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A venit cãldura?
Da, e afarã, stã la umbrã...

S-a stins din viaþã jurnalistul
Doru Dinu Glavan, Preºedintele U.Z.P.R.

BERZASCA -2021
sau DESPRE ARTA

PLASTICÃ
ITINERANTÃ Îmi este nespus de

greu sã aºtern pe hârtie
câteva cuvinte despre

bunul meu prieten Doru
Dinu Glãvan, cu care mã
cunoºteam, de pe calea

undelor radio ºi din presa
scrisã, cu mulþi ani înainte

de a ne întâlni ºi a
empatiza la Congresul

Uniunii, desfãºurat la Bãile
Herculane ºi organizat

impecabil de ziaristul
Doru Dinu Glãvan.

   Dupã alþi patru ani, în
iunie 2012, ne-am

reîntâlnit la Sâmbãta de
Sus, la Congresul Uniunii

când i-am acordat votul
de încredere pentru a

deveni PREªEDINTE al
Uniunii Ziariºtilor

Profesioniºti din România.

7
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Au urmat ani de colaborare
în care am apreciat

determinarea ºi am susþinut
acþiunile ºi demersurile

preºedintelui Doru Dinu
Glãvan, care au pus Uniunea

Ziariºtilor Profesioniºti

pe un binemeritat soclu al
demnitãþii profesionale,
aºa cum veþi observa ºi
din opiniile colegilor de

breaslã, pe care le
regãsiþi în paginile 10, 11

ºi 12 ale ziarului.

Succes în
Valea Jiului
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   Acum, la despãrþire,
îl rog pe bunul Dumnezeu

sã-l aibã în paza Sa
pe cel ce a fost

Doru Dinu Glãvan.
Condoleanþe familiei!

Teodor Abagiu

Suntem în aer,
domnule

Preºedinte!
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Ajutor de
urgenþã pentru

Spitalul Orºova,
din partea
Consiliului
Judeþean
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Se rotesc la
guvernare hoþii

sãtui cu hoþii
flãmînzi

pag. 9

PNNR,
dezvoltare sau

piatrã de moarã?
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Acum nimeni nu-i absurd ºi
înþelege necesitatea momentelor
de relaxare, a vacanþelor ºi
concediilor, a excursiilor.
Înþelege ºi presiunea care existã
atunci când ai o funcþie de un
anumit nivel, ºi necesitatea
implicitã a clipelor de relaxare, sã
tragi o crosã în mingea de golf,
de exemplu. E ºi frumos ºi
sãnãtos, aºa te menþii în formã.

Dar nu ai cum sã înþelegi când
faci aceste lucruri fãrã minime
mãsuri de precauþie, aºa, pur ºi
simplu expus, de mânã cu prima
doamnã a þãrii ºi însoþit de gãrzile
de corp ºi alþi consilieri. Nu putea
preºedintele sã îºi aleagã pentru
a vizita piramidele un moment mai
discret? Nu s-a gândit mãcar o
clipã cã atunci când opreºte fluxul
turistic cã, vezi Doamne, el e
ditamai oficialul ºi turiºtii doar
mici cetãþeni, se prea poate sã fie
printre aceºtia ºi turiºti români
care îl vor fotografia? Turiºti care
ºtiu bine care e situaþia din þarã,
ce e prin spitale, câþi oameni mor
zilnic din cauza unei pandemii
prost gestionate.

E indecent un asemenea gest. Un
gest care putea fi amânat sau (dacã
chiar ardea) efectuat cu discreþie.

Dar rigiditatea preºedintelui e
deja notorie ºi presupunem cã

Suntem în aer, domnule Preºedinte!
e pe mãsura unei vanitãþi greu
de controlat.

ªi uite cã acum probabil se
mirã domnul Johannis de ce unii
pun problema suspendãrii sale.
Pur ºi simplu e o reacþie la o
succesiune de declaraþii  ºi
atitudini în care am vãzut un
preºedinte greu de definit doar
într-un singur cuvânt. Ar trebui
expresii întregi ºi metafore ca sã
prinzi într-o ecuaþie mai plastic
acest spectacol de rigiditate ºi
obscuritate ºi ineficienþã  în care
e prins preºedintele.

Nu aº fi evocat episodul cu
“fuga în Egipt” dacã nu ar fi venit
zilele acestea la fileu o declaraþie
care ni-l aratã din nou pe Klaus
Johannis drept un preºedinte
depãºit de situaþie (dar nu în
sensul în care era Reagan) ºi
incapabil sã articuleze un act de
guvernare coerent ºi credibil:
declaraþia organizaþiei Greenpeace
(cine nu a auzit de ea?).

Johannis a afirmat în cadrul
unei Conferinþe pe teme ecologice
cã între anii 1990 ºi 2019, þara
noastrã ºi-a redus intensitatea
emisiilor de CO2 pe unitatea de
PIB cu 77%, o ratã mai mare decât
dublul mediei globale.

Dar a venit Greenpeace ºi a
clarificat lucrurile: “Suntem în aer,
domnule preºedinte”, au transmis
reprezentanþii organizaþiei, care
atrag atenþia cã România nu are un
calendar de renunþare la
combustibilii fosili ºi nici o
strategie naþionalã actualizatã
privind schimbãrile climatice. “Nu
se poate face tranziþie ecologicã fãrã
asumarea politicã a unor decizii
curajoase”, a transmis organizaþia.

L-au cam prins cu cioara
vopsitã.

Mare dezamãgire!

Luni, 1 noiembrie 2021, Consiliul
Director al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România s-a întrunit
în regim de urgenþã pentru a dezbate ºi
hotãrî mãsurile impuse de încetarea din
viaþã a preºedintelui Uniunii, bunul,
destoinicul ºi neobositul nostru prieten
ºi coleg, Doru Dinu Glãvan. A fost în
asentimentul tuturor sã fie pãstrat un
moment de reculegere.

Consiliul Director a validat
comunicatul difuzat în legãturã cu
acest trist eveniment, evocând
meritele cu totul remarcabile greu de
egalat ale celui mai activ preºedinte
din istoria recentã a Uniunii.

Ei ºi-au exprimat hotãrârea fermã
de a menþine locul aparte pe care
UZPR l-a câºtigat în ansamblul
Uniunilor de creaþie, de a apãra cu
abnegaþie libertatea presei, împreunã
cu statutul socio-profesional ºi
drepturile slujitorilor ei, de a susþine
perfecþionarea activitãþilor ºi
deontologia demersului publicistic.

În condiþii de unitate ºi demnitate,
UZPR îºi va consolida vocea distinctã
în cadrul societãþii civile, continuând
contribuþia la viaþa culturalã ºi
spiritualã a societãþii româneºti.

Pentru continuarea neîntreruptã a
activitãþii curente, în spiritul
prevederilor statutare, Consiliul
Director a confirmat cã reprezentarea
Uniunii ºi deciziile curente vor fi
asigurate de un triumvirat operativ
alcãtuit din Secretarul General al
Uniunii, doamna Mãdãlina Corina
Diaconu (ce are ºi dreptul de

COMUNICAT
semnãturã pentru actele bancare), ºi
domnii vicepreºedinþi Sorin Stanciu
ºi Miron Manega.

Se va intensifica activitatea
Consiliului Director în condiþii de
maximã transparenþã, consultarea
acestuia fãcându-se imediat ce trebuie
adoptatã o hotãrâre. ªedinþele
Consiliului Director se vor convoca
prompt, de cel puþin douã ori pe lunã,
procesele verbale detaliate urmând a
fi publicate pe site-ul Uniunii.

Revine Consiliului Director
misiunea importantã de a pregãti
Adunarea Generalã a UZPR, care va fi
convocatã imediat ce regulile
antiepidemice o vor permite, dar nu
mai târziu de începutul anului 2022.

Consiliul Director aºteaptã de la toþi
membrii UZPR sã transmitã din timp
sugestii privind proceduri anterioare
convocãrii Adunãrii Generale, care sã
stimuleze practici de depunere a
candidaturilor pentru funcþiile de
conducere, de completare a Statutului
ºi de îmbogãþire a programului de
activitate, astfel încât convocarea ºi
lucrãrile Adunãrii Generale sã se
constiutie într-un model de bune
practici pentru spiritul asociativ.

În încheiere, facem cunoscut cã
UZPR îºi va desfãºura de acum
înainte întreaga activitate în spiritul
moºtenirii excepþionale lãsate nouã
de regretatul sãu preºedinte, Doru
Dinu Glãvan, acþionând ferm în
unitate de cuget ºi de faptã spre
binele ºi afirmarea creatoare a întregii
comunitãþi jurnalistice româneºti.

Departamentul de Comunicare al UZPR

COMUNICAT DE PRESA

Documentele pentru ºomaj tehnic se
transmit electronic la AJOFM Mehedinþi
   Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Mehedinþi
informeazã agenþii economici cu privire la faptul cã, începând cu data
de 01/11/2021, documentele necesare acordãrii ºomajului tehnic în
conformitate cu Ordonanþa de Urgenþã nr 111 din 2 octombrie 2021,
pentru stabilirea unor mãsuri de protecþie socialã a angajaþilor ºi a altor
categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendãrii ori limitãrii
activitãþilor economice, determinate de situaþia epidemiologicã generatã
de rãspândirea  Coronavirusului SARS CoV-2, se vor transmite
electronic la urmãtoarea adresã de e-mail:
mehedinti@anofm.gov.ro
   Pentru informaþii actualizate, agenþii economici sunt rugaþi sã consulte
periodic site-ul ANOFM: www.anofm.ro.

AJOFM Mehedinþi
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O ºtire difuzatã curând pe unul
din canalele centrale de televiziune,
preluatã de pe fluxul american de
media, ne spune cã SUA va
interzice începând cu decembrie
a.c. testele RT PCR! Bulversant,
nu? Deloc, dacã ascultãm cu atenþie
ºtirea, preluatã din surse sigure, nu
gen fake news, spune clar ºi
rãspicat cã celebrele teste, care au
fãcut ºi mai fac furori ºi pe la noi,
sunt neconcludente în foarte mare
mãsurã în privinþa stabiliri i
infectãrii cu virusul SAR-COV-2,
deci celebrul, cum îl ºtim cu toþii -
Covid! Ca urmare, mai spune
ºtirea, în America, se va declanºa
o amplã anchetã care sã stabileascã
vinovaþii pentru înºelarea mediului
medical ºi public privind eficienþa
lui, dar ºi vinovaþii pentru morþii
Americii, la baza cauzei putând sta
folosirea acestui test! N-avem de
unde ºtii rezultatul anchetei, care
se poate întinde pe o perioadã
foarte lungã, dar ceea ce este
limpede este folosirea abuzivã,
neverificatã conform tuturor
uzanþelor a acestui test care, ni s-a
spus, are o mare ratã de precizie!
Dacã ne gândim un pic, sã
recunoaºtem cã ºi în media
româneascã au apãrut opinii cu
privire la aceastã neconformitate cu
uzanþele medicale privind folosirea
acestui test, privitor ºi la rata mare

TESTELE RT PCR, declarate ineficiente

Nemaifiind an electoral, toamna
anului 2021 ne-a prins pe
nepregãtite, adicã fãrã izmenele
made in China care supraaglomerau
pieþele, mai ceva ca liliecii din
Wuhan. Plus cã nepregãtitul ãsta a
cam început sã facã nazuri: ba cã n-
avem pãcurinã, ba cã n-avem
subvenþie de la STAT (care stat e-n
crizã, cã Preºul noºtru „aruncã” cu
paltoane pe la summit-uri ca mingile
de golf, în gãurile adiacente...), ba
cã se crapã o þeavã, ba un cazan...
În fine, Domn primar n-a pierdut nici
anul ãsta ocazia de a aprinde cu
bricheta nr. de inventar 1 cazanele
ºi, implicit, încãlzirea oraºului. Cã
„focul” a scuturat caloriferele doar
vreo douã ore, asta nu mai conteazã.
Nici afarã nu e frig sã-ngheþe

A venit cãldura? Da, e afarã, stã la umbrã...
pietrele, aºa cã nu trebuie sã ne
victimizãm, cã mai e din iarnã ºi
vagoanele-s pe drum, drumul e-n
SF (studiu de fezabilitate, cã e la
modã), ºi SF-ul cicã nu mai vine,
cã e panã de curent în Europa.

Se anunþã temperaturi mãrite ºi
pentru urmãtoarea perioadã, aºa cã
nu ºtim de ce s-o fi grãbit Domn
Primar sã porneascã instalaþiile de
încãlzire, prilej cu care a lansat ºi
un apel: „Fac un apel cãtre cetãþeni
ºi administratorii ºi preºedinþii de
asociaþii de proprietari de a-ºi
respecta obligaþiile asumate ºi sã
îºi plãteascã datoriile curente,
precum ºi facturile viitoare”, a
declarat primarul Marius Screciu.

Cum atitudinea administratorilor
ºi a preºedinþilor de asociaþii este

aceeaºi de când s-a
„inventat” cãldura pe
datorie, ne întrebãm, corect
ºi cinstit, SPAET ce pãzeºte,
fraþilor, din martie pânã-n
noiembrie, de nu se ocupã
de recuperarea datoriilor
curente? Vorbeºte lumea cã
peste 150 de liberali se
bucurã de „avantajele”
angajãrii la SPAET, ºi nu
numai, dar mãcar sã-ºi
justifice bonurile de masã ºi
tichetele de vacanþã, la o adicã!

Vorbesc unii pe la colþurile
instituþiilor publice, ºi nu sunt
liberali, cã ãia stau în birouri ºi
muncesc, cum cã ar fi venit cãldura
în Severin. Dar stã mai mult afarã,
la umbrã, sã nu transpire ceva la

ªEFU al MARE ºi sã se ia mãsuri.
În termometre. Cã e crizã ºi nu se
ºtie cum ne loveºte, taman acum,
paltonul Preºului nostru aruncat
aºa, de sanchi, pentru televiziunile
de casã care stau cu ei la masã.

St. JUST

de eroare pe care o putea da, deci,
o slabã reprezentativitate a lui în
câmpul veridicitãþii rezultatelor
sale, dar… Dar, cei care au avut
astfel de opinii, au fost repede,
repede, anihilaþi de o propagandã
oficialã acerbã, care i-a stigmatizat
ca fiind elemente de “zãdãrnicire”
a campaniei naþionale de depistare
ºi de eliminare a bolii infecþioase
de tip coronavirus!

Tot în ºtirea respectivã, se face
referire ºi la celebrul personaj
OMS-ist, Antohny Stephen Fauci,
81 de ani, pe care o personalitate
în cercetarea americanã anti-covid,
virusolog recunoscut, îl pune la zid
ca pe un incompetent în tratarea
împotriva coronavirusului, aºa cum
sunt mulþi prin OMS, mai afirmã el,
care nu au alt rol acolo decât unul
administrativ, dar se amestecã în
direcþii de tratamente, de recomandãri
de cercetare ºi implementare a unor
scheme de vindecare etc etc. Pentru
toate acestea, se cere, evident,
încetarea unor astfel de practici, dar
ºi tragerea la rãspundere penalã a
celor vinovaþi de manipulãri
planetare, de pe urma cãrora s-au
realizat profituri uriaºe, iar pe alta,
pierderi economice în statele afectate
de zeci de triliarde de dolari!

Cã acel Covid existã, nu se mai
îndoieºte nimeni, dar, sub lupta
împotriva lui, s-au amestecat atâþia

nevolnici, atâþia diletanþi puºi pe
cãpãtuialã, plus semãnarea unei
discordii generalizate între
vaccinaþi ºi nevaccinaþi, discordie
care alimenteazã, de altfel,
interesele celor care ne vând iluzii
ori teste tip apã chioarã pentru
frecþii la picior de lemn.

Ca în orice rãzboi, mulþi s-au
cãpãtuit, au fãcut averi, mulþi au
murit ca eroi, acolo,
prin spitale sau
încercând sã-i salveze
pe cei infectaþi, prin
alte locuri ºi alte
împrejurãri, alþi i
murind din lipsã de
infrastructurã prin
spitale, alþii , din
supra-aglomerare a
s a l o a n e l o r
spitaliceºti, alþii, cum s-a mai
clamat, acuzator, din ordinul nu
ºtiu cui, care ordin spunea cã
trebuie lãsaþi oamenii sã moarã
spre a se atinge ratele de incidenþã,
ºi a se justifica campania de
vaccinare, restricþiile, carantinãrile
de zi ºi de noapte, dar ºi de
instituire a unei terori a morþii, a
unei disperãri generalizate pe
fondul cãreia sã se poatã face
afaceri cu dozele de vaccin, cu
medicamentele care nu mai ajung
ºi la noi, ca la alþii, cu criza politicã
ºi economicã…

Conspiraþie sau nu, iatã, America
dã un semnal cã nu toate au fost în
regulã cu lupta-anti-Covid, ºi cã
existã interese transnaþionale,
globale ca lumea sã moarã, dar
iluzionatã cu speranþa vindecãrii
prin efectuarea de scheme de
tratament eronate, slab capabile sã
facã ceea ce se recomandã a fi în
stare sã facã… Planeta este

bolnavã? Nu, unii dintre cei de la
vârful puterii sunt bolnavi, iar ei ne
vând spectrul unei boli generale,
pentru care, cicã, ne vând “teste”
ºi tratamente ineficiente, dar pentru
care încaseazã sume uriaºe,
producând dezastre economice ºi,
de ce nu, asupra speciei umane…
Degeneraþi, bolnavi, paranoici,
nesãtui, vorace ºi funeºti…
Doamne fereºte!

Vaccinãrile continuã,  e
singura speranþã, dar cât sunt ºi
ele de sigure, ºi aici e loc de
ample discuþii! C. Ov.
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Washingtonul ia în considerare
adãugarea a patru þãri, Israel, Cipru,
Bulgaria ºi România, în programul
Visa Waiver. Este declaraþia
secretarului departamentului de
Securitate Internã a SUA, citat de
Reuters. Oficialul nu a precizat
când s-ar putea sã se întâmple
acest lucru, în contextul în care
România are o ratã de refuz a
vizelor cu mult peste pragul de
3%, condiþia impusã de SUA
pentru ridicarea vizelor.

Alejandro Mayorkas a fãcut
declaraþiile legate de includerea
celor patru þãri în programul Visa
Waiver la un eveniment din
industria turismului. „Avem patru
þãri pe listã: Israel, Cipru, Bulgaria
ºi România”, a spus secretarul
departamentului de Securitate
Internã din SUA, care a subliniat
apoi cã programul Visa Waiver
oferã beneficii economice ºi de
securitate importante. „Suntem
foarte, foarte concentraþi pe
program”, a menþionat Mayorkas.
În septembrie, Statele Unite au
adãugat Croaþia în programul Visa
Waiver, o decizie care a adus 100
de milioane de dolari pentru
economia SUA, potrivit directorului
executiv al Asociaþiei de turism din
SUA, Roger Dow. ADVERTISING

„De fiecare datã când sunt
adãugate noi þãri, cãlãtoriile pur ºi
simplu cresc”, a spus ºi directorul
executiv al Asociaþiei de turism din
SUA, Roger Dow. Încã din februarie,
Mayorkas a discutat cu Comisarul
Comisiei Europene pentru Afaceri
Interne ºi ambii „ºi-au
exprimat interesul pentru
menþinerea acordului
dintre SUA ºi UE ºi pentru
a coopera cu Bulgaria,
Croaþia, Cipru ºi România,
astfel încât cele patru þãri
sã îndeplineascã criteriile
cerute pentru Programul
de scutire de vizã”,
relateazã Reuters.

Deocamdatã însã nu a

ROMÂNII AR PUTEA INTRA ÎN SUA FÃRÃ VIZÃ!

Americanii vor ridicarea vizelor
pentru România, Israel,

Cipru, Bulgaria

fost avansat ºi un calendar privind
data la care Israel, Cipru, Bulgaria
ºi România vor putea beneficia de
ridicarea vizelor.

Existã, însã, ºi o condiºie foarte
clarã ºi fermã: Ratã de respingere
a vizelor de sub 3%!

România încearcã de mai mulþi
ani sã fie acceptatã în Programul
Visa Waiver, astfel încât viza sã nu
mai fie necesarã pentru cãlãtoriile
de mai puþin de 90 de zile. Pânã
acum însã, þara noastrã nu a reuºit
sã atingã pragul minim privind rata
de refuz a vizelor, adicã sã ajungã
la 3%. În decembrie 2020, fostul
ambasador SUA în România,
Adrian Zuckerman, a amintit de
aceastã condiþie impusã de SUA,
precizând cã, atunci, rata de
respingere a vizelor era de 10%. În
luna aprilie, Andrei Muraru, pe
atunci viitor ambasador al României
al SUA, spunea cã pânã în 2024
românii vor merge fãrã vize în
Statele Unite ale Americii.

50 States, One Community
este numele simbolic sub care
ambasadorul României în Statele
Unite ale Americii, Andrei Muraru,
începe o serie de vizite în comunitãþile
româneºti din statele americane.

“Vreau sã ne cunoaºtem
personal, indiferent de punctul
cardinal al Americii în care vã aflaþi.
Vreau sã spunem împreunã
povestea României ºi prin acest
demers, îmi doresc sã fim parteneri
în realizarea unui deziderat care
reprezintã una dintre cele mai
importante prioritãþi ale mandatului
meu de ambasador: intrarea
României în Programul Visa
Waiver. Pentru asta, am nevoie de
sprijinul vostru, de implicare activã
în procesul de cooptare a
autoritãþilor americane”, a declarat
ambasadorul Andrei Muraru într-un
mesaj adresat comunitãþii de
români din SUA.

Prima vizitã oficialã ca parte a
acestui turneu va începe, la finalul
acestei sãptãmâni, în statul Ohio,

u n d e
ambasadorul
Muraru se
întâlneºte
cu membrii
comunitãþii
de români,
v i z i t ea zã
Catedrala
Ortodoxã
Românã Sf.
Maria din

Ambasadorul Andrei Muraru
începe turneul

„50 States, One Community”
în comunitãþile româneºti din SUA

Cleveland, cea mai veche parohie
româneascã ortodoxã din SUA,
precum ºi Grãdina Culturalã
Românã. De asemenea, ambasadorul
român va avea întâlniri cu conducerea
Cleveland State University ºi
conducerea companiei Timken.

Ambasadorul României a ales, în
mod simbolic, sã înceapã aceastã
serie de vizite cu statul Ohio, acesta
fiind unul dintre statele þintã ale
primului val de emigraþie
româneascã.

Informaþii de context
În Ohio, în special în zona

oraºului Cleveland, se aflã una
dintre cele mai vechi comunitãþi de
români din SUA. Catedrala
Ortodoxã Românã Sf. Maria din
Cleveland este cea mai veche
parohie româneascã ortodoxã din
SUA, în 2004 celebrând o sutã de
ani de existenþã. De asemenea, din
Cleveland International Hall of
Fame History fac parte mai mulþi
membri de origine românã.

Grãdina Culturalã Românã,
inauguratã în 1967, face parte din
seria Grãdinilor Culturale din
Cleveland, acesta fiind un parc
public înregistrat în Registrul
Naþional al Locurilor Istorice din
SUA. În Grãdina Culturalã Românã
se aflã o statuie a compozitorului
George Enescu ºi este arborat în
permanenþã drapelul României. Pe
indicatorul care oferã explicaþii
privind Grãdina Culturalã Românã,
se aratã cã “Societatea Carpatina,
prima societate româneascã din
America, a fost înfiinþatã la 1
noiembrie 1902, când un mic grup
de 41 de români s-a întâlnit ºi a
pus bazele societãþii”.

În Cleveland existã un Consulat
General Onorific al României. De
asemenea, în zona Cleveland este
localizat sediul Uniunii ºi Ligii
Societãþilor Româneºti din
America, cea mai veche organizaþie
a românilor americani.

Ambasada României în
Statele Unite ale Americii

 Romeo Crîºmaru
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„De fiecare datã când ni s-a
cerut ajutorul ºi am avut posibilitatea
sã sprijinim unitãþile medicale din
judeþ, am fãcut-o, cu atât mai mult
în aceastã perioadã în care
pandemia de COVID-19 a presupus
mobilizare ºi solidaritate pentru toþi
responsabilii din administraþiile
locale ºi judeþene! Deºi bugetul
judeþului este strâmtorat ºi se fac
eforturi pentru plata salariilor
angajaþilor aparatului de specialitate
ºi cele ale angajaþilor instituþiilor din
subordine, nu am putut sã nu ofer
sprijin Spitalului Municipal din

Poliþiºtii din cadrul Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Mehedinþi
desfãºoarã în permanenþã activitãþi
pentru prevenirea ºi limitarea efectelor
pandemiei de COVID-19, dar ºi de
informare a cetãþenilor cu privire la
noile prevederi legislative ºi mãsuri
adoptate în acest context. Cele mai
multe dintre aceste activitãþi se
realizeazã prin cooperarea cu alte
structuri cu atribuþii pe linia menþinerii

Acþiune pentru informarea cetãþenilor privind prevenirea rãspândirii ºi
      limitarea infectãrii cu virusul SARS COV-2

ordinii publice, scopul fiind unul
comun, ºi anume limitarea
rãspândirii virusului. Activitãþile
vizeazã, în special, zonele aglomerate,
agenþii economici, dar ºi
restaurantele. În urma activitãþilor
desfãºurate, au fost aplicate ºi 2
sancþiuni contravenþionale pentru
nerespectarea prevederilor Legii nr
55/2020, în valoare de 1000 lei.

Având în vedere noile mãsuri

prevãzute de HG 1090/2020 privind
prelungirea stãrii de alertã pe teritoriul
României, activitãþile poliþiºtilor
mehedinþeni integreazã verificarea
respectãrii prevederilor referitoare la
portul mãºtii de protecþie, respectarea
interdicþiei de circulaþie, a programului
de funcþionare al operatorilor
economici, restaurantelor, cafenelelor,
precum ºi respectarea obligaþiei
persoanelor de a face dovada, în
condiþiile date, a dovezii de vaccinare
sau trecere prin boalã. Dintre restricþiile
ce trebuie respectate, menþionãm
urmãtoarele: - purtarea mãºtii de
protecþie este obligatorie în toate
spaþiile publice închise ºi deschise,
pentru toate categoriile de persoane,
vaccinate, trecute prin boalã sau
nevaccinate; - activitatea restaurantelor
ºi cafenelelor , în interiorul clãdirilor
ºi la terase este permisã pânã la 50%
din capacitatea maximã a spaþiului în
intervalul orar 05.00-21.00; -
circulaþia, în intervalul orar 22:00 –
05:00, este interzisã în toate zilele

sãptãmânii pentru persoanele care nu
deþin certificat verde, cu precizarea cã
persoanele nevaccinate pot circula în
acest interval orar pe baza declaraþiei
pe proprie rãspundere, a adeverinþei
de la angajator sau a legitimaþiei de
serviciu, în timp ce persoanele
vaccinate pot circula fãrã restricþii; -
programul de funcþioare al agenþilor
economici este stabilit în intervalul orar
05:00-21:00; - în centrele ºi parcurile
comerciale, accesul este permis
doar pentru persoanele care deþin
certificat verde; - este interzisã
activitatea cluburilor, barurilor,
discotecilor ºi organizarea de
petreceri private (nunþi, botezuri).

Recomandãm tuturor cetãþenilor sã
pãstreze distanþarea fizicã, sã poarte
masca de protecþie, sã nu se expunã
la riscuri. Poliþiºtii mehedinþeni vor
continua activitãþile pentru informarea
cetãþenilor ºi operatorilor economici
ºi în perioada urmãtoare, dar vor
acþiona ºi pentru prevenirea
nerespectãrii legislaþiei în vigoare.

Ajutor de urgenþã pentru Spitalul Orºova, din partea Consiliului Judeþean
Consiliul Judeþean Mehedinþi a alocat 100.000 de lei, din

fondul de rezervã, pentru achiziþionarea unui cazan pe
combustibil solid cu ajutorul cãruia Spitalul Municipal de la

Orºova va primi apã caldã ºi cãldurã. Totodatã, o rectificare
de urgenþã a reuºit sã asigure, la limitã, plata salariilor în

unitãþile subordonate, inclusiv DGASPC Mehedinþi.

Orºova pentru ca bolnavii internaþi
aici sã aibã cãldurã. Astfel, în
ºedinþa de Consiliu Judeþean de
astãzi, am propus ºi s-a aprobat
alocarea sumei de 100.000 lei, din
fondul de rezervã al bugetului
judeþului, cãtre UAT Orºova, pentru
susþinerea financiarã a Spitalului
Municipal Orºova, în vederea
achiziþionãrii unui cazan pe
combustibil solid pentru producerea
apei calde ºi încãlzirea clãdirilor din
cadrul unitãþii. Practic, cu aceºti
bani, se va achiziþiona un nou cazan,
dupã ce unul dintre cele douã

cazane existente s-a fisurat
ºi nu mai poate fi reparat”,
a declarat preºedintele CJ
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   „Consiliul Judeþean
Mehedinþi sprijinã unitãþile
medicale din judeþ, chiar ºi

în aceste vremuri în care bugetele
locale sunt la limitã. Înþelegem cã
perioada pe care o traversãm este
una cumplitã, din cauza pandemiei
de COVID-19 ºi situaþia impune, mai
mult ca oricând, mobilizare ºi
solidaritate pentru toþi responsabilii
din administraþiile locale ºi judeþene!
Aºadar, din bugetul strâmtorat al
judeþului, din care se fac eforturi
mari pentru plata salariilor
angajaþilor aparatului de specialitate
ºi cele ale angajaþilor instituþiilor din
subordine, au fost alocaþi 100.000
de lei, la propunerea preºedintelui

Aladin Georgescu, din fondul de
rezervã, cãtre UAT Orºova”, a precizat
vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Ramona Cupã.
În urma calculelor fãcute ºi a
gestionãrii sumelor mici pe care
le are la dispoziþie, Consiliul
Judeþean a reuºit, printr-o
rectificare bugetarã, sã asigure
plata salariilor nete pentru luna
octombrie pentru angajaþii
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
dar ºi pentru angajaþii de la
Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului,
Direcþia Publicã Comunitarã de
Evidenþã a Persoanelor, pentru
personalul neclerical, pentru
Muzeul Regiunii “Porþilor de Fier”
ºi Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”.

 Romeo Crîºmaru

 Biroul de presã
al IPJ Mehedinþi
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (XI)
Discriminarea atinge pe zi de trece forme tot

mai accentuate, hidoase. Marile magazine tip
mall, la ordinul general al autoritãþilor,
restricþioneazã intrarea solicitând certificatul
verde. Prin super-market-uri, se mai poate intra
fãrã certificat verde doar în anumite condiþii,
pe trasee bine marcate, asta spre a se proteja…
vaccinatul de nevaccinat. Nevaccinaþii sunt
trãdaþi pe fiecare zi, sunt terfeliþi în fiecare ceas
ce le-a mai rãmas din aceastã pandemie! Încet,
dar sigur, arafaþii, cîþii ºi iohaniºii îi încalecã,
cu sprijinul unei clase politice aservite în marea
ei majoritate, propriilor interese, fie politice, fie
economice, fie de menþinere a statutului
câºtigat. Nevaccinaþii vor muri nu doar de frig,
ci ºi de foame, se vor îngrãmãdi curând la
magazinele de cartier, acolo, unde, firesc, într-
o economie de piaþã, preþurile vor escalada,
dupã principiul cerere mare, preþuri mari! Vor
ajunge sã punã cãrãmizi ca altãdatã, pe vremea
ceauºistã, la rândul format de cu noaptea-n cap,
se vor certa pe ultimele pâini, pe ultimele
“cartoane” de ouã, sticle de apã sau suc,
gestionarii vor munci de dimineaþa pânã seara,
când vor cade epuizaþi…

Este momentul unei revizii serioase a
atitudinii mediului politic central, dar ºi al
celui local: presiunea discriminãrii apasã tot
mai mult pe umerii ºi aºa sãrãciþi ºi umiliþi ai
românului care nu acceptã sã fie la dispoziþia
unui tratament despre care nu ºtie decât
versiunea oficialã, toate celelalte cu privire la
vaccinuri nefiind agreate, mai mult, fiind
demonizate, tratate ca elemente duºmãnoase
liniei oficiale… Un complot general îndreptat
cãtre nevaccinaþi, în condiþiile în care ºi cei
vaccinaþi sau trecuþi prin boalã sunt expuºi
aceluiaºi pericol al contaminãrii cu nefastul
virus, atât cât este el, oficial, de periculos.

Statisticile aratã cã în primele trei trimestre
ale acestui an, au murit 63.000 de pensionari,
cu mult peste cifra aceleiaºi perioade a anului
trecut, 2020. De ce aceastã mortalitate?
Covidul? Bolile bãtrâneþii lor agravate peste
mãsurã? Ce explicaþie ar putea fi? Existã vreo
legãturã între vaccinurile administrate acestora
ºi rata mortalitãþii în rândurile lor? Existã, la
fel, vreo legãturã între declaraþia Cristinei
Lagarde, de la Banca Europeanã Comercialã,
de acum doi ani, privind pensionarii ca
populaþie “inutilã”, doar consumatoare de
resurse, ºi care trebuie eliminatã?

O logicã simplã ne conduce cãtre legãturi
certe, coincidenþele pe toate aceste planuri
fiind excluse cel puþin din raþiuni de bun simþ!

Campania de vaccinare, chiar dacã dusã la
capãt, în acea proporþie de 70-80 la sutã din
populaþie, cu certitudine, va continua. Dovada
ar fi cã dupã primul tip de coronavirus, a apãrut

al doilea, al treilea, acum, acesta, al patrulea,
“Delta”, de fiecare datã, “val”, cum i s-a spus,
fiind necesare noi restricþii, noi vaccinuri, dar ºi
o supralicitare a nevoii de vaccinare pe fondul
ºtirilor cu mulþi morþi, cu infestãri interminabile
prin sate ºi oraºe, cu teroarea carantinãrii. Toate
acestea, la un loc, duc la nevrozare, duc la
depresie, duc la boli vechi reactivate, iar
tratamentul spitalicesc, în afara celui anti-covid,
este restricþionat, paturile sunt rechiziþionate
pentru spitale-suport covid, puþine mai sunt
spitalele care se ocupã ºi de ceilalþi pacienþi.
Medicii ºi asistentele sunt depãºiþi ºi depãºite
de anvergura fenomenului, ni se spune, dar prin
media circulã ºi imagini ºi ºtiri cu spitale goale,
dar rezervate “luptei anti-covid”… Între timp,
morgile spitalelor sunt arhipline, se carã morþii
de cãtre familii într-un ritm funest, îndoliat ºi
sfâºietor… Cimitirele sunt supra-solicitate,
mormintele se sapã ºi la marginea lor, se extind,
cum s-ar spune, cimitirele, volens nolens…

Iar România este în crizã politicã, plus criza
economicã mondialã, care ne loveºte ºi ea din
plin. Se doreºte, aºadar, reducerea populaþiei
la nivel planetar ºi s-a început virulent,
experimental, cu România, aºa cum se afirmã
prin unele teorii conspiraþioniste, sau este
vorba doar despre incompetenþã româneascã,
pe fondul lipsei de educaþie, de aici, procentul
mare de nevaccinaþi, iar de aici, ratele mari de
incidenþã la mia de locuitori? Oficial, cea de a
doua parte a întrebãrii noastre este valabilã -
populaþie needucatã, dezinformatã,
conservatoare, exagerat de religioasã etc -
prima parte a întrebãrii, însã având ºi ea
suportul ei argumentativ, dar respins de oficialii
români ºi de cei europeni. Pe acest fond, al
dreptãþii celui de la putere, indiferent cât este
ea, dreptatea, de… dreaptã, orice împotrivire
este strivitã nu prin obligarea - deºi, parþial, a
început - la vaccinare, ci prin impunerea
abuzivã de restricþii celor nevaccinaþi, care
aduce în prim plan discriminarea. Dar
discriminarea este anulatã masiv de o aderare,
ºi ea forþatã, a reþelelor de magazine la
impunerea restricþiilor cãtre populaþie, la fel,
anulatã ºi de propaganda continuã privind
moartea de prin spitale, de prin tot felul de
locuinþe, peste tot, de covid, covid, covid…

Au încãlecat România, ºi puterea centralã, ºi
cea europeanã, ºi cea mondialã sanitarã,
începând cu OMS, ºi o strivesc între hamurile
ºi hãþurile unei politicii sufocante, care a depãºit
demult, subtilitatea… Condamnatã la extincþie,
aºa a ajuns populaþia României contemporane,
prin sãrãcie, frig, foamete, peste care se
suprapune o asistenþã sanitarã precarã, o
educaþie amputatã periodic, slab subvenþionatã
ºi haotic manageriatã… C. OVIDIU

În Mehedinþi indemnizaþia de
handicap a ajuns o afacere

Un recent control efectuat de Direcþia Generalã
pentru Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului din
subordinea Consiliului Judeþean Mehedinþi a scos
la ivealã o situaþie uluitoare. Un numãr considerabil
de mehedinþeni primesc indemnizaþii de handicap
gradul I, cu însoþitor, dar ei sunt atât de sãnãtoºi,
încât au plecat la muncã în strãinãtate.

Controlul a plecat de la unele informaþii, potrivit cãrora
mai multe persoane încaseazã nejustificat sume mari de
bani, dupã ce s-au declarat handicapaþi. În cazul acestora,
a fost luatã mãsura sistãrii plãþii acestor venituri.

„Din pãcate, avem confirmãri ale faptului cã încadrarea
în grad de handicap pare sã fi devenit o afacere. Dincolo
de angajaþii din instituþiile publice, încadraþi în diverse
grade de handicap, pentru care am cerut – în urmã cu
câteva luni – reevaluãri ºi unde s-a constatat cã un sfert
dintre aceºtia sunt încadraþi pe nedrept în grad de
handicap, acum, am fãcut solicitãri cãtre toate primãriile
din judeþ, pentru a afla dacã persoanele încadrate în grad
de handicap mai locuiesc efectiv (aºa cum prevede legea)
în judeþ, sau sunt plecate în strãinatate – informaþie pe
care o primisem, anterior demarãrii acestor controale,
despre aceste persoane. În urma solicitãrilor pe care le-
am fãcut cãtre toate primãriile din judeþ, am constatat cã
zeci de persoane încadrate în grad de handicap sunt
plecate la muncã în strãinãtate în diverse þãri – Franþa,
Germania, Italia, însã, cu toate acestea, beneficiazã de
indemnizaþie. Un aspect foarte grav depistat, în urma
controalelor, a fost acela privitor la faptul cã unele dintre
aceste persoane – încadrate în gradul I de handicap (adicã
acel grad de dizabilitate, ce presupune însoþitor) sunt
plecate, la rândul lor, la muncã în strãinãtate. Gradul I cu
însoþitor presupune cã ai afecþiune foarte gravã, pentru
care îþi trebuie însoþitor ºi nu te poþi descurca singur. În
momentul în care eºti încadrat într-un grad de handicap
cu însoþitor ºi, totuºi, pleci la muncã în strãinãtate, e clar
cã, undeva, a existat o deficienþã în întocmirea dosarului
de handicap. Pânã în acest moment, am depistat 60 de
persoane în aceastã situaþie. Avem, situaþii în care am
identificat 15 cazuri într-o singurã comunã.”, declarã
directorul D.G.A.S.P.C. Mehedinþi, Adrian Bidilici.

Instituþia, aflatã în subordinea CJ Mehedinþi, a
început un amplu plan de verificare a modalitãþii
acordãrii indemnizaþiilor pentru persoanele aflate în
dificultate, iar de fiecare datã, aceste controale ºi-au
atins scopul: au scos la ivealã nereguli grave ºi
încãlcãri ale legii. Spre exemplu, s-a constatat cã, din
totalul populaþiei judeþului, aproximativ 22 de mii de
persoane sunt încadrade în diverse grade de handicap,
ceea ce reprezintã 10 la sutã din populaþia judeþului.
Pentru fiecare din neregulile întâlnite, au fost luate ºi
mãsuri, astfel cã cei care au încercat sã pãcãleascã
legea, au rãmas fãrã ajutoarele primite, pe nedrept,
pânã atunci, din partea statului. Totul: deoarece se
doreºte venirea în sprijinul persoanelor care, cu
adevãrat, au nevoie de sprijinul statului.

TUPEU MAXIM!

  R. C.
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Distrugerea memoriei colective (2)

Acad. Ioan-Aurel Pop,
Preºedintele Academiei Române

www.art-emis.ro/editoriale

Rãzboiul a fost o practicã moralã
în tot Evul Mediu, turnirurile ºi
duelurile au fost prilejuri de
manifestare a onoarei cavalereºti, iar
asuprirea ºi prigonirea unor grupuri
marginale ale societãþii o datorie a
autoritãþilor ºi a unora dintre indivizi.
Fireºte, cu vremea lucrurile s-au
schimbat treptat, pe etape. În
momentul în care a intervenit justiþia
modernã, rãzbunarea sângelui a fost
interzisã. „Declaraþia drepturilor
omului ºi ale cetãþeanului” a fost
adoptatã la începutul Marii Revoluþii
Franceze (1789), „Declaraþia
universalã a drepturilor omului”
dupã Al Doilea Rãzboi Mondial
(1948), de cãtre O.N.U., iar anumite
legi împotriva discriminãrilor de
multiple tipuri abia în deceniile din
urmã. Prin urmare, chiar dacã ceva
este imoral ºi ilegal în epoca noastrã,
nu înseamnã cã a fost la fel ºi în
trecut. Lumea medievalã s-a axat pe
ierarhie, supunere, privilegiu,

credinþã, onoare cavalereascã ºi nu
pe libertate, egalitate, democraþie,
frãþie, liberalism etc. Dacã ajungem
sã îi judecãm pe oamenii medievali
dupã valorile care s-au afirmat în
lume dupã moartea lor, comitem nu
numai o mare eroare istoricã, dar ºi
o eroare logicã. Cum sã-l
condamnãm pe cineva cã nu a fãcut
ceea ce nu ºtia, ceea ce nu exista pe
vremea lui?

Este la fel cum l-am aresta, judeca
ºi condamna pe cineva pentru o
faptã din anul 2000, pe baza unei
legi apãrute în 2020. Cum sã acuzi
pe cineva pentru nerespectarea unor
legi ºi principii morale care nu
existau în vremea sa? Faþã de
epocile în care au trãit ºi faþã de
gândirea curentã a lumii în care au
trãit, Harriet Beecher Stowe,
Margaret Mitchell, Cristofor
Columb, Churchill, Carol al XII-lea
(trecãtor prin Þara Moldovei), Carl
Liné au fost niºte vizionari. Ei au
revoluþionat, fiecare în felul sãu,
societatea contemporanã lor ºi au
pregãtit un viitor bun. Cu toþii au fost
ieºiþi din comun în sensul cel bun
ºi, tocmai de aceea, au lãsat în urmã
opere monumentale ºi, tocmai de
aceea, li s-au fãcut statui. Cu ce drept
- în afarã de dreptul forþei brute, al
ignoranþei ºi al manipulãrii - ne
ridicãm noi contra memoriei lor?

Faptele acestea din ultima vreme
amintesc de Nero, de Inchiziþie, de
Lenin, de Stalin, de Hitler, de Mao

Zedong ºi de toþi dictatorii care au
distrus lumi, care au interzis
universuri reale ca sã construiascã
lumi ºi universuri false. Comunismul
a distrus, totuºi, cele mai multe
statui, iar în Rusia Sovieticã a topit
chiar ºine de cale feratã, din simplul
motiv cã acestea erau fãcute de
„capitaliºti”. Nu ne putem rãzboi
de fiecare datã cu istoria ca sã
construim o lume dreaptã.

Supãrarea pe istorie este ridicolã.
Cele mai multe dintre relele societãþii
contemporane zac în însãºi
societatea contemporanã. Pentru
prejudecãþile ºi faptele noastre nu au
cum sã fie vinovate cãrþile, filmele,
statuile sau oamenii din trecut, ci
educaþia greºitã, primitã în familie ºi
în ºcoalã, anturajul nepotrivit,
ignoranþa ºi prostia. Superioritatea
noastrã faþã de poliþistul care a omorât
prin sufocare o fiinþã omeneascã nu
constã în forþa de distruge, ci în arta
de a construi. Câþi dintre aceia care
au interzis un film, care au condamnat
o carte, care au dat jos o statuie ºtiu
sã vorbeascã în chip armonios
despre acel film, despre acea carte,
despre acea statuie?

„Un popor fãrã culturã este un
popor uºor de manipulat”, avertiza
demult Immanuel Kant. Câþi dintre
noi pot cântãri ºtirile care ne
asalteazã clipã de clipã prin toate
mijloacele de informare în masã?
Foarte puþini dintre noi au în minte
informaþiile necesare ca sã poatã

face asta. Majoritatea nici nu se
strãduiesc sã aibã astfel de baze
date. Iar memoria calculatorului
sau a telefonului degeaba le are,
dacã nici mãcar nu ne strãduim sã
cãutãm. Pe aceastã lipsã de
discernãmânt mizeazã ºi
„formatorii de opinie” manipulatori
contemporani. Sunt forþe care vor
sã ne transforme în demolatori, fãrã
sã ne creeze premise de a fi ºi
arhitecþi/ constructori. De planurile
de construcþie se ocupã alþii. Pe
vremuri, eram învãþaþi cã cine
stãpâneºte informaþia stãpâneºte
lumea. Azi ºtim cã nu este aºa, din
moment ce manipularea informaþiei
devine mai puternicã decât
informaþia însãºi.

Spre a ne deºtepta nu avem nevoie
de nimic foarte scump ºi foarte
complicat, ci doar de o educaþie pusã
în serviciul omului ºi al omenirii, de
o educaþie bazatã pe virtuþi, pe valori
ºi pe încredere. Printr-o astfel de
educaþie, vom ºti cã o crimã nu se
pedepseºte printr-o altã crimã, ci prin
aplicarea justiþiei ºi cã o distrugere
nu trebuie urmatã de alte distrugeri,
ci de creaþii durabile, puse în slujba
adevãrului ºi a dreptãþii. În plus, ca
istoric, sunt convins cã mãrturiile
din vremuri trecute - mai ales
creaþiile spirituale - chiar dacã
exprimã alte idei ºi idealuri decât
ale noastre, sunt pãrþi din viaþa
omenirii, cu toate avatarurile sale
ºi meritã tezaurizate cu grijã.

Nu-mi iese din minte o imagine
recentã, din teritoriul dominat
vremelnic în Orientul Apropiat de
cãtre un pretins stat, imagine în care
tineri vânjoºi mascaþi distrugeau cu
ciocanele basoreliefuri, statui ºi
ziduri vechi de mii de ani, ca sã
dovedeascã ce altceva decât
primitivism, forþã brutã, dispreþ faþã
de oameni! Ca sã nu se mai
întâmple aceste lucruri tragice, ca
sã nu mai ajungã raþiunea sã fie
dominatã de fanatism, avem nevoie
de responsabilitate ºi demnitate, iar
acestea se dobândesc prin educaþie
serioasã, preþuitoare a creaþiei
umane din toate timpurile.

Aceeaºi Dunãre, altã locaþie, alt decor, alþi oameni,
altã stare de spirit, aceleaºi culori, lucrãri noi, ecopicturã...

Format artistic fiecare distinct, în tabara de
creaþie de la Berzasca participanþii au avut prilejul
sã se ex-prime în sintonie cu trãirea indusã de
coordonatele topografice noi.

Tumultul curgerii, amploarea fenomenului,
efervescenþa energeticã a locului obligã la imersia în
adâncul spiritului pentru a te regãsi ºi astfel impactul
cu mãreþia transpare în creaþie. Deºi pãstreazã acelaºi
stil, o altã stare de spirit sãlãjuieºte în artist. Mãreþia
naturii dã imbold trãirii  pe care creatorul o converteºte
în mãsura valorii proprii cãutatã de privitor în fiecare
picturã. Apusul de soare surprins la marginea unui
câmp nu produce impresii  asemãnãtoare celor din
preajma colosalului (masivitate, neliniºte, impresio-
nare, impunere, Dunãre). Totul þine de mãiestria
artistului în a se surprinde în acele clipe de uluialã,

BERZASCA -2021 sau DESPRE ARTA PLASTICÃ ITINERANTÃ
de a le trãi cu devoþiune ºi a încerca sã le transpunã
pe pânzã. Nu reproduceri, ci mãrturisiri plastice. Iatã
de ce întâlnim în pânzele participanþilor feþele neºtiute
ale mãreþiei naturale din sufletul artistului plastic. Cã
acesta le codificã anume, þine de meºteºugul artei la
care trudeºte. Trãiri ºi impresii... Cu cât distanþa din-
tre ele este mai micã, cu atât apropierea de esenþe
(subconºtient) este mai mare ºi naºte plãcerea este-
ticã, acest ferment existenþial care ne face mai buni, mai
înþelegãtori (cu noi) ºi toleranþi (faþã de ceilalþi). Fiecare
creaþie este o regãsire a sinelui ºi o îndepãrtare de egou.

Delimitarea în diferenþã, alteritate ºi pluralism,
reprezintã  câºtigul fiecãrui participant la tabãra de creaþie
BERZASCA 2021, iar în final al iubitorului de artã.

În încheiere sântem îndreptãþiþi sã afirmãm cã
frumuseþea locurilor stimuleazã creaþia, care
rãzbate în valenþele noi ale exprimãrii plastice ale
fiecãrui participant. Ion Diaconu
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Am ajuns la punctul înþepenit,
numit azimut, moment în care
trebuie sã prevenim istoria sã nu
tragã în oameni, ci în agresiunile
care au ghemuit la polul opus
demnitatea ºi viaþa cetãþenilor. Ce
facem cu cei vaccinaþi care fac
forme grave ºi mor? Dacã aveþi
speranþa cã valul patru se terminã
ºi vom intra în normalitate, vã
înºelaþi! Cretinii planetei mai au
tulpini de virus în laboratorul
secret! Coarda socialã e foarte
întinsã, peste tot, în lume. Dacã
va plesni ºi se va rupe în alte
state mai puternice, nu va mai
rezista nici la noi!

Cînd politicianul obligã omul de
rînd ºi medicul sã se vaccineze,
înseamnã cã nu-i vorba despre
sãnãtate, ci de altfel de interese.
Pandemia mãrºãluieºte în România
în funcþie de jocurile politice. Ba ne
spune Iohannis cã „pandemia e în
vacanþã”, ba interdicþii,  ba
relaxarea, ba restricþii made în
Arafat. Cînd ºi cum au ei pofte.
Oare cînd se va vindeca de tot clasa
politicã româneascã? Un vaccin
pentru clasa politicã, pe cînd? Sau

Se rotesc la guvernare hoþii sãtui cu hoþii flãmînzi

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

un tratament cu scopolaminã,
aºa cum se proceda în urmã cu
decenii pentru interogarea
agenþilor secreþi. Nu degeaba a
fost  numi tã „Respiraþ ia
Diavolului”. Am afla multe!

Corupþia persistã, partidele se tot
rotesc, dar nu ele ameþesc, ci
poporul. Sistemul medical
românesc are nevoie de continuitate
la conducere, pentru a dezvolta
proiecte de reformã. Cu patru
miniºtri schimbaþi într-un an,
sistemul public de sãnãtate e tot la
terapie intensivã, tot mai des,
aruncat în flãcãri cu chibriturile
puterii. De la Bãsescu la Iohannis,
am avut parte de tot felul de
experimente ºi programe, fãrã nicio
legãturã cu sãnãtatea, pacea ºi
liniºtea socialã, ci cu distrugerea
omului, lãrgirea corupþiei ºi
sãrãciei, lãrgirea zonelor de
influenþã ale mafioþilor locali ºi ale
marilor puteri. În România, toate se
umflã datoritã magicienilor puterii:
numãrul infectãrilor, al morþilor,
facturile, datoriile þãrii, sãrãcia,
spaima ºi disperarea în faþa
viitorului apropiat. Pînã ºi dreptul
la viaþã a devenit discutabil.

Din timpul dictaturii Bãsescu,
continuînd cu cea Iohannistã,
Justiþia a ajuns o casã pãrãsitã, unde
s-au aciuat ºi solidarizat împotriva
valorilor morale, împotriva statului
de drept, numeroase cãpuºe în robã
ale strãzii corupte, grupuri de
infractori, care în complicitate cu
oamenii politici vînd ºi cumpãrã, la
fel ca în bazare ºi tîrguri de mãrfuri,
tot felul de sentinþe favorabile

unora, apãrînd ºi favorizînd
infractorii, jefuitorii patrimoniului
naþional. ªantaj, justiþ ie la
comandã, dispreþ evident faþã de
lege ºi de valorile româneºti, bani,
putere, sex, maºini, avere, astea
sînt reperele la care se raporteazã
ºi pe care le transmit mulþi dintre
cei care deþin puterea, conectaþi la
conductele de bani murdari. În 32
de ani de democraþie de baltã, prin
votul nostru, mãsluit de cei din
umbrã, n-am fãcut altceva decît sã
rotim la guvernare hoþii sãtui cu
hoþii flãmînzi. „ªi cu asta ce-am
fãcut?” - vorba lui Constantin
Tãnase. Au privatizat pînã la firul
ierbii, adicã, au dat economia
româneascã, apele ºi pãdurile pe
mîini strãine. Ce se va întîmpla
cînd nu va mai fi nici un obiectiv
economic de furat, pardon de
privatizat. Ne vor obliga sã ne
privatizãm proprietãþile personale,
copiii ºi organele interne. Am fost
transformaþi într-o colonie
insalubrã, la dispoziþia cãmãtarilor
ºi criminalilor mondiali ºi
autohtoni, care se distreazã cu
sãnãtatea, demnitatea, cu banii
noºtri ºi cu viaþa noastrã.

Aproape tot timpul mahmuri,
guvernul, guvernatorul ºi
preºedintele, joacã golf cu leul
românesc, aruncîndu-l de pe orbitã
în jungla pantei depreciative.
Datoria României, umflatã cu bani
daþi pe apa bãncilor strãine, la cea
mai mare dobîndã din UE 4,83%,
a crescut de la 76,6 miliarde euro
(octombrie 2019) la 110,3 miliarde
euro (iulie 2021). Viteza de creºtere
a datoriei publice este dublã faþã
de viteza de creºtere a PIB. Suma
suplimentarã plãtitã de România ca
dobîndã pe seama datoriei create
de vînzãtorii guvernamentali
peneliºti este de 1,2 miliarde euro/
an, respectiv, circa 12 miliarde euro
la final. Cu 12 miliarde euro
România putea construi ºcoli,
autostrãzi, spitale, putea creºte
salariile, alocaþiile, pensiile, putea
dezvolta economia ºi agricultura.
Însã din cauza guvernului lui
Iohannis se vor risipi 12 miliarde
de euro pe dobînzi. La cine, unde
vor ajunge aceste furturi oficiale?

Comisioanele pentru datoria de
33,7 miliarde euro, plus cele 12
miliarde din dobînzi, unde vor fi
spãlate? Cît din aceste sume uriaºe
se întorc ca ºpagã pentru
plasamente de succes? În ce
conturi, sub ce formã, prin ce
reþele, în ce tip de instrumente
financiare sau mobiliare? Dacã
peneliºtii erau patrioþi, nu hoþi, cu
33,7 miliarde euro reconstruiau din
temelii România! La borna lui 1989
eram boieri în Europa: zero datorii,
iar agricultura ºi economia duduiau
de sãnãtate. Potrivit unui studiu al
Rezervei Federale (F.R.B.), citat de
Bloomberg, cele mai mari bãnci din
Statele Unite au înfiinþat în ultimii
30 de ani peste 15.000 de
subsidiare la nivel global, pentru a
plãti taxe mai mici ºi pentru a scãpa
de anumite reglementãri stricte.

România a fost þinta piraþilor
internaþionali de resurse ºi bogãþii,
încã de prin ’90. Distrugerea
economiei strategice, care asigura
existenþa ºi siguranþa naþionalã, le-
a reuºit din plin. Ajutate de
americani, germani, francezi ºi de
statele paralele, guvernele
României postdecembriste ºi-au
ruinat propriul stat, au chemat
veneticii ºi au împãrþit între ei
profitul de pe urma sãrãcirii
poporului. Au venit americanii la
noi, cicã sã ne apere de muºte, ca
aliaþi. Nu i-a chemat poporul! Logic
ºi normal, România n-are ce cãuta
în NATO, aºa cum logic ºi normal
ar fi ca NATO sã nu mai existe dupã
crimele sîngeroase asupra atîtor
state! Însã, existenþa NATO e
singura modalitate pentru
americani de a mai mulge bani
de la „aliaþi”.

Oricine îºi dã seama cã o altfel
de istorie a început sã se scrie
singurã în dreptul asasinilor
economici ºi vînzãtorilor de neam,
bãtînd, nu cuie, ci piroane, în sicriul
poporului, o istorie-realitate,
diferitã de istoria sedimentatã în
documente, scrisã, de multe ori
prin „Ruleta ruseascã”, cu pistolul
la tîmplã sau cu punguþa cu
galbeni, plimbatã la vedere.
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Planul Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã are o valoare de aproape
30 de miliarde de euro. Pe vremuri,
ºeful statului spunea cã România va
primi 80 de miliarde de euro. S-a tãiat
din greu din sumele iniþiale ºi s-a
ajuns la concluzia cã jumãtate din cele
30 de miliarde de euro trebuie date
înapoi pentru cã este vorba de
împrumuturi. Preºedinele Klaus
Iohannis nu a explicat unde este
diferenþa de 50 de miliarde de
euro ºi de ce prin PNNR se
primesc doar 30 de miliarde ºi
jumãtate trebuie rambursaþi.

Sunt destule state dezvoltate în
Uniunea Europeanã care au accesat
mai puþini bani ºi au evitat
împrumuturile. Au mers þintit cu
programe pentru care aveau nevoie
stringentã de finanþare ºi nu erau sume
disponibile la nivel naþional. Sau, dacã
erau, de ce sã nu iei banii pe care UE îi
oferã ca ajutor financiar gratuit?
Culmea este cã România e mult mai
sãracã decât state mult mai bogate din
UE care au luat doar câteva miliarde.

Nu se ºtie ce am fãcut cu banii
împrumutaþi în ultimii doi ani, adicã
în pandemie. Se vorbeºte cã este
vorba de peste 40 de miliarde de
euro. Ce am fãcut cu sumele
respective ºi de ce politicenii ne
povestesc acum cã þara noastrã se va
transforma peste noapte într-o oazã
de civilizaþie ºi dezvoltare cu o sumã
mult mai micã. Cine îi mai crede pe
aceºti politiceni care nu ºtiu sã
genereze performanþã ºi dezvoltare ºi
plusvaloare, ºi chiar bani în plus. Ei
ºtiu doar sã se împrumute. Campania

  ªtefan Bãeºiu

PNNR, dezvoltare sau piatrã de moarã?
de vaccinare a eºuat ºi acest lucru
va conduce la probleme economice
ºi la probleme în sãnãtate ºi în
sistemul de educaþie. Nu degeaba
lumea spune despre noi cã suntem
între idioþii Europei, alãturi de
bulgari ºi de ucrainieni.

Nu se face prea multã publicitate
la faptul cã prin PNNR þara noastrã
ºi-a asumat o serie de obligaþii
ciudate cel puþin. Adicã sã îºi pãstreze
agricultura ca în Evul Mediu. Nu a
fost accesat vreun euro pentru
modernizarea sau construirea de
sisteme de irigaþii. Nu este
întâmplãtor cã s-a întâmplat aºa,
pentru cã þara noastrã putea fi un
concurent uriaº pentru state care au
o tradiþie în agriculturã. Este cazul
Franþei care are cultivat ºi monitorizat
fiecare centimetru pãtrat de teren
agricol. La acest capitol politicienii

care au fãcut PNNR s-au vândut ºi
au vândut interesele pe termen mediu
ºi lung ale României.

Se mai vorbeºte de o aberaþie în
PNNR, în zona silvicã. Adicã nu am
mai avea voie peste doi ani sã
folosim lemne de foc. Este cea mai
mare tâmpenie posibiliã, având în

vedere cã jumãtate din populaþia
statului locuieºte în mediul rural ºi
nu are deloc acces la încãlzirea cu
gaze naturale sau la alte surse.
Cum sã urci reþeaua de gaze în vârf
de munte când nu ai reuºit sã o
aduci peste tot la oraº?

Mai sunt inechitãþi în sistemul de
pensii ºi nu vor dispãrea, având în
vedere cã în PNNR preþul plãtit este
ºi restructurarea sistemului de pensii.
Adicã nu ar trebui sã ne surprindã cã
vârsta de pensionare va creºte la 70
de ani pentru toatã lumea. Vârsta
medie la bãrbaþi în þara noastrã este
de 72 de ani. Cine va putea sã
munceascã la 70 de ani? Sunt iluzii
puse în programe de guvernare. Apoi
ar trebui, în condiþiile date, ca pensia
din stagiul de cotizare sã fie viratã
integral în contul urmaºilor. Dacã a
muncit 30, 40 sau 50 de ani, atunci

pensia respectivã sã ajungã în

contul moºtenitorilor. Statul sã nu
îl mai fure pe român la pensie, mai
ales cã la creºtere nu mai este
acoperitã nici mãcar inflaþia.

Ce dezvoltare va genera PNNR ca
sã acopere preþul concesiilor pe care
le vom face? Nu suntem în stare sã
vaccinãm populaþia ºi vrem sã
construim cine ºtie ce drumuri sau
dispensare în comune de unde a
plecat toatã lumea. Este un PNNR
care e fãcut pe genunchi. Va fi un preþ
prea mare pe care îl vom achita
pentru nimic. Nu se vorbeºte de vreo
investiþie majorã pentru sistemul
energetic. Nu vom mai produce
energie peste câþiva ani ºi vom
depinde tot mai mult de importuri.
Se lucreazã cu improvizaþii ºi nu se
mai ºtie cine trage pentru România.
Cel mai mare preþ va fi plãtit prin
pulverizarea generaþiilor de elevi
care vor învãþa tot online.

PNNR este povarã sau genereazã
dezvoltare? Deja urechile unora s-au
ciulit ºi se pregãtesc de ciugulealã
sau de vãmuit licitaþiile care vor fi
organizate pentru fondurile din
PNNR. Ne furãm iar noi pe noi?
Politicienii vorbesc de bunãstare, dar
românii nu îºi permit nici sã se
sinucidã, de teama costurilor cu
înmormântarea care va fi organizatã
de rude.
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Despre presã se spune cã
este “cea de a patra putere într-un
stat”. Stat democratic, în general. Dar
afirmaþia, care þine de separarea
puterilor într-un stat de drept,
concept de tip liberal, lansat încã din
secolul al XVIII-lea de Montesquieu,
este valabilã ºi pentru state în care
principiile democratice sunt un
deziderat, adicã vorbim de state
totalitare sau dictatoriale, inclusiv
despre cele fundamentaliste. În
acestea, a fi presã recunoscutã ca
“putere”, este mult mai problematic,
riscant pânã la execuþie, însã,

Doru Dinu Glãvan, preºedinte al Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România, cunoscutã
personalitate a presei româneºti, s-a stins din
viaþã la Reºiþa, în urma unor complicaþii generate
de infectarea cu COVID-19.

În vârstã de 75 de ani, Doru Dinu Glãvan a
intrat în presã de foarte tânãr - a început sã
publice la vârsta de 14 ani, iar la vârsta de 18
ani ajunge colaborator în presa localã ºi
regionalã. În 1965, la 19 ani, devine
corespondent al foarte rãspânditului ziar
„Sportul popular”, cunoscut mai târziu sub
numele de „Gazeta sporturilor”. În curând, este
angajat cronicar sportiv al postului naþional de
radio, continuând sã publice ºi în presa scrisã.

Calitãþile sale de reporter sunt unanim
recunoscute ºi apreciate, motiv pentru care Radio
Bucureºti l-a trimis sã transmitã ºi sã comenteze
Jocurile Balcanice, Campionatele ºi Cupele
Mondiale de atletism, nataþie ºi gimnasticã, Jocurile
Olimpice de Iarnã de la Sarajevo. Transmite în

S-a stins din viaþã jurnalistul Doru Dinu Glãvan, preºedinte al
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România (7 iunie 1946 – 31 octombrie 2021)

România, cu mult profesionalism, din
Europa, Asia ºi Australia.

Din iniþiativa sa a luat fiinþã, în 1995,
la Reºiþa, Fundaþia Radio Caraº-Severin.
Dupã un an, la 8 august 1996, Radio
România Reºiþa capãtã statut oficial de
post public local al Societãþii Române de
Radioteleviziune ºi emite pentru prima
datã în eter. În decurs de câþiva ani, sub
conducerea directorului Doru Dinu
Glãvan, Radio Reºiþa ajunge cel mai important
post regional de radio, cu cea mai mare audienþã,
acoperind nu numai întregul teritoriu al judeþului
Caraº-Severin ºi pãrþi importante din judeþele
limitrofe, ci ºi teritoriile locuite de români în
Voivodina ºi pe Valea Timocului.

Doru Dinu Glãvan, care ºi-a câºtigat
aprecierea unanimã atât a radio-ascultãtorilor,
cât ºi a specialiºtilor din domeniu, era la al treilea
mandat de preºedinte al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România, organizaþie pe care

a propulsat-o pânã la statutul de cea mai mare
din þarã, pentru care a reuºit sã obþinã statutul
de „Uniune de creaþie de utilitate publicã” ºi
cãreia i-a dedicat activitatea sa neobsitã, pânã
în ultima clipã.

Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!
Departamentul Comunicare

o Marþi, 02.11.2021, la ora 14.00, a avut loc
slujba de înmormântare la Cimitirul Iosefin din
Calea ªagului, Timiºoara.

DORU DINU GLÃVAN – in memoriam
libertatea ei, a presei, poate fi
menþinutã ºi dincolo de aceste riscuri,
iar manifestarea libertãþii înseamnã,
de fapt, putere. În România, în ultimii
80 de ani, am experimentat presa de
tip stalinist, apoi, comunist altoit pe
popular-muncitoresc, pe urmã, pe
“socialism multilateral dezvoltat”. În
toate aceste situaþii, presa
româneascã a fost ºi acaparatã de
organele de partid, a fost ºi mai de
expresie liberã, dar cenzuratã, a fost
ºi cu manifestãri de libertate de
expresie, dar mascat, bine mascat
dupã tot felul de sintagme ºi fraze cu
dublu sens, a fost ºi liberã, prin
manifeste ºi foi volante, care au
circulat în numãr limitat, scurte
perioade, dar ºi-au atins þinta,
opinia publicã ºi alimentarea
acesteia cu speranþã…
   Jurnaliºtii sunt, aºadar,
reprezentanþi ai unei forme de
putere despre care se vorbeºte mai
puþin în mediile politice, pentru cã
ea, presa, este apoliticã, ca ºi
puterea judecãtoreascã, ºi îºi face
treaba prin aceºtia. “A-ºi face
treaba” înseamnã a respecta
adevãrul, a exprima realitatea, a
confrunta ceea ce afli cu ceea ce a
existat într-adevãr ºi vrei sã reflecþi
în materialul tãu. Un astfel de
jurnalist îºi capãtã respectul

breslei jurnalistice, a comunitãþii,
a celorlalþi reprezentanþi ai
puterilor dintr-un stat democratic,
cu deosebire.
   Un astfel de om a fost DORU
DINU GLÃVAN, care a accesat
treptele ierarhiei jurnalistice de la
14 ani, la 19 ani devenind
corespondent al studiourilor
centrale de radio. A fãcut, cum se
spune, ºi presã radio ºi presã
scrisã, a înfiinþat centre de presã în
Reºiþa natalã ºi în judeþul Caraº-
Severin, dar s-a integrat ºi ºi-a pus
amprenta profesionalã ºi în alte
zone ale României contemporane,
a deprins meseria cu mare acuitate
ºi ºi-a condus subalternii din
breaslã sau prietenii care i-au
solicitat ajutor în sens jurnalistic cu
devoþiune, cu dãruire, cu credinþa
cã astfel comunitatea noastrã avea
sã devinã mai bunã ºi mai dreaptã.
   Postul cel mai înalt de conducere
din Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti
din România i-a oferit prilejul de a-ºi
pune în valoare capacitãþile
manageriale, de coagulare a forþelor
jurnalistice de la nivelul întregii þãri,
spre idealul unei prese libere,
neînregimentatã nici politic, nici
economic, nici de altã naturã. A
promovat valorile nu doar
profesionale, ºi asta este meritoriu o

datã în plus, ci ºi pe cele ale naþiunii,
pe cele ale culturii naþionale, fãrã
excese, desigur, spre laturi ultra, dând
astfel nu doar un exemplu de patriot,
aºa cum trebuie sã fie, între altele un
jurnalist dintr-o presã liberã, ci ºi
stârnind sentimente inhibate, pe
alocuri, de acele politici
internaþionaliste, acaparatoare ºi
devoratoare de identitate istoricã,
culturalã, religioasã, moralã ºi
politicã, în definitiv.
   DORU DINU GLÃVAN este deplâns
de o breaslã întreagã, pierderea lui
prin înãlþarea la Domnul, fiind grea,
dar necesar de recuperat continuând
direcþia acestuia, aducându-i desigur
ºi eventuale necesare adaptãri funcþie
de timp ºi orientãri vrednice de
idealurile înalt umanitare ºi naþionale,
canalizând expresia ºi direcþia spre
valorile libertãþii, dreptãþii, ale
adevãrului ºi justelor abordãri.
   DORU DINU GLÃVAN rãmâne în
istoria presei româneºti ca un demn
ºi important reprezentant al ei,
dedicat profesiei pânã la ultima
suflare, respectându-i valorile ºi pe
colegii sãi, jurnaliºti, dar mai ales
respectându-ºi publicul, consuma-
torul de presã, receptorul materialelor
sale ºi ale confraþilor sãi.
Dumnezeu sã-l aibã în paza Sa!

Dan ªalapa, UZPR Mehedinþi
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   Este aproape imposibil sã vorbeºti la trecut
despre un om a cãrui existenþã s-a confundat cu
activitatea sa, cu profesia, cu Uniunea. Recunosc,
pânã la implicarea lui Doru Dinu Glãvan în
reorganizarea asociaþiei profesionale a jurnaliºtilor,
ºtiam doar vag despre Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti din România. Era încã o organizaþie
din breaslã, care se chinuia sã convingã cu privire
la capacitatea sa de reprezentare. Cu tact,
înþelepciune, viziune a reuºit sã atragã în aceastã
organizaþie mii de ziariºti, deschizând porþile
Uniunii ºi pentru cei care nu fãcuserã neapãrat
studii în domeniu, plecând de la premisa cã
jurnalismul este un mod de viaþã ºi de gândire, nu
un certificat sau o diplomã. Apartenenþa la breaslã
se dovedeºte de-a lungul anilor, prin tot ceea ce
faci ºi scrii la un moment dat, prin impactul asupra
comunitãþii cãreia îi aparþii.
   Întâlnirea cu Doru Dinu Glãvan a fost de un firesc
absolut. Ca simplu membru aflat în vizitã pe la
sediul Uniunii, am început o discuþie întâmplãtoare
pe hol cu preºedintele UZPR, care s-a dovedit a fi
o persoanã extrem de amabilã, interesatã sã afle
ce mai este pe la Gorj, care sunt realitãþile din teren,
nu zvonurile care umplu spaþiul public, ce se mai
ºtie despre vechii politicieni, ieºiþi din scenã.
   Dupã ceva timp, în vreme de pandemie, prin
intervenþia sa directã, a urmat constituirea filialei
Gorj - Mehedinþi a UZPR. Ulterior, am aflat cã
preºedintele Doru Dinu Glãvan a impulsionat
constituirea de filiale în multe alte judeþe, realizând
un adevãrat maraton ºi întâlnindu-se direct cu
membrii UZP din respectivele filiale.
   Este apanajul liderilor adevãraþi sã strângã în jurul
lor sute, mii de oameni, impunându-se prin limbaj,
atitudine, putere de decizie ºi clarviziune. Un lucru
deloc simplu, mai ales atunci când este vorba de

În vara anului 1986 eram student
la Facultatea de Ziaristicã. Apropiindu-se
perioada de practicã ziaristicã, am stabilit
un portofoliu de presã. ªi, la propunerea
îndrumãtorului de curs, prima deplasare
urma sã o fac la Craiova, pentrul un articol
despre echipa Universitãþii Noastre care
eliminase din Cupa Cupelor o echipã din
Monaco ºi una din Kiev. L-am contactat
telefonic pe Sebastian DOMOZINÃ, ºi el
absolvent al Facultãþii de Ziaristicã, ºi am
stabilit datele de contact.
   Ajuns la Casa radioului craiovean într-
o sfîntã zi de sîmbãtã, lucrãtoare pe atunci,
m-a întîmpinat domnul Sebi, ocazie cu
care mi l-a prezentat pe prietenul sãu,
cronicarul sportiv Doru Dinu Glãvan. Dupã
ce ne-am mãsurat din priviri, domnul Doru
a rostit: ”nici unul dintre noi trei, nu
depãºeºte un metru ºaizeci!”.
   În cei 35 de ani, l-am întîlnit în
numeroase ocazii pe minunatul om de
presã scrisã ºi audio. A fost alãturi de noi,
cei de la DATINA, în vremuri cînd libertatea
de informare era periclitatã. În 1996, dupã
ce severinenii l-au ales ca primar
independent pe domnul Constantin DINU
(1996-2008), domnul Doru Dinu
GLÃVAN, a venit la primãrie ºi i-a adresat
invitaþia noului nostru primar pentru a se
întîlni cu domnul Mircea Ioan POPA, ºi el
fost activist PCR, ales primar independent
la Reºiþa (1992-2004). Cei doi prieteni,
foºti PCR-iºti de frunte, aleºi cîte trei
mandate la rînd de severineni ºi reºiþeni,
au perpetuat relaþiile de prietenie ºi
colaborare, multe dintre ideile practice
fiind preluate de fiecare în parte.
   Anul acesta am avut mai multe revederi cu
domnul Doru Dinu GLÃVAN, în calitatea sa
de Preºedinte al U.Z.P. Ultima datã a fost în
luna august cînd i-am oferit o reprezentare a
tabloului domnitorului Alexandru Ioan
CUZA, litografiat la Tipografia Turnu Severin
în anul 1909, de cãtre profesor-pictor
Alexandru RESMERIÞÃ.
   Am fãcut un scurt remember despre cel
ce a fost ºi va rãmîne DORU DINU
GLÃVAN - ZIARIST ÎN DOUÃ SISTEME
POLITICE ªI TRÃITOR ÎN DOUÃ MILENII!
   Iar eu voi depãnã amintiri, singurele care
rãmân dupã ce noi plecãm!

Drum bun, prietene drag!
Gabriel NICULESCU, UZPR Mehedinþi

Despre Doru Dinu Glãvan… doar la prezent
jurnaliºti, oameni cu un discernãmânt ascuþit, mulþi
obiºnuiþi sã critice, sã conteste, sã se revolte, chiar
dacã în mod gratuit uneori. ªi nu de puþine ori s-a
vãzut calitatea acestui om superior, capabil sã
gãseascã echilibrul în cele mai dificile momente.
   Însã Doru Dinu Glãvan era, înainte de toate,
promotorul construcþiei, al proiectelor importante. În
luna august a anului trecut eram, împreunã cu membrii
filialelor din judeþele învecinate Mehedinþiului, la
Mãnãstirea Sfânta Ana din Orºova, pentru a comemora
40 de ani de la dispariþia marelui jurnalist Pamfil
ªeicaru. Trei luni mai târziu, Doru Dinu Glãvan venea
la Târgu Jiu cu veºti ºi idei deosebite. Prezenþa sa
impulsiona ºi debloca orice piedicã. Atunci, cu doar
câþiva membri ai filialei, am dat drumul proiectului
cultural „Odã lui Brâncuºi”, pe care l-am primit ca pe
un nesperat cadou în prag de sãrbãtori interzise. Într-
un timp extrem de scurt, pornind de la o idee lansatã
telefonic la începutul lunii, am ajuns la momentul
filmãrilor cu artistul Sergiu Cioiu, actorul ºi interpretul
din anii ’60 ºi ‘70, cãruia compozitorul Alexandru
Mandy i-a încredinþat multe dintre piesele sale. Între
acestea, trei inspirate de operele brâncuºiene de la
Târgu Jiu: „Poarta Sãrutului”, „Masa Tãcerii” ºi
„Coloana Infinitului”.
   Parteneri în proiect au fost Primãria Municipiului
Târgu Jiu, Centrul de Cercetare, Documentare ºi
Promovare „Constantin Brâncuºi”, Asociaþia Acasã
la Brâncuºi ºi Liga Femeilor Gorjene „Arethia
Tãtãrescu”. Filmul realizat a fost oferit instituþiilor
administraþiei publice locale, putând fi folosit atât la
promovarea „Cãii Eroilor” ca obiectiv cultural ºi
turistic, cât ºi ca potenþial imn cultural al municipiului.
De asemenea, a fost difuzat prin intermediul
membrilor UZPR în reþeaua mass-media naþionalã,
televiziuni naþionale ºi regionale, evenimente culturale
în þarã, dar ºi în alte þãri precum Austria, Belgia, Italia,
Franþa, SUA, Canada, Australia ºi altele.
   Dar iatã cã în acest octombrie negru veºtile triste
se bulucesc în urechile tuturor. Îþi vine sã tai orice
legãturã media cu exteriorul, sperând copilãreºte
cã aºa va fi mai bine, cã nu vor mai dispãrea rude,
prieteni, cunoscuþi, oameni pe care i-ai admirat ºi
iubit. Generaþia noastrã nu a cunoscut ororile
rãzboiului clasic, dar are parte de o încercare poate
la fel de înfiorãtoare. Acest tãvãlug nu alege ºi nu
cerne. Pare de neconceput ca omul care, în urmã
cu doar câteva luni, era cheia complicatului
mecanism al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din
România, astãzi sã fi trecut în lumea celor drepþi.
   Cu siguranþã, Cel de Sus are planurile Sale, pe
care noi nu le vom înþelege nicicând. Sã înãlþãm
un gând pios ºi o rugãciune, pentru ca drumul lui
Doru Dinu Glãvan spre Împãrãþia Cerurilor sã fie
lin ºi luminat.
Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l aºeze în rândurile
drepþilor!

Adina Andriþoiu, UZPR Gorj

NOI PLECÃM,
AMINTIRILE RÃMÎN!

O PRIETENIE ÎN DOUÃ
SISTEME PENTRU DOUÃ

MILENII!
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   Era 14 octombrie. O zi grea pentru
Stelicã Zoican. Se chinuise pânã la
epuizare, împreunã cu vãrul sãu Ghiþã, sã
înveþe sã cânte la torogoatã, pierduse
caprele, fusese la praznic la fratele sãu,
fãcuse faþã “pupãcelilor” de la Cernavârf,
care le aduseserã caprele. Ce mai, zi grea!
   Seara, când a ajuns acasã, la poartã îl
aºtepta o vecinã, care i-a înmânat o
scrisoare. Era de la Seminarul Teologic
din Craiova. I s-a tãiat respiraþia. La
începutul lui septembrie fusese la
Craiova împreunã cu tatãl sãu ºi dãduse
examen de admitere. Nu putea sã uite
aglomeraþia de acolo, emoþiile, frica de
examene, speranþele ºi îndoielile.
Dãduse de mai multe ori telefon de atunci
ºi i se spusese cã a reuºit, cã trebuie sã
aºtepte acasã pânã primeºte înºtiinþare
scrisã de la ºcoalã. Nimeni din sat nu
credea cã a reuºit, fiindcã ºcolile
începuserã la 15 septembrie, toþi copii
plecaserã, numai el nu. Acum venise, în
sfârºit, scrisoarea mult aºteptatã. A
deschis-o tremurând de emoþie. A citit-
o pe nerãsuflate. Era înºtiinþat cã a
reuºit, dar cã anul întâi va frecventa
cursurile la Mânãstirea Cozia din judeþul
Vâlcea, f iindcã seminarul e în
construcþie ºi nu este spaþiu suficient
pentru toate clasele. Mai mult! O
precizare finalã l-a fãcut sã intre în
panicã. Era înºtiinþat cã cei care nu se
vor prezenta la Cozia pânã pe 15 oct.,
vor fi consideraþi retraºi.
   A intrat în curte ºi ºi-a strigat pãrinþii. A
strigat la vecini, care erau niºte rude
apropiate. I-a chemat pe toþi în faþa casei
pãrinteºti. El a urcat cele nouã trepte ale
scãrii ºi, de pe cea mai înaltã, când s-au
adunat toþi, a început sã le citeascã
scrisoarea de la seminar. O citea rar, tare,
ca pe o sentinþã judecãtoreascã.
   Dupã ce a terminat scrisoarea de citit,
a rostit categoric: “- Tãticule, în noaptea
asta trebuie sã plecãm! Mâine trebuie sã
fim la Cozia, ca sã nu mã elimine!” Toþi
au început sã-ºi dea cu pãrerea, cã e
imposibil sã plece în acea noapte. Toþi,
însã, aveau lacrimi pe obraji. Stelicã era
categoric: “- În noaptea aceasta trebuie
sã plec!” Nu aveau bani suficienþi; au
împrumutat de la vecini, de la rude. Nu
aveau toate articolele de lenjerie pentru
pat, aºa cum li se preciza în scrisoare.
Din pãmânt, din iarbã verde, au fãcut rost
de ele. Tatãl ºi fiul s-au spãlat repede, s-
au primenit cu ce aveau mai bun, au pus
caii la cãruþã ºi au aºezat bagajele.

Lacrimile mamei
   Se întunecase bine, când totul era gata
de drum. Când sã iasã pe poartã, Ioniþã
Zoican s-a oprit ºi l-a întrebat pe copil:
“- Îþi luaºi rãmas bun de la mamã-ta?”
“- Nu, - a rãspuns copilul surprins -, nici
nu ºtiu unde este!” “- Caut-o, sãrutã-i
mâna ºi ia-þi rãmas bun!” i-a poruncit tatãl.
Copilul a cãutat-o. Cu greu a gãsit-o
ascunsã într-un ungher al casei. ªedea pe
un scãunel ºi plângea. “- Mamã, de ce
plângi?” a întrebat-o Stelicã. Ea continua
sã plângã cu suspine, fãrã sã zicã o vorbã.
“- Mamã, eu am reuºit! Dacã nu aº fi reuºit,
aº zice sã plângi! Acum eu credeam cã te
bucuri!” Într-un târziu, Anica Zoican a
ridicat capul, ºi-a ºters ochii cu colþul
basmalei ºi a zis ca pentru sine:
“- Nu înþelegi tu de ce plâng eu!” “-
Mamã, te rog spune-mi, de ce plângi?!”
“- Plâng ºi eu, cã tu pleci ºi noi rãmânem
singuri. Pe fraþii tãi i-am dat la casele lor,
aici tu trebuia sã rãmâi! Dacã te duci la
seminar, nu te vei mai întoarce în sat! Te
vei duce la oraº, departe! Aici va rãmâne
pustiu peste câþiva ani! Eu cu tatã-tãu vom
pleca peste o vreme! Aici cine va rãmâne?
Soþia ta va fi o doamnã, care nu va mai
purta opregele ºi cãmãºile, pe care eu le-
am lucrat ani de zile pentru ea!” Ce vei
face cu ele? Plecaþi din sat câte unul, câte
unul; unii la ºcoli, alþii la servicii ºi satul
rãmâne pustiu, tot mai pustiu! Nici unul
nu vã mai întoarceþi, iar noi cei bãtrâni
ne ducem unul câte unul la cimitir! Aici
nu vor mai fi hore, nu vor mai fi sãrbãtori,
nu va mai fi nimeni! De aia plâng!”
   Copilul s-a chircit ºi el lângã scãunelul
mamei ºi a început s-o mângâie, s-o
asigure cã el vrea sã revinã preot în sat,
cã vrea sã se însoare cu o fatã din sat ºi
cã nu va lãsa casa pustie. Mama îl asculta
ºi, uºor-uºor, lacrimile îi piereau de pe
obraji. Un zâmbet vag se înfiripa pe buze.
La un moment dat, l-a cuprins pe fiu de
dupã umeri ºi l-a sãrutat, aºa cum îl
sãruta ea când el era mic-mic. O  liniºte
profundã s-a aºezat peste ei, când ºedeau
aºa îmbrãþiºaþi, parcã pãmântul lua act de
pacea ce se înfiripase între ei. Într-un
târziu, când Ioniþã l-a strigat nerãbdãtor
pe copil, s-au ridicat ºi mama i-a dat
binecuvântarea:
   “- Du-te, dragul mamii! Dumnezeu sã
te aibã în pazã! Sã ne vedem sãnãtoºi!”
   Peste câteva minute, cãruþa s-a urnit.
Copilul întorcea capul pe furiº ºi privea
în urmã casa pãrinteascã, ce se pierdea
uºor-uºor dupã perdeaua nopþii!
              Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

   Duminicã 31 octombrie 2021, preºedintele Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România, Doru Dinu Glãvan, a pornit spre cele
veºnice în urma infectãrii cu COVID 19, lãsând în urma sa în
durere ºi tristeþe, familia, prietenii, colaboratorii ºi pe toþi cei
care l-au cunoscut ºi apreciat.
   Doru Dinu Glãvan, nãscut în 7 iunie 1946 la Reºiþa, ºi-a
dedicat întreaga viaþã profesiei de jurnalist. La vârsta de 14 ani
a început sã publice articole în presa localã ºi regionalã iar la
18 ani a devenit corespondent la ziarele “Sportul popular” ºi
“Sportul”. Un an mai târziu a primit funcþia de cronicar sportiv
al postului naþional român de radio. Pentru Radio Bucureºti a
comentat mari evenimente sportive precum Jocurile Balcanice,
campionatele ºi cupele mondiale de atletism, gimnasticã ºi
nataþie, Jocurile Olimpice de iarnã de la Sarajevo.
   A fost fondatorul postului Radio Reºiþa ºi corespondent al
Radio România Actualitãþi.
    În data de 8 august 1995 s-a constituit, la Reºiþa, Fundaþia
Radio Caraº-Severin, la iniþiativa sa.
   Un an mai târziu, în 8 august 1996, Radio România Reºiþa cãpãta
statutul oficial de post public local al Societãþii Române de
Radiodifuziune. A fost directorul acestui post de radio timp de
zece ani, evidenþiindu-se printr-o bogatã activitate în zona de sud-
vest a României, obþinând numeroase distincþii, premii ºi diplome.
   Personalitate marcantã a presei româneºti, Doru Dinu Glãvan
a fost ales de trei ori (ultima datã în 2020), preºedinte al Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România. Bun organizator, a reuºit
sã obþinã pentru UZPR statutul de “Uniune de creaþie de utilitate
publicã”, alãturi de organizaþiile scriitorilor, actorilor,
muzicienilor, artiºtilor plastici, arhitecþilor.
   Timp de peste zece ani am avut onoarea sã colaborez cu
preºedintele UZPR Doru Dinu Glãvan în diferite proiecte culturale
ºi jurnalistice. Calm, cu voce blândã, reuºea întotdeauna sã se
implice cu dãruire în proiectele pe care le derulam împreunã.
   Aºa s-a realizat ºi acþiunea de la Orºova din data de 20 august
2020, când ziariºti din Bucureºti, Orºova, Craiova, Timiºoara,
Drobeta Tr. Severin, Strehaia, Tg. Jiu, Mehadia, Bãile Herculane,
Caransebeº ºi Reºiþa, membri ai UZPR, au adus un omagiu în
veºnicã amintire jurnalistului Pamfil ªeicaru la Mãnãstirea “Sf.
Ana”, preºedintele Doru Dinu Glãvan depunând din partea UZPR
un înscris ºi o plachetã în semn de omagiu ºi veneraþie.
   Prin implicarea acestuia, revista “Tribuna seniorilor
mehedinþeni” editatã de Liga Judeþeanã Solidaritatea a
Pensionarilor din Mehedinþi, apare în prezent sub egida UZPR.
   Stabilisem de comun acord pentru perioada urmãtoare, câteva
proiecte culturale importante, dar, virusul acesta perfid i-a curmat
suflarea tocmai acum. Dureroasa veste a retragerii sale la cele
veºnice, ne-a izbit fãrã milã.
   Cu deosebit regret pentru tragica despãrþire, colectivul
redacþiei “Tribuna seniorilor mehedinþeni” transmitem sincerele
noastre condoleanþe familiei îndurerate!

 Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!
     Cale linã pe drumul veºniciei universale!

Andruºa R. Vãtuiu, UZPR Caraº-Severin

Preºedintele Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România,
Doru Dinu Glãvan, a pornit

spre cele veºnice
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)

Relaþiile parteneriale se reconfigureazã
începând cu aceastã sãptãmânã. În umbrã existã
detalii ascunse privitoare la intenþiile
partenerului de viaþã sau la intenþiile
colaboratorilor. Fii prudent ºi reþinut faþã de
aceste persoane! Apar cheltuieli urgente pe taxe
ºi facturi. Cei dragi pot apela la sprijinul tãu
material. Mai întâi rezolvã prioritãþile tale ºi apoi
ia în calcul ºi nevoile celorlalþi. Dorinþa de
rafinare sufleteascã se accentueazã în a doua
parte a sãptãmânii. Vizioneazã spectacole de
teatru, de film sau mergi la un concert de muzicã.
Tot ce þine de sfera artelor te liniºteºte ºi îþi
înobileazã sufletul.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Ai mult de lucru la serviciu, dar ºi acasã te
aºteaptã treburi restante. Selecteazã prioritãþile
ºi la nevoie cere sprijinul cuiva drag ºi de
încredere sã-þi ofere o mânã de ajutor. Sãnãtatea
este vulnerabilã, fiind nevoie sã mergi la controale
medicale de specialitate. Totuºi vei gãsi ca prin
minune remedii binefãcãtoare ce te vor ajuta multã
vreme de acum încolo. Acceptã ºi variantele
neconvenþionale de tratament, pentru cã vei avea
rezultate uimitoare. Relaþiile parteneriale sunt
provocatoare, deoarece se animã foarte mult. Fii
foarte atent la ceea ce se petrece în acest segment,
pentru cã sunt posibile reproºuri din partea
celorlalþi. Cheltuieli comune cu alþii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

      Ocupã-te serios de un hobby! Sunt zile
bune pentru a-þi reorganiza programul cotidian,
astfel cã sunt ºanse sã aloci zilnic momente
necesare sufletului tãu pentru a se bucura ºi
relaxa totodatã. Cei dragi nu-þi vor þine isonul,
deci tu implicã-te numai în treburile tale. Dinspre
segmentul profesional apar provocãri mai ales
din partea ºefilor. Colegii te ajutã destul de puþin
în aceastã perioadã, astfel cã bazeazã-te numai
pe forþele tale. Dozeazã-þi eforturile, pentru cã
pot interveni fluctuaþii ale energiei vitale ºi de
aici sã fii nevoit sã te odihneºti mai mult.
Partenerul de viaþã te provoacã la discuþii
serioase. Prudenþã ºi rãbdare!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

În prima parte a sãptãmânii este nevoie sã te
ocupi de treburile gospodãreºti ºi de relaþiile
cu cei dragi. Sunt posibile discuþii aprinse cu
membrii familiei, pe seama faptului cã eºti foarte
ocupat la serviciu, iar pentru acasã nu mai ai
timp ºi resurse vitale. Depune eforturi sã
echilibrezi atât latura familialã, cât ºi pe cea
profesionalã. Antreneazã-i pe cei dragi în
activitãþi recreative ºi rezervã momente ºi pentru
hobby-urile tale. Sunt momente excelente
pentru a te delecta cu artele. Datoritã evenimentelor
în care eºti implicat, sãnãtatea devine vulnerabilã,
având nevoie de odihnã conºtientã ºi de îngrijiri de
specialitate.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

O sãptãmânã în care eºti înconjurat de multã
lume. Ai multe de rezolvat, atât în plan personal,
cât ºi în plan profesional. Totul este sã-þi ordonezi
prioritãþile ºi sã eviþi implicarea în treburile altora.
Interesant este faptul cã gândurile tale sunt
focalizate pe idei mãreþe ºi nobile. Comunicându-
le ºi celorlalþi vei reuºi sã vezi ºi alte faþete ale
realitãþii înconjurãtoare. Acasã, membrii familiei
au nevoie de sprijinul tãu moral, emoþional sau
material. Nostalgia ºi farmecul vremurilor
copilãriei te învãluie pe neaºteptate, atrãgându-i
ºi pe cei dragi spre a povesti vrute ºi nevrute din
vremuri de demult. Ocupã-te, din când în când ºi
de un hobby drag sufetului tãu!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Aspectele financiare din segmentul locului de
muncã îºi deschid sãptãmâna. Poate fi vorba
despre primirea salariului, a unor cadouri sau
favoruri substanþiale. Totuºi, ceva te
nemulþumeºte fie cã este vorba despre rãsplata
eforturilor depuse, fie despre ambientul profesional,
care din când în când se animã prin conflicte
serioase. Este vremea discuþiilor cu ºefii referitor la
îmbunãtãþirea salarizãrii tale sau mãcar a condiþiilor
de muncã. Sunt ºanse de a obþine ceva în plus la
salariu, dar nu miza foarte mult pe asta. Segmentul
financiar este încã vulnerabil ºi turnurile pot fi de
proporþii. Discuþii, întâlniri cu persoanele din
anturajul apropiat ºi cãlãtorii.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti plin de energie în aceastã sãptãmânã ºi
hotãrât sã schimbi multe ºi mãrunte în viaþa ta.
Segmentul partenerial necesitã îmbunãtãþiri ºi vei
ºtii foarte bine ce ai de fãcut. Se închid cicluri
importante de viaþã în doi sau de lucru în diverse
echipe de lucru. Instabilitatea în relaþii mai
dureazã puþin, însã deja se contureazã direcþii
noi. Fii pregãtit pentru schimbãri ºi pentru a
primi în viaþa ta oameni noi! Pe de altã parte,
sunt ºanse de a-þi creºte veniturile, fie din
activitatea profesionalã desfãºuratã la serviciu,
fie cineva drag ºi de încredere îþi oferã cadouri
sau favoruri substanþiale. Dialoguri ºi întâlniri
cu persoanele din anturajul apropiat.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sunt zile bune pentru a sta de vorbã cu tine
însuþi. Este nevoie sã schimbi câte ceva în filozofia
de viaþã ºi apoi în planurile personale ºi
profesionale. Sãnãtatea se îmbunãtãþeºte vizibil,
dar încã nu forþa nota. Vulnerabilizarea corpului
fizic persistã. Ar fi bine sã-þi reorganizezi
programul cotidian, astfel încât sã alternezi regulat
orele de odihnã cu orele de relaxare. Planificã
ºedinþe de înfrumuseþare, de analize medicale
suplimentare, dar orienteazã-te ºi spre hobby-uri
sau spre activitãþi dragi sufletului tãu. Farmecul
pe care îl emani în aceste zile va atrage susþinãtori
pentru tot ce doreºti sã întreprinzi. Primeºti bani,
cadouri sau favoruri spre finele sãptãmânii.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Foarte importante sunt dialogurile cu prietenii
ºi cu susþinãtorii din segmentul socio-
profesional în care activezi. Ideile vehiculate în
preajma ta, te vor inspira sã creezi adevãrate
opere de artã fie la nivel de obiecte, fie la nivel
mental de genul un plan extraordinar de afaceri
sau de creºtere a veniturilor dintr-o activitate
dragã sufletului tãu. Relaþiile sentimentale încep
sã se stabilizeze, luând turnuri deosebite, dar
benefice. Pe de altã parte, ai nevoie de liniºte ºi
relaxare departe de zumzetul cotidian. Retrage-
te în locuri frumoase, mediteazã în tihnã sau
ascultã muzicã înãlþãtoare. Vei reveni în mijlocul
celorlalþi cu forþe proaspete.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

O sãptãmânã cu multã forfotã în plan socio-
profesional. Discuþii cu ºefii, schimbarea statutului
tãu în cadrul unui grup de lucru, participarea la
diverse reuniuni profesionale. Însã ºi acasã,
membrii familiei te solicitã pentru treburile
gospodãreºti. Este nevoie sã gãseºti un echilibru
între îndatoririle profesionale ºi cele personale faþã
de casã ºi familie. Prietenii îþi sunt alãturi cu sfaturi
ºi idei bune. Totuºi, evitã sã vorbeºti prea mult
despre tine ºi intenþiile tale. Ai nevoie deocamdatã
sã aduni informaþii, sã le procesezi în tihnã ºi sã-þi
trasezi noi direcþii personale ºi profesionale.
Schimbãri majore ºi definitive!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Apare ºansa de a cãlãtori în strãinãtate fie de
agrement, fie pentru studii sau pentru a munci.
Este bine sã planifici orice fel de cãlãtorie pentru
urmãtoarele patru sãptãmâni, deoarece gândindu-
le acum în amãnunt se vor putea materializa foarte
bine la momentul potrivit. Discuþii ºi reuniuni
profesionale cu ºefi ºi cu reprezentanþi oficiali ai
unor instituþii. Se vor lãmuri îmbunãtãþirile ce
trebuie aduse la unele sarcini de lucru, dar ºi
hibele care au dus la întârzieri sau amânãri ale
unor activitãþi ce trebuiau finalizate demult.
Gândirea ºi comunicarea devin clare, astfel cã te
vei descurca foarte bine în orice fel de interacþiune
cu ceilalþi.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Este nevoie sã acorzi timp ºi resurse achitãrii
facturilor, taxelor sau altor tipuri de datorii.
Relaþionare cu specialiºti în finanþe-bãnci este
binevenitã, pentru cã poþi afla informaþii
preþioase referitoare la bunul mers al investiþiilor
tale. Pe de altã parte sunt zile bune pentru a
lãmuri aspecte financiare comune cu partenerul
de viaþã, rudele sau colaboratorii. Planuri de
cãlãtorii îndepãrtate ºi de studii pe termen lung.
Dialogurile cu persoane erudite îþi vor lumina
sufletul ºi te vor ajuta sã-þi schimbi câte ceva
din filozofia de viaþã abordatã pânã acum. Foarte
animat este segmentul profesional în a doua parte
a sãptãmânii. Mai ales relaþiile cu ºefii sunt
provocatoare.

(3 - 10 noiembrie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Drobeta” al judeþului
Mehedinþi organizeazã concurs, în vederea ocupãrii unui post de

personal contractual - îngrijitor.

Evoluþia raportului euro/leu din
octombrie a fost una calmã. Cursul a
stagnat în apropierea recordului de
4,9495 lei, atins în 22 septembrie.

Comparativ cu finalul lui
septembrie, euro a crescut cu 0,018
bani, cursul dolarului a scãzut cu
1,82 bani, în timp ce media francului
elveþian a crescut cu aproape 9,9 bani
iar cea a lirei sterline cu circa 11 bani.

Cursul euro a fluctuat în octombrie
între 4,9465 ºi 4,9490 lei, iar media
stabilitã la sfârºitul perioadei a fost
stabilitã la 4,9490 lei, într-o ºedinþã în
care transferurile s-au efectuat în
culoarul 4,948 - 4,952 lei. În apropiere
orei la care se anunþã cursul au
apãrut ordine de vânzare de valutã,
semn al unor posibile reglaje din
partea BNR care doreºte întârzierea
atingerii pragului de 4,95 lei.

BNR a fost principalul protector al
leului. Principalele instrumente
utilizate au fost majorarea dobânzii
cheie de la 1,25 la 1,5%, care ar urma
sã încheie anul la 2%, conform celor
mai recente prognoze, cât ºi reducerea
lichiditãþii din piaþa monetarã.

Începând cu luna septembrie,
indicii ROBOR au trecut pe creºtere,
care s-a accentuat în octombrie.

La sfârºitul perioadei, indicele
ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la
majoritatea creditelor în lei, se situa
la 2,36%, faþã de 1,60% la
începutul lui septembrie.

Miercurea aceasta, indicele la
ºase luni, folosit la calcularea ratelor
la creditele ipotecare, se situa
2,48%, comparativ cu 1,73% în 1
septembrie, iar cel la 12 luni, care
reprezintã rata dobânzii plãtitã la
creditele în lei atrase nivel
interbancar, stagna la 2,57%, de la
1,82%, acum douã luni.

Evoluþia cursului dolarului a fost
influenþatã de parcursul acesteia faþã

   Vând casã cãrãmidã, la 6 km de oraºul Strehaia, compusã din
4 camere + 1 camerã, hol, 3 terase (una închisã), baie (fosã
septicã), dotatã cu maºinã de spãlat automatã, apã caldã (boiler
electric), bucãtãrie, dotatã cu combinã frigorificã, aragaz, cuptor
cu plitã electricã, instant Delimano, sobã cu plitã, cãmarã, beci
(butoaie, damigene 50 ºi 25 litri), gresie, faianþã (bucãtãrie, baie,
hol ºi terase), magazie, hambar, curte + grãdinã, mari, 2 surse de
apã. Telefon contact 0722216893

a 
n 

u 
n 

þ

 Radu Georgescu

Euro a crescut în octombrie cu
doar 0,018 bani

de euro. Media s-a miºcat între
4,2471 ºi 4,2769 lei, iar cea de
miercuri a fost stabilitã la 4,2704 lei.

Creºterea monedei americane, care
a fluctuat între 1,1535 ºi 1,1690
dolari/euro, s-a produs dupã anunþul
referitor la majorarea cu 4,4% a
inflaþiei din SUA în septembrie, cel
mai rapid ritm din ianuarie 1991.

Moneda elveþianã a intrat într-un
nou ciclu de apreciere ºi fluctua
miercurea aceasta între 1,0575 ºi
1,06 franci/euro iar cursul a atins
un nou record de 4,6886 lei.

Posibilitatea ca Banca Angliei sã
majoreze dobânda sa de politicã
monetarã pânã la sfârºitul anului a
împins, la începutul perioadei, media
lirei sterline la 5,8750 lei pentru ca la
finalul ei sã coboare la 5,8169 lei.

Cererea de aur a scãzut cu 7% în
perioada septembrie 2020 -
septembrie 2021, în condiþiile în care
achiziþiile bãncilor centrale sau a
companiilor din comerþul cu bijuterii
nu compenseazã reducerea
interesului investitorilor financiari.
Cei din urmã nu mai cautã
plasamente „refugiu” mizând, de
exemplu, pe criptomonede pentru a
putea ºterge pierderile provocate de
inflaþie, ceea ce a fãcut ca fluctuaþiile
unciei sã se limiteze la culoarul 1.770
- 1.810 dolari. Aceasta a fãcut ca
preþul gramului de aur sã fie stabilit
la sfârºitul perioadei la 244,7707 lei.

Bitcoin a atins marþi un vârf de
aproape 64.300 dolari, însã a
coborât miercuri la 62.800 - 63.600
dolari, dupã ce în urmã cu douã
sãptãmâni s-a apropiat de pragul de
67.000 dolari. Ether fluctua la
sfârºitul perioadei în culoarul 4.540
- 4.640 dolari, atingând astfel noi
maxime istorice.

Analiza cuprinde perioada 26
octombrie - 3 noiembrie.

Postul de îngrijitor este prevãzut cu
contract individual de muncã pe
duratã nedeterminatã, în cadrul
Serviciului Logistic -
compartimentul Patrimoniu
Imobiliar - Echipa de întreþinere ºi
reparaþii imobile.
   Pentru a participa la concurs,
persoanele interesate trebuie sã-ºi
depunã dosarul de recrutare la
sediul Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã „Drobeta” al judeþului
Mehedinþi din strada Portului, nr. 2,
pânã la data de 15.11.2021,
(inclusiv), în zilele lucrãtoare, în
intervalul orar 09.00 - 15.00.
   Dupã depunerea dosarului de
concurs, candidaþilor li se va atribui
un cod unic de identificare
(numãrul de înregistrare al cererii
de înscriere la concurs) în baza
cãruia se pot identifica în anunþurile
postate ulterior, privind rezultatele
etapelor concursului.
   Concursul se va desfãºura la
sediul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã „Drobeta” al
judeþului Mehedinþi din strada
Portului nr. 2 ºi va cuprinde trei
etape : selecþia dosarelor de
înscriere (17.11.2021), proba
scrisã (23.11.2021) ºi interviul

(26.11.2021).
     Pentru a participa la concurs, la
data susþinerii probelor, persoanele
trebuie sã facã dovadã cã se aflã în
una din urmãtoarele situaþii:
 Ø sã fie vaccinate împotriva
virusului SARS-COV-2 ºi pentru
care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de
vaccinare;
 Ø sã prezinte rezultatul negativ al
unui test RT-PCR sau al unui test
antigen rapid pentru infecþia cu
virusul SARSCOV-2, nu mai vechi
de 72 de ore, respectiv, 48 de ore;
 Ø sã fie în perioada cuprinsã între
a 15-a zi ºi a 180-a zi ulterioarã
confirmãrii infectãrii cu virusul
SARS-COV-2.
   Cei interesaþi pot obþine mai
multe informaþii despre
desfãºurarea concursului accesând
site-ul unitãþii www.isumehedinti.ro
- secþiunea Carierã, consultând
avizierul de la sediului
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “Drobeta” al judeþului
Mehedinþ i,  situat  pe strada
Portului nr. 2 din municipiul
Drobeta Turnu Severin, dar ºi la
numãrul de telefon 0252.311212
- interior 27101, 27007.

ISU Mehedinþi angajeazã
personal contractual

COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor
Mehedinþi  în perioada  31.10.2021-
03.11.2021  a efectuat controale
atât în domeniul sãnãtãþii
animalelor cât ºi în domeniul
siguranþei alimentelor, controale
ce au avut ca tematicã în mod
special  modul de comercializare
a animalelor ºi produselor în
perioada de carantinã dar ºi
contextul evoluþiei PPA pe
teritoriul României.
     În data de  31.10.2021, douã
echipe DSVSA Mh însoþite  de
ofiþeri  ai IPJ Mh au  controlat
spaþiu destinat târgului de animale
vii din oraºul Vînju Mare, spaþiu
ce nu este autorizat  sanitar

Comunicat de presã
veterinar dar care la data ºi ora
controlului funcþiona .
    Au fost aplicate un numãr de 14
amenzi la 14 cetãþeni ce
comercializau  animale vii - oi.
    Valoarea totalã a amenzilor a
fost  16 800 lei.
   Ca urmare a cont rolului
efectuat ºi deficienþelor constatate
a fost informatã Primãria Oraºului
Vînju Mare .
     De  asemenea au fost efectuate
controale în unitãþi de alimentaþie
publicã - au fost supuse
controlului 8 unitãþi , aplicându-
se o sancþiune contravenþionalã în
valoare de  40 000 lei.

Director Executiv,
Dr. Maritoiu Valentin
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În prima etapã a returului din
sezonul regular al Liga a 3-a la fotbal,
Viitorul ªimian s-a impus cu scorul
de 1-0 în deplasarea de la Jiul
Petroºani, prin golul marcat de Gelu
Velici, în minutul 35. Dupã acest
succes, echipa mehedinþeanã a urcat

Deºi avea aspiraþii la
promovarea în Liga I la fotbal
feminin, ACS Atletic Drobeta a
pierdut, scor 0-1, meciul disputat
duminicã, pe Stadionul Termo, cu
Athletic United Bihor. În urma
acestui rezultat, fetele antrenate de
Daniel Ispas au
coborât pe locul 6 în
Seria a 2-a din Liga a
2-a, în timp ce
orãdencele au urcat pe
5 în clasament, cu 8
puncte. Deºi a pierdut,
Atletic Drobeta se
poate lãuda totuºi cu
cea mai bunã apãrare
din serie, dar echipa de
la malul Dunãrii are
grave lacune la

În ultima etapã a turului din
Seria C la handbal masculin, AHC
Drobeta a fost învinsã categoric,
scor 27-40, în Sala “Ion
Constantinescu” din Bãnie,  de CS
Universitatea Craiova. Doljenii,
aflaþi pe ultima treaptã a
podiumului, au controlat autoritar
prima reprizã, iar la pauzã au intrat

Succes în Valea Jiului

Liga 3, Seria a 7-a, etapa a 10-a
Jiul Petroºani - Viitorul ªimian      0-1
CSM Deva - Voinþa Lupac      0-0
Viitorul Pandurii Tg. Jiu II - Pandurii Tg.Jiu 1-1
CSM Reºiþa - Armata Aurul Brad      4-0
Progresul Ezeriº - Gilortul Târgu Cãrbuneºti  2-2
Clasament
1. CSM Reºiþa 10   9 1   0 26-4 28
2. CSM Deva 10   7 1   2 15-6 22
3. Pandurii Târgu Jiu 10   5 5   0 18-6 20
4. Voinþa Lupac 10   5 3   2 18-12 18
5. Viitorul ªimian 10   3 3   4 15-15 12
6. Progresul Ezeriº 10   3 2   5 11-18 11
7. Gilortul Tg.Cãrbuneºti10   2 3   5 13-22 9
8. Viitorul Pandurii Tg.Jiu II 10   2 3   5 7-18 9
9. CSM Jiul Petroºani 10   2 2   6 7-13 8
10. Armata Aurul Brad 10   0 1   9 4-20 1
Etapa viitoare
Viitorul  ªimian - CSM Reºiþa
Pandurii Târgu Jiu - Progresul Ezeriº
Jiul Petroºani - CSM Deva
Aurul Brad - Viitorul Pandurii Tg.Jiu II
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - Voinþa Lupac

pe locul 5 în seria a 7-a, fiind acum 6
puncte de play-off, ajutatã ºi de
rezultatul din partida CSM Deva -
Voinºa Lupac (0-0). În cazul unui
eºec în Valea Jiului, fotbaliºtii pregãtiþi
de Relu Þurai ar fi fost însã pe loc de
retrogradare!  “Am fãcut un joc bun

ºi am câºtigat cu 1-0. Am întâlnit o
echipã solidã, dar jucãtorii noºtri au
constientizat importanþa
meciului ºi s-au
mobilizat pentru victorie.
Sunt trei puncte foarte
importante, deoarece, în
cazul în care pierdeam la
Petroºani, Jiul, care e una
dintre contracandidatele
noastre, ne depãºea în
clasament. Totodatã,
putem spune cã ne-am
luat revanºa, dupã ce în
partida-tur (n.r. - scor 2-
2 pe Municipalul
severinean, în data de
28 august) am fost
egalaþi în ultimele
minute”, a declarat
antrenorul Relu Þurai.
   Sâmbãtã, de la ora
14:00, pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin, Viitorul
ªimian primeºte vizita liderului

CSM Reºiþa. Accesul spectatorilor
în tribune este interzis, conform

noilor decizii ale Ministerului
Sãnãtãþii.

Fãrã replicã, în prima reprizã

cu avantaj de 15 goluri (23-8).
Partea secundã a fost mai
echilibratã, iar diferenþa de scor s-
a redus la 13 goluri.  Echipa
severineanã a mizat în acest meci
pe: Ivan, Stuparu - Negroiu (8 g),
Spiridon (4), Bãlan (4), Boboc (4),
D.Rouã (2), Þiu (2), ªocîte (1),
Albãstroiu (1), Ruputereanu (1) ºi

Drãghici.
   La sfârºitul acestei
sãptãmãmâni nu
este programat
niciun meci în
eºalonul secund la
handbal masculin,
etapa a 8-a, prima a
returului, urmând
sã se dispute pe 13
noiembrie, când
AHC Drobeta va
juca la CS Unirea
Sânnicolau Mare.

Fetele lui Ispas nu se lipesc la gol

Liga a 2-a, Seria a 2-a, etapa a 7-a
Atletic Drobeta - Athletic United Bihor  0-1
Dream Team Bucureºti - Olimpic Star Cluj 8-0
Atletic Olimpia Gherla - Mãgura Cisnãdie 1-1
Universitatea Olimpia Cluj II ºi Carmen Bucureºti au stat
Clasament
1. Olimpia Cluj II 5   4 0   1 44-7   12
2. Carmen Bucureºti 4   3 0   1 25-12 9
3. Dream Team Bucureºti  5   3 0   2 16-6 9
4. Olimpia Gherla 6   2 3   1 11-8 9
5. United Bihor 5   2 2   1 10-6 8
6. Atletic Drobeta 5   2 1   2 2-3 7
7. Mãgura Cisnãdie 6   1 2   3 10-20 5
8. Olimpic Star Cluj 6   0 0   6 2-78 0

finalizare, având doar 2 goluri
marcate în 5 meciuri!
   Sâmbãtã, severinencele vor juca
pe terenul liderului Universitatea
Olimpia Cluj II, iar pe 14 noimebrie,
în ultima etapã a turului, vor întâlni
Olimpic Star Cluj, pe propriul teren.

Divizia A, Seria C, etapa a 7-a
CS Universitatea Craiova - AHC Drobeta 40-27
CSU Politehnica Timiºoara -

- SCM Politehnica Timiºoara II 25-46
CSU Constantin Brâncuºi Târgu Jiu - CSM Reºiþa 32-42
CS Unirea Sânnicolau Mare - CSM Oradea 30-45
Clasament
1. CSU Oradea 7   7 0   0 288-178   21
2. CSM Reºiþa 7   5 1   1 268-217   16
3. CSU Craiova 7   4 1   2 244-240   13
4. SCM Politehnica II 7   3 3   1 238-216   12
5. Sânnicolau Mare 7   3 0   4 245-243    9
6. AHC Drobeta 7   1 1   5 184-269    4
7. CSU Politehnica 7   1 0   6 206-257    3
8. CSU Târgu Jiu 7   1 0   6 186-239    3

 Mircea  Oglindoiu
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Mã fraþilor, spãla unu maºina pin
ploaie zilele trecute, pe un bulevard
din Severin, de ziceai cã s-a
terminat apa di la spãlãtorii. Pã altfel
nu sã explicã di ce sã chinuia bietu’
om sã dea cu cârpa pe o aºa vreme,
ori s-a scumpit serviciu ãsta ºi
atuncea mã gândesc sã-i deschid
lu’ nerodu’ de Sucã o afacere de
asta. Pã da, mâ gândesc sã-i

cumpãr fro doi bureþi de baie, mai
investesc într-o sticlã cu detergent
ºi-l pun sã aºtepte ploaia. Cã lu’  nea Mãrin

Sucã ºi combinagiii de Severin, moda di la Piaþa Sârbilor ºi
afacerile pe timp de ploaie

Sucã îi place sã aºtepte, cã stã
degeaba. Adicã nu stã
degeaba, cã el cere ºi bani pe
deasupra, cicã îi ia cu
împrumut. ªi-i zic, cum dau
primii stropi sã sarã pe
maºinile din intersecþie, sã le
spele. Spãlãtorie instant, aºa
o sã-i zicã. Ne gândirãm ºi la
un slogan: La Sucã plouatu’,
e mai rapid spãlatu’!

Mã nepoate, da sã vezi
noua modã în Piaþa Sârbilor,
cum îi spunem noi severinenii,

sã vezi cum vin mãmãiþele cu plasa
de fashioniste la cumpãrãturi. Bine
vin cu ea goalã ºi pleacã cu ea cam
la fel, cã la ce preþuri sunt acuma,
mai mult sã uitã decât sã cumpere.
Pã mai bine te duci pi la cuscrii
peste Dunãre, pi la magazin, iei
neºte zacuscã, mai bagi ºi neºte
vegeta, dupã aia te întorci ºi ieºi
mai ieftin.

Mã fraþilor, sã continuã treaba
asta cu catalizatoarele  furate de la
maºinile din Severin, care au ajuns
la nr. 16. Hoþii cicã sunt de negãsit,
probabel sunt sub acoperire. Acuma,

nu e chiar aºa, cã organele
abilitate au desoperit cã un
catalizator se comercializeazã pe
piaþa neagrã cu 300 de euro. Pãi
dacã  nu au descoperit hoþii,
cum de ºtiu preþul...?!

Aia e, mã nepoate, dacã data
trecutã vã povesteam de nea
Burci, acuma sã vedem ce mai
face nea asfaltatoru’ ºef. Cã trebe
sã-l cunoaºteþi, cã mai deunãzi
sã cerurã neºte acte di la
Direcþia de Drumuri Craiova,
referitoare la neºte anumite
lucrãri de asfaltare sau
reabilitare drumuri efectuate în
2020. Pã ce sã vezi ºi sã nu
crezi? Firma care le fãcu e a lu
nea asfaltatoru’, de figureazã în
Top 300 Capital „Cei mai bogaþi
români” 2020, cu niscaiva avere
de 40 – 42 de milioane de euro.
Un fleac, ce sã vezi. Acuma, ca sã
dãm ºi partea aia bunã, e drept cã
reporni neºte afaceri pe cale de
dispariþie, fãcu neºte investiþii, trasã
ºi neºte sfori ºi-i adusã sã pare nea
fostu primar japonezii pe propria
plantaþie, aºa pentru chiria de
pozonar ºi ca sã-ºi pãstreze locu în
top, ºi alde de-astea. Cã aºa face un
afacerist de succes, într-unul din
cele mai sãrace judeþe din România.
Ca sã spunem lucrurilor pe nume,
mai departe, e drept cã nu degeaba
zice gura târgului ºi a oficialilor, cã
aproape toþi banii pe care i-a fãcut
au venit din contracte cu statul, în
urma unor „combinaþii” politice. Ca
sã vã dãm numai un exemplu, firma
‘mnealui a încheiat, în perioada 1
ianuarie 2010 – 31 mai 2012, 45 de
contracte cu SC Complexul
Energetic Oltenia SA. ªi vorba lu’ al

lu’ Zbanghiu, cum sã nu ajungi aºa
repede în top milionari?!

De contractele di la RAAN nu mai
amintim acuma, cã zisã Veta cã sã
grãbeºte, cã închide la Piaþa Mircea
ºi nu apucã sã ia mirodenii. Unii
mai rãi zic de combinaþiile cu nea
Stãniºoarã, care l-ar fi susþinut în
mai multe afaceri, dupã cum spun
gurile rele din oraº: transportul
public din municipiu, localuri
pentru nunþi, restaurante, asfaltãri,
borduri, panseluþe, platani, RAAN...

Da despre afacerile de carton ale
alor noºtri sunt multe de spus, aºa
cã pãnã or veni ºi neºte investiþii
serioase la Mehedinþi ºi, poate,
vom vedea dacã nea Buºoi ajunge
ministru la Transporturi, hai sã fiþi
iubiþi ºi optimiºti!
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