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“Orice început de an ºcolar aduce noi provocãri, speranþe ºi oportunitãþi.
Le urez elevilor, profesorilor ºi pãrinþilor, un an plin de realizãri ºi putere de muncã!
Vã doresc tuturor sãnãtate ºi mult succes!” a transmis primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, Marius Screciu, prezent la festivitatea organizatã la Liceul “Traian”.

MESAJUL PRIMARULUI MARIUS SCRECIU
LA ÎNCEPUT DE AN ªCOLAR

Pelerini la Crucea de pe dealul Chiciora

pag.4pag.4

Sãrbãtoritã în fiecare an la data de 13 septembrie, Ziua
Pompierilor din România este un prilej de bucurie ºi
onoare pentru toþi salvatorii, care au ales sã-ºi punã viaþa
în slujba semenilor.

Sub deviza “curaj ºi devotament” pompierii mehedinþeni
au aniversat luni, 13 septembrie 2021, împlinirea a 173 de
ani de la actul de eroism al predecesorilor lor, în apãrarea
Revoluþiei de la 1848.

Ziua pompierilor din
România marcatã ºi la

ISU Mehedinþi

Superman Cîþu ºi
soarta României
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Peste 400 de

producþii la Simfest.
Toate continentele
sunt reprezentate

IPJ Mehedinþi,
maºina de spãlat a

compromiºilor

Nu cumva vorbim de
un genocid?
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Al cui preºedinte?
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Viitorul ªimian, la
primul succes
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Conferinþa Judeþeanã
PMP: Ramona Cupã

a fost aleasã
preºedinte al PMP

Mehedinþi
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Toatã lumea sau aproape toatã
lumea a realizat faptul cã Florin
Cîþu, momentan premier al
României, a scãpat lucrurile de
sub control. Þara pare o corabie
beatã, vorba unui celebru poet,
aflatã în bãtaia tuturor furtunilor,
fãrã nicio direcþie clarã.Preþurile
au luat-o pur ºi simplu razna.
Facturile au þâºnit ca o
ºampanie deschisã la finalul
unei petreceri de revelion,
marcând trecerea spre un an
unde absenteazã orice normã
de bun simþ.

În vremea aceasta Florin Cîþu
se crede Superman ºi ne oferã
ocaziunea unui amuzament
amar, care nu mai lasã loc
niciunei iluzii. Departe, foarte
departe de charisma unui Traian
Bãsescu (care mãcar avea umor)
Florin Cîþu continuã sã fie ceea
ce a ºi fost probabil de la
început iar noi am refuzat sã ne
dãm seama: un mic funcþionar
ajuns sus prin grija ºefilor
politici sub o pãlãrie mult, mult
prea mare. Pentru liberali, o

Superman Cîþu ºi soarta României

„Împreunã cu cele douã echipe
am parcurs Traseul Ciolanul Mare -
Cheile Þãsnei, pânã la Pensiunea
Dumbrava, pe o distanþã totalã de 6,35
km. Misiunea de patrulare organizatã de
echipa SALVAMONT Mehedinþi
împreunã cu echipa GEOPARC
PLATOUL MEHEDINÞI a avut ca scop
central informarea ºi prevenirea
accidentelor montane, dar ºi
monitorizarea florei ºi a faunei. Zona este
una superbã, cu peisaje de vis, care
trebuiesc admirate pentru cã sunt unice.

Misiune de informare ºi prevenire în
Cheile Þãsnei

Timp de 2 zile: 16 - 17 septembrie 2021,
la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier se vor
desfãºura lucrãrile Simpozionului
Internaþional Drobeta.

Din cauza restricþiilor impuse, în acest
an simpozionul va fi online.

Vor participa reprezentanþi ai
institutelor de cercetare, universitãþilor
ºi muzeelor din þarã ºi strãinãtate,
inclusiv Muzeul Metropolitan de Artã din

New York.
Secþiile ªtiinþele Naturii, Istorie

Arheologie, Organizare Expoziþii
ºi Evenimente Culturale,
Comunicare, Programe ºi
Proiecte, Pedagogie Muzealã,  Biroul de presã

Simpozionul Internaþional Drobeta
16 - 17 septembrie 2021

Vicepreºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Ramona Cupã, a însoþit
Echipa SALVAMONT Mehedinþi ºi Echipa de la Geoparcul PLATOUL

MEHEDINÞI, într-o misiune deosebitã de informare prevenire, dar ºi pe un
traseu de o frumuseþe divinã.

Tocmai de aceea îi invit pe mehedinþeni,
dar ºi pe turiºtii din alte zone, sã
parcurgã cu încredere acest traseu,
pentru cã meritã! Mai ales cã echipele
de la SALVAMONT ºi GEOPARC sunt
mereu în acþiune pentru a interveni în
cazul unor probleme. În calitate de
vicepreºedinte al Consiliului Judeþean
Mehedinþi, asigur cele douã echipe de
excepþie cã le sunt mereu alãturi ºi cã le
voi acorda tot sprijinul de care au
nevoie”, a declarant Ramona Cupã.

Marketing ºi educaþia în muzee,
Etnografie, Restaurare Conservare, Artã
Plasticã au reunit, pentru aceastã ediþie,
un numar de 59 de participanþi
reprezentând muzee din Craiova,
Bucureºti, Alba Iulia, Piatra Neamþ,
Constanþa, Oradea, Bistriþa Nãsãud,
Piteºti, Brãila, Braºov, Alexandria,
Slatina, Sibiu, Zalãu, Tulcea, Baia Mare,
Reºiþa, Vâlcea, Olt, Serbia ºi SUA.

   Temele alese sunt concretizãri ale
cercetãrii ºtiinþifice în domenii de interes
major: arheologie, geologie, avifauna,
meºteºuguri, canalele media în perioada
pandemiei, rituri funerare, simboluri
tradiþionale în satul românesc etc.

ºefie sub Florin Cîþu nu ar
însemna decât intrarea într-o fazã
de mediocritate politicã ultimã,
ºi cel mult o guvernare chinuitã
bazatã pe un compromis
costisitor cu PSD. Nu zic cã
Ludovic Orban, la ºefia PNL,
poate salva guvernarea. Dar
mãcar Orban e un politician cu o
carte de vizitã rezonabilã, dintr-o
ºcoalã mai veche, iar PNL se
poate mãcar salva ca partid  într-
un mod onorabil. Tot mai multe
voci din PNL spun acest lucru.

De exemplu Ionel Dancã îl
vede  premierul Florin Cîþu mai
degrabã ca pe o mascotã PSD:
„E agãþat în cui acolo, la Palatul
Victoria, pentru a trece congresul
PNL. Cu sprijinul PSD e pãstrat
în funcþie. Dar e o situaþie jenantã
pentru PNL ºi pentru el personal.
Eu nu înþeleg cum poate sã
accepte toatã mascarada asta
politicã. Am lucrat cu el, am avut
o relaþie bunã cu el ca ministru
de Finanþe. Dar sã conduci PNL
e cu totul altceva. Pãcat cã
distruge PNL. Asta e supãrarea
noastrã, a celor mai mulþi din
PNL, cã se încãpãþâneazã sã
continue acest joc politic împins
nu ºtim de cine.”.

Pe 25 septembrie la
congresul PNL se joacã nu doar
soarta conducerii PNL ci ºi soarta
guvernãrii. O guvernare chinuitã
ºi haoticã, din care majoritatea
dintre noi vom ieºi terfeliþi, obosiþi
ºi lipsiþi de curajul de a mai crede
cã þara aceasta mai poate fi salvatã
de actuala clasã politicã.

 Romeo Crîºmaru



actualitateOBIECTIV mehedinþean 16 - 22.09.2021 pag. 3

Deschiderea oficialã a
cursurilor a avut loc la Colegiul
Naþional Traian, Colegiul Naþional
“Gheorghe Þiþeica”, Colegiul
Naþional Pedagogic “ªtefan
Odobleja”, în prezenþa doamnei
Inspector ªcolar General, Daniela
Trancotã ºi a autoritãþilor locale ºi
judeþene, iar la Liceul Tehnologic
“Tudor Vladimirescu” ªimian,
ªcoala Gimnazialã ªimian, ªcoala
Gimnazialã Cerneþi, în prezenþa
domnului Inspector ªcolar General
Adjunct, Harcãu Cristian Florin ºi a

Clopoþelul a sunat!

 Biroul de presã

Momente de bucurie ºi emoþie, deschiderea
anului ºcolar 2021-2022 a fost o sãrbãtoare în fiecare

dintre ºcolile mehedinþene.
autoritãþilor locale ºi judeþene.
   “Va fi anul întoarcerii la
normalitate, anul în care
lecþiile învãþate, provocãrile ºi
încercãrile prin care cu toþii am
trecut, ne vor da forþa ºi
determinarea sã parcurgem un
an ºcolar plin, cu elevi în
bãnci ºi profesori la catedrã.
   Multã sãnãtate ºi succes vã
doresc tuturor, dragi colegi cadre
didactice ºi elevi!” - Inspector
ªcolar General, Daniela Trancotã
   “Primul clopoþel, cel care anunþã

începerea unui nou an ºcolar, a avut
ºi va avea mereu o însemnãtate
deosebitã pentru fiecare dintre noi,
indiferent cã ne referim la elevi,
pãrinþi, bunici sau cadre didactice.
Prima zi de ºcoalã aduce emoþie,

bucurie, speranþã ºi multe aºteptãri
din orice posturã o privim. Succes
în noul an ºcolar!” - Inspector
ªcolar General Adjunct, Harcãu
Cristian Florin

Prima zi de ºcoalã la Liceul Teoretic
„ªerban Cioculescu” a fost marcatã de
multã emoþie, speranþã ºi încredere.
   Alãturi de elevii ºcolii au fost
pãrinþi, cadre didactice ºi
reprezentanþi ai Poliþiei de
Proximitate Drobeta Turnu Severin.
   Festivitatea a fost deschisã de
directorul general al Fundaþiei
“Gheorghe Þiþeica” domnul
profesor Ion Nãnuþi, fondatorul
liceului care a luat fiinþã în anul
2000 ºi care, în prezent, are clase
de gimnaziu ºi liceu acreditate. S-
a fãcut un scurt bilanþ al activitãþii
realizatã în anul ºcolar încheiat.
   Ca în fiecare an, ne-a fost alãturi
preotul Tiþa Grigore ºi reprezentanþi
ai mass-media locale.

   Realizat în mai-iunie anul
acesta, video-documentarul
TUDOR VLADIMIRESCU –
ISTORIE, REVOLUÞIE ªI
LEGENDÃ 1821-2021, care
vorbeºte despre ctitoria
personajului principal, o bisericã,
în satul tatãlui sãu, Prejna,
Mehedinþi, a ajuns în faza finalã a
prestigiosului Festival
Internaþional de Film ºi
Televiziune SIMFEST 2021,
Târgu Mureº. Proiecþia oficialã a
fost miercuri, 15 septembrie,
alãturi de alte 16 producþii din
diferite þãri ale Europei sau de pe
alte continente. Gala laureaþiilor va
fi sâmbãtã, 18 septembrie.
   Dincolo de decizia juriului, la fel,
internaþional, este de salutat
accederea documentarului realizat
de Dan ªalapa ºi echipa sa, asta în
contextul în care regizorul menþionat
a mai participat la ediþii anterioare
ale SIMFEST cu alte producþii, cum
ar fi cea despre mânãstirea Crivelnic
sau cea despre savantul ªtefan
Odobleja. Filmul despre Tudor

Deschiderea anului ºcolar 2021-2022 La
Liceul Teoretic “ªERBAN CIOCULESCU”

   Elevii au fost nerãbdãtori sã îºi
cunoascã noii colegi de clasã, sã
primeascã manualele, sã îºi aleagã
locul “perfect” în bancã. Cei din
clasele terminale privesc cu nostalgie
curtea ºcolii ºtiind cã acesta va fi
ultimul an al vieþii de elev.
   Pãrinþii s-au declarat foarte
mulþumiþi de modul în care se
desfãºoarã activitatea la Liceul
Teoretic ,,ªerban Cioculescu” ºi
sunt permanent alãturi de ºcoalã.
   Întreg corpul profesoral al
liceului ureazã tuturor un an ºcolar
plin de realizãri profesionale, multã
sãnãtate, putere de muncã ºi
încredere în viitor.

Director,
Prof. Aniºoara-Valeria Nistor

“TUDOR VLADIMIRESCU”
prezent la SIMFEST 2021

Vladimireescu a fost proiectat la
Prejna, în premierã, dar ºi la Casa
tineretului ºi la Pavilionul
expoziþional din Pãdurea Crihala
din municipiu. Realizatorii lui sunt
deschiºi ºi altor invitaþii sã proiecteze
filmul, gratuit, acum, în anul în
care celebrãm bicentenarul
Revoluþiei de la 1821 - instituþii,
sindicate, ºcoli etc.
   Iatã lista tuturor proiecþiilor admise
în concurs, film documentar,
proiectate cu public, în faþa juriului,
miercuri 15 septembrie, cu
menþionarea autorului ºi titlul: Mara
Caracaleanu - “The Cry of Silence”;
Ana Arhip - „Tic Tac”; Corneliu
Sichigea - „Whispers”; Enxhi Rista
- „He Loves my Eyes; Cristian
Bajora - „Superstar”; Florin Aron
Anghel - „Ghoul”; Dumitru Grosei
- “The Return”; Valentin Anghel -
„Tricky for Play on Grass”; Stas
Ciorescu - „In the footsteps of the
archimandrite abbot Rafail Bodiu”;
Dan ªalapa - „Tudor
Vladimirescu”; Corneliu Þepelus
- „Interviews for Hope”; Eugeniu

Bocancea - „A Failed Life”;
Predrag Todorovici -
„Djurdjevan Is Yet to Come”;
Jivko Konstantinov -
„Antarctica Global Warming”;
Joseph Osei-Bonsu - „The
Knell”; Gang Zhao - „Why We
Are Unhappy in Cities”;
Evrim Inci - „Fount”.

 O. M.

Început de an ºcolar ºi la
ªcoala Postlicealã Sanitarã

Drobeta Turnu Severin.
Succes celor 718 elevi ºi dascãlilor lor!
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De praznicul Înãlþãrii Sfintei
Cruci, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
a slujit Sfânta Liturghie pe dealul
Chiciora din apropierea comunei
Godeanu. Aici a fost ridicatã prin
osteneala Ierarhului nostru ºi a
Centrului Eparhial, o frumoasã
Cruce cu o înâlþime de aproximativ
35 m, care vegheazã împrejurimile.

Crucea de pe dealul Chiciora, din
apropierea satului Godeanu judeþul
Mehedinþi a devenit centru de
pelerinaj pentru credincioºii
mehedinþeni care au venit de
praznicul Înãlþãrii Sfintei Cruci
pentru a se ruga împreunã la altarul
jertfei supreme înãlþat aici în aceste
locuri binecuvântate de Dumnezeu.

La baza Sfintei Cruci ridicatã aici
prin osteneala Preasfinþitului Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei ºi a Centrului Eparhial s-a
sãvârºit Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie a Sfântului Ioan Gurã de Aur
de cãtre Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
ºi un ales sobor de preoþi ºi diaconi.

Este al doilea an când se
sãvârºeºte aici Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie de praznicul
Înãlþãrii Sfintei Cruci de la sfinþirea
acesteia în anul 2018 la Ciumarca

Un nou preot paroh la Parohia Salcia I
A fost zi de mare bucurie pentru

credincioºii parohiei Salcia I, în
duminica dinaintea Înãlþãrii Sfintei
Cruci. Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
a hirotonit aici, în cadrul Sfintei
Liturghii, pe noul preot al parohiei.

Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie a
Sfântului Ioan Gurã de Aur a fost
oficiatã de cãtre Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, alãturi de un ales sobor.
Rãspunsurile stranei au fost date de
Grupul Psaltic „Sf. Mare Mucenic
Gheorghe” de la Catedrala Episcopalã
din Drobeta Turnu Severin.

Dupã momentul Heruvicului,
pãrintele diacon Ioan-Gabriel
Bãdescu a dat citire mãrturisirii de
credinþã, pe care a semnat-o
împreunã cu soþia sa, iar mai apoi
a fost hirotonit întru preot prin
punerea mâinilor Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim, Ierarhul locului.

Dupã finalul Sfintei Liturghii
pãrintele Vasile Ghiþan, protoiereu al

Pelerini la Crucea de pe dealul Chiciora
Comunei Godeanu.

Crucea aceasta a fost
ridicatã aici în memoria
mamelor eroine care au
rãmas vãduve în timpul
rãzboaielor, dar ºi pentru a
marca aici locul unde cu
ºase veacuri în urmã
credincioºii din satele
apropiate se adunau la
rugãciunea instituitã de
Sfântul Nicodim de la
Tismana pentru izbãvirea
de ciumã.

La baza acestei Sfinte Cruci se
sãvârºeºte de douã ori pe an Sfânta
Liturghie, în vinerea de dupã
sãrbãtoarea Sfinþilor Împãraþi
Constantin ºi mama sa, Elena, ºi
la Praznicul Înãlþãrii Sfintei Cruci.

La finalul Sfintei Liturghii Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim a pus la inimile
credincioºilor prezenþi cuvânt de
învãþãturã vorbind despre importanþa
Sfintei Cruci pentru noi creºtinii.

Dupã finalul Sfintei Liturghii
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a
împãrþit ºcolarilor prezenþi câte un
ghiozdan cu câteva caiete ºi
instrumente folositoare la ºcoalã.

Crucea aceasta a fost înãlþatã aici

precum Sfântul Constantin cel Mare
a înãlþat Crucea Domnului pe
stindarde când a vãzut pe cer
Semnul Sfintei Cruci ºi lângã el scris
„prin acest Semn vei învinge”.

Sfântul Constantin cel Mare a
fãcut ascultare de Dumnezeu ºi a
pus semnul Crucii pe stindarde, pe

scuturile ºi pe coifurile soldaþilor ºi
prin aceasta a învins. De acolo avem
stindardul, steagul, iar dacã o oaste
se declarã învinsã dacã pierde
steagul de luptã, asemenea ºi noi
creºtinii dacã pierdem Crucea,
pierdem rãzboiul duhovnicesc!

Pr. Marian Alin Giginã

Protoieriei Vânju Mare, a dat citire
actului de instalare, iar dupã acest
moment, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
a instalat în postul de preot paroh pe
noul hirotonit, Ioan-Gabriel Bãdescu,
care a primit din mâinile Preasfinþitului
Pãrinte însemnele împuternicirii ca
paroh: Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce
ºi cheia Bisericii.

Dupã instalarea sa ca paroh,
pãrintele Ioan Bãdescu a rostit
câteva cuvinte la acest moment de
înaltã încãrcãturã emoþionalã.

De asemenea Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim le-a vorbit celor prezenþi
despre Sfânta Tainã a Preoþiei ºi
importanþa ei pentru comuniunea, în
rugãciune, în Bisericã, prezentând
lucrarea preoþeascã. Ierarhul le-a mai
vorbit celor prezenþi despre preþuirea
vârstei, ca timp al lui Dumnezeu lãsat
nouã, îndemnând la rugãciune, cu
nãdejde ºi mulþumire, pentru anii pe
care ni i-a dat Dumnezeu.

Pr. Marian Alin Giginã

Pentru pompierii militari din
cadrul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã „Drobeta” al
judeþului Mehedinþi a fost un
moment cu o mare încãrcãturã
emoþionalã, mai ales cã slujba de
pomenire a Sfântul Ierarh Iosif cel
Nou de la Partoº, a fost urmatã de
trecerea în rezervã a colegului lor
plt. adj ºef Bolocan Costin-Viorel.
   Sfântul este ocrotitorul pompierilor
din întreaga þarã, iar în fiecare an la
data de 15 septembrie, pompierii îl
cinstesc aºa cum se cuvine.

Pompierii militari ºi civili ºi-au ales

Pompierii mehedinþeni ºi-au
prãznuit ocrotitorul

 Miercuri, 15 septembrie, pompierii mehedinþeni au organizat o slujbã
de prãznuire a Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoº, la troiþa

ridicatã în cinstea acestuia din municipiul Orºova.

ca ocrotitor ºi izbãvitor pe Sfântul
Ierarh Iosif cel Nou de la Partoº,
tocmai datoritã calitãþilor pe care
bãtrânul ierarh le-a avut, de ascultãtor
ºi smerit, dar mai ales de viteaz ºi
biruitor în lupta cu puterea focului.
   Legãtura acestui minunat Sfânt cu
instituþia pompierilor o realizeazã
tocmai minunile ºi faptele sale, între
care ºi salvarea oraºului Timiºoara,
din calea flãcãrilor ce ameninþau
sã distrugã aºezarea în totalitate,
pe vremea când era mitropolit al
Banatului.

 Continuare în pag. 14
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Peste 100 de delegaþi din
toate organizaþiile locale ale PMP
Mehedinþi s-au reunit duminicã, 12
septembrie 2021, la Conferinþa
Judeþeanã a PMP, pentru a alge noua
conducere a filialei. La eveniment au
participat: Ion Cupã, vicepreºedinte
Regiunea Oltenia al PMP, Nicolae
Daviþoiu, preºedintele PMP Gorj, cei
doi primari ai PMP din Mehedinþi,
respectiv, Irina Zoican, primarul
comulei Balta, ºi Emilian Vîlcu,
primarul comunei Pruniºor,
preºedinþii organizaþiilor locale.
   A fost subliniat faptul cã deºi
partidul nu mai este în Parlament,
traversând un moment greu, în PMP
Mehedinþi sunt oameni de calitate,
ataºaþi partidului, care vor sã se
implice în continuare. De asemenea,
s-a menþionat ºi cã pe plan local
nimeni nu-i poate împiedica pe
aleºii PMP Mehedinþi sã vinã cu
soluþii, iar toþi consilierii acestui
partid trebuie sã îºi facã treaba
pentru binele comunitãþilor lor.
    Preºedinte al PMP Mehedinþi a fost
aleasã Ramona Cupã, cea care deþinea
aceastã funcþie ca interimar. Ramona
Cupã este vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
funcþie obþinutã dupã ce la alegerile
locale de anul trecut a fost aleasã
consilier judeþean pe lista PMP
Mehedinþi. Consiliul Executiv mai are
urmãtoarea componenþã: 8
vicepreºedinþi - Dan Cãtãlin
Vatamanu, Costicã Balaci, Florin
Gagea, Mihãiþã Mijache (în calitatea
sa de preºedinte al Organizaþiei PMP
Drobeta Turnu Severin), Janina
Mijache (în calitate de preºedinte al
Organizaþiei Judeþene de Femei), Alin
Chisãliþã (în calitate de preºedinte al
Organizaþiei Judeþene de Tineret),
Irina Zoican ºi Emilian Vîlcu (în
calitatea lor de primari PMP); secretar
general - Maria Georgeta Stelescu;
secretar general adjunct - Ion Tufiº;
6 secretari executivi -  Dumitru
Cioanã, Claudiu Bãrbuceanu, Daniel

CONFERINÞA JUDEÞEANÃ PMP:

 Ramona Cupã a fost aleasã preºedinte al PMP Mehedinþi
   Conferinþa Judeþeanã a PMP Mehedinþi s-a desfãºurat

duminicã, 12 septembrie 2021, la Sala „Virgil Ogãºanu” a
Palatului Cultural „Teodor Costescu”. Cei 108 delegaþi
prezenþi au ales prin vot secret noua conducere filialei

judeþene, pentru un mandat de 4 ani. Dupã o perioadã de
interimat, Ramona Cupã a fost aleasã în unanimitate

preºedinte al PMP Mehedinþi. De asemenea, delegaþii
prezenþi au ales ºi echipa Consiliului Executiv Judeþean PMP,
formatã din: un secretar general, un secretar general adjunct,

8 vicepreºedinþi, 6 secretari executivi ºi un trezorier.

Truºculescu, Gheorghe
Bãzãvan, Adrian Moldoveanu
ºi Gheorghe Mucioniu;
trezorier - Louis Lucian
Moisescu.
   Înainte de a se trece la
procedura de vot, Ramona Cupã a
fãcut o radiografie a activitãþii PMP
Mehedinþi, de la momentul 0 de
anul trecut ºi pânã în prezent.
   „ªtim cu toþii unde ne aflam
atunci când am plecat la drum. La
începutul anului trecut am preluat
o filialã aproape distrusã, fãrã
structuri locale, fãrã oameni ºi fãrã
activitate. Nimeni nu ne dãdea nicio
ºansã, mai cu seamã în perspectiva
bãtãliilor electorale ce aveau sã
urmeze. Este adevãrat cã ºi noi am
privit uneori cu teamã cãtre viitor,
dar nu ne-am dat bãtuþi niciodatã.
Am reuºit sã închegãm o echipã
frumoasã, sã construim de la zero
organizaþii locale în aproape toate
comunele judeþului ºi sã elaborãm
o strategie pentru campaniile
electorale. Mulþi dintre cei care sunt
astãzi, aici, în aceastã salã, ºtiu
foarte bine cã nu a fost uºor, cã am
avut parte de tot felul de provocãri
ºi de piedici puse, de cele mai
multe ori, de cei care nu ne doreau
prezenþi în competiþiile electorale.
Dar noi am ºtiut sã ne ridicãm ºi
sã mergem mai departe, pentru cã
am crezut în ºansa noastrã ºi
pentru cã am ºtiut cã politica se
face cu oameni, iar performanþele
se obþin cu încredere în sine, curaj
ºi foarte multã muncã”, a precizat
Ramona Cupã.
   Testele electorale, date anul trecut
au fost determinante pentru PMP
Mehedinþi. „Primul test electoral dat
de noul PMP Mehedinþi a fost cel al
alegerilor locale, unde am obþinut
rezultate excelente ºi am devenit cea
de-a treia forþã politicã de pe scena
politicã mehedinþeanã. Am
demonstrat tuturor cã suntem o forþã
ºi cã putem cuceri inimile

mehedinþenilor, printr-o campanie
electoralã curatã, decentã ºi de bun-
simþ, în care am venit cu proiecte ºi
soluþii viabile. ªi am mai demonstrat
încã ceva extrem de important: cã se
poate face politicã ºi fãrã demagogie
ºi populism, fãrã promisiuni deºarte
ºi fãrã ipocrizie. Am venit cu oameni
noi în politicã, cu soluþii reale, cu
argumente. Am promovat tineri ºi
specialiºti, am fãcut o politicã a
dialogului ºi a bunului-simþ. Iar
rezultatele nu au întârziat sã aparã: În
urma alegerilor locale am obþinut 2
primari, 3 viceprimari ºi 46 de
consilieri. De asemenea, noi suntem
cei care am dus PMP-ul în Consiliul
Judeþean, for pe care partidul l-a ratat
la alegerile din anul 2016. Am obþinut
doi consilieri judeþeni, iar PMP deþine
o funcþie de vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean Mehedinþi. De
asemenea, aleºii noºtri locali sunt
oameni integri, cu iniþiativã ºi spirit
reformator. Sã nu pierdem din vedere
un amãnunt extrem de important: Cei
doi primari ai PMP au câºtigat în
comune conduse timp de 20 de ani
de aceiaºi baroni locali, foarte greu
de învins. ªi vorbim aici de Irina
Zoican - primarul comunei Balta ºi
de Emilian Vîlcu - primarul comunei
Pruniºor, pe care îi felicit din tot
sufletul! Rezultate deosebite am
obþinut ºi la alegerile parlamentare.
Dupã o campanie la fel de decentã ºi
de sincerã, în care am strãbãtut întreg
judeþul, le-a prezentat oamenilor idei
ºi proiecte, soluþii realiste. Sã nu
uitãm cã rezultatele obþinute de PMP
Mehedinþi au plasat filiala în topul
primelor patru la nivel naþional. Dacã
PMP ar fi reuºit sã treacã pragul
electoral pentru a intra în Parlament,
judeþul nostru ar fi avut doi

parlamentari PMP. Am fãcut, aºadar,
lucruri minunate împreunã, am
construit o echipã frumoasã ºi am
demonstrat cã putem face
performanþã. Dar mai presus de toate,
am reuºit sã pãtrundem în
administraþia publicã localã, acolo
unde se iau decizii importante pentru
mehedinþeni ºi acolo unde ne putem
impune proiectele promovate în
campanie”, a mai precizat
preºedintele PMP Mehedinþi,
Ramona Cupã.
   „Drumul pânã aici nu a fost deloc
uºor, iar dumneavoastrã cei cu care
am lucrat direct, ca secretar general,
dar ºi în teren, alãturi de oameni, ºtiþi
exact de câtã muncã ºi dãruire a fost
nevoie. Am plecat, în martie anul
trecut, de la zero, preluând o
construcþie politicã aproape
inexistentã pe care a fost nevoie sã
o dezvoltãm, sã o promovãm ºi sã o
impunem! Astãzi PMP Mehedinþi are
aleºi locali, de la consilieri locali ºi
pânã la consilieri judeþeni ºi
vicepreºedinte de Consiliu Judeþean
ºi prin intermediul lor suntem la
masa marilor decizii care se iau
pentru mehedinþeni. Prin aleºii
noºtri locali ºi prin poziþiile deþinute
de aceºtia ne putem impune
proiectele promise în campania
electoralã. Alegerile de astãzi sunt
deosebit de importante pentru
viitorul partidului nostru ºi pentru
proiectul pe care îl vom construi în
vederea alegerilor din anul 2024.
Împreunã vom continua sã lucrãm
aºa cum numai noi ºtim sã o facem
ºi sã ne consolidãm poziþia pe scena
politicã localã”, a subliniat
secretarul general al PMP Mehedinþi,
Georgeta Stelescu.

 Biroul de presã
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (IV)
   A început ºcoala! Cadrele didactice, de toate
nivelurile, au fost inundate, sufocate, terorizate
cu tot felul de acte ºi de recomandãri, de
comunicate ºi de modele de procese verbale
prin care sã fie transmise, prelucrate, semnate
de luare la cunoºtiinþã zeci ºi zeci de precizãri,
instrucþiuni, recomandãri privind protejarea
faþã de Sars-Cov-2! Un asalt birocratic menit,
desigur, în intenþia declaratã, sã asigure
personalul didactic, cel nedidactic ºi pe elevi
de pericolul Covid, dar totul pare, luat la un
loc, o paranoia, o instituire a unui regim militar
ultra-riguros! ªcoala a devenit o cazarmã,
practic, pentru cã dacã toate aceste
recomandãri ºi precizãri ar fi întocmai ºi exact,
la timp ºi fãrã ºovãire executate, elevii ºi
profesorii ar devenii niºte automate anti-covid!
Pe acest fond, te întrebi, unde mai este
educaþia, unde mai este predarea-învãþarea-
evaluarea? Când mai este timp de educaþie ºi
instruire, dacã mereu se trãieºte sub spaima
Covidului? Ce rezultate mai poþi avea cu un
copil cãruia i se spune de cãtre pãrinþi -
conform noilor precizãri, prelucrate la început
de an ºcolar - atenþie la Covid, i se
prelucreazã de cãtre diriginte, apoi de cãtre
fiecare profesor, dacã este cazul,
regulile de prevenþie împotriva
Covid, dacã i se aratã mereu
dozatorul cu gel dezinfectant,
chiuveta cu sãpunul, i se atrage
atenþia sã poarte regulamentar
masca facialã, în curtea ºcolii, la
orele de curs, în recreaþie, la coada
de la chioºc - atenþie la
distanþarea socialã, elev! - la
toaletã, desigur, dar aici, poate
mai este o... portiþã de scãpare,
cã n-o intra diriginta peste el în
cabina cu vas wc!
   O înregimentare sanitarã
cumplitã, iar Ministerul
educaþiei, pãrinþii, comunitatea vor rezultate,
vor performanþe în învãþare, la olimpiade, la
concursuri fel ºi fel! Paradoxal, nu?
   În timpul acesta, preºedintele Johannis
dezveleºte statui ale unor foºti asupritori,
terorizatori ai satului ardelenesc de odinioarã,
cu mare pompã ºi fast, de parcã l-ar fi adus
pe Dumnezeu pe pãmânt! ªi mai ºi vorbeºte
preºedintele, acolo, la dezvelirea statuii lui
Bruckenthal despre culturã ºi educaþie,
neprecizând foarte clar despre ce fel de culturã
vorbea, cã nu a precizat cu subiect ºi predicat
“cultura româneascã”, sau „istoria naþionalã”,
sau „educaþia elevilor români”, nu, a folosit
eufemisme generale, ba, mai mult, a fãcut
referiri la cultura europeanã, cã, deh, noi
suntem mai întâi europeni, ºi mai apoi,

români, iar Bruckenthal a fost mai întâi ºi abia
apoi, Ardealul, ºi tot aºa! O falsitate de la un
capãt la altul, o jignire dureroasã la adresa
istoriei ºi culturii istorice româneºti, un afront
adus cercetãrii istorice ºi adevãrului istoric,
o pervertire neruºinatã a valorilor ºi
personalitãþilor istoriei naþionale, sãvârºitã
prin aceastã ridicare pe soclu a unui baron
medieval, supus imperial, strãin, deci, de
istoria naþionalã directã, asta, în dauna altor
valori adevãrate deturnate din panoplia
valorilor ºi personalitãþilor româneºti.
   Bruckenthal i-a executat pe Horia, Cloºca
ºi Criºan, martiri ai revoltei þãrãnimii satului
ardelenesc, iar noi îi facem statuie, pe bani
româneºti, sau poate donaþi din afarã, nu ºtim,
dar bãnuim, iar despre cei trei martiri nicio
vorbã, doar prin presa cu orientare sincerã,
româneascã. Bruckenthal, un parvenit al
Mariei Tereza, împãrãteasã nimfomanã, care
l-a protejat datoritã dotãrii lui naturale...
masculine, ºi de care ea s-a folosit cu
prisosinþã, ºi al slugãrniciei ºi devoþiunii cu
care masculul Brukenthal, spun legendele
vremii, a ºtiut sã lingã clanþele palatului de la
Viena. Sediul Muzeului care-i poartã numele

plus alte case ºi ceva hectare
de pãmânt sunt un dar al
împãrãtesei pentru un act de
devoþiune extremã, inspiratã,
de altfel, petrecutã la un
concert, în loja împãrãtesei.
Evitãm amãnuntele total
dezgustãtoare, dar reþinem
cã de aici ºi de la
masculinitatea lui exacerbatã
i s-au tras averile, iar nu de
la vreun act de vitejie ori în
urma vreunor afaceri, cum
am zice astãzi, profitabile.
   Elevii noºtri nici nu mai
învaþã, probabil, despre

sacrificiul celor trei martiri, precursori ai
luptei de eliberare naþionalã a pãmântului
ardelean ºi transilvan de sub ocupaþia
austro-ungarã, ei ºi Avram Iancu -
preºedintele Johannis nu a fost la Þebea, îl
dezvelea pe Bruckenthal, deh! - apoi
memorandiºtii, ºi ei, prigoniþi de acelaºi
regim despotic austro-ungar, apoi 01
Decembrie 1918.
   Elevii noºtri sunt transcedentaþi prin
mascã, vaccin ºi restricþii cazone în ºcoli
spre neo-orânduirea care a început cu
dãrâmarea a tot ceea ce are civilizaþia umanã
realizat pânã acum... Iar tãvãlugul demolãrii
ºi al demenþei generalizate este abia la
început... Spãlarea creierelor tinerei generaþii
este unul din obiective! C. OVIDIU

Crucea de pe dealul unde au fost
executaþi prin tragere pe roatã

Horia ºi Cloºca. Atât a mai rãmas
din monumentul dedicat memoriei

celor trei martiri ai românilor.

Incredibil, dar
adevãrat! Inspectoratul de
Poliþie Judeþean
Mehedinþi, un IPJ dintr-
un judeþ de graniþã, cu
ceva infracþionalitate ºi
cu probleme care trebuie
gestionate bine, s-a
pricopsit la conducere cu
un individ de numele
cãruia se leagã, într-un fel sau altul, drama de la Oneºti, unde la
începutul lunii martie 2021 un individ a sechestrat doi muncitori
într-un apartament, dupã care i-a ucis cu sânge rece. Dupã ore
îngtregi de bâlbâieli sinistre, Poliþia din Bacãu, condusã la acea
vreme de Vasile Opriºan, nu a reuºit sã încropeascã un plan coerent
de salvare a ostaticilor. Ei bine, comandantul Poliþiei din Bacãu,
ºeful celor care s-au fãcut de râsul lumii ºi care nu au reuºit sã
salveze doi nefericiþi, este numit acum la comanda IPJ Mehedinþi.
Asta, de parcã Poliþia din Mehedinþi ar fi un fel de ladã de gunoi
a istoriei, un loc în care maºina de spãlat compromiºii se pune în
funcþiune, în drumul lin cãtre o pensie babanã ºi mulþumitoare.
   Concret, ªtefan Bibu, cel care, în ultimele luni, a asigurat conducerea
IPJ Mehedinþi (prin desemnare) a fost înlãturat de la comanda instituþiei.
În locul sãu, a fost numit chestorul de poliþie Vasile Opriºan. Distinsul
Opriºan a fost luat pe nevãzute de la comanda IPJ Bacãu, imediat
dupã carnagiul din apartamentul de la Oneºti, ºi trimis pe postul
de consilier la Inspectoratul General al Poliþiei Române (IGPR).
Mai exact, în loc sã fie pedepsit, ºeful poliþiei incapabile de la
Bacãu a fost promovat!

IPJ Mehedinþi, maºina de
spãlat a compromiºilor

Ministerul Afacerilor Interne a numit la conducerea
Inspectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ) Mehedinþi un

chestor de poliþie înlãturat din funcþia de ºef al IPJ
Bacãu, dupã dubla crimã din apartamentul de la Oneºti.
Se aude cã Vasile Opriºan ar trebui sã iese la pensie ºi

ar fi fost trimis la comanda unui IPJ, înainte de a trece
în rezervã, pentru liniºtea lui ºi a Poliþiei Române.

 Continuare în pag. 8
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   Un grup de împãtimiþi de valorile
istoriei româneºti ºi menþinerea vie a
sacrificiului eroilor neamului pentru
dreptate ºi libertate ºi recunoºtiinþã
pentru ei, au pornit pe 10.09.2021 la
orele dimineþii, spre Þebea.
   De cea Þebea? Acolo s-a stins din
viaþa tumultoasã ºi plinã de idealuri
ºi fapte pentru românii ardeleni,
Crãiºorul Munþilor-Avocat Avram
Iancu - la 10.09.1872.
   Comemorarea, a început în jurul
orei 10.00, prin intrarea unui pluton
de cercetaºi montani, distribuit în
trei grupe ce avea în faþã fanfara
militarã, încadratã de nouã ostaºi
din acelaºi pluton purtãtori de drapel.
   Platoul din faþa bisericii din
Þebea, al Complexului Memorial
Þebea, a început sã fie vizitat de
oameni din toate colþurile þãrii sã-
l omagieze pe Avram Iancu.

  Descrierea Complexului
Memorial este binevenitã, de

a ne familiariza cu
dispunerea  acestuia

   Pot sã-l numesc, un Panteon în
aer liber al þãrii, localnicii îl numesc
Panteon al neamului românesc, al
sacrificiului ardelean ºi al þãrii
întregi, pentru libertate ºi dreptate.
La intrare se aflã crucile a 75 de
soldaþi, cu gradul ºi numele celor
ce s-au jertfit în aceste locuri pentru
dezrobirea Ardealului.
   În faþa intrãrii bisericii se aflã
mormântul lui Avram Iancu,  flancat

Comemorarea morþii lui Avram Iancu
de tribunii sãi- Ion Buteanu ºi
Simion Groza. În capãtul aleii se aflã
gorunul lui Horea, (de unde a pornit
lupta la 1784 pentru dreptate ºi
libertate) conservat pentru
eternitatea sacrificului românesc.  În
dreapta, în afara Complexului
Memorial, se aflã bustul lui Avram
Iancu, executat de Ion Medruþ. În
timp, au lãsat amprenta omagiului
lor, la mormântul lui Avram Iancu,
ºi a locului de unde a pornit Horia
la luptã pentru dreptate ºi libertate,
prin plantarea a câte unui gorun ca
un templu natural dacic urmãtorii:
Avram Iancu, Regina Maria, Regele
Ferdinand, generalul Berthelot. Aici
este cunoscut acest Complex
memorial ca ºi Panteonul Moþilor.
  A fost intonat imnul de stat al
României ºi s-au dat cuvântul în
urmãtoarea ordine;
- Episcopul Vicar Emilian Criºanul
în cuvântul sãu, dupã slujba de
pomenire a lui Avram Iancu prin
care se omagiau cei 148 de ani de
la moartea acestuia, a subliniat
valoarea moralã ºi patriotismul
acestuia pãnã la moarte pentru
dreptatea ºi libertatea moþilor.
- A luat cuvântul Mihai Gorcea,
Primarul Comunei Baia de Criº,
organizatorul acestei comemorãri
ºi doamna profesoarã de istorie,
din Brad, Livia Coroi. Dânsa a
aprofundat rolul lui Avram Iancu în
lupta revoluþionarã din Ardeal al

anilor 1848-49 ºi dupã aceea.
 Comemorarea s-a încheiat cu
depunerea de coroane de flori la
mormântul lui Avram Iancu, din
partea Parlamentului României, a
Primãriei Baia de Criº, a Consiliului
judeþean Hunedoara,  din partea
partidelor parlamentare, a veteranilor
de rãzboi, a multor generali printre
care putem aminti general de
brigadã Ionescu Marcel.
  Încheierea s-a fãcut prin
retragerea de pe platou a grupului
de cercetaºi montani conduºi de
cap. Eugen Nistor, cu fanfara
militarã ºi defilarea lor în faþa
Complexului memorial Þebea.

  O lecþie de istorie, o lecþie de
patriotism, ce nu se învaþã ºi se
transmite decât prin participare
directã ºi transmite urmaºilor.
  Din pãcate, spiritul de recunoºtinþã
faþã de jertfa înaintaºilor s-a diminuat
considerabil, comparat cu anii 2016-
2019. Prezenþa localnicilor ºi a
pelerinilor veniþi din multe colþuri ale
þãrii s-a diminuat considerabil. Înainte,
câmpurile din apropiere erau inundate
de participanþi. Acum, doar platoul din
faþa bisericii era ocupat în întregime.
Dar spiritul lor dãinuie ºi va dãinui în
continuare, îmbrãcaþi în port popular,
dovadã fiind oameni ºi din zona
Maramureº, precum Gheorghe
Bohotici din satul Mara, cu clop ºi
drapel. Nu-l putem uita pe domnul
Furdui M. localnic al þãrii Zarandului
purtãtor de drapel tricolor, împletit cu
cei trei martiri ai lor Horea, Cloºca ºi
Criºan împreunã cu Avram Iancu.
   Atunci eroii ce s-au ridicat pentru
dreptate ºi libertate au fost trãdaþi
de fraþii lor sau uitaþi de fricã sau
de câºtiguri de câþiva arginþi.
Istoria noastrã e plinã de trãdãri
trecute ºi prezente.
   Acesta a fost periplu omagial al
câtorva olteni din Severin la
comemorarea morþii lui Avram
Iancu, uitat de ai lui, gãsit mort în
cadrul uºii închise a unei case.
   Oare aºa ne recompensãm ºi în
viitor faþã de cei ce luptã pentru
dreptatea ºi libertatea naþiei române?

Stancu ªtefan Rãchitan

118 producþii audiovizuale din 40 de þãri
concureazã pentru Marele premiu al ediþiei din acest an a
Festivalului Internaþional de Film ºi Televiziune Simfest.
Ele au fost alese din 410 producþii venite din 56 de þãri.

“ Sunt reprezentate în competiþia finalã toate continentele
(...). O mare parte a producþiilor calificate în Selecþia Oficialã
va fi difuzatã, de asemenea, zilnic, pe pagina de Facebook
a festivalului. Fiecare film va fi pãstrat pe paginã timp de
24 de ore”, a declarat Ioan Ceauºescu, organizator, la
conferinþa de presã de deschidere a festivalului.

Au fost necesare douã etape de jurizare: una de
preselecþie ºi cea finalã, încã în curs de desfãºurare pe
perioada festivalului. Juriul final e format din  personalitãþi
cunoscute în domeniul jurnalisticii, televiziunii ºi
cinematografiei, din România ºi din strãinãtate: Manuela
Cernat (apreciat critic de cinema din România, membrã,
de-a lungul vremii, în juriile marilor festivaluri de film de la
Cannes, Veneþia, Berlin, San Sebastian º.a.), Erica Gudrun-
Gutt (producãtor general alªtirilor la televiziunea publicã

Peste 400 de producþii la Simfest. Toate continentele sunt reprezentate
austriacã ORF), Stephen Teers (editor de imagine la BBC
World Service), Dorin Ion Ilie (director de imagine la France
TV), conf. univ. dr. Lucian Ionicã (Universitatea de Vest
Timiºoara), conf. univ. dr. Ion Stavre (SNSPA) º.a.

Începând cu aceastã ediþie va fi acordat un Premiu Special
pentru cea mai bunã producþie din România ºi Republica Moldova.

În premierã, cinematografia autohtonã va reprezenta
o parte importantã a programului, prin organizarea
“Sãptãmânii filmului românesc”, susþinutã logistic ºi
financiar de UPFAR-ARGOA ºi DACIN-SARA. În cadrul
acesteia vor avea loc proiecþii în fiecare searã, în
perioada 13-17 septembrie, de la ora 21,00, la Cinema
ARTA. Întregul festival este co-finanþat de Municipiul
Tîrgu Mureº ºi de Primãria Sîngeorgiu de Mureº.

Festivalul Internaþional de Film ºi Televiziune SIMFEST se
deruleazã în Cetatea Medievalã din Târgu Mureº ºi la
Cinematograful ARTA. Vor putea fi urmãrite aproape 80 de
producþii audio-vizuale din toate domeniile, de la lungmetraje
la filme de animaþie ºi de la scurtmetraje la videoclipuri.
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România e grav bolnavã, þintuitã la
pat cu forþa de vicioºii ºi perverºii
puterii de la Bucureºti, tîrîtã în
mlaºtina exagerãrilor mondiale de
cãtre vîrfurile bolnave ale planetei, cei
care, de fapt, regleazã monedele,
controleazã pacea, rãzboiul, sãnãtatea,
viaþa ºi moartea cetãþenilor planetari,
comerþul mondial, masa de rezerve
planetare. Ne mai întrebãm odatã,
încã o datã ºi de cîte ori va fi nevoie!
Unde e „România educatã” ºi
prosperã a lui Iohannis?, preºedintele
ororilor, erorilor, minciunilor,
preºedintele feisbuc, pentru cã din
aceastã vizuinã ºi viziune decadentã
„guverneazã” þara, cãlãrind bicicleta
ºi schiurile. Nutreþ pentru
rumegãtoare! Dincolo de entuziasmul
parºiv-propagandistic, românii nu s-
au ales cu nimic bun din mandatul
sãu, cum nu s-au ales cu nimic din

Nu cumva vorbim de un genocid?

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

dictatura bãsescianã.
România a fost aruncatã în

subdezvoltare, iar românilor, mîþa
moartã în curte. „România educatã” e
o minciunã gogonatã, festivistã, lansatã
cu surle ºi trîmbiþe în campania
electoralã de cãtre primul schior-
biciclist al coloniei, împreunã cu
celebrul Club al Mafioþilor P.N.L.,
„parfumat” cu usere! Aceºti dezaxaþi
promiteau cã vor veni miliardele peste
România, ca ploile de varã, cã vor mãri
salarii ºi pensii, cã vor pune economia,
sãnãtatea ºi învãþãmîntul pe picioare!
Iatã, povestea s-a sfîrºit epic pentru
români: salarii ºi pensii îngheþate, sute
de morþi în experimentul Covid ºi un
proiect de þarã transformat în hîrtie
igienicã pentru Iohannis, Cîþu, Orban,
Turcan ºi guvernarea haºtagistã-
mafiotã de dreapta strâmbã, P.N.L.-
U.S.R.-P.L.U.S.

Cîþi cetãþeni români au murit în
teatrele Covid din þarã în timpul
dictaturii Iohanniste, mulþi legaþi de
paturi ºi arºi de vii! Nu cumva vorbim
de un genocid? Lucrurile pot fi vãzute
în cifre, nu în antipatia mea faþã de
aceste lipitori oportuniste! Iohannis ºi
argaþii trebuie sã dea socotealã pentru
miile de români azvîrliþi goi în saci de
plastic, cu falsa ºtampilã Covid pusã
pe sac, ºi îngropaþi pãgîneºte! Dacã
Ceauºescu - patriotul, care nu voia

sã vîndã strãinilor, cu niciun chip,
România, a fost pe nedrept acuzat de
subminarea economiei, de genocid,
ºi împuºcat, ce trebuie sã facem cu
aceºti criminali, care au generat ºi
întreþin un genocid fãrã seamãn în
România experimentului Covid, dar
ºi un genocid al sãrãcirii, o realã ºi
drasticã subminare a economiei
naþionale! Aºtept un Nürnberg în
România, unde, vã amintiþi ,
„colaboraþioniºtii”, colaboratorii ºi
executanþii la crimele fasciste n-au
fost exoneraþi…, indiferent de
vîrsta înaintatã!

Iohannis ºi guvernele sale, aserviþi
clanurilor mafiote internaþionale, sînt
o criminalã plagã naþionalã! Interlopii
ºi sergenþii lui Iohannis au fãcut
România praf! Fãrã gloanþe, fãrã
trupe, prin rãzboi economic ºi
dictaturã medicalã! Nu existã în
Istoria Planetarã vreun exod al
vreunui popor pe timp de pace, aºa
cum s-a întîmplat în România. Doar
Siria, bombardatã ilegal de S.U.A. ºi
U.E. etc. Tonul exodului românesc
fiind dat de securistul Petrov la un
post naþional de televiziune: „sunt
liberi sã plece unde doresc în Europa
ºi în lume, dacã nu le convine salariul
din România”. În ciuda mãºtilor care
nu reuºesc sã le ascundã hidoºenia
de pe chip ºi interesele obscure, mai

observã cineva vreo intenþie naþionalã
la aceste lipitori oportuniste, care þin
trena mafioþilor mondiali, ºi de care
aceºtia se vor lipsi la un moment dat,
ca de un lepros? În acest veac nebun,
dragostea de Dumnezeu, Creatorul
nostru Suprem, a fost înlocuitã de
frica de oamenii pe care puterea i-
a transformat în fiare, precum a
glãsuit poetul latin, Plaut, în versul
405 din comedia Asinaria: „Homo
homini lupus”.

Lipsa unei strategii coerente de
þarã, ne aruncã încet, dar sigur, spre
o situaþie dramaticã la orizontul
anilor 2025-2030, cu o clasãpoliticã
al cãrei nivel de demagogie l-am
gustat cu adevãrat, din anul 1990, cu
regimurile postdecembriste Iliescu ºi
Constantinescu, ºi dictaturile
Bãsescu, Iohannis, Koveºi; cu o
reducere drasticã a natalitãþii, cu
sãrãcirea populaþiei, cu o stare
economicã catastroficã, adãugînd
acesteia ºi gradul uriaº de
îndatorare, avînd în vedere cã o
parte din banii împrumutaþi în
numele României se scurg în
bãncile strãine, în consultanþã
politicã ºi economicã pentru vîrfurile
politicii, împrumuturi care pot fi
catalogate drept infracþiuni.

Hoþii aceºtia burtoºi la cravatã ºi
costum din Guvern ar trebui sã
plãteascã din banii lor obþinuþi ilegal
toate împrumuturile luate pe
spinarea românilor. Aici vorbim ºi
de serviciile de informaþii ºi
contraspionaj! Dar ãºtia sînt ocupaþi
cu teroriºtii, care întîrzie sã aparã!
Îndatorarea excesivã nu se face pe
gratis. Vedem cu toþii ce fac aceºti
mafioþi cu ºtate vechi la acest
moment! Se strãduiesc ºi vor reuºi
sã punã la pãmânt ceea ce a mai
rãmas din economia româneascã:
Energie, C.F.R.-Marfã, C.F.R.-
Cãlãtori. Doar nu credeþi cã sînt
întîmplãtoare recentele accidente,
deraieri ºi întîrzieri ale trenurilor pe
rutele noastre! Cum întîmplãtoare nu
sînt nici focurile care au mistuit
Grecia. Tocmai am vizionat un
filmuleþ, unde se vede cum dronele
aruncã foc peste pãduri. Nu ºtiu cît
o fi de real, dar e posibil orice.
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   Chestorul Vasile Opriºan are 59 de ani ºi a fost numit la
comanda IPJ Mehedinþi, pe o perioadã de 2 luni. De ce 2 luni?
Poate cã atât mai are pânã la pensie, iar ieºirea în rezervã trebuie
sã fie musai de pe o funcþie înaltã! Inspectoratul de Poliþie Bacãu
s-a aflat, din anul 2009, sub comanda inspectorului Vasile
Opriºan. Înainte de a fi ºeful instituþiei, acesta a fost adjunctul
inspectorului general (2003-2009), timp în care s-a ocupat de
coordonarea activitãþilor instituþiei pe domeniile ordine publicã,
rutier, analiza ºi prevenirea criminalitãþii, intervenþii rapide.
Vasile Opriºan este poliþistul care le-a luat la miºto pe
femeile abuzate. Mai exact, poliþaiul ºef de la Bacãu s-a
supãrat, în anul 2009, cã toatã noaptea erau deranjaþi poliþiºtii
de strigãtele femeilor agresate ºi abuzate în cazuri de violenþã
domesticã. Mesajul lui a fost clar: Sã se potoleascã ºi ele
pânã dimineaþã! Adicã, în opinia noului ºef al IPJ Mehedinþi,
noaptea soþii au liber la bãtut soþiile! În anul 2009, Vasile
Oprisan, ºeful IPJ Bacãu, a spus ca femeile bãtute de soþii
lor nu ar trebui sã apeleze la poliþiºti în miez de noapte ºi cã
ar trebui sã aºtepte pânã dimineaþã cu reclamaþiile. Evident,
ºefii lui de la acea vreme au trimis corpul de control la Bacãu,
dar ancheta a murit subit, iar ulterior Opriºan ºi-a cerut scuze
public pentru afirmaþiile fãcute.
   Crima de la Oneºti - suprema incompetenþã a trupei
conduse de Opriºan

Crima de la Oneºti este, însã, de departe, bomboana de pe
colivã. O sã spunã domnul Opriºan cã el nu a fost la comandã,

IPJ Mehedinþi, maºina de spãlat...
ci adjunctul sãu, dar în astfel de situaþii de crizã, un ºef de IPJ
nu poate gãsi astfel de scuze. Sã stai ca popândãii prin faþa
blocului ore întregi, fãrã a interveni prompt, asta denotã o
incompetenþã crasã, o nepãsare criminalã, care pânã la urmã a
permis unui descreierat sã execute cu cuþitul doi oameni
nevinovaþi. Ca sã nu mai pomenim de faptul cã, deºi criminalul
ameninþa de câþiva ani cã o sã ucidã, nimeni de la IPJ Bacãu
nu l-a supravegheat ºi nu l-a luat în serios.
   ªi dupã ce biata opinie publicã uitase cum ºeful IPJ Bacãu
a fost promovat pentru isprava de la Oneºti, pe postul de
consilier la IGPR, nebunia merge ºi mai departe. Opriºan este
adus la comanda IPJ Mehedinþi. Oare acest judeþ o fi atât de
blestemat încât sã nu îºi gãseascã aici pe plan local un poliþist
bun care sã fie numit la comandã ºi trebuie sã se pricopseascã
cu tot felul de interimari, care mai de care mai ciudaþi? Mã
întreb dacã aceasta este metoda optimã de a extirpa cancerul
din poliþia românã ºi dacã în orice altã þarã europeanã civilizatã,
un om aflat la comanda unui IPJ incapabil sã execute o
intervenþie de elitã ºi sã salveze de la moarte doi oameni
nevinovaþi, ar mai fi promovat vreodatã.
   Deci iei un om care a dat chix la IPJ Bacãu ºi îl pui ºef la
IPJ Mehedinþi! Strãlucitã strategie managerialã!
   În orice caz, IPJ Mehedinþi pare sã fi ajuns un fel de ladã
de gunoi a istoriei, o maºinã de spãlat incompetenþa, prin
care trec, spre purificare, chestori cu probleme. Bravo bãieþi!
Minunat!
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Cine poate sã îºi aducã aminte de
o mare realizare a preºedintelui Klaus
Iohannis în primul mandat la
Cotroceni? Pardesiul aruncat pe
capotã? Cine poate sã îºi mai aducã
aminte de realizãrile preºedintelui din
cel de-al doilea mandat de pânã
acum? Adicã un proiect concretizat,
ceva. Fiind profesor la origini, Klaus
a venit în primul mandat cu proiectul
„România Educatã”. De proiectul
respectiv s-a ales praful ºi nu a mai
vorbit nimeni pânã recent. Cel mai
probabil, preºedintele a realizat cã a
avut ºi el un proiect de þarã peste care
s-a aºezat praful în ultimii 7 ani ºi a
decis sã îl resusciteze. A fost sã fie în
mandatul lui Florin Cîþu la Palatul
Victoria. Restul premierilor lui
Iohannis au uitat de educaþia þãrii, dar
uitase chiar ºi ºeful statului de
iniþiativa sa de a educa poporul ºi de
a face o þarã mai bunã. Este chiar ºi
penibil sã resuscitezi acum un astfel
de lucru, mai ales cã este din primul
mandat ºi nu numai cã nu s-a fãcut
nimic în educaþie, dar lucrurile merg
la fel de prost sau chiar mai prost.
   ªcoala româneascã are câteva
elite pe care le exportã în mod cert.
În rest, masa elevilor are rezultate
din ce în ce mai slabe la
concursurile internaþionale de
evaluare a învãþãmântului. Nu mã
refer la olimpiade, ci la o evaluare
de genul PISA care verificã
performanþele elevilor. ªi nu ar
trebui sã facem acum totul pentru
a avea rezultate bune la PISA, dar
trebuie fãcut ceva serios, nu de
imaginea strãvezie a unui
preºedinte care nu a propus
niciodatã nimic pentru România ºi

  ªtefan Bãeºiu

Al cui preºedinte?
care nu a produs nimic, în afara
unui proiect leºinat denumit
„România Educatã”.
   Este o ruºine dacã în 7 ani un
ºef de stat atâta a putut sã livreze
pentru populaþie ºi pentru istorie.
Nimic de nivelul de trai, de lucru
bine fãcut, de venituri mai bune, de
concursuri corecte pentru bugetari.
Nimic despre vreun proiect de
þarã, de vreo mare autostradã, de
politica energeticã.
   Preºedintele nu a convocat
niciodatã, din câte se ºtie, Consiliul
Suprem de Apãrare a Þãrii pentru a
analiza situaþia criticã în care se
aflã Sistemul Energetic Naþional. De
exemplu. Poate cã mai de mult ar
fi trebuit sã vadã ºi ce se întâmplã
cu Agricultura ºi cu industria
româneascã. Dar nu a fost necesar
pentru un ºef de stat preocupat mai
mult sã fie tot timpul bronzat, decât
ce salariu de mizerie au românii.
    Iohannis nu a lãsat niciodatã
impresia cã nu îi pasã de români,
ci cã nici nu ºtie de existenþa
acestora. Probabil cã îi vede doar
în statistici sau la televizor. Nu am
vãzut niciodatã ca acest preºedinte
sã îºi punã cizmele ºi pelerina de
ploaie ºi sã meargã în vreo
gospodãrie afectatã de viiturã. Nu
am vãzut un preºedinte care sã
meargã sã discute cu fermierii care
îºi aruncã recolta pe câmp pentru
cã nu au ce face cu ea.
   Refuz sã cred cã ºeful statului nu
ºtie pe cine conduce, dar senzaþia
este cã nu are niciun fel de legãturã
cu aceastã þarã, în afara statului de
platã a salariului. Acest personaj
încã puþin cunoscut publicului a

fãcut ca România sã piardã 10 ani
din viaþã. Adicã din viaþa românilor.
Personajul respectiv ar fi putut ca în
10 ani sã uneascã provinciile
istorice româneºti prin autostrãzi.
Acesta ar fi fost un proiect real de
þarã. Ar fi dorit poate românii un ºef
de stat preocupat de industrie, locuri
de muncã, nivelul salariilor,
performanþa în administraþie,
agriculturã ºi siguranþa alimentarã,
precum ºi sistemul energetic.
   Omul a fost departe de aºteptãrile
populare ºi a mizat totul pe
reminiscenþele istorce legate de
faptul cã românii au apelat la un
rege strãin sã împace varza ºi
capra. Omul este departe de a fi un
preºedinte, ci pare mai degrabã un
salariat. Pe ultima sutã de metri a
pompat ceva heliu în balonul numit

România Educatã. Vã daþi seama ce
voce are Cîþu dupã ce umflã cu heliu
balonul România Educatã?! Jenant
ºi penibil dacã un preºedinte a
produs doar atât în 7 ani de mandat.
Oare a cerut consilierilor sãi sã
vadã câþi români au continuat sã
plece din þarã de când a devenit
preºedinte ºi pânã în luna
septembrie 2021? O fi interesant ca
reporterii sã îl întrebe ºi pe
preºedinte cât costã o pâine, un
bilet de autobuz, litrul de benzinã,
un caiet de ºcoalã, un ghiozdan,
alocaþia, un kilogram de carne? Al
cui este preºedinte personajul
acesta? Ce va rãmâne dupã
Iohannis este parpalacul aruncat pe
capota maºinii. Ãsta nu e un proiect
de þarã. În rest, vorbe nude.
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Afganistan, eterna poveste (2)
„Suntem în pericolul blestemului abundenþei, al

blestemului resurselor”
(Preºedintele Afganistanului Ashraf Ghani)

Cât a câºtigat America
   Cât a câºtigat SUA de pe urma
rãzboiului din Afganistan? Nu existã
un rãspuns clar, în pofida
multitudinii de studii efectuate pe
aceastã temã. Din care motiv nu s-a
putut afla profitul net sau de ce nu
trebuie sã cunoaºtem noi cifrele, nu
ne spune nimeni. În schimb, se
apreciazã, oficial, cã cel mai mult au
avut de câºtigat contractorii împlicaþi
în tenebrele unui rãzboi atât de
îndelungat. Mai mult, Linda Bilmes,
profesoarã de politici publice la
Harvard, afirma într-un studiu pe
aceastã temã cã pe toatã durata
rãzboiului ceea ce a caracterizat
afluienþa de fonduri cãtre contractorii
din teatrele de operaþiuni din
Afganistan a fost frauda. O imensã
fraudã. „Întregul sistem a fost creat
într-un mod care sã permitã
contractanþilor sã jefuiascã
guvernul”[3], afirmã ea.

Se pãstreazã o tãcere totalã asupra
câºtigurilor gigantice ale fabricanþilor

de armament, de muniþie ºi de
tehnicã de luptã. Ca urmare a
rãzboiului, timp de douã decenii
depozitele lor nu au mai fost
supraaglomerate cu produse
nevândute aflate în curs de uzurã
tehnicã ºi moralã. Cercetãrile pentru
noi repere militare ºi fabricare a unora
cu încorporarea celor mai noi
tehnologii au putut fi finanþate datoritã
acestui rãzboi. Iar proprietarii marilor
companii din domeniu au prosperat.

Himera
   În douãzeci de ani afganilor li s-a
vândut o himerã. O întreagã generaþie
de tineri s-a hrãnit cu ea. Chiar ºi atunci
când a fost clar cã ocupanþii nu vor
mai rezista pe poziþii, himera a fost
alimentatã cu vise pe cât de nerealiste
pe atât de periculoase. Într-o þarã în
care puterea talibanã era prezentã ºi
Sharia fãcea legea pe un vast teritoriu,
într-o þarã în care femeile nu aveau
niciun drept, unde execuþiile pentru
adulter ºi tãiatul mâinii pentru furt erau
la ordinea zilei, se promitea egalitatea
totalã dintre femei ºi bãrbaþi, accesul
la educaþie pentru toþi copiii
indiferent de sex, libertate de a
asculta orice fel de muzicã, dreptul
de a folosi internetul etc.
   Acum, lumea este zguduitã de
imaginile unei þãri devastate. A unei
þãri bântuite de disperarea celor care
îºi vãd viitorul promis spulberat
peste noapte, de frica de moarte a
acelora care au colaborat în vreun
fel cu ocupanþii ºi de impulsul de

nestãpânit al fugii cât mai departe
prin orice mijloace, al evadãrii din
capcana mortalã.

Confruntaþi cu dezastrul ºi obligaþi
sã conducã þara, talibanii promit unele
concesii: “vrem sã vã asigurãm cã
Afganistan nu este un câmp de luptã;
toatã lumea este iertatã; vom
respecta drepturile femeilor în
conformitate cu sharia” [4].
   Poate vã întrebaþi care sunt
“drepturile femeilor în conformitate cu
sharia”. Iatã-le: ···
- Femeile nu ar trebui sã fie vãzute pe
stradã nesupravegheate, fãrã o rudã
de sânge sau fãrã a purta burka,
îmbrãcãmintea care le acoperã
întregul corp;
- niciun bãrbat nu ar trebui sã audã
paºii unei femei, astfel cã pantofii
cu toc înalt nu ar trebui sã fie purtaþi;
- femeile nu trebuie sã vorbeascã
tare în public;
- femeile nu au voie sã priveascã pe
stradã din casã;
- toate ferestrele de la parter ºi etaje ar
trebui sã fie vopsite sau acoperite;
- femeilor li se interzice fotografierea,
filmarea sau ca imaginea lor sã aparã
în reviste, ziare, la radio sau televiziune;
- femeile nu au voie sã aparã la
balcoane ºi nici sã poarte bijuterii;
acestea nu au voie sã-ºi vopseascã
unghiile ºi îºi vor pierde un deget
dacã o vor face;
- fetele nu au voie sã meargã la ºcoalã,
iar ºcolile pentru fete vor fi închise[5].

Consecinþe
   Pierderea credibilitãþii Americii (Cel
mai lung rãzboi dus de Statele Unite
se încheie astfel cu o victorie
spectaculoasã a talibanilor care va
întina pe termen lung imaginea celei
mai mari puteri mondiale, scrie agenþia
France-Presse). Învinuirea afganilor
pentru dezastru generat de retragerea
americanã fãrã o pregãtire serioasã a
evitãrii destabilizãrii þãrii („Le-am dat
toate ºansele sã îºi determine propriul
viitor. Nu am putut sã le oferim însã ºi
voinþa de a lupta pentru acel viitor.
Existã câteva unitãþi ºi soldaþi afgani
foarte curajoºi ºi capabili din forþele
speciale, dar dacã Afganistanul nu este
capabil sã opunã acum o rezistenþã
realã talibanilor, nu vor fi ºanse nici
într-un an, nici în cinci ani sau în 20
de ani de prezenþã americanã acolo

[…] Nu au vrut sã lupte pentru viitorul
lor”, declara Joe Biden cu numai
câteva zile în urmã).

Alte consecinþe? Haos, abuzuri,
crime, pericolul unui rãzboi intern
distrugãtor ºi o ranã imensã în
fiinþa poporului afgan. O ranã prin
care, într-o hemoragie umanã de
necontrolat populaþia îngrozitã
aleargã spre afarã. Spre oriunde
crede cã poate gãsi o minimã
siguranþã pentru viaþa de azi ºi o
geanã de speranþã pentru ziua
de mâine.
   Situaþia creatã a oferit prilejul
preºedintelui Putin, care a fost tãcut în
ceea ce priveºte situaþia ultimelor zile
din Afganistan, sã dea o replicã
Americii. „Trebuie sã înceteze […]
aceastã voinþã de a construi în alte þãri
democraþia dupã modele strãine, fãrã a
þine cont de particularitãþile istorice,
naþionale sau religioase, ignorând
complet tradiþiile conform cãrora trãiesc
alte popoare (…). Cred cã aceasta este
lecþia Afganistanului”[6], a spus Putin.
Alãturi de el, la Kremlin, se afla
cancelarul Germaniei, Angela Merkel.
   Povestea Afganistanului poate fi
apreciatã ca „eternã” fiindcã, într-o
variantã sau alta, ea a fost folositã pentru
intervenþiile directe sau indirecte ale
puterilor economice ºi militare
occidentale ori orientale în Egipt, Algeria,
Yemen, Libia, Iordania, Bahrain, Maroc,
Kuweit, Siria, Irak ºi ceva mai devreme
în Jugoslavia. Aceeaºi poveste a stat la
baza organizãrii exploziilor „populare”
din Sahara Occidentalã, Sudan, Djubuti,
Cisiordania, Liban, Senegal,
Mauritania, Gabon, Nagorno-
Carabah, Somalia ºi, mai aproape de
noi, în Ucraina.
   Minciuna eliberãrii popoarelor,
democratizãrii lor ºi aducerii
binefacerilor civilizatoare ale
occidentului, rezistã de zeci de ani.
Este þinutã în viaþã printr-un gigantic
aparat de propagandã, cu cheltuieli
imense, exploatându-se din plin
dorinþa de mai bine a omului obiºnuit.
Nicãieri, chiar nicãieri, aceste
promisiuni nu au fost onorate.
   ªi peste tot, chiar peste tot, þãrile þintã
au fost aruncate în haos iar populaþiile
supuse unor suferinþe îngrozitoare.

Teodor Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

[3] https://www.marketplace.org/2021/08/16/military-umea este iertatã, contractors-and-the-profits-of-war/
[4] https://www.hotnews.ro/stiri-international-24984290-talibanii-prima-conferinta-presa-kabul-vrem-asiguram-afganistan-nu-este-
camp-lupta-toata-lumea-este-iertata-vom-respecta-drepturile-femeilor-conformitate-saria-despre-libertatea-presei-video.htm
[5] https://www.hotnews.ro/stiri-international-24990112-este-legea-sharia-cum-traduce-practica-pentru-femeile-din-afganistan.htm
[6] https://www.digi24.ro/stiri/externe/prima-reactie-a-lui-vladimir-putin-dupa-ce-talibanii-au-luat-controlul-in-afganistan-propriile-
valori-nu-trebuie-impuse-altor-tari-1640389
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Sãrbãtorim cooperarea transfrontalierã în zona de graniþã România-Serbia.
Ziua Cooperãrii Europene este un eveniment organizat pe graniþele interne ºi externe ale UE.
Alãturi de familia de programe Interreg, Interreg-IPA ºi Interreg-Next, Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalierã România-Serbia sãrbãtoreºte
anual cooperarea teritorialã europeanã în luna septembrie, în jurul datei de 21.
Prin campania „Ziua Cooperãrii Europene” am dori sã reamintim cetãþenilor cã multe lucruri bune apar atunci când ne unim forþele.

Anul acesta organizãm cea de-a 10-a ediþie a Zilei Cooperãrii Europene în comuna ªiºeºti din judeþul Mehedinþi datoritã
bogatei experienþe transfrontaliere. Astfel, evenimentul din 21 septembrie va celebra proiectele realizate de comunitatea localã
împreunã cu partenerii din Serbia ºi va pune în valoare cultura, tradiþiile, natura ºi oamenii locului.
Vom discuta despre patrimoniul cultural ºi natural ca factor de dezvoltare localã alãturi de experþi culturali, reprezentanþi ai
administraþiei publice din judeþul Mehedinþi, reprezentanþi ai administraþiei centrale din cadrul Autoritãþii de management a
Programului, oaspeþi români ºi sârbi.

Prin intermediul a trei ateliere vom descoperi împreunã olãritul, ne vom plimba pe cãrãrile ªiºeºtiului ºi vom strãbate comuna cu bicicleta. La final, traseele
ne vor conduce spre Muzeul „Gheorghe Ionescu-ªiºeºti”.
Vom descoperi ceramica de ªiºeºti, care se integreazã în marea familie de ceramici nesmãlþuite din sud-vestul României, lucrate în centre ceramice din
Oltenia ºi Banat, caracterizatã prin forme amforoidale ºi prin cromaticã roºie, încadrându-se prin sobrietatea ºi rafinamentul formei în aria de tradiþie a
Daciei Romane. Acum mai bine de un veac, în aceastã zonã a Mehedinþiului, 96 de meºteri practicau olãria în ªiºeºtiul de Jos, Noapteºa ºi Cãniceni,
meºteºugul transmiþându-se în familie.
De asemenea, oaspeþi din Kikinda vor fi alãturi de noi pentru a ne împãrtãºi din experienþa lor în domeniul valorificãrii patrimoniului cultural. Kikinda este
centrul administrativ al districtului sârbesc Banatul de Nord, oraºul fiind recunoscut pentru Simpozionul Internaþional de Sculpturã în Teracotã - TERRA,
dar ºi pentru una dintre cele mai importante companii producãtoare de cãrãmizi ºi diverse tipuri de ceramicã industrialã, finã ºi decorativã.
Mai multe informaþii privind cooperarea transfrontalierã româno-sârbã pot fi gãsite accesând site-ul www.romania-serbia.net, iar informaþii despre Ziua
Cooperãrii Europene ºi evenimentele organizate în Uniunea Europeanã ºi þãrile vecine sunt disponibile pe site-ul: www.ecday.eu. În social-media suntem
prezenþi cu imagini ºi detalii despre cooperarea transfrontalierã cãutând hashtag-uri de tipul #RomaniaSerbia, #InterregIPA, #ECDay2021,
#EuropeanCooperationDay sau pe Facebook accesând: https://www.facebook.com/ipacbcrose ºi https://www.facebook.com/BRCT.Timisoara
Evenimentul este organizat în parteneriat de cãtre Secretariatul Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalierã Timiºoara, alãturi
de Autoritatea de Management a Programului Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalierã România-Serbia, Autoritatea Naþionalã din Republica Serbia,
cu sprijinul Consiliului Judeþean Mehedinþi ºi Primãriei ªiºeºti.

Cu stimã,
Anca Lolescu,
Director executiv BRCT Timiºoara

Leul a fost prima victimã a lipsei eforturilor de
aplanare a crizei guvernamentale, cu PNL ºi PSD
aflându-se de aceeaºi parte a baricadei ºi cu USR+
ºi AUR de cealaltã.

Cursul euro a atins în 7 septembrie un nou record
de 4,9488 lei, al patrulea din aceastã lunã. În aceeaºi
zi, BCE a calculat o cotaþie de 4,9506 lei/euro.

Urmãtoarele ºedinþe au fost mai „bune” pentru leu
iar media a alunecat pânã la 4,9432 lei. Finalul
perioadei a regãsit euro pe creºtere iar media a urcat
la 4,9481 lei, în timp ce transferurile se realizau în
culoarul 4,947 - 4,951 lei.

Presiunea asupra leului va continua ºi în perioada
urmãtoare, chiar ºi în cazul în care ruptura coaliþiei va
fi peticitã. Datele prezentate de BNR, indicã o creºtere
de 9,057 miliarde euro a deficitului contul curent al
balanþei de plãþi în primul semestru, faþã de 5,350
miliarde euro, în perioada similarã a anului trecut.

În ultimele zile, ING Bank afiºeazã cea mai ridicatã
cotaþie de vânzare a euro de 5,0478 lei, urmatã de BRD cu
5,0260 lei. Aceste valori ridicate indicã faptul cã leul s-a
retras în ultimele zile în ochiul furtunii, care s-ar putea

Leul s-a retras în ochiul furtunii

Comunicat de presã

dezlãnþui în momentul în care va reîncepe criza politicã.
Investitorii erau indeciºi la finalul intervalului, dupã

anunþul conform cãruia inflaþia din Statele Unite a crescut
în august cu 0,3%, faþã de prognozele care anticipau o
majorare de 0,4%. La nivelul pieþelor existã un consens
asupra faptului cã Rezerva Federalã americanã va anunþa
în noiembrie o scãdere a programului sãu de
rãscumpãrare a activelor, care va fi aplicat din decembrie.

Pe acest fond, volatilitatea euro se limita miercuri
la 1,18 - 1,1831 dolari, cotaþii apropiate de cele de
la începutul perioadei, iar cursul monedei americane
a fluctuat între 4,1693 ºi 4,1944 lei.

Moneda elveþianã a fluctuat între 1,084 ºi 1,091 franci/
euro, iar media ei s-a miºcat între 4,5483 ºi 4,5601 lei,
cea de la finalul intervalului fiind stabilitã la 4,5619 lei.

Lira sterlinã a avut o evoluþie apreciativã ºi cursul
a atins maximul ultimei luni de 5,8045 lei, pentru ca
miercuri acesta sã scadã la 5,7879 lei, dupã ce s-a
anunþat creºterea inflaþiei anuale din Marea Britanie
cu 3,2% în perioada august 2020 - august 2021, cea
mai ridicatã valoarea începând cu 1997.

Dupã creºterea la aproape 1.840 dolari, uncia a

avut o tendinþã descendentã, care s-a inversat la
sfârºitul perioadei iar preþul gramului de aur a urcat
de la 240,6689 la 242,4488 lei.

Indicii ROBOR au revenit pe creºtere la finalul
intervalului, dupã uºoara scãdere de la începutul
sãptãmânii. Indicele la trei luni, în funcþie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a
revenit de la 1,60 la 1,61%, maxim al ultimelor cinci
luni. La rândul sãu, indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, a crescut de la
1,73 la 1,74% iar cel la 12 luni de la 1,83 la 1,84%.

Bitcoin a avut o evoluþie oscilantã. De la aproape
53.000 dolari el a cãzut la circa 43.500 dolari, pentru
ca la sfârºitul perioadei sã fluctueze în culoarul
46.750 - 47.700 dolari, zi în care ether se miºca
între 3.365 ºi 3.450 dolari.

La mijlocul sãptãmânii trecute, Parlamentul Ucrainei
a stabilit un set de reguli care legalizeazã ºi
reglementeazã piaþa criptomonedelor, dar nu echivaleazã
cu adoptarea acestora drept mijloc oficial de platã.

Analiza cuprinde perioada 7 - 15 septembrie.

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalierã Timiºoara
Proclamaþia de la Timiºoara nr. 5, 300054, Timiºoara, Timiº, România
Tel: 004.0356426360; Fax: 004.0356426361; Cod fiscal: 17533873
www.brct-timisoara.ro             www.romania-serbia.net

Secretariat Comun
Unitate de Control

de Prim Nivel

 Radu Georgescu
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Satul Bârda e tot mai tãcut, tot mai
bãtrân, tot mai singur ºi tot mai mic.
Cu fiecare înmormântare mai rãmâne
câte o casã pustie. Cu fiecare
înmormântare satul scade ºi cimitirul
creºte! Sunt zone ale satului, unde
gãseºti grupuri de câte cinci-ºase
case pustii. Altele mai sunt vizitate de
câteva ori pe an de copii sau nepoþi
veniþi de departe ca sã ia roadele câte
unui pom sau bucãþi de vie. Casele
au îmbãtrânit ºi ele ºi au început sã
se ruineze. Rar mai vezi pe câte
cineva care mai construieºte.
Drumurile sunt aºa cum sunt, apa o
vezi doar când plouã, ori când o aduci
cu bidonul ori cu cobelca de departe.
E o tãcere apãsãtoare. Câte unul mai
porneºte câte un aparat de radio,
picup, magnetofon sau ce-o mai fi ºi
sparge tãcerea cu cântece stridente,
care mai mult deranjeazã decât sã mai
bucure pe cineva.

Din când în când mai vezi pe câte
unul trecând de colo-colo dupã
treburi, cu câteva animale la pãºune.
Câte o cãruþã mai strãbate satul o datã
sau de douã ori pe zi. Autoturismele
trec încoace ºi încolo. Când vine seara
toatã vietatea dispare de pe drum, de
pe uliþe. Oamenii se retrag în case, în
jurul televizorului, curioºi sã vadã
când o gãsesc pe Elodia, ori când cade
guvernul… În luna mai am oficiat
un botez. Când am trecut certificatul
în registru, am constatat cã
precedentul fusese în septembrie! E
mare minune sã fie câte o nuntã pe
an ºi aceea venitã la pãrinþi, la bunici.

Tãcerea satului Din mila Domnului, însã, avem
înmormântãri destule. Cam douã
trei, în medie, pe lunã!

Îmi amintesc de satul de acum mai
bine cincizeci de ani. Câtã populaþie!
Cât tineret! Câþi copii! Când venea
primãvara, fremãta totul de viaþã, de
bucurie, atât natura, cât ºi satul.
Începeau muncile, plecau vitele la
câmp, exploda verdeaþa… Ce de vite!
Nu se mai terminau turmele pe
drumurile spre Bremãna, spre
Braniºte, Civit, Bucium, Zmeura,
Curecea, Nãmoale ºi alte locuri bune
de pãºunat. Mai ºtia lumea sã mai
ºi cânte. ªi azi parcã îl aud pe Gogã
Cocoº cum cânta pe Pripor „Foaie
verde margarit,/ Primãvara a venit./
Eu cunosc vara când vine/ Pe fluturi
ºi pe albine!”. Eram în Ciochiþã ºi-
l auzeam pânã trecea la Cracul
Bobãicenilor.

Câmpurile erau pline de lume. Se
muncea de zor. Se ara cu plugul tras
de boi ori de cai, porumbii se puneau
cu parul, grâul se semãna cu mâna.
ªi era rod, nu glumã. Pãmântul cârcâia
de râme, semn cã nu era otrãvit. Din
1990 încoace lucrez pãmântul cu
motosapa ºi nu cred cã am vãzut pânã
acum, în douãzeci de ani douã-trei
râme! ªi asta spune mult. Nu se ºtia
de erbicide, de îngrãºãminte. Singurul
îngrãºãmânt era bãlegarul, singurul
ierbicid era sapazinul. Se fãcea
volburã prin porumbi de culegeau
oamenii cu braþul ºi dãdeau la vite.
Se fãcea potroacã, dar nu se fãcea
pir ºi scaieþi. Mai târziu am aflat cã
pirul dispare unde creºte potroaca!
Se fãceau dovlecii cât capul vacii
prin porumbi ºi tufele de fasole ºi
toate celelalte semãnate.

Venea seceratul, cea mai grea muncã
din timpul anului. Porneau în zori
adevãrate batalioane de secerãtori spre
lanuri ºi atacau. ªedeau secerãtorii
aplecaþi cât era ziua de lungã ºi secerau
în plin. Alþii puneau pologii pe legãturi,
alþii legau snopii, alþii fãceau stave.
Veneau apoi cu carele ºi duceau stavele
la arie ºi acolo fãcea fiecare stogul lui,
uneori cât un bloc cu mai multe etaje,
în aºteptarea treierãtoarei. Lumea nu era
pretenþioasã la mâncare. Rareori se
punea la masã carne. Nu se pomenea
de cafea. Lumea muncea „pe

ajutate”(„azi la tine, mâine la mine,
poimâine la el”) ºi aºa fãceai munca fãrã
sã dai un leu. Prãºitul ºi îngropatul
porumbului se fãceau cu tragere de
inimã ºi sapa se ducea adânc în pãmânt.
Nu se cunoºtea metoda “dai negru
peste verde”, adicã sã acoperi iarba
netãiatã cu pãmânt, ca sã treci mai
repede. Era o adevãratã concurenþã.
Nimeni nu-l putea întrece pe Titu lui
Duran. Pânã ieºeau ceilalþi cu rândul,
el mai trãgea ºi un pui de somn! ªi
lumea muncea ºi râdea ºi cânta. Era un
elan, o forþã, o dragoste de viaþã!

Veneau duminicile ºi nu era una
fãrã horã în sat. Muzicanþi îi aveam
pe ai noºtri: pe Trancu, pe Codin, pe
Sucalã. Câte un flãcãu se sulemenea
ºi aducea pârlãgenii ºi atunci era chiar
zi de sãrbãtoare. Cânta Sticã ºi
Cãrãbea din trompetã în Bârda de
puteai sã joci ºi-n Dealul Mare. ªi
nu aveau staþie de amplificare! Venea
lumea de pe toate uliþele. Toþi erau
îmbrãcaþi frumos, mai ales femeile.
Cine nu-ºi aminteºte de fetele lui
Mustãþea cu ce costume ieºeau la
horã! Se juca frumos. Aveam horele
noastre, ale satului nostru. Câþi mai
ºtiu azi sã joace sârba, ardeleanca,
restemul, brâul, bordeiaºul ºi multe
altele. Hora se fãcea la Sandra, în
rãscruce. Venea preotul ºi preoteasa,
veneau notabilitãþile satului, bãtrânii
ºi discutau pe margini, în timp ce
tinerii jucau pe întrecute. Câteodatã
se mai ºi încãierau pe câte o horã, pe
câte o fatã sau pe alte motive.

Veneau nedeile pe rând,
însemnând anul: Sfântul Constantin
la Malovãþ, Ispasul la Bobaiþa ºi Valea
Boiereascã, Rusaliile la Halânga, Sân-
Petru la Laz, Sfântul Ilie la Cocorova,
Sfântã Mãria Mare la Crãguieºti ºi
Scânteieºti, Tãierea Capului la
Bâlvãneºti, ciumãrcile de la Baloteºti,
Sfânta Mãria Micã la Pârlage ºi
Colibaºi, Sfântul Dumitru la Bârda,
Sfinþii Arhangheli la Izvorul Bârzii. La
nedei veneau rude, prieteni, cunoscuþi
ºi necunoscuþi din toate pãrþile. Se
fãcea slujbã la bisericã, prilej cu care
se pomeneau viii ºi morþii, apoi fiecare
fãcea masã acasã. Care mai de care
se lãuda cu ce fãcuse, cu ce voia sã
facã. Se mai întâlneau, petreceau,
cântau ºi puneau þara la cale!

În nopþile târzii de varã ºedeau
bârdenii grupuri-grupuri pe la porþi
ºi discutau. Erau anumite locuri cu
tradiþie în acest sens. La Poarta Mare

se adunau cei mai mulþi, apoi la
Pripor, la Scurtu, la Memeºti ºi la
Muceºti. La Pripor era “universitatea”
satului. Acolo se dãdeau porecle, se
fãceau cele mai deºucheate glume.
Fiecare spunea ce auzise, ce vãzuse.
Acolo se comentau ºtirile, se judecau
oamenii ºi faptele, se spuneau
glume, se vorbea ºi se râdea din plin.
Copiii, puhoiul de copii se jucau pe
drum ºi pe uliþe pânã spre dimineaþã
în lumina lunii. Ici-colo, pe la câte o
poartã vedeai câte un bãiat stând de
vorbã cu câte o fatã. Dupã ce se
retrãgeau toþi pe la casele lor, trecea
câte unul prin sat cântând. Când
treceau cântând Pãtru lui Râcu, sau
Pãtru lui Scurtu, ori Aurel Gheran ºi
câinii tãceau din lãtrat sã-i asculte.

Venea toamna cu toatã bogãþia ei.
Pe arie mai erau încã ºirele de paie
de la maºina de treierat. Se culegeau
porumbii, se culegeau viile, se tãiau
cocenii, se ara ºi se semãna grâu, ori
se fãcea întorsurã pentru porumbul
din primãvarã. Magaziile, pãtulele ºi
podurile erau pline. Se umpleau ºi
butoaiele de vin ºi de þuicã. Se
aduceau lemnele din pãdure, se fãcea
fãina la moarã. Era ºi o vorbã: sã þi le
faci pe toate pânã la Sfântul Dumitru,
în aºa fel ca sã nu mai ieºi din sat
pânã la Sfântul Gheorghe.

Venea iarna cu Sfintele Sãrbãtori.
Se tãia porcul ºi se preparau toate
cele cuvenite. Se mergea în colindat,
apoi cu steaua, cu vicleiul, cu sorcova
ºi cu capra. Se mergea la bisericã,
ori la fântâna satului când se sfinþea
apa la Boboteazã. Se fãceau focuri,
în anumite nopþi la rãscrucile satului.
Copiii se dãdeau cu tragacia. Cine
nu-ºi mai aminteºte ce dârã era pe la
Gore ºi cum treceau copiii ca ghiulele
pe trãgãcii. Mergeau vitele la apã, la
fântânã. Care mai de care punea
clopote ºi aþã roºie la cãpãstrul boilor,
ca sã nu-i deoache privitorii, când
boncãne ori se apucã unii cu alþii. Au
venit întovãrãºirile ºi apoi ceapeul ºi
s-a ales praful de toate!

Erau acestea ºi multe altele, de care
ne mai amintim din când în când, dar
cu care au plecat cei ce nu mai sunt
pe drumul cel fãrã întoarcere!

ªi satul tace astãzi ºi tace,
depãnându-ºi amintirile, asemenea
câte unui bãtrân sãtul de viaþã ºi
scârbit de rãutatea lumii![1].[1] Tãcerea satului, în vol. Scrisoare pastoralã, Bârda, Editura Cuget Românesc, vol. V, 2012, pp.

393 – 397; în „Datina”, Tr. Severin, an. XXIII(2013), nr. 6009(8 oct.), p. 8; an. XXV(2015), nr.
6443 (23 iul., p. 1, 4; în vol. Al. Stãnciulescu-Bârda, Amintiri din paradis, Bârda, Editura Cuget
Românesc, 2014, pp. 51-54;

Pr. Prof. dr. Alexandru
Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)

La locul de muncã se întrezãreºte multã
forfotã. Eºti în centrul atenþiei ºefilor, alþii se
bazeazã foarte mult pe tine, iar tu te vei simþi
foarte bine cã eºti bãgat în seamã ºi apreciat
ulterior pentru eforturile depuse. Totuºi, pentru
cã mentalul îþi este rãscolit este posibil sã fii
subiectiv în felul în care decizi cum sã procedezi.
Detaºeazã-te, lasã-te cãlãuzit de instinct ºi ai
încredere cã totul va fi foarte bine. Providenþa te
ajutã din umbrã. Controleazã-þi manifestãrile, pentru
cã eºti foarte combativ, dorind sã muþi munþii din
loc. Prietenii îþi sunt alãturi, ai mulþi admiratori ºi
susþinãtori la serviciu, elemente suficiente pentru a
te bucura din plin.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Debutul sãptãmânii îþi reaminteºte de
cheltuielile comune cu alþii. Este nevoie sã achiþi
facturi, taxe, servicii  sau sã relaþionezi cu
instituþiile financiare, fie pentru a te informa, fie
pentru a achita datorii vechi. Un prieten te poate
sfãtui de bine vizavi de segmentul financiar.
Dorinþa de elevare sufleteascã este la cote mari,
astfel cã te vei orienta spre activitãþi culturale,
demersuri intelectuale ºi discuþii cu oameni
erudiþi. Planuri de cãlãtorii îndepãrtate ºi de
abordare a unor studii pe termen lung. A doua
parte a sãptmânii evidenþiazã relaþiile cu ºefii ºi
autoritãþile. Este posibil sã fii în centrul atenþiei
unui grup profesional important.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Relaþiile parteneriale sunt anoste la începutul
sãptãmânii, fiind nevoit sã le acorzi atenþie ºi
eforturi. Prudenþã ºi detaºare, întrucât sunt
momente pasagere. Intervin cheltuieli comune
cu alþii, pe facturi, servicii, taxe ºi investiþii. Unii
doresc în secret sã profite de pe urma veniturilor
sau bunurilor tale, deci verificã atent fiecare
cheltuialã ºi nu te lãsa impresionat de mofturile
celorlalþi. Vizionarea unei piese de teatru, a unui
film sau participarea la seminarii pe teme filozofice
reprezintã activitãþi care îþi înalþã sufletul ºi îþi
orienteazã mentalul spre idei nobile. Pe de altã parte,
pot intra în discuþie cãlãtoriile pe distanþe lungi ºi
studiile de perfecþionare.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Eºti tentat în a te implica în multe activitãþi la
serviciu, însã ar fi bine sã alegi prioritãþile. Colegii
nu te susþin, astfel cã vei fi nevoit sã te descurci
singur. Relaþiile parteneriale, mai ales cele
profesionale te solicitã din plin. Unele se pot
revizui, altele se pot finaliza, dar cumva se rezolvã
aspectele care treneazã demult ºi care te þin în loc.
Este rost de colaborãri noi la locul de muncã, mai
ales coloborãri propuse de ºefi sau de persoane
cu autoritate din instituþiile conexe locului tãu de
muncã. Fii foarte prudent în relaþiile oficiale pentru
cã sunt posibile discuþii aprinse, tensiuni mocnite
ºi rãsturnãri spectaculoase în bunul mers al
lucrurilor. Cheltuieli majore!

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

O sãptãmânã cu multã forfotã în sfera
profesionalã. La serviciu va trebui sã rezolvi
treburi urgente ºi mai ales sã te bazezi numai
pe forþele tale. Dozeazã-þi eforturile, pentru cã
sãnãtatea este vulnerabilã, existând riscul sã
oboseºti rapid. Pot intra în discuþie niscai
consultaþii, analize medicale sau planuri pentru
intervenþii chirurgicale. Relaþiile cu partenerul
de viaþã ºi cu cei de afaceri sunt dinamice, fiind
momente bune pentru a discuta amãnuntele
activitãþilor comune, dar ºi pentru a aborda
planuri de viitor. Intervin cheltuieli în a doua
parte a sãptãmânii pe facturi, taxe, datorii de
orice fel. Prudenþã la documentele financiare ºi
cheltuieºte strictul necesar.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

În plan familial existã animozitãþi, dar cu puþin
efort pot fi depãºite cu bine. Þine cont de nevoile
ºi sfaturile membrilor familiei, pentru cã te ajutã
sã menþii  un echilibru între planul socio-
profesional ºi cel personal. Relaþiile sentimentale
îþi vor da de gândit, pentru cã intervin discuþii
cu persoana iubitã sau cu copiii pe tema
cheltuielilor comune. Cei dragi vor dori sã profite
de pe urma veniturilor tale, aspect pãgubos de
ambele pãrþi. Revin în atenþie fie datorii vechi,
fie discuþii despre bunuri, moºteniri sau partaje
personale ºi profesionale. La serviciu este mult
de lucru, bine fiind sã te bazezi numai pe forþele
tale. Þine cont ºi de îngrijirea sãnãtãþii!

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti foarte solicitat acasã, alãturi de membrii
familiei. Se pare cã vor reveni în discuþie
chestiuni privitoare la moºteniri, la obiecte de
patrimoniu sau legate de modul de administrare
a unei afaceri de familie. Se recomandã prudenþã
ºi discernãmânt, pentru cã unii membrii sau
unele rude vor depune eforturi sã-ºi atingã
numai obiectivele personale. Treburi
gospodãreºti, reparaþ ii curente,  vânzãri,
achiziþionãri de bunuri valoroase. Relaþiile
sentimentale sunt dinamice, fiind momente bune
pentru a stabili planuri comune ºi pentru a te
recrea alãturi de cei dragi.  Sãnãtatea este
vulnerabilã în partea a doua a sãptãmânii.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O sãptãmânã dinamicã, interesantã, cu multe
drumuri pe distanþe scurte ºi cu dialoguri de
anvergurã. Forfota din preajmã te poate obosi mult,
de aceea selecteazã prioritãþile ºi evitã flecãrelile.
Este posibil sã fii nevoit a te înscrie la un curs de
perfecþionare profesionalã sau sã reiei o secvenþã
de învãþare care a rãmas fie nefinalizatã, fie trebuie
luatã de la capãt. În orice situaþie te vei afla vei
reuºi sã te descurci foarte bine, obþinând chiar ºi
aprecierile celorlalþi. A doua parte a sãptãmânii va
evidenþia relaþiile familiale ºi treburile gospodãreºti.
Distracþii, aventuri, hobby-uri.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Stãrile tale de spiri t f luctueazã mult  la
începutul sãptãmânii, astfel cã îþi poate fi dificil
sã relaþionezi cu ceilalþi sau sã te implici în
activitãþile cotidiene. Eºti foarte inf luenþat
deocamdatã de ceea ce se petrece acasã, cu
membrii familiei. Sunt momente pasagere pe
care le poþi gestiona foarte bine cu puþin efort
ºi bunãvoinþã. Financiar se întrezãresc noutãþi,
fie cã este vorba despre primirea drepturilor
salariale, a unei prime, a unui favor, fie apar
informaþii preþioase legate de noile condiþii de
muncã care atrag ºi  modif icãri  salariale.
Cãlãtori i  pe distanþe scurte,  discuþi i  cu
persoanele din anturajul apropiat, activitãþi
comune cu cei dragi.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Este o mare provocare sã-þi intre cineva în
voie în prima parte a sãptãmânii. Stãrile de spirit
þi se schimbã frecvent, astfel cã ºi þie îþi este
dificil sã menþii un ritm constant atât în relaþii,
cât ºi în treburile cotidiene. Mentalitatea ta este
în continuã schimbare ºi de aici apar tot soiul
de revizuiri ale deciziilor anterioare, rãzgândiri
privitoare la chestiunile domestice ºi la relaþiile
familiale. Implicã-te serios în ceea ce ai de fãcut.
Primeºti bani, probabil salariul, dar ºi cadouri
sau favoruri dinspre locul de muncã. Cheltuieli
importante pe cele necesare traiului cotidian.
Prieteni de nãdejde în preajma ta.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

La începutul sãptãmânii eºti retras ºi orientat
numai spre treburile tale personale. Sunt
momente bune pentru a te gândi pe îndelete la
situaþiile ºi relaþiile în care eºti implicat. Revelaþiile
din aceste zile te vor ajuta sã iei deciziile corecte
ºi sã priveºti obiectiv în jurul tãu. Sãnãtatea este
vulnerabilã evidenþiindu-se afecþiunile vechi,
astfel încât fii prudent ºi îngrijeºte-te
corespunzãtor. În a doua parte a sãptãmânii te
vei simþi mai bine, revenind în mijlocul iureºului
cotidian cu forþe proaspete. Selecteazã-þi
prioritãþile ºi ascultã-þi vocea interioarã. Te va
ghida foarte bine în toate privinþele.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti foarte implicat în activitãþile de la
serviciu, dar în cele de anvergurã în care ochii
ºi urechile celorlalþi sunt numai la tine. ªi totuºi
existã amãnunte care te necãjesc vizavi de
statutul tãu socio-profesional ºi de imaginea pe
care o au ceilalþi despre tine. Fii prudent, evitã
discuþiile contradictorii ºi susþine-þi opiniile ºi
planurile cu fermitate. Pânã la urmã totul se
desfãºoarã în favoarea ta, iar dovezile în acest
sens vor apãrea discret. Prietenii ºi susþinãtorii
de la locul de muncã îþi oferã idei bune pentru
îmbunãtãþirea veniturilor ºi poate chiar apar
propuneri de colaborare. Discerne atent sfaturile
primite!

(16 - 22 septembrie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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612 locuri de muncã vacante în Spaþiul
Economic European
   Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã informeazã persoanele interesate cã
angajatorii din Spaþiul Economic European oferã,
prin intermediul reþelei EURES România, 612
locuri de muncã vacante, dupã cum urmeazã:
   Germania - 389 locuri de muncã: tãietor de carne
ºi lucrãtor în producþie; vopsitor industrial; sudor
carbon/ oþel inoxidabil; sudor aluminiu; muncitor în
construcþii de acoperiºuri; mãcelar; ºofer de camion;
ºofer profesionist / camion/ maºinã de mare tonaj pe
distanþe lungi; stivuitorist; lucrãtor în depozit.
   Spania - 69 locuri de muncã: ºofer transport
internaþional, inginer IT, cercetãtor ºtiinþific.
   Italia - 45 locuri de muncã: lucrãtori în
construcþii.
   Norvegia - 43 locuri de muncã: manichiurista;
instalator; sudor TIG; instalator ventilaþie; medic;
mecanic auto; tâmplar; tinichigiu auto; mecanic
motociclete; zidar/faianþar.

Locuri de muncã vacante în reþeaua EURES

În perioada 30.08.-17.12.2021, Inspectoratul
Teritorial de Muncã Mehedinþi, sub îndrumarea
Inspecþiei Muncii, desfãºoarã la nivelul judeþului o
Campania Naþionalã ca parte a Planului de mãsuri
realizat de Inspecþia Muncii în colaborare cu Ministerul
Muncii ºi Protecþiei Sociale în vederea reducerii
incidenþei muncii nedeclarate ºi subdeclarate.
   Acþiunile de control vizeazã angajatorii care îºi
desfãºoarã activitatea în urmãtoarele domenii de
activitate: construcþii - cod CAEN 41,42, 43;
fabricarea produselor de brutãrie ºi a produselor
fãinoase - cod CAEN 107; protecþie ºi gardã - cod
CAEN 801; depozite - cod CAEN-5210; întreþinerea
ºi repararea autovehiculelor - cod CAEN 4520;
comerþ - cod CAEN 47; notariate ºi birou avocaturã
- cod CAEN 691 ºi arhitecturã - cod CAEN 7111.
  Munca nedeclaratã constituie un fenomen extrem
de nociv, datoritã consecinþelor sociale ºi economice
pe care le produce:
- Persoana care presteazã muncã nedeclaratã este
lipsitã de protecþie socialã
* Lipsa drepturilor conferite de un contract de muncã,
cum ar fi cele la concediu de odihnã ºi la concediu
medical;
* Lipsa dreptului la pensie ºi la indemnizaþia de
ºomaj
- Persoana care presteazã muncã nedeclaratã nu are
siguranþa plãtii muncii prestate, plata fãcându-se în
funcþie de bunãvoinþa angajatorului;
- Angajatorul este lipsit de posibilitatea legalã de a
responsabiliza pe lucrãtor pentru eventualele
prejudicii produse de acesta;
- Condiþii precare de muncã pentru lucrãtori ºi
riscurile pe care aceasta le implicã pentru sãnãtatea
lucrãtorilor
- Genereazã concurenþã neloialã care afecteazã
economia naþionalã.
  În perioada 30.08. - 02.09.2021 au fost controlaþi
angajatorii care desfãºoarã activitate de fabricare a
produselor de brutãrie ºi a produselor fãinoase - cod
CAEN 107, cu ocazia controalelor þinându-se cont de
urmãtoarele obiective:
* Identificarea angajatorilor care folosesc munca
nedeclaratã ºi luarea mãsurilor care se impun pentru
respectarea prevederilor legale în domeniul relaþiilor
de muncã;
* Identificarea angajatorilor care utilizeazã nelegal
munca copiilor ºi a tinerilor;
* Controlul privind respectarea timpului de muncã
ºi de odihnã;
* Diminuarea consecinþelor sociale ºi economice
negative care derivã din nerespectarea de cãtre
angajatori a prevederilor legale privind timpul de
muncã ºi de odihnã;
   Pentru deficienþele constatate cu ocazia controalelor
s-au stabilit mãsuri de remediere a deficienþelor ºi s-au
aplicat sancþiuni contravenþionale.

Inspector ªef Nicea Mergeani
Compartiment C.R.P. Mãdãlina Aurora Gîrlea

Comunicat de presã

   Olanda - 26 locuri de muncã: culegãtor flori;
legumicultor; lucrãtor în ferma de animale; culegãtor
ciuperci.
   Danemarca - 12 locuri de muncã: director de
marketing; specialist IT; muncitor în producþie
(manipulant mãrfuri).
   Austria - 11 locuri de muncã: lucrãtori în
producþie; inginer maºini unelte.
   Irlanda - 10 locuri de muncã: ºofer vehicul greu
de transport marfã.
   Polonia - 7 locuri de muncã: operator CNC;
lãcãtuº; sudor MAG; strungar; ºlefuitor.
   Persoanele interesate sã ocupe un loc de muncã
Spaþiul Economic European pot consulta ofertele
accesând www.anofm.ro/EURES.
Persoanele interesate sã ocupe un loc de muncã se
pot adresa agenþiilor teritoriale pentru ocuparea forþei
de muncã de domiciliu sau de reºedinþã ale cãror
date de contact se aflã pe site-ul www.anofm.ro.

Serviciul Comunicare, Relaþii cu Publicul ºi
Secretariatul Consiliului de Administraþie

În toamna anului 1653, asupra cetãþii Timiºoarei
s-a abãtut un lung ºir de jafuri ºi distrugeri din
partea turcilor care au incendiat oraºul. Partea
de apus a Timiºoarei a fost cuprinsã de un foc
groaznic, ce mistuia casele oamenilor ºi
ameninþa sã se întindã în tot oraºul. În acel
moment, episcopul Iosif, deºi bãtrân (avea pe
atunci peste 80 de ani), nu a fugit, ci luându-ºi
acoperãmânt credinþa neþãrmuitã în Dumnezeu,
a ieºit cu curaj în faþa bisericii, cu Sfintele Taine
în mânã ºi, rugându-se cu lacrimi, a fost ascultat
de Dumnezeu, care a trimis o ploaie puternicã
ºi binefãcãtoare care a stins focul, scãpând astfel

Pompierii mehedinþeni...
oamenii ºi aºezarea de acel mare pericol.
   Tradiþia spune cã, în momentul trecerii sale în
nefiinþã, clopotele mãnãstirii au început sã batã singure.
   La data de 28 februarie 1950, Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române a hotãrât trecerea
în ceata sfinþilor a mitropolitului Iosif,
stabilindu-se ca datã de cinstire a sfântului 15
septembrie a fiecãrui an.
   În urma cererii Ministerului de Interne din anul
1997, Sfântul Sinod a aprobat ca Sfântul Ierarh
Iosif cel Nou sã fie patron al pompierilor.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI
RELAÞII PUBLICE
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Asociaþia de Turism Ecologic Camena
deruleazã în perioada 2 septembrie – 20
octombrie 2021proiectul intitulat „Bike for Ever”,
proiect ce îºi propune creºterea ofertei de
activitãþi privind miºcarea în aer liber ºi educaþia
nonformalã pentru tinerii din judeþul Mehedinþi
ºi doreºte sã producã o schimbare în ceea ce
priveºte implicarea tinerilor din judeþul Mehedinþi
în activitaþile non-formale.
Proiectul “Bike for Ever” vizeazã tinerii ºi doreºte
implicarea acestora în mod activ în societate.
Participanþii vor efectua un traseu tematic în
judeþ ce va promova educaþia nonformalã,
miºcarea în aer liber ºi un stil de viaþã sãnãtos.
Pe parcursul acestui traseu tinerii vor
interacþiona cu alþi tineri din mediul rural din
comunitãþile situate pe traseul turului ciclist.
Aceastã interacþiune va fi una directã, ei
experimentând împreunã metode specifice
educaþiei nonformale într-un mediu nonformal:
în naturã, deoarece toate activitãþile turului se
vor derula în naturã.

Bike for Ever

Obiectivele proiectului sunt:
- Sã implicãm 18 tineri în organizarea unui tur
tematic ciclist în zona ruralã a judeþului Mehedinþi
timp de 2 luni.
- Sã promovãm miºcarea în aer liber ºi un stil de
viaþã sãnãtos în rândul a 500 de tineri din judeþul
Mehedinþi timp de 2 luni.
- Sã promovãm metodele de educaþie nonformalã în
rândul a 100 de tineri din zona ruralã a judeþului
Mehedinþi timp de 3 zile în cadrul turului tematic ciclist.
Activitãþi ce vor fi derulate în cadrul proiectului:
 Întâlnirea echipei de proiect;
 Promovarea proiectului
 Cursul pregãtitor “Are you ready?”
 Pregãtirea antrenamentelor
 Traseul “Bike for Ever”
 Diseminarea exemplelor de bunã practicã
 Monitorizarea proiectului
 Evaluarea proiectului
Partener:
Asociaþia de Tineret “Gheorghe Ionescu-ªiºeºti”
.

Proiect de tineret cofinanþat de Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Mehedinþi
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Conducerea Asociaþiei Judeþene de
Fotbal Mehedinþi a fost preluatã de  Louis Lucian
Moisescu.  Dumitru Paraschiv, cel mai longeviv
preºedinte AJF din România, for pe care îl
conducea de aproape 3 decenii, n-a mai candidat
pentru un nou mandat.
   Preºedinte al Comisiei Judeþene de Arbitri
Mehedinþi ºi observator FRF în perioada 2005-
2021, Moisescu l-a învins clar pe contracandidatul
Ionel – Caius Drulã, scor 22-12,  în urma voturilor
exprimate de membrii structurilor sportive afiliate
la AJF Mehedinþi, cu prilejul alegerilor organizate
la sfârºitul sãptãmânii trecute. “Mulþumesc tuturor
membrilor afiliaþi care au participat la aceastã
Adunare Generalã ºi îi asigur pe toþi cã, indiferent
de opþiunea avutã, vor gãsi în mine mereu un
sprijin. Îmi doresc sã am un dialog permanent ºi
constructiv cu reprezentanþii structurilor sportive
din judeþ. Sunt pregãtit sã ocup, cu onoare, aceastã
funcþie, împreunã cu echipa mea. Cunosc ºi înþeleg
foarte bine problemele din fotbalul mehedinþean

Etapa a 3-a a adus prima victorie
stagionalã pentru Viitorul ªimian. Pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu Severin, echipa
mehedinþeanã a dispus, sâmbãtã seara, cu
scorul de 3-0 de Viitorul Pandurii Târgu Jiu II,
prin golurile marcate de Cristian Poianã (31 -
penalty), David Pop (55) ºi Mathias Hondorocu
(87). Dupã acest prim succes, Viitorul ªimian a
urcat pe locul 4 în clasament, cu 4 puncte, iar
etapa viitoare se va deplasa la Caransebeº,
pentru partida cu Progresul Ezeriº. Pe primele
2 locuri se aflã CSM Deva ºi CSM Reºiþa, ambele
cu maximum de puncte. “ E adevãrat cã am
întâlnit echipa a doua, echipa-satelit a celor de
la Viitorul Pandurii, un adversar format din mulþi
copii, însã foarte ambiþioºi. Oricum, ºi noi avem
o echipã cu mulþi tineri în componenþa lotului.
De data aceasta am reuºit sã ºi valorificãm
ocaziile avute ºi am câºtigat la o diferenþã clarã
de scor. Juniorul severinean Mathias

Viitorul ªimian, la
primul succes

Hondorocu, jucãtor pe care l-am împrumutat de
la Academia Gheorghe Hagi, a izbutit un gol
superb. Sã sperãm cã vom lega  aceastã victorie
ºi cã ne vom întoarce cu cele trei puncte ºi din
partida de la Caransebeº, cu Progresul Ezeriº”,
a spus antrenorul echipei mehedinþene, Relu
Þurai. Viitorul ªimian a jucat partida cu
Viitorul Pandurii Târgu Jiu II în formula: Ionel
Miºu - David Pop, Ionuþ Rupa (84 Mihai

 Mircea Oglindoiu

Louis Moisescu, noul preºedinte al AJF Mehedinþi

Rezultatele etapei a 3-a
Viitorul ªimian - Viitorul Pandurii Tg. Jiu II 3-0
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - CSM Deva 0-2
Pandurii Târgu Jiu - Voinþa Lupac 0-0
Armata Aurul Brad - ACS Progresul Ezeriº 0-0
Jiul Petroºani - CSM  Reºiþa 0-2
Clasament Liga 3 - Seria 7
1. CSM Deva 3   3 0   0 6-0 9
2. CSM Reºiþa 3    3 0   0 6-1 9
3. Pandurii Târgu Jiu 3    2 1   0 5-1 7
4. Viitorul ªimian 3    1 1   1 6-4 4
5. Progresul Ezeriº 3    1 1   1 3-3 4
6. Voinþa Lupac 3    1 1   1 3-4 4
7. CSM Jiul Petroºani 3   0 1   2 2-5 1
8. Gilortul Tg.Cãrbuneºti3   0 1   2 1-5 1
9. Armata Aurul Brad 3   0 1   2 1-5 1
10. Viitorul Târgu Jiu II 3   0 1   2 1-6 1
Etapa a 4-a
Progresul Ezeriº - Viitorul ªimian
CSM Deva - CSM Reºiþa
Viitorul Pandurii Târgu Jiu II - Jiul Petroºani
Voinþa Lupac - CS Armata Aurul Brad
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - Pandurii Târgu Jiu

ºi am un plan strategic care se pliazã strict pe
nevoile judeþului nostru. În acest sens, vom pune
în practicã proiecte pentru atragerea fondurilor,
inclusiv din mediul privat, prin diverse
sponsorizãri. Semnalele sunt foarte bune ºi din
partea Consiliului Judeþean, care doreºte, ca ºi
pânã acum, sã susþinã activitatea fotbalisticã din
judeþ”, a declarat noul preºedinte al AJF
Mehedinþi, Louis Moisescu. Locul sãu la Comisia
Judeþeanã de Arbitri Mehedinþi a fost preluat de
Cristian Vâlceanu, iar vicepreºedinte AJF a fost
ales Oglindoiu Florin. Vicepreºedintele AJF
Mehedinþi din ultimii 12 ani, Rãzvan Galbenu, n-
a mai candidat nici el pentru un nou mandat.

Schintee), Alexandre Song, Samuel Luicã,
Mathias Hondorocu, Andrei Sãrãcin (89 Raul
Iorgulescu), Cristian Poianã, Samuel Zimþa,
Eugen Toader (84 Alexandru Moroºanu)  ºi
Daniel Miºea (50 Fabio Trip).
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Activitatea s-a desfãºurat, la sediul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al judeþului
Mehedinþi, în prezenþa oficialitãþilor judeþene ºi locale,
dar ºi a reprezentanþilor structurilor cu care
pompierii colaboreazã în gestionarea situaþiilor
de urgenþã, pentru siguranþa cetãþenilor.

În cadrul unui ceremonial militar, a avut loc ºi
oficierea serviciului religios de cinstire a memoriei
eroilor pompieri ai Bãtãliei din Dealul Spirii, dar ºi a
tuturor eroilor cãzuþi la datorie, de cãtre un sobor de
preoþi, bucurându-ne cu prezenþa ºi Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi al Strehaiei,
care s-a rugat pentru binele salvatorilor mehedinþeni.

La ceas aniversar, pompierii mehedinþeni au
fost felicitaþi de prefectul judeþului, inginer
Cristinel Pavel, dar ºi de preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, avocat Aladin Georgescu,

Ziua pompierilor din România...
pentru profesionalismul ºi implicarea manifestate
în îndeplinirea misiunilor, apreciind efortul
depus de salvatori în sprijinul cetãþenilor.

Activitatea a fost condusã de prim-adjunctul
inspectorului ºef, colonel Marius Cristi Gogîltan.
Acesta a înmânat noile grade unui numãr de opt
pompieri mehedinþeni, doi ofiþeri ºi ºase
subofiþeri, care s-au evidenþiat în activitatea
profesionalã, fiind înaintaþi în gradul urmãtor
înainte de expirarea stagiului minim în grad.

În cadrul ceremonialului, a avut loc ºi trecerea
în rezervã a plutonierului adjutant ºef Tabacu
ªtefan care a fost felicitat de conducerea
instituþiei pentru modul exemplar de îndeplinire
a atribuþiilor de serviciu, fiindu-i înmânatã
placheta de onoare a inspectoratului.
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Mã nepoate, unii abia mai au
timp sã respire, di la atâta muncã,
zici cã s-au nãscut muncitori. De
aia ºi au, dacã muncesc atâta.

Ete, nea Virgilicã Popescu fu prea
ocupat sã se prezinte în faþa
parlamentarilor, sã rãspundã de ce s-
a scumpit atâta energia de sã
întoarsãrã ai lu Zbanghiu la lumânare
ºi ai lu Pecingine la lampa cu gaz. Pã
da, nu avu timp, zisã cã e ocupat cu
neºte întãlniri pe plafonarea preþurilor.
Sanchi, mai face ºi miºto de noi,
agricultura. Acuma e drept cã nu sã
respectã nici Constituþiunea þãrii, care
zice cam aºa, la Articolul 111, alineat
2: „Membrii Guvernului au acces la
lucrãrile Parlamentului. Dacã li se
solicitã prezenþa, participarea lor este
obligatorie.” Pã dacã e obligatorie
prezenþa pentru toþi, numai pentru nea
Virgil e facultativã, altfel nu sã explicã.
Bine, dacã nu respecþi legea
fundamentalã, ce sã mai aºtepþi sã
respecþi altele?! Una peste alta, ai lu
Pecingine zisãrã cã ei fac iarna asta
la þarã, ºi-au luat ºi gaz sã le ajungã,
stau la lampã ºi bagã lemne pe foc,
cât le-o ajunge. Dupã aia zisãrã cã sã
duc ºi stau la poarta lu nea Popescu,
poate le mai dã o gãleatã de energie,
douã, sã sã întoarcã ºi ei la oraº. Dacã
nu o plafona preþurile, între timp, dacã
tot are discuþii.

Mã fraþilor, gata, sã modernizeazã
Vânju-Mare, ce sã mai. Apãru nea
Mijaiche, nea primarele, apãru nea
preºedintele, zisãrã cã sã face treabã
ca lumea, sã înegreºte pãmântu cu
asfalt. Cã ºtiþi cã pi la noi modernizare
însamnã sã torni asfalt, dupã care
prafu sã aºterne pe localitãþi. Nu-i mai
bagã nimenea în samã, nici copiii
plecaþi de acasã. Bine, cã lucreazã  nea Mãrin

Sucã ºi Vegeta, nea ministrele Popescu ºi articolul 111,
nea Mijaiche ºi modernizarea cu asfalt

doi-trei ºi alþi zece stau gurã
cascã, cã sunt prea puþine utilaje
ºi material pentru cât e de lucru,
asta e altã poveste.

Da sã zicem cã merge treaba
înainte ºi nu mai stã pe loc, ca
atâþia ani. Bine ºi mai departe ce
facem nea Mijaiche, avem un
plan cu orãºelul nostru
mehedinþean drag? Avem atâtea
podgorii ºi crame pi la Vânju
Mare ºi împrejurimi cã, putea fi
cea mai cunoscutã localitate
viticolã a Olteniei, da ce sã vezi, cine
sã o promoveze ºi cum?! Puþini ºtiu
ºi sã pare cã ºi mai puþini cunosc,
cum sã face treaba asta. Mai afla unu
de localitate, mai sã gândea altu sã
investeascã, mai fãceau o fãbricuþã,
mai dãdea de lucru la oameni, mai
ridica salariile. Aºa, turnãm asfalt
negru, ziceam cã am fãcut treaba ºi
viaþa vînjenilor rãmâne aceeaºi. Ce
sã faci, n-ai ce sã-i faci!?!

Mã nepoate, luã foc Mehedinþiul,
la propriu. Arsãrã di la miriºti ºi pãnã
la gospodãrii, bine cã nu furã victime.
Sãri ºi nerodu de Sucã în maºinã, sã
dusã pãnã la Hinova sã arunce cu

apã, zisã cã trebe sã sãrim toþi, cã nu
mai rãmâne strop de vie pe dealuri ºi
la anu ia zaibãr de unde nu-i.

Mã fraþilor, fu mare sãrbãtoare la
Bãile Herculane, fu sãrbãtoarea
oraºului, a staþiunii, cã nu sã ºtie
eczact, cã fu fãcutã cu porþile închise.
Fãrã sã fie avertizaþi cei care au ajuns
aproape de Primãrie, de Centru, au
fost întâmpinaþi de echipaje de poliþie
care dirijau pe toatã lumea înspre
ieºire, înspre centura ocolitoare.
Poate cã autoritãþile or fi dat legitimaþii
de intrare doar unora, nu la toatã
lumea. ªi uite aºa doritorii au ajuns
cu otomobilele pe centura ocolitoare

unde îi aºtepta drumul blocat de
lucrãri de reabilitare. Cei ce au ales
sã facã cale întoarsã au ajuns pe
strada Peciniºca unde, din cauza a
douã nunþi, circulaþia iera blocatã de
nici ambulanþele nu au putut ajunge
la urgenþe, ca ºi echipajele de poliþie
blocate de incompetenþã ºi sãrbãtoare
cu pãtura în cap.

Da, apropo, nerodu sã pregãteºte sã
culeagã via, îºi luã haine noi di la târg,
cizme, mãnuºi, tot ce trebe. Acuma sã
dusã pi la vecinii sârbi, sã mai ia neºte
vegeta ºi neºte ciocolatã, sã dea pin
comune, cã uitai sã vã spui, cã face ºi
de astea caritabile. Bine, ce nu ºtie
Sucã, e cã o sã intre în carantinã la
întoarcere, cã nu vru sã facã vaccinu,
cicã sã vadã dacã îl ajunge valu 4. Asta
e, o sã rãmânã sã guste mustu ºi vã
povesteºte el ce ºi cum.

Între timp, pin Severin ca ºi pin tot
judeþu, nu sã mai poartã mascã decât
de fricã. Intri în magazin fãrã, te duci în
piaþã fãrã, unde te uiþi sunt mai mulþi
ãia fãrã mascã, decât cei cu faþa acoperitã.
ªi vorba lu Veta, ne mai mirãm cã
numãrul infectaþilor creºte pe zi ce trece.

Aºa cã, pãnã data viitoare, aveþi
grijã ºi sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


