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”V-am lăsat săraci şi proşti, v-am găsit şi mai săraci, şi mai proşti” - Constantin Brâncuşi
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Ce ne recomandă pe noi?
Chiar dacă nu suntem genul celor ce se
laudă singuri, trebuie să scoatem în evidență, măcar o parte din acțiunile noastre
din ultimii 3 ani.
Aș începe cu cazul “Sorina”, fetița din
Baia de Aramă, caz descoperit și promovat
de noi la “Sabotorii Tv”. De la bun început
am scos în evidență falsurile și abuzurile din
dosarul de adopție. La acest moment, SIIj
a confirmat cele relatate de noi la vremea
respectivă, începând urmărirea penală împotriva inspectorilor de caz, pentru mai
multe falsuri existente în dosar! Din păcate,
rămân la ideea că acolo a fost implicat un
întreg sistem și interesele erau în alte sfere.
Rămânem cu satisfacția că, ulterior, mai
multe asociații au amendat legea adopțiilor,
o lege plină de cutume lăsate intenționat!
Cu toții știm că traficul de copii funcționează
încă din 1990 in România.
Autoaccidentarea sau tâmpenia de articol 320, aliniatul 1, care suna cam așa:
“Persoanele care prin faptele lor aduc
daune sănătăţii altei persoane, precum
şi daune sănătăţii propriei persoane, din
culpă, răspund potrivit legii şi au obligaţia
să repare prejudiciul cauzat furnizorului de
servicii medicale reprezentând cheltuielile
efective ocazionate de asistenţa medicală
acordată. Sumele reprezentând cheltuielile
efective vor fi recuperate de către furnizorii
de servicii medicale”. Tradus, cum am mediatizat și noi cazul “Buzera”, ai căzut cu bicicleta, îți plătești spitalizarea singur!
O anomalie care a făcut mii de victime,
printre care și bătrânul pensionar din Câlnic care a fost nevoit să plătească 36 de
milioane spitalizare! După nenumărate petiții făcute (și de asociația noastră), CCR a
declarat pe 5 dec. 2019 neconstituțional articolul care a zăbovit 5 ani în legislație.
Un alt punct atins de noi și dus la finalitate, este situația din Spitalul Județean.
Descoperirea “celebrei hârtii igienice de 1
milion de euro”, plus licitațiile cu aparatură
supraevaluată. La acest moment, după
toate sesizările noastre, există un dosar la
DIICOT Gorj! Despre concursuri trucate sau
alte fărădelegi, nu are sens să discutăm că
am avut “n” intervenții.
Aparegio și deficiențele de acolo a fost un
alt subiect pe care am militat de foarte multe
ori, arătând zeci de plotogării și adevăratele
motive pentru care noi plătim apa, ca pe apă
minerală. Avarii create în mod intenționat,
clientele politice angajate și plătite din banii
noștri, plus alte ilegalități. Dacă mai aduc în

discuție și cele 80 milioane euro cheltuiți din
fonduri europene în perioada 2008 - 2013,
cred că de la greutatea sumelor au crescut
inundațiile stradale. Din păcate, a fost strict
treaba organelor abilitate să aprofundeze și
din câte am văzut cu toții, nu au închis ochii,
ci doar “s-au uitat la pleoape”! Somn... somn,
tată, somn, că gorjeanul plătește! Nu?
În toată această perioadă nu aveam cum
rata ISJ-ul. Și aici am pus umărul ori de câte
ori ne-au cerut dascălii nedreptățiți. Trist că
la noi, cu 10 stai, dar cu 4 poți să predai!!
Solicitările noastre care implică reluarea
lucrărilor de pe defileul Jiului sunt de notorietate deja. Cât suntem de mici, însă după
ce am demascat interesele ascunse din
spatele unor așa zise organizații de mediu,
au început să apară și legile prin parlament.
Este viral clipul subsemnatului ( Ivăniși sunt,
adică ivan) când reprezentantul Bankwatch
Romania și-a înghițit limba, rămânând fără
răspunsuri la niste întrebări banale! Grav
este că acele organizații ne-au sfâșiat indirect, blocând finalizarea hidrocentralelor pe
Jiu unde avem lucrări efectuate în proporție
de 92% și sute de milioane de euro cheltuiți, tot ei au închis cariera Roșia, tot ei au
sărit de fund in sus că la Rosiuța frontul de
lucru sacrifică o pădure seculară, dar care
de fapt era compusă din 11 tufe! Pe partea
cealaltă, Greenpeace ne dă în judecată Termo Rovinari că poluează, adică suntem un
fel de proștii Europei și nu avem dreptul să
mai păstrăm independența energetică, timp
în care, la vestici, duduie termocentralele și
fumegă... polen, așa cum am mai spus, sau
levănțică!
Aici avem nevoie de voi, toți, să vă activați
și tot spectrul politic să facă front comun. Altfel... suntem istorie în 2-3 ani!
Tot noi am fost “răutăcioșii” care l-au
susținut pe actualul primar să readucă în patrimoniul primăriei, parcarea Rodna! Am deranjat la vremea respectivă și a fost nevoie de un
adevărat razboi pentru a reuși. Acum văd că
preocupările unora “afectați” este să blocheze
prin diverse tertipuri, automatele de plată pentru a arăta ineﬁciența. La vremea respectivă
țipau unii toxicomani de prin presă că parcarea
este luată de la unii să ﬁe dată altora. Timpul a
dovedit că nu sunt doar toxicomani, ci și mizerabili, ﬁindcă vedem cu toții că a rămas și va
rămâne în patrimoniu.
Am omis grevele minerilor de anul trecut, pe
condițiile de muncă. Și acolo am fost prezenți.
Noroc că au fost alaturi de noi și alți factori decizionali. Glumesc. Nimeni! Nu mă întind că
mi-ar trebui o zi întreagă. Vom detalia în

emisiuni cu substraturi cu tot.
Cazul medicului Elena Vlad, când vechea conducere a spitalului a îndoit de la
jumătate o fișă de observație, (să nu se
vadă cele 4 consulturi) și au livrat spre
presă doar ultimul punct, când medicul și-a
înșirat doleanțele. Pe bună dreptate, avea
“n” referate spre conducere prin care cerea
să introducă în legalitate laboratorul de
bronhoscopie și nu numai.
Dar cum la noi, ca la nimeni, ce rost are
să căutăm progresul, când mult mai simplu este să eliminăm tot ce ne deranjează?!
Am făcut scut în jurul medicului la acel moment și, la fel ca-n alte situații, timpul ne-a
dat dreptate. Cadrele medicale capabile
trebuie lăsate să lucreze și să le fie asigurate condiții optime. Măcar atât! Asta să nu
mai spun că ați angajat “piloșeniile” care nu
știu să pună o flexură. Despre minunatele
sporuri date la timpul ăla registratorilor, dar
personalului merituos, nu, tac! Bine? Tac că
și registratorilor le poate pica pixul pe picior
și...nasol!
Dacă nu ați uitat deszăpezirea de anul
trecut, când prestatorii dormeau pitulați pe
la Coloana Infinitului, vă readucem aminte
că tot noi am cutezat să le batem în geam și
să le dăm deșteptarea. Ne cerem scuze că
am răspuns la solicitarea primarului și i-am
urmărit toată noaptea cum plimbau lama pe
sus, ca apoi să-i găsim bagați la un somnic,
în timp ce orașul zăcea sub nămeți.
Vă mai amintiți cum a ajuns un om de
afaceri să fie proprietar pe o bucată de
stradă și pe trotuar, fapt descoperit tot de
“Sabotorii” din noi?
Închei că nu mă mai lasă tehnoredactorul
din lipsă de spațiu. În numerele ziarului și în
emisiunile de la Sabotorii Tv vă vom da mult
mai multe exemple ce ne recomandă. Unul
din ele este faptul că suntem ca VOI, dintre
VOI și asta spune totul!
Ediția viitoare o dedicăm în mare parte
județului, chiar PSD ului, PMP ului și celorlalte “lăcuste clandestine” care au luat decizii “pentru noi”, dar culmea, care au adus
bunăstare doar în casele unor grupuri de
interese ce stau în spatele lor.
Miercuri seara, de la ora 20;00, revenim
cu emisiunea și cu tabloul acestor alegeri.
Noi, cei de la ADN, rămânem la fel de
conectați. Apropo, când vă invadează “termitele” cu pliantul, nu omiteți să le puneți o
întrebare; - Ne puteți spune o acțiune/inițiativă de-a dumneavoastră, din ultimii 3 ani?”
Atât! Sunt curios care, ce răspunde!
Salutări, de la Ivan!
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Savanta de renume mondial a lui Ponta și Văcaru a
stors 1 milion de euro din ”tehnologii inovative”!
Dacă o vezi pentru prima dată pe Luminița
Popescu, candidatul Pro România la funcția
de primar al municipiului Târgu Jiu, îți dă impresia că ai în față un mare om de știință și
te întrebi cum de nu a fost răpită, încă, de
ruși sau americani, pentru vreun experiment
de laborator și s-o pună să inventeze cine
știe ce ”tehnologii inovative” pentru problemele omenirii.
În realitate, doamna candidat nu e decât
o snoabă cu aere de savantă, care s-a sacriﬁcat pe altarul cercetarii pentru a inventa
nimic, dar pe foarte mulți bani.
Din postura de candidat, ”academiciana” Luminița Popescu s-a trezit vorbind, de pe groapa
de gunoi a orașului, despre cum poate rezolva
ea chestiunea fetidă prin ”tehnologii inovative”.
Metoda îi este cunoscută din vremea în care a
stors un purcoi de bani europeni, la care s-au
adăugat sume consistente din bugetul Universității ”Constantin Brâncuși”.
Concret, presa a scris că, în 2011, Lumița
Popescu s-a angajat, printr-un contract semnat
cu Comisia Europeană, că echipa de proiect, pe
care o coordona din punct de vedere științiﬁc,
va realiza următoarele activități:
Cercetarea cenușei de la termocentrale, a șlamului din forajul petrolier și a zgurilor
metalurgice;
Crearea unei tehnologii inovative de
reciclare a deșeurilor de mai sus, concretizată
într-o instalație pilot, capabilă să genereze, prin
prelucrarea deșeurilor, materiale de construcții
pentru clădiri și drumuri;
Promovarea reducerii deșeurilor, a recuperării și reciclării acestora;
Promovarea dezvoltării pieței de reciclare a deșeurilor.
Mai exact, trebuia făcută o secție pilot în
ICEM București, în cadrul căreia să se recicleze
deșeurile și să se producă materiale de construcții, adică, în ﬁnal, trebuiau prezentate 50
de tone de materiale de construcții, rezistente
la foc, stabile termic și durabile, până pe 31
decembrie 2014, la ﬁnalizarea proiectului. Parteneri în acest proiect, pe lângă UCB, au fost
CE Oltenia și Agenția pentru Protecția Mediului
Gorj.
”Tehnologiile inovative” realizate, timp de 3
ani, în cadrul proiectului de 1.047.515 de euro
nu există, iar site-ul oﬁcial al proiectului este inactiv.
Cu alte cuvinte, savanta Luminița Popescu
a reușit ca de un million de euro să inventeze

câteva cărămizi, cu tehnologie inovativă, desigur, cu care a fost construită o bucată de zid în
curtea complexului UCB din cartierul Debarcader.
Ca să vedeți cât de savantă e aleasa lui
Ponta și Văcaru, e suﬁcient să amintim că timp
de opt luni și jumătate, între 1 octombrie 2010 și
15 iunie 2011, Luminița Popescu a contabilizat
3700 de ore de cercetare, adică a stat practic în
laboratoarele UCB timp de 5 luni, zi și noapte,
fără să doarmă absolut deloc, iar pentru acest
efort supraomenesc a încasat 74.288 de lei –
”contracte de cercetare, proiecte naționale și

puteați să vă rupeți de la gură să curățați baza
aia. Dacă vă păsa de copii! Dar cum vă pasă de
ei doar acum, când aveți nevoie de voturi, nu vă
mai uitați și la ce aveți prin dulap!
Și încă ceva: dacă vrei proiecte viabile pentru baze sportive, ia-le pe alea pe care le-a făcut
primăria anul trecut!

Impostură cu rang universitar

internaționale”.
În aceste condiții, e de înțeles că-și permite
să le vorbească târgujienilor de problemele urbei, având la braț poșete care valorează cam
cât venitul unei familii într-un an.

Terenul de sport al universității, lăsat de izbeliște

”Îngrijorată” că n-au copiii unde să facă sport
la Târgu Jiu, Luminița bate toaca peste tot pe
unde apucă despre baze sportive, despre cum
o să le deschidă ea și o să facă și o să dreagă.
Păi, măi, tanti, stai olecuță! Uitași că ai ditamai baza sportivă la tine-n curte, lângă sediul
Universității? Aia mare din Debarcader! Că este
a voastră și ai lăsat-o în părăsire! Și era o mândrețe de bază sportivă: cu teren de fotbal, terenuri de tenis și bazin de înot!
Cresc buruienile cât casa pe acolo, iar bazinul de înot e praf! Curat își fac taman copiii
ăia cărora le plângi matale de milă! Mai vin unii
care fac antrenamente pe acolo și mai tund iarba. Pe banii lor!
Cât tupeu să ai să aduci vorba de baze sportive când tu ți-ai bătut joc de a ta?
Este de înțeles atacarea unor obiective
electorale, dar, dacă ai avea puțină minte, nu
te legai tocmai de ceea ce nu ai fost în stare
să faci ani de zile. Așa cum ați tocat banii UCB,

Luminița Popescu este o obișnuită a scandalurilor din mediul academic și candidatura de
la Pro România i se potriveșt ca o mănușă. De
ce? Pentru că are același mod de operare ca și
șeful partidului, Victor Ponta. Plagiator dovedit,
Ponta s-a autosuspendat din avocatură zilele
trecute.
Pe același calapod, Luminița Popescu are
ceva probleme cu Grupul pentru Reformă și Alternativă Universitară (GRAUR), asociație care
luptă pentru combaterea plagiatului.
GRAUR a solicitat încă din 2016 ministrului
Educației demiterea a 15 rectori sau decani pe
care i-a acuzat de plagiat, prezentând și dovezile
necesare în acest sens.
Pe lista respectivă se aﬂă și Luminiţa Georgeta Popescu (Rector, Universitatea “Constantin
Brancuşi”), cu mai multe lucrări suspectate de
plagiat, ﬁind prezentate inclusiv fragmentele copiate din lucrări originale.
Așchia nu sare departe de trunchi, iar aceste
personaje se regăsesc și se reunesc, de obicei,
cu scopuri comune. Ponta, ca parlamentar de
Gorj, nu numai că nu a făcut nimic pentru acest
județ, dar l-a și ținut în umbră, întinzându-l pe
tavă celor care l-au jefuit. Acum, la Târgu Jiu, îi
calcă pe urme un personaj cu care are mai multe
puncte comune, unele cu trimitere spre vestita
”Scară 2”. Totul spre ”binele” nostru, bineînțeles!
Despre acest subiect vom reveni curând cu
detalii clare legate de modul în care rezerviștii
serviciilor și-au dat mâna pentru a împinge în
față acest personaj sinistru, având ca scop
păstrarea controlului asupra municipiului Târgu
Jiu.
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Iulică, ia mâna de la falcă că...
Din bătrâni se spune că atunci când stai cu
mâna la falcă, stai a pagubă! În cazul tău, poți
sta liniștit cu mâna unde vrei, ﬁindcă tot a pagubă miroși. Nu sunt răutăcios, dar cele 3 “proiecte
lăudăroase” cu care vrei să salvezi Gorjul, sunt
penibile și necredibile! Mocăniță, Spitalul Regional și Balonul.
“Geniule”, ca să crești nivelul de trai într-un
județ, prima regulă este să dezvolți producția,
indiferent pe ce ramuri! Ori, tu, ca membru în
Consiliul de Supraveghere al CEO ai fost de
acord cu programul de restructurare, program
ce conține închiderea până în 2025 a carierelor:
Tismana, Poiana, Peșteana, Jilț Sud și Lupoaia!
Brava, geniule! Cred că pentru asta ai pregătit
proiectul Nr. 1, adică Mocănița! Suim șomerii rezultați în ea și o deturnăm spre vest. Sau cum
facem?

Spitalul Regional l-ați
“construit” de atâția ani... încât
trebuie renovat!
Ca să vezi că sunt și constructiv, sar în ajutorul tău și îți las câteva indicii care pot ﬁ aplicate
pentru a eﬁcientiza sistemul medical. Mă refer
la soluții aplicabile, nu la SF-urile băznite de voi
în ﬁecare campanie electorală. Poftim lectură:

Draft reformă SJU:

Lăsăm necesitatea unui spital municipal, deoarece nu vom reuși nici în 20 de ani de aici
încolo să construim unul nou (asta este altă
poveste). Trebuie făcute funcționale cele pe
care le avem.
Actualmente salvările transportă pacienții între cele două spitale pentru că Spitalul 700 nu
are Chirurgie, iar spitalul Tudor Vladimirescu nu

are Cardiologie si Neurologie, dar are 2 secții
de chirurgie!
Soluția - spitalul Tudor Vladimirescu să
devină municipal, iar spitalul 700 să rămână
județean, incluzând și pasarela.
Diﬁcultatea este lipsa de spații la 700 pentru
organizare UPU și bloc operator aferent mutării
unei secții de chirurgie.
Soluția: fonduri europene pentru extindere
spital. Cel mai simplu, deoarece există fonduri
pentru cercetare, iar universitățile pot să-și construiască sedii pentru cercetare, cooperarea cu
UCB și accesarea de fonduri pentru construirea
deasupra parcării ce se aﬂă în stânga clădirii
policlinicii, a spațiilor necesare unor secții de
UPU, chirurgie, ortopedie, urologie și nefrologie + dializă, oncologie, dermatologie care pot
ﬁ legate printr-o pasarelă de sticlă de imagistica
existentă la Spitalul 700.
Astfel. în stânga policlinicii, ar ﬁ spațiu de acces ambulanțe în UPU și pentru bolnavii care se
adresează spitalului.
În dreapta, unde este biserica, realizarea
unui proiect care să cuprindă includerea bisericii
în accesul aparținătorilor în policlinică, cu zone
comerciale amenajate pentru aceștia, atât alimentar cât și produse de strictă necesitate: pijamale, pamperși, șervețele, hârtie igienica. Chiar
și ﬂori, astfel încât, comerțul ﬂoral să nu se mai
desfășoare pe treptele ambulatoriului. Uite cum
SJU ar avea doua intrări: în stânga, ambulanțe
și pacienți critici, în dreapta, aparținătorii prin
zona comercială în policlinică.
In spațiul rămas după plecarea unei secții
de chirurgie la 700, în spitalul Tudor Vladimirescu se poate organiza cardiologie si neurologie
astfel încât spitalul să funcționeze separat și
ambulanțele să nu mai circule pentru consulturi
între cele două locații.
Avantajele unei astfel de organizări și înﬁ-

ințării unui al doilea UPU: se scurtează timpii de
așteptare al pacienților din Urgență și se ﬂuidizează internările.
Sub pasarela să rămână Infecțioase si Psihiatrie cu crearea de spațiu pentru plimbare și
ergoterapie al pacientului psihic. Secțiile de sub
pasarelă vor ﬁ aferente SJU.
Se va reloca Balneoﬁziologia din locația
Tudor Vladimirescu, pentru că funcționează
pe principiile bolilor cronice, sub pasarelă, astfel încât Oncologia si Dermatologia să își găsească loc în viitorul spital municipal.
Resursa umană: ani de zile aproape
jumătate din absolvenții universității Timișoara
sunt din Târgu Jiu. Ei vor să vină acasă, dar nu
au unde.
Ți-ai notat, Iulică? Scoate-ți aerul din cap
(pardon, balon) și ia de bune soluțiile aplicabile.
Spitalul Regional lasă că-l face Mari Jean Marinescu. Așa a promis în campania trecută!
Mai am o idee năstrușnică! Mă votezi pe
mine, ﬁindcă eu cel puțin știu să identiﬁc oameni capabili ale căror soluții aduc plus valoare
județului nostru. Nu glumesc. Chiar mă recomandă acțiunile din ultimii 3 ani.
Te salut și dacă nu ai înțeles ceva, sunt dispus să pun reprezentantul pe sănătate din cadrul ADN, pe Elena Vlad, să-ți deseneze. Draftul
de mai sus l-a creionat în 20 minute! Dacă
făceai o comisie cu un proiectant, în 2-3 ore ai
creiona o strategie reală de eﬁcientizare a spitalelor din Târgu Jiu, deja existente.
Dacă nici așa nu pricepi, punem în aplicare
proiectul 3: îți umﬂu “balonul salvator” și cu
gura, numai du-te... du-te Dică... du-te!

Bani publici, în contul firmei familiei lui
Florescu! Cariera lui CIP – din umbra lui
Călinoiu, în penumbra partidului!
Ciprian Florescu a ajuns candidat al PSD
la fotoliul de primar al municipiului Târgu Jiu,
din cauză că social-democrații nu au reușit
să găsească, în rezerva de cadre a partidului, pe cineva care să-i dea emoții lui Marcel
Romanescu, în cursa electorală. După fricțiuni, tensiuni și scandaluri uriașe în partid,
candidatura lui Aurel Popescu a fost exclusă
din start, având în vedere eșecul din 2017 în
fața lui Romanescu, iar Adrian Tudor nu era
agreat în sânul organizației municipale, așa
că fostul prefect a acceptat rolul de perdant,
cel mai probabil, în schimbul unei sinecuri,
după alegeri.
Ciprian Florescu a crescut în partid la umbra
lui Ion Călinoiu, iar mai apoi fostul președinte al
Consiliului Județean Gorj l-a făcut vicepreședinte al instituției. Practic, din acel moment,
Florescu a ieșit din pluton și a intrat în gașca
așa numiților ”lupi tineri” din partid. Tot atunci
a început și ascensiunea profesională a sa și a
familiei sale.
Prima mișcare a fost propulsarea socrului
său în funcția de director la Liceul de Muzică
din Târgu-Jiu, iar câțiva ani mai târziu, soția sa,
Codruța Florescu a evoluat de la statutul de psiholog al Ansamblului Artistic ”Doina Gorjului”, la
cel de profesor și, mai apoi, director al Palatului
Copiilor din Târgu Jiu.
În tot acest timp, ﬁrma administrată de
soția sa, Cultadalis Mar SRL, derula contracte
de prestări servicii cultural-artistice cu zeci de
primării din județ. Practic, primarii care organ-

izau diverse sindroﬁi în comunele lor apelau
la ﬁrma familiei vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj și erau taxați între 1.000 și
10.000 de lei/zi, iar contractele puteau ajunge și
la 25.000 de lei pe o perioadă de cinci luni. Ca
să aveți o idee cum se scurgeau banii publici în
ﬁrma familiei vicepreședintelui Florescu, luăm
ca exemplu doar Primăria Fărcășești, în 2015,
pe când era condusă de pesedistul Dănuț Bălu:
5 martie, 7.000 de lei pentru o singură
zi – spectacolul de Ziua Femeii;
10 septembrie și 2 octombrie, 9.500 de
lei, respective 1.500 de lei, pentru alte două sindroﬁi, la care se adaugă 24.900 de lei, contract
cu școala din satul Valea cu Apă, tot pentru servicii cultural artistice.
Complexul Energetic Oltenia a derulat și el
un contract de 20.000 de lei cu ﬁrma soției lui
Ciprian Florescu, contractul ﬁind unul de sponsorizare, încheiat în 2013. În același an, Romelectro SA, ﬁrmă ce derulează contracte cu CE
Oltenia, a încheiat un contract de sponsorizare
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de 10.000 de lei cu ﬁrma Codruței Florescu, la
fel ca și Meximpex SRL București, o altă ﬁrmă
ce are afaceri în mineritul din Gorj.
În 2017, Florescu a fost numit prefect de către Guvernul PSD și nu s-a remarcat cu nimic,
în afara impunerii unui cod vestimentar la intrarea în Palatul Administrativ.
Potrivit ordinului, ţinuta inacceptabilă include
pantaloni scurţi, papuci de plajă, îmbrăcăminte
indicând aﬁlierea la o bandă sau alte obiecte de
îmbrăcăminte cu caracter ofensator, vulgar, rasist sexist sau obscen.
”Nu vor ﬁ permise articole de îmbrăcăminte
sfâşiate, murdare şi zdrenţăroase, articole de
îmbrăcăminte provocatoare sau purtate provocator”, se arată în ordinul care a intrat în vigoare
luni, când două femei au aﬂat că nu pot să intre
în Prefectura Gorj, pentru că nu sunt îmbrăcate
corespunzător.
Cariera sa a luat sfârșit, la ﬁnele anului
trecut, când a fost numit ca secretar de stat în
Ministerul Administrației și Internelor, însă la
puțin timp de la numire și-a pierdut postul, după
ce predecesorul său și-a recâștigat funcția în
instanță. Florescu a trecut pentru scurt timp și
prin Secretariatul general al Guvernului, până la
căderea cabinetului Dăncilă.
Rămas șomer, Florescu a revenit la adăpostul partidului și caută o sinecură, însă din
opoziție e mai greu să-și găsească un loc călduț
și bine plătit, așa că, până se limpezesc apele
politicii, a fost aruncat în valurile electorale, la
sacriﬁciu.

Distanțarea socială sau electorală!

Cu mască peste eterna mască, încep să
mișune caravanele pețitorilor de votanți, acum,

în prag de campanie electorală. Evident că vor
păstra distanțarea socială impusă de starea de
alertă, distanțare pe care oricum au păstrat-o
față de electorat, 4 ani de zile. Asistăm la o invazie de „termite politice” cu nelipsitele pliante,
al căror conținut ne sﬁdează inteligența. Spun
asta ﬁindcă rulează același ﬁlm prost, iar actorii politici speră să ne captiveze din nou cu
proiectele lor „mărețe’’. Cele mai vechi proiecte
promovate în campaniile electorale sunt Spitalul Regional și Drumul Express. De această
dată au fost eclipsate de “celebra mocăniță” și

de mult mai celebrul balon. Să înțelegem ca neam realizat sau “neam” realizat?!
Nu putem omite nici candidații care au
retipărit pliantele din 2012, ba chiar și în strategia lor folosesc aceeasi cocă pentru gogoșile pe
care le vând și în prezent. Despre alianțele subterane, destul de nocive, sunt multe de spus si o
vom face pe întreg parcursul campaniei electorale! Păpușarii sforăriți de o mână de afaceriști si
grupurile lor de interese vor ﬁ, spre ghinionul lor,
arătați întregului public.
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USR ȘI FRĂȚIA CU ONG-URILE CARE
“ACTIVEAZĂ” ÎMPOTRIVA ENERGIEI
PE CĂRBUNE. ADICĂ A GORJULUI!
cei 1200 de salariaţi. De altfel, în acel an, Minprest a înregistrat pierderi de 1,4 milioane de
lei și a încheiat anul cu datorii de 8,3 milioane
de lei.
După cei patru ani cât timp a condus Minprest, Șarapatin a fost detaşat în cadrul SNLO,
însă a acționat societatea în judecată pentru
„diferenţe salariale dintre salariul avut la data
revocării din funcţie şi cel efectiv încasat în
perioada martie 2009-15 iunie 2011. Mai exact, deși în acea perioadă a primit salariu ca
şi detaşat la SNLO, instanța a decis să-i dea
83.000 de lei, diferenţa dintre salariul încasat
ca angajat al fostei companii miniere şi cel pe
care îl încasa ca şi director al Minprest.

FĂRĂ ENERGIE, SUNTEM
COLONIE!

Florin Şarapatin, candidatul alianței USRPlus la fotoliul de primar al municipiului Tg-Jiu,
a vâslit prin politica locală, până în urmă cu un
deceniu, în funcție de cum l-a dus curentul politic pe Pantelimon Manta, omul care l-a propulsat în funcția de director al Minprest Serv SA.
Șarapatin a fost instalat în funcţia de director al societății al cărei acționar, în acea vreme,
era fosta Societate Nașională a Lignitului Oltenia (SNLO), în vremea guvernării PNL, susţinut
ﬁind de fostul deputat Manta. Șarapatin fusese
”conservator”, în vremea în care şi Manta activa în partidul lui Voiculescu. Ulterior, Şarapatin a intrat în PNL, la scurt timp după ce fostul
parlamentar şi-a schimbat orientarea politică
şi a trecut în tabăra liberală. Prezentat, acum,
ca ”imaculat” de alianța USR-Plus, după ce tot
internetul a fost periat, Florin Șarapatin poate
ﬁ etichetat drept un traseist politic.
Revenind la traseul său profesional, Florin
Şarapatin a fost schimbat din funcţia de director al Minprest Serv SA în martie 2009, din cauza managementului deosebit de performant,
în urma căruia societatea urma să trimită în
concediu fără plată mai bine de jumătate din

Florin Șarapatin se prezintă acum ca ”specialist în minerit și energie”, când, de fapt, singura sa legătură cu acest domeniu a fost în
perioada cât a condus Minprest și mai apoi ca
angajat al companiei.
Despre strategia comuna a liderilor USR
și organizatiile non-guvernamentale, care sub
pretextul de protectori ai mediului ne linșează
economic, obstructionând toate obiectivele
producătoare de energie, sunt multe de spus.
Substratul este lesne de Intuit, dacă tot suntem o țară de consum, trebuie să importăm și
energia!
Este deja arhicunoscut faptul că Bankwatch și GreenPeace au avut mai multe acțiuni care au BLOCAT atât ﬁnalizarea lucrărilor
Hidroelectrica, cât și exploatarea pe carbune
în Complexul Energetic Oltenia !
Toate acestea nu se puteau întâmpla fara
o strategie bine pusă la punct și cu complicitatea unui sistem putred care a stat indiferent
la un adevarat genocid economic. Vă atașăm
mai jos link-urile care atestă intențiile celor
menționați mai sus, și nu în ultimul rând, intervenția liderului ADN Gorj, Nicolae Ivăniși.
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/greenpeace-dat-judecata-termocentrala-rovinari-1_5cf9338c445219c57e80c4f0/
index.html

https://evz.ro/investitii-blocate-soros.
html
https://www.gorj24.com/ong-ul-bankwatch-sa-ofere-si-locuri-de-munca-daca-inchide-cariera-rosia/
Mai jos putem viziona intervenția liderului
ADN GORJ, Nicolae Ivăniși, în fața președintelui Bankwatch, care a fost lăsat fără replică.
https://www.facebook.com/sabotorii/
videos/167916017986318/?extid=tIW5mh5geyGynPzg&d=null&vh=e

Interesele cui le reprezintă
Șarapatin?

La conferința organizată de Bankwatch Romania în Targu Jiu, unde din greșeală am fost
invitați și noi, se pregătea o manipulare grosolană în care erau protagoniști atât organizatorii, cât și membrii USR PLUS inﬁltrați în sală.
De retinut faptul că “întâmplător”, domnul
Șarapatin a vrut sa ne prezinte si el un email
cu câteva puncte despre tranziția justă pentru a
întări cele spuse de liderul Bankwatch. Neﬁind
internet în sală, domnul Șarapatin a constatat
că tot “întamplător” are și un stick în buzunar cu
aceleași teme! Nu a mai apucat să-l prezinte,
însă este interesantă și de luat în calcul reacția
de după conferință.

Avertizare sau intimidare?

Clipul devenit viral a fost prezentat și în
cadrul unei televiziuni locale, unde invitat era și
coordonatorul ADN Gorj, Nicolae Ivăniși. După
ﬁnalul emisiunii, acesta a primit un mesaj interpretabil de la Florin Șarapatin pe care-l vom
atașa mai jos:
“Lăudabil efortul dvs de a apăra CEO.
Vă apreciez pentru acesta!
Mă tem însă că nu veți reuși din cel puțin
două motive.
Primul motiv ține de politica de personal a
CEO.
Sute de oameni care nu aveau nicio tan-

7
gență nici cu mineritul, nici cu energia, au fost
angajați la CEO în ultimii 7-10 ani.
Nu vorbesc de cazurile sociale, de cei care
au cedat pământul sau cei care sunt urmași ai
salariaților decedați. Nu! Alții, în afară de aceștia.
Mulți dintre acești angajați (frați, cumnați,
pile politice sau de alt fel) sunt pe poziții de middle management și, în opinia mea, blochează
orice posibilă soluție de ieșire a CEO din acest
impas.

Nu o fac voit sau conștient, ci din neștiință
și din frica de a nu-și pierde postul “câștigat”
cu greu.
Al doilea motiv ține de specificul sectorului
energetic.
În acest sector se învârt la nivel global mii de
miliarde de dolari. Lupta este dură și de foarte
multe ori, murdară. Pentru câteva miliarde de
dolari se poate ajunge și la asasinate comandate - nu am o dovadă, dar o cred.
Nu mai vorbim de șpăgi!

La noi în țară sumele sunt mai mici (doar miliarde de euro!), dar suficient de mari încât să
permită jocuri murdare, economice și politice.
Mă tem că nu veți putea face nimic împotriva
acestor sume de bani. Deocamdată vă lasă în
pace pentru că încă nu sunteți un real pericol.
Deocamdată!”
Date ﬁind conexiunile existente deja între
protagonisti, acest mesaj, înclin să cred că este
unul de intimidare lansat la adresa liderului ADN
Gorj, Nicolae Ivăniși, care a avut nenumărate
acțiuni pentru securizarea independenței energetice.

Reacții au existat și la nivel
înalt…

…unde senatorul Goțiu (USR) a amenințat
pe blogul personal, că se va pune în fața utilajelor dacă se încearcă continuarea lucrărilor!
https://newsweek.ro/politica/video-senatorul-lmihai-gotiu-a-vrut-sa-bage-un-castorin-sedinta-camerei-deputatilor
În timp ce drujbele austriece sfârtecă pădurile din Romania fără să ﬁe deranjate de nimeni,
asa zisele organizații de mediu ne blochează
cariere pe cărbune, hidrocentrale, mai exact se
vrea eliminarea independenței energetice.
Mai jos le transmitem un link usr-iștilor care
deservesc interesele unor grupări externe și îi
rugăm să se justiﬁce în fața propriului electorat
cum în România se moare din cauza poluării,
și-n Germania nu!
https://e-nergia.ro/o-noua-termocentralape-carbune-datteln-4-urmeaza-sa-intre-infunctiune-in-germania-sambata/

Stați jos, că ați făcut de-un 2!
Dacă acești politicieni care
decid atât soarta noastră, cât și
a copiilor noștri (voștri), ar coborî
printre noi, la școală, la ore, sigur
deciziile lor n-ar ﬁ niște elucubrații
- așa cum sunt acum.
Nu ai cum să iei decizia de a
da măști în școli doar copiilor ale
căror posibilități materiale sunt
reduse (exprimare pompoasa, de
fapt, pe românește, asa cum își zic
copiii între ei - săracilor). Nu cred
că de atât de sus se pleacă stigmatizarea și la ce nivel. Jenant! O
porcărie mai mare n-am auzit în
ultimele 6 luni!

Încerc să-mi imaginez niște
alte zeci de “situații” prin școli / tabele și proceduri despre care și de
ce are nevoie de mască și cum o
să stea un “paznic” la intrarea în
școală: “Ia, ești pe lista săracilor?!
Da! Ia mască!”
Selecția se face și la nivel de
personal didactic, în funcție de
rate?! Intreb și eu (retoric, evident).
Că nu era suﬁcient cât era, că
nu cu asta ne luptăm în toate contextele - săraci vs bogați, mai nou,
o și predăm, nu? Ducem prostia
asta la rang de #comisie_la_niv-

el_de_școală?!
Nu cred ca suntem atât de
săraci în viziune, în gând, în decizie și atât de bogați în prostie!
Deși mă repet (cu rol de întărire abuzivă), o tâmpenie mai mare
nu mi-a fost dat să aud în acest
sistem condus din defecțiuni!
Dacă am lua deciziile din real,
nu din comparație / exces de zel /
foame de legi, ca să ne facem că
mai muncirăm și astăzi, cu siguranță am avea altă față - una cu picioarele pe pamant, și nu în hârtii!
Las-o simplă: e obligatoriu să
porti masca la școală și în cazul

ăsta, ﬁecare, de unde are, de
unde nu are, ia mască la copil, da’
nu dezbina!!
Preluat de la profesor:
Evelina Țipluică

Împreună construim ALTERNATIVA
cu ADN românesc
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IVĂNIȘI NICOLAE

VLAD ELENA

DUMITRU RAUL
ȘTEFĂNIȚĂ

FILIPESCU
MĂDĂLIN

BASTORIN ANCA
ADELINA

VIEZURE CRISTIAN COSMIN

ULMET
MIHAI

CHIRIȚESCU
ELENA ANDREEA

POP DANIEL

MISCHIE NICOLAE
CRISTIAN

DINCĂ ALEXANDRU

DRAICA ALINA

JIANU PETRE
CRISTIAN

BIVOLARU LIVIU
NICOLAE

MIHUȚOIU
CRISTIAN ALIN

DRĂGAN VINTU

PREDESCU
GABRIELA

GONCIULEA
ADRIAN POMPILIU

GEICĂ DRAGOȘ

BÎRDĂCEL
AUGUSTIN RADU

CONSTANTINESCU
IONEL

CIORA IOAN

CORMOȘI
RĂZVAN MIHAI

DRAGA CIPRIAN
EUGEN

GÂCIU
MIHAIL-VINTILĂ

PĂNOIU
GIL-NICOLAE

SCURTU CRISTIAN
PANTELIMON

TEODORESCU
ADRIANA

SÎRBU CRISTINEL
NICOLAE

STAMATESCU ALIN
GABRIEL

HANGIU DUMITRU

CIUCLEA
DUMITRU-MARIUS

POPESCU-BLÎNDU
CRISTIAN

DĂIANU VALERIU, PALIȚĂ GRIGORE GABRIEL,
BEȘLIU ROBERT CRISTI, COTOI ALBERT COSMIN

