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ROMÂNIA – un “stat eºuat”?

 CONTINUARE ÎN PAGINA 5

Când preºedintele Iohannis a
ieºit într-o declaraþie de presã ºi a
emis acea afirmaþie devenitã nu
doar celebrã prin unicitatea ei ca
venind din partea unui ºef de stat
în exerciþiu, ci ºi prin afrontul adus
României ca stat suveran,
populaþiei sale care ºi-a vãzut de
preocupãrile ºi nevoile sale, demn
ºi supus, am zice, acea declaraþie
prin care înaltul oficial român
declara România ca “stat eºuat”, cu
toþii am privit lucrurile ca pe ceva
iresponsabil, chiar prostesc,
inacceptabil din partea unui
preºedinte, iar asta fãcutã în faþa
întregii naþiuni, cu tot ceea ce
înseamnã implicare prezidenþialã.

Declaraþia a luat pe toatã lumea
româneascã prin surpindere, cu
atât mai mult cu cât, la uluiala
respectivã, rãzbãtutã în presã,
ulterior, preºedintele Iohannis nu
a revenit cu niciun fel de altã
precizare, cu vreo nuanþare, cu
vreo scuzã dacã ar fi fost sã ºi-o
asume ca pe o gafã, nu, nicio
reacþie post-declaraþie.

La fel, cabinetul sãu, ofiþerii de
presã, purtãtorul de cuvânt al
Preºedinþiei, cineva din zona
Cotrocenilor nu a fãcut niciun
adaos, nu a nuanþat sau anulat
niciun fragment din acea
declaraþie-ºoc!

Certificatul COVID pentru angajaþi a fost
respins de Senat. PSD ºi AUR au votat împotrivã

Senatorii au dezbãtut ºi votat, miercuri, proiectul de lege care prevede obligativitatea prezentãrii certificatului
verde la locul de muncã. Dupã scandalul fãcut cu o zi în urmã de parlamentarii AUR în comisiile de specialitate,
nici ºedinþa de plen nu a fost lipsitã de incidente. Legea nu a strâns suficente voturi pentru a fi adoptatã. Senatul

este prima camerã sesizatã. Proiectul merge la Camera Deputaþilor, care este camerã decizionalã.
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Sub conducerea prefectului
Cristinel PAVEL, a avut loc marþi, 26
octombrie a.c., ºedinþa ordinarã a
Colegiului Prefectural.

Direcþia de Sãnãtate Publicã
Mehedinþi a prezentat un material
detaliat despre situaþia pandemicã la
nivelul judeþului Mehedinþi cu privire
la infectarea cu noul Coronavirus.

Garda Naþionalã de Mediu -
Comisariatul Judeþean Mehedinþi a
adus în atenþia membrilor Colegiului
Prefectural un  material despre
implementarea sistemelor de
colectare separatã a deºeurilor de
cãtre UAT-uri.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã Mehedinþi a
prezentat mãsurile întreprinse
privind sancþionarea fermierilor

COMUNICAT DE PRESÃ

Carantinã. Stare de alertã. Una
peste alta ºi amestecate, cel puþin
în cazul nostru. Foarte prost stãm,
ºtiþi bine, la acest capitol al ratei
infestãrii. O zi e 11,25 la mie ºi
zici cã Doamne ajutã, scade, odatã
ce cu o zi în urmã era 11,28 la mie.
ªi a doua  zi afli cã rata a ajuns la
11,40 la mie.  Ce sã mai înþelegi?
Ce predicþii poþi face în baza unor
date atât de imprevizibile, de
amãgitoare? Ne uitãm unii la alþii
peste mascã ºi ridicãm din umeri.

Situaþia a scãpat de sub orice
control ºi cee ace trãim noi
astãzi e o formã de haos nevrotic
cu aparenþe de organizare.
Funcþionalitatea generalã a
societãþii e în mare mãsurã afectatã.
Ne-am trezit peste noapte în plin
infern dupã ce toatã vara, la plajã,
ne-am iluzionat cã am scãpat, cã
totul a fost doar un vis urât.

Iatã cã visul urât continuã. În
fiecare zi mor oameni. Oameni
care altfel nu cred cã ar fi murit
dacã nu era nenorocirea aceasta
numitã covid. ªi nu ar fi murit
dacã sistemul era pregãtit sã
înfrunte valul 4, nu doar din vorbe
ºi statistici, ci din fapte
organizatorice, tehnice, medicale.
Fapte care nu s-au petrecut la
timpul lor, în varã, în septembrie,
din nefericire.

Anormalitatea de zi cu zi
Acum culegem roadele acestei

cumplite incompetenþe a factorilor
decizionali, a lãlãielii birocratice, a
indolenþei politicienilor ºi unui
guvern a cãrui conºtiinþã de grup e
una vinovatã, culpabilã. Ar fi putut
face mult mai mult dacã ar fi tratat cu
responsabilitate situaþia ºi
perspectivele. Ar fi trebuit sã lupte zi
ºi noapte pentru înfiinþarea spitalelor
covid de sezon, a aprovizionãrii cu
medicamente ºi instalaþii, pentru
secþii de ATI pregãtite sã facã faþã unui
numãr mare de cazuri. Se ºtia cât de
contagioasã e varianta Delta. Se ºtia
ce ravagii poate face dacã scapã de
sub control.

Cazurile Delta au apãrut din
primãvarã. Puteau sã intervinã ºi
sã ia mãsuri severe. Bine cã le
luãm acum, anapoda. Bine cã
forþãm de fapt oamenii sã se
vaccineze. Dacã nu am reuºit sã-
i convingem, cã nu ne-am dat
interesul, atunci sã-i obligãm.
Bine cã pun acum baraje la
instituþii ºi magazine. ªi cã
închid ºcolile.  Dar de ce
Dumnezeului le-au mai deschis?
Ca sã se propage mai bine Delta?
Ca sã simuleze o normalitate pe
care oricum nu o mai trãiam?

Bine cã au permis acum sã vinã
lumea la teatru, cam 30% din
capacitatea sãlilor. Dar cine mai are
curajul sã vinã la teatru, nu se
întreabã? Cine mai are liniºtea
sufleteascã sã se întâlneascã cu încã
o sutã sau douã sute de cetãþeni, chit
cã-s vaccinaþi ºi distanþaþi?

Trãim o anormalitate de zi cu
zi ceva de speriat. O anormalitate
care ne-a fãcut de râsul lumii ºi
pe care am fi putut-o evita dacã
am fi fost mai organizaþi, mai
atenþi, mai responsabili.

ªi încã nu a venit iarna.

care au dat foc la vegetaþia uscatã
pentru a-ºi curãþa terenurile
agricole.  Pânã la aceastã datã, 53
de fermieri nu au prezentat
documente de ardere a resturilor
vegetale, urmând a primi sancþiuni
la calcularea plãþilor. Alþi 45 de
fermieri trebuie sã prezinte
documente din care sã reiese cã
au sesizat incendiile la autoritãþi sau
autorizaþii de ardere. În cazul în
care, în termen de 10 zile de la
notificare, nu vor prezenta
documentele solicitate, aceºtia vor
fi sancþionaþi. Documentele
solicitate trebuie sã fi fost eliberate
înainte de efectuarea controalelor
de cãtre APIA Mehedinþi.

INSTITUÞIA PREFECTULUI
JUDEÞUL MEHEDINÞI

În cadrul Challenge Labs,
profesioniºti cu specializãri diferite -
de la profesori ºi cercetãtori, la
persoane care lucreazã în companii
de food & drinks, la antreprenori cu
idei - îºi vor pune laolaltã cunoºtinþele
ca sã rezolve provocãri din acest

Gestionarea risipei alimentare ºi accesibilizarea
alimentelor sãnãtoase, douã provocãri pentru
care profesioniºtii ºi antreprenorii din agrifood

vor dezvolta soluþii în cadrul programului
Challenge Labs

Bucureºti, 27 octombrie 2021 | În ultimii ani, populaþia globului s-a
confruntat cu numeroase crize care pun presiune constantã pe resurse.
Pe lângã criza recentã în sãnãtate, criza climaticã tot mai acutã ºi cea a
securitãþii hranei ridicã necesitatea gãsirii de soluþii sustenabile urgente.

În acest context, EIT Food ºi Impact Hub Bucharest au dezvoltat
Challenge Labs, programul de ideaþie care identificã ºi gãseºte posibile

soluþii pentru cele mai presante probleme ale industriei alimentare,
unde profesioniºtii ºi antreprenorii din domeniul agroalimentar se pot
înscrie pânã pe 31 octombrie. Ediþia din acest an vizeazã gãsirea de

soluþii pentru prevenirea ºi gestionarea risipei alimentare, pe de o parte,
ºi pentru accesibilizarea alimentaþiei sãnãtoase, pe de altã parte, fiind

considerate principalele provocãri ale industriei alimentare.

domeniu. Timp de douã sãptãmâni,
aceºtia vor participa la workshop-uri
intensive, alãturi de alþi inovatori ºi
experþi ºi vor învãþa sã foloseascã
metodologii diverse, cum ar fi service
design ºi design thinking.

 continuare în pag. 11
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Comitetul Naþional pentru Situaþii de Urgenþã
a aprobat Hotãrârea numãrul 91 privind
stabilirea unor mãsuri suplimentare în scopul
gestionãrii riscului de sãnãtatea publicã cauzat
de numãrul mare de infectãri cu virusul SARS-
CoV-2, prin care se propune:

- interzicerea, pentru o perioadã de 30 zile,
circulaþiei persoanelor în afara locuinþei/gospodãriei
în intervalul orar 22.00-05.00, cu anumite excepþii;

- interzicerea, pentru o perioadã de 30 zile,
desfãºurãrii activitãþii operatorilor economici
care activeazã în domeniul comerþului/
prestãrilor de servicii în spaþii închise ºi/sau
deschise, în intervalul orar 21.00-05.00;

- activitatea restaurantelor, cafenelelor etc. în
interiorul clãdirilor ºi la terase sã fie permisã
pânã la 50% din capacitatea maximã a spaþiului,
în intervalul orar 05.00-21.00;

- interzicerea activitãþii în baruri, cluburi ºi
discoteci pentru o perioadã de 30 zile, precum
ºi organizarea ºi desfãºurarea evenimentelor
private (nunþi, botezuri, mese festive etc.), a
concertelor ºi spectacolelor;

- interzicerea participãrii spectatorilor la
competiþiile sportive;

- accesul la toate activitãþile ºi evenimentele
organizate în perioada de 30 de zile conform
prezentei hotãrâri, sã fie permis doar persoanelor
vaccinate sau trecute prin boalã;

- organizarea programului de lucru în regim

Acþiune de prevenire a rãspândirii SARS-CoV-2

   Cei 13 elevi de la ªcolile Militare de Subofiþeri
Drãgãºani ºi Fãlticeni au terminat în data de 22
octombrie a.c., etapa practicã din cadrul
programei de învãþãmânt.
Prin participarea la stagiul de pregãtire, care
reprezintã tranziþia de la ºcoalã la munca
operativã, viitorii jandarmi au avut posibilitatea
sã dobândeascã ºi sã-ºi completeze cunoºtinþele
practice, învãþând sã lucreze în echipã ºi
îmbunãtãþindu-ºi abilitãþile de comunicare.

Viitorii jandarmi au încheiat stagiul de practicã
pe care l-au efectuat la Jandarmeria Mehedinþi

de telemuncã sau muncã la domiciliu pentru cel
puþin 50% din angajaþi;

- accesul vizitatorilor în toate instituþiile publice
centrale ºi locale, operatorilor economici, care
funcþioneazã în clãdiri de birouri private, sã fie
permis doar persoanelor care fac dovada vaccinãrii,
trecerii prin boalã în ultimele 180 de zile sau testãrii;

- instituirea obligativitãþii purtãrii mãºtii de
protecþie, în toate spaþiile publice închise ºi
deschise, precum ºi la locul de muncã ºi în
mijloacele de transport în comun.

Precizãm faptul cã în localitãþile carantinate,
pe lângã aceste reguli, se impune ºi respectarea
mãsurilor stabilite odatã cu instituirea carantinei.

Facem apel la cetãþeni sã respecte mãsurile
de protecþie sanitarã ºi de distanþare fizicã,
pentru a-ºi proteja propria sãnãtate ºi viaþã, dar

ºi pentru a-i proteja pe toþi cei din jur. Este
important ca fiecare dintre noi sã avem un
comportament responsabil, sã conºtientizãm cã
acþiunile noastre îi pot afecta pe ceilalþi ºi sã
respectãm deciziile autoritãþilor, pentru limitarea
ºi rãspândirea infecþiilor cu noul Coronavirus.

Mulþumim tuturor celor care au înþeles cã numai
împreunã vom reuºi sã depãºim aceastã perioadã!

Sãnãtatea ºi siguranþa cetãþenilor sunt
prioritare!

Biroul de presã al IPJ Mehedinþi

   Aproape trei luni, elevii
au participat la misiuni
pe linia ordinii ºi
siguranþei publice, sau
pazei ºi protecþiei
instituþionale, fiecare elev
fiind repartizat pe lângã
un tutore profesional, un
jandarm cu experienþã,
care a avut rolul de a îl
supraveghea ºi îndruma
pe întreaga perioadã.
Toti elevii au fost
apreciaþi cu calificative
foarte bune, care atestã

modul de implicare ºi dorinþa de
autoperfecþionare pentru viitoarea meserie, care
presupune o pregãtire constantã.
   În perioada urmãtoare, cei 13 elevi se vor
întoarce la instituþiile de provenienþã, pentru ca
odatã cu examenul final, sã-ºi punã în valoare
cunoºtinþele teoretice ºi practice acumulate.
Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Mehedinþi

Compartimentul INFORMARE  RELAÞII
PUBLICE ºi cu PUBLICUL

- În prezent sunt aproximativ 100.000 de
angajaþi în IT care beneficiazã de scutirea
impozitului pe venit;
- În mediul politic ºi guvernamental se vorbeºte
deja de eliminarea acestui avantaj, iar principalul
argument este cã mãsura ar creºte veniturile la
bugetul statului;
- Rectorul Universitãþii Politehnica Timiºoara,
Florin Drãgan, atrage atenþia cã o astfel de
mãsurã ar putea duce la adâncirea crizei de
angajaþi din IT. O parte dintre actualii angajaþi
ar putea lucra din România pentru companii din
strãinãtate.

Eliminarea scutirii de impozit a
IT-iºtilor poate avea un efect
invers. În piaþã deja existã o

tendinþã a angajaþilor a-ºi
înfiinþa PFA-uri sau de a lucra
pentru companii din strãinãtate

 Continuare în pag. 11
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   „În Foiºorul vechi de la Peleº,
care semãna cu chalet-urile ce se
construiau în Elveþia sau Bavaria,
acolo m-am nãscut eu” - spunea
Regele Mihai I al României. Exact
acum o sutã de ani, pe 25
octombrie. O personalitate de
mãreþia ºi complexitatea
veneratului nostru REGE MIHAI
meritã sã fie omagiatã cum se
cuvine în aceastã zi, fie ºi pentru
faptul cã în toatã Europa se vorbeºte
în aceastã lunã despre fostul
suveran al României care, din
pãcate, a avut un destin tragic ºi
nedrept. Prinþul Charles al Marii
Britanii spunea: „Îl cunosc pe
Regele Mihai de când eram
copil… E un om pe care îl admir
de când l-am cunoscut. Mã
întristeazã profund ce a trebuit sã
îndure atâþia ani. E unul dintre acei
oameni remarcabili, care-ºi
pãstreazã calmul în orice
circumstanþe. Mereu am admirat
calitãþile lui de om de stat, rãbdarea
ºi înþelegerea lui faþã de alþi oameni.
De asemenea, rezistenþa ºi tãria sa
de caracter, dacã ne gândim prin
ce a trecut, de-a lungul vieþii sale...!
Ultimul Rege al României a fost,
din toate punctele de vedere,
“plasa de siguranþã a Þãrii -
pentru el, însã, viaþa a rãmas în
zodia singurãtãþii”. El s-a nãscut
ca o speranþã a românilor ºi a
monarhiei noastre. Regele
Ferdinand avea o sãnãtate
ºubredã încã din tinereþe, iar Carol
al II-lea, fiul care avea sã-i urmeze
la tron, era cunoscut mai degrabã
pentru aventurile sale amoroase
decât pentru implicarea în binele

100 DE ANI DE LA NAªTEREA REGELUI MIHAI AL ROMÂNIEI

þãrii. Educat ºi ocrotit de
mama lui ºi de bunicã, Regina
Maria, micul principe avea sã
capete o conduitã ireproºabilã. La
nici trei ani, tatãl sãu se întoarce
de la Paris, cere sã i se dea tronul
la care renunþase de bunãvoie,
luându-i coroana de pe cap
propriului copil. Zece ani mai
târziu, la începutul lui septembrie
1940, dupã ce distruge România
Mare, Carol îºi face iar bagajele ºi
Mihai, Mare Voievod de Alba Iulia,
jurã credinþã þãrii pentru a doua
oarã. Astfel Regele îºi asumã
conducerea unei þãri aflate în plin
rãzboi mondial. Era un rege tânãr,
pe care fostul monarh nu îl
pregãtise pentru viitor, aºa cã se
încrede în Ion Antonescu ºi îi
cedeazã mare parte din puterea
decizionalã. Ani mai târziu, regele
spunea: „Adolescent fiind, am visat
uneori sã am un tatã care sã se
afle lângã mine, care sã mã
susþinã, care sã mã pregãteascã
sã-mi slujesc þara, sã domnesc”.
La rândul sãu, Regele a avut cinci
fete cãrora le-a oferit, alãturi de
Regina Ana, cãminul pe care el nu
l-a avut. Iatã, aºadar, cum mâhnirea
ºi trauma unei copilãrii nefericite
nu ºi-au fãcut casã în sufletul
regelui, care a aplicat, cu dragoste
ºi cãldurã, deviza „Ce þie nu-þi
place, altuia nu-i face”.
   La 23 august 1944, ora 22.12
Regele Mihai iese din umbra
mareºalului Antonescu ºi face un
pas important pentru istoria
mondialã: ieºirea din alianþa Axei.
Decizia sa a scurtat desfãºurarea
rãzboiului cu cel puþin 200 de zile

ºi a salvat de la moarte milioane
de vieþi.
   De la 23 august ’44 pânã în 1947,
viaþa regelui a fost o luptã contra
comuniºtilor, prea grea ºi prea finã,
pentru niºte bestii cu chip uman.
Comuniºtii, puternic susþinuþi de
Stalin, nu se dãdeau în lãturi de la
nimic, nici de la ilegalitãþi grosolane,
precum încãlcarea Constituþiei.
Simþul ascuþit al democraþiei l-a
fãcut pe rege sã ia o decizie radicalã:
greva regalã. Mai exact, în perioada
21 august 1945 - 7 ianuarie 1946,
el a refuzat sã semneze actele
Guvernului Petru Groza ºi sã
primeascã miniºtrii în audienþã -
aºadar, comuniºtii acþionau în
ilegalitate. De aceea în 1947, fãrã
nici-un temei legal, comuniºtii i-au
dat lovitura de graþie. L-au ºantajat
sã abdice, altfel vor fi executaþi 1000
de tineri închiºi deja pentru cã
manifestaserã pentru tânãrul
monarh. Cu inima sfâºiatã a pãrãsit
Þara ºi pe poporul sãu.
   Din exil El nu ne-a uitat: „Cu toate
cã am fost departe de voi mai bine
de 45 de ani, nu v-am uitat
niciodatã ºi vã iubesc din toatã
inima”. Dupã cãderea regimului
comunist, Regele a sperat cã se va
întoarce acasã. Pe 12 aprilie 1990,
monarhul ºi familia sa voiau sã
sãrbãtoreascã Paºtele în România.
Dupã ce toate acordurile fuseserã
încheiate la nivel oficial, au fost
întorºi din drumul spre Curtea de
Argeº ca niºte borfaºi de rând ºi
siliþi sã se urce în avionul care-i
adusese în þara natalã. Noile
autoritãþi se temeau de Rege... Erau

alte nevoi ºi alte mize puse la bãtaie.
Pe 25 februarie 1997, printr-o
hotãrâre a Guvernului Ciorbea,
Regele primeºte cetãþenia românã,
pierdutã cu jumãtate de veac în
urmã. Nu ca un act de dreptate sau
de mãrinimie, ci pentru cã mizele
Occidentului erau acum altele, iar
România avea nevoie sã nu mai
fie privitã ca o þarã fost-
comunistã, ci ca o fostã monarhie.
Regele ºi-a fãcut respectat
jurãmântul faþã de þarã, depus în
1940, ºi a bãtut la uºile marilor
lideri pentru a obþine biletul de
intrare în NATO ºi UE. A reuºit, spre
cinstea lui ºi bucuria românilor.
Dar nerecunoºtinþele faþã de
suveran au continuat pânã la
sfârºitul vieþii lui.
   Pe 5 decembrie 2017 pentru
români a fost ziua în care au plâns
la unison - Regele Mihai a murit.
Sute de mii de oameni au umplut
Capitala sã-ºi plângã pe cel din
urmã rege. Au stat la coadã zi ºi
noapte pentru a aduce un ultim
omagiu. Au adus flori, lumânãri,
portrete, fiecare ce avea acasã, ce
aducea aminte de monarhie, ca un
secret de suflet. Dar de aceastã
datã, Regele nu a mai putut
rãspunde regretelor poporului sãu.
A rãmas pentru eternitate în pãmânt
românesc ºi a lãsat românilor
trecutul ºi valorile sale la care se
pot întoarce, în ceas de cumpãnã.
Ne-a lãsat amintirile ºi nãdejdea
cã odatã va rãsãri soarele ºi pe
strada noastrã...  Mãcar sã-l
comemorãm sã fim în stare!

Ileana  MATEESCU
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   Liderul PMP Mehedinþi pledeazã
pentru intensificarea unor dezbateri
cu medici organizate de Televiziunea
Publicã sau alte posturi de
televiziune de mare audienþã, astfel
încât mesajul personalului medical
sã ajungã în casele românilor din
întreaga þarã. De asemenea, PMP

RAMONA CUPÃ: „Alãturi de campania de vaccinare, trebuie implementat
un program naþional de testare gratuitã”

recomandã diminuarea accesului
la televiziunile naþionale pentru
persoane care au dus o
propagandã anti-vaccin ºi anti-
pandemie în ultimul an, precum
ºi reorganizarea maratoanelor
pentru vaccinare; Maratoanele
dedicate vaccinãrii, centrele
deschise în întreaga þarã inclusiv
noaptea ºi caravanele de

vaccinare trebuie menþinute, la
aceeaºi intensitate, în urmãtoarele
sãptãmâni.
   „PMP considerã cã, alãturi de
campania de vaccinare, trebuie
implementat un program naþional de
testare gratuitã. Rezolvarea crizei
sanitare este un efort comun al

În ultimele zile, numãrul românilor care s-au vaccinat cu prima dozã a fost în jur de 100.000 pe zi, la
multe centre de vaccinare fiind cozi mari pe durata întregii zile. Numãrul mare de persoane care s-au

vaccinat fie cu doza 1, fie cu doza 3 este, fãrã îndoialã, un efect al supraaglomerãrii spitalelor ºi al
creºterii îmbolnãvirilor. „Însã, sunt câteva elemente care s-au întâmplat târziu ºi ar fi trebuit sã fie o

preocupare a autoritãþilor în urmã cu luni bune”, considerã preºedintele PMP Mehedinþi, Ramona Cupã.

întregii societãþi - este obligatorie
implicarea tuturor autoritãþilor locale
în campaniile de vaccinare ºi testare;
criza sanitarã din România poate fi
redusã numai prin solidaritatea
autoritãþilor ºi a cetãþenilor; Foarte
puþine primãrii s-au implicat în
ultimele luni în campania de
vaccinare, mai ales în mediul rural.
Autoritãþile locale au obligaþia sã
asigure acces la vaccinare ºi testare
cetãþenilor”, mai spune liderul PMP
Mehedinþi, Ramona Cupã.
   De altfel, PMP a solicitat
implementarea urmãtoarelor
mãsuri: Program naþional de
testare gratuitã, cu prioritate pe
categoriile vulnerabile care sunt

cele mai expuse în faþa bolii;
Reluarea caravanelor de vaccinare
ºi a campaniei de promovare a
vaccinãrii,  cu pritoritate pe
categoriile vulnerabile; Solicitarea
de sprijin extern pentru echipe de
medici specializate pe ATI;
Constituirea unui comitet de
medici la nivelul CSAT care sã
implementeze un Plan de Urgenþã
în urmãtoarele 2 sãptãmâni;
Cooptarea sistemului privat de
sãnãtate din România în lupta
împotriva pandemiei - statul sã
deconteze tratamentul pentru
cazurile preluate de spitalele
private.

   În perioada 3-10 octombrie 2021,
la initiativa merituorie a edilului
Comunei Berzasca, Nicolae Petre
Furdui ºi a artistului vizual timiºorean
Costin Brãteanu, s-a desfãºurat la
Pensiunea Ecaterina  prima ediþie a
Simpozionului de creaþie artisticã ºi
documentare Berzasca, având ca
invitaþi de cãtre curatorul
evenimentului Costin Brãteanu
nouã artiºti vizuali din Bucureºti,
Timiºoara, Buziaº, Lugoj ºi Brãila.

Pe parcursul sãptãmânii,
plasticienii au lucrat în tehnici mixte,
ulei, pastel sau culori acrilice
inspiraþi fiind de fabuloasele peisaje
ale zonei, de atmosfera locului ºi de
culorile toamnei.

 Biroul de presã

Simpozionul de creaþie ºi
documentare Berzasca 2021

   Artiºtii participanþi la aceastã
ediþie, Suzana Fântânariu, Gheorghe
Mosorescu, Ecaterina Schiwago,
Flora Raducan, Sarah Raluca
Miulescu, Lucia Moise, Viorel
Coman, Horia Cristina ºi Aurel
Bulacu, alãturi de curatorul Costin
Brãteanu invitã viitorii oaspeþi ai
Pensiunii Ecaterina sã descopere
aceste opere realizate aici, acestea
fiind expuse, pe simezele pensiunii.
   O ediþie viitoare a simpozionului,
având ca obiectiv, promovarea
Clisurii Dunãrii prin artã, va avea
loc în luna aprilie 2022, lucrãrile
urmând a fi expuse publicului în
mai multe galerii de artã
contemporanã. C B

ªoc? Oare? Iresponsabilitate?
Gafã? Noi credem cã este vorba
despre un act voit, ºi care trebuie
luat ca un fel de raport cãtre cei
care-l manevreazã pe preºedinte
din umbrã, cei care îi garanteazã
mandatul indiferent de reacþia
românilor la actele ºi deciziile lui
chiar îndreptate împotriva voinþei ºi
dorinþelor legitime ori de moment
ale poporului. Un raport care
trebuie citit în cheia slugii care vine
în faþa stãpânului ºi spune, gata, am
executat ordinul, am eºuat statul
român: economic, politic, cultural,
educaþional, religios! Aºa ar trebui
sã înþelegem acea parte a
declaraþiei, în condiþiile în care nu
am avut, ca într-un stat... normal,
o revenire la declaraþie, care sã
restabileascã...  normalitatea
legãturii dintre îndatoririle unui
preºedinte de stat democratic, iar
nu despotic, cu poporul care l-a
ales sã-l conducã. Raportul
prezentat, voalat, cãtre stãpânii sãi,
îl pune pe preºedintele Iohannis în
lumina întunecatã a marilor
trãdãtori, a marilor conspiraþioniºti
împotriva intereselor legitime ale

ROMÂNIA – un “stat eºuat”?
poporului, a marilor ºi repudiatelor
lichele aciuite la pieptul generos al
României, aºa, þinutã cincizeci de
ani sub papucul sovietizãrii ºi
persecuþiei occidentului prin
abandonare ºi prelungitã amãgire
de salvare…

“România, un stat eºuat” a fost
ºi este un mandat extern, criminal,
extra-constituþional al preºedintelui
Iohannis, aºa dezlegãm noi
misterul acelei declaraþii oripilante,
nedemne de un preºedinte din orice
stat democratic contemporan! O
ipostazã veroasã, venind dintr-o
urã, presupunem, endemicã,
visceralã faþã de poporul care i-a
pus puterea în mânã, cel care l-a
urcat în panoplia demnitãþii
naþionale, în scaunul marilor sãi
voievozi, regi ºi anteriori
preºedinþi, fie comuniºti, fie
democratici. Niciunul dintre ei, nici
mãcar cei comuniºti, Gheorghiu-
Dej ori Ceauºescu, nu au dus
subjugarea propriului popor, cel
românesc, la asemenea cote ale
trãdãrii ºi expunerii la desfiinþare
ºi umilire…

Ruºine, Klaus Werner Iohannis!
                    C. O.

 urmare din pag. 1
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (X)
Marxismul, prin teoriile lui Lenin

ºi ale ideologiei moscovite de tip
stalinist, aveau între multele lui
obiective, unul extrem de stabil ºi
urmãrit spre transpunere în faptã,
foarte acerb: OMUL NOU. Ideea a
fost preluatã/implementatã de la
ruºii sovietici, în România fiind
resimþitã încã de prin anii ’65-’70.
<<Încercarea de a clãdi acest “Om
Nou” nu este recentã; rãdãcinile ei
sunt de gãsit în era stalinistã, în
special în munca lui Anton
Makarenko. Ceauºescu însuºi a
plãtit un tribut timpuriu acestei
tendinþe având în vedere cã a plasat
fãurirea Omului Nou printre
“sarcinile cele mai importante” ale
primului congres al PCR, dupã ce
a venit la putere (cel de-al IX-lea
congres, în iulie 1965).>>, citim în
https://jurnalul.ro/scinteia/aici-
radio-europa-libera/omul-nou-in-
stil-romanesc-516887.html. Tot
aici, în materialul semnat de Dan
Ionescu, mai avem: <<Dacã e sã ne
luãm dupã propaganda oficialã,
adevãratul, idealul comunist
gândeºte ºi acþioneazã în “spirit
revoluþionar”; el este un “inovator
social” care urãºte ceea ce este
vechi ºi datat. Înarmat cu inflexibila
sa “ideologie revoluþionarã”,
Omul Nou este un fanatic al acelui
tip de revoluþie permanentã
descrisã de Ceauºescu drept un
“proces care nu s-a sfârºit ºi nu se
va sfârºi niciodatã”.>> ªi mai
preluãm un citat spre a întregi,
oarecum, portretul acestui hibrid de
expresie marxisto-stalinist, preluat
ºi în Europa de Est, mai abitir în

România ceauºistã: <<Una dintre
“relicvele trecutului” pe care Omul
Nou le detestã cel mai mult este
credinþa religioasã. El este un ateist
incorigibil, imun la orice formã de
“misticism ºi obscurantism” ºi
educat în spiritul “materialismului
dialectic”, cu alte cuvinte, în litera
filozofiei marxiste. Unele dintre
articolele care trateazã problema
ateismului ºi a religiei au fost scrise
pe un ton deosebit de agresiv ºi
tind sã descrie credinþa drept o
dereglare psihicã care trebuie
“diagnosticatã cu grijã”. Potrivit
unui lector universitar, experienþa
religioasã nu e decât “o stare de
alterare a conºtiinþei” similarã cu
cele care se întâlnesc în cazul
dependenþelor; e nevoie de tehnici
speciale pentru a reintegra
victimele religiei în societate.>>

Astãzi, neo-marxiºtii calcã foarte
aproape pe urmele stalinismului ºi
ne introduc în mental structura
unui nou model uman, OMUL
PFIZER. Acest om este omul
vaccinat. Omul sãnãtos, dar
îmbolnãvit prin viruºi creaþi în
laboratoare - apropo, nu se mai
vorbeºte de originea virusului, de
modul cum a apãrut el, aºa, ca din
seninul cerului Wuhan-ului, nu,
asta þine, cicã, de “teoriile
conspiraþiei”, de propaganda rusã,
de paranoia cu Noua Ordine
Mondialã, de cu totul altceva, dar
nu de o logicã a evenimentelor care
au dus la ceea ce avem acum,
infectãri ºi morþi, plus o campanie
furibundã privind vaccinarea ca
soluþie - omul sãnãtos, ziceam,

care este acum supus asaltului ºi
terorii vacciniste - salvatoare, se
spune - dar care vine sã anuleze
orice altã variantã de lucru, ca sã
nu mai vorbim de opinie. Pentru
implementarea OMULUI NOU,
comunismul a dus o luptã
ideologicã înverºunatã, timp
îndelungat, modificarea mentalului
ºi înlocuirea paradigmelor de
gândire ºi tradiþie, de educaþie ºi
de obârºii genealogice fiind foarte
greu de modificat, darãmite, de
înlocuit! Astãzi, neo-marxiºtii,
înregimentaþi în jurul vaccinului ca
singur salvator al omenirii - o fi aºa,
dar se uitã, repetãm esenþialul,
momentul de început al pandemiei
ºi scopurile infectãrii globale a
populaþiei - vaccin care a devenit
scop în sine! Noul model de om al
noii societãþi este omul vaccinat!
Doar el se bucurã de libertatea de
a se miºca oriunde, oricând, de a-
ºi face cumpãrãturi din ce
magazine vrea, de a merge la teatru,
la cinema, la expoziþii, la stadion!
El este expresia nobilã a noii
societãþi, restul, nevaccinaþii, sunt
“duºmanii poporului”, elementele
care “zãdãrnicesc” mãreþul plan al
creãrii noului cetãþean, european,
desigur, OMUL PFIZER!

OMUL PFIZER este cetãþeanul
“political correct”, care executã,
dacã nu din convingere, din fricã,
ordinul vaccinãrii cu repetiþie, el
este cel care dacã moare pe vreun
pat de spital “de Covid”, chiar
vaccinat fiind anterior, nimeni nu
are cum sã dovedeascã nimic,
vaccinul este de esenþã supra-
umanã, nimeni nu rãspunde pentru
eºecul lui, nimeni nu dã explicaþii
rezonabile, logice asupra

ineficienþei lui în ceva mai multe
cazuri, nimeni nu are nimic de
declarat - iar dacã declarã, este
absolvit de vreo vinã - legat de alte
declaraþii contrare celor oficiale.
Nu, ceea ce este oficial, este
fundamental adevãrat, chiar dacã
este nedemonstrat coerent pânã
la capãt ori apar unele contradicþii
pe parcursul demonstraþiei
adevãrului acestuia!

OMUL PFIZER este o creaþie a
noii orânduiri neo-marxiste, cu
irizãri de nazism pur, care urãºte sã
stea în casã, iar pe stradã cu masca
la gurã, urãºte la fel de mult sã facã
vaccinuri repetate, sã stea cu frica
morþii “de Covid” în sîn, dar, fie din
convingere, fie din nevoie, fie
scârbit de realitatea tristã din jurul
lui, “a fãcut vaccinul”, în toate
cazurile fi ind declarat în
subconºtientul colectiv, superior!

OMUL PFIZER  nu are îndeobºte,
educaþie sanitarã oficialã, el crede,
însã, în educaþia sanitarã a celor
care-i administreazã vaccin dupã
vaccin ºi îi spun cã un alt “val” al
pandemiei stã dupã colþ ºi ne va
sãri de gât la toþi!

OMUL PFIZER crede încã în
bisericã, dar are limite sã se ducã
ºi acolo, aºa cã, încet, încet, va fi
îndepãrtat ºi de ea, ºi de tradiþii,
datini ºi obiceiuri, ºi de uniunea
bãrbat-femeie ca simbol al familiei
ºi perpetuãrii speciei, specia
umanã tradiþionalã, adicã, pentru cã
acum… se lucreazã la noua specie,
HOMO VACCINUS!

Noua educaþie din “România
normalã” se îndreaptã spre
societatea multilateral vaccinatã,
societatea omului neo-marxist:
OMUL PFIZER! C. OVIDIU
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În general, societãþile care au
dãrâmat statui, au ars cãrþi ori au
creat indexuri ale operelor
interzise au avut în frunte regimuri
totalitare sau au cunoscut crize
cronicizate. Fireºte, au existat ºi
cazuri când, dupã eliberarea de
dictaturã sau de crizã, lumea a
trebuit sã el imine, în mod
justificat, simbolurile acelor
vremuri de tristã amintire. Dar
marii demolatori au fost tiranii,
vãzuþi ºi nevãzuþi, mai ales cei
situaþi pe poziþii politice extreme.

Astãzi, explicaþia distrugerii
memoriei colective curente este
discriminarea bazatã pe culoarea
pielii ºi care, în aproape toate þãrile,
în timpuri mai mult ori mai puþin
îndepãrtate, a fãcut numeroase
victime. O asemenea þarã este
America - oficial, Statele Unite ale
Americii - care, începând cu
perioada colonialã ºi pânã în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea, a
statuat oficial, prin legi ºi
reglementãri cu putere de lege,
sclavia negrilor. Este mai greu
denþeles pentru contemporanii
noºtri, care au, de multe ori, o
culturã generalã ºi istoricã sãracã,
în ce fel s-a putut ca, de la intrarea
în vigoare a Constituþiei S.U.A.
(1787) ºi pânã la finele Rãzboiului
Civil (1865), Statele Unite sã fie o
þarã sclavagistã. Este greu de
înþeles ºi pentru faptul cã, mai
peste tot în lume, Constituþia S.U.A.
(cu sau fãrã amendamentele
ulterioare) rãmâne un model al
democraþiei, este datã ca exemplu,
este preamãritã ca etalon de
libertate, de stabilitate, de
sobrietate.

Mult mai grav este faptul cã, de

Distrugerea memoriei colective
la interzicerea sclaviei în SUA
(1865) au trebuit sã treacã o sutã
de ani  pânã la îndepãrtarea
ultimelor legi discriminatorii în
fostele state ale Confederaþiei
(1963). Simptomatic este faptul cã
ambii preºedinþi implicaþi în acest
îndelungat proces - Abraham
Lincoln, care a eliminat oficial
sclavia ºi John Fi tzgerald
Kennedy, care a eliminat ultimele
discriminãri rasiale oficiale – au
pierit asasinaþi. În practica vieþii
cotidiene însã, nici pânã astãzi
discriminãrile de tot felul, inclusiv
cele bazate pe culoarea pielii, nu
au dispãrut complet, nici în Statele
Unite ºi nici în alte regiuni.
Evident, gradul lor de extindere ºi
forþa lor de manifestare diferã
foarte mult, de la un continent la
altul, de la þarã la þarã, de la
comunitate la comunitate.

Azi, trãim o crizã profundã în
societate, accentuatã de pandemia
cu acest nou virus Corona, dar
cronicizatã de câteva decenii ºi
accentuatã de perspectivele
sumbre de dupã încheierea
molimei. În timpul crizelor de
amploare mare au avut  loc
întotdeauna ºi manifestãri
violente, de stradã, cu baricade,
incendieri, jafuri, busculade,
agresiuni fizice, omoruri etc.
Scânteia manifestãrilor violente de
astãzi a pornit de la asasinarea de
cãtre un poliþist american alb
(„caucazian”) al unui cetãþean de
culoare („afroamerican”), bãnuit
de o faptã ilegalã. Întâmplarea nu
avea cum sã nu capete conotaþii
rasiste, date fiind împrejurãrile. Cu
mult înainte ca justiþia sã-ºi intre
în rol, vestea a fãcut ocolul S.U.A.
ºi al lumii, declanºând, dupã cum
era normal, puternice reacþii de
solidaritate cu victima ºi cu
afroamericanii în general. Sclavia
a revenit în atenþie - deºi puþini îi
cunoºteau istoria - fiind scoasã în
prim plan drept cauzã a tuturor
relelor. Populaþia revoltatã nu s-a
mulþumit cu cererea de reformare
a lumii contemporane ºi viitoare -
pentru a o scãpa de asemenea
discriminãri – ci a început, în
urma unor  acþiuni bine orchestrate

din umbrã, un rãzboi cu trecutul,
cu valorile trecutului, sublimate în
statui, opere literare, filme etc.

Astfel, s-a gãsit cu cale sã se
retragã din oferta unuia dintre cele
mai cunoscute canale de
televiziune filmul „Pe aripile
vântului”, fãcut dupã romanul
omonim al Margaretei Mitchell
(1900-1949). Pentru acest roman
(cu titlul originar „Gone with the
Wind”, apãrut în 1936, autoarea a
primit Premiul Pulitzer, în anul
1937, iar în anul urmãtor a fost
candidatã la Premiul Nobel pentru
literaturã. Filmul cu acelaºi nume,
din anul 1939, cu Vivien Leigh ºi
Clark Gable în rolurile principale,
este unul din filmele de mare
succes ale tuturor timpurilor. La
fel, s-a gãsit cineva sã interzicã
romanul „Coliba unchiului Tom”,
de Harriet Beecher Stowe (1811-
1896), o înfocatã aboliþionistã.

Romanul (apãrut în 1852), care
înfãþiºeazã viaþa african-
americanilor sub sclavie, a fost
foarte bine primit în nordul SUA ºi
în Anglia, dar ºi-a atras ura celor
din sudul Statelor Unite care erau
în favoarea sclaviei. Când a întâlnit-
o pe Stowe, Abraham Lincoln i-a
spus: „Deci dumneavoastrã, o
doamnã aºa de micã, aþi pornit un
rãzboi aºa de mare!”. Harriet Stowe
a fost consideratã mereu un simbol
al luptei contra sclaviei negrilor.
Preºedintele Lincoln era împotriva
sclaviei, dar nu dorea egalitatea
deplinã între albi ºi negri. Atât a
putut sã meargã înainte spiritul lui
vizionar, care, în mod categoric, era
deasupra vremurilor sale ºi
prevestea viitorul. Oare toþi oamenii
de pe planetã sã se fi înºelat când
au cinstit ºi apreciat aceste opere,
considerate nemuritoare, aceºti
oameni ºi aceºti autori plini de
talent? Oare generaþii de tineri, de
maturi ºi de seniori, care le-au
admirat ºi i-au admirat de-atunci
încoace, sã fi fost orbi? Oare
valoarea artisticã în sine a acestor
opere sã nu aibã nicio relevanþã?

În vârtejul revoltei de-acum, a
fost datã jos de pe soclu o statuie
a lui Cristofor Columb (1451-
1506), descoperitorul, fãrã sã fi

ºtiut vreodatã cert, al Americii
(numite astfel dupã moartea lui).
Columb nu a ajuns niciodatã în
America de Nord propriu-zisã, ci
doar pe insule ºi în Panama ºi nu
a fãcut niciodatã comerþ cu sclavi
negri. El a crezut cã ajunsese în
India, adicã în Asia, pe care o
cãuta, gândind logic cã dacã
navigheazã spre vest îºi va atinge
þinta. Aud cã s-a dãrâmat o statuie
a lui George Washington, la
Portland, în Oregon, cã o statuie
a lui Winston Churchill a fost
vandalizatã ºi ea ºi cã un primar
din Suedia a cerut înlocuirea
statuii regelui Carol al XII (trãitor
pe la 1700) cu statuia luptãtoarei
pentru protecþia mediului Greta
Thunberg ºi chiar condamnarea
memoriei lui Carl Liné (1707-
1778),  pãrintele taxonomiei
(clasificarea speciilor) ºi al
ecologiei moderne. În ritmul
acesta, se va ajunge în curând la
interzicerea lui Aristotel (384-322,
î. Hr.), trãitor acum circa 2300 de
ani ºi unul dintre cei mai mari
filosofi ai lumii din toate timpurile,
pentru afirmaþia cã „sclavul este o
unealtã vorbitoare”.

Ceea ce se întâmplã nu este
deloc o dovadã de luciditate a
lumii, nici o mãrturie a luptei contra
discriminãrii ºi nici o probã de
vigilenþã pusã în serviciul valorilor
universale. Ceea ce se întâmplã
este pur ºi simplu o dovadã de
manipulare crasã, produsã pe
fondul lipsei de educaþie ºi de
culturã a populaþiei. Toþi cei care
fac ºcoalã serioasã ºi care
acumuleazã destule cunoºtinþe de
culturã generalã - nu neapãrat
istoricã - ºtiu cã fiecare epocã
istoricã are propriile valori ºi
propriile prejudecãþi. De multe ori,
ceea ce fusese perfect moral ºi
legal în trecut, devenise imoral ºi
ilegal în epocile mai noi. De
exemplu, legea talionului („ochi
pentru ochi, dinte pentru dinte”) a
guvernat omenirea primitivã sute
de mii de ani.

Continuare în numãrul urmãtor

Acad. Ioan-Aurel Pop,
Preºedintele Academiei Române

www.art-emis.ro/editoriale
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În momentele actuale de cumpãnã
naþionalã, sã ne amintim de tragedia
„Colectiv”, de cei peste cincizeci de
tineri care au murit distrîndu-se într-
o bombã cu ceas, nu tocmai
ortodoxã, tragedie de care s-a servit
Iohannis. ªi-a scos armatele pe
stradã ºi, ce mai vaier, ce mai zbucium!
Jos cu Ponta! S-a decretat doliu
naþional, s-au fãcut pelerinaje la locul
sumbru, ba chiar, filme ºi piese
muzicale! Dumnezeu sã-i ierte! Însã,
acum, cã au ars 12 spitale ºi au murit
peste cincizeci de oameni nevinovaþi,
într-un sistem de sãnãtate pus pe
butuci în mandatele Bãsescu ºi
Iohannis, nu se mai tãvãleºte nimeni
în piaþa publicã, puþini sînt cei care
strigã jos Iohannis! Nimeni n-a
rãspuns în faþa legii. Sã ne amintim
cã Bãsescu, cu Boc, prim ministru ºi
Attila, la Sãnãtate, au închis peste 67
de spitale. Evident, cei arºi în
incendiile din spitale „au murit de
Covid”, lãrgind, astfel „lista lui
Lagarde”, metaforic vorbind! Iatã
cum, rãzboiul lui Iohannis cu poporul
pentru putere absolutã continuã sã-
ºi etaleze victimele. Acest Iohannis
nedorit, dar impus de servicii, a fãcut
ca statul român sã eºueze. De fapt,

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

Viaþa românului, între spital,
crematoriu ºi paranghelie iohannistã

nu statul, ci el e un eºuat! Dictaturã,
prostie, analfabetism, isterie,
excursii, paranghelie, urã, trãdare,
egoism, vînzare, biciclete, schiuri,
navete la Sibiu ºi pe mapamond
din bani publici, cerºit de decoraþii,
medalii, ovaþii ºi onoruri, de la
entitãþi fãrã nicio legãturã cu
poporul român ºi interesele sale!

Vã amintiþi de tragicomedia celor
douãzeci ºi cinci de ordonanþe clãdite
într-o singurã noapte pe genunchi de
proaspãtul, pe atunci, slugoi al lui
Iohannis, chiar la ordinul acestuia.
Slugoiul Orban e istorie în ochii
împãratului! „Joc ºi disperare”, i-ar
fi spus Kafka! Cum îi mai rãbdaþi pe
aceºti analfabeþi peneliºti, cu aerul
lor de bufoni repetenþi, de lideri ºi
zbiri. Nu fac altceva decît sã
exploateze contextul în favoarea lor,
punîndu-ne în faþa unor perspective
îngrozitoare!Nu vedeþi cum trateazã cu
nepãsare problemele de ºoc ale
momentului intern, chiar spectaculos
ºi spectacular, dîndu-ne de înþeles cã
mersul Þãrii este în esenþã un haos
plãcut, pe care n-are rost sã-l mai
ordoneze, este alchimia perfectã
acestor trãdãtori. Cum îi rãbdaþi pe
aceºti nãtãrãi?, schimonosindu-se în
faþa noastrã, minþind ºi manipulînd,
vrînd sã intre, în aºa-zisa, conºtiinþa
europeanã sub forma numerelor de
înregistrare auto ale unor maºinãrii
politice dictatoriale. Nu vedeþi cã ei
perpetueazã, cu viclenie, subjugarea
societãþii, sãrãcia ºi umilinþa? Niciun
aliniat din platformele-program ale
acestor antiromâni, care vorbesc
despre creºterea bunãstãrii sociale, nu

a primit undã verde în Parlament, ci
doar schimburile de avantaje dintre
grupãrile aflate pe scenã.

Iohannis se simte atît de bine în
fruntea Þãrii, jucîndu-se cu pîrghiile
incidentate penal, încît s-a „pus”
de-a curmeziºul binelui naþional,
chiar împotriva revirimentului
economic ºi social. Miniºtrii
guvernelor sale nu pot, nu ºtiu, nu
au pricepere, sînt proºti ºi nu pot
menegeria clocotul crizei actuale.
Încearcã ei tot felul de tertipuri, tot
felul de sperietori, pe toate pãrþile,
doar-doar vor mai gãsi o soluþie tot
în buzunarele populaþiei. Ce-au
fãcut peneliºtii pînã acum? Strategii
de furat cãciula propriului popor.
Nu, nu bat cîmpii. Dacã ar fi sã se
confere premii pentru corupþie,
minciunã, trãdare de þarã, prostie
crasã ºi încãlcarea Constituþiei,
Iohannis ºi miniºtrii sãi ar lua
periodic cîte un Oscar ºi un „Glob
de aur”. Oricum ar sta lucrurile în
valul patru, termometrul social
indicã gradaþii înalte de temperaturã,
pentru cã noile orori ale guvernelor
lui Iohannis, fie ele provizorii sau
ciclice, ne silesc sã acceptãm o
condiþie umanã umilã ºi sub
presiune, unde dreptul nostru la
viaþã este sub semnul întrebãrii.

În clipurile electorale peneliºtii s-
au arãtat plini de patriotism, murind
de grija sãracului, a pensionarului,
de grija celor defavorizaþi, de grija
economiei, pusã pe butuci tot de ei.
Acum, la ceas de crizã, adusã în
forma agravantã tot de ei, li s-a
înceþoºat vederea ºi vedeniile,
cãlcînd totul în picioare, de la
promisiune la lege, de la bun simþ
la constituþie, demnitate ºi viaþã.
Criza plandemiei n-a subþiat osul
pentru care se luptã peneliºtii ºi
useriºtii, de a cãror logodnã am fost
scepticã încã de la oficiere. O
logodnã parºivã, de circumstanþã!
Nunta lor fiind pornitã pe principiul
alierii cu duºmanul în caz de forþã
majorã, ca sã-l poþi controla ºi
distruge mai uºor, iatã, inevitabilul
divorþ s-a produs. Perioada
romanticã, de început, una a
nãbãdãilor, pentru cã peneleua
dorea, useriºtii doreau, ambele

nemulþumite de banii de la nuntã,
de gestionarea lor nefericitã, de
tîrguielile scumpe, de cumetriile de
pe cele douã flancuri, a aruncat în
plinã „plandemie” pisica moartã în
curtea poporului, pe umerii cãruia
au trîntit mereu curbe de sacrificiu.
E greu de calculat preþul pe care îl
vor plãti românii din buzunare
pentru a acoperi costurile uriaºei
destabilizãri, generate de guvernele
antiromâneºti iohanniste.

Îngãduiþi-mi, vã rog, o altã
digresiune, nu pentru cã ar fi ineditã,
ci pentru cã singurã se cere scrisã.
Iertaþi-mi sinceritatea! Circulã tot felul
de pãreri ºi convingeri cu privire la
pandemie ºi la tîrgul pe care
autoritãþile l-au fãcut cu vieþile
românilor, dar oamenii se tem sã le
recunoascã, sã le strige, poate dintr-
o teamã excesivã pentru viaþa lor le
resping în faþa lumii, cu toate cã în
cercuri restrînse recunosc cum
structurile de rezistenþã sãnãtoase ale
societãþii cedeazã, cum trãiesc cu frica
morþii în sîn, cum nu mai prididesc
în faþa ºocurilor, care vin peste în
cavalcadã, cum nu mai pot îndura cel
mai sfidãtor prezent pe care îl trãieºte
umanitatea. Speriaþi ºi ameninþaþi
românii trec multe chestiuni sub
tãcere, dintr-un fel de iezuitism
lãuntric, al cãrui resort e teama.
Teama giratã de Iohannis ºi camarila
sa a transformat viaþa românilor într-
o meserie de a trãi pe bordura
împrejurãrilor, ca ºi condiþie de a
supravieþui „liber”, dar în lanþuri,
precum spunea Montesquieu în
„Despre spiritul legilor”.

Aranjament graphic - I.M.
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Situaþia a ajuns la fundul
prãpastiei din cauza cazurilor de
coronavirus, a deceselor ºi a
spitalelor pline de bolnavi COVID.
Nici nu pãrea cã va fi altfel, având
în vedere cã în þara noastrã teoria
conspiraþiei, indiferent de domeniu,
prinde cel mai bine. Românii par
mai apropiaþi de leacurile bãbeºti,
decât de pãrerile medicilor sau de
ºtiinþã. Au mai mult succes
horoscopul ºi runele decât
cercetarea ºi analizele de laborator.
Era de aºteptat sã vinã pe un teren
fertil toate teoriile ºi poveºtile
legate de efectele vaccinului.
Oamenii cred în virus, dar nu cred
în vaccin ºi invers.

Este chiar þara tuturor
posibilitãþilor ºi a lui Moromete care
stã ºi le explicã þãranilor din zonã
cum este cu politica ºi cu toate cele,
deºi are câteva clase ºi nu e
specialist în nimic. Probabil cã nici
Moromete nu se vaccineazã pentru
cã încã este în Evul Mediu ca
mentalitate. Vreo ocultã i-a pus
gând rãu, sã îi ia pãmântul sau sã

  ªtefan Bãeºiu

Orice, dar sã nu îi iei românului mall-ul
îl transforme în zombie cu solzi.

Este adevãrat cã în România au
prins foarte bine toate teoriile
antivacciniºtilor, mai ales cã nu a
existat o campanie serioasã pentru
combaterea lor. A prins totul mai
bine decât explicaþia medicilor.
Lumea nu a crezut nici mãcar cã se
moare în draci prin spitale ºi cã nu
mai sunt paturi pentru cei bolnavi.
Nu a sensibilizat pe nimeni
povestea cã nu mai sunt
medicamente ºi apelurile pentru a
se merge la centrele de vaccinare.
În sacii care apar la televizor nu erau
morþi, ci haine vechi, au spus unii.
Alþii au crezut cã erau persoane
decedate în sacii din material
negru, dar pur ºi simplu nu i-a
sensibilizat acest lucru. Nu îi
intereseazã pânã la urmã ce se
întâmplã cu românul de lângã el
sau de departe. Este un soi de
nepãsare preistoricã.

Oricum, nimeni nu î i  va
sensibiliza pe români cu poze ºi
video din spitale. Lumea se
obiºnuieºte. Dacã nu îi este rãu, îi

este bine. Acesta este principiul
românului. Nu îl intereseazã sã
meargã la spital sã se trateze de
orice, decât în ultima clipã. Fuge
toatã viaþa de spital, de medici ºi
de injecþie. Ori lucrurile astea nu
au fost luate în calcul de
organizatorii  campaniei de
vaccinare. Nu s-a gândit nimeni de
la guvern cã românul are o teamã
de spital, de doctor, de pastile.
Apoi, dacã în aparenþã nu suferã
de nimic ºi doar îi curge nasul un
pic, românului îi place distracþia,
orice formã ar lua aceasta.

A fost o loviturã puternicã
primitã de campania de vaccinare
când în varã au fost ridicate
restricþ ii le. Vaccinaþi i  ºi
nevaccinaþii au putut sã meargã la
mare ºi sã stea cap în cap peste
tot. Dacã nu erau restricþii, ce
motivaþie au mai avut nevaccinaþii
la centrele de imunizare? Acum s-
a revenit din concediu. A revenit
în special ºi  preºedintele
românilor sau o fi fost tras de
urechi de UE cã a lãsat þara sã
eºueze. Acum se revine la
restricþii multiple ºi nu mai e voie
la club, bar, mall, petrecere - fãrã
certificatul verde. Dacã nu ai
certificatul verde nu ai acces la
distracþie ºi chiar la muncã, dupã

cum s-a clocit în laboratoarele
specialiºtilor lui Johannis. Vedem.
Adicã românul îndurã foame, sete,
torturã, frig. Dar sã nu îl laºi fãrã
mal l ,  noua distracþ ie din
democraþie.

Fãrã mall românul o ia razna. La
mall merge când îi este bine, când
îi este greu. Acolo îºi prezintã
þoalele ºi achiziþiile pe care le-a
mai fãcut. Mall-ul este noua Poianã
a lui Iocan. Aici se pune þara la
cale ºi cei mari ºi plozii lor îºi duc
traiul, ca angajaþi sau ca vizitatori.
Acum nu mai au voie ºi le-a ajuns
cuþitul la os. Au dat nãvalã la
centrele de vaccinare, sã poatã sã
intre din nou la mall ºi sã nu
rãmânã fãrã loc de muncã. Sã nu
îl laºi pe român fãrã mall, pentru
cã e jale. Îºi va pierde busola
existenþialã ºi se va stinge încet.
Nici nu mai conteazã ce conþine
vaccinul ºi cã merge la vaccinat
nu sã îºi vadã de sãnãtate, cã
pentru cã îi e teamã cã i se ia
dreptul de mers la mall. Acolo se
trãieºte cu adevãrat, cum erau
horele din sat pe vremuri. Sã nu îi
iei românului mall-ul pentru cã
iese rãu. Dacã nu iese rãu, merge
la vaccinat, oricât de tare îl doare
conspiraþia...
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Ce prevedea proiectul de lege în forma
adoptatã în comisii, Sancþiuni prevãzute în
proiect?

Senatorii au dezbãtut ºi votat, miercuri, 27
octombrie a.c., proiectul de lege care prevede
obligativitatea prezentãrii certificatului verde la
locul de muncã. Dupã scandalul fãcut cu o zi în
urmã de parlamentarii AUR în comisiile de
specialitate, nici ºedinþa de plen nu a fost lipsitã
de incidente. Legea nu a strâns suficente voturi
pentru a fi adoptatã. Senatul este prima camerã
sesizatã. Proiectul merge la Camera Deputaþilor,
care este camerã decizionalã.

Trei parlamentari USR au lipsit de la vot, unul
fiind plecat în Statele Unite, iar alþi doi fiind în
avion la momentul votului. De asemenea,
senatorii PNL George Scarlat ºi Alexandru Nazare
s-au abþinut la vot. Pentru ca legea sã fie adoptatã
de Senat erau necesare douã voturi în plus.

Proiectul a fost respins de Senat cu 67 de
voturi „pentru” ºi 60 de voturi „împotrivã”.
Pentru adoptare, fiind vorba de o lege organicã,
erau necesare 69 de voturi. PSD ºi AUR au votat
împotriva proiectului de lege.

Proiectul merge la Camera Deputaþilor, care
e camerã decizionalã.

Proiectul prevedea ca certificatul COVID sã fie
cerut pentru angajaþii de la stat ºi privat.
Raporturile de serviciu în baza cãrora îºi
desfãºoarã activitatea personalul din unitãþile
publice ºi private care nu prezintã certificatul
digital al UE privind COVID-19 se suspendã de
drept, fãrã plata drepturilor salariale, pe o perioadã
de 30 de zile, mai precizeazã proiectul. Dupã 30
de zile contractul de muncã poate fi desfãcut.

De asemenea, costul testelor COVID-19 este
suportat de cãtre personalul unitãþilor publice.

Dezbatere cu scandal
Partidul Social Democrat, prin vocea

senatorului Streinu Cercel, a anunþat cã nu
susþine proiectul de lege pentru cã ar fi „greºit

Certificatul COVID pentru angajaþi a fost respins de Senat.
PSD ºi AUR au votat împotrivã. Derapaj al Dianei ªoºoacã

Senatorii au dezbãtut ºi votat legea care prevede obligativitatea prezentãrii certificatului COVID-19 la locul de muncã

conceptual”. „Atât cei vaccinaþi, cât ºi cei
nevaccinaþi se pot infecta la fel de uºor. Noi
introducem discriminare prin vaccinare”, a
declarat Cercel, în plenul Senatului.

Senatorul AUR Claudiu Târziu a declarat cã
parlamentarii „voteazã împotriva poporului”.
„Ne întoarcem în dictaturã. Reglementãrile de
azi sunt expresia unui stalinism feroce. Dacã veþi
vota aceastã lege veþi declanºa o crizã socialã
cu potenþial exploziv. (...) Mor oameni vaccinaþi,
atenþie cum votaþi. Vaccinul este un tratament
experimental”, a declarat Târziu.

O declaraþie controversatã a avut ºi senatoarea
independentã Diana ªoºoacã: „Aþi întors
România în epoca hitleristã. Numai evreii mai
erau obligaþi sã prezinte un act sã intre la
alimentarã”, a spus aceasta, moment în care
preºedinta Senatului Anca Dragu i-a tãiat
microfonul.

PNL, USR ºi UDMR au anunþat cã susþin
proiectul. „Mãsurile propuse sunt simple ºi
eficiente. Nu încalcã drepturile românilor. USR
va vota acest proiect”, a anunþat de la plenul
Senatului Simona Spãtaru. „Dacã OMS, state
mai dezvoltate au hotãrât cã asta e o metodã sã
scãdem rata infectãrii, nu vãd de ce am avea
altã poziþie. Sunt de acord cu testare cât mai
mare, dar cred cã în momentul de faþã
vaccinarea e cea mai importantã”, a declarat ºi
senatorul PNL Gheorghe Carp.

Comisiile reunite juridicã ºi de sãnãtate din
Senat au aprobat, marþi, cu majoritate de voturi,
propunerea legislativã privind introducerea
certificatului digital COVID pentru angajaþii unor
unitãþi publice ºi private.

Ce prevedea proiectul de lege în forma
adoptatã în comisii:

- propunerea legislativã stipuleazã cã certificatul
atestã îndeplinirea uneia dintre urmãtoarele
condiþii: trecerea a cel puþin 10 zile de la vaccinarea
cu schema completã împotriva virusului SARS-

CoV-2; trecerea prin boalã ºi
încadrarea între a 15-a ºi a 180-
a zi ulterioarã confirmãrii
infectãrii cu acest virus ºi
rezultatul negativ certificat al
unui test RT-PCR (valabilitate
72 ore) sau antigen rapid (48
de ore).

- personalul unitãþilor
sanitare publice ºi private,
aflate în subordinea sau
coordonarea Ministerului
Sãnãtãþii, din cadrul caselor de
asigurãri de sãnãtate,

Inspectoratului General pentru Situaþii de Urgenþã,
Inspectoratului General de Aviaþie al Ministerului
Afacerilor Interne ºi unitãþilor subordonate,
precum ºi din cadrul laboratoarelor de analize
medicale este obligat sã prezinte certificat digital
al UE privind COVID-19.

- personalul unitãþilor de asistenþã medicalã
profilacticã ºi curativã ºi persoanele fizice care
activeazã ca furnizori de servicii medicale, de
dispozitive medicale ºi de medicamente este obligat
sã prezinte certificat digital al UE privind COVID-19.

- se aplicã ºi autoritãþilor, instituþiilor publice ºi
de interes public, de utilitate publicã ºi celorlalte
unitãþi publice, centrale ºi locale, regiilor autonome,
operatorilor economici care îºi desfãºoarã activitatea
în clãdiri de birouri private cu mai mult de 50 de
persoane simultan. În cadrul entitãþilor publice ºi
private, obligaþia prezentãrii certificatului digital al
UE privind COVID-19 revine membrilor Camerei
Deputaþilor ºi ai Senatului, persoanelor care ocupã
funcþii publice sau de demnitate publicã, precum ºi
tuturor categoriilor de personal care îºi desfãºoarã
activitatea în cadrul respectivelor entitãþi.

- ºi vizitatorii acestor instituþii trebuie sã se
supunã aceloraºi reguli.

- costurile privind activitatea de testare pentru
virusul SARS-CoV-2 sunt suportate de cãtre
personalul unitãþilor publice.

Sancþiuni prevãzute în proiect:
- raporturile de serviciu în baza cãrora îºi

desfãºoarã activitatea personalul din unitãþile
publice ºi private care nu prezintã certificatul
digital al UE privind COVID-19 se suspendã de
drept, fãrã plata drepturilor salariale, pe o perioadã
de 30 de zile. Suspendarea se constatã prin
dispoziþia scrisã a organului de conducere al
unitãþii. În situaþia în care personalul din unitãþile
publice cumuleazã 30 de zile de suspendare,
raportul de serviciu înceteazã de drept;

- suspendarea de drept nu opereazã sau, dupã
caz, înceteazã în cazul persoanei vaccinate cu
cel puþin o dozã de vaccin. În acest caz persoana
vaccinatã beneficiazã de testarea gratuitã la locul
de muncã exclusiv pânã la încheierea la termen
a schemei complete de vaccinare, având
obligaþia încheierii schemei complete în
termenul stabilit de normele medicale. Dovada
efectuãrii primei doze de vaccin se face cu
adeverinþa de vaccinare.

Prevederile nu se aplicã autoritãþilor ºi
instituþiilor din cadrul autoritãþii judecãtoreºti,
fiindu-le aplicabile dispoziþiile Legii nr. 114/
2021 privind unele mãsuri în domeniul justiþiei
în contextul pandemiei de COVID-19.

Sursa: Digi 24
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În plus, participanþii vor crea ºi testa prototipuri de reprezentãri vizuale,
mockups etc, pentru care pot câºtiga un premiu de 2.000 de euro.
„Din rolul nostru de EIT Food Hub România, conectãm acei reprezentanþi
locali care au forþa de a pune lucrurile în miºcare. Acelaºi lucru ni l-am
propus ºi la Challenge Labs: vom aduce împreunã know-how-ul unor
profesioniºti care sã înveþe unii de la alþii, sã construiascã împreunã ºi sã
îºi creascã în acest mod potenþialul de inovare”, spune Irina Simulescu,
reprezentant local EIT Food Hub. „În plus, experienþa de douã sãptãmâni
a programului este construitã ca o programã intensivã de învãþare despre
dezvoltare de soluþii ºi servicii în domeniul agroalimentar – cu siguranþã,
foarte valoroasã pentru orice profesionist în curs de formare sau
specializare”, adaugã aceasta.
Înscrierile în programul Challenge Labs sunt deschise pentru un public
relevant, dintre care pot face parte: absolvenþii unei universitãþi de profil
sau din domenii adiacente, cercetãtorii sau oamenii de ºtiinþã, medicii,
tinerii specialiºti din agrifood ºi industriile complementare, experþii din
domeniu ºi profesioniºtii cu experienþã în agrifood sau domenii conexe.
Pentru a se înscrie în program, candidaþii trebuie sã completeze formularul
de pe site pânã la 31 octombrie 2021. În etapa de preselecþie, aplicanþii
vor completa în perioada 31 octombrie - 5 noiembrie un nou formular
dedicat repartizãrii pe echipe. În final, participanþii selectaþi vor fi împãrþiþi
în echipe multidisciplinare ºi vor lua parte la workshopuri în perioada 11
- 25 noiembrie, împreunã cu experþi ºi mentori.
Problema risipei alimentare ºi accesibilizarea alimentaþiei sãnãtoase sunt
provocãrile propuse echipelor participante
Echipele participante în program vor avea misiunea de a gãsi soluþii pentru
problemele stringente ale sectorului alimentar: pe de-o parte, pentru risipa
alimentarã cu care se confruntã producãtorii ºi consumatorii deopotrivã,
pe de alta, facilitarea accesului la o alimentaþie sãnãtoasã pentru populaþia
generalã, cu venituri medii.
Echipele participante vor fi coordonate de mentori ºi experþi din domeniu
Printre mentorii ºi experþii care vor ajuta echipele sã îºi atingã obiectivele
se numãrã: Tudor Iacob - CEO & Managing Partner la Unison Plant Based,
Mihai Mihu - Preºedinte al Asociaþiei Creºtem România Împreunã &
Creator al Platformei Mall þãrãnesc, Dan C. Vodnar - Profesor ºi Prorector la
USAMV, Cluj Napoca, Laurenþiu Bãnescu, fondator Zãganu Craft Beer, Alexandra
Toderiþã, Director Executiv Centrul Român de Politici Europene.
Oportunitãþile din agriculturã deschise de EIT Food Hub România sunt
disponibile antreprenorilor pe website-ul EIT Food Hub România ºi pe
pagina de Facebook a Impact Hub Bucharest, organizaþie care este punct
de contact pentru reprezentanþii locali din sectorul agroalimentar.

***
DESPRE IMPACT HUB BUCHAREST
Impact Hub Bucharest este spaþiul dinamic în care profesioniºti ºi
antreprenori lucreazã pentru dezvoltarea proiectelor ºi iniþiativelor de
business. Încã din 2012, Impact Hub Bucharest este primul spaþiu de
coworking din România, cu o comunitate de aproximativ 2.000 de membri
în 2 locaþii centrale din Bucureºti, iar la nivel global organizaþia este
prezentã în peste 100 de locaþii din peste 50 de þari. Misiunea Impact
Hub Bucharest este de a susþine ecosistemul antreprenorial oferind
programe de accelerare a startup-urilor ºi finanþare directã, precum ºi
cea mai mare platformã online de educaþie antreprenorialã.
DESPRE EIT FOOD
EIT Food este un consorþiu pan-European care activeazã în zona
antreprenoriatului ºi inovaþiei în sectorul agroalimentar. Membrii
comunitãþii EIT Food sunt actori la nivel global în industria alimentarã:
peste 50 de parteneri din mediul de afaceri de top, centre de cercetare ºi
universitãþi din 13 þãri.
EIT Food îºi propune sã stimuleze abilitãþile ºi spiritul antreprenorial din
sector ºi sã deblocheze potenþialul întreprinderilor mici ºi mijlocii (IMM-
uri), care la rândul lor vor accelera inovaþia, vor crea locuri de muncã ºi
vor creºte competitivitatea Europei. În România, EIT Food este reprezentat
de Impact Hub Bucharest, în calitate de punct de contact pentru
reprezentanþii locali din sectorul agroalimentar.
PERSOANÃ DE CONTACT IMPACT HUB BUCHAREST

Irina Simulescu, Program Manager Impact Hub Bucharest
Irina.simulescu@impacthub.ro

Gestionarea risipei alimentare ºi accesibilizarea
alimentelor sãnãtoase... urmare din pagina 2

În spaþiul public au apãrut mai multe discuþii despre eliminarea scutirii
impozitului pe venit de care beneficiazã angajaþii din IT, construcþii ºi cercetare.
Potrivit Ministerului de Finanþe aceastã mãsurã ar aduce anual încã 600 de
milioane de euro la bugetul statului. Numai cã o astfel de decizie poate avea
efecte contrar aºteptãrilor pentru cã majoritatea angajatorilor nu sunt dispuºi
sã acopere aceastã impozitare, iar în piaþã sunt deja miºcãri ale angajaþilor cãtre
freelancing sau companii din strãinãtate. Florin Drãgan, rectorul Universitãþii
Politehnica Timiºoara a analizat situaþia ºi vine cu mai multe concluzii.
“Multe companii de IT din strãinãtate deja au început campanii de recrutare,
iar planul lor cuprinde ºi angajaþi din România. Pandemia de coronavirus
a fãcut ca distanþa sã nu mai fie o problemã. Practic, oamenii pot lucra de
acasã pentru companiile de afarã pentru cã acestea nu le vor impune
prezenþa fizicã la birou sau în þara respectivã. În momentul în care veniturile
angajaþilor din IT vor scãdea, ei vor fi tentaþi sã facã pasul cãtre firme de
afarã. Piaþa IT nu poate suporta o astfel de migraþie pentru cã este o mare
crizã de specialiºti. Pe de altã parte, existã un trend ca angajaþii cu venituri
mari sã îºi facã PFA-uri sau propriile firme unde este un altfel de sistem de
impozitare. O eliminare a scutirii impozitului pe venit va face ca aceste
tendinþe sã creascã ºi automat taxele plãtite statului vor scãdea”, susþine
Florin Drãgan, rectorul Universitãþii Politehnica Timiºoara.
Universitatea Politehnica Timiºoara a colaborat de-a lungul timpului atât
cu companiile prezente în vestul þãrii, cât ºi cu instituþiile statului pentru
a gãsi cele mai bune soluþii pentru piaþa muncii. Numeroase companii
prezente în vestul þãrii au venit în ultimul an pentru a se consulta cu
specialiºtii UPT în vederea unor noi investiþii. Un calcul aratã cã în ultimele
ºase luni au fost anunþate investiþii strãine de aproximativ un miliard de
euro pentru extinderea capacitãþii de producþie a unor companii, dar ºi
pentru cercetare, în crearea unor noi produse inovatoare. O mare parte
din bugetele planificate de aceste companii este alocat resursei umane.
“În momentul în care specialiºtii financiari ai acestor companii au planificat
bugetele de extindere, au luat în calcul baza fiscalã care exista în acel moment.
O astfel de miºcare ar produce un adevãrat ºoc pentru cã în România când
recrutezi un om, negociezi salariul net. Dacã salariul este impozitat, practic
îi propui un venit mai mic faþã de ce era planificat în buget iar acest lucru
poate duce la o îngreunare a recrutãrii. Altfel spus, investiþiile anunþate
deja ar putea fi afectate sau s-ar putea tempera. Putem fi puºi în situaþia ca
proaspãt absolvenþii universitãþilor din România sã fie direct angajaþi de
companii din strãinãtate, sã lucreze pentru birourile de acolo pe salarii mai
mari, iar criza forþei de muncã de la noi sã se acutizeze”, susþine Florin
Drãgan, rector Universitatea Politehnica Timiºoara.
Doi dintre pilonii PNRR ar putea fi afectaþi: digitalizarea ºi construcþiile
Facultatea de Construcþii din cadrul Universitãþii Politehnica Timiºoara a înregistrat
în ultimii ani o creºtere a numãrului de studenþi. Interesul faþã de acest domeniu a
crescut din 2018, perioadã când au fost introduse mai multe facilitãþi fiscale pentru
angajaþii din construcþii. Datele culese din Registrul General de Evidenþã a
Salariaþilor aratã cã absolvenþii Facultãþii de Construcþii ai UPT au o ratã de
angajabilitate egalã cu absolvenþii Facultãþii de Automaticã ºi Calculatoare.
“Putem spune cã facilitãþile fiscale introduse la acel moment au <<albit>>
acest domeniu. Dacã ne întoarcem la sistemul de impozitare din construcþii
de la nivelul anului 2017, toate eforturile depuse pânã în prezent vor fi anulate
ºi ne întoarcem la o muncã <<la gri>> a angajaþilor. Pentru absolvenþii de
construcþii de la UPT angajabilitatea a crescut cu aproape zece la sutã
comparativ cu acum patru ani. Planul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã se
bazeazã foarte mult pe investiþii în infrastructurã. Dacã punem beþe în roate
firmelor din construcþii, obiectivele asumate în PNRR pot fi ingreunate”, a
declarat Florin Drãgan, rectorul Universitãþii Politehnica Timiºoara.
Un alt domeniu cu o deosebitã importanþã în PNRR este digitalizarea.
Acest lucru se poate face cu IT-iºti, dar ºi cu oameni din cercetare, care
ºi ei beneficiazã de scutirea impozitului pe venit.
“În prezent este foarte dificil sã convingi oamenii buni sã lucreze exclusiv
în cercetare. Este un domeniu în care am putea face mai multe, iar un venit
mai mare este un imbold pentru un specialist sã rãmânã în cercetare.
Majoritatea absolvenþilor de facultate se duc cãtre dezvoltare, însã cercetarea
aduce în piaþã un plus de valoare mai mare. Dacã veniturile oamenilor din
cercetare vor scãdea, odatã cu cele din IT, atunci ei vor pleca sau vor migra
spre alte forme de colaborare ºi multe dintre proiectele de digitalizare vor fi
în pericol”, a încheiat rectorul Universitãþii Politehnica Timiºoara.

Corina Sfia

Eliminarea scutirii de impozit a IT-iºtilor poate
avea un efect invers... urmare din pagina 3
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   Pe scena istoriei îºi joacã rolul tot felul de
personalitãþi, de personaje ºi de persoane. Unii
sunt împãraþi, alþii regi, alþii preºedinþi, prim-
miniºtri, miniºtri, ambasadori, consilieri,
consuli, senatori, deputaþi, înalþi funcþionari etc.
Unii sunt oameni serioºi, capabili, de bunã
credinþã, cu dragoste faþã de poporul ºi þara
pe care o slujesc, gata sã-ºi sacrifice propriile
interese, uneori chiar viaþa,  în folosul celor
mulþi; alþii sunt escroci de înalt calibru sau
gãinari de duzinã, ajunºi prin nu ºtiu ce concurs
de împrejurãri pe locurile pentru care nu au
nici o chemare ºi competenþã. Unii sunt
incoruptibili, alþii sunt corupþi pânã în mãduva
oaselor; unii sunt eroi, alþii sunt trãdãtori ºi
comparaþiile ar putea continua la nesfârºit.
Fiecare îºi joacã un anumit rol pe aceastã
scenã imensã, dar toþi, absolut toþi jurã pe tot
ce-i în cer ºi pe pãmânt, cã tot ceea ce fac ºi
tot ceea ce vor face este numai ºi numai în
slujba Marelui Actor, Mãria Sa Poporul. Asta
mai ales înainte de a ajunge în funcþiile
respective. Îºi mai aduc aminte de astfel de
promisiuni de câte ori au nevoie sã smulgã
Marelui Actor câte un vot, câte o confirmare,
cã ei pot sã rãmânã acolo unde sunt. Cu un
tupeu care frizeazã buna-cuviinþã, actori de tot
felul aduc Marelui Actor câte o floare, câteva
boabe de orez sau de zahãr, puþinã fãinã, câteva
sticle de bere, pungi, ziare, pupãturi, laude,
promisiuni ºi altele asemenea. ªi Marele Actor,
jucând rolul unui naiv copilãros nu respinge
nimic. Se face cã nu înþelege cum stau lucrurile,
se face cã-i crede pe toþi, cã-i iubeºte, cã-i
aplaudã, cã-i laudã. Tot un rol! Actorii mãrunþi
nu uitã niciodatã sã-i cearã Marelui Actor
biruri tot mai mari ºi tot mai multe, corvoade
pentru orice. Adesea îi cer sã fie când vacã de
muls, când carne de tun. La vreme de pericol,
cãtre Marele Actor se îndreaptã toþi ºi-i cer ºi
bani, ºi bucate, ºi muncã, ºi eroi, care sã fie
presãraþi pe câmpurile de luptã.
   Marele Actor e þinut, de regulã, în culise.
Cuvântul lui de acolo nu se aude. E prea
mare hãrmãlaia celor de pe scenã. Nu i se
aud nici suspinele, nici oftatul, nici
înjurãturile. Este scos doar din când în când,
la anumite ocazii, sã aplaude pe strãzi, în
pieþe, cu prilejul unor vizite ale actorilor
mãrunþi, cu prilejul unor sãrbãtori etc. I se
spune dinainte cum trebuie sã joace, cum
trebuie sã facã, ce sã zicã, ce sã cânte, cum
sã aplaude. Cu o rãbdare rar întâlnitã, cu o
superioritate greu înþeleasã, Marele Actor
îºi joacã rolul care i se dã la “capete de
secol”, când este scos din culise. De fiecare
datã pare naiv, pare cã nu înþelege ce se
întâmplã cu el, cã nu ºtie ce-i manipularea,
nu ºtie ce-i înºelãciunea, minciuna,
necinstea, interesul, jocul perfid.

Actorul din culise
   Marele Actor nu este prost, aºa cum cred
unii. Are o filozofie a lui de viaþã, o rãbdare ºi
o înþelegere superioarã a lucrurilor ºi
vremurilor. El socoteºte cã toate sunt cu ºtirea
ºi cu voia lui Dumnezeu. Unele zice cã-i sunt
trimise spre mângâiere, altele spre pedeapsã,
altele spre întãrire. Existã, însã, situaþii, când
Marele Actor îºi pierde rãbdarea. Când vede
cã cei de pe scenã uitã de ce sunt acolo ºi
piesa numitã istorie devine o bulibãºealã de
derbedei, un pãienjeniº de infractori, o cloacã
de incompetenþi, îºi iese din fire. Sã te fereascã
Dumnezeu de mânia Marelui Actor. Când îl
cuprinde, iese din culise ºi ocupã scena.
Nimeni ºi nimic nu-l mai înspãimântã, nu-l
mai convinge cã nu are dreptate, cã trebuie
sã intre la loc în culise. Este gata sã meargã
pânã la jertfã, numai sã facã curãþenie pe
scenã. Piesele pe care le joacã cel mai frecvent
în astfel de cazuri se numesc, de regulã,
rãscoale ºi revoluþii. Acestea zgâlþâie scena
din toate încheieturile, o udã cu sânge, o arde
pânã în temelii ºi apoi construieºte alta. Actorii
de ocazie, care-l scoseserã din sãrite mai
înainte fug ca ºobolanii la cutremur ºi se
ascund, dacã mai apucã, prin crãpãturile
pãmântului sau aiurea. Descoperã atunci, ca
nimeni altul, un rol nou, un text nou,
necunoscut. Poate poetul George Coºbuc a
reuºit sã noteze cel mai fidel câteva crâmpeie
din textul acestui rol, pe care-l rosteºte Marele
Actor în momentele lui de furie de nestãpânit:
“Flãmând ºi gol, fãr-adãpost, /Mi-ai pus pe
umeri cât ai vrut, /ªi m-ai scuipat ºi m-ai
bãtut/ ªi câine eu þi-am fost!/ Ciocoi pribeag,
adus de vânt, /De ai cu iadul legãmânt/ Sã-þi
fim toþi câini, loveºte-n noi!/ Rãbdãm poveri,
rãbdãm nevoi/ ªi ham de cai, ºi jug de boi,/
Dar vrem pãmânt!”// O coajã de mãlai de ieri/
De-o vezi la noi tu ne-o apuci./ Bãieþii tu-n
rãzboi ni-i duci, Pe fete ni le ceri./ Înjuri ce-
avem noi drag ºi sfânt:/ Nici milã n-ai, nici
crezãmânt!/ Flãmânzi copiii-n drum ne mor/
ªi ne sfârºim de mila lor -/ Dar toate le-am
trãi uºor,/ De-ar fi pãmânt!”/
   Marele Actor ºtie bine ce vrea în momente
de cumpãnã ºi zbucium. Dacã cineva l-a
subapreciat s-a înºelat; dacã l-a nedreptãþit,
e vai de pielea lui. Tot Coºbuc ºtie sã prindã
în versurile lui inegalabile asemenea stãri: “N-
avem puteri ºi chip de-acum/ Sã mai trãim
cerºind mereu,/ Cã prea ne schingiuiesc cum
vreu/ Stãpâni luaþi din drum!/ Sã nu dea
Dumnezeu cel sfânt,/ Sã vrem noi sânge, nu
pãmânt!/ Când nu vom mai putea rãbda,/ Când
foamea ne va rãscula,/ Hristoºi sã fiþi, nu veþi
scãpa, /Nici în mormânt!”/
   Aºadar, Marele Actor meritã mai multã
atenþie. Cine se joacã cu el, se joacã cu focul!
Sã nu fie! Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

În ciuda crizei politico-sanitare, leul rãmâne cea mai
stabilã monedã din regiune, beneficiind de protecþia
constantã a bãncii centrale. Volatilitatea cursului euro este
minimã, iar analiºtii BCR estimeazã pentru finalul anului
un curs de 4,98 lei/euro.

La nivel regional monedele din Cehia, Ungaria sau
Polonia au cunoscut în ultimele sãptãmâni deprecieri, chiar
dacã bãncile centrale din aceste þãri au început sã îºi
înãspreascã politica economicã.

Media monedei unice a fluctuat între 2,9467 ºi 2,9490 lei,
cea de la sfârºitul perioadei fiind stabilitã la 4,9486 lei, într-o
ºedinþã în care tranzacþiile se realizau între 4,944 ºi 4,950 lei.

La stabilitatea leului a contribuit ºi menþinerea de cãtre
agenþia Fitch a ratingului „BBB-” pentru datoria
guvernamentalã pe termen lung în valutã a României cu
perspectiva negativã.

Recent, Moody’s a reconfirmat ratingul datoriei
guvernamentale la „Baa3/P-3” ºi a îmbunãtãþit perspectiva
din negativã în stabilã, în timp ce Standard&Poor’s a menþinut
nota sa la „BBB-/A-3” pentru datoria pe termen lung ºi scurt
în monedã localã ºi valutã, precum ºi perspectiva stabilã.

Evoluþia calmã a leului a influenþat ºi prognozele din
cel mai recent sondaj realizat, în septembrie, în rândul
membrilor CFA România. Astfel, valoarea medie a
anticipaþiilor pentru orizontul de 6 luni a scãzut la 4,9985
lei/euro, faþã de 5,0196 lei/euro la sondajul precedent.
Pentru orizontul de 12 luni valoarea medie este anticipatã
la 5,0547 lei/euro de la 5,0672 lei/euro, în august.

Într-un interviu acordat unui cotidian financiar, Ciprian
Dascãlu, economist-ºef al BCR, anticipa posibilitatea ca banca
centralã sã decidã la ultima sa ºedinþã de politicã monetarã
din noiembrie o majorare a dobânzii sale cheie de la 1,50%
la 2%, aceasta urmând sã urce anul viitor la 3%.

Miercurea aceasta, indicele ROBOR la trei luni, în funcþie
de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în
lei, a crescut la 2,34%, nou maxim al acestui an.

Indicele la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a urcat la 2,46%, iar cel la 12 luni,
care reprezintã rata dobânzii plãtitã la creditele în lei atrase
nivel interbancar, la 2,54%.

La finalul intervalului, investitorii din pieþele financiare erau
prudenþi înainte de ºedinþele de politicã monetare ale BCE,
Bãncii Canadei ºi Bãncii Japoniei, care se vor desfãºura joi.

Aceasta a fãcut ca dupã o apreciere pânã la 1,1667 dolari,
euro sã scadã pânã la 1,1585 dolari, ceea ce a fãcut ca
media dolarului sã urce de la 4,2484 la 4,2693 lei.

Scãderea ritmului de creºtere a economiei Chinei, care o
afecteazã pe cea mondialã, ritmul alert de majorare a inflaþiei
la nivel global ºi politicile monetare relaxate ale marilor bãnci
centrale, au împins investitori cãtre plasamente cât mai sigure.

Moneda elveþianã este vãzutã drept un „refugiu” iar
analiºtii anticipeazã atingerea pânã la finalul anului a
pragului de 1,05 franci/euro. Cursul francului a crescut de
la 4,6067 la 4,6485 lei, la finalul perioadei.

Posibilitatea ca Banca Angliei sã majoreze, conform
analiºtilor,  dobânda sa de politicã monetarã pânã la sfârºitul
anului, menþine moneda britanicã peste pragul de 1,18 euro
iar cursul lirei sterline a încheiat perioada la 4,8647 lei.

Analiza cuprinde perioada 19 - 27 octombrie.

Euro ar putea creºte în ºase
luni la 4,9985 lei

 Radu Georgescu
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)

Casa ºi familia sunt temele principale în prima
parte a sãptãmânii. Este nevoie de curãþenii
generale, reparaþii, vânzarea sau achiziþionarea
unor bunuri, demersuri patrimoniale. Membrii
familiei îþi sunt alãturi, astfel cã orice ar interveni
primeºti sprijin ºi sfaturi bune. Segmentul
amoros este animat prin discuþii ºi activitãþi
comune cu persoana iubitã ºi copiii. Chiar se poate
pune în discuþie oficializarea unei relaþii ºi apariþia
unui copil. Ocupã-te ºi de un hobby drag sufletului
tãu. A doua parte a sãptãmânii aduce multã forfotã
în planul muncii. Sarcini de lucru noi ºi discuþii
colegiale de anvergurã. Ai grijã ºi de sãnãtate!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Eºti mai mult pe drumuri la începutul
sãptãmânii, fie pentru a rezolva diverse
personale sau profesionale, fie pentru a face
vizite celor dragi ºi de încredere. Fii cumpãtat
în toate, pentru cã sunt posibile neplãceri de tot
felul. Ar fi bine sã te desprinzi de unele persoane
care îþi pun beþe în roatele proiectelor tale. Acasã
este nevoie sã investeºti timp ºi eforturi mari.
Dialoguri importante cu membrii familiei, vizite
la neamuri, depãnarea amintirilor de demult. Eºti
destul de combativ, astfel cã este posibil sã strici
relaþii ºi situaþii bune. Fii înþelegãtor, tolerant ºi
ai rãbdare cu ceilalþi! Farmecul tãu nativ îi va
cuceri pe toþi.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Este posibil sã primeºti bani la începutul
sãptãmânii, fie salariul, o primã, fie cineva drag
îþi oferã drept cadou o sumã consistentã sau un
favor deosebit care compenseazã cumva o
cheltuialã importantã. Tentaþia cumpãrãturilor
este mare ºi ar trebui sã fii foarte cumpãtat. Sunt
ºanse de pierderi sau furturi. Relaþiile cu anturajul
apropiat sunt foarte animate. Discuþii importante,
cãlãtorii pe distanþe scurte, apariþia unor oferte
de colaborare sau de cãsãtorie. Asta înseamnã
cã cineva din acest anturaj îþi poate oferi ºansa
unei colaborãri scurte sau, cineva care te iubeºte
în tainã demult îþi va mãrturisi ceea ce simte
pentru tine. Griji ºi treburi domestice.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Stãrile tale de spirit sunt fluctuante la
începutul acestei sãptãmâni, de aceea
controleazã-te ºi nu lãsa ca ceilaþi sã observe
asta. Existã riscul sã fii interpretat greºit ºi de
aici un ºir lung de neplãceri. Sãnãtatea este
vulnerabilã, deci îngrijeºte-te corespunzãtor ºi
pe termen lung. Ai încredere cã providenþa
lucreazã din umbrã ºi te ajutã subtil. A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã aspecte
financiare, de genul obþinerea drepturilor
salariale sau a unor cadouri dinspre locul de
muncã. Dar, în paralel apar cheltuieli
neprevãzute. Se recomandã prudenþã, deoarece
sunt posibile pierderi. Persoanele din anturajul
apropiat te provoacã mult ºi bine.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Eºti meditativ la începutul acestei sãptãmâni.
Ceilalþi te vor privi uimiþi, însã cu puþin efort ºi
bunãvoinþã vei reuºi sã depãºeºti orice situaþie
ivitã. Sãnãtatea este vulnerabilã, de aceea ai
nevoie de îngrijiri de specialitate. Totuºi evitã
analizele medicale sau intervenþiile chirurgicale,
pe cât posibil. În a doua parte a sãptãmânii te
vei simþi mai bine, dar nu forþa nota. Chiar dacã
îþi revine pofta de viaþã ºi îþi creºte nivelul
energiei vitale, ocupã-te numai de prioritãþi ºi
la nevoie cere sprijinul celor dragi ºi de
încredere. Se contureazã cheltuieli cotidiene, dar
în paralel apar ºi venituri substanþiale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Dialogurile cu prietenii sunt importante de-a
lungul acestei sãptãmâni, aºa încât ar fi bine sã
notezi într-un jurnal cele aflate sau ideile,
sfaturile, sugestiile primite de la aceºtia. Chiar
dacã, la prima vedere unele informaþii par bizare
sau inutile, undeva în fundal existã un strop de
adevãr care îþi va fi revelat la momentul potrivit.
Sunt momente bune pentru meditaþii interioare
pe marginea situaþiilor ºi relaþiilor în care eºti
implicat. Se pot accentua unele temeri privitoare
la statutul tãu socio-profesional ºi la poziþia ta
în cadrul unui colectiv de lucru. Nu este cazul
sã te îngrijorezi, dar fii vigilent în tot ceea ce te
priveºte.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti foarte solicitat în plan profesional!
Dialoguri importante cu ºefi, cu reprezentanþi ai
unor instituþii oficiale, dar ºi în plan personal,
acasã, vei avea de-a face cu figurile autoritare
ale neamurilor. Este posibil sã-þi parã dificilã
relaþionarea cu atâtea personaje importante, dar
cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu
bine. Relaþiile cu prietenii se evidenþiazã prin
discuþii pe teme de larg interes. Astfel este posibil
sã primeºti o ofertã avantajoasã de implicare într-
un proiect de anvergurã. Analizeazã pe îndelete
orice propunere ºi nu te lãsa impresionat de orice ºi
de oricine. Pe de altã parte ai nevoie de odihnã ºi
detaºare de cotidian.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O sãptãmânã în care gustul pentru subiecte
filozofice este la cote înalte. Sunt posibile
dialoguri cu persoane erudite, planuri pentru
studii ºi cãlãtorii, dar ºi abordarea unor aspecte
profesionale. ªefii te solicitã din plin, deci fii
prudent ºi alege-þi vorbele cu grijã. Reuniunile
de la locul de muncã, dar ºi cele familiale îþi vor
aduce informaþii utile ºi soluþii viabile pentru
toate situaþiile în care te afli. Evitã discuþiile
contradictorii ºi expunerea opiniilor personale.
Sunt momente în care, unii vor doar sã-þi vâneze
greºelile ºi vulnerabilitãþile. A doua parte a
sãptãmânii îþi aduce în preajmã prieteni ºi acþiuni
de anvergurã cu aceºtia.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Este nevoie sã te ocupi de achitarea facturilor
sau de relaþionarea cu instituþiile financiare. Se
recomandã prudenþã vizavi de tot ce þine de bani,
bunuri comune cu alþii, moºteniri, partaje ºi
documentele lor aferente. Sunt posibile
încurcãturi ºi tergiversãri ale unor demersuri
financiare, fie cã este vorba despre a încasa niºte
bani, fie de a plãti o datorie. Pe de altã parte vor
interveni ºi aspecte referitoare la o cãlãtorie
îndepãrtatã sau la abordarea unor studii de
perfecþionare pe termen lung. În plan profesional
eºti solicitat de cãtre ºefi ºi autoritãþi. Reuniuni
profesionale, dezbateri pe teme de larg interes
la locul de muncã ºi controverse colegiale.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna debuteazã cu multã animaþie în
relaþiile parteneriale. Fie cã este vorba despre
relaþia cu partenerul de viaþã, fie despre o
colaborare pare dificil sã stabileºti clar termenii
ºi condiþiile lor de desfãºurare. Dialoguri
contradictorii, bizarerii, destrãmarea unor astfel
de relaþii când ºi cum te aºtepþi mai puþin. Bine
ar fi sã te desprinzi din relaþiile ºubrede. Vor
veni altele mult mai profitabile la momentul
potrivit. Apar totodatã ºi chestiuni financiare de
genul achitarea unor facturi sau dialoguri cu
reprezentanþi ai unor instituþii f inanciare.
Prudenþã, rãbdare, toleranþã! Unii depun eforturi
serioase sã-þi obstrucþioneze progresul.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Multã forfotã în segmentul muncii! Sarcini de
lucru noi ºi urgente, depistarea unor greºeli în
munca unor colegi ºi cumva eºti nevoit sã
remediezi situaþiile, discuþii contradictorii atât
cu ºefii cât ºi colegiale. Prudenþã, rãbdare,
toleranþã! Existã persoane în preajma ta care nu
pot menþine ritmul în muncã sau care pur ºi
simplu îþi pun beþe în roate doar de dragul jocului
de moment. Îndeplineºte-þi sarcinile de lucru
corect, la timp ºi cum poþi tu mai bine. Sãnãtatea
este vulnerabilã pe segmentele ficatului, astfel
cã ar fi bine sã te îngrijeºti corespunzãtor. Relaþii
parteneriale distorsionate, însã este rost de
rezolvãri pânã la urmã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Persoana iubitã sau copiii te provoacã mult
la începutul acestei sãptãmâni. Se pare cã una
îþi doreºti tu ºi cu totul altceva îþi oferã cei dragi.
Detaºeazã-te de nevoile afective ºi revizuieºte-
þi atitudinea privitor la iubire ºi implicaþiile ei.
Canalizeazã-þi energia spre un hobby sau spre
activitãþi  recreative alãturi de prieteni de
încredere. La serviciu se contureazã sarcini de
lucru noi ºi urgente, astfel cã pregãteºte-te
pentru ore suplimentare. Pe de altã parte,
sãnãtatea este vulnerabilã ºi bine ar fi sã te
îngrijeºti. Se poate pune problema unor analize
ºi consultaþii medicale. Foarte delicate vor fi
relaþiile parteneriale.

(28 octombrie - 3 noiembrie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Inspectoratul General pentru
Imigrãri scoate la concurs, într-o
primã etapã, 5 posturi vacante, dintre
care3 de ofiþer de poliþie ºi2 de agent
de poliþie, prin încadrare directã.

Posturile vacante sunt în cadrul
aparatului central ºi la nivelul
Centrului Regional de Proceduri ºi
Cazare a Solicitanþilor de Azil
Maramureº în specializãri precum
proceduri administrative ºi
judiciare de azil, resurse umane,
achiziþii publice ºi analizã de risc.

Anunþurile de recrutare pot fi
accesate pe site-ul oficial al
Inspectoratului General pentru
Imigrãri la adresawww.igi.mai.gov.ro,
secþiunea “Carierã”. Începând de
astãzi, 25 octombrie a.c., pot fi
transmise dosarele de înscriere, în

CONCURSURI DIN SURSÃ EXTERNÃ
Inspectoratul General pentru Imigrãri scoate la concurs, prin încadrare

directã, 5 posturi vacante, de ofiþeri ºi agenþi, în specializãri precum
proceduri administrative ºi judiciare de azil, resurse umane, achiziþii
publice ºi analizã de risc.

Dosarele de înscriere, în volum complet, se depun, exclusiv, în format
electronic ºi se transmit pe adresa de e-mail cariera.igi@mai.gov.ro.

volum complet, exclusiv în format
electronic pe adresa de e-mail
cariera.igi@mai.gov.ro.

Informaþii suplimentare privind
participarea la concurs, condiþiile de
recrutare, probele de examen, criteriile
de departajare ºi alte date importante
pot fi obþinute de la structura de resurse
umane a Inspectoratului General
pentru Imigrãri, în timpul
programului de lucru, la numãrul de
telefon 021/4107513 ºi interiorul
prevãzut în anunþ.

Totodatã, comunicãm faptul cã la
nivelul instituþiei, conform graficului
de planificare, vor fi scoase la concurs
ºi alte posturi vacante din domeniul
de activitate pentru acoperirea
deficitului de personal existent.
BIROUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

   “În perioada
22-24.10.2021
la Poiana Braºov
s-a desfãºurat
Cupa României
pentru juniori I,
U21, individual
ºi Campionatul
Naþional de Ne-
Waza (lupta la
sol din Judo)
pentru aceeaºi
vârstã.
   CSM Drobeta a
avut 3 sportivi în
concurs care s-
au clasat dupã
cum urmeazã:
Loc I -TOPALÃ
VLAD  +100 kg
Loc III -ARGINT
DIANA -52 kg
Loc V  -MIÞAR
REBEKA -57 kg
   Satisfacþia
acestor rezultate deosebite este cu
atât mai mare þinând cont de
comportarea ºi de modul în care
sportivii au câºtigat meciurile.
Facem referire, mai ales la Topalã
Vlad care, în cele 11 meciuri
susþinute, a pierdut doar unul în cele
douã zile de concurs, toate celelalte
meciuri fiind câºtigate la Ippon
(echivalentul KO din box).
   La Campionatul Naþional de Ne-
Waza TOPALÃ VLAD +81 kg a reuºit
sã câºtige medalie de bronz fiind
foarte aproape de a fi campion.
   Din pãcate finanþarea de la
Ministerul Sportului este minimã,

La Poiana Braºov s-a desfãºurat Cupa
României pentru juniori I, U21, individual ºi

Campionatul Naþional de Ne-Waza

fapt care ne îngrijoreazã cu privire
la modul ºi posibilitãþile financiare
necesare pregãtirii acestor sportivi
la nivelul cel mai ridicat.
   În perioada 21-24.10.2021 în
Portugalia la Lisabona s-a
desfãºurat Campionatul Mondial
de Veterani unde sportiva STEREA
LENA -57 kg F5 a reuºit cucerirea
unei noi medalii de argint fiind un
exemplu de urmat pentru sportivii
secþiei de Judo a Clubului Sportiv
Municipal Drobeta Turnu Severin.

Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin

Anunþ public
privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

ORAªUL STREHAIA anuntã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul AMPLASARE
SISTEM DISTRIBUÞIE GAZ PROPAN LICHEFIAT PE AMPLASAMENT
SPITAL ORÃªENESC STREHAIA, propus a fi amplasat în orasul Strehaia,
str. REPUBLICII, nr. 159, judetul Mehedinþi.
        Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la Agenþia
pentru Protectia Mediului Mehedinti, str. Baile Romane, nr. 3, de luni
pana joi între orele 900-1400, vinerea între orele 900-1200.
       Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

ANUNÞ,

SC BARCONS OIL TRADE SRL, cu sediul social în judeþul
Mehedinþi, sat Gârla Mare, Comuna Gârla Mare, nr. 325, înregistratã la
Camera de Comerþ ºi Industrie Mehedinþi sub nr. J25/572/17.12.2020,
având CUI RO43417720, solicitã eliberarea autorizaþiei de mediu pentru
desfãºurarea activitãþilor:

Comerþ cu amãnuntul al carburanþilor pentru autovehicule în
magazine specializate - COD CAEN 4730;

Întreþinerea ºi reparaþia autovehiculelor (spãlãtorie auto self service)
- COD CAEN 4520.

la punctul de lucru situat în judeþul Mehedinþi, comuna Gârla Mare,
sat Gârla Mare, nr. 325.

SUGESTII ªI RECLAMAÞII SE PRIMESC LA AGENÞIA PENTRU
PROTECÞIA MEDIULUI MEHEDINÞI, STR. BÃILE ROMANE NR. 3, de
luni pânã joi, între orele 0800 - 1630 ºi vineri între 0800 - 1400.

SC Barcons Oil Trade SRL
Bãrãitaru Marius - Constantin

    Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

          SC GREEN CONTURAL SRL anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Construire complex turistic tip camping 5 cãsuþe, foiºor
împrejmuire ºi amenajare incintã Comuna Isverna, Jud. Mehedinþi”
propus a fi amplasat în Comuna Isverna, jud. Mehedinþi.
      Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
autoritãþii competente pentru protecþia mediului str. Bãile Romane, nr.
3, jud. Mehedinþi ºi la sediul titularului, în zilele de luni - joi, între orele
08.00 - 16.30 ºi vineri între orele 08.00 - 14.00 .
    Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului Mehedinti.
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   AHC Drobeta a bifat prima victorie în
actualul sezon ºi a pãrãsit ultimul loc al Seriei
C din cadrul Diviziei A la handbal masculin.
În etapa a 6-a, handbaliºtii pregãtiþi de Ionuþ
Rouã au învins, în Sala Polivalentã din Drobeta
Turnu Severin, CSU “Constantin Brâncuºi”
Târgu Jiu, scor 29-28. La pauzã, gorjenii au
condus cu 14-9. Dupã acest succes,

Eºec la final de tur
   Viitorul ªimian a încheiat turul seriei a 7-a din
Liga a 3-a cu o înfrângere, scor 1-2, pe Stadionul
Municipal din Drobeta - Turnu Severin,  cu CSM
Deva. Oaspeþii au deschis scorul în minutul 26,
prin Mahadi Kayondo. Gelu Velici a egalat în
minutul 34, dar mehedinþenii au demonstrat încã
o datã cã sunt vulnerabili pe finalul jocurilor ºi
au primit gol în minutul 85. Tot atacantul african

Kayondo a marcat pentru echipa hunedoreanã,
de data aceasta cu un ºut din unghi, ºi CSM Deva
continuã sã spere la promovare. În schimb,

Viitorul ªimian
începe sã aibã tot
mai mari emoþii în
p r i v i n þ a
retrogradãrii, fiind
la un punct sub
plutonul echipelor
care încearcã sã

evite locul 9. “A
fost un joc de
uzurã, dar cred
cã un rezultat de
egalitate era
e c h i t a b i l .
Continuãm sã
primim gol pe
final de meci. Din pãcate, ºi jocul nostru a suferit
foarte mult. Foarte rar am atacat poarta adversã”,
a spus antrenorul Relu Þurai. Echipa sa a jucat
în formula Ionel Miºu - Mathias Hondorocu (90
Eugen Toader), David Pop, Alexandre Song,
Alin Enache (90 Marius Orleanu) - Fabio Trip
(60 Andrei Sãrãcin), Mihai Schintee (cpt) (79
Samuel Luicã), Cristian Poianã, Samuel
Zimþa (60 Ionuþ Rupa), Claudiu Ghighilicea
ºi Gelu Velici. Alexandru Ciutã, Robert
Pâslea, Daniel Miºea ºi Raul Iorgulescu au
fost rezerve neutilizate.
   Sâmbãtã, în prima etapã a returului,
mehedinþenii joacã, în deplasare, cu Jiul

Petroºani. Partida-tur, disputatã la malul
Dunãrii, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Liga a 3-a, Seria a 7-a, Etapa a 9-a
Viitorul ªimian - CSM Deva 1-2
CSM Reºiþa - Pandurii Târgu Jiu 1-1
Viitorul Pandurii Tg. Jiu II - Gilortul Tg. Cãrbuneºti1-1
CSM Jiul Petroºani - CS Armata Aurul Brad 1-0
Progresul Ezeriº - Voinþa Lupac 1-3
Clasament
1. CSM Reºiþa 9   8 1   0 22-4 25
2. CSM Deva 9   7 0   2 15-6 21
3. Pandurii Târgu Jiu 9   5 4   0 17-5 19
4. Voinþa Lupac 9   5 2   2 18-12 17
5. Progresul Ezeriº 9   3 1   5 9-16 10
6. Viitorul ªimian 9   2 3   4 14-15 9
7. CSM Jiul Petroºani 9   2 2   5 7-12 8
8. Gilortul Tg.Cãrbuneºti9   2 2   5 11-20 8
9. Viitorul Pandurii Tg.Jiu II 9   2 2   5 6-17 8
10. Armata Aurul Brad 9   0 1   8 4-16 1
Etapa viitoare
Jiul Petroºani - Viitorul ªimian
CSM Deva - Voinþa Lupac
Viitorul Pandurii Tg. Jiu II - Pandurii Tg. Jiu
CSM Reºiþa - Armata Aurul Brad
Progresul Ezeriº - Gilortul Târgu Cãrbuneºti

Au spart gheaþa pe parchet
 Mircea  Oglindoiu

severinenii au urcat pe locul 6, cu 4 puncte.
“La pauzã am stat de vorbã cu bãieþii ºi

ºtiam cã meciul nu este pierdut. Ne-am
mobilizat în repriza secundã ºi am reuºit sã
obþinem prima victorie. Sper sã nu ne oprim
aici”, a spus antrenorul Ionuþ Rouã.
   Sâmbãtã, echipa sa joacã pe terenul
ocupantei locului 3, CS Universitatea Craiova.

HANDBAL
Divizia A, Seria C, etapa a 6-a
AHC Drobeta - CSU  “C-tin Brâncuºi” Târgu Jiu  29-28
CSM Reºiþa - CSU Politehnica Timiºoara  35-30
CSM Oradea - CS Universitatea Craiova  41-27
SCM Politehnica Timiºoara II - Unirea Sânnicolau Mare 32-26
Clasament
1. CSU Oradea 6   6 0   0 243-14818
2. CSM Reºiþa 6   4 1   1 226-18513
3. CSU Craiova 6   3 1   2 204-21310
4. Sânnicolau Mare 6   3 0   3 215-1989
5. SCM Politehnica II 6   2 3   1 192-1916
6. AHC Drobeta 6   1 1   4 147-2294
7. CSU Politehnica 6   1 0   5 181-2113
8. CSU Târgu Jiu 6   1 0   5 154-1973

FOTBAL
Liga a 4-a Mehedinþi, etapa a 4-a
AS Turnu Severin - Recolta Dãnceu 1-4
Viitorul Severin - Viitorul Corcova 7-0
Viitorul Cujmir - AS Noapteºa 8-0
Pandurii Cerneþi - Inter Crãguieºti 6-0
Victoria Vânju Mare - Real Vânãtori 3-1
AS Obârºia de Câmp - Inter Salcia 3-0
Clasament
1. Cujmir 4   3 0   1 19-5 9
2. Cerneþi 4   3 0   1 17-4 9
3. Dãnceu 3   3 0   0 10-4 9
4. Vânju Mare 3   2 1   0 11-5 7
5. AS Turnu Severin 4   2 1   1 9-8 7
6. Viitorul Severin 3   2 0   1 12-5 6
7. Obârºia de  Câmp 3   1 1   1 6-5 4
8. Corcova 4   1 1   2 8-15 4
9. Vînãtori 4   1 0   3 7-15 3
10. Crãguieºti 3   1 0   2 5-13 3
11. Noapteºa 3   0 0   3 1-12 0
12. Salcia 4   0 0   4 4-18 0
Liga 5 Mehedinþi, etapa a 4-a
Coºuºtea Cãzãneºti - Avântul Bistriþa 1-6
ASG Hinova - Viitorul Dârvari 2-1
Viitorul Bistriþa - Voinþa Opriºor 3-0
Clasament
1. Avântul Bistriþa         4   4 0   0 28-8   12
2. Viitorul Bistriþa 4   3 0   0 11-2 9
3. Voinþa Opriºor 4   1 1   2 8-15 4
4. Cãzãneºti 3   1 0   2 4-9 3
5. ASG Hinova 4   1 0   3 5-18 3
6. Dârvari 4   0 1   3 6-10 1
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Mã nepoate, plecarã ai noºtri în
delegaþie, pi la macaronari. Pã da, pin
Italia, cicã sã gãsascã cãldurã ºi s-o
aducã la noi acilea, în Severin, sã ne
încãlzim ºi noi ca lumea bunã. Zis ºi
fãcut, Sucã dupã ei. Bine, la el fu mai
greu, cã trebui sã îl ia ºi pe al lu’
Zbanghiu ºi ãsta nu avea bagaju’
fãcut. Cu trei haine sã urcarã în
maºinã ºi hai dupã ai noºtri. Care abia
ajunsãrã pe pãmânt italian, cã buzna
în macaroanele lor. Mã fraþilor, ziceai
cã sã terminasãrã macaroanele, nu
ºtiu ce pusasãrã ãia în ele, cã ai noºtri
nu mai pridideau. Uitasãrã ºi de
cãldurã, mai ales cã acolo era mai
cald ca la noi, uitasãrã ºi de ce sã
dusasãrã pe acolo.

Pãnã la urmã zisãrã cã mãcar sã
aleasãrã cu plimbarea, cu schimbu’
de experienþã culinarã ºi nici nu mai
vãzurã gunoaiele aruncate pe
Bulevardul Dunãrii din municipiu. ªi
unde mai pui cã pe tãrâm daco-roman
pe vremuri era mai multã curãþenie,
ca acuma, da ºi mai multã educaþie
parcã. Poate sã sesizeazã cineva,
poate trece firma de salubrizare a
oraºului, cã dacã tot încaseazã lunar,
poate sã treacã sãptãmânal mãcar ºi
pe lângã garã, cã o fi ºi ea poartã de
intrare în orãºelul nostru de sã vrea
turistic. Da turism cu gunoaie nu s-a
prea mai vãzut, poate în schimbu’ de
experienþã italian s-o fi vãzut ºi asta.

Mã nepoate, sã furã catalizatoarele
di la maºinile parcate pin Severin, de
zici cã pãnã acuma nu sã exista aºa
ceva. Una-douã, rãmân oamenii fãrã
catalizatoare, bag samã e vreo
daravelã treaba asta, cã altfel nu sã
explicã. Acuma ai lu’ tanþa lu
Pecingine vor sã-ºi facã parcare

 nea Mãrin

Sucã ºi delegaþia de Severin pin Italia, hoþomanii de catalizatoare,
nea Burci ºi vagoanele de miliarde

supraetajatã în curte, sã-ºi parcheze
maºinile, sã nu cumva sã vinã hoþii
de metale. Nebunie curatã, ce mai.

Da, apropo de ce vã spuse Sucã
despre nea Buºoi, data trecutã, dom
doftor sã ºi vãzusã pe lista scurtã de
miniºtri, din vreun cabinet nou.
Bine, lu’ ‘mnealui îi place mai aºa,
mai în linia a doua, cã sã fac bani
mai mulþi ºi nici nu eºti mai în vizor,
eºti mai deoparte.

Mã fraþilor, avem ºi noi în Top
milionari un severinean, i sã spune
nea Burci, de intrã în afaceri cu CFR
pin anul 2001. Apoi, a obþinut
contracte de zeci de milioane de euro
cu societãþile statului din subordinea
Ministerului Transporturilor, condus
de nea Miron Mitrea pentru diverse
prestãri de servicii: de la publicitate
la recuperãri de creanþe sau
erbicidarea cãii ferate. Fãcu ceva
bãniºori, suficienþi sã cumpere Astra
Vagoane Arad, Romvag Caracal ºi
Meva Drobeta Turnu Severin,
operatorul de transport feroviar
Servtrans Invest ºi o parte din
acþiunile constructorului naval
Severnav. Pin 2012, majoritatea
companiilor feroviare ale lui nea Burci
au intrat în insolvenþã, iar pin 2016
fu puþin reþinut, acuzat de devalizarea
Romvag Caracal. Bine, nea Burci, ca
tot severineanul priceput la afaceri,
pi la începutul anilor 2000, preluã
Protan, companie care se ocupã de
neutralizarea deºeurilor animaliere ºi
care câºtigã ºi un contract de 30 de
milioane de euro cu Agenþia
Domeniului Statului pentru Ecarisaj.
Dupã numai patru ani, nea Burci
vinde Protan unei companii din
Ungaria. Nici posturile de radio Kiss
Fm ºi Star Fm nu le-a þinut, ºi nici

Prima tv. Pe toate trei le-a vândut unui
trust strãin, încasând aceeaºi sumã -
30 de milioane de euro. Nimica-toatã.
Cât a investit în oraºul de baºtinã, sã
ºtie, da e treaba ’mnealui pãnã la
urmã, Sucã zisã doar sã vã
povetseascã o parte din istoria unui
afacerist local. ªi or urma ºi alþii.

Pãnã atuncea, sã ne bucurãm de

Statuia lui Decebal de pe malul
Dunãrii, dacã tot se aflã pe lista celor
mai frumoase sculpturi din Europa.
Cã între timp poate sã prãbuºeºte ce
a mai rãmas din piciorul Podului lui
Traian ºi nu-l mai avem nici pe ãsta.

Da pãnã data viitoare, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!
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