºi responsabilitãþile
inspectoratelor ºcolare, ale unitãþilor

INFORMARE
Aceastã inforrnare este efectuatã de Giurebe Constantin, cu
domiciliul în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Mihai Viteazu, nr.
139, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã solicite la Administraþia
Bazinalã de Apã Banat, aviz de amplasament/aviz de gospodãrire a apelor
pentru realizarea proiectului “Construire locuinþã P ºi amenajare
camping cu cãsuþe lemn, împrejmuire, consolidare mal ºi amplasare
ponton plutitor, comuna Dubova, CF nr. 52729, judeþul Mehedinþi.
Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi
colectate în 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 amplasament/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 21.04.2020.
Beneficiar, Giurebe Constantin

de învãþãmânt preuniversitar, ale
profesorilor, elevilor ºi pãrinþilor.
Inspectoratele ºcolare în colaborare
cu unitãþile de învãþãmânt ºi cu
autoritãþile locale vor identifica soluþii
pentru asigurarea echipamentelor
informatice ºi a conectãrii la internet a
unitãþilor de învãþãmânt. Toate datele
privind desfãºurarea procesului de
predare-învãþare-evaluare online vor fi
raportate periodic Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii.
În cadrul instrucþiunii elaborate de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii,
unitãþile de învãþãmânt vor verifica ºi
monitoriza modul în care sunt
transpuse în practicã activitãþile
suport pentru învãþarea on-line.
Conducerea fiecãrei unitãþi de
învãþãmânt va sprijini accesul
cadrelor didactice la platforme
educaþionale, iar împreunã cu
învãþãtorii, profesorii diriginþi ºi
cadrele didactice se va organiza un
program sãptãmânal care include
activitãþi de învãþare on-line pentru
fiecare disciplinã de studiu.
Documentul elaborat de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
prevede ºi o serie de activitãþi pe
care cadrele didactice trebuie sã le
desfãºoare în cazul suspendãrii
cursurilor în unitãþile de învãþãmânt.
Instrucþiunea pentru crearea ºi/sau
întãrirea capacitãþii sistemului de
învãþãmânt preuniversitar prin
învãþare on-line mai prevede ºi faptul
cã la reluarea activitãþii de predareînvãþare-evaluare în unitãþile de
învãþãmânt, activitatea suport pentru
învãþarea on-line poate fi valorificatã
de cadrul didactic prin calificativ sau
notã cu acordul elevului sau al
pãrintelui/tutorelui legal.
Unitãþile de învãþãmânt vor realiza
planuri de recuperare ºi planuri
remediale pentru elevii care în perioada
suspendãrii cursurilor nu au putut
participa, din motive obiective, la
activitãþile de învãþare on-line. Acestea
vor fi aplicate imediat dupã reluarea
cursurilor.  Biroul de presã
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Mesajul unui fost jucãtor de la Pandurii, direct din mijlocul focarului:
“Wuhan a învins virusul!”

Adus în România în vara anului 2017,
de CFR Cluj, pentru care n-a apucat sã
joace decât la echipa-satelit din Liga 3,
mijlocaºul chinez Lu Yuefeng a rãmas,
în iarnã, blocat în þara sa natalã. Chiar
în Wuhan, oraºul în care a izbucnit
epidemia de Covid 19. Jucãtorul se afla
sub contract cu Pandurii Târgu Jiu, iar
la mijlocul lunii decembrie, imediat
dupã încheierea turului din Liga 2, a
plecat, acasã, în vacanþã. N-a mai putut
reveni la jumãtatea lunii ianuarie la
reunirea echipei gorjene, deoarece
oraºul sãu natal Wuhan era deja în
carantinã. N-a contactat în aceastã
perioadã virusul ºi nici n-a avut rude
sau amici care au decedat din aceastã
cauzã. Lu a explicat mãsurile luate de
guvernul chinez, pentru a preveni
rãspândirea virusului.
“Oraºul meu, Wuhan, a fost închis
pe 23 ianuarie, cu o zi înainte de
Revelionul Chinezesc. E ºi ziua în care
toþi oamenii merg acasã, sã stea cu
familia. Sincer, eu când am auzit ºtirea
cum cã se închide oraºul, am fost
panicat ºi totodatã trist. La început
nimeni nu-i dãdea atenþie. Am crezut

cã va trece repede, însã au fost mai
mulþi factori. Perioada de incubaþie a
acestui virus este de 14 zile, aºa cã
nimeni n-a crezut cã virusul se poate
transmite ºi cã poate lua o asemenea
amploare. Chiar ºi aºa, pentru cã la
început virusul s-a transmis lent,
numãrul de persoane care au ajuns sã
fie internate a crescut. În acest moment
se ºtie cã nu este un virus gripal general,
ci un nou tip, foarte contagios. În
Wuhan sunt mulþi oameni în vârstã care
au murit. Nu ºtiu exact câþi. Mã bucur
cã nu am avut rude sau prieteni care au
decedat. Pentru a preveni ca virusul sã
iasã din Wuhan, guvernul Chinez a decis
sã închidã toate cele 75 de ieºiri,
drumuri, din oraº. Oraºul meu, fiind
principalul focar, a construit rapid douã
spitale ºi, în acelaºi timp, a transformat
stadioane, ºcoli ºi alte locuri publice în
spitale cu locuri de triaj, pentru ca toatã
lumea sã fie tratatã rapid”, a dezvãluit
jucãtorul de 24 de ani.
Lu Yuefeng are acum motive de
bucurie! Susþine cã Wuhan a învins
virusul: “Pe 8 aprilie, la ora 8:00,
Guvernul Chinez a anunþat

deschiderea oraºului Wuhan, ceea ce
înseamnã cã Wuhan a învins virusul,
iar China a câºtigat lupta. Mulþi strãini
care sunt blocaþi aici se pot întoarce
acasã ºi îºi pot revedea familiile. Însã
autoritãþile încã mai controleazã ieºirea
oamenilor din oraº, pentru cã epidemia
nu s-a încheiat complet. Sper ca ºi
România sã fie bine. Am mulþi prieteni
acolo ºi sper sã fie sãnãtoºi”.
Referitor la fotbal, chinezul nu ºtie
când se vor relua competiþiile în þara
sa natalã. Nici în România nu se ºtie.
De altfel, deºi au trecut mai bine de 6
sãptãmâni de la ultimul joc disputat
în þara noastrã, încã nu s-a stabilit
data la care se va relua campionatul.
FRF sperã ca în luna iunie.“Eu miam reziliat între timp contractul cu
Pandurii, dacã nu am mai putut
reveni în iarnã în România. Nu am
semnat cu nicio altã echipã, dar mi-e
dor sã joc din nou fotbal. Nu se ºtie
când se va relua campionatul în
China. Sper sã am ocazia sã revin în
România, poate chiar sã joc la un nivel
superior. Am locuit în România doi
ani ºi jumãtate. Am fost fericit în
perioada asta. Trebuie sã le
mulþumesc tuturor antrenorilor
pentru cã mi-au dat ºansa de a învãþa
lucruri noi, de a-mi dezovlta

abilitãþile, ca sã devin mai puternic.
Am acumulat multã experienþã în
România, ca fotbalist”, a precizat
mijlocaºul chinez.
În prima parte a actualului sezon,
din Liga2, Lu Yuefeng a jucat 1163
de minute, în 16 partide, ºi a marcat
un gol, în jocul pierdut de Pandurii, la
Snagov, scor 3-2, în data de 19
octombrie 2019. Echipa sa a intrat în
iarnã de pe ultimul loc, cu ºanse infime
de a mai evita retrogradarea, fiind în
prezent la 16 puncte sub linia care
asigurã menþinerea în eºalonul
secund. În primele 3 etape jucate în
2020, echipa gorjeanã a fost învinsã,
la scor, de CSM Reºiþa (4-1), Viitorul
Pandurii Târgu Jiu (4-0) ºi FC Argeº
(4-0). Din sezonul 2019-2020 al ligii
secunde mai sunt de disputat 14 etape.
Lu Yuefeng a mai evoluat, în
România, sub formã de împrumut, la
Dacia Unirea Brãila ºi Luceafãrul
Oradea. Vara trecutã ºi-a reziliat
contractul cu CFR Cluj ºi a semnat,
pentru un sezon, cu Pandurii Târgu
Jiu. În þara sa natalã, Lu Yuefeng
jucase ultima datã la divizionara
secundã Zhejiang Yiteng. Lu a fost
primul chinez care a jucat în România,
fiind adus la CFR la solicitarea lui Dan
Petrescu.
Mircea OGLINDOIU
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Sucã ºi Paºtele lu Zbanghiu, Ambulanþataxi, muºtruluiala lu nea Popescu di la
Economie ºi prefectu sãritor

Mã fraþilor, trecu ºi Paºtele ãsta, parcã
nici n-ar fi fost, aºa de repede trecu. Vru al lu
Zbanghiu sã sã ducã sã ia luminã, pi la miezu’
nopþii, da când vãzu luminile maºinii de miliþie,
o luã la sãnãtoasa ºi sãri pârleazu’ înapoi acasã,
sã bãgã sub pat ºi adormi. Îl gãsirãm a doua zi
la prânz, dupã sforãit. Pe nerodu de Sucã îl
apucasã foamea, înainte sã ia anafurã, de abia
ne þinurãm la el sã nu intre în a oalã cu
sarmalele de le pregãtisã Veta. Îi trimiserãm
ºi lu’ naºu Pantelicã, fro douãzeci, cu trinu’ la
Bucureºti, sperãm sã ajungã de Crãciun. Pe
Tanþa lu Pecingine ºi pe Marghioala lu Fleaºcã
nu le mai aºteptarãm a doua zi, cum ne era
obiceiul, cã nu ºtiurã ce sã scrie în declaraþie
ºi nici nu mai aveau loc unde sã scrie
datele, pe alea vechi.
Mã nepoate, da în toatã nebunia asta cu
pandemia, a mai tare fu aia cu nea Drãghiea,
nea fostu’ prefect, care o luã pe tanti Teiº ºi
zisãrã cã ei salveazã planeta. Bine, nu chiar,
da cã sã oferã voluntari, sã facã cumpãrãturi
pentru cei care nu pot, sã pun la dispoziþia
primãriilor care au nevoie de voluntari, ce
mai. Bine, rãmasãrã probabel cu zisu, cã
nu vãzurãm pus în practicã nimica, da fu
bunã de imagine. Unde mai puo cã între
timp nea Drãghiea sã mai pozã ºi cu un
câine lup, probabel sã arate cã e bine pãzit
pe drumurile Mehedinþiului. Deh, fiind
bãiet, pãduri cutreieram.
Mã nepoate, sã umflã cheptu în nea
Virgil di la Economie atâta, cã ierea sã dea
pe dinafarã. Cã totul e sub control, cã sã
reporneºte economia, cã sã fabricã de
toate, di la mãºti pãnã la ventilatoare la noi
în þarã, cã sã ieftineºte carburantu’, cã o sã
curgã lapte ºi miere ca pe Dunãrii, ce mai.
Numai cã nici colegii ºi ºefii ‘mnealui nu
mai crezurã, la un moment dat, aºa cã la
ultima întâlnire, nea Popescu di la
Economie fu zdravãn muºtruluit ºi nea ºefu
Rareº sã uitã cruciº de câteva ori, cã nu-l

vedea prea bine pe nea Virgil. Care pin
declaraþiile publice, probabel de emoþie, ca
sã nu zicem de neºtiinþã, încurcã tona cu
barilul, când vorbi de efectele scãderii
preþurilor þiþeiului asupra României,
confundând datele de producþie. Ce sã faci,
n-ai ce sã faci. Iote aºa!
„Miniºtrilor le spun doar atât: Sã îºi bage
minþile în cap ºi sã comunice cu partidul ºi
sã nu facã pe nebunii, pentru cã altfel voi
ieºi public ºi îi voi spulbera”, cam aºa s-a
rãstit tãtucu’ Rareº Bogdan, la miniºtrii
guvernului Orban.
Între timp, politica bate acþiunea, aºa cã
nea prefectu’ îi þiine isonu’ lu nea ministru’
di la Economie. Cum zice ultimu ceva, cum
aplicã nea Cristinel, de zici cã e literã de
lege. Mai nou sãri la bãtaie nea Virgil, cã
nea Aladin angajã ingineri ºi juriºti la spital,
în loc de medici. Nu stete pe gînduri ºi nea
prefectu solicitã un rãspuns, pe tema asta,
da în regim de urgenþã, cã doar de aia
suntem în stare de urgenþã. Tot în regim de
urgenþã sã fãcurã schimbãri la UPU ºi
AMBULANÞÃ, de plecarã maºinile sã facã
taximetrie, aºa pentru eficirnþã managerialã.
Mã fraþilor, da în loc sã discuþi, sã vezi
dacã era nevoie, poate oamenii ãia sunt
necesari pe lângã medici, în perioada asta,
te apuci de scandaluri publice. Cã aºa sã
rezolvã la noi lucrurile, în public. De aia
merg toate bine, înfloreºte comerþu’,
turismul duduie, când o sã sã mai relaxeze
situaþia, dupã 15 mai, sã vezi cum dã
bunãstarea pe dinafarã. Nu te mai þii la ea,
aºa o sã fie. Pãnã atuncea, trebe sã mai
înghiþim în sec, sã ne facem provizii de
mãºti de protecþie la super-preþuri, cã numai
cu astea putem umbla pin magazine ºi mai
departe, om mai vedea, inclusiv despre
politichia localã.
Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!
 nea Mãrin
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