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Ministrul Transporturilor, Rãzvan Cuc, a efectuat în aceastã sãptãmânã
o vizitã de lucru în judeþul Mehedinþi. Vizita a avut ca scop preluarea de

cãtre autoritãþile locale a porturilor dunãrene, dar ºi verificarea stadiului
lucrãrilor pe drumurile naþionale, investiþii promise de oficialul
guvernamental, la ultima vizitã în Mehedinþi.

Timp de trei sãptãmâni, Muzeul Regiunii Porþilor
de Fier a fost gazda celei de-a X-a ediþii a ªcolii de varã,
acþiune la care s-au înscris peste 200 de copii cu vârste

ªcoala de Varã la
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

cuprinse între 6 si 13 ani, din Drobeta Turnu Severin, dar
ºi din alte localitãþi ale judeþului.
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Editorial  de Sorin Vidan

Guvernul a aprobat un proiect
de lege care reglementeazã cadrul legal
necesar pentru înfiinþarea schemelor de
pensii ocupaþionale ºi ale fondurilor de
pensii ocupaþionale, inclusiv aspectele
legate de administrarea acestora.
   Proiectul de lege transpune Directiva
(UE) 2016/2341 a Parlamentului
European ºi a Consiliului din 14
decembrie 2016 privind activitãþile ºi
supravegherea instituþiilor pentru
furnizarea de pensii ocupaþionale (IORP)
ºi creazã premisele pentru obþinerea
unei pensii ocupaþionale, suplimentarã,
distinctã ºi în completarea tipurilor de
pensii acordate în România.
   “Sistemul de pensii ocupaþionale
este important pentru cã el creazã
premisele pentru asigurarea unei
surse suplimentare de venit din
pensii. Obiectivul nostru este ca,
odatã familiarizaþi cu acest pilon de
pensii, cetãþenii sã fie stimulaþi sã
economiseascã, iar angajatorii sã le
ofere astfel de beneficii. Acest proiect
de lege urmãreºte garantarea unui
nivel suplimentar de securitate pentru
viitorii pensionari, prin impunerea
unor reguli de supraveghere, precum
ºi de gestionare eficientã a sistemului
de pensii ocupaþionale”, susþine
ministrul Muncii ºi Justiþiei Sociale,
Marius Budãi.
    Iniþiativa constituirii unui fond de
pensii ocupaþionale aparþine exclusiv
unui administrator autorizat de cãtre
Autoritatea de Supraveghere Financiarã
(ASF), în timp ce schema de pensii este
stabilitã de cãtre fiecare angajator care
doreºte ºi are capacitatea financiarã sã
ofere angajaþilor sãi astfel de beneficii.
   Astfel, dacã un angajator decide sã
stabileascã o schemã de pensii
ocupaþionale, el este obligat sã ofere
informaþii despre aceasta tuturor
angajaþilor sãi ºi poate stabili cuantumuri
diferenþiate de contribuþie proprie pentru
lucrãtori pe criterii de vechime, funcþie
sau drepturi salariale. Totodatã, pensia
ocupaþionalã este facultativã, ceea ce
înseamnã cã încheierea unor relaþii
contractuale între o persoanã ºi un
angajator nu poate fi condiþionatã de
obligarea persoanei respective sã
contribuie în nume propriu la un fond de

 Executivul a reglementat cadrul legal
pentru înfiinþarea schemelor ºi

fondurilor de pensii ocupaþionale

pensii ocupaþionale.
   În ceea ce priveºte activitatea
administratorului fondului de pensii
ocupaþionale, actul normativ aprobat
stabileºte cã acesta are obligaþii de
informare cãtre angajator ºi participanþii
la fond, dar ºi obligaþii de raportare cãtre
Autoritatea de Supraveghere Financiarã
(ASF). În acelaºi timp, administratorul
este cel care reprezintã fondul în
raporturile cu terþii, inclusiv în faþa
instanþelor judecãtoreºti.
   Proiectul de lege mai prevede,
printre altele, cã participantul la un
fond de pensii ocupaþionale poate fi
orice persoanã care realizeazã venituri
din salarii sau asimilate salariilor ºi
care îndeplineºte condiþiile prevãzute
în schema/prospectul fondului de
pensii ocupaþionale. De asemenea, la
un fond de pensii ocupaþionale pot
participa angajaþii unuia sau ai mai
multor angajatori.
   Contribuþiile angajatorului ºi ale
angajatului se datoreazã, se colecteazã
ºi se vireazã de cãtre angajator, iar cele
ale persoanelor care obþin venituri din
activitãþi independente sunt virate direct
de cãtre acestea.
   Participanþii vor putea sã-ºi transfere
valoarea activului personal de la un
fond/fonduri la un alt fond de pensii
ocupaþionale sau facultative, fãrã
penalitãþi, prin crearea mecanismelor de
evidenþã pe conturi individuale.
   De asemenea, o persoanã poate
participa la mai multe fonduri ºi le poate
cumula la momentul deschiderii dreptului
de pensie, iar interesele participanþilor ºi
ale beneficiarilor vor fi protejate de
Autoritatea de supraveghere financiarã.
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Deputat PSD Mehedinþi,

Prof. Alina Teiº

Eram într-una din serile
trecute la o terasã, la o bere rece -
cãldurã mare, monºer - când m-a
abordat un amic, un cetãþean,
întrebându-mã ce cred, cade sau
nu cade guvernul.
   Pe moment, vrând sã par spiritual
cu tot dinadinsul, i-am rãspuns cã nu
picã, dar ar trebui sã pice. Acum, dacã
stau bine sã mã gândesc, în lumina
recentei ieºiri de la guvernare a ALDE,
nici nu aveam cine ºtie ce rãspuns clar,
argumentat, sã dau. De ce mai poþi fi
sigur înpolitica româneascã? Cine ºtie
ce va fi peste o lunã sau douã? Cert e
cã, momentan, Dãncilã a zis cã ea nu
pleacã de la guvernare. Deºi unii baroni
din PSD au cerut acest lucru. Nu mã
omor dupã baronii respectivi, dar
înclin sã cred cã au mai mult fler politic
decât are, acum, doamna premier ºi
preºedinte de partid, ºi, culmea,
candidat la prezidenþiale. Mai mult fler
în sensul cã dacã azi PSD pleacã de la
guvernare ar fi o miºcare foarte

O miºcare
deºteaptã

deºteaptã pentru social-democraþi.
   În primul rând l-ar încurca rãu de
tot pe Iohannis în candidatura sa,
cãci actualul preºedinte ar fi nevoit
sã se streseze cu formarea altui
guvern, ºi mai puþin cu campania.
   În al doilea rând, ar veni la putere
un guvern predominant liberal, sã
zicem, care guvern ar avea viaþã grea
pânã la anul când sunt alegerile
parlamentare. Ar trebui sã guverneze
cu o administraþie controlatã pânã
mai ieri de PSD, sã ia mãsuri, sã se
agite, sã suporte criticile.
   În vremea aceasta PSD ar huzuri,
ar sta pe margine ºi ar comenta, ºi-
ar întãri campaniile locale ºi
parlamentare pe care, certamente, iar
le-ar câºtiga. Ar fi, din partea social-
democraþilor, o miºcare deºteaptã.
Doar cã Viorica Dãncilã cred cã
preferã sã se agaþe cât poate de o
guvernare din ce în ce mai ºubredã,
cu un guvern, vorba unui comentator,
ºchiop, cu o grãmadã de interimari
în el, fãrã o autoritate clarã  în
ministerele pe care le conduc.Dãncilã
se agaþã de guvernare, ºi se va agãþa în
toate lunile ce vin, aºa cã nu va intra în
turul doi al prezidenþialelor, cãci nu va
avea cum sã se concentreze.
   Tãriceanu a deraiat la fix ca sã strice
maºina de rãzboi a PSD. Cine ar fi
crezut? Cã nici Tãriceanu nu va
ajunge departe, e altã poveste.

Cei 459 de absolvenþi de
gimnaziu care au încheiat cu media
10 Evaluarea Naþionalã a elevilor de
clasa a VIII-a (EN VIII) ºi cei 235 de
liceeni care au obþinut media 10 la
examenul naþional de Bacalaureat
2019 (inclusiv sesiunea specialã ºi
Bacalaureatul bilingv) vor beneficia
de stimulente financiare, în semn de

Stimulente financiare pentru elevii care au finalizat
examenele naþionale din acest an cu media generalã 10

apreciere a acestor rezultate.
   Potrivit hotãrârii adoptate în
ºedinþa de Guvern din 27 august,
fiecare elev cu media 10 la EN VIII
va primi 1.000 de lei, în timp ce
fiecare absolvent de liceu cu media
generalã 10 la examenul de
Bacalaureat va primi 3.000 de lei.

CONTINUARE ÎN PAGINA  4
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Vizita a avut douã
componente majore, prima parte
fiind legatã de preluarea porturilor
de la Dunãre, aflate în prezent, în
administrarea APDF Giurgiu, de
cãtre primãriile din Mehedinþi, pe
raza cãrora  se aflã, cu scopul de a
le dezvolta ºi exploata din punct de

Porturile din judeþ trec de la APDF Giurgiu la administraþiile locale
Ministrul Transporturilor, Rãzvan Cuc, a efectuat
marþi, 27 august, o nouã vizitã în judeþul Mehedinþi,
la invitaþia preºedintelui Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, pentru a discuta
punctual despre obiectivele de infrastructurã din
judeþ aflate în administrarea companiilor Ministerului.

Astfel, pe DN 67, pe Dealul
Colibaºi se aºterne covor asfaltic
pe o distanþã de cinci kilometri.
   Pe de altã parte, pe DN 56B, între
localitãþile Devesel ºi Gogoºu se
toarnã asfalt nou pe o distanþã de 17
kilometri. Este o lucrare foarte
importantã având în vedere cã drumul
se aflã la intrarea în þarã prin Vama
Porþile de Fier II. Tot aici, s-au fãcut
lucrãri pe o distanþã de 10 kilometri,
între Bistreþ - Mileni - Burila Micã.

Ministerul Transporturilor toarnã covor asfaltic nou pe 50 de kilometri
drumuri naþionale din Mehedinþi

În cadrul vizitei de lucru de marþi, preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, l-a însoþit pe ministrul Transporturilor,
Rãzvan Cuc pe ºantierele pe care Direcþia Regionalã de Drumuri ºi

vedere turistic ºi comercial.
   “La întâlnirea care a avut loc la
Consiliul Judeþean, domnul
ministru ne-a transmis cã decizia
ca porturile de la Dunãre sã fie
transferate autoritãþilor locale s-a
luat deja, demersurile pentru Portul
Drobeta Turnu Severin fi ind

   De asemenea, conducerea
Consiliului Judeþean Mehedinþi ºi
oficialul guvernamental au mers pe
ºantierul de pe DN 56C, în zona
localitãþilor Salcia - Vrata - Gârla
Mare, acolo unde se fac lucrãri de
reabilitare a carosabilului pe o
distanþã de 20 kilometri, 7,5
kilometri fiind deja cu asfalt nou.
   “Toate sunt investiþii ale
Guvernului PSD, prin Ministerul
Transporturilor, pe care domnul

 Biroul de presã

a v a n s a t e .
Totodatã, primarii
din Drobeta Turnu
Severin, Orºova,
Sviniþa, Dubova ºi
Gruia au participat
la discuþiile care
s-au purtat
deopotrivã cu
domnul ministru,
reprez en tan þ i i

componentei  navale din
Ministerul Transporturilor ºi
conducerea APDF Giurgiu, toate
pãrþile spunându-ºi punctul de
vedere ºi solicitând lãmuriri cu
privire la demersurile oficiale ce
trebuie urmate.
   Îi mulþumesc domnului ministru

Rãzvan Cuc pentru aceastã nouã
vizitã în Mehedinþi unde urmãreºte
îndeaproape ºi lucrãrile care se
realizeazã pe drumurile naþionale,
aºa cum am stabilit împreunã în
luna mai, când domnia sa a venit
de asemenea, în judeþ.”, a spus
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Dupã discuþia de la Consiliul
Judeþean, ministrul Transporturilor
a mers pe DN 67, în zona Colibaºi,
pe DN 56B, între localitãþile
Þigãnaºi ºi Gogoºu ºi pe DN
56C, în zona Vrata, acolo unde
DRDP Craiova realizeazã lucrãri
pe mai multe tronsoane de drum
naþional.

ministru le-a
promis la vizita în
Mehedinþi din luna
mai a acestui an ºi
iatã, s-au concre-
tizat.Mã bucur cã
sunt promisiuni
care se onoreazã
printr-o bunã
comunicare ºi
colaborare pe care
o avem la nivelul
C o n s i l i u l u i
Judeþean Mehedinþi

Poduri Craiova le are deschise în Mehedinþi pentru reparaþii. Este
vorba despre peste 50 kilometri de drumuri naþionale pe care se fac

lucrãri ºi pe care se toarnã nou covor asfaltic.
ºi Ministerului Transporturilor, iar
aceste investiþii sunt în beneficiul
locuitorilor judeþului ºi tuturor celor
care circulã pe aceste drumuri!
   Îi mulþumesc domnului ministru
Rãzvan Cuc pentru sprijin ºi ne
bazãm în continuare pe
disponibilitatea domniei sale de a
face ca circulaþia pe drumurile din
Mehedinþi sã fie cât mai sigurã
pentru participanþii la trafic!”, a
transmis preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu.  Biroul de presã
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Vacanþa de varã e aproape de final
ºi toþi copiii, împreunã cu pãrinþii, se gândesc

“Sã înceapã ºcoala”

Aceastã competiþie a reunit peste 10.000 de
pompieri, poliþiºti ºi jandarmi, din 79 de þãri, uniþi
de pasiunea pentru sport, care s-au întrecut pentru
a obþine rezultate cât mai bune la cele 61 de
discipline sportive.
   Din lotul reprezentativ al României au fãcut parte
ºi doi pompieri mehedinþeni, maiorii Brebu Mariana-
Lavinia ºi Bratu Adrian, care au reuºit sã se remarce
la douã dintre discipline: înot ºi atletism.
   Cea de-a ºasea participare la aceastã competiþie
i-a adus Laviniei Brebu ºase medalii, dintre care
trei de argint, obþinute la probele: 200m - liber,
4*50m - mixt ºtafetã ºi 4*50m – liber ºtafetã, iar
alte trei de bronz la probele: 100m - spate, 200m –
mixt ºi 50m – bras, reuºind sã se claseze pe locul
IV la proba 50m - fluture. În cadrul celor ºase ediþii
ale Jocurilor Mondiale ale Poliþiºtilor ºi Pompierilor
la care a participat, sportiva a obþinut 34 de medalii,
dintre care: 11 de aur, 13 de argint ºi 10 de bronz.
   ªi pompierul Bratu Adrian a obþinut rezultate
remarcabile la toate cele trei probe de atletism la
care a participat, fiind medaliat cu argint la probele
200 metri ºi 100 metri plat, ocupând locul al III-lea
la proba 400 metri. Astfel, Adrian a reuºit sã-ºi apere
titlul de VICECAMPION MONDIAL obþinut la prima
sa participare la aceste jocuri, în anul 2017, la Los
Angeles, unde sportivul a obþinut cinci medalii: patru
de argint ºi una de bronz.
   Perseverenþa, determinarea ºi spiritul competitiv
al colegilor noºtri le-au adus, ºi de aceastã datã,
rezultate deosebite, oferindu-le motivaþia de a
continua sã lupte pentru a-ºi îndeplini visurile,
bucurându-se de resursele care le dau forþa sã
rãmânã de fiecare datã în “TOP”.

Întregul colectiv îi felicitã pentru rezultatele
obþinute ºi îºi manifestã admiraþia faþã de atitudinea
mereu pozitivã ºi puterea exemplului oferite de
cãtre aceºtia.
COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

ISU Mehedinþi se
mândreºte cu ei

Doi pompieri mehedinþeni au reprezentat cu
succes ISU Mehedinþi la cea de-a XVIII-a ediþie a

Jocurilor Mondiale ale Poliþiºtilor ºi Pompierilor,
ce s-a desfãºurat, în perioada 08 - 18 august
2019, în China, de unde s-au întors cu nouã

medalii, ºase câºtigate la probele de înot ºi trei la
disciplina atletism.

Judeþul Mehedinþi este din
nou sub ameninþarea pestei porcine
africane, dupã ce un focar a fost
descoperit în localitatea gorjeanã
Capu Dealului, la doar 10 kilometri
de graniþa dintre Gorj ºi Mehedinþi.
Alerta este maximã ºi cât se poate de
serioasã, mai ales cã la primele ore a
fost convocat de urgenþã Comitetul
Local pentru Combaterea Bolilor. Aici
s-au dispus luarea unor mãsuri
preventive imediate, iar judeþul nostru
a intrat sub incidenþa codului roºu de pestã.
   Una dintre mãsurile dispuse este amplasarea
a douã filtre de protecþie la limita cu Gorjul, unde
timp de 48 de ore, maºinile vor trece peste un
covor îmbibat cu dezinfectant ºi vor fi dezinfectate
suplimentar cu ajutorul unui atomizor. Mai mult,
fiecare conducãtor auto oprit este instruit asupra
mãsurilor special de prevenire a pestei porcine
africane. Filtrele de protecþie s-au amplasat la
limita comunei Butoieºti, imediat dupã intersecþia
drumului cãtre Turceni cu DN 6, ºi în satul ªuºiþa.
   ªi poliþia intrã în alertã ºi va fi prezentã la cele
douã puncte de dezinfectare pentru a opri
autovehiculele. Poliþiºtii efectueazã ºi filtre în
trafic, unde împreunã cu reprezentanþi ai DSVSA
Mehedinþi verificã eventualele transporturi de
porcine sau de carne ce pot fi suspecte.

 Biroul de presã

Ameninþare de pestã porcinã la Mehedinþi
O nouã ameninþare de pestã porcinã africanã pentru judeþul Mehedinþi!

La aproape un an de la ultima alertã venitã dinspre Dolj, de aceastã data ameninþarea vine
de la Gorj. Autoritãþile locale au intrat în alertã maximã în aceastã dimineaþã (28 august n.r.)

ºi dupã ce au convocat Comitetul Judeþean pentru Combaterea Bolilor, Direcþia Sanitarã
Veterinarã a dispus amplasarea de filtre de protecþie la Butoieºti ºi ªuºiþa.

la noul an ºcolar.
   Pentru ca începutul ºcolii este
întotdeauna plin de entuziasm ºi
semnificã o nouã etapã în dezvoltarea
ºi evoluþia celor mici, ne dorim ca
startul sã fie unul plin de energie, în
care avem puse la punct toate detaliile.
 cora Drobeta vine în întâmpinarea

dumneavoastrã cu multe produse
pentru cei mici: îmbrãcãminte,
rechizite, instrumente de scris,

penare, caiete, mape ºi toate instrumentele
ºcolare necesare.

   Reprezentanþii DSVSA Mehedinþi prezenþi în zona
filtrelor amplasate pe ºosea le-au explicat
oamenilor pericolul rãspândirii cumplitei boli a
porcinelor ºi mãsurile de precauþie ce trebuie luate.
   Practic, judeþul Mehedinþi este acum în zona
de supraveghere. Din fericire, autoritãþile sanitare
veterinare din judeþul Gorj au anunþat închiderea
focarului, dupã ce porcinele din satul Capu
Dealului au fost ucise. Boala a ajuns în localitatea
doljanã prin intermediul unui vier adus de un
localnic tocmai din judeþul Teleorman.
   Mai trebuie menþionat, de asemenea, faptul cã
pericolul rãspândirii cumplitei boli vine în mare
mãsurã ºi de la porcii mistreþi scãpaþi de sub control.
   În Mehedinþi sunt 7 ferme de suine, însã nu
existã focare de pestã porcinã africanã.

 Romeo Crîºmaru

Lista nominalã a beneficiarilor ºi modalitatea
de acordare urmeazã a fi aprobate prin ordin
al ministrului Educaþiei Naþionale.
   Susþinerea copiilor ºi tinerilor capabili de
performanþe ºcolare înalte este un obiectiv al
politicilor educaþionale promovate de Guvern
în acord cu Programul de guvernare,
document care, în Capitolul Politici în

Stimulente financiare pentru elevii ...
domeniul educaþiei, prevede mãsuri pentru
dezvoltarea ºi implementarea programelor de
stimulare a performanþei adresate elevilor cu
potenþial deosebit. În acelaºi timp, Guvernul
României ºi-a asumat responsabilitatea
asigurãrii creºterii accesului la educaþia de
calitate pentru toþi elevii ºi studenþii.

BIROUL DE COMUNICARE

 Urmare din pag. 2
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Maratonul de evenimente
culturale a început luni, 26 august ºi
se va încheia duminicã, 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 internaþional 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 ‘colii de varã.
   Festivalul a debutat printr-o
conferinþã de presã la care au
participat organizatorii ºi membrii
juriului, dintre care o parte sunt deja
obiºnuiþi ai evenimentului.
Susþinere din partea autoritãþilor
locale ºi a comunitãþii
   Ioan Ceauºescu, directorul
festivalului, considerã caracterul
longeviv al SIMFEST o performanþã,
dar a recunoscut cã devine din ce în
ce mai greu de susþinut: „Din pãcate,
lucrurile astea se întâmplã ºi se
desfãºoarã din ce în ce mai greu, în
primul rând datoritã aspectului
financiar, care este cel mai delicat. Noi
suntem un pic favorizaþi pentru cã
avem susþinerea comunitãþii locale,
a Consiliului Judeþean, care ne sunt
parteneri, dar ºi Primãria
municipiului Tîrgu Mureº ºi Primãria
din Sângeorgiu de Mureº, care sunt
susþinãtori ai festivalului. Partea
frumoasã ºi partea uºoarã este aceastã
coagulare a unei echipe de care eu
mã bucur foarte mult ºi a celor care

SIMFEST 2019 demonstreazã din nou cã „Dacã iubire nu e, imagine nu e“
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.

devin prieteni ai festivalului.”
   Trecerea timpului are un impact
direct, deseori pozitiv, asupra
felului în care se produce actul
mass-media, în variile sale forme.
   Conf. dr. Lucian Ionicã, preºedintele
juriului, a punctat acest fapt: „Cãutãm
calitate, profesionalism ºi teme cât mai
interesante, tratate bine. Cea mai
evidentã evoluþie a fost cea din punct
de vedere tehnic pentru cã tehnologia
de acum 15 ani era destul de diferitã
faþã de tehnologia de acum, dar existã
ºi alte evoluþii care sunt influenþate pe
de o parte de faptul cã industria s-a
modificat. Un alt element este faptul
cã publicul s-a schimbat ºi el în sensul
cã s-au schimbat obiºnuinþele, s-au
schimbat interesele publicului ºi atunci
producþiile, inevitabil, reflectã aceastã
schimbare a intereselor publicului“, a
precizat Conf. dr. Lucian Ionicã.
O prezenþã nouã în juriul ediþiei
din acest an este jurnalista TV
Er ica  Gudrun-Gut t ,  care
profeseazã la Viena.
   „Mã simt foarte onoratã ºi mã bucur
cã pot sã fiu aici, în þara mea mamã
ºi, din experienþa pe care am avut-o
pânã acum, mi se pare foarte
interesant sã ai prilejul sã vezi mai
multe categorii de producþii, sã vezi
mai mulþi producãtori, sã poþi sã
compari ºi sã vezi care este meritul
special al unei producþii. Pentru mine
este foarte important care este
mesajul ºi cum îl prezint, care îmi
este publicul ºi cum ajung la el”, a
declarat Erica Gudrun-Gutt.
Tehnologia 5G va schimba felul
în care ne raportãm la mass-media
   Una dintre noile cuceriri ale
tehnologiei ultra-moderne, care se

prefigureazã a avea un impact uriaº
la nivel uman pe plan internaþional
este tehnologia de tip 5G. Conf. dr.
Ion Stavre a oferit mai multe informaþii
în acest sens: „Eu cred cã, într-un an-
doi, vom vedea primele producþii
experimentale cu 5G aici, la festival.
Pentru România, 5G înseamnã într-o
primã fazã aproximativ 250 000 de
locuri de muncã ºi peste 5 miliarde
de euro afaceri. De aceea tot ce vedeþi
acum este o zbatere extraordinarã
pentru a se aºeza centrele de
influenþã, adicã cine cu cine va lucra
în domeniul 5G. Sigur cã da, aceastã
perioadã va fi foarte scurtã, pentru cã
tehnologia este operaþionalã, ea
aºteaptã sã intre în regim comercial”.
   SIMFEST, prin deschiderea sa,
vine în sprijinul producãtorilor
independenþi de televiziune. Codruþ
Pînzaru ºi-a exprimat pãrerea
referitoare la acest aspect important.
   „Un festival ca SIMFEST devine o
rampã de lansare pentru producãtori
independenþi ca mine, care nu pot trece
de barierele construite azi de
televiziunile comerciale sau de stat.
Existã tot felul de bariere în a-þi vine ºi
a-þi prezenta producþiile. Internetul a
distrus aceste bariere. Poþi sã postezi
pe YouTube ºi pe Vimeo ºi, încetul cu
încetul, sã capeþi audienþã. Problema
este cã nu te ºtie nimeni la început,
dar dacã vii la un festival ca SIMFEST
ºi iei ºi premiu, deci opera ta e
recunoscutã de un grup de
profesioniºti ca atare, deja înseamnã
o rampã de lansare extraordinarã ºi e
pãcat ca cei care vor sã îºi facã o
carierã, sã îºi facã pasiunea din filme
sã nu profite de o asemenea rampã de
lansare“, a declarat Codruþ Pînzaru.

   Directorul de imagine Dorin Ion Ilie
se aflã la a treia prezenþã în cadrul
SIMFEST, în calitate de jurat, ºi
apreciazã festivalul pentru tot ceea ce
a reuºit sã construiascã de-a lungul
timpului: „Consider cã ceea ce fac ei
ºi ceea ce reuºesc sã aducã pentru
partea tinerilor creatori de televiziune
ºi producãtori, este unic. Pãcatul este
cã nu existã o susþinere ºi media ºi
materialã mai mare pentru cã, pãrerea
mea personalã este cã acest festival
este unic în Europa de Est ºi este o
mândrie pentru România prin ceea
ce-a realizat”.
Continuitatea unui rol formator
   În mass-media, informaþia
prezentatã rigid ºi impersonal nu îºi
atinge potenþialul maxim. Directorul
de imagine Geo Tuicã a subliniat
importanþa bunului simþ ºi a emoþiei
în aceastã ecuaþie: „Alãturi de aceastã
dezvoltare a tehnicii cred cã cel mai
important ar fi ca sã fie creatorii atenþi
la sensibilitatea publicului cãruia i se
adreseazã. Sensibilitatea asta vine ºi
din culturã. La SIMFEST, din fericire,
vin foarte multe producþii care au creat
ºi pentru juriu, dar ºi pentru
participanþi niºte stãri sufleteºti foarte
frumoase, foarte importante. Cine a
ºtiut sã facã o ºtire cu bun simþ, cu
sensibilitate, a încântat privirea ºi
creierul fiecãrui membru al juriului ºi
fiecãrui participant la vizionarea
acestor materiale. Imaginea nu este
seacã, imaginea trebuie sã fie cultã.
Ceea ce prezinþi trebuie sã aibã o
acurateþe, trebuie sã aibã o þintã
exactã pe care ºi-o asumã
realizatorul. Dacã iubire nu e,
imagine nu e”, a conchis Geo
Tuicã.  continuare în pag. 10

(Foto: Liviu Simion)
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Ultima sãptãmânã a verii
calendaristice, ultima ºi a vacanþei
parlamentare, a produs, în mod
aproape neaºteptat, scandalul care,
teoretic, dar ºi practic, poate duce
cãderea actualului guvern. Concret,
este vorba de decizia ALDE de a
denunþa protocolul de colaborare la
guvernare cu PSD ºi de renunþarea
lui Cãlin Popescu Tãriceanu la a mai
candida la preºedinþia României, în
favoarea  actorului Mircea Diaconu,
care, auziþi ºi dumneavoastrã,
candideazã la Cotroceaua Mov din
partea viitoarei mortale alianþe
politice ALDE- PRO România! Tare,
tare de tot! Iar madame Dãncilã ce
face? Treaba ei, vorba aia, sã se
descurcã!
   * Dar doamnei Viorica nici cã-i
pasã. Dumneaei pune rapid placa
politicianului responsabil, dedicat
intereselor þãrii ºi bagã moral în
popor, spunând cã va guverna în
orice condiþii!  Ceea ce nu ar fi rãu
deloc – þara trebuie guvernatã în
orice condiþii, altminteri, se duce
pe pustii! – atâta doar cã nu ºtim
deocamdatã cu cine o va face,
întrucât parteneri serioºi, dispuºi sã
se înhame la jugul guvernãrii nu
prea se gãsesc. Nici mãcar printre
cei care o fluierã mereu pe coana
Veorica sã plece acasã, declarând
cã ei vor veni imediat ºi
necondiþionat la guvernare.
(Aiurea, în realitate, ei fug de aºa
ceva ca dracul de tãmâie!). Mã rog,
încã nu ºi-a intrat în rol ºi Plãvanul
din Deal, care, indiscutabil, are de
gând sã manipuleze niºte
enteresuri personale în situaþia nou

creatã ºi, dacã nu ne înºealã
instinctul de... fatã mare, provocatã
chiar de dumnealui ºi de cercurile
care-l înconjoarã ºi susþin. Numai
sã nu gândeascã aºa pecum
vorbeºte, ºi anume silabisit. Nu de
altceva (fiindcã suntem foarte
departe de a-i duce grija acestei
fãpturi indigeste), dar ar putea
pierde trenul care l-ar duce cu
câteva ceasuri mai devreme acolo
unde-l poartã gândul.
   * Stupefiazã pe toatã lumea,
dincolo de orice, decizia
„patrioþilor” de la ALDE de
a pãrãsi acum, în prag de
alegeri de tot felul, coaliþia
de guvernare. La fel,
decizia  - în aparenþã de
Gâgã, dar, pe fond, de
mare jigodie, a lui
Tãriceanu de a renunþa la
candidatura la
prezidenþiale, în condiþiile în care,
pânã mai ieri, se lãuda cã o
surclaseazã în sondaje pe coana
Viorica Dãncilã. Trebuie sã
recunosc cã, pânã de curând, am
avut o impresie deosebitã despre
prestaþia politicã a celor de la ALDE
ºi nu m-am sfiit sã o recunosc
public. Poziþiile ferme ale lui
Tãriceanu cu privire la Justiþie ºi la
abuzurile Binomului, ale „Statului
paralel” (despre care unii se
iluzioneazã cã ar fi dispãrat deja! –
oh, sancta simplicitas!), atitudinile
de la Bruxelles ale unor membri
ALDE precum Norica Nicolai sau
Renate Veber, prestaþiile mai mult
decât onorabile ºi de bun-simþ ale
unor reprezentanþi din teritoriu m-

au fãcut multã vreme sã cred cã,
mai devreme sau mai târziu, în jurul
ALDE se vor strânge forþele politice
sãnãtoase ale naþiunii. Rezultatul
modest de la recentele
europarlamentare l-am  calificat ca
pe un deficit de percepþie din partea
electoratului, chiar dacã drãcuºorul
de serviciu îmi ºoptea cã are ºtiri
cum cã un... confrate de-al lui ºi-
ar fi bãgat coada prin computerele
serviciilor transmiþãtoare de date.
Iatã însã cã neaccederea micului

partid în Parlamentul European a
modificat, din câte se pare, ºi codul
moral al oamenilor lui Tãriceanu,
care au votat într-o veselie
inconºtientã, ca sã nu-i zicem din
prima entuziasm, ieºirea din
coaliþia de guvernare cu PSD – o
coaliþie care, orice s-ar spune, le-a
fãcut suficient de mult bine celor
de la ALDE, încât sã lase, cum se
spune, mãcar loc de „bunã ziua”.
Fac ei aºa ceva? Aº, nu e foarte greu
sã mai adaugi la obraz câteva
straturi de „ºorici”. Campion la...
porcãrii de genul ãsta, nu o sã
credeþi – tot Tãriceanu, camaradul
de nãdejde de pânã mai ieri al lui
Dragnea, care a ºi declarat cã va
vota moþiunea de cenzurã anunþatã

de liberali ºi cã, de acum în
opoziþie fiind, se va comporta ca
atare. Sik-tear, Jigo! Mã dezic de
tot ceea ce am afirmat pozitiv
despre tine de-a lungul anilor,
inclusiv acei ani când îþi ridicai
soclul de premier de succes, cu
sprijinul parlamentar, en-gros ºi
en-detail, al PSD. Aviz tuturor
celor care dau cecuri în alb oricãrui
aventurier, în speranþa cã le va
aduce mai aproape binele dorit.
   * Într-o asemenea posturã se aflã,

din nefericire, ºi actorul Mircea
Diaconu, cel în favoarea cãruia a
renunþat la candidaturã Cãlin
Popescu Tãriceanu. Maestre dragã,
mã, maestre, mã, m-ai cam umplut
de scârbã (nu am gãsit altã rimã!).
ªi nu pentru ideea de a candida la
preºedinþia României, demers în
care, probabil, mulþi români ar fi
dispuºi sã te susþinã, ci pentru
pretenþia domniei-tale de a te
considera politic independent, în
timp ce deja ºi-au anunþat susþinerea
douã distinse gioarse al politichiei
autohtone – Cãlin Popescu
Tãriceanu ºi Victor Viorel Ponta! Pãi
se poate, mã maestre, mã? Vrei sã
completezi trio-ul de gioarse?
Bibicu’ (p. cf. Eugen Mãicãneanu)

Trei gioarse
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“Primãria ºi Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu
Severin, Palatul Culturii “Teodor Costescu” ºi  Direcþia de
Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural în perioada 30.08 -

01.09.2019 organizeazã
FESTIVALUL MEDIEVAL al CETÃÞII SEVERINULUI.

Sâmbãtã 31.08.2019 de la ora 12.00 în Cetatea Medievalã a
Severinului, formaþia Lupus Dacus din Arad vã invitã la un
atelier de muzicã medievalã. Haideþi sã cântãm împreunã,

pentru cã muzicienii din Arad vor aduce multe instrumente de
percuþie pentru toþi copiii.

“O cãlãtorie muzicalã prin evul mediu european”
va fi o poveste în care copii vor fi eroii principali.

Vã aºteptãm!!

Vineri, 30 august 2019
20:30 - Parada
21:15 - Festivitatea de deschidere
21.30 - Lupus Dacus

Sâmbãtã, 31 august 2019
12:00 - Trezirea la viaþã a taberelor
medievale (ateliere interactive de
olãrit, fierãrie, curelãrie, tir cu arcul,
echitaþie, þesãtorie, bucãtãrie, etc.)
12.00 - Atelier Lupus Dacus
13:30 - Startul concursului
internaþional de bucãtãrie istoricã
“Aromele Evului Mediu”
14:00 - Animaþie Peregrinii
14:30 - Concurs de tir cu arcul istoric
15:30 - Prezentare de arme cu
Strãjerii Cetãþii Mediaº
15:30 - Incursiune în lumea
rãzboinicilor nomazi, cu Vulturii din
Þara Calatei (cãlãrie, tras cu arcul
de pe cal, jocuri rãzboinice)
16:30 - Demonstraþii de formaþii de
infanterie medievalã, cu Strãjerii
Cetãþii Mediaº, Compania
Dragonului, Compania Ursului Brun,
Deus Vult, Beli Orlovi, ªoimanArt,
Cavalerii Cetãþilor Bârsei
17:00 - Competiþii HMB
19:00 - Ospãþul Banului de Severin
- jurizarea concursului de bucãtãrie,
animaþii Eriney, Spiritual Seasons ºi
Pergrinii (spectacol de banchet

Prima biblioteca în aer liber a fost realizatã din resurse proprii,
intenþia mea fiind aceea de a extinde proiectul în toate parcurile din
oraº în situaþia în care oamenii apreciazã aceastã iniþiativã.
   Mini-biblioteci în aer liber existã de ceva timp în oraºe conduse de
primari liberali, cum ar fi Cluj-Napoca, Timiºoara, Oradea ºi altele.
   Cãrþile vor putea fi citite pe loc sau vor putea fi împrumutate acasã,
condiþia fiind ca ele sã fie aduse înapoi sau sã fie înlocuite cu alte cãrti.
   Oricine va dori sã doneze cãrþi pentru aceastã mini-bibliotecã o
va putea face lãsându-le în cãsuþa din parc.
   Prin acest proiect, îmi doresc sã încurajez lectura în aer liber, în
spaþiile publice, sã promovez o atitudine responsabilã faþã de
bunurile folosite în comun ºi, totodatã, sã încurajez schimbul de
cãrþi între oameni.
   Aºadar, bunicii care se plimbã prin parcul central, pãrinþii care
vin cu copiii în zona centralã ºi chiar cei mici, vor avea cititul unei
cãrþi ca alternativã sã îºi petreacã timpul liber.

Biblioteca în aer liber Începând de marþi, 27 august 2019, toþi severinenii care
sunt în trecere prin parcul central de la fântâna cineticã

au posibilitatea de a împrumuta o carte din prima
bibliotecã în aer liber din Drobeta Turnu Severin.

medieval ºi prezentare de mâncãruri
tipice curþilor nobiliare)
19:45 - bãtãlie medievalã - toate
grupurile participante (bãtãlie,
ceremonii funerare, execuþii)
20:00 - Concert Pastiche
20:30 - Concert Peregrinii
21:00 - Deep6 Project - Amor
Aeternus
21:30 - Concert Eriney
22:15 - Concert Spiritual Seasons

Duminicã, 1 septembrie 2019
12:00 - Trezirea la viaþã a taberelor
medievale (ateliere interactive de
olãrit, fierãrie, curelãrie, tir cu arcul,
echitaþie, þesãtorie, bucãtãrie, etc.)
12:30 - Animaþie Spiritual Seasons
13:00 - Concurs de tir cu arcul/
Animaþie Peregrinii
14:00 - Introducere în lumea Evului
Mediu timpuriu, cu Hrafnabroethr ºi
Theokratos
14:30 - Competiþii de luptã Tap Fight
5 vs 5
15:30 - Demonstraþii de cavalerie
nomadã, cu Vulturii din Þara Calatei
16:30 - Bãtãlia pentru pod
(reconstituire de bãtãlie medievalã,
cu toate grupurile participante
17:30 - Ceremonia de închidere a
festivalului, premierea concursurilor,
salutul trupelor.

Daniel CÎRJAN, Viceprimar DrobetaTurnu Severin

PROGRAM

Ministerul Agriculturii informeazã cã în data de 26 august 2019
au intrat în conturile României pentru fermieri ºi dezvoltarea satului
românesc încã 176,41 milioane euro reprezentând rambursarea din
Fondul European pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã (FEADR).
   Valoarea totalã a fondurilor europene pe care România le-a primit în
2019 pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã se ridicã la suma de peste

încã 176,41 milioane euro au intrat în conturile României pentru fermieri ºi dezvoltarea satului românesc
2,70 miliarde euro (plãþi directe ºi investiþii).
   Preocuparea constantã a Ministerului Agriculturii pentru accesarea
banilor europeni dedicaþi domeniului agricol a determinat o absorbþie
de 8,95 miliarde euro, reprezentând totalul fondurilor intrate în conturile
fermierilor români în perioada 2017-2019, prin eforturile susþinute ale
funcþionarilor din cadrul celor douã agenþii de plãþi, APIA ºi AFIR.
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Pactul Hitler-Stalin a fost ºi
rãmâne încã subiectul controversat
al multor istorici, dar, fãrã urmã de
îndoialã, cel mai bine documentat
ºi care a „desconspirat” numeroase
„broderii” þesute pe marginea
Pactului a fost ºi rãmâne Profesorul
Gheorghe Buzatu. Studiile sale
inserate ºi în volumele „Din istoria
secretã a celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial”, Iaºi, 28 august 1995[3]
sunt mai mult decât edificatoare ºi
de necontestat,.

În mod cert, realitãþile lumii
contemporane au fost, sunt ºi vor
rãmâne profund afectate de
consecinþele celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial. Între problemele acestuia,
cele mai dezbãtute ºi mai controversate
între ºi de cãtre istorici se înscriu
cauzelor ºi a condiþiilor concrete în care
a fost posibilã izbucnirea ostilitãþilor
la 1 septembrie 1939, dintre care se
remarcã acþiunile pentru extinderea-
restrângerea-modificarea-trasarea
unor noi frontiere.

Nemulþumirea Germaniei pentru
poziþia în care se afla dupã închiderea
conflictului Primului Rãzboi
Mondial se numãrã printre cauzele
creãrii posibilitãþilor izbucnirii
ostilitãþilor: „Adolf Hitler nu ar fi
putut sã «arunce» lumea în rãzboi
dacã nu ar fi beneficiat în sensul cel
mai deplin al cuvântului de
avantajele politicii de conciliere
promovatã la început de Londra ºi
Paris faþã de Berlin ºi culminând -
la 29 septembrie 1938 - cu

23 august 1939 - 1944 (2)

 urmare din numãrul trecut

semnarea acordului cvadripartit de
la München ce sacrifica o parte a
teritoriului Cehoslovaciei în folosul
naziºtilor [...]”[4].

În acele momente de gravã crizã
politicã internaþionalã, când se dorea
reâmpãrþirea lumii, pactul Hitler-
Stalin (Ribbentrop-Molotov, dupã
numele de miniºtrilor de Externe ai
celor douã þãri angajate) a fãcut din
Führerul de la Berlin arbitrul
indiscutabil al pãcii europene (ºi
chiar extra-europene), mai ales cã el
nu avea în „repertoriul” sãu politic
decât o soluþie - rãzboiul! Elocvent în
acest sens este dialogul liderilor
diplomatici ai Germaniei ºi Italiei din
11 august 1939, când contele
Galeazzo Ciano l-a chestionat pe
Joachim von Ribbentrop vizavi de
pretenþiile Berlinului la adresa
Poloniei: „Ei bine, [...] ce doriþi Dv. în
definitiv - Coridorul [polonez] sau
Danzigul?” Replica ºefului
diplomaþiei naziste a fost în consens
cu politica Führerului sãu: „… Noi
vrem rãzboiul!”[5]. În acest sens,
apelând, dincolo de nuanþele,
explicabile date fiind unghiul ºi
momentele abordãrii problemei, la
recunoaºterile unor specialiºti
precum Michel Heller ºi A. M. Nekrici,
aceºtia sunt categorici iar pãrerile lor
concordã în mod tulburãtor: „Dupã
ce U.R.S.S. a semnat protocolul
secret în privinþa sferelor de influenþã,
Germania ºi-a vãzut asigurat spatele
în Est. Calea atacului împotriva
Poloniei era deschisã”[6]. Urmare a
unei operaþiuni militare încã
neelucidatã complet nici pânã astãzi
(atacul din31 august 1939 împotriva
staiei radio germanã Sender Gleiwitz
din Silezia superioarã - Germania, iar
din 1945 - Gliwice, Polonia) a
constituit pretextul declanºãrii  celui
de-Al Doilea Rãzboi Mondial din
dimineaã de 1 septembrie 1939, când
Germania a atacat Polonia. William
L. Shirer insistã în a demonstra cã,
prin „târgul cinic”, „sordid” cu Hitler,
Stalin „a dat semnalul unui rãzboi

[contra Poloniei] care, dupã toate
probabilitãþile, avea sã ia proporþiile
unui conflict mondial”[7].

La 23 august 1939 Uniunea
Sovieticã ºi Germania, urmãrindu-
ºi, fiecare, propriile scopuri ºi
aparent, cãzând de acord, au parafat
„Pactul Ribbentrop-Molotov” ºi
anexa sa secretã.

Conþ inutul  pactului
Ribbentrop-Molotov (Hitler-
Stalin) ºi anexa sa secretã

„Guvernul Reih-ului German ºi
Guvernul Uniunii Republicilor
Sovietice Socialiste (nota redacþiei:
U.R.S.S.), orientate spre
îmbunãtãþirea pãcii dintre Germania
ºi U.R.S.S., ºi pornind de la Acordul
de Neutralitate semnat în Aprilie
1926 între Germania ºi U.R.S.S., au
elaborat prezentul Acord:

Articolul I. Ambele Importante
Pãrþi Contractante se obligã reciproc
a evita orice forme de violenþã, orice
acþiune violentã, ºi orice atac una
asupra celeilalte, atât individual cât
ºi în alianþã cu alte Puteri.

Articolul II. În cazul în care una
dintre cele douã Importante Pãrþi
Contractante devine parte
beligerantã cu o a treia Putere,
cealaltã Importantã Pãrte
Contractantã trebuie sã se abþinã de
la oricare forme de ajutor pentru
aceastã a treia Putere.

Articolul III. Guvernele celor
douã Importante Pãrþi Contractante
trebuie pe viitor sã menþinã contactul
reciproc în scopul consultãrii pentru
schimbul de informaþii pe subiecte
ce afecteazã interesele lor comune.

Articolul IV. În cazul în care
disputele ºi conflictele între
Importantele Pãrþi Contractante vor
creºte, acestea vor participa în orice
grupãri de Puteri, care direct sau
indirect þintesc cealaltã parte.

Articolul V. În cazul apariþiei
disputelor sau conflictelor între
Importantele Pãrþi Contractante asupra
subiectelor de un fel sau altul, ambele
pãrþi vor aplana aceste dispute sau

conflicte exclusiv în cadrul
unor schimburi de opinii
prieteneºti sau, dacã este
necesar, prin crearea
comisiilor de arbitraj.

Articolul VI. Prezentul
acord este elaborat petru o

perioadã de zece ani, cu condiþia cã,
ulterior una din Importantele Pãrþi
Contractante nu-l va denunþa cu un
an înainte de expirarea perioadei de
valabilitate, validitatea prezentului
Acord automat se prelungeºte cu încã
cinci ani.

Articolul VII. Rezentul Acord va
fi ratificat în cel mai scurt timp
posibil. Ratificarea va fi fãcutã la
Berlin. Acordul va intra în vigoare
din momentul semnãrii”.

Protocolul Adiþional Secret
Articolul I. În eventualitatea unor

rearanjamente politice ºi teritoriale
în regiunile ce aparþin Statelor
Baltice (Finlanda, Estonia, Letonia,
Lituania), hotarul de nord al Lituaniei
va reprezenta hotarul sferelor de
influenþã ale Germaniei ºi U.R.S.S.
În aceastã privinþã interesul pentru
Lituania în regiunea Vilna este
recunoscut de ambele pãrþi.

Articolul II. În eventualitatea unor
rearanjamente politice ºi teritoriale în
regiunile ce aparþin Poloniei, sferele
de influenþã ale Germaniei ºi ale
U.R.S.S. vor fi limitate conform liniei
râurilor Narev, Vistula ºi San.
Chestiunea privind modul în care
interesele ambelor pãrþi fac doritã
pãstrarea statului independent Polon
ºi cum acest stat trebuie demarcat
poate fi determinat doar în cursul
viitoarelor discuþii politice. În orice caz,
ambele Guverne vor rezolva aceastã
întrebare printr-un acord prietenesc.

Articolul III. Privitor la Sud-estul
Europei, atenþia este atrasã de cãtre
partea Sovieticã privitor la interesul
acesteia în Basarabia. Partea
Germanã declarã dezinteresul politic
total în aceastã regiune.

Articolul IV. Prezentul Protocol
trebuie tratat de ambele pãrþi ca unul
strict secret.

Moscova, 23 August 1939.
Pentru Guvernul Reihului

German: Joachim von Ribbentrop
Plenipotenþiarul Guvernului

U.S.S.R.: Viaceslav Mihailovici
Molotov”.

Semnificaþia generalã ºi
consecinþele dezastruoase pentru
România ale protocolului secret în
discuþie au fost evidenþiate în ultimii
ani de istoricii români (Dan
Cernovodeanu[8], Viorica Moisuc[9],

[3] Gheorghe Buzatu, https://www.art-emis.ro/istorie/din-istoria-secreta-a-celui-de-al-doilea-razboi-mondial-1
[4] Gheorghe Buzatu, http://www.art-emis.ro/istorie/4660-pactul-ribbentrop-molotov-este-totalmente-nul-
protocolul-secret-din-23-august-1939.html - comunicarea prezentatã la Conferinþa internaþionalã de la Chiºinãu
din 26-28 iunie 1991 pe tema Pactul Molotov-Ribbentrop ºi consecinþele lui pentru Basarabia.
[5] William L. Shirer, Le Troisieme Reich. Des origines a la chutte, Paris, Stock, 1967, p. 547.
[6] Michel Heller, A.M. Nekrici, op. cit.,I!, p. 284.
[7] William L. Shirer, op. cit., p. 583.
[8] Nicolae Lupan, ed., Pactul germano-sovietic dîn’ 1939,. Bruxelles, Editura Nistru, 1989, pp.45-46.
[9] Cf. Premisele izolãrii politice a României, 1919-1940, Bucureºti , Editura Humanitas, 199 I , pp. 360-366.  continuare în pagina 10
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Alegerile prezidenþiale de
anul acesta vor fi probabil o amintire
urâtã ºi greu de digerat pentru români
ºi mai ales greu de uitat. Vom avea
poate cei mai slabi candidaþi de dupã
1990 înscriºi în cursa electoralã. Este
vorba de o pleiadã de inºi ºi inse care
nu au nicio legãturã cu bunul simþ
mãcar, ce sã mai spui de competenþã,
patriotism, iubire de þarã ºi alte chestii
importante la un politician ºi mai ales
la un om de stat.

Nu au niciun fel de jenã cã ºefia
statului în vremuri de restriºte sau în
vremuri de pace ºi prietenie nu este o
joacã sau doar o slujbã de salariat, ci
o datorie mai presus de familie sau de
dorinþele ºi interesele personale. Este
datoria faþã de cei care au fost, sunt ºi
mai ales faþã de ce care vor veni.

Un ºef de stat nu se ghideazã dupã
principiul aici ºi acum, ci el pune
bazele viitorului, sãdeºte seminþe
pentru fiii care vor veni. Ori ce epigoni

 ªtefan Bãeºiu

Mizerabilii. Un vis urât.
sunt acum în cursa pentru ºefia
statului? O ruºine de candidat la PSD.
Se pretinde a fi cel mai mare ºi mai
important partid din þarã ºi este de
fapt o ruºine evidentã a ceea ce a fost
cândva nu PSD, ci PCR. PSD nu se
poate compara decât pe alocuri cu
PCR. Socialiºtii mai promovau ºi
valori, mãcar în câmpul muncii, dacã
nu ºi în activitatea politicã. Social-
democraþii lui V.V.  Dãncilã au ajuns
atât de jos, încât le e ºi ruºine sã o
recunoascã.

Sondajele de opinie sunt evidente
ºi IQ-ul premierului nu mai este vreo
necunoscutã. Întrebarea e de ce
partidele au ajuns doar cete de plebei
ºi de derbedei, care nu au niciun scop
în viaþa politicã, decât parvenitismul,
înavuþirea ºi ocuparea unor funcþii
mãreþe. Chiar ºi cei mai rãsãriþi,
atunci când ajung în posturi cheie
ajung sã îºi angajeze nevestele,
nepoatele, copiii sau amantele pe

posturi din subordine.
Nimeni nu pricepe cum a putut PSD

sã meargã în lupta pentru Cotroceni
cu un asemenea candidat! Sigur cã
toatã lumea este convinsã cã nu va
câºtiga, dar dacã prin absurd se va
întâmpla acest lucru ºi sãrãcia va fi
aleasã ºefa românilor, adicã cea mai
„bravã” ºi cea mai „reuºitã” dintre
românaºi, acest lucru va fi un dezastru.
Adicã, la alegerile prezidenþiale românii
îl desemneazã pe cel care îi reprezintã
cel mai bine în special în relaþiile
externe. El sau ea reprezintã tipul
perfect al românului. Ideea este sã te
duci afarã cu tot ce ai mai bun în þarã
ºi nu cu toate rablele. Prin tot ce fac
politicienii la aceste alegeri
prezidenþiale aratã cã avem în faþã doar
niºte mizerabili, niºte lichele ordinare.

Nu îi intereseazã altceva decât
satisfacerea unui orgoliu stupid ºi
nu faptul cã vor avea în faþã o
responsabilitate uriaºã faþã de popor
ºi o misiune sacrã, de a duce
România mai departe ºi de a o face

prosperã ºi mai bunã decât în ziua
în care au preluat-o. România ºi aºa
are mari probleme de imagine, iar
un preºedinte cu o imagine jalnicã
ar pune bomboana pe colivã. Ce ar
fi dacã V.V. Dãncilã ar fi alesã ºefa
statului? O femeie care nu ar fi ajuns
nici mãcar ºefã de CAP pe vremea
lui Ceauºescu, poate ºefã la Arta
Casnicã, la brodat batiste sau ºefã
de plantaþie de pruni.

Cât de mare sã fie lipsa de
responsabilitate ºi tâmpirea în PSD?
Sunt totuºi oameni care încã teoretic
mai au capul pe umeri sau pesediºti
care ºtiu sã mai citeascã un sondaj
ºi sã vadã cã 18% nu are cum sã se
transforme în 81%. Social-democraþii
nu mai fac acum politicã, ci joacã la
o ruletã ruseascã. Rezultatul i-ar putea
pulveriza sau i-ar putea relansa pe
scena politicã. Deºi nu au cum sã
reuºeascã, având-o în fruntea lor pe
una ca Dãncilã. Faptul cã au lãsat sã
se întâmple lucrurile în acest mod,
aratã cã PSD este plin de mizerabili
ºi de oameni fãrã carecter ºi fãrã
scrupule ºi care nu au niciun fel de
coloanã atunci când vine vorba de
asumarea responsabilitãþii.

În loc de candidaturã pentru
Cotroceni, Dãncilã ar fi trebuit sã fie
trimisã la copt de vinete ºi la fãcut
de zacuscã. Vã daþi seama cât de jos
au putut sã ajungã pesediºtii, dacã
o trimit în lupta cea mai importantã
pe cea mai slabã dintre ei?

Un vis urât.

Timp de trei sãptãmâni,
Muzeul Regiunii Porþilor de Fier a
fost gazda celei de-a X-a ediþii a
ªcolii de varã, acþiune la care s-au
înscris peste 200 de copii cu vârste
cuprinse între 6 si 13 ani, din
Drobeta Turnu Severin, dar ºi din
alte localitãþi ale judeþului.
   Atelierele susþinute în cadrul
ªcolii de varã au fost diversificate,
cuprinzând informaþii din toate
domeniile de activitate ale
Muzeului Regiunii Porþilor de Fier
ºi s-au desfãºurat sub titluri ca:
Labirintul cunoaºterii, Sã þesem
frumos, Cãlãtorie la începuturi,
Picturã decorativã ºi artã religioasã,

ªcoala de Varã la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier
În cãutarea formelor pierdute,
Jocurile copilãriei, Jurnalul ªcolii
de varã etc.
  Copiii au fost invitaþi într-o
cãlãtorie în epoca bronzului. S-au
întâlnit cu oameni preistorici, au
modelat vase din lut, au participat
la un ritual spiritual iniþiat de un
ºaman ºi au executat împletituri din
fibre textile. Micuþii au colorat
reprezentãri ale unor piese
ceramice din epoca bronzului.
   Nu au lipsit nici surprizele pentru
copiii înscriºi la ªcoala de Varã.
Una dintre ele a fost vizita celebrului
clovn COCO, cel care i-a încântat
cu glumele ºi poznele sale. Nu au

ªcoala de Varã – muzeul Orºova
Timp de o sãptãmânã, aproximativ 50 de copii ne-au fost oaspeþi

speciali la muzeul din Orºova. Pe lângã distracþia garantatã, micuþii au
reuºit, în acest timp, sã-ºi însuºeascã informaþii care le-au îmbogãþit
cultura generalã ºi au avut parte de ateliere de creaþie cu adevãrat speciale.
La finalul proiectului, ei au fost recompensaþi cu diplome de participare.
Micuþii au redescoperit jocurile copilãriei: ºotron, elastic, ceasul, þarã-
þarã vrem ostaºi, coarda etc.
   Dupã ce au vizitat muzeul, au aflat lucruri noi despre strãmoºii noºtri - dacii
ºi romanii. Au învãþat despre obiceiuri, porturi, podoabe ºi obiecte din epoca
romanã. Apoi, baieþii au confecþionat sãbii ºi scuturi, iar fetele au împletit
brãþãri ºi coroniþe cu lauri. Spre finalul programului au modelat ceºcuþe din
lut din perioada romanã ºi au colorat oale romane. Bineînþeles, nu au lipsit
momentele de dans ºi voie bunã. Departe de tablete ºi telefoane, micuþii au
petrecut câteva zile minunate la muzeul orºovean.

lipsit nici dansurile zumba,
atelierele de face painting, baloane
cu animale ºi multã, multã voie
bunã.
   La finalul fiecãrei serii, copiii ºi-
au completat jurnalul de vacanþã cu
fotografii realizate în timpul
activitãþilor desfãºurate de-a lungul
sãptãmânii ºi ºi-au fixat informaþiile
primite de la muzeografi prin desen,
colaj, decor ºi crafturi din hârtie.

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

Þara cu dor(2)

Poeþii noºtri, inevitabil niºte
dezrãdãcinaþi ai locurilor natale,
au dat glas acestui sentiment
copleºitor. Octavian Goga: „De ce
m-aþi dus de lângã voi,/ De ce m-
aþi dus de-acasã?/ Sã fi rãmas
fecior la plug, / Sã fi rãmas la
coasã...” Mi-amintesc cã, într-un
fi lm despre Primul Rãzboi
Mondial, propaganda inamicã
punea în difuzoare acestã romanþã
cu gândul cã þãranul român din
tranºee, ascultând, va fugi de pe
front, ca sã se ducã înapoi, la
cãscioara lui de departe.
   Pentru Mihai Eminescu,
dezrãdãcinarea este înalt filozoficã.
Cea mai mare pedeapsã este
moartea în singurãtate, fãrã cei dragi
alãturi: „Cu faþa la perete sã mor
printre strãini”. ªi „marginea mãrii”
din elegia „Mai am un singur dor”
este o imagine a unui ideal
metafizic, de detaºare, dincolo de

fibra strict umanã, care presupune
regret ºi melancolie.
   Unul dintre cele mai cunoscute
basme, din tezaurul popular
naþional, este „Tinereþe fãrã
bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte”,
unde Fãt-Frumos, ajuns pe
tãrâmul visat al existenþei eterne,
este înfrânt de un sentiment pe
care încã nu-l cunoscuse: dorul de
casa pãrinteascã. Acum o sutã ºi
mai bine de ani, când Petre
Ispirescu a tipãrit basmul, nimeni
nu ºi-ar fi închipuit cã el va avea
o dureroasã actualitate.
   Cei care pleacã peste hotare
trebuie sã îndure chinul dorului de
cei dragi, rãmaºi acasã: pãrinþi,
prieteni, rude, sau, ºi mai chinuitor,
copii. Copiii de vârste fragede nu
înþeleg ce se întâmplã, au nevoie de
îmbrãþiºarea mamei, chiar dacã o
pot vedea pe aceasta aproape zilnic,
într-un ecran cât peretele. Oare
meritã maºinile de fiþe, mormanele
de jucãrii, motoscuterele, bãrcile cu
motor, casele de 10 camere în care
nu stã nimeni, toatã frustrarea,
tristeþea ºi suferinþa? Fiecare are
propriul sãu rãspuns.
       S-a spus cã înþelesul
cuvântului „dor” este cel mai
cuprinzãtor doar în limba noastrã.
Poate tocmai de aceea lumile
imaginarului mitic românesc sunt
douã: cea cu dor ºi cea fãrã dor.
ªtie  prea bine asta oricine a avut
sau are un dor, un alean, cum îi
plãcea lui Arghezi. Cãci doar „Cine
n-are niciun dor/ Trãieºte-n lume
uºor,/ Cãci dorul unde se pune/
Face inima cãrbune...”
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Steeve Teers, editor de
imagine ºi muzician, a precizat cã
cei 25 de ani de experienþã în mass-
media i-au ascuþit spiritul critic:
„Sãptãmâna asta voi urmãri în
cadrul competiþiei, cu un ochi
foarte critic, felul în care producþiile
funcþioneazã. Un film trebuie sã
spunã o poveste foarte rapid ºi
foarte la obiect astfel încât sã
absoarbã privitorul. Dacã
funcþioneazã astfel, voi fi captivat”.
   Nu în ultimul rând, rolul formator
din punct de vedere profesional al
festivalului a fost adus în discuþie
de Prof. dr. Brînduºa Armanca.
   „Preþuiesc SIMFESTUL ºi pentru

SIMFEST 2019 demonstreazã din nou...
un lucru care, pus în context, este
special, ºi anume pentru faptul cã
n-a renunþat sã profesionalizeze
oamenii. De-aceea îl avem aici pe
Copel Moscu, de aceea avem
invitaþi importanþi care fac
masterclass, ceea ce înseamnã cã
în contextul mare de incompetenþã,
de oameni care nu ºtiu nimic, dar
conduc lucruri, în mass media este
un loc unde poþi sã înveþi, poþi sã
afli ce este nou ºi poþi sã þii pasul
cu vremea”, a menþionat Prof. dr.
Brînduºa Armanca.
   Programul complet al
evenimentelor poate fi consultat pe
pagina de web www.simfest.ro.
Andrei VORNICU

[10] Cf. Bãtãlia diplomaticã pentru Basarabia, 1918-1940, Iaºi, Editura Junimea, 199 l, p. 21 ºi urm.
[11] Vezi România dupã Mare,1 Unire, II2, 1933-1940, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, 1988,pp. 1514-1516; Mircea Muºat, Politica de forþã ºi dictatÎn ajunul celui de-
al doilea rãzboi mondial, în „Magazin istoric” , nr. 12/1989, pp. 23-32. Cf. ºi Eugen Preda, Din
dosarele istoriei, în „Magazin istoric”. nr. 3/ 1989.
[12] Cf. Între Hitler ºi Stalin. România ºi pactul Ribbcntrop-Molotov, Bucureºti, Editura Danubius,
1991, 133 p. ºi recenzia Gh. Buzatu, în „Europa XXI”, Iaºi, tom. l-II/1992-1993, pp. 181-183.
[13] Vezi Felix Ciuev, StiHorok beseds Molotovîm. Iz dnevnika… , Moscova, Izdatelstvo Terra, 1991, pp. 14-29.
[14] N. V. Zagladin, Istoriia uspehov i neudaci sovetskoi diplomaþii, Moscova, Jzd. Mejdunarodnîie
Clnoºcniia, 1990, p. 11
[15] Gheorghe Buzatu - https://www.art-emis.ro/istorie/din-istoria-secreta-a-celui-de-al-doilea-
razboi-mondial-1 Cf. A. S. Grenville, The Major Intemational Treaties, 1914-1973. A History and
Guide with Texts, London, Methuen and Co Ltd., 1974, p. 182 ºi urm.

V. F. Dobrinescu[10], Mircea
Muºat ºi Ion Ardeleanu[11], Florin
Constantiniu[12]).

Cel mai recent, N. V. Zagladin,
confirmat chiar în aceastã primãvarã
de apariþia la Moscova a dezvãluirilor
lui V. M. Molotov[13], conchidea fãrã
ºovãire: „În asemenea condiþii istorice
concrete [cele din august 1939] Hitler
a fost mai mult interesat în
neutralizarea U.R.S.S.-ului, decât
Uniunea Sovieticã în neutralizarea
Germaniei. Aceasta s-a ºi reflectat în
semnarea protocolului secret propus
Germaniei ca anexã la pactul de
neagresiune ºi care delimita sferele
de influenþã în Europa de Est.
U.R.S.S., dupã cum i se pãrea lui
Stalin, neriscând nimic, dobândea
posibilitatea sã-ºi extindã teritoriul,
recãpãtând ceea ce pierduse în cursul
rãzboiului civil. Practic, Stalin,
sancþionând târgul cu Hitler, a dat
liber agresiunii în Europa. Aceastã
alegere reflecta concepþia sovieticã
referitoare la « interesele U.R.S.S. »,
despre a cãror prioritate s-a vorbit

23 august 1939 - 1944 (2)
încã la Congresul al XVII-Lea al
P.C.(b). (ianuarie 1934)”[14].

Realitatea indiscutabilã
concluzioneazã cã pactul de
neagresiune sovieto-german din
1939, „întãrit” de protocolul adiþional
secret semnat concomitent la
Moscova, precum ºi toate
documentele secrete ºi nesecrete
convenite în urmãtorii doi ani între
Berlin ºi Kremlin[15] au afectat într-
o mãsurã decisivã situaþia Europei de
Est, înlesnind nu numai izbucnirea
celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial,
ci, mai mult, prin forþa desfãºurãrilor
impuse de conflict ºi prin prisma
consecinþelor rezultate, au contribuit
la modificarea configuraþiei teritoritlor
unor þãri din zonã ºi, deopotrivã, au
predeterminat schimbarea pentru mai
multe decenii a regimurilor social-
politice ºi economice din statele
respective. Consecinþele acestuia au
fost dezastruoase pentru România,
chiar ºi în zilele noastre. 

- Va urma -

 urmare din pag. 8

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Scrisori Þãranului Român Mãria Ta, Þãran Român! (VII)

va urma

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:

N-ai învãþat muzicã în
universitãþi ºi conservatoare. Ai auzit
pe mama ta suspinând, pe tatãl tãu
fredonând o doinã la ceas de
cumpãnã, pe  tânãr cântându-ºi
dragostea ºi dorul, pe bãtrân
ºoptindu-ºi durerea ºi amintirile. Ai
auzit vântul foºnind prin frunze,
trãsnetul cutremurând pãmântul,
stelele fremãtându-ºi armoniile; ai
auzit lupii urlând în codrii la miez
de iarnã, câinii lãtrând la trecãtori,
caii nechezând a primejdie, turmele
urcând la pãºune; þi-ai pus urechea
la pãmânt ºi ai auzit tropotul
cãlãreþului de departe, ai auzit apele
ºuºotind molcome pe vreme bunã,
ori venind în puhoaie la vreme de
potoape. Din toate astea ºi din multe
altele, tu ai învãþat uºor-uºor sã
cânþi. N-ai aºteptat aplaude,
recompense, premii sau laudele
cuiva. Ai cântat, pur ºi simplu,
fiindcã ai simþit nevoia. Când te-ai
jucat cu tovarãºii de pe uliþã, ai cântat
frânturi de melodie, ca un descântec

de demult; când au început sã-þi
sfârâie cãlcâiele dupã câte o
codanã, ai cântat de dragoste;
când þi-ai legãnat copilul i-ai
cântat duios ca sã adoarmã; când
te-ai dus la muncã departe, ori la
armatã, ori la rãzboi, ai cântat de
dor ºi de jale; când þi-ai adus
aminte de cei ce nu mai sunt, ai
cântat de durere; când ai însoþit pe
cei dragi pe drumul cel fãrã de
întoarcere, þi-ai povestit suferinþa
fãrã margini  în glas de bocet!

Cântecul þi-a fost mamã, þi-a fost
tatã, þi-a fost frate, iubitã, copil,
tovarãº de viaþã. Regina cântecelor
tale a fost Doina. Ea a cuprins în cupa
ei tot ce a avut mai bun ºi mai sfânt
sufletul tãu. Doina a fost icoana pe-
ndelete zãmislitã a sufletului
românesc, fãcãtoarea de minuni ºi
alinãtoarea de suferinþe. Doina a
ºters lacrimile, a  înfãºat rãnile, a
mângâiat iubirile, a þesut  amintirile,
a cãlãuzit cãlãtorul,  a fãcut legãtura
între cei de aici ºi cei de dincolo.

Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale (MADR) informeazã
cã producãtorii autohtoni prezenþi în
toate pieþele agroalimentare oferã în
aceastã perioadã legume ºi fructe
proaspete, în gamã diversificatã, de
calitate ºi în cantitate suficientã.
   În toate pieþele agroalimentare din
þarã au loc controale efectuate de
inspectorii MADR pentru a verifica
respectarea normelor de trasabilitate
ºi de etichetare corectã a loturilor de
legume ºi fructe oferite consumatorilor
ºi pentru a depista ºi combate
fenomenele de substituire a produselor
provenite din import sau comerþ
intracomunitar cu cele autohtone.
   De asemenea, aceºtia verificã atestatele
de producãtor pentru persoanele fizice
existente în piaþã ºi asigurã, împreunã
cu administraþiile pieþelor, spaþiul de
comercializare distinct ºi semnalizat
pentru produsele acestora.
   În urma controalelor efectuate,
inspectorii ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale cu atribuþii în
sectorul legume fructe au aplicat
sancþiuni contravenþionale în valoare
de 123.500 lei, pentru nereguli privind

Doina poate fi pusã alãturi de marile
creaþii ale lumii muzicale, fiindcã nu
are egal. ªi când te gândeºti cine,
când ºi unde a zãmislit-o, îþi vine sã
crezi cã Dumnezeu a vãrsat o
picãturã de frumuseþe cereascã în
sufletul autorului anonim, pentru ca
el sã poatã da la luminã o asemenea
nestematã.

Se cântã astãzi mult muzicã
popularã româneascã. Cântãreþii
adevãraþi merg în biblioteci ºi arhive,
ascultã culegeri ºi înregistrãri de
muzicã de acum o sutã sau douã
sute de ani ºi scot apoi în lume
cântecele tale ca pe niºte relicve de
muzeu. Ne minunãm de frumuseþea
lor ºi ne uitãm în jur, dacã nu cumva

mai gãsim ºi azi creatori ºi purtãtori
adevãraþi de asemenea perle. Sunt
alþii ca improvizeazã aºa-numitul
,,folclor actual, folclor nou”. Se
simte de la o poºtã falsul, kischul,
stângãcia.

Te duci în tot felul de localuri ºi
vezi nepoþii ºi strãnepoþii tãi
,,cântând” sau ascultând  tot felul de
scârþâieli, sforãieli,  bubuituri,
huruieli, schelãlãieli, care te fac sã
crezi cã te-ai rãtãcit în iad! Muzica
ta, doinele tale sunt ,,depãºite”,
,,þãrãneºti”, nu sunt ,,miºto”! Îþi vine
sã-þi iei lumea în cap ºi sã te tot duci!

Apropo, Mãria Ta, tu chiar mai
exiºti cu adevãrat?

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

Fructele ºi legumele româneºti respectã
standardele de calitate ºi de siguranþã alimentarã

trasabilitatea ºi etichetarea ºi un numãr
de 118 avertismente, cu planuri de
remediere a deficienþelor.
   Totodatã, inspectorii fitosanitari din
cadrul Autoritãþii Naþionale Fitosanitare
verificã pe tot parcursul anului
respectarea normelor prevãzute în
Programul Naþional de Monitorizare a
Reziduurilor de Pesticide la toate
loturile de legume ºi fructe expuse la
comercializare în pieþele agro-
alimentare de cãtre producãtorii
autohtoni persoane fizice ºi în
hypermarket-uri de cãtre cooperativele
sau grupurile de producãtori din
domeniul legume-fructe. Pânã la
aceastã datã au fost prelevate 2.106
probe din toate sortimentele de
legume-fructe ºi din toate bazinele de
producþie legumicolã din þarã ºi au fost
analizate 2.072 probe, iar 34 probe se
aflã în lucru.
   Precizãm cã pânã la aceastã datã, la
toate probele analizate nu au fost
constatate depãºiri ale limitelor maxime
admise de reziduuri de pesticide, fiind
îndeplinite standardele de calitate ºi
neprezentând riscuri pentru
consumatori.  Biroul de presã
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Ion DUMITRU: Societatea de Culturã Româno-Germanã „Apoziþia“ e.V. München, la 50 de ani(5)
- 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

Buletinul cenaclului, revista „Apoziþia“ (1973-
1994), este, în bunã parte, alcãtuitã tot de C., cu
sprijinul editorial al lui Ion Dumitru, pe care îl
descoperise ºi îl lansase ca poet (1964). Aici s-
au format ºi s-au afirmat, de altfel, o serie de
scriitori tineri din exil sub directa îndrumare a
lui C.: Mihaela Ghelmegeanu, Doina Alexandru,
Crisula ªtefãnescu, printre alþii“.

Ce sã mai spun?! „Descoperirea ºi lansarea“ (mea)
„ca poet în 1964“, se referã la faptul cã, pregãtind
pentru tipar primul volum de versuri „Flori din
furtunã“ l-am preferat altor potenþi cunoscuþi sã-mi
facã o prefaþã. În privinþa Mihaelei Ghelmegeanu,
cãreia îi publicasem deja douã volumaºe, în colecþia
„Apoziþia”, între care unul „Versuri”, s-a oferit singur
sã-i scrie prefaþa la cel de al doilea volum de poezii
ºi traduceri „În spatele ecranului”. Deci nici pe
departe n-a fost „descoperirea” acestuia.

Între timp George Ciorãnescu, îmbolnãvindu-se
ºi mai grav ºi cãutând sã mã ocoleascã, a lãsat
alternativ organizarea întrunirilor unor apropiaþi:
Virginia ªerbãnescu, Radu Bãrbulescu, ªtefan
Pisoschi, etc., modelarea ºi susþinerea discuþiilor
fiind asigurate de Pavel Chihaia, Nicolae Stroescu,
Vsile Iliescu, etc., Dumitru continuând sã fie doar o
prezenþã „negrãitoare“, neºtiind ce atitudine sã ia.

La 6 Februarie 1993, dupã boala care i s-a agravat
succesiv CIORÃNESCU s-a stins din viaþã, ºi, scurt,
dupã aceea, la o proximã întrunire omagialã care
i-a fost consacratã, Pavel Chihaia, copleºit
desigur de momentul pierderii celui care i-a
fost un prieten foarte apropiat, a afirmat cã,
odatã cu moartea sa, a dispãrut ºi „Apoziþia“!

Deºi tracasat în continuare de dificultãþi,
considerând cã aºa ceva nu trebuie sã se întâmple,
am convenit cu dl. Dr. Vasile Iliescu sã preia
coordonarea întrunirilor, de care acesta s-a ocupat
cu toatã pasiunea din 1993/1994 ºi pânã la sfârºitul
lunii noiembrie 1997, cu sprijinul organizatoric al
doamnei Virginia ªerbãnescu, dar ºi al
subsemnatului ºi altora, ºi cu concursul lui Gelu
IONESCU ºi principalilor frecventatori mai vechi ori
mai noi care l-au asistat. Au fost manifestãri de
adevãratã excepþie care s-ar cãdea redate pe larg,
dar pentru care, cu regret, nu am timp acum ºi aici.

Joi, 4 martie 1993, de la Radu Bãrbulescu,
aflat în România, Ion Dumitru primeºte un fax, cu
o fotocopie a unei consemnãri, fãcutã de un anume
Bebe Draia, în ziarul constãnþean „Telegraf”, din
4.3.1993, cu urmãtoarea atenþionare: „Dragã Ioane,
pentru informare îþi trimit rândurile de mai jos, ºi
te salut. Din pãcate ãºtia au încurcat borcanele cu
Sãptãmâna, punând de la ei cu toate cã le-am spus
mult despre tine”.

Consemnarea a apãrut sub titlul „Dl. Radu
Bãrbulescu – director al revistei Observator din

München”, ºi având în subtitlu o mãrturie a lui
Radu: „Înþeleg prin românesc nu pe cei aflaþi de-a-
ncãlicare în spinarea amãrâþilor...”.

În portretul consacrt lui R.B., dl. Bebe Draia
scrie, citez: „A conceput primul numãr al ziarului
Românul Liber, iar în 1985 a scos Sãptãmâna
Muenchenezã, pe care în 1989 a transformat-o
în revista Observator. Sã vedem, mãcar în trecere,
cum s-au petrecut lucrurile. Invitat de Ion Raþiu
la Londra pentru consultãri, bine înþeles pe
cheltuiala mea, în momentul în care clocea
intenþia editãrii unei publicaþii care sã serveascã
þelurilor Uniunii Mondiale a Românilor Liberi,
l-am luat cu mine ºi pe Radu Bãrbulescu, pe
atunci angajat la editura subsemnatului, Jon
Dumitru Verlag, München, ºi deasemeni pe
pictorul de la Paris Valane (Valentin Anesia).

Ion Raþiu, care se hotãrâse sã editeze amintita
publicaþie a Uniunii Mondiale a Românilor Liberi,
devenise cu puþin mai înainte coasociat al JDV,
obligatã de împrejurãri sã apeleze la un ajutor
financiar din partea sa, pentru ameliorarea
dificultãþilor cu care se confrunta. Deci, în aceastã
posturã de co-asociat al JDV, dl. Ion Raþiu,
considerând cã Radu Bãrbulescu îi poate fi de
folos, m-a întrebat dacã mã pot dispensa de
serviciile sale, lãsându-l la Londra, ca sã-l ajute
la editarea ziarului. Întrucât am fost de acord, Radu
a rãmas la Londra, ajutând într-adevãr -deºi nu
ºtiu în ce mãsurã- la elaborarea primului numãr
din ziarul Românul Liber, publicaþie la care Ion
Raþiu (care-ºi avea ºi alte ajutoare) ºi-a pãstrat
pentru sine – se înþelege - poziþia de director, ºef
redactor ºi editor. Dupã experimentul primului
numãr din Românul Liber, care nu a fost lipsit de
peripeþii ºi dificiultãþi, Radu a trebuit sã revinã la
München, unde a cerut sã fie reangajat la Jon
Dumitru Verlag, ceea ce s-a ºi întâmplat.

Desigur cã Radu Bãrbulescu, în calitate de angajat
al JDV mi-a fost de folos în editarea Sãptãmânii
Müncheneze, în special în ultimul an, când fiind
foarte stresat de alte probleme ale editurii,
concomitent cu cele de la servici, i-am lãsat mânã
liberã, inclusiv ºi pentru editorialele, pe care, cu
timpul s-a obiºnuit (sau a abuzat?) sã le transforme
în seriale -apãrând de-a-lungul a mai multor
sãptãmâni-, lucru dealtfel neobiºnuit, pentrucã s-a
instituit astfel, vrând nevrând, un monopol indirect
asupra acestei rubrici, care îi revenea de drept
editorului. Fiind într-adevãr foarte ocupat ºi stresat
n-am fãcut caz de acest lucru, întrucât consideram
cã nu am de ce sã-mi fac griji gândind cã Radu
Bãrbulescu ar urmãri sã se împãmânteneascã la Jon
Dumitru Verlag. Dar, vorba aceea „Dã-mi Doamne
mintea Românului de pe urmã!”. Se întâmplã cã
acest caz nu este primul în care se încearcã sã fiu
deposedat de una sau de alta dintre cele pe care le-

am fãcut cu atâtea sacrificii ºi pierderi. N-am înþeles
ce au avut bãieþii de la ziarul Telegraf, din Constanþa,
cu mine, mai ales cã am trãit ºi am studiat în
Constanþa din 1951 pânã în 1956. ªtiu cã se pot
face greºeli, dar o clarificare sau dezminþire ulterioarã
nu putea strica mai mult imaginii unui ziar ce se
considerã serios, decât consemnarea unei minciuni
atât de nesfruntate. Cred deasemeni cã nici
prietenului Bãrbulescu nu i-ar fi dãunat o desminþire,
într-o treabã pe care singur a generat-o.

Sub coordonarea Dr. Iliescu au continuat deci, cu
diverse elanuri diferite alte manifestãri literar-artistice
ºi de altã naturã, chiar ºi în colaborare cu Biserica
Românã Unitã ºi Biserica Ortodoxã, ºi cu implicarea
unor iniþiative paralele: FARG e.V.; Amnesty
Internationl; Liga Românilor din Exil Pentru
Drepturile Omului, Asociaþia Alianþa Civicã, în care
eram deasemeni implicaþi ºi cu rãspunderi,
manifestãri care au avut loc frecvent la Haus der
Begegnung pânã la desfiinþarea acestui lãcaº, în
1995, ºi apoi la Misiunea Românã Unitã, din
Kreutzstr, respectiv Dachauerstr, München, unde am
fost gãzduiþi în continuare, ºi unde ne desfãºurãm
ºi astãzi activitãþile, ºi în alte pãrþi.

În sfârºit, trecând peste detalii, în cadrul
întrunirii de Vineri, 28 noiembrie 1997, Dr. Vasile
Iliescu ºi-a anunþat retragerea de la coordonarea
activitãþiilor cenaclului din cauza sãnãtãþii,
avansând ºi ideea transformãrii acestuia în
persoanã juridicã, ºi propunându-mã, cu
accepþiunea celor prezenþi, preºedinte al grupului
deiniþiativã, în vedrea demarãrii procedurilor
necesare pentru elaborãrarea statutului, ºi
convocarea Adunãrii constituante.

Drept urmare, la 30 ianuarie 1998, în urma
convocãrii în numele grupului de iniþiativã,la Centrul
Românesc din Kreuzstr. 16/I, D- 80331 München,
sub preºedenþia Dr. Vasile Iliescu - având ca desenat
pentru încheierea protocolului pe Ioan Bodiu, a avut
loc adoptarea statutului ºi constituirea Societatãþii
Româno-Germane de Culturã, Artã, ªtiinþã ºi
Literaturã - Deutsch-rumänische Kultur-,
Wissenschafts-, Kunst- und Literaturgesellschaft
„Apozitia”, e.V. (prima sa denumire ca persoanã
juridicã, schimbatã ulterior), ºi alegerea comitetului
de conducere al cãrui prim preºedinte am fost ales,
funcþionând pânã în Mai 2001.

Ales din nou ca preºedinte executiv în intervalul
ianuarie 2008 - ianuarie 2010, mi-a revenit sarcina
organizãrii jubileului „Apoziþia la 40 de ani“,
marcatã din octombrie 2008 ºi pânã în ianuarie 2009
prin numeroase manifestãri cu sprijinul membrilor
societãþii ºi a unor terþi, implicit al Consulatului
General Român din München: la Stuttgart, Freiburg,
Bucureºti, Constanþa, Galaþi-Brãila, Târgu Jiu, la
care - probabil - unii dintre dvs. aþi fost prezenþi
acum 10 ani.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Segmentul domestic îþi deschide sãptãmâna,
pentru cã vei avea treburi restante de rezolvat acasã sau
împreunã cu membrii familiei. Curãþenii generale,
reparaþii curente, vânzarea sau achiziþionarea unor bunuri
patrimoniale, discuþii pe teme de interes comun cu
neamurile. Prudenþã ºi rãbdare, pentru cã tensiunile sunt
la cote înalte. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã
relaþiile sentimentale. Implicã-te în activitãþi recreative,
ocupã-te de hobby-uri ºi stai de vorbã pe îndelete cu
cei dragi. Rãscoliri sentimentale, aspecte legate de
copii, modificarea percepþiei tale vizavi de iubire ºi
implicaþiile ei. Se contureazã o nouã etapã
profesionalã. Sarcini de lucru noi, poate chiar un nou
job, relaþii colegiale înoite. Sãnãtatea este vulnerabilã,
deci þi-ar prinde bine niscai îngrijiri de specialitate.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

În primele zile ale sãptãmânii vei fi nevoit sã faci
mai multe drumuri pe distanþe scurte, pentru a rezolva
diverse chestiuni personale sau profesionale. Unele chiar
sunt importante pe termen lung, bine fiind sã le acorzi
atenþia cuvenitã. Segmentul domestic este foarte
dinamic. Treburi gospodãreºti de anvergurã, vânzãri sau
achiziþionãri de bunuri patrimoniale, dialoguri cu
membrii familiei ºi cu neamurile. În a doua parte a
sãptãmânii se animã mult sfera sentimentalã. Este rost
de decizii importante în cazul unei relaþii amoroase, însã
ºi în privinþa copiilor. Schimbãri de anvergurã în plan
sentimental. Se deschide o nouã etapã amoroasã în care
pot intra în discuþie înfiriparea unei relaþii noi, revigorarea
celei vechi sau apariþia unui copil. Prudenþã, rãbdare,
toleranþã. Evitã conservatorismul ºi gelozia!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Se contureazã cheltuieli importante la începutul
sãptãmânii, fie pentru cineva drag, un prieten de încredere,
fie pentru un proiect profesional aflat în derulare de ceva
vreme. Chibzuiºte bine înainte de a cheltui o sumã cât de
micã. Existã ºi interese meschine, ascunse ale unora ce
plãnuiesc sã profite de pe urma veniturilor tale. Multe
dialoguri ºi întâlniri cu persoanele din anturajul apropiat.
Mentalul este distorsionat, astfel cã este bine sã vorbeºti
puþin ºi sã asculþi mai mult. Sunt ºanse sã cãlãtoreºti pe
distanþe scurte, dar fii prudent, pentru cã sunt posibile
neplãceri. Relaþiile familiale ºi treburile gospodãreºti te
solicitã din plin. Se deschide o nouã etapã domesticã,
fie cã este vorba despre reorganizarea spaþiului locativ,
fie cã relaþiile cu membrii familiei îºi modificã termenii
ºi condiþiile de desfãºurare.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Eºti în vervã toatã sãptãmâna, astfel cã ai ºanse mari
sã schimbi multe ºi mãrunte în viaþa ta. Se pare totuºi
cã segmentul profesional este cel care te atrage cel mai
mult. Analizeazã pe îndelete situaþia ta profesionalã ºi
traseazã un plan de îmbunãtãþire. Relaþiile cu ºefii ºi
autoritãþile sunt tensionate, deci fii prudent ºi evitã
discuþiile contradictorii sau accentuarea conflictelor.
Cheltuieli majore pe cele necesare traiului cotidian. Apar
informaþii noi privitoare la veniturile tale ºi la schimbarea
condiþiilor de muncã. Evitã planurile de investiþii
financiare! Perioada actualã îþi favorizeazã atât câºtigurile,
cât ºi cheltuielile. În planul relaþiilor cu anturajul apropiat
se deschide o nouã etapã, asta însemnând cã te vei
desprinde de unii apropiaþi ºi te vei orienta spre a-þi
lãrgi ºi îmbunãtãþi palmaresul cu prieteni noi.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Stãrile tale de spirit fluctueazã mult în perioada
analizatã. De aici ºi organismul este obosit. Controleazã-
te, tempereazã-þi impulsurile de moment ºi ocupã-te serios
de îmbunãtãþirea stãrii tale generale. Plimbãrile în aer liber,
concentrarea pe gândirea pozitivã, relaþionarea cu oamenii
de bunã calitate te ajutã mult. Sunt momente bune pentru
a-þi remodela sistemul valorilor morale ºi spirituale ºi
mai ales de a te apropia de cele sfinte. Foarte importante
sunt dialogurile ºi întâlnirile cu prietenii. Urmeazã-le
sfaturile sau mãcar noteazã-le într-un jurnal personal.
Cheltuieli, primirea drepturilor salariale, dar ºi favoruri
dinspre locul de muncã. Se contureazã la orizont o nouã
etapã de câºtig din munca proprie. Evitã investiþiile
nefondate! Multe discuþii importante referitoare la
îmbunãtãþirea câºtigurilor personale.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Sãptãmâna începe alãturi de prieteni. Poþi desfãºura
alãturi de aceºtia activitãþi interesante. Dialogurile din
primele zile ale intervalului analizat îþi aduc informaþii
preþioase necesare în segmentul socio-profesional în care
activezi. Retragera din forfota cotidianã este binevenitã
la mijlocul sãptãmânii, fiindu-þi utilã pentru odihnã ºi
dialog interior. Oboseala va fi accentuatã, iar afecþiunile
vechi te pot necãji destul de mult. Odihneºte-te,
îngrijeºte-te corespunzãtor ºi cultivã gândirea pozitivã.
Sunt momente pasagere, iar ceea ce þi se întâmplã
cunoºti deja. Doar cã acum trebuie sã fii ceva mai atent
la nevoile organismului tãu. Discuþii de tainã cu cineva
de încredere din segmentul soico-profesional. Pe cãi
mai puþin obiºnuite poþi afla informaþii revelatoare
privitoare la relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat. În
a doua parte a sãptãmânii te vei simþi mult mai bine.
Debutul unei etape noi de viaþã ºi activitate.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti foarte solicitat în plan socio-profesional, mai ales
de cãtre ºefi ºi de cãtre reprezentanþi ai unor instituþii
oficiale. Cumva eºti forþat de împrejurãri sã iei decizii
majore, sã formulezi opinii legate de mersul lucrurilor
la locul de muncã sau sã te implici în activitãþi comune
cu alþii. Se recomandã prudenþã, deoarece subiec-
tivismul este accentuat. Una se gândeºte, una se spune
ºi cu totul altceva se înþelege. Relaþiile cu prietenii sunt
dificile, dar sunt importante dialogurile cu aceºtia, chiar
dacã pe alocuri te necãjesc mult. Rezervã momente de
odihnã, întrucât oboseala îºi va spune cuvântul în partea
a doua a sãptãmânii. Este vremea marilor schimbãri,
astfel cã vei primi impulsuri astrale deosebite pentru a
trasa noi direcþii se viaþã ºi a le urm îndeaproape.
Posibile neplãceri legate de sãnãtatea sistemului digestiv.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Se contureazã multã forfotã socio-profesionalã. Întâlniri
ºi discuþii la nivel înalt, participarea la reuniuni oficiale,
cu multã lume, dar ºi controverse. Prudenþã, rãbdare,
mãsurã în toate! Te poþi trezi în mijlocul unor conflicte,
la care nici cu gândul nu gândeºti. Colaborãrile
profesionale în care eºti implicat, relaþia cu partenerul
de viaþã sunt vulnerabile, datoritã imaginii tale publice
sau datoritã statutului tãu socio-profesional. Schimbãri
de anvergurã pe toate planurile. Relaþiile cu prietenii se
evidenþiazã în a doua parte a sãptãmânii prin discuþii ºi
acþiuni comune importante. Evitã sã vorbeºti despre
vulnerabilitãþile tale. Se contureazã etape noi în
segmentul relaþiilor cu prietenii, asta însemnând cã de
unii te vei desprinde definitiv ºi te vei apropia de alþii.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Primele zile ale sãptãmânii evidenþiazã chaltuieli
pe facturi, taxe, datorii de orice fel. Este bine sã verifici
situaþia bugetului ºi a documentelor care atestã cã unele
bunuri îþi aparþin sau te poþi folosi, legal, de ele. Forfota
mentalã este foarte mare pe 29 august. Avalanºa de
gânduri care te înconjoarã ajutã la reevaluarea sistemului
tãu de valorilor morale ºi spirituale. Dialoguri cu oameni
erudiþi, planuri de studii, cãlãtorii îndepãrtate. Se
recomandã prudenþã în orice fel de cãlãtorie, pentru cã
sunt posibile neplãceri. Eºti în centrul atenþiei multora,
mai ales în segmentul profesional, unde se contureazã
o nouã etapã. Unii ºefi te vor provoca la explicaþii
vizavi de felul în care îþi îndeplineºti sarcinile de
serviciu. Alege-þi cuvintele ºi gesturile cu grijã. Acasã,
membrii familiei ºi rudele au nevoie de sprijinul tãu
moral, emoþional ºi material. Acordã-le necondiþionat!

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

În urma discuþiilor cu partenerul de viaþã sau
colaboratorii din segmentul profesional vei fi nevoit sã-
þi revizuieºti situaþia financiarã. Se contureazã cheltuieli
majore datoritã acestor persoane, dar ºi plata unor facturi
restante, taxe, datorii cãtre alte persoane sau cãtre bãnci.
Prudenþã ºi discernãmânt, pentru cã segmentul financiar,
mai ales secþiunea bani ºi bunuri comune cu alþii este
foarte vulnerabil. Sunt posibile pierderi, erori în
documente, dar ºi falsuri intenþionate. În a doua parte a
sãptãmânii ai de-a face cu ºefi, sarcini de lucru urgente
ºi reuniuni oficiale. Acordã timp ºi atenþie atât casei,
cât ºi membrilor familiei. Relaþiile cu strãinãtatea se
vor revigora, deshizându-se o nouã etapã deosebitã.
Planuri de cãlãtorii ºi de studii pe termen lung.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Ai multe de fãcut în perioada analizatã, mai ales la serviciu.
Eºti sprijinit de cãtre oameni de încredere, dar nu slãbi vigilenþa.
Este posibil ca din greºealã, cineva sã-þi compromitã poziþia
din cadrul grupului de lucru. Relaþiile parteneriale sunt în
continuã forfotã, fiind posibile separarea, divorþul, destrãmarea
unei colaborãri profesionale. Însã, pe de altã parte, se pot ivi
oportunitãþi noi de colaborare sau chiar o nouã relaþie
matrimonialã la orizont. Schimbãrile sunt de proporþii în
segmentul acesta ºi cu efecte pe termen lung. Analizeazã
toate tipurile de relaþii în care eºti implicat ºi renunþã fãrã
echivoc la persoanele care te solicitã prea mult sau care îºi
vãd numai de interesele lor personale în relaþia cu tine.
Cheltuieli comune cu alþii pe facturi, taxe, datorii. Se
întrezãreºte o nouã etapã de câºtig de la ºi prin alþii.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Debordezi de energie ºi eºti tentat sã te implici în tot
felul de treburi personale sau ale altora. Alege numai ceea
ce te priveºte pe tine ºi intrã în sfera ta realã de interes.
Altfel riºti sã pierzi energie vitalã, timp, resurse materiale.
Relaþiile sentimentale sunt anoste ºi probabil cã vei fi nevoit
sã discuþi cu persoana iubitã sau copiii despre aspectele
mai puþin plãcute ale relaþiei voastre. Fii prudent, rãbdãtor
ºi þine cont ºi de spusele celorlalþi. Aºteptãrile tale vizavi de
de cei dragi sunt exagerate în raporta cu ceea ce pot ei sã-þi
ofere acum. Mult de lucru la serviciu, relaþii colegiale
interesante, dar ºi schimbãri majore în plan profesional.
Sãnãtatea este vulnerabilã, bine fiind sã te îngrijeºti pe
îndelete. În plan partenerial se deschide o etapã nouã.
Unele colaborãri se pot finaliza, însã se pregãtesc altele
sã intervinã în viaþa ta. Autor: AstroCafe.ro

29 august - 4 septembrie 2019)
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   „Am luat act de decizia ALDE de
a abandona guvernarea ºi am discutat
calea de urmat alãturi de colegii mei
din PSD”, a declarat premierul Viorica
Dãncilã, dupã anunþul fãcut de Cãlin
Popescu Tãriceanu. ALDE ar urma sã
formeze o alianþã cu Pro România.

Schimbarea eºichierului politic a
avut ca efect imediat deprecierea leului,
investitorii temându-se cã existã riscul
alegerilor parlamentare anticipate, care
au fost deja solicitate de Opoziþie.

Cursul euro a înregistrat la
jumãtatea perioadei un minim, dar la
sfârºitul ei a urcat la 4,7322 lei, într-
o ºedinþã în care transferurile se
efectuau în culoarul 4,731 – 4,74 lei.

Participanþii la ultimul sondaj al
CFA România anticipeazã o valoarea
medie a euro pentru orizontul de 6
luni de 4,7857 lei. Pentru orizontul
de 12 luni valoarea medie a cursului
anticipat este de 4,8358 lei.

Pe de altã parte, sondajul
anticipeazã o majorare a ratei inflaþiei,
pentru orizontul de 12 luni (august
2020/august 2019) ea fiind de 3,91%.

La sfârºitul perioadei, preþul unciei
de aur a crescut pe pieþele specializate
cu aproape 3%, la 1.544 dolari.
Aceasta a fãcut ca preþul gramului de
aur sã urce pe cea localã la 209,6761
lei, al ºaptelea record istoric consecutiv
înregistrat luna aceasta, faþã de 169,8
lei în data de 3 ianuarie, ceea ce
reprezintã o majorare de 24%.

Media dolarului american s-a
miºcat între 4,2575 ºi 4,2706 lei,
pentru ca la sfârºitul perioadei sã fie
stabilit la 4,2606 lei.

Moneda elveþianã a fluctuat pe pieþele
internaþionale între 1,084 ºi 1,093 franci/
euro, cursul ei fluctuând între 4,3268 ºi
4,3593 lei, cel de la finalul perioadei
fiind stabilit la 4,3477 lei.

Surplusul de lichiditate din piaþa

Ieºirea ALDE de la guvernare
depreciazã leul

monetarã s-a redus, ceea ce a fãcut ca
la operaþiunea de sterilizare realizatã
luni de BNR, bãncile comerciale sã
plaseze în depozite doar 121 milioane
lei, la o dobândã de 2,5%, egalã cu
cea de politicã monetarã. Sãptãmâna
trecutã banca centralã a atras depozite
în valoare de 11,4 miliarde lei.

Cu toate acestea indicii ROBOR nu
au cunoscut modificãri. Cel la trei
luni, utilizat la calcularea dobânzilor
la majoritatea creditelor în lei, a
stagnat la 3,07%, iar cel la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, 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 3,26%.

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 fluctuat pe
parcursul perioadei între 1,1066 ºi
1,1166 dolari.

Rãzboiul comercial dintre Statele
Unite ºi China a pus sub semnul
întrebãrii rolul dolarului american în
economia mondialã. Guvernatorul
Bãncii Angliei, Mark Carney, a lansat
ideea introducerii unei monede
digitale, „care sã demonteze poziþia
dominantã a dolarului pe piaþa de
credite. Prin reducerea influenþei SUA
asupra ciclului financiar global, acest
lucru ar contribui la reducerea
volatilitãþii fluxurilor de capital cãtre
economiile de piaþã emergente”.

Bitcoin a fluctuat la sfârºitul
perioadei pe platformele specializate
între 10.100 – 10.370 dolari.

Analiza cuprinde perioada 21 – 27
august.

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

 Radu Georgescu

Bucureºti, 28 August 2019 –
Federaþia Românã de Triatlon ºi Asociaþia
No Stress, oganizatori ai celei mai dificile
competiþii de triatlon din România –
Transfier 70.3 by Hidroelectrica,
anunþã cã peste 300 de sportivi s-au
înscris la startul competiþiei pe distanþã
oficialã Half, recunoscutã pentru condiþiile
extreme, dificultatea traseului ºi nivelul
ridicat de efort implicat pentru concurenþi.
   “Transfier, poate cel mai frumos ºi cel
mai dificil triatlon din România, ajunge,
în septembrie, la ediþia aniversarã de cinci
ani ºi aliniazã, la start, cei mai puternici
triatloniºti din România, dar ºi temerari
veniþi de peste hotare, într-un eveniment
de tradiþie în rândul celor care duc
triatlonul un pas mai departe ºi, în acelaºi
timp, mai aproape de conceptul de triatlon
extrem. Federaþia Românã de Triatlon se
implicã, din acest an, direct în organizarea
concursului ºi îºi confirmã sprijinul
acordat cluburilor organizatoare de
competiþii în domeniu. Expertiza noastrã
demonstratã intern ºi international
asigurã, astfel, ºi continuitatea unui
eveniment an de an mai popular între

Peste 300 de sportivi, înscriºi la startul celui mai dur
triatlon din România – Transfier 70.3 by Hidroelectrica

pasionaþii de triatlon”, declarã Peter
Klosz,  Preºedintele Federaþ iei
Române de Triatlon.
   Un test extrem pentru pasionaþii de
triatlon, parte integrantã din calendarul
Cupei României  Hal fdistance
Triathlon Series, Transfier 70.3 by
Hidroelectrica reprezintã etapa a patra din
circuitul competiþiei naþionale ºi va avea
loc în data de 7 septembrie.
   Concurs pe criteriile Half Ironman,
Transfier 70.3 by Hidroelectrica va cumula
o distanþã totalã a probelor de 70,3 mile,
echivalentul a 113 kilometri, împãrþiþi în
probele de 1,9 kilometri înot, 90 kilometri
ciclism ºi 21,1 kilometri alergare.
   În cadrul competiþiei, triatloniºtii vor
înota în Lacul Vidraru, vor pedala pe
Transfãgãrãºan ºi vor alerga pe un traseu
ce include ºi urcarea pe cele 392 de trepte,
pânã la Statuia lui Prometeu, situate
deasupra Barajului Vidraru.
   Mai multe informaþii despre competiþie
ºunt disponibile pe pagina http://
transfier.nostressevents.ro ºi pe contul
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
transfier.triatlon/
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Sezonul 2019 - 2020 al
fotbalului judeþean din Mehedinþi
debuteazã la sfârºitul acestei
sãptãmâni. La fel ca ediþia
precedentã, Liga a IV-a va fi formatã
din 12 echipe, însã nu va avea
aceeaºi componenþã. Dupã ACS
Dunãrea Pristol, care se retrãsese

din competiþie încã din returul
campionatului precedent, în
aceastã varã s-a desfiinþat ºi AS
Decebal Eºelniþa. Locul acestora a
fost luat de AS Unirea Gârla Mare,
care sezonul trecut a activat în Liga
a V-a, ºi de nou-înfiinþata AS Cerna
Baia de Aramã.
   În lupta pentru titlu vor fi
angrenate tot CS Strehaia, ACS

Dupã remiza albã, din
derby-ul orgoliilor, cu CS Pandurii
Târgu Jiu, ACS Viitorul Pandurii
Târgu Jiu va disputa duminicã, de
la ora 11:00, un nou joc pe
Stadionul Municipal din Drobeta
Turnu Severin.
   Adversara clubului susþinut de

Repartizatã în Seria a IV-a,
FCU Craiova disputã, în week-end,
primul meci pe teren propriu  din
noul  sezon al Ligii a III-a. În prima
etapã, echipa antrenatã de Eugen
Tricã s-a impus, vinerea trecutã,  cu
1-0 în deplasarea de la ªoimii
Lipova, iar sâmbãtã, de la ora
18:00, va juca, pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu
Severin, cu Gilortul
Târgu Cãrbuneºti.
 În runda inauguralã,
echipa gorjeanã a
fost învinsã, pe teren
propriu, cu 3-1, de
CS Filiaºi. Echipa
din Târgu Cãrbuneºti
este nou-promovatã
în Liga a III-a, dupã
ce, în luna iunie, a
câºtigat “barajul “ cu
CS Strehaia.
   Campioana Ligii a
IV-a Mehedinþi se
impusese cu 2-1 pe
teren propriu, dar a
fost învinsã în retur

Start în fotbalul judeþean
Viitorul ªimian, AS
Recolta Dãnceu ºi CS
Pandurii Cerneþi. Prima
etapã programeazã ºi
primul derby, între Recolta
Dãnceu ºi Viitorul ªimian.
Meciul dintre ocupantele
locurilor 2 ºi 3 din

sezonul trecut se
joacã sâmbãtã, de la
ora 11:00, la Dãnceu.
Campioana în
exerciþiu CS Strehaia
joacã sâmbãtã, de la ora
18:00, pe teren propriu, cu AS
Turnu Severin. Runda se
încheie cu partida de la Vânju
Mare, dintre CS Victoria din
localitate ºi  CS Pandurii
Cerneþ i,  meci  programat
duminicã, de la ora 17.00.
   În Liga a V-a, noul
campionat va fi format din 13
echipe, cu una mai mult decât
în ediþia anterioarã. Noutãþile le

reprezintã AS Noapteºa, echipã care
îºi va disputa meciurile de pe teren
propriu pe stadionul din comuna
ªiºeºti, ºi AS Pruniºor, care va
juca la ªimian!

În prima etapã, campioana
en-titre Inter Crãguieºti joacã,
în deplasare, cu AS Coºuºtea
Cãzãneºti.

FCU Craiova primeºte
vizita Gilortului

cu 3-0 ºi astfel a ratat promovarea.
   Repartizatã în seria a III-a, nou-
promovata ACS Tractorul   Cetate
a debutat cu stângul în Liga a III-
a,  f i ind învinsã cu 1-0 în
deplasarea de la Vediþa Coloneºti.
Sâmbãtã, de la ora 18:00, echipa
la care sunt legitimaþi peste 10
jucãtori severineni va juca, la
Calafat, cu CSM Slatina.

Daco-Getica vine duminicã
la malul Dunãrii

 M. O.

omul de afaceri gorjean Nicolae
Sarcinã va fi ACS Daco-Getica
Bucureºti. Dupã 4 meciuri jucate,
Viitorul Pandurii se aflã pe locul 15,
cu 4 puncte, în timp ce echipa din
cartierul bucureºtean Colentina e
pe 11, cu 6 puncte.
    Primele 2 locuri sunt împãrþite,

surprinzãtor, de nou-
promovatele Gloria
Buzãu ºi Turris Turnu
Mãgurele, ambele cu
punctaj maxim.
   Podiumul e
completat de CS
Mioveni, cu 10 puncte.
Pandurii Târgu Jiu e pe
penultimul loc, cu 1
singur punct.

 M. O.

 M. O.

Liga a II-a, etapa a V-a
Pandurii Tg.Jiu - Viitorul Pandurii Tg. Jiu 0-0
Ripensia Timiºoara - UTA Arad 2-1
Rapid Bucureºti - ASU Politehnica Timiºoara1-0
Concordia Chiajna - Turris Tg. Mãgurele 0-3
Sportul Snagov - Metaloglobus Bucureºti 0-3
Daco Getica Bucureºti - CSM Reºiþa 1-0
FK Miercurea Ciuc - Dunãrea Cãlãraºi 1-1
Universitatea Cluj - Gloria Buzãu 0-2
Farul Constanþa - Petrolul Ploieºti 0-0
CS Mioveni - FC Argeº 2-0

Liga a III-a, seria a IV-a, etapa I
ªomii Lipova - FCU Craiova 0-1
Gilortul Tg. Cãrbuneºti - CS Filiaºi 1-3
Naþional Sebiº - Flacãra Horezu 0-2
Viitorul Dãeºti - CS Hunedoara 4-2
CS Dumbrãviþa - LPS Cetate Deva 1-2
Progresul Pecica - Criºul Chiºineu Criº 1-1
CS Ghiroda Giarmata - Gloria Lunca Teuz Cermei3-1
Fortuna Becicherecu Mic - ACS Poli Tmiºoara 1-1
Liga a III-a, seria a III-a, etapa I
Vediþa Coloneºti - Tractorul Cetate 1-0
CSM Slatina - Sporting Roºiorii de Vede 1-0
CS Universitatea II Craiova - CS Baloteºti 1-1
FC Voluntari II - Unirea Bascov 3-3
CS Blejoi - Astra II Giurgiu 1-1
Flacãra Moreni - Olimpic Râºnov 1-1
FC Pucioasa - CSM Alexandria 0-2
Steagul Roºu Braºov - Progresul Bucureºti 0-3

Liga a IV-a
Etapa I (sâmbãtã ºi duminicã)
Recolta Dãnceu - Viitorul ªimian
CS Strehaia - AS Turnu Severin
Victoria Vânju Mare - Pandurii Cerneþi
AS Obârºia de Câmp - Viitorul Cujmir
Inter Salcia - Dierna Orºova
Unirea Gârla Mare - Cerna Baia de Aramã
Liga a V-a
Etapa I (duminicã, 1 septembrie)
Coºuºtea Cãzãneºti - Inter Crãguieºti
Viitorul Dârvari - Dunãrea Hinova
Real Vânãtori - ASG Hinova
Voinþa Vrata - AS Noapteºa
Voinþa Opriºor - ªtiinþa Broºteni
Avântul Bistriþa - Viitorul Floreºti
AS Pruniºor - stã.
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Mã nepoate, cum vine
toamna, cum sã agitã apele, spiritele,
Dunãrea ºi toate cele la un loc. Ieºi
nea Tãriceanu di la guvernarea
centralã, da nea Palaºcã tot trage
speranþe cã ajunge iarã în linia a doua
mãcar. Nu mai vorbim de nea
Sibinescu, care vorba lu Marghioala
lu Fleaºcã, probabel nici nu sã mai
întoarce din Capitalã, cã prea-i place
viaþa de acolo. Aºa e când te
obiºnuieºti cu traiu de parlamentar,
da dacã-i iei la întrebãri cu ce au fãcut
pentru Mehedinþi, o iau la sãnãtoasa
de nu-i mai vezi pãnã la alegeri.

Bine, apropo de alegeri, cã primele
vin la final de noiembrie, sã vezi ce
de candidaþi o sã sã înscrie în cursã,

care mai de care mai pricepuþi. Pã da,
cã la politicã ºi la fotbal nu ne întrece
nimenea.Cum nici pe nea Duicu nu-
l bate careva la atragerea de
membri... La o ºuetã, pentru
început. Pãi, nu!?

Bine, unii o mai iau ºi pe arãturã,
sã urcã pe clãdiri sã protesteze, sã fie
bãgaþi în saamã. Bine, dacã le-o fi
ajuns oamenilor nedreptatea la os, or
fi îndreptãþiþi, da parcã nu e în regulã
sã te cocoþi pe sediul Comisariatului
pentru Protecþia Consumatorului  nea Mãrin

Sucã ºi bãieþii veseli di la ALDE,
vandalii di la Podu’ Gruii ºi fetiþa cu Q3 din faþa ºcolii

Mehedinþi ºi sã ameninþi de
acolo cã te arunci de la
balustradã. ªi adu jandarmi,
ºi adu poliþiºti, tevaturã
mare, ce mai încoace ºi
încolo. Pã dacã era nea ºefu’
di la Protecþia
Consumatorilor, mutat
acuma pe alte meleaguri, sã
vezi ce live fãcea, ce
audienþã. O fi di la cãldura
asta mare toatã zãpãceala ºi,
odatã cu toamna, sã mai
aºeazã ºi zaibãru.

Da apropo de zaibãr, zisã al lu
Zbanghiu cã anu’ ãsta o dãm în barã.
Ba mai rãu, o dãm dintr-o barã în alta,
cã fu an dificil ºi boabele nu preau au

zaamã, ba sã mai ºi uscarã strugurii,
aºa cã cine apucã sã facã vreo
douãzeci de damijene sã fie fericit.

Mã nepoate, stau strâmb ºi mã
gândesc drept, ce i-o fi apucat pe unii
sã dea gata parcu di la Podu’ Gruii,
ce rãu le-o fi fãcut, cã zãu nu îmi
explic. Au rupt stâlpii de iluminat, au
distrus bãncile, au spart coloanele
fântânii, de zâci cã a început rãzboiul
ºi ne-au atacat gorjenii. Bine, nu cã
am avea ceva cu ei, da ei sunt mai
aproape de graniþa cu noi. Da cum

nu existã spirit de iniþiativã civicã,
mâine-poimâine ne trezim cã
vandalizeazã ºi Criºanu ºi nu mai

rãmâne nimica de promenadã. Pãi ºi
Locala, locala unde era? O patrulã
mobilã, ceva?! Cã doar nu or fi
vandalizat toatã zona în câteva minute
ºi duºi au fost!?

Mã fraþilor, sã aglomerã, or nu sã
aglomerã Severinu, da ieste câte unu
sau una, ºmecheri foc, care-þi
blocheazã ieºirea cu limuzina când

þi-e lumea mai dragã, pe motiv cã
acolo i-a venit... blocarea.  Da bine
cã cei di la Poliþia Localã

reacþioneazã prompt ºi
deblocheazã SITUAÞIA.  Cam
aºa sã întâmplã ºi zilele trecute
când o elevã a pus pur ºi
simplu Q3-ul în poarta ºcolii
unde învaþã. Cicã nu ºi-a dat
sama când a trecut o orã ºi
ceva,  timp în care cei blocaþi
cãutau cu disperare
proprietaru’. Eleva a apãrut
dupã ce gipãnuþu ierea în
urcare pe platformã. ªi sã vezi
ce plâns, ce jale ºi ce fiþe ºi
ameninþãri cu relaþiile sus-
puse ale utilizatoarei Q3 -ului.
Probabel cã ºi data viitoare o
sã facã la fel, doar cã pãnã data

viitoare o sã-i schimbe tãticul Q-ul.
Da nu într-un IQ, cã despre asta nu
poate fi vorba, cu siguranþã.

Aia e, mã fraþilor, în curând
începe ºcoala, vine toamna,
numãrãm bobocii ºi mai vedem.

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


