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"ADEVÃRUL nu este dincolo de NOI !"
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Ziua Marinei sãrbãtoritã în porturile
mehedinþene Drobeta Turnu Severin ºi Orºova

Centrul Local de Cercetaºi Aetos organizeazã
a cincea tabãrã educaþionalã în naturã!
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Sãrbãtoarea Peºterii Topolniþa 2019

Locuitorii din comuna
Dîrvari se bucurã în
aceastã perioadã, pentru
prima datã de asfalt.
Pânã în acest moment,
constructorul a finalizat de
aºternut stratul de bazã
(binder) ºi a trecut deja la
turnarea stratului de
uzurã pe Drumul
Judeþean 562.
Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, susþine
cã în perioada urmãtoare
se va turna asfalt ºi pe
alte drumuri din judeþ,
acolo unde pânã acum se
circula în condiþii foarte
grele.
amãnunte în pag. 3

Ziua Marinei Române a fost sãrbãtoritã pe 15 august,
atât la Drobeta Turnu Severin cât ºi la Orºova, adicã în cele
douã municipii unde se aflã porturi pe malul fluviului Dunãrea.
La eveniment au fost prezente oficialitãþile locale ºi judeþene,
reprezentanþi ai instituþiilor deconcentrate, ai Ligii Navale
Române - Filiala Drobeta Turnu Severin dar ºi sute de locuitori

din cele douã municipii precum ºi din localitãþile învecinate.
Mesajele dedicate marinarilor de cãtre oficialitãþi au fost urmate
de depunerea de coroane la Monumentul eroilor marinari.
Sutele de participanþi s-au bucurat de prezenþa Zeului
Neptun, dar ºi de jocurile marinãreºti organizate în cele douã
porturi dunãrene.

Se anunþã o
toamnã politicã

incendiarã
pag. 2
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aºa a aflat Dãncila de la coafor

 Continuare în pag. 3
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Editorial  de Sorin Vidan

Partidul Social Democrat
rãmâne în continuare aproape de
oameni ºi de nevoile acestora.
Fiecare creºtere a veniturilor decisã
pentru a creºte bunãstarea
românilor, este însoþitã de mãsuri
compensatorii pentru cei cu venituri
mai mici, pentru ca aceºtia sã nu
simtã eventualele majorãri de
preþuri, generate de creºterea cererii
ºi de inflaþie.
   Conform programului de guvernare,
pensionarii cu venituri de pânã la 1.139
de lei pe lunã vor beneficia de la 1
septembrie de compensarea cu 90%
a medicamentelor acordate în
ambulatoriu. În prezent, compensarea
se aplicã doar pensionarilor cu venituri
de pânã la 990 lei/lunã.
   Deja proiectul de hotãrâre este în
transparenþã decizionalã ºi va fi
adoptat în ºedinþa de guvern de
sãptãmâna viitoare.

Utilitatea unei astfel de politici
sociale promovate de guvernarea
PSD este evidentã.
   În ultimul an ( iulie 2018-iulie 2019)
au fost eliberate peste 2,8 milioane

Creºte plafonul pentru
compensarea medicamentelor

acordate pensionarilor!

Deputat PSD Mehedinþi,
Prof. Alina Teiº
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de reþete, în cadrul programului
medicamentelor compensate cu
90%, de care au beneficiat peste
490.000 de pensionari. Valoarea
medicamentelor din acest program s-
a ridicat la aproape 48 de milioane
de euro, în ultimul an.
   Consumul total mediu lunar de
medicamente pentru pensionarii cu
venituri din pensii de pânã la 990
lei lunã/inclusiv, este de aproximativ
18.837.409,79 milioane de lei –
aproape 4 milioane de euro.

Ieºirea sau neieºirea ALDE
de la guvernare rãmâne, pentru
moment, evenimentul politic al
verii, unul care schimbã puþin
situaþia pe tabla de ºah a
candidaturilor pentru Cotroceni.
   Tãriceanu încearcã sã facã o
schemã de joc nouã, care sã-i
maximizeze ºansele în faþa lui
Iohannis ºi a celorlalþi candidaþi.
Dar cât ºi le poate maximiza? Nu
prea mult. În fond, deºi e un
politician de ºcoalã veche, cu
multã experienþã ºi  destulã
charismã, Tãriceanu nu are ºanse
reale pentru turul doi. A intrat pur
ºi simplu în propriul sãu joc de
lider de partid ºi candidat, ºi nu mai
poate da înapoi. Poziþia în ochii
propriilor membri e importantã
pentru un lider. Doar cã ºi ieºirea
de la guvernare, ca idee, nu e una
prea uºor de asimilat de aceiaºi
membri de partid.
   Una peste alta, schema de joc cu
Pro România nu e fãcutã neapãrat
pentru alegerile din toamna acestui
an – unde e limpede cã doar
canidaþii PNL ºi PSD au resursele
necesare sã se batã în turul secund,
cât mai ales pentru alegerile din
2012, locale ºi parlamentare, care
au o mizã directã, uriaºã, pentru
structurile de partid teritoriale
inclusiv ale lui ALDE.
   Tãriceanu încearcã, abil, o soluþie
de forþã: ieºirea din anturajul PSD.

Se anunþã o
toamnã politicã

incendiarã
Acum, sincer vorbind, respectivul
anturaj politic le-a asigurat celor de
la ALDE poziþii cãlduþe la putere, ºi
nu e prea comod acum sã le laºi în
urmã, sã revii pe bãncile de lemn
ale opoziþiei o vreme cine ºtie cât
de îndelungatã.
   Pentru PNL e ok tot ce se
întâmplã negativ în tabãra PSD ºi
a aliaþilor acestuia. Liberalii au toate
motivele sã jubileze la ideea cã
stânga se fragmenteazã, cã PSD e
abandonat, cu surle ºi tobe, de
ALDE. Dar, dincolo de micile
cutremure ale clipei, PSD nu are
motive mari de îngrijorare. În fond,
alianþa cu ALDE era una
incongruentã ideologic: o alianþã
între oameni de stânga ºi liberali
plus democraþi care nu s-au mai
regãsit în PNL.
   În ceea ce priveºte guvernarea,
probabil cã PSD nu va abandona
palatul Victoria, nici nu are motive
sã o facã. Dupã cum spunea ºi
fostul ministru Ecaterina
Andronescu: „Legat de ieºirea PSD
de la guvernare (scenariu avansat
de liderul PSD Vaslui - n.red), au
fost multe dezbateri pe aceasta temã
dupã ce s-a întâmplat ce s-a
întâmplat cu dl. Dragnea ºi într-o
proporþie majoritarã covârºitoare a
fost pãrerea sã nu se iasã de la
guvernare. Nu cred cã decizia
partidului va fi de ieºire de la
guvernare. Cred ca PSD va guverna
minoritar pânã la sfârºitul
mandatului”.
   E tot mai clar cã vom vedea o
finalã Iohannis-Dãncilã la finalul
toamnei. Cu Tãriceanu ºi Ponta
simpli spectatori. Vor fi momente
foarte interesante ºi meritã sã le
aºteptãm. Se anunþã o toamnã
politicã incendiarã.

„Vreme trece... vreme vine!”. Omenirea evolueazã... Spre bine, spre
rãu? Dar asta-i altã poveste. În zilele noastre nu se deruleazã numai o
transformare evolutivã fireascã a structurilor ºi a instituþiilor ci ºi fenomene
distructive programate, produse ale unei noi caste, stãpânã atotputernicã a
destinului celorlalþi ºi al instaurãrii controlului total al haosului, al depopulãrii
planetei printr-o imensã ºi variatã gamã a procedurilor. Îndobitocirea
sistematicã, metisarea kalergianã a populaþiei ºi extinderea impunerii
anormalitãþilor sexuale tip L.G.B.T.Q.[1] sunt doar stadii intermediare pentru
controlul global. În spatele „iluminaþilor” ºi ai „oamenilor în negru” din „Grupul
Bilderberg” stau potentaþii vremii care se erijeazã în dumnezeii planetei ºi ai
universului „iluminat” de întuneric. Înarmaþi pânã-n dinþi cu forþe militare
proprii, aceºtia distug orice încercare de împotrivire. Cei de azi nu se deosebesc
de forþele obscure din spatele mai marilor vremii secolului al XX-lea decât
prin noile, perfecþionatele adaptãri la tehnologia contemporanã    ale
machiavelicelor metode, mai mult sau mai puþin asemãnãtoare cu ale Lucreþiei
Borgia, Inchiziþiei, cruciaþilor, conchistadorilor, ºi cu ororile unor criminali
precum George Armstrong Custer, Franklin Delano, Roosevelt, Winston
Churchill, Adolf Hitler, Iosif Vissarionovici Stalin, Pol Pot...
   Conºtienþi fiind de sensul ºi de absurditatea celor enumerate, dar
ignorându-le deopotrivã „Ne-am nãscut într-o lume controlatã de forþe
nevãzute care au invadat ºi care manipuleazã omenirea de mii de ani. Nu,
acesta nu este un scenariu de la Hollywood, este chiar ceea ce trãim în
prezent. Dacã privim în jur, am putea crede cã ceea ce vedem este «real».

23 august 1939 - 1944 (1)
23 august 1939 - Pactul Ribbentrop-Molotov - 80 de ani
23 august 1944 - Marea trãdare naþionalã - 75 de ani

 continuare în pag. 7
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Trecãtorii care circulã pe
Drumul Judeþean 562, cuprins între
porþiunea asfaltatã din localitatea
Gemeni (comuna Dîrvari) ºi limita
cu judeþul Dolj, se bucurã pentru
prima datã de un trafic în cele mai
bune condiþii, dupã ce pe tronsonul
de o lungime de 3,288 kilometri s-a
turnat primul strat de asfalt.
   Pânã în acest moment,
constructorul a finalizat de aºternut
stratul de bazã (binder) ºi a trecut
deja la turnarea stratului de uzurã.
   Aºa cum merg lucrurile, cel mai

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a semnat la începutul
acestei sãptãmâni, la Agenþia de
Dezvoltare Regionalã Sud-Vest
Oltenia, contractul de finanþare pentru
modernizarea, reabilitarea ºi dotarea
ambulatoriului Secþiilor Pneumologie
I ºi II din cadrul Spitalului Judeþean
de Urgenþã Drobeta Turnu Severin.
Este un proiect finanþat prin
Programul Operaþional Regional
2014 - 2020, cu o valoare de 20,7
milioane lei ºi presupune
consolidarea ºi eficientizarea
energeticã a clãdirilor c1 + c2, dar ºi
dotarea cu echipamente în valoare de
peste 58.000 euro.
   “Când am pus pe lista de investiþii
acest obiectiv, am avut în vedere
necesitatea recompartimentãrii
spaþiilor existente ºi suplimentarea
spaþiului cu alte trei corpuri prin care
sã se asigure circuitele medicale
conform standardelor în vigoare.
   Este cel de-al cincilea contract de
finanþare cu fonduri europene
pentru infrastructura de sãnãtate
din judeþul Mehedinþi ºi cel cu
numãrul 500 al Agenþiei de
Dezvoltare S-V Oltenia.

Contract de finanþare semnat pentru Ambulatoriul Pneumologie I ºi II
   Îmi doresc sã implementãm
toate proiectele contractate
pentru infrastructura de
sãnãtate, chiar dacã ele
necesitã eforturi financiare
considerabile din partea
Consiliului Judeþean pentru
cofinanþare, tocmai pentru cã
vreau ca mehedinþenii sã
beneficieze de condiþii foarte
bune de tratament în sistemul
de sãnãtate judeþean.
   Îi mulþumesc doamnei
director general al ADR S-V
Oltenia, Marilena Bogheanu, pentru
susþinerea proiectelor judeþului
Mehedinþi ºi pentru sprijinul acordat
în implementarea lor!”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   La finalul investiþiei, unitatea va
fi autorizatã sã funcþioneze cu 69
de paturi, astfel încât, timpul de
reacþie pentru cazurile grave sã
scadã, iar rata internãrilor acute în
spital sã se micºoreze.
   Conform informaþiilor Agenþiei de
Dezvoltare Regionalã S-V Oltenia,
judeþul Mehedinþi este pe primul
loc în ceea ce priveºte atragerea
fondurilor europene, la nivel

S-a turnat asfalt pe DJ 562,
Tronsonul Gemeni - limita Dolj

Prim-ministrul Viorica
Dãncilã a avut marþi, 20 august ac.,
la Bruxelles, o întrevedere cu
preºedintele ales al Comisiei
Europene, Ursula von der Leyen, în
continuarea dialogului pe care
premierul român ºi oficialul
european l-au iniþiat în cadrul unei
convorbiri telefonice pe care au
avut-o la 29 iulie a.c..
   Prim-ministrul României i-a
transmis felicitãri oficialului european
pentru nominalizarea la conducerea
viitoarei Comisii Europene ºi a
asigurat de întregul sãu sprijin în
eforturile Comisiei Europene de
consolidare a proiectului european ºi
de a rãspunde provocãrilor actuale.
   Preºedintele ales al Comisiei
Europene a mulþumit premierului
Viorica Dãncilã pentru rezultatele
excepþionale obþinute de România în
exercitarea mandatului Preºedinþiei

 Biroul de presã

Întrevederea prim-ministrului Viorica
Dãncilã cu preºedintele ales al Comisiei

Europene, Ursula von der Leyen

regional, având în momentul de
faþã, 15 contracte semnate, în

Consiliului Uniunii Europene.
   În cadrul discuþiilor, au fost abordate
aspecte legate de viitorul comisar
european din partea României,
inclusiv în ceea ce priveºte conturarea
portofoliului alocat þãrii noastre în
cadrul Comisiei Europene.
   Cei doi oficiali au avut o discuþie
amplã cu privire la prioritãþile
viitoarei Comisii Europene ºi
implementarea Agendei Strategice a
UE (2019-2024). În context, prim-
ministrul Viorica Dãncilã a prezentat
obiectivele României pentru
perioada suprapusã mandatului noii
Comisii Europene, în domenii legate
de asigurarea securitãþii energetice,
sectorul digital, schimbãrile
climatice, rolul UE în plan global.
   Cei doi înalþi oficiali au convenit
sã continue dialogul în perioada
urmãtoare.

Biroul de presã al Guvernului

probabil, lucrarea se va finaliza
înainte de termenul de ºase luni
prevãzut în contract.
   “Mã bucur sã vã anunþ aici, cã
proiectele despre care vã vorbeam în
urmã cu ceva timp ºi totodatã,
promisiunile pe care le-am fãcut
mehedinþenilor se concretizeazã.
Asta în ciuda cârcotaºilor care spun
adesea cã facem proiecte “doar pe
hârtie”. Vã mulþumesc pentru
încredere ºi susþinere!”, a spus
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

 Urmare din pag. 1Ziua Marinei sãrbãtoritã...

valoare totalã de 107 milioane
euro.
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Sãrbãtoarea peºterii
Topolniþa, ediþia 2019, a fost
organizatã cu sprijinul Consiliului
Judeþean Mehedinþi, a preºedintelui
Aladin Georgescu, Primãria ºi
Consiliul Local al comunei Cireºu.
   Spectacolul folcloric a fost asigurat
de cãtre Ansamblul Profesionist
“Danubius” al Centrului Cultural
“Nichita Stãnescu”, instituþie aflatã
în subordinea Consiliului Judeþean
Mehedinþi ºi condusã de managerul
Emilia Mihãilescu.
   Aladin Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
alãturi de o delegaþie din care au
fãcut parte Octavian Tuþu,

Sãrbãtoarea Peºterii Topolniþa 2019
Sãrbãtoarea Cîmpeneascã a Peºterii Topolniþa este una

dintre cele mai vechi din Mehedinþi. Anul acesta a fost
sãrbãtoritã ediþia cu numãrul cinzeciºiºase.

Peºtera Topolniþa este un monument al naturii, aflat la o
distanþã relativ micã de oraºul de reºedinþã al judeþului, situatã
între localitãþile Marga ºi Cireºu, pe teritoriul comunei  Cireºu.
Face parte din carstul mehedinþean, se impune prin frumuseþea
ºi varietatea formaþiunilor din galeriile sale, prin dimensiunea
acestora. De asemenea,  prezenþa unui râu subteran dã un
farmec aparte acestor locuri. Împrejurimile formeazã un peisaj
deosebit astfel cã foarte mulþi turiºti vin aici.

Este a doua ca lungime din lume ( peste zece mii de metri),
deosebit de complexã ºi valoroasã, ca obiectiv ºtiinþific având
caractere unice sau rare. De altfel, anual Peºtera Topolniþa devine
obiect de studiu pentru echipe de cercetãtori din întreaga lume.

subprefectul judeþului Mehedinþi,
Doru Dumitrescu, consilier al
ministrului de interne, Ionicã Negru
vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean, Alina Teiº deputat,
conducãtori ai unor instituþii
deconcentrate, a fost alãturi de
oamenii din comuna Cireºu, la
aceastã sãrbãtoare.
   De remarcat cã ultima porþiune de
drum spre Peºtera Topolniþa,
segmentul Bunoaica –Cireºu, a
fost asfaltat de cãtre Consiliul
Judeþean Mehedinþi. Cu o
infrastructurã rutierã aflatã în condiþii
optime de funcþionare, calea
turiºtilor ºi spre acest loc extrem de

important din judeþul
Mehedinþi este deschisã.
   Un punct de atracþie al sãrbãtorii
câmpeneºti de la Peºtera Topolniþa
îl reprezintã ºi pãstrarea unor vechi
tradiþii, precum concursul anual al
celei mai bune þuici de cireaºã,
parada costumelor populare, dar ºi
spectacolul folcloric oferit an de an
de cãtre copiii, tinerii ºi de oamenii
locului. Toate acestea sunt foarte
apreciate de cãtre comunitatea
localã. Meritul acestor manifestãri
“cu forþe proprii” aparþine atât
primarului comunei  Cireºu, Doru
Þîrlui, cât ºi doamnei Mihaela Þîrlui,
coordonatoarea acestor manifestãri.
   Spectacolul oferit de Ansamblul

Profesionist “Danubius” al
Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu”, de soliºtii vocali ºi
instrumentiºti, de dansatorii
acestuia ºi de invitaþi a asigurat
distracþia ºi voia bunã.
    Sãrbãtorile câmpeneºti, aºa cum
este ºi aceasta a Peºterii Topolniþa,
aduc numeroase beneficii, de la
promovarea zonelor la conservarea
tradiþiilor ºi obiceiurilor ºi desigur
economice, fiind un bun prilej
pentru meºteºugari, pentru
producãtori, de a aduce în faþa
turiºtilor produse locale, de calitate,
înregistrându–se astfel un dublu
beneficiu ºi pentru producãtori ºi
pentru cumpãrãtori.

   Visul fraþilor noºtri din Valea
Timocului – Serbia de a învãþa limba
românã în ºcoli sau mãcar de a-ºi
trimite copiii sã înveþe limba maternã
este încã departe de a se fi împlinit.
Numãrul copiilor înscriºi la cursurile
de limba românã cu elemente de
culturã naþionalã este în continuã
scãdere faþã de anul 2013, când a
debutat acest program educaþional, dar
pãrinþii sunt încurajaþi sã nu renunþe.
Asociaþia pentru Tradiþia ºi Cultura
Românilor DUNÃREA, din Kladovo, a
reunit recent un numãr de 25 de copii

Cursuri de Limba Românã la Kladovo

care vor începe cursurile de la 1
septembrie, dar ºi pe pãrinþii lor, la un
simpozion sugestiv intitulat „Un motiv
+ Europa”. Copiii s-au înscris la un
numãr de 7 ºcoli de pe raza comunei
Kladovo, unde vor beneficia de
cursurile de limba românã.
Evenimentul a fost sprijinit financiar
de cãtre Consiliul Naþional al
Minoritãþii Naþionale a Românilor din
Serbia, din partea cãruia copiii au
primit ºi cadouri. Atmosfera a fost una
de mare bucurie, iar cei prezenþi au
putut afla noutãþi ºi proceduri necesare

înscrierii la acest tip de cursuri. La
eveniment a fost prezentã ºi directoarea
primei ºcoli din Serbia de Rãsãrit care
a deschis cursurile de limba românã
în urmã cu 6 ani.
   „Mã bucur cã aþi venit aici toþi copiii
ºi toþi pãrinþii care v-aþi înscris la
cursuri ºi vã felicit ºi vã mulþumesc.
Vorbim cu pãrinþii ºi îi motivãm sã îºi
înscrie copiii la cursurile de limba
românã. Noi suntem o asociaþie
româneascã care se ocupã direct cu
problema românilor” a precizat TIHAN
MATASAREVICI, preºedinte al
Asociaþiei pentru Tradiþia ºi Cultura
Românilor „DUNÃREA”.
   „Au vrut pãrinþii sã se facã aceste
cursuri ºi ºi-au înscris copiii la ºcoalã.
Noi am fost prima ºcoalã la care s-au
deschis cursurile de limba românã cu
elemente de culturã naþionalã, în 2013
ºi de atunci, în tot anul, avem copii care
se înscriu la limba românã”, a declarat
DRAGANA DUMITRAªCOVICI,
director ªcoala Gimnazialã Podvrºka.
   Ceea ce nu s-a spus îndeajuns la

aceastã întâlnire, sau poate s-a ascuns
intenþionat, este veºnica confuzie
dintre limba românã ºi vorbirea vlahã,
un ciudat dialect introdus ºi el în unele
ºcoli de cãtre aripa radicalã Consiliului
Naþional al Minoritãþii Naþionale a
Vlahilor din Serbia. Liderul Asociaþiei
pentru Tradiþia ºi Cultura Românilor
DUNÃREA a vorbit despre închiderea
de cãtre Serbia a Capitolului 23 din
tratatul de preaderare la Uniunea
Europeanã, dar nu a spus ºi faptul cã
durerea cea mai mare e în cu totul altã
parte. Pânã sã descurce instituþiile
europene încurcãturile entice din þara
vecinã, Serbia s-a repliat rapid ºi a
consolidat minoritatea vlahã. Acum deja
este foarte târziu sã mai pretindem cã
aceºti aºa ziºi vlahi ar putea sã nu fie
recunoscuþi ca atare. Iar istoria este cu
mult mai cinicã, în acest sens, deoarece,
ani ºi ani de-a rândul, înainte de
momentul ianuarie 2014, atunci când
au început negocierile de aderare, a fost
propovãduitã una dintre cele mai nocive
teorii, cea a sinonimiei roman / vlah.

 G. P.

 Continuare în pag. 11
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În doar câteva zile vã dãm
întâlnire, din nou, la Tîrgu Mureº!
   SIMFEST – Festivalul Internaþional
al Televiziunilor ºi Producãtorilor
Independenþi, aflat la a XVI- a ediþie,
transformã oraºul ºi în acest an într-
un centru European al massmedia
electronice, iar Cetatea medievalã
într-o cetate a filmului ºi televiziunii.
   Maratonul de evenimente culturale
începe în 26 august, se încheie în 1
septembrie ºi cuprinde, pe lângã
competiþie: proiecþii publice de filme
artistice ºi documentare, masterclass-
uri incitante, concerte, expoziþii, recitaluri
ºi lansarea unor cãrþi deosebite.
   Juriul are în componenþã
specialiºti recunoscuþi în toatã
lumea din România, Franþa, Anglia
ºi Austria. Au rãmas în selecþia finalã
65 de producþii din România,
Republica Moldova, Franþa, India
(coproducþie Canada) ºi Iran.
   SIMFEST îºi continuã misiunea
asumatã de a fi o platformã non-
formalã de pregãtire a profesioniºtilor
din media electronice, cu
masterclass-uri susþinute de experþi
de cea mai înaltã valoare din
România ºi Scoþia, în cadrul ªcolii
de varã.  Directorul de imagine Ovidiu
Gyarmath, membru al Romanian

SIMFEST 2019, pe ultima sutã de metri

Society of Cinematography (RSC) îºi
propune sã realizeze câteva
experimente legate de imaginea de
film ºi televiziune. Prof. univ. dr.
Laura Baron va susþine un seminar
despre editarea imaginii ºi tehnicile
utilizate în televiziune, film ºi
publicitate. Regia de film documentar
este o altã temã care va fi abordatã în
cadrul ªcolii de varã. Toþi cei prezenþi
îl vor reîntâlni pe regizorul Copel
Moscu, unul din vârfurile de lance ale
celebrei generaþii de documentariºti
români ai anilor ‘80 ºi vor afla care
sunt tendinþele din domeniu. Un alt
masterclass care cu siguranþã nu
trebuie ratat de jurnaliºti ºi pasionaþii
de media este cel susþinut de

fondatorul “Caledonia Media” din
Edinbourgh, Charles Fletcher, MBE.
Vom asista la o comparaþie între
stilurile american, anglo-saxon ºi est-
european atunci când vorbim de
ºtirea de televiziune.
   Participarea la cele patru
evenimente este gratuitã, iar
înscrierea se face pe adresa de mail
office@simfest.ro.
   În acest an ne bucurãm sã prezentãm
publicului ºi cea mai “tare” expoziþie
de tehnicã video, unicat pânã acum în
Transilvania. Nu am uitat nici de Ziua
Limbii Române, care va fi celebratã în
31 august aºa cum se cuvine, cu
lansãri de carte, simpozioane ºi alte
evenimente speciale.

   Din festival nu lipseºte nici muzica.
Printre artiºtii invitaþi se numãrã ºi
formaþia apinarii. În plus, la program
se adaugã un spectacol de teatru,
cãlãtorii de documentare în judeþul
Mureº ºi multe alte evenimente care
fac ca festivalul SIMFEST sã fie un
adevãrat complex cultural.

 SIMFEST – Fest ivalul
Internaþional al Televiziunilor ºi
Producãtorilor Independenþi este
organizat în parteneriat cu Consiliul
Judeþean Mureº ºi susþinut de
Primãria Municipiului Tîrgu Mureº ºi
Primãria Sângeorgiu de Mureº.
   Programul complet, precum ºi alte
informaþii referitoare la invitaþi ºi
evenimentele care vor avea loc în
cadrul festivalului sunt disponibile pe
pagina de Facebook Simfest Romania,
pagina de Facebook a evenimentului
Simfest XVI ºi  www.simfest.ro. Ne
gãsiþi ºi pe Instagram.

Valea Cernei, 20 august 2019-  Centrul
Local Aetos (filialã a Organizaþiei
Naþionale Cercetaºii României)
organizeazã cea de-a cincea ediþie a
Campului de Varã – o tabãrã educaþionalã
în naturã, la care participã peste 60 de
tineri cercetaºi din judeþul nostru, cu
vârste cuprinse între 13 ºi 23 de ani.
   Campul de varã este cel mai important
eveniment al cercetaºilor – momentul în

Centrul Local de Cercetaºi Aetos organizeazã a cincea
tabãrã educaþionalã în naturã!

care aceºtia pun în practicã tot ce au
învãþat la întâlnirile sãptãmânale de
peste an: lucrul în echipã, iniþiativa,
organizarea, planificarea.
   Ce se întâmplã, concret, în campul de
varã? Se doarme la cort timp de 10 zile –
acest aspect fiind esenþial, întrucât tinerii
învaþã sã trãiascã alãturi de alþii, sã
respecte un program de somn, sã se
organizeze într-un spaþiu restrâns, dar mai

ales, sã nu le fie teamã de naturã, sã reziste
nopþilor reci în sacii de dormit ºi
zgomotelor care se aud din jur.
   Se gãteºte la vatrã de cãtre echipe
de cercetaºi care se rotesc între ele,
pentru cã experienþa practicã pe care
acest proces o aduce creºte
încrederea tinerilor de a lua iniþiativa,
de a duce un lucru pânã la bun-sfârºit
ºi a-ºi asuma succesul final.
   Au loc diferite ateliere educaþionale,
conduse de tineri cu experienþã, care
aduc experienþe altfel cercetaºilor
participaþi în campul de varã: plimbãri
cu canoele pe lac, tras cu arcul,
desene pe lut, ecologizare, etc.
   Cercetaºii vã invitã cu drag sâmbãta
aceasta, 24 august, la Ziua Porþilor
Deschise, unde veþi gãsi aproximativ 70
de tineri energici, plini de idei ºi veselie,
multe corturi de toate culorile, oameni
care gãtesc la ceaun (ºi care vã vor invita
la masã), canoe cu care ne putem da pe

lac, ateliere în paralel organizate de
cercetaºi, un râu Cerna limpede ºi rece,
o câmpie cu meri înconjuratã de munþi
pe toate pãrþile, multe trasee faine pe
care le puteþi parcurge. Campul este
situat pe Valea Cernei, în campingul de
lângã Pensiunea Dumbrava, la 12 km
mai sus de Bãile Herculane (pe drumul
care duce spre Baia de Aramã).
   Anul acesta, Campul de varã a
primit sprijinul Direcþiei Judeþene de
Sport ºi Tineret Mehedinþi, care a
crezut în proiectul tinerilor ºi le-a
fost alãturi în organizare.
   Centrul Local Aetos face parte din
Organizaþia Naþionalã Cercetaºii
României, o organizaþie de tineret care
oferã educaþie pentru viaþã, încurajeazã
creativitatea, motiveazã implicarea
tinerilor în comunitãþile din care fac parte
ºi creeazã un cadru simbolic în care
aceºtia se pot dezvolta intelectual,
fizic sau spiritual.  Echipa Aetos

Simona Boanþã
PR ºi Comunicare SIMFEST
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

*Cel mai iubit sãsãlãu al
poporului a fost invitat la o vizitã
de lucru la Washington de
preºedintele american Donald
Trump. Ce sã mai spunem,

eveniment intergalact ic,  l-a
apucat pe Dumnezeu de picior. La
câte... memorabile succese a
înregistrat dumnealui în acest
penibil mandat la Cotroceaua
Mov, o sã ziceþi cã merita ºi el o
gurã de oxigen dãtãtoare de
speranþe în perspectiva obþinerii
ce lui  de-a l  doi lea  mandat
prezidenþial. Merita pe dracu’! De
cãrpãnos ce e ºi de inimã neagrã
ce are în el, acest Werner a plecat
în America nu sã rezolve ceva
esenþial pentru þãriºoara asta, ci
pentru a veni, în convingerea lui
ºchioapã, în buzunar cu tot felul
de privilegii personale, în primul
rând cu certitudinea cã va obþine
un nou mandat.
   * Pentru cine nu are mintea
îmbâcsitã de ambiþii morbide sau
de orgolii fãrã acoperire, e cît se
poate de limpede cã americanii nu
te cheamã acolo ca sã te laude ce
tare, mare ºi frumos eºti, ºi nici

sã-þi dea de pomanã, ci sã obþinã
maximum de profit din respectiva
întâlnire. Pentru cã, trebuie sã ia
aminte toatã lumea, America nu
este o societate de binefacere,

America e o mare putere ºi dacã
înþelegi aceastã realitate sub toate
aspectele ei, bine, dacã nu – valea,
adio ºi n-am cuvinte, mai stai ºi
tu la coadã etc. În mintea
gãunoasã a acestui  nedemn
preºedinte al României e ideea cã
tot ce va culege el (vorba vine!) de
prin America va fi al lui. Din acest
motiv, el nu a luat în delegaþie
niciun membru al Guvernului,
niciun specialist  oarecare,
indiferent de domeniu, în stare sã
poarte niºte negocieri acolo,
potenþial aducãtoare de beneficii
pentru þarã. Nu, dumnealui a luat
o haitã de þucãlari  care sã
transmitã în þarã exact ce anume
va indica el.  Aþi  auzit
transmisiunile de la Antena 3 ºi de
la România TV? O înºiruire
penibilã de comentarii jegos
encomiastice de-þi  venea
instinctual sã-þi laºi capul în jos
de jenã, de ruºine imensã. Care e

interesul ca poporul acestui
sinistru personaj sã fie þinut la
mare cinste, când rezultatele
vizitei sunt aproape de zero barat?
Ni s-a citit, cu mare pompã, un fel
de declaraþie comunã româno-
americanã plinã de locuri comune,
de ºabloane cu parteneriatele
strategice ale vieþii, cu solidaritate
în faþa nu ºtiu cãrei agresiuni bla,
ba, bla... ca ºi cum noi nu ne-am fi
sãturat, o întreagã istorie recentã,
de ºabloane ºi alte tromboane
politicianiste. Ce se va alege din
toatã aceastã regie penibilã ºi
gãunoasã? Ca de obicei, nimic. Va
veni Werner cu problema vizelor
rezolvatã? Tare sunt curios.
   * O cunoscutã avocatã, Ingrid
Mocanu, se întreabã, în legãturã
cu efectele acestui eveniment de
politicã externã „câte miliarde de
metri cubi de gaz moca ne va
costa aceastã nouã slugãrealã” a
lui Iohannis pe lângã noua Înaltã
Poartã. E o întrebare mai degrabã
re toricã,  þ inând cont cã
precedenta slugãrealã a aceluiaºi
ne-a costat cam 6 miliarde de
euro.  Acum, ce sã  facem,
rãmânem în aºteptare ºi, în lipsã
de altceva, cãdem pe spate de
fericire cã Trump a declarat
complezent cã Iohannis ar fi „un
preºedinte foarte respectat. Cine
ºtie câte miliarde ne vor fi costat,
în timp, astfel de declaraþii?! Este
Werner un preºedinte respectat?
Sã fie acolo la ei, în America ºi
sã se spele cu el pe cap, dacã le
este aºa de drag!
   * Între timp, în þarã, continuã

Ambiþii morbide, orgolii gãunoase
campania de strângere de
semnãturi pentru realegerea
sinistrului. Ceva vâlvã, prin
Severin, a fãcut ºtirea conform
cãreia fostul primar de foarte veselã
amintire al oraºului, Gherghe
Constantin, a semnat ºi dumnealui
pentru marele sãsãlãu. ªtirea era
însoþitã de o fotografie mormântalã,
cu dumnealui, Gherghe, la birou,
cu ochelarii bine potriviþi pe nas ºi
într-o atitudine meditativã, de
persoanã profund responsabilã de
decizia pe care urmeazã sã o ia...
Ce sã mai vorbim, circul greþos la
el acasã! ªi sã nu-þi vinã sã pui
mâna pe un retevei!!..
   * Astãzi, se împlinesc 102 ani de
la naºterea marelui critic ºi istoric
literar, Al. Piru, discipol al
genialului G. Cãlinescu ºi
Profesorul atât de iubit al atâtor
generaþii de studenþi postbelice.
„Sunt animat de cele mai bune
gânduri faþã de studenþii mei, ceea
ce explicã poate larga simpatie de
care, la rândul meu, mã bucur
printre ei.” – spunea distinsul
Profesor al generaþiei mele într-
un interviu. Datorez acest lucru
faptului cã studenþii vãd în mine pe
cineva care a stat în preajma lui
G. Cãlinescu”- a adãugat el cu
modestie. Nu doar acestui fapt,
Magister! Ci multor altor fapte
pentru care istoria literarã, cea a
învãþãmântului superior românesc,
cultura naþionalã vor gãsi
îndreptãþirea de a vã evoca
totdeauna cu multã gratitudine...

Bibicu’ (p.cf. Eugen Mãicãneanu)

21 - 27 august 21 - 27 august 21 - 27 august 21 - 27 august
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Marþi, 20 august a.a., am susþinut
o conferinþã de presã alãturi de consilierii
locali liberali din cadrul Consiliului Local
Drobeta Turnu Severin, ocazie cu care am
prezentat o situaþie a proiectului „Implicã-
te” prin care am rugat severinenii sã vinã
cu idei, propuneri pentru comunitate ºi
chiar cu soluþii la problemele cu care ne
confruntãm zi de zi.
   În primul rând, mulþumesc din suflet
celor câteva sute de severineni care ºi-au
rupt din timpul lor pentru a veni cu
propuneri în beneficiul oraºului nostru,
aceastã implicare fiind dovada clarã cã
oamenii vor sã fie parte a deciziilor pe care
le adoptã administraþia publicã localã.
   Proiectul acesta îmi doresc sã fie un
preambul la un alt proiect pe care mi-l doresc
în Severin ºi care are deja succes major în
oraºe precum Oradea sau Cluj Napoca
conduse de primari liberali, ºi anume
Bugetarea Participativã. Aceasta presupune
ca bugetul local sã aibã anual o sumã de
bani disponibilã care sã fie direcþionatã doar
pentru proiecte propuse de cetãþeni ºi alese
de cetãþeni. Cu alte cuvinte, o parte din buget
sã fie cheltuit exact aºa cum doresc oamenii.
Propunerile severinenilor au fost
transmise prin trei modalitaþi: online pe

Prezentarea Proiectului “Implicã-te”

site-ul daniel.cirjan.ro, pe reþelele de
socializare dar ºi pe hârtie prin completarea
flyer-ului pe care l-am distribuit în oraº.
   Împreunã cu consilierii locali liberali, am
analizat toate propunerile care ne-au fost
înaintate, urmând ca cele care þin de competenþa
Primãriei sã fie transpuse în hotãrâri de consiliu
local iar celelalte sã fie transmise cãtre instituþiile
care au atribuþii pe acel domeniu de activitate.
  Propunerile severinenilor au fost diverse,
printre acestea amintesc:
- Problema stringentã a încãlzirii
municipiului
- Problema extinderii reþelei de gaz
- Reabilitarea bazinului de Înot, a
stadionului 1 Mai, a parcului debarcader
sau a parcurilor Rozelor ºi Dragalina
- Probleme legate de parcarea cu platã din oraº
- Problema accesului bicicliºtilor pe aleea
pietonalã Criºan
- Realizare de piste de biciclete
- Reþele de Wi-fi în zonele aglomerate din
municipiul nostru, cum ar fi pãdurea
Crihala, parcul central, etc
- Problema colectãrii selective dar ºi a
pãstrãrii curãþeniei în oraº
- Multe alte probleme diverse.

Consiliul Local al primãriei ªimian vã invitã în data de 22 august 2019, ora
10:00, la sediul primãriei ªimian la conferinþa de lansare a proiectului ”Construire
grãdiniþã Cerneþi” cod SMIS 124683, finanþat prin Programul Operaþional Regional,
Axa Prioritarã 10 – Îmbunãtãþirea infrastructurii educaþionale, Prioritatea de Investiþii
10.1 – Investitii în educaþie ºi formare inclusiv în formarea profesionalã pentru
dobândirea de competenþe ºi învãþare pe tot parcursul vieþii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educaþie ºi formare, Obiectiv specific 10.1.
   Obiectivul general al proiectului este creºterea gradului de participare la nivelul
educaþiei timpurii ºi învãþãmântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut
de pãrãsire timpurie a sistemului, apel dedicat învãþãmântului antepreºcolar ºi preºcolar.
   Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, respectiv între
01.05.2018-31.10.2021, contractul de finanþare fiind semnat în data de 12.03.2019.
   Valoarea totalã a proiectului este de 4.501.383,58 lei, cu o finanþare nerambursabilã
în valoare de 4.411.356,10 lei din care valoarea eligibilã nerambursabilã din FEDR
în valoare de 3.826.176,05 lei.

Ciuta Carmen Marilena - manager de proiect
Margineanu Simona – responsabil informare si publicitate

Invitaþie - Conferinþã lansare proiect
“CONSTRUIRE GRÃDINIÞÃ CERNEÞI”

Daniel CÎRJAN,
Viceprimar DrobetaTurnu Severin

   De fapt trãim în iluzie, o iluzie proiectatã sã ne menþinã
într-o închisoare mentalã, emoþionalã ºi spiritualã. [...]
Adevãrul nu este undeva, în exterior. În mare, parte el este
chiar aici! A sosit vremea când noi, oamenii, fie punem capãt
acestei dictaturi ascunse, fie ne vom confrunta cu un stat
fascist global” [2].
   Odatã cu trecerea anilor, numeroase documente sau aspecte
ale celei mai mari conflagraþii din istoria omenirii au fost fie
uitate, fie mistificate de cãtre „fabricanþii” de istorie, fie ocultate
de cei interesaþi, fie dispãrute împreunã cu trecerea martorilor
oculari într-o lume mai dreaptã, însã ºtergerea memoriei este
definitivã numai dacã raþiunea umanitãþii dã semne de obosealã,
astfel cã din când în când, memoria se impune a fi

reîmprospãtatã.
   Constat în ultima
vreme, cã despre unele
momentele istoriei, mai
cu seamã cele „delicate”,
se aminteºte din ce în ce
mai rar, iar atunci când se
întâmplã, apare doar o
scurtã notiþã, cu caracter
informativ. Ici-colo, câte
un contemporan „non-
conformist” încãpãþânat,
încearcã sã scuture
colbul aºternut de
trecerea vremii, sã
ºteargã uitarea ºi sã le
readucã la lumina zilei.

   S-au scurs opt decenii de la semnarea ne-denunþatului -
oficial - de cãtre România, deci a încã actualului Pact
Molotov-Ribbentrop ºi al anexei sale secrete (nul ab initio),
79 de ani de la pierderea unor provincii româneºti ºi
împunerea Diktatului de la Viena, 78 de ani de la masacrele
de la Fântâna Albã ºi din pãdurea Katyn, mai bine de 75 de
ani de la bombardarea, cu ferocitate neumanã a oraºului
Dresda ºi tot atâþia ani de la necondamnata trãdare din
august a regelui Mihai I, 74 de ani de la explozia primei
bombe atomice americane la Hiroshima, 73 de ani de la
asasinarea unuia dintre cei mai mari patrioþi români
împreunã cu trei dintre colaboratorii sãi ºi, de ce nu, la 25
decembrie 2019, 30 de ani de la mãcelãrirea ultimului
conducãtor patriot al Þãrii… Poate vã întrebaþi care e
raþionamentul sumarei selecþii? Toate evenimentele
menþionate s-au consumat, de-a lungul anilor, în timpul
celei mai mari conflagraþii din istoria omenirii sau în
împrejurãri cu conexiuni de cauzalitate ale cãror consecinþe
se regãsesc în contemporaneitate. Fãrã pretenþia absurdã a
exhaustivitãþii vom reaminti unul dintre acestea: Pactul
Hitler-Stalin (Ribbentrop-Molotov) ºi urmãrile acestui
blestem.

 urmare din pag. 2

23 august 1939 - 1944 (1)

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

[1] Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual and Intersexual
[2] David Icke, Copiii Matricei, Bucureºti, Ed. Daksha, 2008, p.19 &
coperta 2.
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„Anumite fapte ale prezentului
au darul de a te împinge sã cauþi
echivalent al lor în istorie. Este cazul
inumanei lipse de reacþie a lui Klaus
Iohannis atunci când în imediata lui
apropiere, la un discurs de Ziua
Marinei, a leºinat o femeie-soldat din
garda de onoare. Era imposibil sã nu
fi vãzut incidentul, deoarece s-a
petrecut la doar cca 4 metri în sud-
estul lui iar agitaþia iscatã nu lãsa loc
de dubii.
  Femeia respectivã, întâmplãtor
afro-americanã, negresã, a fost
prinsã în braþe de camarazii ei, pânã
când a apãrut de urgenþã o echipã
de brancardieri cu o targã. În timpul
acesta preºedintele Iohannis ºi-a
continuat imperturbabil discursul,
fãrã nicio tresãrire sau gest de
compasiune, iar când a terminat de
vorbit a plecat indiferent, robotic,
ocolind grupul agitat al celor care
îi acordau femeii primul ajutor fãrã
mãcar a arunca o privire în direcþia
aceea.
   Imediat lacheii sãi liberali s-au

Carcasa deºerticã fãrã conþinut biologic
- Ca ºef de stat, a fãcut „Pas cu pas” pentru scrierea unei cãrþi ºi editarea ei în limba chinezã.
- Ca ºef de stat, la „Primul pas” al primei vizite externe ºi-a aruncat paltonul pe capota unei maºini.
- Ca ºef de stat, costumat expres cu geacã, roºie a asmuþit trupele #rezist împotriva Guvernului legitim.
- Ca ºef de stat, a primit o loviturã peste mânã de la garda de corp a Papei Francisc.
- Ca ºef de stat, la protestul neautorizat din 10 august 2018 i-a asmuþit pe #rezist împotriva forþele de
ordine pentru cã au executat dispoziþiile primite, fãcându-ºi datoria.
- Ca ºef de stat s-a pupat cu etilistul-sciatic al Europei pe scena circului din Sibiu.
- Ca ºef de stat a cãlcat pe toate strãchinile ºi în toate gropile ivite în calea sa.
- Ca ºef de stat se comportã ca un robot cu carcasã deºerticã, fãrã conþinut biologic atunci când, la doi
paºi de el un OM este în pericol.
   Ãsta-i om sau robot? (Ion Mãldãrescu, ART-EMIS)

grãbit sã-l scuze. Vicepreºedintele
P.N.L. Virgil Guran a declarat cã este
exageratã reacþia publicã generatã
de cazul de la Ziua Marinei, când
un militar a leºinat lângã Klaus
Iohannis ºi ºeful statului nu s-a
întors cãtre el. «Nu a observat.
Preºedintele era atent la discurs,
nu a observat».
   Te întrebi: pânã unde poate
merge nesimþirea unor politicieni
dacã nu au nici cea mai micã
problemã sã te mintã în faþã ºtiind
cã existã imagini care îi contrazic?
« Nu a observat »? Poate în prima
clipã nu o fi  observat. Deºi
rumoarea produsã era imposibil de
ignorat. Dar, dupã aceea, când prin
stânga preºedintelui, prin faþa lui,
aleargã diverse persoane pentru a
acorda primul ajutor militarului
leºinat, nici atunci sã nu fi observat?
Cu suprem dispreþ, cu aroganþa lui
de cozoroc înalt, coboarã de la
pupitru întorcând spatele locului
„fierbinte” ºi face un ocol, tocmai
ca sã evite orice apropiere.

Este  aceasta ,  oare ,  o
reacþie de om normal?
Mãcar de om?
   Aceastã carcasã deºerticã
nu ascunde nimic biologic.
Totul în ea e nisip, cuarþ, apret
de doc de izmanã, scrâºnet,
rânjet. Iar unii îl vor preºedinte
pentru încã un mandat. Unii
la fel de „sensibili”, „patrioþi”,
„inteligenþi”, „spontani” ºi, mai ales,
„oneºti” ca el. Oare pentru Klaus
Iohannis negresa aceea leºinatã la doi
paºi de el ce-o fi fost? Probabil o
simplã patã de culoare pe care a
ºters-o instantaneu din memoria lui
lavabilã cu o lavetã de îndepãrtat
gunoaiele putrezite”[1]. Priviþi ºi
dumneavoastrã filmul[2]
   „Mai rar atâta nesimþire ca la
robotul ruginit. Leºinã un militar la
doi metri de el ºi androidul citeºte cu
vocea lui de fãtãlãu mai departe, de
parcã nu s-ar fi întâmplat nimic. Orice
om normal ºi-ar fi întrerupt discursul
ºi s-ar fi interesat de soarta
militarului, mai ales cã era un strãin,
soldat în trupele de ocupaþie ale
„partenerului strategic. Întreb ºi vã

întreb, deoarece la acest individ
problema este mult mai gravã decât
lipsa empatiei, Klaus Werner Iohannis
este un om normal din punct de
vedere psihic? L-a verificat la modul
serios vreun medic psihiatru?”[3].
    „Mii de persoane au asistat la
manifestãrile de Ziua Marinei
organizate pe faleza din Constanþa,
unde, în timpul discursului
preºedintelui Iohannis, unui militar
i s-a fãcut rãu. Cu toate acestea,
preºedintele Klaus Iohannis a
rãmas neclintit, aproape fãrã
reacþie, întoarce spatele ºi pleacã”
(RTV)[4].

Aranjament grafic dupã imagini film
YouTube (min: 0.15, 1.30, 1.14) - I.M.

21 - 27 august

[1] http://www.conteledesaintgermain.ro/ce-om-ce-om/16-08-2019
[2] 15 august 2019, Constanþa -
[3] Marius Albin Marinescu - https://www.facebook.com/search/top/
?q=albin%20marinescu&epa=SEARCH_BOX
[4] https://ro.sputnik.md/politics/20190815/27254618/Iohannis-facut-praf-dupa-
incidentul-de-la-Constanata-chiar-inainte-de-vizita-in-SUA.html

Redacþia Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

Carte de teatru

“Scriitorul Mihai Octavian IOANA, colaborator al revistei noastre, ne
anunþã o nouã apariþie editorialã: un volum de teatru. Semnalãm ºi

noi evenimentul. Lansarea publicã a cãrþii se va petrece în toamnã, la
o datã pe care o vom comunica ºi noi cititorilor noºtri. Felicitãri!”
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Cel mai slab premier din istorie,
Viorica Dãncilã, în sensul IQ-ului,
ºtie ºi ea cã învãþãtura nu are niciun
fel de valoare ºi cartea nu are niciun
fel de viitor. Dãncilã, care nici mãcar
de primar de cãtun nu ar avea
valoare, dupã cum spun chiar colegii
ei de politicã, de la putere sau din
opoziþie, ºtie cã cine are carte nu are

parte ºi cã poþi sã ajungi ceva în
viaþã, premier, de exemplu, fãrã sã fi
pus mâna pe o carte. Nici mãcar pe
un pachet de cãrþi de joc. Faza este
cã Dãncila a ºi fost profã de ceva
chestii tehnice pe la vreo ºcoalã
profesionalã sau liceu tehnic pe la
ea pe la Teleorman, de crãpau elevii
smotocindu-se cu ea. Acum a
promis un program de atragere a
elevilor la ºcoli. Era pentru cei mai
mici ºi pentru toatã lumea. Este
vorba de programul guvernamental
„Merg la ºcoalã”. Se oferea suma de
250 de lei sub formã de tichete

 ªtefan Bãeºiu

Desfiinþãm programul „Merg la ºcoalã”, aºa a aflat Dãncila de la coafor
pentru achiziþia de rechizite, cãrþi,
uniforme, manual ºi alte chestii pe
care profesorii le cer la clasã ºi care
la ºcoala primarã în unele cazuri trec
de o mie de lei, la începutul anului.
Aºadar, era o sumã modicã, 250 de
lei, cu 100 de lei mai mult decât
alocaþia copiilor.

Dãncila a anunþat zilele trecute

cã nu se va mai implementa
programul respectiv pentru cã a
fost contactatã de pãrinþi care au
spus cã ei se descurcã ºi nu au
nevoie de banii Guvernului pentru
a-i prepara pe micuþi pentru ºcoalã.
Adicã era un fel de jignire suma de
250 de lei, pe care un pãrinte avut
o dã pe îngheþata copilului sau
pe distracþia dintr-o singurã zi. ªi
premiera a crezut grupul de pãrinþi
care i-a cerut sã nu îi umileascã
efectiv cu suma de 250 de lei
pentru cã ei consuma banii
respectivi când îºi aprind trabucul

pentru cã face o flacãrã mai
frumoasã decât bricheta sau decât
chibritul. Violet.

ªi premiera României s-a executat
ºi a decis sã renunþe la programul
prin care erau oferiþi bani elevilor
care vor sã aibã rechizite la începerea
anului ºcolar. Nu se ºtie dacã
premiera se întâlneºte doar cu
familiile bogate din România sau
mai are ºi prieteni din rândul
familiilor sãrace. Poate cã cei sãraci
îi put ºi nu le prea face vizite.
Premiera nu are timp sã viziteze
satele ºi comunele ºi cartierele
bombã ale þãrii pline de sãrãcie
pentru cã mai mult stã pe la coafor.
Poate cã de acolo a ºi aflat premiera
þãrii cã nu trebuie sã le mai dea bani
elevilor sã meargã la ºcoalã. Se zice
cã ar trebui realizat un program
þint i t  pe elevi i  sãraci  ºi  pe
familiile care cu adevãrat nu au
venituri. Pe acelaºi principiu ar
trebui sã se renunþe ºi la alocaþie
de cãtre familiile bogate din
România ºi sã se completeze
alocaþiile micuþilor sãraci.

Problema este cã Dãncila nu a
auzit de la INS, deºi e instituþia pe
care o are în subordine, cã 40%
din copii ºi tineri sunt supuºi
riscului sãrãciei. Din acest motiv,
imediat dupã clasa a 8-a sau dupã
liceu aleg sã fugã din þarã. Sau
fetele sunt rãpite direct de pe stradã
sau de la ºcoalã ºi transformate în

prostituate în þarã ºi în strãinãtate.
La cât de repede se miºcã unele
anchete nu ar fi de mirare sã aflãm
cã au existat poliþiºti, procurori,
judecãtori sau chiar oameni din
servicii cu pantalonii pe vine în
faþa fetelor ºi din acest motiv
reþelele de trafic de persoane ºi
proxeneþii au gãsit un adevãrat
paradis în þara noastrã.

Sigur cã premiera Dãncilã
continuã sã scrie cea mai ruºinoasã
filã din istoria þãrii. Ne spune cã a
retras programul „Merg la ºcoalã”
pentru cã aºa au sfãtuit-o fetele ei
bogate de la coafor, umilite de 200
de lei primiþi de la stat. Nu spune
Dãncila cã a luat peste un miliard
de lei de la Ministerul Educaþiei, la
rectificare, ºi i-a trimis în abisul fãrã
fund al bugetului naþional.   Poate
cã din cauza asta nu mai sunt bani
pentru programul respectiv ºi nu
pentru cã aºa i-au spus în cascã
coafuristele afurisite de la salon.
Poate cã întreg Guvernul este
salonul de coafurã al Dãncilei ºi
coafezele sunt puse acum sã
încropeascã politici publice ºi sã
spunã unde merg ºi unde nu merg
banii, cine meritã ºi cine nu meritã
o angajare la stat. Poate cã Guvernul
ar trebuie sã subvenþioneze
programul „Prima reþea” de trafic de
persoane, de prostituþie, de
proxeneþi. Cã de stârpit nu le
stârpeºte.



Un fierar român aflã dupã mult
timp cã fiul lui este de fapt fiul unui
ungur rezultat în timpul rãzboiului,
când el era pe frontul sovietic. Soþia
sa a fãcut un copil tot cu un fierar. ªi
nici soþia acestuia din urmã n-a rãmas
mai prejos în absenþa soþului. ªi ea a
fãcut un copil cu un soldat fierar rus.
Revolta pe care o simte românca
ajunge la paroxism, astfel cã doreºte
sã se rãzbune. Comedia trãznitã
“FIERARII” în regia lui Horaþiu Mãlãele,
este un Cal Troian ce nu aduce în prim
plan doar adulterul (abordat într-o
cheie comicã), ci ºi rãzboiul (cu
dramele sale inevitabile) ambele
contribuind la alienarea individului.

Distribuþia:
Grigorie: Horaþiu Mãlãele
Matilda: Maia Morgenstern

Peter: George Mihãiþã
Ivan: Valentin Teodosiu / Mircea Rusu
Regia: Horaþiu Mãlãele
Scenografia: Maria Miu
Muzica: George Marcu
   Biletele sunt puse la vânzare la Agenþia
Teatralã, situatã la intrarea în sala de
spectacole a Palatului Culturii “Teodor
Costescu”.
   Agenþia Teatralã va fi deschisã dupã
urmãtorul program:
LUNI-JOI, orele 08:30-11:00 ºi
12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-13:00
   Preþul unui bilet va fi de: 130 lei,
indiferent de locul în salã.
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã
vineri, între orele 08:30-16:00, la tel.
0733/033071 sau la email:
rezervari@palatulculturiiseverin.ro.
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Se discutã mult în societate
despre motivele care îi determinã pe
conaþionalii noºtri sã plece „spre alte
zãri de soare pline”, adicã dupã
împlinire materialã în strãinãtate.
Dintre cei plecaþi, majoritatea þin
ascunsã sursa banilor pe care îi aduc
în þarã. Nu este un secret cã
occidentalii, fie refuzã muncile prea
grele sau „toxice”, fie cer salarii uriaºe,

iar angajatorii preferã lucrãtorii din est
care acceptã un salariu mai mic, dar
incomparabil mai mare decât unul
primit, în condiþii similare, la noi.
   Între cei care sunt angajaþi în þarã ºi
cei plecaþi, o problemã este diferenþa
de venituri, care creeazã inechitate
socialã,  fiind clar cã nu se poate, cum
zicea Goga „sã ne mutãm în altã þarã”
chiar toþi, ultimul urmând sã stingã
lumina, cum spunea un banc din
vremea comunismului. Ar trebui un
„spor de fidelitate” care sã echilibreze
cumva balanþa salariilor, dar asta e o altã
discuþie, fãrã soluþii, din pãcate. Cãci dacã
salariile ar fi cât de cât apropiate, puþini
ºi-ar mai lua lumea în cap, ajungând cine
ºtie pe unde, prin Australia, Noua
Zeelandã sau chiar America.
   Inechitatea de care vorbeam mai sus
creeazã inevitabil conflicte, între
sedentari ºi migratori. Cei plecaþi au
pretenþii, ca orice cetãþean al þãrii, sã li
se educe copiii, sã li se pãzeascã
domiciliul de hoþi, sã se facã ºosele ºi
spitale etc, deºi nu am habar dacã au
material vreo contribuþie la masa de

taxe ºi impozite din care se finanþeazã
cheltuielile de mai sus. Sau sunt doar
cumpãrãtori de bunuri ºi atât. Se
spunea cam aºa: „Cãpºunarii au adus
X milioane de euro în þarã”. Ce altceva
au fãcut cu acei bani, decât sã-i cheltuie
în interes strict personal pe ciment,
termopane ºi lãutari? Se va spune cã
sumele respective au intrat în circuitul
financiar, ca sursã. Se poate, dar asta
nu înseamnã metri de asfalt sau
vaccinuri, decât vag, la un capãt foarte
îndepãrtat al lanþului economic.
   Pe un scriitor îl intereseazã mai puþin
chestiunile contabile ºi structurale, ele
sunt treaba finanþiºtilor ºi sociologilor.
Pe acesta îl pasioneazã ce se întâmplã
în sufletul omului care trebuie sã plece
din atmosfera protectoare a familiei,
traumele ºi leziunile sale interioare,
invizibile fizic, dar prezente atât de
pregnant. Literatura popularã are un
spaþiu amplu care s-a coagulat pe
aceastã temã dureroasã a înstrãinãrii.
   Cântecele de nuntã brodeazã delicat
soarta fetei care se mãritã, trebuind sã
plece dintre ai sãi, mergând în casa
mirelui, sau în propria lor casã, dacã
au avut puterea de a-ºi face sau

procura una. Ruptura este teribilã,
de pãrinþi, de fraþi ºi surori, adicã
de cuibul iubirii necondiþionate.
Lacrimi ºi suferinþã: „Ia-þi mireasã
ziua bunã/ De la tatã de la mumã/
De la fraþi, de la surori/ De la
grãdina cu flori”. Pentru mireasã,
nunta reprezintã un prag din
„marea trecere” a omului prin
vârste ºi viaþã: „Înfloriþi, pomi,
înfloriþi,/ Cã mie nu-mi trebuiþi,/
Astãzi sunt cu fetele,/ Mâine cu
nevestele”. A fi cãsãtoritã, pentru
o tânãrã înseamnã responsa-
bilitãþi, dar ºi restricþii, cum cântã
Grigore Leºe: „Mireasã, de-amu
’nainte/ Drumurile  þi-s oprite/
Numa’ tr’i þi-s dezgrãdite,/ În
grãdinã, dupã-o ceapã,/ La fântânã
dupã apã/ ªi la mã-ta câteodatã/
Când îi hi mai supãratã”. În sud,
plecarea din casã a fetei este o
fatalitate, un lucru ireversibil. O
tãieturã de ghilotinã: „Taci,
mireasã, nu mai plânge/ Cã la
maicã-ta te-oi duce! Când o face
plopul pere/ ªi rãchita micºunele”.
Versurile simple din final au pãtruns
în vorbirea comunã, cu acelaºi
înþeles ferm al imposibilului.
   Cel mai mare val al migraþiei

interne s-a produs dupã anii ’50.
Deposedaþi de pãmânturi, cu
perspectiva unor venituri lunare sigure,
numeroºi þãrani s-au fãcut orãºeni,
pentru „a avea servici”. Am notat
formula întocmai, pentru cã uzul a
impus-o. Cuvântul are ºi o variantã
ruralã de plural: „La oraº sunt
serviciuri”. Desprinderea n-a fost în
unele locuri totalã, s-a fãcut naveta, dacã
satul sau comuna nu erau prea departe
ºi, mai ales, era asigurat transportul.
   Au fost însã industrii cu mare nevoie
de forþã de muncã, la început nu foarte
calificatã, care au atras lucrãtori din
toatã þara. Siderurgia, cu centrele ei de
forþã, Reºiþa, Hunedoara ºi, mai târziu,
Galaþiul, a contribuit cu salarii bunicele
la o bunãstare, atât cât se putea, a
multor angajaþi. La fel ºi construcþiile
de maºini, mineritul, ºantierele navale.
Oamenii s-au mutat la bloc, în spaþii
restrânse, cu o anumitã disciplinã ºi
„Bãtutul covoarelor de la ora... la ora...”
Pentru cei obiºnuiþi sã stãpâneascã
dealuri ºi vãi, pe unde mergeau sã
pascã vitele, a fost un chin. Chiar dacã
aveau apã la robinet ºi nu mai cãrau
iarna lemne cu braþul din magazie...
   Trebuie spus acest adevãr crud: în
þara noastrã lumea satului a fost una
sãracã sau foarte sãracã. Circula
aceastã vorbã, cã pe om „foamea îl
mânã de-acasã”. Angelica Stoican,
într-o tulburãtoare doinã pune în gura
unei mame îndurerate întrebãri grele:
„Mãi Gheorghiþã, mumã,/ De ce ai
plecat,/ Mãi Gheorghiþã, mumã,/ ªi te-
ai înstrinat?” Rãspunsul pe care îl dã
cântecul este rãvãºitor, pentru cã
vorbeºte despre sãrãcie ºi o descrie
în aspectele ei greu imaginabile azi.
   Mare artist, Ion Dolãnescu, a avut ºi
el în repertoriu acestã temã a
înstrãinãrii de sat, de tradiþii, de cei
dragi: „Care om îºi lasã satul/
Dumnezeu sã-i dea oftatul,/ Dar sã nu
i-l deie greu,/ cã mi l-am lãsat ºi eu...”
ªi versurile cântecului sãu au suavitãþi
ºi mãrgãritare, pentru cã sunt, cum
zicea Eminescu, „exprimarea directã a
gândului ºi simþirei”. Iatã: „Când m-
apropii de-al meu sat/ Cunosc câinii
pe lãtrat,/ Fetele dupã cântat,/ Mãicuþa
pe suspinat...” Cine s-a întors la casa
lui dupã un timp îndelungat îl va
înþelege bine pe Ulise, pe care, dupã
douãzeci de ani departe de Itaca, nu
l-a mai cunoscut decât câinele...

T A B L E T A  D E  S C R I I T O R
Mihai Octavian IOANA

Þara cu dor

 continuare în numãrul urmãtor
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Scrisori Þãranului Român

Mãria Ta, Þãran Român! (VI)

va urma

Din întunecimea bordeiului sau
colibei tale, gândul þi s-a înãlþat pânã în
slãvile cerului searã de searã ºi zi de zi.
Nu ai aºteptat sã coboare Dumnezeu la
tine, ci te-ai înãlþat tu la El. I-ai fãcut câte
o vizitã o datã sau de mai multe ori pe zi,
cum ai simþit ºi tu nevoia sã mai vorbeºti
cu El. I-ai mulþumit lui Dumnezeu pentru
zilele ce þi le-a dat, pentru sãnãtate, pentru
copii, pentru pâinea de pe masã, pentru
iarba din poianã, pentru  bobul de grâu
ºi cel de strugure, pentru cele bune ºi
pentru cele rele. Ai avut întotdeauna în
Dumnezeu nu numai un Pãrinte, ci ºi un
prieten, un frate, un aliat. N-ai plecat fãrã
El nicãieri, fie cã a fost vorba de muncã,
fie de luptã, fie de joc, fie de jale. L-ai
chemat sã fie cu tine. Te-ai simþit astfel
mai tare, mai sigur, mai deºtept, cu mai
multã speranþã, cu mai multã tragere de
inimã. Cu El mai bine ai reuºit sã le faci
pe toate, sã le rânduieºti pe toate. ªi parcã
astfel florile au fost mai frumoase în
grãdiniþa ta, spicul mai mare în ogorul
tãu, vitele mai grase în ogradã. Cu El,
copiii þi-au fost mai cuminþi ºi mai
sãnãtoºi, duºmanii s-au topit ca iarba
la foc ºi ca fumul în bãtaia vântului.
Cu El, osteneala n-ai simþit-o atât de
apãsãtoare, calea atât de lungã,
zãduful atât de greu, bãtrâneþea  atât
de nesuferitã. Crucea vieþii tale te-a
ajutat s-o duci ºi niciodatã nu te-ai
simþit trãdat sau pãrãsit.
   Duminica ºi-n sãrbãtori le-ai lãsat pe
toate ºi te-ai dus la Casa lui Dumnezeu.
Ai ºtiut cã unde sunt doi sau trei adunaþi
în numele Lui, acolo este ºi El în mijlocul
lor. T-ai rugat acolo cu preotul, cu ceilalþi
consãteni ai tãi, ai ascultat rugãciunile,
cântãrile, Evanghelia, Cazania, predica
preotului ºi, uºor-uºor, ai devenit tu
însuþi un teolog desãvârºit. Ai ºtiut atât
cât ai socotit tu cã-þi este necesar ca sã-
L cunoºti pe Dumnezeu, ºi sã-L
destãinui ºi altora. Când ai ajuns acasã,
la câmp sau dupã vite, ai încercat sã-þi
aminteºti ce-ai auzit despre Dumnezeu.
Atunci ai alcãtuit colinde ºi cântece de
stea, ai alcãtuit proverbe religioase,
legende ºi poveºti, în care ai spus, aºa
cum ai înþeles tu, Cine este Dumnezeu,
cum este, ce face, dar ºi ce vrea sã facem
noi, ca sã-i fim Lui plãcuþi. Când se va
încumeta cineva sã scrie o teologie pe
baza alcãtuirilor acestora încrustate pe
stâlpii minþii tale, va vedea cã ai reuºit

sã-þi însuºeºti cea mai curatã, mai
simplã ºi frumoasã învãþãturã teologicã.
Alþii au învãþat seminarii teologice,
facultãþi de teologie, masterate ºi
doctorate în teologie ºi sunt departe de
a ºti câte ºtii tu despre Dumnezeu,
despre fiinþa Lui ºi despre voia Lui.
Parcã lui Dumnezeu Însuºi I-a plãcut
de tine ºi þi s-a descoperit îndeosebi.
Ai zidit biserici, ºi troiþe,  ºi fântâni, ºi
mânãstiri, ºi schituri în creierul munþilor,
ai sculptat cruci, ºi troiþe, ºi catapetesme,
ºi pistornice, pentru ca sã aduci slavã lui
Dumnezeu ºi sã-L faci cunoscut
oamenilor. Þi-ai crescut copiii în frica de
Dumnezeu ºi în respect faþã de oameni
ºi faþã de dreptate ºi adevãr. Cuvântul tãu
a fost “Da” pentru “da” ºi “Nu” pentru
“nu”. Nu ai ºtiut ce înseamnã a umbla cu
cioara vopsitã. Când s-a apropiat vremea
ºi soarele þi-a fost pe creasta dealului, þi-
ai construit sicriu, ºi cruce, ºi groapã, þi-
ai pregãtit hainele cuvenite, þi-ai pus
ordine în tot ºi în toate, ca sã nu te
blesteme strãinii sau copiii, cã le-ai lãsat
lucrurile încurcate sau datoriile neplãtite.
Aºa cum soarele trece de la rãsãrit la apus
la ore fixe, bine cunoscute, aºa ai socotit
cã treci ºi tu pe bolta vieþii ºi intri într-un
ritm firesc, normal. Moartea a fost pentru
tine doar poarta pe care ai trecut din Valea
Plângerii pe tãrâmul tinereþii fãrã bãtrâneþe
ºi al vieþii fãrã de moarte.  Moartea a fost
urâtã ºi hâdã, cu coasa pe umãr, dacã ai
fost pãcãtos în viaþã, sau a fost mireasa, “a
lumii crãiasã”, dacã ai avut sufletul curat.
Viaþa ºi moartea au fost doar cele douã
feþe ale existenþei, peste care a domnit
Hristos, prietenul ºi fratele tãu.Cu El nu
aveai de ce sã te temi de nimeni ºi de
nimic, nici chiar de moarte.
   Mãria Ta, erai sãrac de bani ºi de
avere, dar erai mai bogat ca nimeni
altul în credinþã, în nãdejde, în iubire;
erai drept cu tine ºi cu cei din jur, pentru
adevãr ºi dreptate ºi cinste erai gata
sã ºi mori. Bucata celuilalt era sfântã,
cum sfântã era ºi viaþa lui. ªtiai cã
ochiul lui Dumnezeu este deasupra ºi
ne vede pe toþi ºi pe toate. O pungã
de-o gãseai în drum, grãbit o înapoiai
pãgubaºului. Erai tu însuþi podoaba,
briliantul creaþiei lui Dumnezeu.
   Dar, apropo, Mãria Ta! Tu chiar
mai exiºti cu adevãrat?

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

1.  CICLUL DE LICENÞÃ
Programe de studii de licenþã:

* Ingineria ºi Protecþia Mediului în
Industrie:1+1 rrom  locuri la buget ºi
20 locuri la taxã

* Inginerie Economicã Industrialã: 7
locuri la buget ºi 19 locuri la taxã

* Navigaþie ºi Transport Maritim ºi
Fluvial: 19+1 rrom locuri la buget ºi
1 loc la taxã

Studiile se deruleazã în regim
de cursuri de zi (4 ani = 8 semestre,
240 credite)
Calendar admitere:
- Înscrierea candidaþilor: 04-
17.09.2019; (L-V: 9-16 ºi S-D: 9-13)
- Afiºare rezultate parþiale:
17.09.2019
- Confirmare locuri pentru candidaþii
admiºi: 18-20.09.2019
- Redistribuirea locurilor
neconfirmate: 21.09.2019
- Confirmarea locurilor dupã
redistribuire: 22-24.09.2019
Media la concursul de admitere este
datã de media generalã de la
examenul de bacalaureat (100%)
2.  CICLUL MASTERAT
Programe de studii de master:

* Ingineria ºi Managementul Calitãþii:
0 locuri la buget ºi 27 locuri la taxã

* Managementul Sistemelor Logistice:
0 locuri la buget ºi 26 locuri la taxã

* Managementul Mediului ºi Energie
Durabilã: 0 locuri la buget ºi 29 locuri
la taxã

Studiile se deruleazã în regim de cursuri
de zi (2 ani = 4 semestre, 120 credite)
Calendar admitere:
- Înscrierea candidaþilor: 4-
18.09.2019; (L-V: 9-16 ºi S-D: 9-13)
- Desfãºurare proba concurs:
19.09.2019
- Afiºare rezultate parþiale:
20.09.2019
- Confirmarea locurilor pentru
candidaþii admiºi: 21-24.09.2019
- Redistribuirea locurilor neconfirmate:
25.09.2019
- Confirmarea locurilor ocupate dupã
redistribuire: 25-26.09.2019
Media concursului de admitere la
master: 80% medie licenþã+20%
examen tip grilã
3.  Acte necesare pentru înscriere la
concursul de admitere:
- diplomã de bacalaureat / adeverinþã
pentru absolvenþii de liceu promoþia
2019 (original);
- foaia matricolã (original);
- certificat de naºtere, original +
copie;
- carte de identitate, original + copie;
- adeverinþã medicalã tip M.S.;
- 2 fotografii tip buletin de identitate;
- chitanþa doveditoare a plãþii taxei
de înscriere la concursul de admitere/
acte doveditoare pentru cei care
solicitã scutirea de platã a taxei de
înscriere ºi îndeplinesc condiþiile
impuse de Senatul Universitãþii
- dosar tip mapã.

ADMITERE SEPTEMBRIE 2019
Facultatea de Mecanicã din cadrul Universitãþii din Craiova prin

Departamentul de Ingineria ºi Managementul Sistemelor Tehnologice
din Drobeta-Turnu Severin

organizeazã concursuri de admitere la ciclurile de licenþã ºi master la
urmãtoarele programe de studii:

 Romeo Crâºmaru

 urmare din pag. 4

Atât pãrinþii, cât ºi copiii veniþi la
întâlnirea cu liderul comunitãþii
româneºti din zona Kladovo ºi
totodatã membru al Consiliului
Naþional al Românilor din Serbia,
Tihan Matasarevici, ºi-au arãtat
bucuria ºi satisfacþia cã pot depãºi
una dintre cele mai mari drame
personale, aceea de a vorbi
româneºte, fãrã a ºti sã scrie ºi sã
citeascã în aceastã limbã maternã.
Unul dintre copii chiar ne-a
cântat româneºte.
   Începând din anul 2013, la
presiunile Comisiei Europene,
venite pe fondul negocierilor de
aderare a Serbiei la Uniunea

Cursuri de Limba Românã la Kladovo
Europeanã, Serbia a permis
minoritãþilor sã înveþe limba maternã
în ºcoli. La început, în zona satelor
ce aparþin de comuna Kladovo,
aproape 300 de copii de înscriseserã
la cursuri. În anii urmãtori, numãrul
lor a scãzut dramatic. Etnicii
români îºi înscriu copiii la cursurile
de limba românã cu elemente de
culturã naþionalã, cursuri facultative
în ºcolile de stat, dar în cei 6 ani
care au trecut de la debutul
programului, pãrinþii au fost
supuºi la fel de fel de experimente,
în cadrul unor anchete ce mai mult
reuºeau sã încurce lucrurile, în
loc sã le limpezeascã.
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Ion DUMITRU: Societatea de Culturã Româno-Germanã „Apoziþia“ e.V. München, la 50 de ani(4)
- Începuturi ºi evoluþie - Text detaliat pentru difuzare între cei prezenþi la deschiderea manifestãrilor jubiliare „Apoziþia“ la Consultul General

Român din München, programatã în seara zilei de 28.06.2019, orele 18.00

 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR

 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

   A urmat apoi editarea ºi imprimarea în propria
tipografie a revistei APOZIÞIA nr. 8-9/München
1982-85, Copyright by „Apoziþia“ München, ISSN
0173-8216, având ca impresso: Unabhängige
Zeitschrieft für rumänische Kultur des literarisch-
künstlerischen Kreises „Apozitia” (Apposition),
München. Gesamtherstellung und für den Inhalt
verantwortlich: Jon DUMITRU, Verlag für
Fachliteratur, wisenschaftliche Bücher, literarische
Werke, 8000 München 40, Siegfriedstr.3, B.R.D.;
ºi în pagina finalã cu notele: La ilustrarea revistei
au contribuit: Pictorul ªtefan Eleuteriadis cu
reproduceri din opera lui, paginile: 62, 79, 84, 124,
reproducerea în culori dintre pag. 152-153, 153-
158, 176; Dan Er. Grigorescu, cu fotografii pe mãºti
ºi þesãturi din Maramureº, pag: 16, 18, 40, 45, 48,
66, 70, 130, 138; Aurelia Leicamnd cu fotografii
din Italia ºi Statele Unite, pag. 104, 116, 129;
Petrache Logofãtul: pag. 96, 103, 166, 225; Ilie
Poenaru, pag. 238; iar pe verso: Numãrul 8-9 al
revistei „Apoziþia“ a fost tras în 400 de exemplare,
în anul 1984; ºi în josul paginii: „APOZIÞIA“, revistã
independentã de culturã româneascã. Apare sub
îngrijirea Cenaclului literar-artistic „Apoziþia“.
Redactor: George Ciorãnescu (trecut de mine din
oficiu dar fãrã realã muncã de redactare); Editor:
Jon Dumitru; Tehnoredactor: Gabriela Carp;
Corector: Mariana Brussescu. 246 p. pe hârtie linã
de 90 gr.; Copertã: Radu MAIER.
   În legãturã cu activitãþile din cenaclu aº putea
continua enumerara lor lunã de lunã. Menþionez
doar cã, la aniversarea din 1986, observând cã
nimeni nu se sinchiseºte de eforturile, cheltuielile
ºi dificultãþile mele - de parcã totul funcþiona de la
sine - mi-am permis sã adaug între vorbitorii care
au luat cuvântul, cã, citez: „deºi au existat ºi
existã între noi, la München, mulþi alþii, cu
pregãtiri, capacitãþi, poziþii, relaþii ºi posibilitãþi
materiale ºi financiare indiscutabil mult mai
bune decât ale mele, am fãcut acest cenaclu,
revista ºi editura pentru cã însumi am considerat
cã era neapãratã nevoie de ele“, mãrturisire timidã
dar care mi-a aprins de atunci „paie-n cap” jignind,
desigur, amorul propriu al principalele vedete vizate.
   În continuare, împovãrat de problemele existenþei
editurii, a trebuit sã mã limitez la unele activitãþi
mai marginale, cãutând sã fiu prezent, dar lãsând
treptat organizarea ºi susþinerea programelor lui
George Ciorãnescu ºi celor apropiaþi.
   Din 1987 însã, apãrând unele diferende între
Biserica Unitã ºi nou înfiinþata parohie ortodoxã
din München, o întreagã grupare apropiatã lui
Ciorãnescu º.a., a decis sã mã înlãture total din
cenaclu ºi de la revista „Apoziþia“, al cãrui
responsabil ca fondator, proprietar ºi deþinãtor al
Copyrightului eram dintru început.

   Ca atare, fãrã sã fiu consultat apare „în tainã“ -cu
colaborãri desigur, destul de importante-,
„APOZIÞIA“ nr. 10-11/86-88 - anunþând în
impresso ca redactor pe George Ciorãnescu, editor:
Radu Bãrbulescu ºi tehnoredactor pe Gabriela
Carp. Pus în faþa unui fapt împlinit n-am ºtiut
pentru moment ce atitudine sã iau, considerând
cã ºi aºa revista îmi aparþine ºi nu au cum sã mã
deposedeze de ea, aceasta cu atât mai mult cu cât,
nereuºind sã-ºi recupereze banii investiþi, mi-au
oferit contra-cost jumãtate din tiraj, pentru a-l
comercializa la clienþii editurii. Se înþelege cã am
avut o discuþie destul de vehementã cu Radu
Bãrbulescu, Ciorãnescu cãutând sã mã evite!
   Situaþia s-a accentuat însã succesiv, culminând
cu rãsturnãrile din þarã, când, dupã evenimentele
de la Braºov ºi Timiºoara, regimul comunist a
intrat în declin, ºi, Vineri, 22 decembrie 1989
Ceauºescu a fost înlãturat. În euforia
evenimentelor ce au avut loc în Europa ºi implicit
în România, s-a þinut ultima întrunire a cenaclului
din acel an. A fost momentul când speranþele
implicãrii în noile curente politice a mobilizat în
mod firesc pe mulþi dintre noi, APOZIÞIA fiind -
pentru câþiva dintre cei mai activi, o tribunã râvnitã,
deja consacratã ºi la îndemânã. Este o chestiune
delictã, asupra cãreia nu vreau sã insist aici.
   Neîndoios, George, a fost tot timpul un promotor
asiduu ºi valoros ºi, indiferent de cele întâmplate
în perioada 1986-1991, a iniþiat ºi susþinut în
cadrul APOZIÞIEI, manifestãri importante, între care
organizarea comemorãrii Centenarului morþii lui
Mihai Eminescu, ºi amplasãrii bustului poetului
la München, la care, alãturi de o pleiadã de
eminenþe ale exilului au participat din þarã Doina
Cornea, Ana Blandiana, Adrian Maniu º.a.,
manifestãri organizate separat, de un Comitet
de Iniþiativã „Mihai Eminescu“ Muenchen, ºi
finanþate în baza a douã subscripþii publice, prima
cumulând peste 9.000, DM ºi a doua cca. 8.800
DM (la care, deºi exclus din combinaþie ºi ne având
nici-o rãspundere, am donat 200 DM, am colaborat
ºi am fost totuºi prezent (v. Apoziþia Nr. 12-13/
1991, pp. 171-172; pp.217-218).
   Mai apoi, tot graþie lui Ciorãnescu ºi altor
apoziþioniºti, au trecut succesiv prin München,
þinând conferinþe etc., personalitãþi precum dl.
Corneliu Coposu, Ion Raþiu, Emil
Constantinescu, etc.
  Iatã însã cã, repetându-se gestul abuziv, apare ºi
nr. 12-13/1991 al revistei APOZIÞIA, consacrat
amintitei comemorãri a centenarului morþii lui
Eminescu, având în Impresso ca redactor pe
George Ciorãnescu; tehnoredactor pe Gabriela
Carp ºi editor pe Radu Bãrbulescu, volum în care
a fost inclusã ºi o glossã a subsemnatului. Am
avut din nou o discuþie cu Radu Bãrbulescu,

avizându-l cã, dacã continuã abuzul, mã sileºte sã
deschid o acþiune juridicã ºi, dezgustat de cele
întâmplate, am decis stoparea editãrii revistei. Cum
aveam de onorat un numãr de abonamente dar ºi
gratuitãþi pentru biblioteci, vechi colaboratori ºi
clienþi, a trebuit sã iau ºi de aceastã datã, contra-
cost, o bunã parte din tiraj, ca sã închei în mod
onorabil aceastã poveste!
   Întregul conþinut al celor 15 numere ale revistei
APOZIÞIA, (unele duble), apãrute în 9 volume din
1973 pânã în 1994, -ultimul (nr 14-15/1992-
1994, îngrijit ºi publicat de Galatea Lemonidi
Ciorãnescu în memoria soþului)- cu explicaþiile
necesare, precum ºi volumele apãrute separat în
„Colecþia Apoziþia“, JDV, sunt prezentate în detaliu
-dar fãrã mãrturisirea aventurilor, travaliului ºi
cheltuielilor implicate pentru îmbunãtãþirea
succesivã a apariþiei ºi sporirea tirajelor- ºi în
articolul: Ion Dumitru, Sumarul revistei
APOZIÞIA - Sumarul „Colecþiei Apoziþia, seria
veche, în Apoziþia, München 2006, (pp.350-356)
din seria nouã îngrijitã de Dr. Gheorghe
Sãsãrman.
   Deºi, fiind vorba de o serbare, ºi am dorit sã trec
peste acest incident necavaleresc, cum în urmã cu
trei zile o colegã, care frecventeazã APOZIÞIA de
mulþi ani, mi-a declarat cã Ciorãnescu a fost cel
care a înfiinþat cenaclul ºi revista „Apoziþia“, etc.,
insinuare pusã în circulaþie ºi de câþiva autori ºi
autoare din anturajul acestuia - mã vãd silit sã
corectez aceastã opinie nefondatã, care a dãinuit
ºi încã mai dãinuie ºi la alþii, apãruþi la München
în al doilea ºi urmãtoarele decenii dela începuturi,
declinându-mi paternitatea, pierderile, sacrificile
ºi diferendele ale cãror victimã am fost), întocmai
ca ºi doi autori ai medalioanelor consacrate lui
G.C., oaspeþi apropiaþi ºi gãzduiþi frecvent la
domiciliul sãu: M.Z./dl. Mircea Zaciu -în DSR,
Dicþionarul Scriitorilor Români A/C, Ed.
Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti, 1995,
pp.593-595, care înºirându-i toate colaborãrile în
diferitele numere ale revistei, ori volumele apãrute
în colecþia „Apoziþia“, evitã sã aminteascã numele
editorului ºi editurii JDV, notând -între altele-,
referitor la G.C., citez: „O parte a activitãþii ºi-o
consacrã literaturii, fondând la München
cenaclul ºi revista Apoziþia (1969)“, neadevãr
care a acreditat pentru prima datã aceastã opinie,
ºi N. Fl./Nicolae Florescu, în DGLR/ Dicþionarul
General al Literaturii Române C/D, apãrut sub
egida Academiei Române la Editura Univers
Enciclopedic, Bucureºti, 2004, pp. 265-267, care
preluând în parte notele lui Zaciu, fãrã sã mã eludeze
total, scrie, despre G.C., citez: În 1969 iniþiazã la
München cenaclul Apoziþia, care activeazã sub
conducerea sa pânã în 1992.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Începi sãptãmâna în forþã, implicându-te în
tot soiul de activitãþi mai mult sau mai puþin
personale sau utile þie. Selecteazã prioritãþile ºi
dozeazã-þi eforturile, pentru cã existã riscul sã
oboseºti ºi sã se manifeste afecþiunile vechi.
Segmentul financiar este foarte rãscolit, astfel cã
este bine sã-þi dozezi cheltuielile, sã verifici
constant bugetul veniturilor ºi cheltuielilor, dar ºi
documentele financiare. Sunt posibile pierderi ºi
cheltuieli nefondate în zilele de 22 ºi 23 august,
deci fii foarte prudent. Finalul sãptãmânii este
favorabil cãlãtoriilor pe distanþe scurte, dialogurile ºi
întâlnirilor cu persoanele din anturajul apropiat. Discuþii
multiple pe teme diverse.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Eºti puþin observabil ºi implicat în peisajul
cotidian la începutul sãptãmânii. Ai nevoie de
odihnã, detaºare de cotidian ºi a sta de vorbã
cu tine însuþi. Sunt posibile niscai afecþiuni care
sã-þi dea peste cap programul propus, de aceea
ia în calcul ºi îngrijirea corpului tãu. Energia
vitalã fluctueazã pe parcursul întregului interval
analizat, de aceea planificã-þi activitãþi uºoare
ºi, la nevoie, cere sprijinul celor apropiaþi ºi de
încredere. Evitã, pe cât posibil,  semnarea
documentelor ºi luarea deciziilor majore, pentru
cã mentalul este rãscolit ºi astfel ceva mai dificil
sã te concentrezi pe subiecte importante. Este
vremea sã te gândeºti  serios la t ine ºi  la
planurile tale pe termen lung.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Prietenii îþi deschid sãptãmâna prin
discuþii ºi propuneri de activitãþi comune cu
impact pe termen lung. Se pare cã subiectele
aduse în prim-plan privesc îmbunãtãþ irea
spaþiului locativ ºi rezolvarea unor situaþii-
problemã ale membrilor familiei. Fii prudent,
deoarece existã detalii ascunse, total nepotrivite
þie ºi intereselor tale, pe care le vei descoperi
peste ceva vreme. În zilele de 22 ºi 23 august
se recomandã odihnã, retragere din forfota
cotidianã ºi activitãþi uºoare. Sãnãtatea este
vulnerabilã, putând reveni afecþiuni vechi destul
de supãrãtoare. Îngrijeºte-te conºtient ºi lasã
grijile deoparte! În a doua parte a sãptãmânii te
vei simþi mai bine, dar nu forþa nota. Traseazã
noi planuri de viitor.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Vei fi nevoit sã socializezi cu multã lume în
prima parte a sãptãmânii, atât la serviciu în plan
profesional, cât ºi acasã cu membrii familiei ºi
cu neamurile. Sunt posibile controverse ºi
discuþii aprinse pe teme de larg interes. Fii atent
la ce þi se spune ºi mai ales controleazã-þi
vorbele ºi gesturile. Este o perioadã în care
gândirea ºi comunicarea sunt deficitare, astfel
cã transmiterea ºi înþelegerea informaþiei se
real izeazã ceva mai lent. Intervin discuþii
importante cu prietenii ºi cu susþinãtorii din
segmentul socio-profesional. Ar fi bine sã nu
acorzi prea multã încredere în sfaturile sau
propunerile lor. Rezervã momente de odihnã ºi
pentru a sta de vorbã cu tine însuþi.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Cãlãtorii pe distanþe lungi, relaþii cu strãinãtatea,
planuri de studii ºi documentare, acestea reprezintã
temele importante pentru întreaga sãptãmânã. Cumva
existã o legãturã între cãlãtorii, studii ºi segmentul
profesional, în sensul cã este posibil sã cãlãtoreºti sau
sã studiezi ceva necesar la locul de muncã. Totuºi
dincolo de forfota cotidianã rezervã momente ºi pentru
odihnã. Ai nevoie sã-þi reorganizezi programul ºi
activitãþile, astfel încât sã te ºi relaxezi alãturi de cei
dragi. Plus cã sãnãtatea este deficitarã. Multã animaþie
se contureazã în segmentul socio-profesional pe 22 ºi
pe 23 august. Prudenþã ºi discernãmânt, pentru cã
relaþiile cu ºefii ºi autoritãþile sunt tensionate. Prieteni
ºi susþinãtori ai din plin.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã în care eºti preocupat de
cheltuielile comune cu alþii ºi de achitarea
datoriilor. Cei dragi, partenerul de viaþã sau
colaboratorii îþi pot solicita sprijin material
consistent, de aceea fii prudent. Unii chiar ar fi
tentaþi sã exagereze privitor la distracþii ºi aventuri
costisitoare. Mare forfotã mentalã se contureazã
în intervalul 22 - 23 august, astfel cã va fi ceva
mai dificil de discutat orice temã importantã. De
asemenea, cãlãtoriile pot întâmpina neplãceri.
Selecteazã prioritãþile, alege-þi cu grijã vorbele
ºi evitã suprasolicitarea nervoasã. În a doua parte
a sãptãmânii vei fi înconjurat de multã lume, fie
la serviciu, fie în plan personal în familie.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

În primele zile ale sãptãmânii ai de-a face
cu partenerul de viaþã sau cu cei de afaceri. Este
posibil sã-þi redefineºti noþiunea de cooperare,
pentru cã unii te vor provoca mult ºi vei fi nevoit
sã decizi în consecinþã. Gândeºte-te în primul
rând, ce condiþii te avantajeazã pe tine, fie cã este
vorba despre relaþia matrimonialã, fie despre cea
profesionalã. Financiar se contureazã cheltuieli
comune cu alþii, discuþii referitoare la investiþii,
moºteniri, partaje sau privitor la veniturile
colaterale. Se recomandã prudenþã, discreþie ºi
evitarea luãrii deciziilor majore, mai ales în
intervalul 22 - 23 august. Sunt zile tensionate,
astfel cã mentalul este rãscolit. A doua parte a
sãptãmânii te predispune la activitãþi culturale
deosebite ºi la relaþii cu strãinãtatea.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Ai multe ºi mãrunte de fãcut la serviciu în primele zile
ale sãptãmânii. Este posibil sã resimþi obosealã sau sã-
þi dea bãtãi de cap niscai afecþiuni ale sistemului uro-
genital sau ale segmentelor capului. Sunt momente
pasagere, astfel cã te poþi îngriji cu puþinã bunãvoinþã.
Relaþiile colegiale sunt anoste, deoarece comunicarea
este deficitarã. Alege cu grijã vorbele, gesturile ºi evitã
discuþiile contradictorii. Zilele de 22 ºi 23 august aduc
forfotã în plan partenerial, astfel cã o relaþie matrimonialã
poate lua turnuri nebãnuite sau pur ºi simplu se
finalizeazã fãrã explicaþii. Dar ºi o relaþie profesionalã îºi
va schimba modul de desfãºurare. Gândeºte-te strict la
nevoile tale personale ºi profesionale pe termen lung.
Cheltuieli comune cu alþii ºi pe facturi.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Te implici foarte mult emoþional în treburile
celor dragi, mai ales dacã este vorba despre
copii sau persoana iubitã. Totuºi, în fundal este
vorba ºi despre cheltuieli care se întrezãresc
vizavi de aceste persoane. Fii precaut ºi
chibzuieºte fiecare cheltuialã, deoarece existã
o tendinþã pãguboasã la a cheltui peste mãsurã.
La serviciu este mult de lucru, mai ales în
perioada 22 - 23 august, iar relaþiile colegiale
lasã de dorit. Evitã discuþiile contradictorii ºi
lucrul în salturi. Planificã-þi atent sarcinile de
lucru! Sãnãtatea este deficitarã, astfel încât ai
nevoie de odihnã regulatã, dietã potrivitã ºi
plimbãri uºoare în aer liber. Finalul sãptãmânii
aduce rezolvãri parteneriale, atât cu partenerul
de viaþã, cât ºi cu partenerii de afaceri.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte domestice,
respectiv curãþenii generale, reparaþii sau
achiziþionarea unor bunuri. Existã animozitãþi
între tine ºi membrii familiei, pe care numai tu
le poþi gestiona cu bine. Eºti combativ ºi
nerãbdãtor,  astfel  cã în orice moment poþi
declanºa conflicte. Controleazã-þ i stãrile
sufleteºti ºi reacþiile, pentru cã existã riscul sã
oboseºti ºi sã aparã afecþiuni pe sistemul
digestiv, ficat în mod special ºi pe sistemul
respirator. Relaþiile amoroase sunt animate între
22 ºi 23 august, însã se vor lãmuri neplãcerile.
Intrã în discuþie ºi relaþiile cu copiii. În plan
profesional este rost de sarcini de lucru noi,
dar ºi de modificarea condiþiilor de muncã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Întâlniri ºi discuþii cu persoanele din anturajul
apropiat, cãlãtorii pe distanþe scurte pentru a
rezolva diverse personale ºi profesionale. Se
recomandã prudenþã, deoarece în fundal existã
tensiuni care îþi pot da peste cap planurile propuse
pentru fiecare zi a sãptãmânii. Acasã în familie se
animã atmosfera în perioada 22 - 23 August, fiind rost
de discuþii aprinse ºi de activitãþi comune cu membrii
familiei. Pe de altã parte, se pot avaria diverse instalaþii
din spaþiul locativ, deci fii prudent ºi verificã, reparã tot
ce trebuie. Unii membrii ai familiei îþi pot solicita
sprijinul în chestiunile lor personale. Finalul sãptãmânii
este favorabil activitãþilor recreative alãturi de cei dragi.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Cheltuieli pe cele necesare traiului cotidian. Cei
dragi îþi pot oferi cadouri deosebite, care sã-þi fie
utile ºi mai ales care sã-þi bucure sufletul. Relaþiile
cu anturajul apropiat sunt importante, deoarece
se vor crea contexte care sã ducã la discuþii
lãmuritoare. Existã tensiuni majore între tine ºi
persoanele care alcãtuiesc acest anturaj, bine
fiind sã pãstrezi constant o distanþã clarã. Cãlãtorii
pe distanþe scurte, fie de agrement, fie pentru a
rezolva diverse personale ºi profesionale.
Prudenþã în zilele de 22 ºi 23 august, fiindcã
energia acestor zile predispune la gânduri haotice
ºi comunicare deficitarã. Ultimele zile ale
sãptãmânii te îmbie sã stai acasã pentru a te ocupa
de casã ºi familie. Autor: AstroCafe.ro

22 - 28 august 2019)
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Evoluþiile volatile ale
pieþelor internaþionale, afectate de
datele economice contradictorii, au
avut ca efect aprecierea principalelor
valute ºi a gramului de aur.

Euro a început perioada cu un
minim de 4,7216 lei. La sfârºitul
intervalului, tranzacþiile s-au
realizat în culoarul 4,728 – 4,733
lei, media urcând la 4,7305 lei.

Media dolarului a scãzut la
debutul intervalului la 4,2173
lei, dar a urcat la sfârºitul
acestuia la 4,2682 lei.

Moneda elveþianã s-a apreciat
de la 1,092 pânã la 1,084 franci/
euro, astfel cã media ei a încheiat
perioada la 4,3593 lei, valoare
care nu a mai fost atinsã de la
sfârºitul lui ianuarie 2015, dupã
o scãdere la 4,3355 lei, la
jumãtatea intervalului.

Stabilitatea leului faþã de euro se
datoreazã intrãrilor mai mari la
nivelul caselor de schimb valutar,
care profitã de revenirea în þarã a
românilor ce muncesc în afara þãrii.

Pericolul pentru leu vine din
creºterea deficitelor de cont
curent ºi comercial, care se pot
amplifica dacã economia zonei
euro continuã sã frâneze, dupã
ce cea a Germaniei s-a contracat
cu 0,1% în al doilea trimestru din
2019, semn al unei posibile intrãri
în recesiune, ceea ce a fãcut ca
guvernul de la Berlin sã lase de
înþeles cã este pregãtit sã
recalculeze bugetul pe deficit.

La finalul perioadei, uncia de
aur s-a stabilizat pe pieþele
specializate la 1.496 – 1.508
dolari, însã aprecierea monedei
americane a fãcut ca preþul
gramului de aur sã creascã la
206,3020 lei. La începutul  Radu Georgescu

Euro a revenit dupã douã
sãptãmâni la 4,73 lei

Având în vedere avertizãrile
meteo privind temperaturile extreme din
aceastã perioadã, Inspecþia Muncii a
demarat o campanie la nivel naþional care
constã în verificarea de cãtre inspectorii
de muncã din cadrul ITM Mehedinþi, prin
controale tematice, a condiþiilor de muncã
ºi a modului în care sunt respectate
prevederile legale de securitate ºi sãnãtate
în muncã aplicabile pe perioadele cu
temperaturi extreme – temperaturi
exterioare ale aerului care depãºesc
+37o C sau când indicele temperatura-
umiditate depãºeºte pragul valoric de 80.

 Obiectivele acestor verificãri
constau în:

- Asigurarea de cãtre angajatori a
mãsurilor prevãzute de legislaþia de
securitate ºi sãnãtate privind
microclimatul la locul de muncã;

- Verificarea respectãrii de cãtre
angajatori a prevederilor Ordonanþei de
Urgenþã nr. 99/2000 privind mãsurile ce
pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi
extreme:
* reducerea intensitãþii ºi ritmului
activitãþilor fizice;
* alternarea perioadelor de lucru cu
perioadele de repaus în locuri umbrite, cu
curenþi de aer;
* asigurarea apei minerale adecvate, câte
2-4 l /persoanã/schimb;
* asigurarea ventilaþiei la locurile de
muncã;
* alternarea efortului dinamic cu cel static;
* asigurarea de duºuri;

COMUNICAT DE PRESÃ
Controale tematice privind modul în care sunt respectate

prevederile legale de securitate ºi sãnãtate în muncã
aplicabile pe perioadele cu temperaturi extreme sãptãmânii trecute gramul de

metal galben a atins un maxim
istoric de 207,4267 lei.

În piaþa monetarã indicii
ROBOR la trei ºi ºase luni, cei care
afecteazã cel mai mult buzunarele
românilor, au revenit pe scãdere,
dupã o perioadã în care aceºtia
stagnaserã. Cel la trei luni, utilizat
la calcularea dobânzilor la
majoritatea creditelor în lei, a
coborât de la 3,09 la 3,07%, iar
cel la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele
ipotecare, de la 3,17 la 3,16%.

Indicele ROBOR la nouã luni,
calculat în funcþie de rata
dobânzii plãtitã la creditele atrase
de cãtre bãncile comerciale de la
alte bãnci, s-a oprit la 3,22%, iar
cel la 12 luni la 3,27%.

Indicele de Referinþã pentru
Creditele acordate Consumatorilor
(IRRC), care se va aplica pânã la
sfârºitul lui septembrie, a fost
calculat de banca centralã la 2,63%.

Perechea euro/dolar a coborât de
la 1,1222, în prima parte a perioadei,
pânã la 1,1066 dolari, la finalul ei.

Investitorii de pe pieþele
financiare sunt mai optimiºti,
dupã ce Banca Centralã
Europeanã a anunþat cã
analizeazã posibilitatea unor noi
reduceri a dobânzii sale cheie dar
ºi achiziþii de active, care ar urma
sã se ridice la 50 miliarde de
euro pe lunã, în cadrul unui nou
program de relaxare cantitativã.

Pe finalul intervalului, bitcoin a
crescut pe platformele specializate
la 10.300 – 10.700 dolari, dupã o
scãdere la circa 9.700 dolari.

Analiza cuprinde perioada
14 – 20 august.

În cazul când nu se pot asigura cele de mai
sus, de comun acord cu reprezentanþii
sindicatelor sau cu reprezentanþii aleºi ai
salariaþilor, se vor lua mãsurile dispuse de
OUG nr. 99/2000 (reducerea programului
de lucru, eºalonarea pe douã perioade a
zilei de lucru, etc).

Pentru prevenirea unor îmbolnãviri
profesionale determinate de lucrul în
condiþii de temperaturi extreme angajatorul
trebuie sã ia urmãtoarele mãsuri:
* asigurarea de cãtre angajator a
examenului medical la angajare ºi a
controlului medical periodic, urmãrind
depistarea precoce a contraindicaþiilor
pentru muncã la temperaturi crescute;
* asigurarea primului ajutor ºi a
transportului la cea mai apropiatã unitate
sanitarã a persoanelor afectate;
* trecerea dupã posibilitãþi în alte locuri
de muncã sau reducerea programului de
muncã pentru persoanele cu afecþiuni,
care au contraindicaþii privind munca la
temperaturi extreme.

   Deºi pânã în prezent nu au fost cazuri
de atingere a parametrilor de temperaturã
ºi umiditate cuprinºi în ordonanþã, cu
ocazia controalelor efectuate, inspectorii
de muncã au inclus în tematicile de
control ºi verificarea modului în care
angajatorii din judeþul Mehedinþi
cunosc ºi sunt pregãtiþi sã respecte
prevederile OUG 99/2000.

Nicea Mergeani, Inspector ºef
Compartiment CCRP,

Mãdãlina Aurora Gîrlea

SC COTTONTEX SRL
Drobeta -Turnu Severin
companie producãtoare de

echipament sportiv
Angajeazã

MUNCITORI CONFECÞIONERI
Cerinþe:

* bune cunoºtiinþe de utilizare a
maºinii de cusut;
- GRAFICIAN

Cerinþe:
* foarte bune cunoºtinþe: Corel Draw;
* cunoºtinþe bune: Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator.
- ªef formaþie în confecþii
   textile - cu experienþã
- Tineri cu aptitudini spre
   mecanica finã
- Operator Calculator
- Constructor Tipare 

Descrierea jobului:
- salariu net motivant, stabilit în
urma interviului;
- tichete de masã;
- bonusuri salariale în funcþie de
performanþã;
- condiþii de muncã la nivelul
standardelor UE.
Pentru cei din afara localitãþii

se deconteazã transportul.
CV-ul se trimite pe adresa de

e-mail: profira.visan@cottontex.ro
sau se depune la sediul din

Drobeta-Turnu Severin,
(vis-a-vis de Hotel CONDOR)

Relaþii la Tel.: 0740 176364 ºi 0741 228521
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Doar 50 de spectatori au
asistat, sâmbãta trecutã, la meciul
ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu - CS
Mioveni, contând pentru etapa a III-a
a Ligii a II-a la fotbal. Partida de la
malul Dunãrii a fost controlatã de
echipa argeºeanã, care a avut mai
multe ocazii, inclusiv o barã, în
minutul 38, la ºutul lui Cioargã. CS
Mioveni a marcat singurul gol al
meciului în minutul 49, prin Valentin
Balint, care, din 6 metri, a reluat, din
cãdere, balonul recentrat de

Herghelegiu. Etapa viitoare va avea
loc derby-ul orgoliilor, la Târgu Jiu,
când este programat meciul Pandurii

Pe Stadionul Severnav, din
cartierul Schela Cladovei, Luceafãrul
Drobeta Tr. Severin ºi CSS Drobeta Tr.
Severin au fost adversare în cadrul etapei
a III-a din cadrul Campionatului Naþional
de Fotbal, pentru Juniori. Cele douã
cluburi severinene ºi-au împãrþit victoriile,
astfel cã CSS s-a impus cu 1-0 la juniori
U19, prin golul marcat de Constantin
Dãnoiu, în minutul 78, în timp ce
Luceafãrul a câºtigat cu neverosimilul
scor de 9-0 la juniori U17. Claudiu
Mocanu (11, 32), Alexandru Stoichinã
(45), Teodor Chiriþoiu (48, 57, 81),
Mathias Mondorocu (78) ºi Raul
Dragolici (87) au marcat pentru echipa
pregãtitã de Dorel Stoica, aflatã pe primul
loc în seria a VII-a, cu 7 puncte. Clubul
coordonat de Marian Brihac e pe primul
loc la U19, cu 9 puncte.
   Sâmbãtã, cu începere de la ora 16:00,
Luceafãrul va întâlni, pe Stadionul
Severnav, ACS Viitorul Pandurii Târgu
Jiu, iar CSS Drobeta  Tr. Severin va juca,
în deplasare, cu grupele de juniori de la
Colegiul Naþional Gib Mihãescu
Drãgãºani.

Prezent cu un singur sportiv la Campionatul
Naþional de Tineret, de la Bacãu, Box Club Drobeta a
fost reprezentat pe podiumul de premiere de
severineanul Dragoº Bobei, care a obþinut medalia
de argint, în limitele categoriei 81 kg.  Evoluþia elevului
pregãtit de Sorin Gherghescu a fost apreciatã de
antrenorul federal Relu Auraº. “Parcursul lui Bobei a
atras atenþia antrenorilor lotului olimpic, unde urmeazã

Liga secundã, în anonimat
la Severin

Lignitul Târgu Jiu - Viitorul
Pandurii Târgu Jiu”. ªtiu cã
sunt niºte ambiþii la nivelul
celor douã conduceri, dar
vom încerca sã nu
transmitem acest lucru
jucãtorilor. E un simplu
meci de fotbal. Se întâlnesc
douã echipe rãnite, dupã
cum aratã clasamentul în acest
început de sezon ºi va fi un joc
încrâncenat, dârz, bãrbãtesc, din care
sper ca noi sã ieºim învingãtori”, a

precizat antrenorul
secund de la Viitorul
Pandurii, Ciprian
Dianu. Acesta a pus
eºecul cu CS
Mioveni pe lipsa de
omogenitate a
echipei sale, care
iniþial credea cã va
continua sã joace în
Liga 2 tot la

Sânmartin, cu lotul din sezonul trecut,
sub denumirea de Luceafãrul Oradea.
Noua echipã Viitorul Pandurii a

acuzat ºi lipsa atacantului Vlad Rusu,
golgheter sezonul trecut la ACS
Energeticianul. ”Greºelile pe care le-
am fãcut, ne-au costat cele trei
puncte. Am întâlnit o echipã mult mai
bunã, o echipã omogenã, maturã,
care are ºtiinþa jocului. Ei ºi-au pãstrat
nucleul de anul trecut ºi din acest
motiv au dominat jocul. Noi încercãm
sã integrãm jucãtorii nou-veniþi ºi
sper ca în jocurile viitoare sã arãtãm
mult mai bine pe teren. Mulþi dintre
ei sunt în urmã cu pregãtirea fizicã.
Este greu, fiindcã am început
pregãtirea cu un lot, iar pe parcurs s-
a mai schimbat componenþa. Suferim
la relaþiile de joc. Ne-a lipsit mult ºi
Vlad Rusu. Are o accidentare la

gleznã, suferitã în partida cu Snagov.
Am încercat sã-l recuperãm, dar nu
am reuºit. El resimte în continuare
dureri. Îl lãsãm sã se refacã sutã la
sutã, ca sã nu sufere apoi o recidivã
ºi sã nu îl pierdem pentru o perioadã
mult mai lungã de timp”, a declarat
Dianu. Dupã meciul de la Drobeta
Turnu Severin, Viitorul Pandurii
Târgu Jiu s-a reîntors la Sînmartin,
în judeþul Bihor, unde clubul îºi are
baza de pregãtire. Echipa la care
preºedinte este Alin Zgripcea,
ginerele controversatului om de
afaceri Nicolae Sarcinã, va reveni
la malul Dunãrii pe 31 august,
pentru meciul cu Daco-Getica
Bucureºti.

Liga a II-a, etapa a III-a
Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Mioveni 0-1
CSM Reºiþa – Pandurii Lignitul Târgu Jiu 3-1
Metaloglobus Bucureºti – Ripensia Timiºoara3-0
Gloria Buzãu – Sportul Snagov 7-0
UTA Arad – FK Miercurea Ciuc 3-0
ASU Poli Timiºoara - Daco Getica Bucureºti  0-1
FC Argeº - Universitatea Cluj 1-0
Concordia Chiajna - Farul Constanþa 2-1
Dunãrea Cãlãraºi - Petrolul Ploieºti 1-3
Turris Turnu Mãgurele – Rapid Bucureºti 3-1

Severineanul Bobei, în atenþia lui Relu Auraº

 M. O.

ªi-au împãrþit victoriile

 M. O.

 M. O.

sã fie convocat. Dupã finalã a fost
felicitat de domnul Relu Auraº,
antrenorul coordonator al lotului,
dar ºi de cãtre Ciprian Ciocan,
fost campion la categoria grea.
Suntem la început, dar datoritã
muncii ºi dãruirii, începem sã
aducem rezultate pentru oraºul
nostru. Urmeazã ºi alte competiþii
pe care le vom onora. Avem
sportivi la toate categoriile de
vârstã ºi sper ca rezultatele sã fie
la nivelul muncii depuse. Þin sã
mulþumesc Primãriei Severin ºi
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
pentru implicarea ºi sprijinul
acordat, pentru faptul cã sunt
alãturi de aceºti copii, care, prin
munca ºi dãruirea lor, fac cinste
judeþului nostru”, a declarat

antrenorul Sorin Gherghescu.
   Luna trecutã, alþi doi sportivi de la Box Club
Drobeta urcaserã pe podiumul de premiere, la
Campionatul Naþional de Cadeþi, de la Târgu Jiu.
Astfel, Alexandru Drãghia (62 kg) ºi Mihai Fieraru
(90 kg) au cucerit medaliile de bronz, în timp ce
Elvis Epuran (52 kg) s-a clasat pe locul al V-lea la
categoria sa de greutate.
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Mã fraþilor, veni Tanþa lu’
Pecingine plângând la Veta, sã-i
arate neºte imagini de pi la intrarea
în Urgenþa Spitalului Judeþean din
Drobeta Turnu Severin. Bine, când
le vãzu, Veta era mai sã leºine ºi ea,
când vãzu pe o targã un bãrbat care
nu mai rezistase suferinþelor.
Acuma, sã mori chiar în buza intrãrii
la cea mai mare unitate spitaliceascã
din Mehedinþi, parcã te ia aºa cu
tremurat, în plinã varã. Când te
gândeºti cã în locu’ persoanei
respective putea fi oricine ºi nu a
putut fi salvat, te cam apucã rãceala.
Aºa cã dincolo de niscaiva fonduri
investite în renovare, rãmâne
mentalitatea lucrului prost fãcut, pe
care doar oamenii îl pot schimba.
Iar dacã ei nu sunt de partea
schimbãrii în bine, nu avem decât
sã ne meritãm soarta. ªi sã aºteptãm

sã vinã salvarea. Cã anchete sã fac
degeaba, dacã nu ia nicio... mãsurã.
   Bine, între timp cicã ministeru face o
listã neagrã, de parcã nu ar fi câte o
listã neagrã prin aproape toate spitalele
din þarã, de 30 de ani încoace.
   Mã nepoate, mai trece timpul, mai
apare ºi nea Gherghe pin peisaj.  nea Mãrin

Sucã ºi spitalele negre, adormirea lu’ nea Gherghe ºi amenzile de
pe centura Severinului

Între douã cãlãtorii, mai aruncã ºi
câte un praf în ochii alegãtorilor,
sã vadã care e pulsu’, dacã sã mai
lasã cu nostalgii sau s-or fi
deºteptat severinenii ºi sunt mai
greu de pãcãlit. Acuma, fie vorba
între noi ºi dând Cezarului ce-i al
lui, în afarã de primu’ mandat, când
nea Gherghe a mai dat din mâini,
în al doilea s-a odihnit ºi a lãsat ºi
oraºul în adormire. Aºa cã se
gândeºte acuma sã încerce ºi la
Orºova, cã e aeru’ mai tare, e mai
aproape de munte ºi de nea Duicu
ºi sã simte mai în larg. Bine, între
timp semnã ºi pe listele de susþinere
pentru actualul preºedinte, nu care
cumva sã nu i se observe
predispoziþia. Bine, unii mai
rãutãcioºi spun cã ar fi auzit cã sã
introduce impozitul pe bacºiº ºi cã
de aia stã atâta sã sã gândeascã

dacã sã mai meritã. Pã aºa dãdea ºi
omu bacºiºu’ întreg, nu la juma. La
cârciumã sau în altã parte.
   Da apropo de asta, mã nepoate, cicã
ultimele razii în rândul prostituatelor
de pe raza de competenþã a IPJ
Mehedinþi s-au “finalizat” cu vreo 200
de amenzi date fetelor ce practicã cea

mai veche meserie din lume. ªi,
culmea, 60 de miliarde de lei este
valoarea amenzilor date de toate
instituþiile statului celor ce practicã
prostituþia pe raza municipiului
Drobeta Turnu Severin ºi nu numai.
Amenzile ajung la Direcþia de
Impozite ºi Taxe, dar sumele nu pot fi
recuperate pentru cã fetiþele nu au
nimic pe numele lor. Pãi ºi atuncea
di ce sã mai dau amenzi, dacã
PROPRIRI, ca sã-l citãm nea
primarele, nu sã pot face?! Sucã zice
cã mai bine sã presteze muncã în
folosul comunitãþii, da la mãturã, nu
la alte foloase...
   Mai zilele trecute fu accident pe
Clisurã ºi unii spun cã ºoferu’ di la
volan era cam aburit de alcool. Alþii
zic ºi cã oamenii legii nu i-au lãsat
pe jurnaliºti sã-ºi facã meseria, ca
nu cumva sã sã vazã niscaiva
nereguli. Poate cã alþii ar trebui sã
ºi vadã ce ºi cum, pãnã nu e prea
târziu. Dacã nu cumva deja e prea
târziu, cã ºi aburu’ ãla s-a dus de
mult. Ca SERul.
   Mã fraþilor, o peºterã Topolniþa avem
ºi e ca fina nou nãscutã, pe care o

vede naºu doar o datã....
dezpelegoiatã. Ori de douã ori,
depinde de la caz la caz. Numai cã în
cazul Topolniþei, sã deschide o datã
pe an, la sãrbãtoarea ei, ºi atunci preþ
de câteva ore cã aºa pofteºte un nene
di la Parcul Natural, cã sã streseazã...
LILIECII. Chiar aºa, nu am învãþat sã
facem turism nici pãnã acum?!
   ªi ce sã mai zicem de calea de
acces pãnã la gura peºterii? Numai
curajoºii se încumetã sã meargã pe
o potecã pe stânci de unde vezi hãul.
Normal cã ar trebui ºi niºte
balustrade refãcute cã sunt vechi de
când lumea ºi fãrã nici o garanþie cã
te-ar sprijini în caz cã o iei la vale...
   Cã aºa se lãudase ºi nea primarele
de la Ponoarele cã face trepte de
lemn pentru curioºii de vor sã
coboare la “Podul lu Dumnezeu”
sau la intrarea în Pestera de acolo
numa cã promisiunea fãcutã s-a
dovedit o... gogoaºã.
   Ce turism s-ar mai face pin zonã...
Cine sã opune?
   Pãnã sã mai schimbã lucrurile, hai
sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!


