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Mã bucurã faptul ca 2019 este încã un an în care se dovedeºte cã “Festivalul
Medieval al Cetãþii Severinului”ºi-a atins scopul pe care mi l-am propus: dezvoltarea
turismului ºi atragerea turiºtilor, peste 8000 de persoane participând la evenimentele
desfãºurate pe parcursul celor 3 zile!

Pensionarii primesc bani mai mulþi începând din
aceastã lunã, dupã ce, punctul de pensie a fost

majorat cu 15%. De la începutul guvernãrii PSD,
punctul de pensie a crescut cu 45%, de la 871 lei în

2016 la 1265  lei, în luna septembrie 2019.
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 “FESTIVALUL MEDIEVAL AL
CETÃÞII SEVERINULUI”, un

succes pentru turism!

Daniel CÎRJAN, Viceprimar DrobetaTurnu Severin

Lotul olimpic al României
a înregistrat o nouã performanþã
la Olimpiada Internaþionalã de

Echipa României: patru medalii la Olimpiada Internaþionalã de ªtiinþe ale Pãmântului (IESO) 2019

ªtiinþe ale Pãmântului
(International Earth Science
Olympiad - IESO), trecându-ºi în

palmares patru
premii (o medalie de
aur ºi trei medalii de
argint) la ediþia din
acest an.
   Constantin-
Petriºor Ciauºescu,
elev în clasa a XI-a
la Colegiul Naþional
„Gib Mihãescu” din
Drãgãºani (judeþul
Vâlcea), a fost
medaliat cu aur.
Colegii sãi de lot,
Eva-Maria Savin
(clasa a X-a/

Colegiul Naþional „Mihai
Viteazul” din Bucureºti), ªtefan
Dimitriu (clasa a X-a/Colegiul

Naþional „Andrei ªaguna” din
Braºov) ºi Gabriel-Darius
Mardaru (clasa a X-a/Colegiul
Naþional „Mircea ce Bãtrân” din
Constanþa), ºi-au adjudecat
medaliile de argint.
Echipa a fost coordonatã de prof.
Cãtãlina ªerban (Inspectoratul
ªcolar al Municipiului Bucureºti)
ºi prof. Cristina Pârvu (Centrul
Naþional de Evaluare ºi
Examinare).
   Selecþia lotului s-a realizat la
finalul Olimpiadei Naþionale
„ªtiinþele Pãmântului”,
desfasuratã în februarie 2019, la
Suceava, iar pregãtirea lotului a
avut loc la Bucureºti.

 Continuare în pag. 14

... dacã Brâncuºi ar trãi ºi ar reveni în România ar
constata cã în perioada interbelicã, atunci când a
migrat din þarã ne-a lãsat sãraci ºi proºti. Cum ne-o
gãsi acum? Poate cu o nouã pãturã socialã: burghezia
bugetarilor. Adicã ce a mai fost. Prea mici, prea târziu,
prea sãraci, prea proºti…

Prea mici, prea târziu,
prea sãraci, prea proºti

citiþi în pag. 9
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Partidul Social Democrat
a promis un trai de viaþã mai bun
românilor. A promis venituri mai
mari ºi, a oferit. P.S.D. a luat
mãsuri astfel încât economia
acestei þãri sã înregistreze
creºteri record, conform datelor
institutului Eurostat ºi Bãncii
Mondiale. În perioada guvernãrii
P.S.D., câºtigul salarial mediu
net pe economie a crescut cu
50%, iar punctul de pensie este
de la 1 septembrie 2019 mai
mare cu 45% faþã de 2016.
   În ciuda nenumãratelor încercãri
ale P.N.L. ºi U.S.R. de a bloca
creºterea pensiilor, P.S.D. a reuºit
sã mãreascã valoarea acestora.
Astfel, de la 1 septembrie, cinci
milioane de pensionari vor primi
pensii mai mari. Din aceastã lunã,
punctul de pensie s-a mãrit la
1.265 de lei, de la 1.100. Punctul
de pensie a fost indexat cu 15%.
De exemplu, un pensionar, care
a avut o pensie de 1.562 lei, va
primi 1.796 lei, iar la o pensie de
2.000 lei, majorarea este de 300
lei. Aceastã majorare a fost
stabilitã prin Ordonanþa 114 ºi
Noua Lege a Pensiilor.
   Între mãsurile care au intrat în
vigoare de la 1 septembrie se
numãrã ºi reducerea sau
eliminarea impozitãrii pensiilor.
Astfel, pensiile mici, de pânã la
2.000 lei nu mai trebuie sã
plãteascã impozit pe venit, iar la
cele peste 2.000 de lei impozitul
va fi diminuat de la 16% la 10%.
   Legea 127/2019 mai prevede
ca valoarea punctului de pensie
sã creascã ºi în anii urmãtori,
etapizat, pânã în toamna lui 2021.
În septembrie 2020, punctul de
pensie va urca la 1.775 lei, iar
dupã un an va ajunge la 1.875 lei.

Pensii mai mari pentru cinci
milioane de români

Nici nu a venit bine toamna ºi
deja a început freamãtul politic. Toate
partidele s-au întors din concedii, de
la mare, plajã ºi soare, ºi tureazã
motoarele în parcare.
   Bãtãlia pentru fotoliul de la Cotroceni
seamãnã deja cu adunarea oºtirilor din
ultima parte a seriei Lord of the ring, când
ºi unii ºi alþii, orcii ºi oamenii, strângeau
rândurile pentru confruntarea finalã.
   Doar cã acum, în cazul nostru, nu ºtim
exact cine sunt orcii, cine sunt oamenii,
cine e vrãjitorul bun ºi cine vrãjitorul rãu.
Vom afla taman în prag de iarnã. Pânã
atunci, sã te þii capete sparte, þipete,
ameninþãri, injurii, ºarje mai deloc gentile
– în buna tradiþie politicã autohtonã.
  Deja am vãzut cã taberele ºi-au instalat
corturile pentru a strânge semnãturi de
susþinere a candidaturilor. Un lucru
absolut normal, dealtfel, nimic de

Bãtãlia corturilor
comentat. Acum, nu am vãzut mare
înghesuialã. Probabil cã lumea e încã
sub starea de concediu.
   În plus, vine ºcoala, începe freamãtul
prin licee ºi ºcoli, ºi cei mai mulþi au
grija aceasta pe cap. Dar dupã ce
clopoþelul va suna, în mod clar intrãm
cu toþii, cu mic cu mare, în campanie
electoralã. Ne vom împãrþi pe tabere ºi,
o bunã bucatã de vreme, ne vom spune
vrute ºi nevrute, ne vom privi chiorâº,
convinºi cã noi avem dreptate, cã al
nostru candidat e cel mai bun, nu al lor.
Argumentele se vor încruciºa în aer
precum lamele sãbiilor de toledo. Pânã
atunci, corturile de campanie vor fi deja
ridicate, odatã cu listele de susþinere.
   Mai ales în zilele din urmã am început sã
resimt atmosfera aceea încordatã ºi plinã
de suspiciune specificã precampaniilor
electorale. Concurenþa dintre partide ºi
candidaþi coboarã pânã în stradã, pânã la
nivelul fiecãruia dintre noi, mai cu seamã
prin „grija” indispensabilului televizor.
   Deja opiniile pro ºi contra (e mai bunã
Dãncilã, ba e mai bun Iohannis) se
pronunþã fãrã rezerve, lumea noastrã
româneascã se împarte în fãºii-fãºii, de
culori diferite, antagonice.
   Un an ºi ceva vom trãi în rumoarea
aceasta politicã. Dar noi sã fim
sãnãtoºi, am trecut prin momente
politice ºi mai grele.

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

Distribuþia:
Grigorie: Horaþiu Mãlãele

Matilda: Maia Morgenstern

Din septembrie 2021, potrivit
aceleiaºi legi, se va aplica o altã
formulã de calcul. Atunci va fi
introdus ºi punctul de referinþã, a
cãrui valoare va fi indexatã anual
cu rata inflaþiei ºi 50% din
creºterea realã a câºtigului salarial
mediu brut realizat.
   Pânã la sfârºitul acestui an, legea
pensiilor va avea un impact
bugetar de 8,4 miliarde de lei. Anul
viitor, impactul bugetar se va ridica
la 24,8 miliarde, în 2021 impactul
va fi de 51 de miliarde, iar în 2022
de 81 de miliarde de lei.
   Existã bani pentru aceste
creºteri. Este garanþia pe care o
dã P.S.D., partidul care de-a
lungul timpului ºi-a respectat
promisiunile.
   Mãsurile luate de P.S.D. vor
reduce decalajul dintre veniturile
pensionarilor, având în vedere cã
nu se aplicã persoanelor care
beneficiazã de pensii speciale.
   Avem încredere cã România va
încheia anul cu o creºtere
economicã de peste 4,5% ºi cã
ne vom încadra în þinta de deficit
asumatã ca stat membru al
Uniunii Europene.

Vã mulþumesc!
Deputat P.S.D. Mehedinþi

Prof. Alina Teiº

Peter: George Mihãiþã
Ivan: Valentin Teodosiu / Mircea Rusu

Regia: Horaþiu Mãlãele
Scenografia: Maria Miu
Muzica: George Marcu

Biletele sunt puse la vânzare  la Agenþia Teatralã,
situatã la intrarea în sala de spectacole a
Palatului Culturii “Teodor Costescu”.
Agenþia Teatralã este deschisã
dupã urmãtorul program:
LUNI-JOI, orele 08:30-11:00 ºi
12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-13:00
Preþul unui bilet este de: 130 lei,
indiferent de locul în salã.
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã
vineri, între orele 08:30-16:00, la
tel. 0733/033071 sau la email:
rezervari@palatulculturiiseverin.ro.
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi, Aladin
Georgescu, a semnat marþi, 3
septembrie 2019, contractul pentru

Un obiectiv asumat de
Partidul Social Democrat prin
Programul de Guvernare aduce
mai mulþi bani în buzunarele
pensionarilor români.
   Aºa cum toatã lumea a aºteptat,
începând de la 1 septembrie,
punctul de pensie a fost majorat cu
15%, la valoarea de 1.265 de lei.
   Toate pensiile au fost recalculate,
astfel încât, de la începutul
sãptãmânii, peste cinci milioane de
pensionari vor primi mai mulþi bani.
   “Este încã o dovadã cã Partidul
Social Democrat cã se þine de
promisiunile fãcute ºi creºte
veniturile celor care au nevoie de  Biroul de presã

Pensii mai mari începând de la 1 septembrie
bãtrâneþi l iniºtite!
Creºterea a fost prevãzutã
în buget, astfel cã nici
cârcotaºii nu au ce spune
pe aceastã temã, având în
vedere cã sunt bani pentru
asigurarea pensiilor. Fie
cã sunt pãrinþii sau
bunicii noºtri, pentru cei
aflaþi la vârsta senectuþii,
fiecare leu conteazã, iar
din respect pentru ceea ce
au fãcut pentru noi, meritã
sã aibã pensii decente”,
transmite preºedintele
Organizaþiei P.S.D. Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

   Urmãtoarea majorare este
programatã pentru anul viitor, când

punctul de pensie va creºte la
1.775 lei.

 Biroul de presã

Drumul dintre localitãþile Jiana ºi Dãnceu va fi reabilitat

proiectarea ºi execuþia lucrãrilor de
reabilitare a drumului judeþean 564,
pe un tronson de 5,7 kilometri. Este
vorba despre o investiþie a Consiliului

Judeþean Mehedinþi, în valoare de 2,7
milioane lei, iar traseul ce va fi
reabilitat porneºte de la intrarea în
comuna Dãnceu dinspre comuna
Pãtulele, traverseazã satul Dãnceu,
pânã în centrul satului Jiana, la sediul
primãriei comunei (la intersecþia cu
DJ 606, reabilitat tot de Consiliul
Judeþean).
   “Este o lucrare importantã atât
pentru Consiliul Judeþean, cât ºi
pentru locuitorii celor douã sate,
pentru cã de-a lungul timpului,
platforma rutierã se degradase ºi
avea neapãrat nevoie de intervenþii.
La semnarea cont ractului  a
asistat domnul primar din Jiana,
Stelian Stãncioiu, dumnealui
fiind cel care în urma discuþiilor
cu oamenii, mi-a adus în atenþie
starea acestui drum.
   Astfel, dacã vremea va permite,
primul strat de asfalt va fi turnat
pânã la sfârºitul anului, iar dacã nu,
oricum, în primãvarã, drumul va fi
complet reabilitat”, a declarat

preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Contractul cu firma care a
câºtigat licitaþia a fost încheiat pe
o perioadã de ºapte luni, primele
trei luni fiind necesare întocmirii
proiectului tehnic ºi obþinerii
avizelor, urmând ca apoi sã se
treacã la execuþia lucrãrilor.
   Pe lângã lucrãrile de reabilitare a
platformei carosabile, se vor reabilita
rigolele, parcãrile ºi se va reface
sistemul de semnalizare a drumului,
astfel încât circulaþia sã se desfãºoare
în condiþii de siguranþã.
   Dupã finalizarea acestei lucrãri,
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu, a
anunþat cã se va continua
modernizarea DJ 564 pânã în satul
Scãpãu, la intersecþia cu DJ 562,
urmând ca apoi, sã se reabiliteze
ºi tronsonul DJ 562, cuprins între
satul Scãpãu ºi intersecþia cu DN
56A, Dealul Stârmina.

Festivitate depunere jurãmânt de credinþã
Luni, 2 septembrie 2019,

la sediul Penitenciarului Drobeta
Turnu Severin, a avut loc
festivitatea depunerii jurãmântului
de credinþã a unui numãr de 8
absolvenþi ai celei de-a 23-a
promoþii a ªcolii Naþionale de
Pregãtire a Agenþilor de Peniten-
ciare – Târgu-Ocna, promoþia
2019 “Nicolae Bãlcescu”.
   În prezenþa directorului
penitenciarului ºi a personalului
unitãþii, au rostit jurãmântul sacru
de credinþã faþã de þarã ºi
Constituþie, devenind astfel agenþi
de poliþie penitenciarã.
   Pe întreg parcursul carierei,
poliþiºtii de penitenciare se vor

Subinspector de poliþie penitenciarã Alina Larisa BOCEA

confrunta cu provocãri, asumându-
ºi riscuri deosebite în exercitarea
atribuþiilor de serviciu în misiuni de
pazã, escortare ºi supraveghere, vor
pune în aplicare legislaþia privind
executarea pedepselor privative de
libertate ºi a celorlalte mãsuri
dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal, în limitele
competenþelor stabilite prin lege.
   Ceremonialul a reprezentat un
moment încãrcat de emoþii ºi speraþa
atingerii unor standarde profesio-
nale ºi umane înalte, maturitate ºi
performanþã, perfecþio-narea
continuã determinând credibilitatea
ºi identitatea noastrã ca poliþiºti de
penitenciare.
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Preasfinþitul Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
a fost prezent joi, 29 august 2019,
la hramul Mãnãstirii Topolniþa.
Sãrbãtoarea a început încã din seara
zilei de 28 august, atunci când a fost
sãvârºitã slujba privegherii de cãtre
o delegaþie de la Centrul Eparhial.
În dimineaþa sãrbãtorii Tãierea
capului Sf. Prooroc Ioan
Botezãtorul, s-au oficiat slujba de
sfinþire a apei, Taina Sfântului Maslu
ºi Acatistul Sfântului Ioan
Botezãtorul. Sfânta Liturghie a fost
sãvârºitã de Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, alãturi de un numeros
sobor de preoþi ºi diaconi.
   În cuvântul de învãþãturã,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a
descris aceastã sãrbãtoare ºi a
vorbit despre împlinirea poruncilor
lui Dumnezeu, îndemnându-i pe
oameni sã se întoarcã mai mult
spre Dumnezeu. În continuare,
arhiereul locului le-a citit celor

Tãierea capului Sfântului Ioan Botezãtorul - Hramul mãnãstirii Topolniþa
prezenþi mai multe
rugãciuni de dezlegare de
pãcate ºi de blesteme.
   În cadrul Sfintei
Liturghii, Preacuviosul
Pãrinte Ierodiacon Iacob
Forminte, de la mãnãstirea
Vodiþa, a fost hirotonit
ieromonah, pe seama
aceleaºi mãnãstiri, iar
Preacuviosul Pãrinte
Gherasim Armulescu, de
la mãnãstirea Topolniþa, a
fost hirotesit Arhimandrit.
   La final a fost sãvârºitã o
slujbã de pomenire pentru
ctitorii ºi vieþuitorii sfintei mãnãstiri
trecuþi la Domnul.
   Rãspunsurile din timpul Sfintei
Liturghii au fost date de cãtre
psalþii Catedralei Episcopale din
Drobeta-Turnu Severin.
   Hramul Mãnãstirii Topolniþa este
unul de tradiþie pentru credincioºii
din zona de munte a judeþului
Mehedinþi. În trecut, ei veneau în

pelerinaj în numãr mare, mergând
pe jos. Dupã tradiþie, prima
bisericã a mãnãstirii a fost ziditã de
Sfântul Nicodim, în secolul al XIV-
lea. Biserica actualã, în formã de
cruce, a fost ridicatã în anul 1646
de ctitorul Lupu Buliga.
   În anul 1932, Comisia
Monumentelor Istorice a fãcut reparaþii
parþiale ºi s-au reconstruit trei chilii.

Mai târziu, s-au executat reparaþii ºi
restaurãri, prin grija mitropolitului
Nestor Vornicescu al Olteniei.
   În ultimii ani s-au construit un corp
de chilii ºi un dig pentru prevenirea
inundaþiilor. Actualmente, mãnãstirea
are 12 vieþuitori, stareþ fiind
arhimandritul Pavel Nicolãescu.
           Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Începe un nou an ºcolar, iar
problemele specific, premergãtoare
acestui moment important, nu
lipsesc nici de aceastã datã. Se
pare cã nu toate ºcolile ºi-au pus
la punct situaþiile critice, deºi, faþã
de anii precedenþi, problemele
grave s-au mai diminuat. Încã mai
existã ºcoli care nu au primit
autorizaþiile sanitare de funcþionare
sau autorizaþiile pentru adoptarea
tuturor mãsurilor de prevenire a
incendiilor. Mai mult, existã
destule ºcoli care nu beneficiazã de
pazã ºi nici mãcar de camere video
de supraveghere. Apa potabilã sau

ªcolile din Mehedinþi, pregãtite ºi nu prea
Pregãtite ºi nu prea!

Cam aceasta este situaþia ºcolilor din judeþul Mehedinþi, înaintea
începerii noului an ºcolar 2019 – 2020. Prefectul a instituit o comisie

de control care a inventariat problemele specific din toate ºcolile
mehedinþene, iar azi a prezentat concluziile la Colegiul Prefectural.

menajerã, toaletele ºi încãperile
destinate depozitãrii alimentelor din
programul „Cornul ºi laptele”
lipsesc ºi ele de la mai multe ºcoli.
Toate acestea au fãcut obiectul unei
ºedinþe a Colegiului Prefectural, în
care prefectul a prezentat o situaþie
interesantã. Este vorba de
concluziile unui control efectuat în
toate ºcolile mehedinþene.

„Sunt probleme, dar într-un
numãr mic, dar care pot fi
rezolvate”, încearcã, în schimb, sã
liniºteascã opinia publicã,
inspectorul ºcolar general al IªJ
Mehedinþi, Alin Tomoescu.

Prefectul a avut totuºi destule
nemulþumiri cu privire la situaþia
ºcolilor, deºi recunoaºte cã situaþia
este ceva mai bunã ca anul trecut.

„Sã ºtiþi cã, în afarã de autorizaþii
sanitare, de siguranþã la incendii,
sunt multe alte probleme de
personal, care noi credem cã pot fi
reglate de cãtre conducerea
Inspectoratului ªcolar, respectiv: Eu
cred cã sunt inspectori ºcolari care
nici mãcar nu ºtiu unde sunt ºcolile,
deºi rãspund de o localitate sau alta,
sunt directori care pe toatã perioada
vacanþei au stat în concediu ºi au
venit dupã 1 septembrie la ºcoalã,

vã daþi seama ce igienizare s-a
fãcut acolo, sunt încã conflicte între
directorii ºcolii ºi administraþia
publicã localã”, a precizat prefectul
de Mehedinþi, Nicolae Drãghiea.

În Mehedinþi sunt 107 unitãþi
ºcolare cu personalitate juridicã,
dintre care 43 funcþioneazã în
mediul urban ºi 64 în mediul rural.
În total sunt 210 unitãþi de
învãþãmânt pe raza judeþului
Mehedinþi. Cei de la Inspectoratul
ªcolar fac, însã, eforturi pentru ca
toate ºcolile sã îºi poatã primi elevii
aºa cum trebuie de la 9 septembrie.

 Romeo Crîºmaru

ANUNÞ
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 370/

2004, republicatã, pentru alegerea Preºedintelui României, Tribunalul
Mehedinþi organizeazã vineri, 06 septembrie 2019, ora 10.00, la sediul
sãu, din municipiul Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I, nr. 14,
judeþul Mehedinþi, tragerea la sorþi, în vederea desemnãrii celor 3 (trei)
judecãtori care vor constitui Biroul Electoral Judeþean Mehedinþi.

Preºedintele Tribunalului Mehedinþi, judecãtor NOREL POPESCU
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Juriul celei de-a XVI-a ediþii
a Festivalului Internaþional al
Televiziunilor ºi Producãtorilor
Independenþi SIMFEST, desfãºurat în
perioada 26 august – 1 septembrie
la Tîrgu Mureº, a premiat cele mai
reuºite producþii înscrise în concurs,
în cadrul unei ceremonii care a avut
loc la Teatrul Ariel.

65 de producþii din România,
Republica Moldova, Franþa, India
(coproducþie Canada) ºi Iran au
concurat în cadrul ediþiei SIMFEST
din acest an. Juriul format din Conf.
dr. Lucian Ionicã (preºedinte al
juriului), Conf. dr. Ion Stavre
(SNSPA Bucureºti), Geo Tuicã
(director de imagine), Codruþ
Pînzaru (producãtor independent),
Prof. dr. Brînduºa Armanca
(Universitatea Aurel Vlaicu Arad),
Dorin Ion Ilie (director de imagine
France TV), Steve Teers (editor de
imagine ºi muzician) ºi Erica
Gudrun Gutt (jurnalist ORF Viena) a
anunþat câºtigãtorii.

Pe lângã înmânarea premiilor,
Gala Laureaþilor SIMFEST 2019 a
inclus ºi momente artistice
susþinute de studenþi ai Universitaþii
de Artã Teatralã. Pe scena Teatrului
Ariel au urcat ºi Sir Blues - Vali
Rãcilã, actriþa Adriana Trandafir ºi
Aurelian Suciu.

Simona Boanþã
PR ºi Comunicare SIMFEST

Producþiile premiate în cadrul Galei SIMFEST 2018
Lista premiilor
SIMFEST 2019

La secþiunea film
studenþesc a fost acordatã o
menþiune, producþiei “Totul
despre Florin Dobre, mai
puþin câteva lucruri”, autor
Valentin Anghel, producãtor
UNATC.

Tot o menþiune a primit
ºi filmul turistic „Oraºul
nãscut din Dunãre”, autor
Ion Diaconescu, producãtor
Low Salt SRL – D.

Juriul a acordat menþiune
ºi producþiei „Torna, Torna, Fratre!”,
realizatã de Liviu Moldovan.

Premiul pentru videoclip a fost acordat
spotului cu titlul „Aurel Chirtoacã, la
Cinema”. Autorul este Sergiu Ciorescu,
din Republica Moldova.

Filmului „Jurnalul familiei E-
scu”, realizat de ªerban Georgescu,
producãtor Kolectiv Film i s-a
acordat premiul pentru montaj.

Juriul a acordat ºi un premiu special
pentru acþiuni umanitare, filmului „Gift
of Sight”, autor  Sebastian Andrei,
producãtor LiberoProduction SDN
BHD Kuala Lumpur, Malaezia.

Premiul pentru eseu a fost acordat
producþiei „Povestea lui Crispin”,
autor Liviu Moldovan. Aceeaºi

producþie a primit ºi diploma de
excelenþã pentru originalitate, din
partea UZPR, Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti din România.

La secþiunea ºtiri, echipa formatã
din Mihaela Onea, reporter ºi Ionel
Poor, operator, de la TL Plus
Maramureº au primit menþiune.

Premiul pentru cea mai bunã
ºtire a ajuns la televiziunea Open
TV, pentru ºtirea dedicatã calvarului
ºoferilor din Giurgiu, care îºi
avariazã maºinile pe un drum
naþional nereparat de ani de zile.

Premiul pentru reportaj,
categoria producãtori mici, a fost
acordat producþiei “Mitingul lui
Liviu”, autor: Alex Maranda,

producãtor Facebook Ads SRL.
Premiul pentru reportaj, categoria

producãtori mari, a fost oferit
producþiei “ªi eu – 15 minute de
solidaritate de români”, autoare Marga
Andreescu, de la TVR Iaºi.

 Premiul pentru film documentar,
categoria producãtori mici a ajuns
la Reza Golchin din Iran, pentru
producþia “Black and White”.

“Orfelinatul groazei de la Cighid”
realizat de Teodora Suth, Kanal D a
primit menþiune pentru documentar,
la categoria producãtori mari.

Premiul pentru film documentar,
categoria producãtori mari, a fost
acordat producþiei “Sfinþii de la Castel”,
realizator Maria Florea, TVR Iaºi.

Premiul pentru producþii dedicate
centenarului i-a revenit lui Dan
Curean, TVR Cluj pentru  “1918 –
Momentul Românilor”.

Producþia “Pup-o, mã!”, autor
Camelia Popa a primit premiul
pentru producþii de ficþiune.

Premiul pentru jurnalism
european, susþinut financiar cu 500
de euro de Asociaþia Ziariºtilor
Independenþi din România AZIR
(secþia româneascã a Asociaþiei
Europene a Jurnaliºtilor) a fost
acordat producþiei “Tatãl meu, Imre”,
realizator Andreea ªtiriliuc, TVR Iaºi.

Premiul special al juriului a fost
acordat producþiie “Apusul Apusenilor”,
de Codruþa Angelescu TVR1.

Câºtigãtoarea Marele premiu
SIMFEST 2019 este Maria Cinar
Jiga de la TVR Cluj, pentru
producþia “Între lumi”.

Împlinirea, în acest an, a
unui secol de la înfiinþarea Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România
a fost marcatã în cadrul Festivalului
SIMFEST printr-o dezbatere la care
au participat Doru Dinu Glãvan,
preºedintele UZPR, Adrian Moise,
vicepreºedintele AZIR, Lucian

100 de ani de la înfiinþarea Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România, aniversaþi la SIMFEST

Ionicã, preºedintele juriului
SIMFEST ºi numeroºi jurnaliºti ºi
oameni interesaþi de gazetãrie.
Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din
România a fost înfiinþatã la 11
ianuarie 1919 la Bucureºti prin
semnarea unui protocol. În prezent,
aceastã organizaþie numãrã peste

3000 de membri, conform
declaraþiei lui Doru Dinu Glãvan.
 „Este ceva extraordinar. Pentru o
asemenea organizaþie, sã împlineºti
100 de ani înseamnã cã trebuie sã
cinsteºti în primul rând ceea ce au
fãcut înaintaºii tãi acum un secol. ªi
ce au fãcut ei? Au fost promotorii
Marii Uniri de la 1 Decembrie.
Vorbesc de ceea ce au fãcut jurnaliºtii
în acea perioadã interbelicã, ºi chiar
de dinaintea Primului Rãzboi
Mondial, ca mai apoi sã se
organizeze în aceastã uniune
jurnaliºtii care au fost promotorii
Marii Uniri”, a declarat Doru Dinu
Glãvan referitor la importanþa acestei
sute de ani pentru Uniunea Ziariºtilor
Profesioniºti din Româna.

 continuare în pag. 6
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* De ceva vreme, n-aº putea
spune cam de când, vorba aia, sã
tot fie..., prefectul de Mehedinþi,
Nicolae Drãghiea, a avut numeroase
observaþii critice la adresa conducerii
Direcþiei Sanitar-Veterinare, sau cum
i-o mai zice, pe motivul insuficientei
preocupãri pentru prevenirea
rãspândirii  virusului pestei porcine
africane în judeþul Mehedinþi ºi
pentru superficialitate în îndeplinirea
sarcinilor. De fiecare datã,
observaþiile prefectului, fãcute în
cadrul ºedinþelor  de colegiu
prefectural, erau însoþite, în spaþiul
public, de ideea cã reprezentantul
guvernului în teritoriu „are ceva”
împotriva directoarei Irina Zoican.
Care mai fãcea uneori ºi discrete
figuri de...persecutatã. Între timp,
harnicele televiziuni, mereu la
datorie, prezentau imagini
de...campanie a luptei împotriva

temutului virus, cu mochete întinse
pe niºte drumuri de þarã ºi stropite
din plin cu un fel de zeamã de varzã
de niºte persoane costumate
precum Armstrong, Aldrin ºi Collins
în prima lor expediþie selenarã de
acum o jumãtate de secol ºi cu d-
na Irina debitând solfegii optimiste
pe tema „Mehedinþiul este ocolit de
pesta porcinã, dar noi veghem”.
Chiar dacã, pe la colþuri,
mehedinþeanul de rând se întreba
dacã pesta porcinã se va speria de
costumaþiile celor care stropeau
drumurile mochetate cu zeamã
bordelezã (sau de varzã, mã rog, sau
de ce-o fi fost, cã nimeni nu divulgã
secretul), el, mehedinþenul de rând,
avea un sentiment de siguranþã, ca
sã nu zic de mândrie localã, inoculat
de specialiºtii DSV.
   * Totul pãrea sã meargã ca pe
roate, fata popii putea sã-ºi mai

exerseze talentele evadând din mult
prea prozaica lume a suinelor pe la
cine ºtie ce festivaluri sau serbãri
câmpeneºti, pânã când... Pânã când
se descoperi la Gârla Mare un focar
cât casa de pestã porcinã, într-o
fermã dezafectatã, unde niºte
iresponsabili creºteau, în niºte
condiþii de mizerie absolut  infernalã,
câteva zeci de godaci. Cine îi proteja
pe respectivii? Cine le îngãduise sã-
ºi creascã porcii acolo, chit cã ferma
fusese de mult dezafectatã? ªi
întrebarea întrebãrilor: în loc sã facã
exhibiþii penibile cu mochete pe
drumuri publice, stropite cu soluþii
înrudite cu apa cea mai chioarã, cu
lucrãtori deghizaþi în astronauþi de
operetã, în ideea cã pesta porcinã
africanã s-ar speria ºi ar lua-o la
sãnãtoasa (la sãnãtoasa am zis? Oh,
Doamne!), specialiºtii cu atribuþii de
serviciu în domeniu nu era firesc sã
cunoascã, dat fiind pericolul
rãspândirii molimei de care vorbim,
starea fostelor ferme, azi
dezafectate? ªi, în general, starea
fermelor de porci funcþionale în
prezent? Nu în zonele  acestea se
afla, cum sã zic, obiectul cercetãrii,
materia primã necesarã studiului,
carevasãzicã? E mai uºor ca, în locul
unor documentãri serioase, aplicate,
acolo unde trebuie, la faþa locului,
cum ar veni, sã ne dedãm la
reprezentaþii dubioase pe ºosele, cu
instalaþii, chipurile, sofisticate, ca sã
luãm ochii camerelor de...furat
vederea (ºi vigilenþa!) privitorilor!
Da, e mult mai uºor, un fel de „fã-te
cã lucrezi” în variantã uºor adaptatã
ºi în acompaniament de muzicã

folcloricã, ilai, nanã, ilai-la!
   * Într-o primã fazã, ni s-a spus –
o chestiune care ne-a cocoºat de
râs! - cã vulpile ar fi adus molima la
ferma dezafectatã de la Gârla Mare.
S-o fi reprofilat cumãtra vulpe pe
suine, abandonând mult mai
paºnica ºi mai lipsita de pericole
zonã a galinaceelor? Porcul pãcãlit
de vulpe?! O, dar mvai, o-la-la! Nu
cred cã prefectul Nicolae Drãghiea
a gustat gluma cu alde Ghiþã  muºcat
de momiþe de o vulpe hotãrâtã sã-i
transmitã, aºa, de-a dracului ce e,
microbul dobândit în perioadele ei
de vagabondaj prin Africa, dovadã
cã le-a fãcut plângere penalã celor
care creºteau clandestin porci în
ferma de la Gârla Mare. Pãrerea mea
e cã dumnealui putea lãrgi uºor
cercul celor cãrora le-a fãcut
plângere penalã. Pãrerea mea! Cu
atât mai mult cu cât se mai aude cã
ºi pe la Husnicioara ar fi izbucnit un
focar...Repet, e doar pãrerea mea!
   * Altminteri, ce sã vã mai spun?
Au revenit oamenii politici din
vacanþã, au reînceput eternele ºi
fascinantele lor dispute pe te miri ce,
blana ursului din pãdure, laba gâºtii
pãrãsite, bla, bla,bla, mi-e ºi silã...
Pe de altã parte, lista candidaþilor la
preºedinþia  României a devenit
kilometricã. Pe lângã cei deja
anunþaþi ºi , cât de cât, ceva mai
cunoscuþi de oameni, au apãrut o
grãmadã de pozne ale firii cu
veleitãþi de preºedinþi. Nu, nu-i
mai numesc, fiindcã mã apucã o
crizã vomitivã cu aspect
neconstituþional, din care nu ºtiu
cine m-ar putea scoate...

Porcul pãcãlit de vulpe?!

 Urmare din pag.  5

Totodatã, preºedintele UZPR a
transmis ºi un sfat tinerilor care îºi
doresc sã devinã jurnaliºti: „Sã
citeascã mult, sã înveþe mult, sã
cunoascã bine limba românã, sã
studieze probleme juridice de viaþã,
nu în sensul de a face Dreptul, chiar
dacã în perioada interbelicã prima
condiþie al unui jurnalist era sã facã
ªtiinþe juridice ca sã poatã sã fie un
jurnalist de necombãtut. De
asemenea, foarte important, sã aibã
o filosofie a vieþii, sã fie bãtãios ºi, pe
cât posibil, cinstit.”

Douã poveºti de viaþã, douã
cãrþi de suflet

Cea de-a doua parte a
evenimentului a prilejuit lansarea
volumelor „Între patru ochi” de
Mirela Gruiþã ºi „Ceaslovul de la
Izvoru” scrisã de regretatul Dan
Mucenic. Acesta a fost jurnalist cu
40 de ani de experienþã ºi director
al Bibliotecii Judeþene din Giurgiu
ºi a trecut în nefiinþã în aprilie 2018.
   „Între patru ochi” este o carte-
interviu cu ºi despre prof. univ. dr.
Monica Pop. Autoarea a descris
lucrarea ca fiind o carte veselã, care
cuprinde întâmplãri din viaþa

100 de ani de la înfiinþarea Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti...

Monicãi Pop, informaþii legate de
viaþa ei personalã, cãsãtorie ºi
descrie drumul parcurs pentru a
ajunge medic oftalmolog.
   „Ceaslovul de la Izvoru” este o
lucrare-mozaic despre gazetãrie,
scrisã sub forma unui jurnal extins
al lui Dan Mucenic. Titlul cãrþii e
inspirat de numele unui sat din
judeþul Giurgiu.
   Mirela Gruiþã a povestit despre
eforturile remarcabile pe care le-a
depus regretatul Dan Mucenic
pentru a-ºi realiza planul editorial:
„Din pãcate, Dan Mucenic a murit
acum un an ºi atunci a venit rândul
meu sã îi prezint cartea. Întrucât a
fost prietenul, iubitul ºi soþul meu,
ca atare i-am promis cã aceastã
carte o sã iasã. În momentele când
era la terapie intensivã, ruga
medicul sã îi dea ceva care sã îi dea
putere sã termine cartea.”
   În cadrul dezbaterii s-au mai atins
ºi alte subiecte precum importanþa
depozitului legal al presei online,
prin intermediul cãruia informaþia
se poate stoca în timp, digitalizarea
arhivelor, dar ºi importanþa
drepturilor jurnaliºtilor.

Diana LUPEI
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A patra ediþie a “Festivalului
Medieval al Cetãþii Severinului” a
fost, dupã pãrerea specialiºtilor, una
dintre cele mai reuºite manifestãri
de acest profil, de reconstituire
istoricã a vieþii unei cetãþi medievale,
ce are loc în România de vreo câþiva
ani încoace.
   Afluenþa de public pe perioada
celor trei zile ale festivalului a fost
una fãrã precedent, peste 8.000
de suflete participând la ineditele
spectacole cu iz medieval, oferite
de profesioniºti în domeniu.
   De la ateliere de artã medievalã
pânã la o excelentã ºi necesarã
lecþie de istorie în ceea ce priveºte
scrierea acelor vremuri, de la
impecabile concerte cu trupe
consacrate în muzicã medievalã,
pânã la lupte cu participare

“FESTIVALUL MEDIEVAL AL CETÃÞII SEVERINULUI” a devenit al
doilea BRAND al oraºului dupã “ZILELE SEVERINULUI”

internaþionalã, concursuri
inedite cu activitãþi în
premierã ºi cu premii
înregistrate la nivel
european, totul a fost
catalogat la superlativ.
   Primãria municipiului
Drobeta Turnu Severin, prin
Palatul Culturii „Teodor
Costescu”, împreunã cu
Direcþia de Patrimoniu
Istoric ºi Turism Cultural au
girat acest eveniment de
patru ani încoace, ajungând
- tot dupã pãrerea
specialiºtilor - un veritabil
“brand” al manifestãrilor de acest gen,
fiind considerat la aceastã datã al
doilea ca amploare dupã Zilele
Severinului.
   Aºadar, atragerea turiºtilor prin astfel

de acþiuni ce au ca scop dezvoltarea
turismului cultural în aceastã zonã
începe sã fie o certitudine, iar aceasta
nu poate decât sã ne bucure ºi sã
sperãm cã, în viitor, astfel de acþiuni

vor cãpãta o intensitate ºi o
desfãºurare cât mai largã.

Biroul de comunicare
al Direcþiei de Patrimoniu Istoric

ºi Turism Cultural

Trecut-au anii… ºi iatã-ne
în a 23-a ediþie a ªcolii Parohiale
de la Eºelniþa, organizatã de
preotul-poet Sever Negrescu care
sfinþeºte locul prin slujire, dãruire,
entuziasm, perseverenþã!

Ca profesor, m-am întrebat adesea
ce uneºte aceste douã categorii
socio-profesionale care fac educaþie:
profesorii ºi preoþii? ªi rãspunsul mi
s-a relevat în activitãþile de zi cu zi pe
care ºi unii ºi alþii le deruleazã
profesional, prin perseverenþa cu
care picãtura (de luminã) gãureºte
piatra, nu prin forþa ei, ci prin continua
ei cãdere, precum spunea Ovidius,
dar ºi în cele organizate în afara ºcolii,

bisericii. Pe noi ne uneºte o mare
responsabilitate! ªi scriu asta pentru
cã de la cele mai fragede vârste, când
copilul vine la ºcoalã, la bisericã, acel
sufleþel este în formare. Din ceea ce
punem noi acolo, cu stãruinþã ºi
inima deschisã, ca o fereastrã spre
cer, se face omul Om care îºi va
construi apoi propria personalitate ºi
va merge nu la întâmplare, pe cãi
întortocheate, ci pe Cale.

Preotul Sever Negrescu ºtie cum sã
facã asta ºi o face cu mãiestrie
desãvârºitã, simplu, firesc, blând, în
duh. De la prima ediþie am fost conectatã
la aceastãªcoalã altfel în care copii de
la 4 ani pânã la 20, 23 vin an de an în

perioada vacanþei de varã, în perioada
dintre Sfântul Ilie ºi Sfânta Maria, la
început, mai nou dupã 15 august, timp
de 10 zile. Îºi dau mâna, ca într-o horã
a bucuriei, nu doar copiii, ci ºi pãrinþii
ºi bunicii unor copii care þin sã
participe atât la activitãþile de învãþare,
prin joc, scriere creativã, discuþii º.a.,
cât ºi în pelerinajele fãcute la
mãnãstirile din apropiere  (Sfânta
Ana, Vodiþa, Mraconia, Topolniþa
º.a.) ori în excursiile cu conþinut
tematic pe malul Dunãrii, în satele
strãmutate din Clisura Dunãrii.

Nicolae Iorga spunea: “o cãlãtorie
face cât un an de ºcoalã” ºi avea
dreptate, punând în valoare valenþele
formative ale unui asemenea demers.
ªcoala din afara ºcoliiversus ºcoala
tradiþionalã. Ele nu se exclud, ci
dimpotrivã, se completeazã minunat
atunci când ªcoala dinafarã este fãcutã
de oameni pasionaþi, devotaþi educaþiei
în spiritul valorilor moral-creºtine.

La ceea ce preotul Sever realizeazã,
ajutat ºi de doamna preoteasã, se
alãturã efortului lor ºi alþi educatori:
profesori, poeþi, artiºti care participã
ca invitaþi la renumita ªcoalã
Parohialã de la Eºelniþa. ªi eu mã
numãr printre aceia care vin sã mã
întâlnesc cu fiinþele speciale care sunt

copiii, sã cãutãm împreunã noi surse
de energie din care sã se alimenteze
viaþa noastrã spiritualã. ªi le gãsim
împreunã în: poezie, scriere creativã,
lecturã, traduceri, imagine (fotografii,
felicitãri, vederi, filme etc.), muzicã -
ascultatã, cântatã chiar la câte un
instrument, cãlãtorie º.a.

În Atelierul de scriere creativã pe
care l-am iniþiat în acest an ºi care a
avut loc în Muzeul Parohiei din
Eºelniþa, am dorit sã pun copiii în
situaþia de a scrie, cu toc ºi cernealã,
caligrafic, un scurt text pentru o vedere,
o scrisoare, o paginã de Jurnal. Dacã
la început stângãciile trãdau nelucrul
cu mâna în acest context, dovedit a fi
nou, pe parcurs am simþit bucuria lor
cã au ajuns sã scrie, cum nu o mai
fãcuserã sau credeau cã o pot face. Din
explicaþiile cerute copiilor la privirea
unor texte scrise de: Eminescu,
Creangã ºi Caragiale (în facsimil ºi cu
autograf), mi-am dat seama de
semnificaþiile pe care le atribuie
cuvintelor, de înþelesul pe care îl
gãsesc ºi la care noi adulþii poate nici
nu gândisem. ªi asta tocmai din acea
sensibilitate pe care o au copiii ºi care
cu timpul se pierde, din pãcate.

Prof. univ. dr. Carmen Bulzan

ªcoala Parohialã de la Eºelniþa (Cronica unei zile de varã în cuvinte ºi imagini)

“Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo”. Ovidius
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Aerul îmbîcsit de la
Cotroceni trebuie primenit cu orice
preþ în noiembrie! Sã-i punem în tren
valiza robotului K.W.I. ºi, direcþia
Sibiu, via Rahova! Dacã nu-l vom
vedea la „mititica” dupã pierderea
imunitãþii, avînd în vedere existenþa
atîtor dosare, „sfîntul” Iohannis, care
i-a numit pe români „fanatici
religioºi”, trebuie sã se retragã
undeva, la þarã, sã cumpere gãini,
porci (mai ales porci), oi ºi raþe ºi sã
se reprofileze. Era sã zic sã-ºi
cumpere ºi un papagal vorbitor, dar
dacã vor fi doi papagali vor intra în
conflict de interese!
   Ce s-a gîndit în mintea lui foarte
puþinã?! Mai prind un mandat, încã
cinci ani de imunitate! La profilul
votanþilor noºtri era de aºteptat sã ne
pricopsim cu mitocani ca Iohannis ºi
Bãsescu! La aºa sac, aºa petec! În
teatrul absurd din România, marca
Eugen Ionesco, Iohannis ºi-a jucat bine
rolul de bufon al Occidentului,
simþindu-se ca peºtele în apã. Cine
este, practic, Iohannis! Un profesoraº
dresat în arta falimentãrii þãrii, cu averi
imense din „meditaþii” ilegale ºi
venituri nedeclarate la A.N.A.F., un
ipocrit care-ºi bate joc cu „o suavitate”
mecanicã ºi mizerabilã de naþiunea
românã. Desigur, profesorul cobzar cu
simbrie cîntã numai la mese strãine,
ºi nu-i lãsat singur în hora
mãscãricilor! Ar fi necinstit pentru
orchestrã, nu-i aºa? Îi stau alipiþi corifei
experimentaþi în arta „banului la lãutar”.
Debordînd de fals spirit civic, nu
urmãreºte decît profitul propriu sau al
stãpînilor de la Komandaturã! Dovezi
concrete, recente, cazul Caracal ºi cel
al Zilei Marinei Române! Nu-i pasã de
nimic, nimic nu-l miºcã, se face cã nu
observã nici crimele, nici traficul de
fiinþe umane, nici cînd unui militar din

K.W.I. - robotul programat sã falimenteze þara
garda care-i dã onorul se prãbuºeºte
sub efectul torid al razelor solare. Dã
din clanþã cu discursuri golite de sens,
altfel pierde rîndul de pe fiþuicã ºi nu
mai ºtie unde a rãmas. Dacã s-ar
întîmpla ca serviciile sã-l scape pe jos,
robotul KWI devine „puºcãriabil”, aºa
cum îi place sã-ºi eticheteze adversarii,
inspirîndu-se, de fapt, dupã imaginea
sa din oglindã. Zeci de dosare, care îi
dau fiori reci, îl pot înfunda dupã
expirarea mandatului. Se vede de la o
poºtã ipocrizia din comportamentul ºi
discursul lui Iohannis! Ne-am sãturat
ca acest ipocrit ºi mãscãrici sã pozeze
în pãrinte îngrijorat al naþiunii!, cînd
România s-a prãbuºit mai abitir sub
regimul sãu, prin tîrgurile
dezastruoase pe care le-a impus þãrii!
Ne-am sãturat sã-l vedem zburînd pe
meridiane cu avion personal la
paranghelii, benchetuind pe
cheltuiala statului. De un alt fel de
preºedinte are nevoie România. Nu
de preºedinþi prinºi cu „ocaua micã”
ºi uºor ºantajabili!
   România are nevoie sã fie reformatã
ºi reorganizatã din temelii, la fel cum
între anii 1774-1782, Alexandru
Ipsilanti, domnitor în Þara
Româneascã, a reorganizat fiscalitatea
ºi administraþia, iar în domeniul
justiþiei, a promulgat un nou cod de
legi numit „Pravilniceasca condicã”,
care a reformat din temelii Justiþia ºi
societatea. Care-i durerea cea mare
a lui Iohannis? Votul! Îl doare în cot
de cetãþenii României! Merge pe
principiul „cîinii latrã, caravana trece”,
voturile sînt ale mele. S-ar putea sã
aibã surprize ºi „cîinii” sã-i blocheze
caravana ipocritã! De-a lungul unui
mandat confortabil ºi profitabil pentru
el ºi soþia sa, cînd aºa-zisa luptã
împotriva corupþiei a devenit artificiul
de bazã al preºedintelui, s-a
întîmplat, „pas cu pas” exact ceea ce
vedem astãzi: morþi suspecte,
nenorociri, orori, destine „paradite”
ºi o Românie cangrenatã. Abuzurile,
excursiile ºi huzurul familiei Iohannis
cu cheltuialã se þin! Cu valutã ºi lei
autohtoni! Nu existã o altã imagine
mai potrivitã a puterii din jungla
României, ca simbol al jefuirii þãrii,
decît leii din cele trei palate:
Cotroceni, Victoria, Elisabeta. ªi
fiindcã în acest an s-au împlinit 75

de ani de la 23 august 1944, sã nu-i
uitãm pe urmaºii trãdãtorului Mihai,
care tot pe spinarea poporului
huzuresc. Tot de la statul român
primesc grãmezi de euro anual ºi sînt
scutiþi de impozite. Niºte venetici
neruºinaþi ºi profitori! România plînge
ca un copil flãmînd ºi orfan, cãrînd
în spinare, de trei decenii,
cataclismele politice, reþele de
traficanþi de destine ºi carne vie,
vînzãtori de þarã, asasini economici,
morþi suspecte, corupþie ºi
vrãjmãºiile unui preºedinte ostil ºi
toxic României!

Acestea sînt consecinþe care þin nu
numai de planul angrenajului iraþional
al aºa-ziºilor lideri politici, de planul
de destin al poporului nostru, ci ºi
de psihologia românilor, cãzuþi în
capcana dezbinãrii, generatã ºi
alimentatã permanent de acest
Iohannis, preº zdrenþuit, intrat deja în
istorie murdar ºi plin de zoaie, un
preºedinte grijuliu doar cu vacanþele
ºi bunãstarea propriei familii. Care a
fost reacþia sa în toate cazurile grave
care þin de justiþie, familie, politicã,
migraþie ºi siguranþã naþionalã? O
reacþie specificã derbedeilor prinºi cu
ocaua micã! Pentru tot ce se întîmplã
în România, primul care trebuie sã
facã un mare un pas înapoi, este
Iohannis! Dacã nu cumva seria
evenimentelor, începînd cu adopþia
Sorinei, pînã la crimele marca Dincã,
sînt variaþii pe tema Colectiv, menite
sã distragã atenþia cetãþenilor de la
dosarele lui Iohannis mãtrãºite de
Koveºi ºi torþionarul Lazãr (care
trãiesc nederanjaþi) ºi de la tîrgurile
mondiale unde acesta îºi vinde þara.
   România nu-ºi mai aparþine! Ea
rezistã doar cu perfuzii! Cicã cu
perfuziile americanilor, care nu mai
pot trãi de grija României. Iohannis
îi alimenteazã ºi vor sã ne sperie cu
fotografia unui duºman creat peste
noapte: Rusia. E clar pentru toatã
lumea cã industria americanã de
armament aºteaptã rãzboiul ca pe o
binecuvîntare. Faptul cã, rînd pe
rînd, Iohannis ºi reprezentanþii
statului român se fac preº în faþa
unchiului Sam (vezi recenta
chemare la ordin a robotului KWI,
la Washington), e o gravã problemã
de securitate naþionalã, de

suveranitate, de viitor compromis al
þãrii. Bine spunea Petre Þuþea în cele
„322 de vorbe de duh” cã americanii
îl invocã pe Dumnezeu doar cã sã le
meargã rãzboiul ºi comerþul!
   Cu ce ne-am ales de la americani,
în urma prieteniei, mã rog,
parteneriatului strategic, dupã 5 ani
de preºedinþie? Cu pupãturile lui
Iohannis în fundul stãpînului de la
Casa Albã ºi cu zero barat în cinci
ani de mandat! Probabil americanii o
sã experimenteze pe noi efectele
bombei cu neutroni! Atîta timp cît vor
domni pretenþiile imperiale ºi nu
spiritul reciproc de cooperare,
americanii vor înarma omenirea ºi pe
noi pînã în dinþi! Tratatele semnate au
doar valoare de simbol! Prea multe
diversiuni ºi prea grosolane din partea
lui Iohannis, care a dat promisiunea
„România lucrului bine fãcut”, pe
„uite ce v-am fãcut”! Preþul pe care-l
vom plãti pentru tîrgurile
dezastruoase fãcute pe seama
României va fi catastrofal. Înghesuitã
pe scara de incendiu a Uniunii ºi
SUA, þara noastrã va fi tratatã continuu
ca marfã, piaþã de desfacere ºi hotel
de ºapte stele pentru lifte strãine.
Iohannis a pus România în situaþii
extrem de riscante. Prea mult s-a dat
apã la moarã vizibilei sale imposturi
ºi prostii, cînd acesta a avut revelaþia
cã limbajului sãu robotizat ºi ipocrit
nu-i este necesarã punctuaþia. Unde-
i aglomeraþie de „fani”, e ºi prostie
pe mãsurã. Politica e plinã de Iohanni
care te pãcãlesc precum zodiacele la
modã! Presa nu mai are ochi pentru
viaþa poporului, care trãieºte la preþuri
europene, din aceleaºi cîºtiguri
româneºti umilitoare, nu mai are ochi
pentru politica autohtonã care
produce preºedinþi psihopaþi, hoþi
calificaþi, monºtri, criminali!
   Nu mai are ochi nici pentru
ipocritul-periculos Iohannis!
Norocul presei cã se mai brodeºte
cîte un scandal, cã mai primeºte în
gurã niºte oase „arse”, cã din înalte
raþiuni de stat paralel, mai este
„extras” din reþeaua casei cîte un
agent de înaltã crimã ºi corupþie, cîte
un nenorocit mafiot precum Dincã!

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

 continuare în pagina 9
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Pânã la urmã de unde am
plecat ºi unde am ajuns. De la prima
þarã din lume care îºi achitase
datoriile cãtre Banca Mondialã, la o
þarã care a trecut cu datoria de 100
de miliarde de euro. Adicã nu de lei,
cãci dacã erau lei, mai tipãream
câþiva. Banca Naþionalã a României
transmite Guvernului cã trebuie sã
o lase mai moale cu toate majorãrile
ºi mãririle ºi creºterile de salarii ºi
de pensii, cãci mai este nevoie ºi de
investiþii ºi de viitor.

Nu trãim toþi acum ºi dupã tragem
poarta. Mai vin ºi alþii dupã noi ºi
trebuie sã avem grijã ce SRL le
predãm. Sã nu le dãm firma în
insolvenþã sau în faliment. Cãci de
insolvenþã de þarã vorbea chiar
Marele Tãriceanu, ºef de minitrib
care, dupã ce a trecut în opoziþie, a
început sã vorbeascã despre faptul
cã din bugetul þãrii lipsesc vreo
douã miliarde de euro ºi nu se ºtie
cine de unde îi va lua.

ªi specialiºtii de la BNR anunþã
cã este nevoie de îngheþarea
salariilor în sectorul public ºi

Prea mici, prea târziu, prea sãraci, prea proºti
sistemul de pensii trebuie rãcorit
puþin cu majorãrile pentru a nu crãpa
sau pentru a nu o lua la vale. Pentru
doi ani nu ar mai trebui sã existe
majorãri în sectorul public. Aceasta
este recomandarea BNR. Ministrul
Finanþelor, Eugen Teodorovici,
adept al economiei de consum, dupã
ce a fost ºef de discotecã în trecut,
le dã un mic flit economiºtilor de la
BNR ºi spune cã o sã stea el de vorbã
cu ºefii lor, adicã ºeful.

Pãi cum gândeºte un guvernant
care nu gestioneazã banii lui ºi care
se trezeºte cu fundul pe un munte de
bani, reprezentat de bugetul naþional?
Zice cã oricum nu îl trage nimeni la
rãspundere, în afara partidului, dar ºi
acolo acum este Vasilica Viorica ºi
asta nu ºtie ce e de capul ei. Chiar e
paradis pentru unii social-democraþi
cu Vasilica la centru. Pot ºi ei sã îºi
punã în operã ideile mai bune sau mai
proaste ºi nu vor rãspunde pentru
acest lucru. Sigur cã vinovat de
dictatura proºtilor este Liviu Dragnea,
care acum este bine mersi în afara
jocului ºi probabil cã a trecut peste

ruºinea de a ieºi din viaþã ca un prost
ºi de a ajunge la puºcãrie. Pânã la
urmã, cum ºi-a aºternut aºa doarme,
vorba Olguþei – altã emanatã a
sistemului politic actual.

Ce te faci cu aceºti salariaþi de la
stat, precum Iohannis, care a folosit
mandatul doar pentru a fi sigur cã va
avea o pensie mai mare ºi va putea
sã îºi satisfacã plãcerea hãlãuditului
peste tot prin þãri strãine. Nimeni nu
are o idee de guvernare realistã, vreun
plan de þarã, vreo strategie energeticã,
vreun plan pentru a stopa migraþia
populaþiei, pentru a înmulþi locurile
de muncã ºi pentru infrastructurã
rutierã mai bunã. Totul e de la o zi la
alta. Majorãrile de venituri, chiar dacã
unele sunt nesustenabile, aduc voturi
ºi asta o ºtiu toþi politicienii, indiferent
de culoarea lor politicã. Totul pentru
victoria finalã, pentru a rãmâne în
continuare bugetari ºi salariaþi la stat.
Cam acesta este scopul politicienilor
din þara noastrã ºi nu s-au prea vãzut
politicieni care sã rãmânã în mediul
privat ºi sã trudeascã acolo, sã achite
statului încã un salariu pentru salariul

pe care îl oferã muncitorului.
Este mult mai fain la stat, pentru

cã oricât l-ai fura, tot se mai gãseºte
pe fundul sacului câte ceva. Cetãþenii
tot îºi achitã taxele ºi impozitele, tot
se colecteazã TVA ºi taxe pe salarii
sau alte taxe pe care le percepe statul
de la agenþii economici. Pânã la
urmã, rãmâne ceva ºi de mestecat
pentru partide ºi clientela acestora.

Dupã 30 de ani putem sã tragem
concluzii ºi nu avem cum sã nu vedem
adevãrul în faþã: suntem în continuare
la fel de mici ºi nu contãm în regiune
sau chiar în þara noastrã. Cu 100 de
miliarde de euro datorie s-ar putea sã
fie prea târziu pentru generaþiile care
vin, sã achite banii aceºtia, mai ales
cã mulþi pleacã din þarã.

În rest, dacã Brâncuºi ar trãi ºi ar
reveni în România ar constata cã în
perioada interbelicã, atunci când a
migrat din þarã ne-a lãsat sãraci ºi
proºti. Cum ne-o gãsi acum? Poate
cu o nouã pãturã socialã: burghezia
bugetarilor. Adicã ce a mai fost.
Prea mici, prea târziu, prea sãraci,
prea proºti…

Presa asta îndrãgostitã de macabru
o þine lanþ, luni întregi, cu variaþii pe
aceeaºi temã: crima, doar pentru
audienþã! „Spectacolul Caracal” a
cãpãtat dimensiuni fabulatorii prin
implicarea iresponsabilã a unor ziare
ºi posturi tv comerciale. Unii

K.W.I. - robotul programat sã...
moderatori isterizaþi se prefac
îngroziþi, ºi nu fac decît sã stîrneascã
jena, sã provoace teama cã în orice
om care conduce o maºinã spre un
drum de þarã ar sta un Dincã. Toate
acestea, cu neprevãzute urmãri
asupra perceperii þãri noastre
peste hotare.

 ªtefan Bãeºiu

 urmare din pagina 8
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O femeie în vârstã de 45 de ani, din Drobeta Turnu
Severin, a fost atacatã ºi ucisã, cu sânge rece, pe data de
29 august, dimineaþã, în jurul orei 5:00, cu o rangã.

  Bãrbatul suspect de comiterea acestui omor are 33 de
ani ºi se presupune, din primele date, cã ar fi fost concubin
al femeii. Criminalul (foto)a lovit-o de mai multe ori, iar

femeia a ajuns în stare gravã
la spital. În mai puþin de 2 ore
femeia a murit. Nenorocirea s-
a petrecut într-un gang dintre
blocuri, în vecinãtatea
Spitalului Judeþean.

Victima locuia la etajul 4 al
unui bloc aflat la mai puþin de
300 de metri ºi se grãbea sã
prindã autobuzul care trebuie

sã o ducã la serviciu. Doamna Gica, aºa cum îi spuneau
vecinii, a fost aºteptatã în gang ºi lovitã cu bestialitate.

Pe asfaltul unde a fost abandonatã, criminaliºtii au
gãsit o baltã de sânge, dar ºi arma crimei. Zona a fost
delimitatã ºi timp de mai multe ore o echipã de
criminaliºti au prelevat probe.

Victima a fost gãsitã de fiul unei vecine, care a sunat la
112. Interesant este, potrivit surselor, cã femeia nu a fost
jefuitã, iar indiciile ar conduce cãtre o crimã pasionalã.
Mai mult, bãrbatul nu ar avea antecedente penale, dar
Parchetul de pe lângã Tribunalul Mehedinþi, cel care a
preluat ancheta, nu face momentan nicio declaraþie.

„Eu le-am spus poliþiºtilor de bãiatul care i-a renovat
apartamentul, când au venit ºi la mine ºi mi-au arãtat
poza lui. Nu cred cã este el, nu ºtiu ce sã spun! Noi
stãm uºã în uºã, iar bãiatul meu a plecat la scut timp
dupã ce a plecat vecina. A gãsit-o în balta de sânge,
nu murise! O tragedie!”, a povestit vecina cea mai
apropiatã a femeii ucise.

Culmea! Suspectul a fost dat dispãrut
ºi poliþia i-a distribuit fotografia

Poliþia îl cautã în continuare pe tânãrul suspect în
cazul crimei care a îngrozit întreg Severinul.

Bãrbatul care este bãnuit cã a ucis o femeie lovind-o cu o
rangã în cap nu a fost deocamdatã prins de poliþie. Între timp
ºi mama sa l-a dat dispãrut la poliþie. Femeia, în vârstã de 54
de ani, susþine cã fiind plecatã în Italia, în dupã-amiaza zilei
de 28 august a vorbit la telefon cu fiul sãu, Mara Alexandru-
Alin, din Drobeta Turnu-Severin, iar dupã încheierea
convorbirii telefonice, acesta nu a mai putut fi contactat,
pãrãsind domiciliul fãrã a mai reveni pânã în prezent.

În urma sesizãrii a fost dispusã cãutarea la nivel
naþional, semnalmentele acestuia fiind comunicate
poliþiºtilor aflaþi în dispozitivul de ordine ºi siguranþã
publica, dar ºi altor structuri în vederea identificãrii.

Persoana dispãrutã are pãr ºaten, ochi verzi, 1,75 m
înãlþime, 90 kg.

„Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana
dispãrutã este rugat sã apeleze Serviciu de Urgenþã 112
sau sã contacteze cea mai apropiatã unitate de poliþie”,
spun reprezentanþii IPJ Mehedinþi.

Crimã oribilã, posibil
pasionalã, la Severin Unicei forþe militare naþionale capabilã

sã stea în calea „tornadelor” interne sau
comandate din exterior - Jandarmeriei Române
- i s-a pus gând rãu. Prin culisele „Teatrului
Naþional” dâmboviþean unduiesc ºoapte din
care rezultã cã pentru a putea implementa ce
ºi-a propus încã din 2009 - dar a eºuat -,
secretarul de stat Chestor de Poliþie Doru
Dumitrescu a cooptat în echipa sa pe fostul
Inspector General al Jandarmeriei Române,
general maior Olaru Mircea, numindu-l
consilier al ministrului, fapt dupã care, în mare
tainã, au fost demarate negocierile pentru
punerea în practicã a planului de destructurare
a Jandarmeriei Române. La conducerea
Jandarmeriei Române (J.R.) a fost numit
generalul locotenent dr. Constantin Florea, care
mai încercase sã ocupe aceastã funcþie în urma
participãrii la un  concursul organizat de M.A.I.
În cadrul concursului a fost întrebat de
atribuþiile funcþionale din fiºa postului. Nu
le-a ºtiut ºi a obþinut mediocra notã 6,5,
ceea ce a dus la ratare.

Pe de altã parte, dacã cineva ar verifica
lucrarea de doctorat, a domnului general Florea,
ar constata cu lejeritate cã a fost plagiatã în
procent de peste 80% dupã unele publicaþii
de specialitate, preluate cu „copy-paste”
aranjate în paginã  de plt. adj. Ciulicã Ovidiu
Valentin, fostul sãu subordonat de la Craiova.

Generalul locotenent dr. Constantin Florea
a luat în echipa ca împuternicit adjunct al
Inspectorului General pentru logisticã pe col.
ing. Trãºcãile  Lucian, persoanaj cu trecut
dubios. Fiind adjunct la unitate de pazã
strângea bani de la subordonaþi  pentru perdele
ºi prezenta facturi fictive. In urma scandalului
a fost mutat disciplinar la I.G.J.R. I s-a întocmit
dosar penal pentru achiziþionarea unei maºini
blindate (nu nouã) din Israel, care nu a fost
niciodatã folositã în România. Fusese
prezentatã de israelieni la expoziþii, dar nu s-
au gãsit cumpãrãtori pentru ea. Colonelul mai
avut un dosar penal fiind suspect cã a vândut
subiectele unui candidat la un concurs
organizat de I.G.J.R.

Pentru a–si impune autoritatea a blocat toate
achiziþiile, chiar ºi cele în desfãºurare, iar pentru
a permite reluarea lor probabil aºteaptã  ca unii
ordonatori secundari de credite (comandanþi de
I.J.J-uri) sã vina cu portbagajul plin la „împãrãþie”.
În sprijinul mãsurilor luate a ordonat sã nu se
mai agite toata lumea cu achiziþiile cã oricum,
jandarmeria va fi preluata de alte structuri.

Cu ani în urmã, generalul Mircea Olaru, în
calitate de Inspector General al Jandarmeriei
Române primea delegaþii strãine, iar pentru
protocol, se spune cã îºi vindea vinul din

ªoapte din culisele J.R.

 R. C.

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

podgoria proprie, etichetat „Casa Olaru”. La
un dineu organizat de general, cineva din
delegaþie a întrebat dacã vinul etichetat „Casa
Olaru” îi aparþine. Glumind, unul dintre
directorii subordonaþi a replicat, insinuând cã
în anul urmãtor vinul va fi rebotezat „Castelul
Olaru”. Pentru gluma pe seama etichetei vinului
ºi pentru a-i închide gura, directorul a fost
mutat în teritoriu ºi numit comandant la o
unitate subordonata Jandarmeriei Naþionale,
undeva, prin Moldova.

Generalul Olaru, fiind în misiunea în
Afganistan, a avut ca apropiaþi (ordonanþele lui
personale) pe actualii col. Lungu Mihai ºi col.
Mirea Valentin, pe atunci tineri ofiþeri cu grade
mai mici. Acum, generalul locotenent dr. Florea
trebuie sã execute ordinul celui ce l-a „uns” ºi
sã-i aducã pe cei doi în Bucureºti:

- Lungu Mihai din Suceava si   Mirea
Valentin, de la Braºov urmeazã sa fie aduºi in
locul celor ce urmeazã sã îºi prezinte demisia
de buna voie. Prin târg umblã ºoapta cã pentru
o informarea ministrului, cei doi - Lungu Mihai
ºi Mirea Valentin - urmeazã sã raporteze
ierarhic pânã la ultimul nivel toate acþiunile ce
se vor desfãºura în colaborare cu Direcþia de
Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate
Organizatã ºi Terorism (D.I.I.C.O.T.) ºi Direcþia
Naþionalã Anticorupþie (D.N.A.). De altfel, tot
gurile rele mai ºoptesc cã, pentru cazul în care
comandanþi vizaþi nu îºi vor prezenta demisiile,
s-ar fi pregãtit ºi un scenariu de urgenþã.

Generalul maior Olaru s-a gândit la toate, iar
gen. lt. dr. Florea nu poate refuza nimic cã doar
a fost uns inspector general. Generalul maior
 Olaru l-a trimis pe col. (r)  Stefan la I.G.J.R. la
baza de agrement a jandarmeriei unde împreunã
cu ofiþeri de informaþii din cadrul S.P.P. au stabilit
sã se facã o reorganizare a anumitor unitãþi
funcþie de interesul personal si ordinul primit ,
ocazie cu care comandanþii acestora pot fi
schimbaþi legal din funcþiile ocupate prin
concurs. Nu se poate ignora faptul cã cei trei
(col. ªtefan si ofiþerii de informaþii din cadrul
S.P.P.) nu ar fi avut acces la baza de agrement a
J.R., fãrã aprobarea gen. lt. dr. Florea.

Dacã pânã la numirea noului ºef al I.G.J.R,
în toate unitãþile acesteia exista un loc unde
sunt afiºate tablourile tuturor comandanþilor
J.R. de la înfiinþare ºi pânã în prezent,  la sediul
I.G.J.R. nou împuternicit inspector general a
ordonat ca toate tablourile inspectorilor
generali J.R. care au fost la comanda dupã
general maior Olaru Mircea sã fie date jos, ,
ordin care a intrigat mulþi ofiþeri. Unica
explicaþie a Generalului Florea a fost ca nu
îi suporta, ºi... gata.
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Scrisori Þãranului Român

Mãria Ta, Þãran Român! (VIII)

va urma

Ai ºtiut întotdeauna sã îmbini munca cu
rugãciunea ºi cu distracþia. Nu ai fost nici
habotnic în credinþa ta, ci ai respectat pe fiecare
ºi credinþa lui, cu condiþia ca ºi tu sã fii respectat.
Ai împãrþit anul ºi lunile ºi sãptãmânile în zile
de muncã ºi zile de sãrbãtoare. Munca nu þi-a
mai fost trudã nesfârºitã, ci o pregãtire pentru
întâlnirea cu Dumnezeu ºi cu satul. Pentru
întâlnirea cu Dumnezeu ai avut grijã sã nu furi,
sã nu înjuri, sã nu faci rãu cuiva, sã nu pofteºte
pe ale altuia, sã posteºti la vremea cuvenitã, sã-
þi faci rugãciunile rânduite la vreme de searã ºi
de dimineaþã, la masã, la câmp, la drum ºi
oriunde  ºi oricând ai simþit nevoia. Þi-ai rânduit
straiele cele mai bune, mai noi ºi mai curate, ai
dat o bucatã de mâncare sau o hainã celui ce þi-
a cerut, ai ospãtat pe cãlãtor ºi n-ai alungat pe
cerºetor. Când a venit sãrbãtoarea, ai lãsat toate
în rânduialã din ajun ºi în revãrsat de zori ai
început sã pregãteºti toate cele cuvenite. La
vremea potrivitã, împreunã cu soþia ºi copiii ai
pãºit pragul bisericii, te-ai închinat, te-ai rugat,
ai ascultat, ai cântat, ai îngenuncheat, te-ai
spovedit, te-ai grijit ºi ai simþit cum þi s-a furiºat
Dumnezeu în suflet ºi-ai devenit mai tare, mai
bun, mai altfel decât în zilele de rând.
   Te-ai întors acasã cu faþa zâmbitoare ºi
sufletul împãcat, ai salutat ºi ai fost salutat de
cei întâlniþi în cale, ai mai schimbat o vorbã cu
unul ºi cu altul. Te-ai aºezat la masa încãrcatã
cu ce ai avut mai bun în cãmarã, i-ai mulþumit
lui Dumnezeu de binecuvântare ºi te-ai sãturat
de bucate ºi de voie bunã. Copiii erau numai
viaþã, chicoteau ºi înfulecau, nevasta îþi era
tânãrã, vrednicã ºi frumoasã. Cum sã nu-i
mulþumeºti lui Dumnezeu!?
   Cãtre searã, te îndreptai spre centrul satului,
acolo, în rãscrucea mare, unde veneau toþi din
sat. Veneau ºi lãutarii satului, ori alþii aduºi de
tineri din alte sate ºi începea hora. Jucau tineri
ºi vârstnici, ba chiar ºi bãtrâni ºi hora se fãcea
mare, ca un ºarpe uriaº, încolãcit. Care mai de
care cãuta sã iasã în evidenþã, fie prin
repeziciunea jocului, fie prin mãiestria miºcãrilor
pe care le fãcea. Cele mai multe jocuri erau sub
formã de hore. Nimeni nu mai ºtia adevãratul
sens al acestui aspect, dar hora rotundã, hora-
cerc nu era altceva decât reminiscenþã din
vechiul cult dedicat Soarelui în religiile
precreºtine. Hora se învârtea în sensul invers
rotirii acelor de ceas, ca o rugãciune a omului
de a se întoarce timpul înapoi, de a reveni la
origini, la tinereþe, la copilãrie. Hora însemna ºi
desprinderea de pãmânt, sfidarea legii
gravitaþiei. Omul din horã, zvâcnind spre înãlþimi
în ritmul trepidant al horei, încerca sã rupã
legãturile cu pãmântul ºi sã se avânte spre

Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
continuã verificãrile în toate pieþele agroalimentare
din Bucureºti ºi din þarã, în depozitele en-gros,
precum ºi în hipermarket-uri, punând accent pe
etichetare: indicarea corectã a localitãþii de
producþie, a datei recoltãrii pentru toate produsele
autohtone, a prospeþimii acestora ºi a þãrii de
origine ºi categoriei de calitate pentru produsele
provenite din import sau comerþ intracomunitar.
   Având în vedere cererea crescutã din aceastã
perioadã din partea consumatorilor de a se
aproviziona cu legume ºi fructe, inspectorii din
cadrul Direcþiilor pentru Agriculturã Judeþene ºi
a municipiului Bucureºti au intensificat acþiunile
de monitorizare ºi verificare a comerþului cu
legume ºi fructe pe toatã filiera, de la producere
pânã la comercializare, astfel încât consumatorii
sã poatã beneficia de produse de calitate ºi
etichetate cu toate elementele obligatorii.
   În prag de toamnã, producãtorii autohtoni
asigurã consumatorilor în cadrul pieþelor
agroalimentare ºi volante suficiente cantitãþi ºi
o gamã diversificatã de legume ºi fructe de sezon
din producþia autohtonã. Astfel, în pieþele
agroalimentare, în cele de gros sau în spaþiile
special amenajate se gãsesc legume ºi fructe
proaspete, la preþuri accesibile precum: tomate,
ardei gras, ardei gogoºari ºi kapia, vinete, cartofi,
varzã, morcov, rãdãcinoase, verdeþuri, conopidã,
pepeni verzi ºi pepeni galbeni, etc.
   Pânã la aceastã datã, în municipiul Bucureºti ºi
toate judeþele din þarã, în urma acþiunilor de
verificare a pieþelor agroalimentare, a
hypermarket-urilor ºi a depozitelor en-gros de
legume ºi fructe, pentru abaterile constatate au
fost aplicate amenzi contravenþionale în valoare
de 137.000 lei ºi 142 avertismente cu planuri
de remediere.
   În cadrul Programului Naþional de Monitorizare
a reziduurilor de pesticide din legume, fructe ºi
cereale, Autoritatea Naþionalã Fitosanitarã a prelevat
pânã în prezent la nivel naþional un numãr de 2.116
probe, din care au fost analizate 2.082, în vederea
depistãrii depãºirilor de reziduuri de pesticide, în
lucru aflându-se un numãr de 34 probe.
   Rezultatele analizelor de laborator confirmã
faptul cã legumele ºi fructele din producþia
autohtonã întrunesc standardele de calitate ºi nu
prezintã risc pentru consumatori.
   Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
va desfãºura în continuare acþ iuni  de
monitorizare a comerþului cu legume ºi fructe,
iar rezultatele acestor controale vor fi aduse la
cunoºtinþa opiniei publice.

 Biroul de presã

Legumele ºi fructele
româneºti sunt sigure

pentru consumînãlþimi... ªi ce frumoase erau horele noastre ºi
ce multe erau. Fiecare sat îºi avea repertoriul lui
de cântece ºi de hore ºi cu greu  puteai intra în
ritmul lor, dacã nu erai din partea locului.
   Bãtrânii osteneau mai repede ºi se retrãgeau
pe margini. Discutau cu ochii pe tinerii jucãuºi,
pe codanele care atunci se afirmau, pe hainele
lor frumos împodobite cu flori, cu mãrgele, cu
fluturi. Tinerii se ciondãrau care sã “ia hora
înainte”, care “s-o þinã”.
   Când soarele nu se mai vedea dupã linia
orizontului, cele mai multe dintre fete plecau
spre casã. Aºa primiserã învoire de la pãrinþi ºi
nu voiau sã-i supere, ca sã le mai lase ºi
altãdatã. Ieºeau ele, ce-i drept, pe la poartã, cu
voie sau fãrã ºtirea pãrinþilor ºi mai cochetau
pânã târziu cu câte un ales al inimii.
   A doua zi, dis-de-dimineaþã, ca ºi când nimic
nu s-ar fi întâmplat cu câteva ceasuri mai înainte,
gospodarii înjugau plãvanii ºi plecau la muncã,
la câmp, la pãdure, acolo unde era nevoie ºi unde
hotãrâserã. Munceau cu spor, cu gândul la felul
cum petrecuserã sãrbãtoarea din ziua precedentã
ºi la felul cum urmeazã s-o petreacã pe cea
urmãtoare. ªi toate erau într-o rânduialã de
veacuri statornicitã ºi nimic nu era întâmplãtor.
Sãrbãtoarea era o adevãratã purificare a
adâncurilor fiinþei, o primenire a sufletului, o
“reîncãrcare” a bateriilor.
   Astãzi mai vezi horele de altãdatã la televizor
ºi din când în când pe la câte un festival,
spectacol organizat de profesioniºti. La nunþi
ºi la petreceri tot mai puþini joacã horele noastre
populare. Nici nu le mai ºtiu. Cam toate se
reduc la o “sârbã” simplã, pe care nu
întotdeauna o ºtiu toþi. Cine mai ºtie sã joace
Bordeiaºul, Restemul, Ardeleanca ºi multe
altele?  Mai degrabã vezi ºiruri de cocoºaþi
“jucând” Pinguinul. Te cruceºti, vãzând oameni
în toatã firea cum se chinuie, crãcãnaþi, aplecaþi,
cu mâinile la spate, cu nasul la fundul celui
din faþã, mergând ca raþele la baltã. Acesta e
“dansul”! Te sperii, când vezi prin discoteci sau
la nunþi tineri jucând noile dansuri aduse de-
aiurea în peisajul românesc. Se zbat, se chinuie,
se frãmântã, parcã ar fi în focul iadului, de te
prinde mila de ei. Muzica e pe mãsurã.
Bubuiturile tobelor, scrâºnetele instrumentelor,
sunete devenite zgomote, fac ca “muzica nouã”
sã parã a fi venit din alte lumi.
   Tot mai rar ai prilejul, Mãria Ta, sã-þi vezi
horele adevãrate jucate de nepoþi ºi strãnepoþi,
tot mai rar muzica adevãratã îþi mângâie sufletul.
   Dar, apropo, Mãria Ta, tu chiar mai exiºti cu
adevãrat?

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Ion DUMITRU: Societatea de Culturã Româno-Germanã „Apoziþia“ e.V. München, la 50 de ani(6)
- 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

Întrucât, în perioadele amintite sumar, m-
am bucurat, ºi ne-am bucurat - de atenþia, ori
colaborarea a o mulþime de alþi oameni, pe care i-
am respectat -indiferent de bunele sau mai puþin
bune relaþii dintre ei ori chiar cu mine însumi-, ºi
care, în mod diferit mi-au înlesnit -ºi ne-au înlesnit-
ori au contribuit la cele întreprinse, chiar ºi în
folosul „Apoziþiei“, îmi permit, în încheiere, sã mai
amintesc -alfabetic-, mãcar câþiva dintre dânºii,
mare parte deja plecaþi dintre noi, dar a cãror
memorie, cu gratitudine, o pãstrez încã vie:

Hans Joachim ACKER, † Dinu ADAMEªTEANU,
† Nicolae ADAMEªTEANU, † Ion ALBESCU, †
Wolf von AICHELBURG, Dan ALEXE; Doina
ALEXANDRU (XIFTA), Sorin ANCA, Cornel
ANTONIU, Dinu AMZÃR, Constantin Angelescu,
George ANGELESCU, Ioana ANGELESCU, †
Liselotte ANTONESCU, † Silvia ATANASIU
PAVELESCU, Constantin APOLZAN, † Adolf
ARMBRUSTER, Cornel ARMEANU, † Oresta AST,
† George ASTALOS, † ªtefan BACIU, Pia BADER-
FÃRCÃªANU, Horia BAICU, Viorel BAETU, Romn
BAICAN, Carmen Francesca BANCIU, Emanuel
BANU, Nicolae BALOTÃ, † Anton BARASCHI, Anca
BÃDÃRÃU, George BÃLAN, † Max BÃNUª,
Carmen BÃRBULESCU, † Silvia BÃRBULESCU,
† Msgr. Octavian BÂRLEA, † Nicoarã
BELDICEANU, † Irene BELDICEANU- STEINHERR,
† Noel BERNARD, † Sydonia BERNARD, † Iancu
Ion BIDIAN, † Ioan BOACÃ, † Antuaneta BODISCO,
† Mircea Ioan BOGDAN, George BÃLAN, Mihaela
BOLDUR, Doru BRAIA, Elena BRAIA, † Adrian
BRATFÃLEANU, Caterine BRAUN, † Dinu
BRÃTIANU, Marinel BRINCÃU, † Ioana BRÃTIANU,
Vlad BRUSESCU, Diana BUGAJEVSKI, † Virgil
BULAT, Ion BULEI, † Preda BUNESCU, † Miron
BUTARIU, Silvia BUTNARU, Mihai CAITAR, †
Marietta CALOGERA, † Eliza CANTARAGIU,
Constantin CARADJA, † Gheorghe CARAGAÞÃ,
Ion CARAMITRU, Matei CAZACU, Nicholas
CATANOY, † Matei CÃLINESCU, † Eliza
CANTARAGIU, † Vladimir CANTARAGIU, Cornel
CAZACU, † Alexandru CÃPªUREANU ºi soþia, †
Nicolae CIACHIR, † Gheorghe CEAUªESCU, †
Jeana CERNÃTESCU, † Dan CERNOVODEANU,
Ioana Maria CHIHAIA, Ana Maria CHIRA, † Ion
CHIRILÃ, Eva CHRISTIAN, † Nicolette CHRISTEN,
† Teodor CHRISTEN, Mirka CICALÃ, † Alessandro
CIFARELLI, † Silvia CINCA, Gerhild
CIMSMÃRESCU, Emil CIRA, † Hortense CISZEK,
Ovidiu CIUBOTA, Dan CIUDIN, Csian CIUREA,
Eugen COJOCARU, Magdalena
CONSTANTINESCU- SCHLESAK, Marilena
CONSTANTINESCU-ROTARU, Petre
CONSTANTINESCU, † Roger CONSTANTINESCU,
† Val CORDUN, † Ben CORLACIU, Ioan CORNEA,

Nicolatta CORTEANU-LOFREDO, Viorica
CORTREZ-GUGUIANU (ARMBRUSTER), Dl.
COSMESCU, Olga COSMESCU, Livia
COSTAMAGNA, Victor COSTAMAGNA, Romuald
COVALESCU, Emilia COVINO, Alina COZAN,
Mihaela CRÃCIUN, † Anton CRIHAN, † Anastasia
CRIªAN, Graziana CRIªAN, † Liviu N. CRISTEA,
† S.S. Episcop Vasile CRISTEA, † Dan CUCU, Dan
CULCER, † Sorin CUNEA, † Ion DAN, † Mircea
DAN, Dan DÃNILÃ, † I.G. DIMITRIU, Angelica
DORDEA, George DORDEA, Stefane DORDEA, †
Marin DORDEA, Sorin DÃGOI, Brigitte
DRODTLOFF† George DUCA, † Grigore
DUMITRESCU, Trudi DUMITRESCU, † Margareta
DUMITRESCU, Ute DUMITRESCU, Raluca
DUMITRICA, † Mihai DUNCA, Sanda DUNCA,
Alexandru ECOVOIU, Carmen EMINGER,
Constantin ERETESCU, Vladimir ESKENAZY, Pãr.
Ioan Irineu FÃRCAª, Pãr. Simion FELECAN,
Michael FERNBACH, Cecilia-Sanda FETTICH, †
Violette FILDERMANN, † Florin Octavian
FILIPESCU, FOCªENEANU, Alexandra
FLORESCU, Nicolette FRANK, † Victor FRUNZÃ,
Beatrice FUCHS, Luminiþa GABREA, † Paul
GAFTON, † Ion GANE-ARGEª, † Georg GANE, †
Mariane GANEA, Horia GÂRBEA, † Horia
GEORGESCU, Mary GEORGESCU, † ªtefan
GEORGESCU-OLENIN, † Vlad GEORGESCU, Anca
GERNER, † General Ion GHEORGHE, Ruxandra
GHEORGHIÞÃ, Tudor GHEORGHE, † Griºa
GHERGHEI, Wilhelm GHISE, Ingo GLASS, Lucian
GLASS, Geo GOIDACI, † Nicolae GOLDFIN, Hans-
Joachim Huprich GRUMM, Victor HAGEA, Helmut
A. HATZFELD, Klaus HEITMANN, † Vintilã HORIA,
† Dinu IANCULESCU, † Corneliu IANATOS, Doina
IENCIU, † Dorina IENCIU, Helene Ioana IERONIM,
Dorina ILIESCU, Ruxandra ILIESCU-STEINER, Ion
IOANID, † Alexandru IONESCU, † Alexandru
IONESCU-LUNGU, Cornel IONESCU, Dan
IONESCU, Irina IONESCU, Rãzvan IONESCU-
QUINTUS, † Dan Tãsel IONESCU, † Cicerone
IONIÞOIU, † Mircea IORGULESCU, † Petru IROAIE,
† Gheorghe ISTRATE, Cristian ISTRÃTESCU, Adina
JANSEN, Constantin JANSEN, † Adrian JIANU, †
Astrid KANTERIAN, Alice KANTERIAN, † NUbar
KANTERIAN, † Otto KLETT, Tomi KVANIAN,
Vladimir LACATOª, Helene LAHNI, Vroni LAHNI
(Brunner), † Liviu LEUCA, Georg LITA, Nora LITA,
Despina LEONHARD, † Eugen LOZOVAN, †
Alexandru LUNGU, † Nicolae LUPAN, Pãr. Florin
LUPULEASA, Svetlana MAIER, † Virgil
MIHÃILESCU, † Liviu N. CRISTEA, † S.S. Episcop
Vasile CRISTEA, † Aurel MANOLESCU, Ioana
MÃGURÃ - BERNARD, Rodica MARINESCU,
Cornelia VISSARION-MÃNUCEANU, † Bruno
MANZONE, Brânduºa MASSION, †Vasile
MÃNUCEANU, Iulian MÂNZU, Monica

MIHÃILEANU, † Virgil MIHÃILESCU, † D-na
MILONADIS, † Nicolas MUNTEANU, † Angela
MARINESCU, † Hieronimus MENGES, † Pãr.
Alexandru MIRCEA, Octavian MOªAILOV, Valeria
MOªAILOV, Nicolle MOSCU, † Fam. MOªUNA
SION, Maria MUGUR-STIEF, Vlad MUGUR, Remus
MUNTEAN, † Nicolae MUNTEANU, Ana
MUREªANU- HAGIU, Gabriel MUSCELEANU, †
Victoria MYLONADIS, Veronica NANU, Mihael
NEAGU, Raluca NEGREANU, † Vlad NEGREANU,
Virgil NEMOIANU, Elena NESTOR, † Doru
NOVACOVICI, Jean OPINCARU, † ªerban
ORESCU, Ovidiu OTEA, Carmen PANKAU, † Ilie
PÃUNESCU, Virgil PETALA, D-na
PETALA,Cornelia PETRATU, † Alexandru PETRE,
Raluca PETRULIAN, Delia ºi Radu PFEILER, Paul
PFENNIGS, Ion PISO, Dan PLATON, Gabriel
PLEªA, Alexandra POLIZU, † Mircea POMPEY-
COJOCARU, Carmen POMPEY, Ioan POP, Ion
Aurel POP, Traian POPTRAIAN, † Pãr. Dumitru Em.
POPA, † Pãr. Flaviu POPAN, Adriana POPESCU,
† Auricã POPESCU, † Mircea POPESCU, Cornel
POPESCU, Silvestru POPESCU, Teofil POPESCU,
Titu POPESCU, Silvia POPESCU, Eugen POPIN,
Theodor POPOVICI, † Aniºoara POPPER, † Olga
PORUMBARU, Brânsuºa PREDESCU, Constantin
PRELIPCEANU, † Remus RADINA, † Edgar
RAFAEL, Emil RAÞIU, † Rutti RÃÞEANU, †
Eleodor RÃU, Mihaela ROGOJAN, † Mihnea
ROMALO, Anca ROMALO- BUESCU, Fam. Bebe
ROMAN, Mrina ROMAN, Traian ROMAN, †
Yvonne ROSSIGNON, † Laura ROªCA, †
Romulus RUSAN, Mihai RUSU, Horst SAMSON,
† Ioan SÃLÃJAN, Alina SANDU, Gheorghe
SÃSÃRMAN, Marianne SÃSÃRMAN, † Andrei
SÃVULESCU, Coca SÃVULESCU, Andrei
SÃVULESCU, † Emerich SCHEAEFER, Raluca
Ilinca SCHMIDT, † Marcel SCHMIDT, Ionela
Maria SCHULER, Ronald SCHULLER, Gheorghe
SCHWARZ, † D-na SCHWERTHOFFER, Al.
SEIMEANU, Vladimir SOCOR, Florentin
SMARANDACHE, † Mira SIMIAN, † Lucia
SOREANU, † Horia STAMATU, Corneliu STAN,
Gheorghe STANA, Gheorghe STANOMIR, Vlad
STANOMIR, Mihael STURDZA, Alexandra ªORA,
Marianne ªORA, Mihai ªORA, † Hadrian
STEKLATSCH, Dolly STERIOPOL, Andi
ªTEFÃNESCU, Crisula ªTEFÃNESCU, Ingeborg
STROESCU, † Petre ªerban STURDZA, † Florea
ªTEFÃNESCU, Alexandru ªUGA, Malila
SZABADOS, Claudiu SZABO, Anda TAGLICT, †
Ion TÂNJALÃ; † Aurel TÃUTU, † Doina TÃUTU,
D-na TÂNJLÃ, Cezar TÃTARU, Teresia TÃTARU,
† Alexandru TEODORESCU, Lucreþia TERCHILA,
Alina THEODORESCU-DRÃGOI, † Margreta
THEODORESCU, † Nicolae Þimiraº, Alex
TUDOR,
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Schimbãri în plan financiar, la secþiunea bani
ºi bunuri administrate ºi folosite în comun cu alþii.
Este posibil sã primeºti o sumã de bani restantã,
sã reuºeºti sã achiþi datorii vechi sau sã lãmureºti
chestiuni privitoare la moºteniri ºi partaje. Verificã
atent fiecare document ºi informeazã-te în
permanenþã din surse sigure. Existe amãnunte
necunoscute, dar importante vizavi de ceea ce se
petrece în plan financiar. De evitat investiþiile de
anvergurã ºi a-i lãsa pe alþii sã profite de pe urma
veniturilor tale! Activitãþi intelectuale, planuri de
cãlãtorii, abordarea unei noi filozofii de viaþã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Perioadã importantã în plan partenerial. Se
finalizeazã o etapã, asta însemnând desprinderea
de un partener de viaþã, desprinderea dintr-o
colaborare profesionalã neprofitabilã sau
reconfigurarea alteia din toate punctele de vedere.
De reþinut cã nu este ceea ce pare. Nebuloasa care
domneºte în acest segment de viaþã îþi creeazã multe
iluzii ºi dezamãgiri. Prudenþã, detaºare ºi nu te baza
pe niciun partener, oricât de minunat ar pãrea la
prima vedere. Demersuri financiare privitoare la
cheltuieli comune cu alþii, achitarea unor datorii,
dar este posibil sã ºi primeºti ceva bani, bunuri
sau favoruri deosebite.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Se contureazã schimbãri la locul de
muncã. Observã atent ceea ce se petrece în preajma
ta ºi evitã luarea deciziilor importante. Se finalizeazã
o etapã profesionalã, se reconfigureazã activitatea,
relaþiile colegiale, dar ºi condiþiile de muncã.
Informeazã-te corect ºi la timp din surse sigure ºi
nu slãbi vigilenþa. În umbrã încep sã se activeze
conflicte serioase. Amestecul dulce-amar din
domeniul profesional în care activezi te poate
neliniºti, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei depãºi
totul cu bine. Foarte bine susþinute sunt relaþiile
parteneriale, asta însemnând cã apar noutãþi
deosebite, atât într-o relaþie personalã, cât ºi într-o
relaþie de colaborare profesionalã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Perioada te predispune la focusarea pe relaþiile
sentimentale. O relaþie amoroasã se poate finaliza
sau cel puþin îºi schimbã condiþiile ºi termenii de
desfãºurare. Mai puþin probabil sã te implici într-o
relaþie nouã ºi oricum nu se recomandã. Relaþiile
cu copiii intrã în discuþie în chip zgomotos.
Diferenþa de mentalitate dintre tine ºi ceilalþi mai
ales în plan afectiv poate duce la reconfigurarea
relaþiilor dintre voi. Prudenþã, rãbdare, ascultã ce
au de zis ceilalþi ºi gândeºte-te pe îndelete cum
vei proceda în continuare! Existã detalii ascunse
vizavi de acest segment, care îºi fac simþitã prezenþa
prin situaþii bizare. Mult de lucru la serviciu, dar ºi
acasã în plan personal. Sãnãtatea este vulnerabilã
în partea a doua a sãptãmânii.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Se recomandã orientarea eforturilor spre
segmentul domestic ºi spre relaþiile familiale. Vor
avea loc discuþii importante, întâlniri deosebite cu
neamurile, vizitarea locurilor natale ºi trasarea
planurilor de viitor. Este nevoie de schimbãri majore
în spaþiul de locuit, însã deocamdatã verificã atent
instalaþiile de apã. Sunt posibile avarii de la ºi prin
apã. Fii prudent vizavi de dialogurile cu membrii
familiei, pentru cã existã tensiuni. Cei dragi au alte
planuri domestice ºi comunicã asta destul de
vehement. Cu puþin efort ºi bunãvoinþã se poate
ajunge la un consens cu toatã lumea. Relaþiile
amoroase sunt surprinzãtoare. Activitãþi recreative
ºi hobby-uri deosebite.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Multe discuþii ºi întâlniri cu persoanele din
anturajul apropiat! Este bine sã reþii informaþiile
vehiculate în preajma ta ºi subiectele pe care le
discuþi cu ceilalþi, întrucât îþi vor fi de folos la
momentul potrivit. Demersuri intelectuale, rezolvarea
unor chestiuni personale ºi profesionale, multe
cãlãtorii pe distanþe scurte. Deciziile importante ºi
asumarea unor responsabilitãþi majore, lasã-le pentru
o altã perioadã mai bunã. Acasã în familie sunt multe
treburi de fãcut, bine fiind sã te implici serios în
rezolvarea lor. Discuþii ºi întâlniri cu neamurile.
Comunicarea este deficitarã în aceastã sãptãmânã,
deci fii foarte prudent.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Este nevoie sã te ocupi de segmentul financiar.
Se finalizeazã o etapã de câºtig din munca proprie,
fiind astfel posibil sã te orientezi spre alte surse de
venit. Fii prudent vizavi de bani, deoarece sunt
posibile multe încurcãturi ºi minciuni. Verificã
fiecare document care îþi atestã drepturile salariale
ºi evitã cheltuielile extravagante. Factorul
necunoscut îþi poate crea neplãceri când ºi cum te
aºtepþi mai puþin. Provocarea perioadei analizate
constã în a învãþa sã gestionezi corect banii ºi a-þi
remodela viziunea asupra lor. Practic banii ajutã la
efectuarea unor schimburi, care aduc energii în
viaþa ta, dar te ºi elibereazã de acelea care nu-þi
mai sunt de folos. Multe dialoguri cu persoanele
din anturajul apropiat ºi cãlãtorii scurte.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

O perioadã importantã pentru tine, întrucât te ajutã
sã finalizezi treburi restante, sã renunþi la obiceiuri
proaste, sã-þi trasezi noi planuri de viitor ºi sã te
orientezi spre relaþii de o mai bunã calitate. Chiar
dacã, stãrile tale de spirit fluctueazã mult ºi
sãnãtatea este vulnerabilã, te poþi concentra pe ceea
ce îþi este þie de folos acum. Totuºi nu forþa nota,
ocupã-te numai de treburi uºoare ºi la nevoie cere
sprijinul celor dragi. Multe revelaþii, informaþii
deosebite obþinute pe cãi neobiºnuite, asumarea
unor responsabilitãþi noi. A doua parte a sãptãmânii
evidenþiazã cheltuieli însã primeºti bani, cadouri
sau favoruri dinspre segmentul profesional.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Perioada analizatã îþi aduce informaþii preþioase,
pe cãi neobiºnuite. Discuþii tainice cu oameni
importanþi, mai ales privitoare la segmentul
partenerial. Este posibil sã decizi desprinderea de
unii parteneri, fie cã este vorba despre partenerul
de viaþã, fie despre cei de afaceri sau despre
colaboratori. Prudenþã, rãbdare, mãsurã în toate!
Sãnãtatea este vulnerabilã ºi de aici apar tot felul
de stãri fluctuante. În a doua parte a sãptãmânii te
vei simþi mai bine, dar nu forþa nota. Sunt ºanse
mari de progres ºi de schimbarea unor planuri
personale sau profesionale care nu au dat roadele
scontate pânã acum.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Relaþiile socio-profesionale sunt foarte active la
începutul sãptãmânii. Discuþii, întâlniri la nivel înalt
cu ºefi sau cu reprezentanþii unor instituþii oficiale.
Se contureazã un final foarte clar în unele relaþii,
mai ales în relaþiile cu unii prieteni sau cu unele
persoane care te-au susþinut cumva în proiectele tale
profesionale. Prudenþã, întrucât existã multe
necunoscute importante în acest segment de viaþã,
iar iluzia ºi dezamãgirea sunt de proporþii. Evitã sã
povesteºti multe ºi mãrunte despre tine ºi despre
planurile tale personale de viitor. Sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel încât ai nevoie de odihnã ºi
detaºare de cotidian. Discuþii de tainã cu cineva
drag ºi de încredere.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna îþi aduce în atenþie segmentul
profesional ºi relaþiile aferente. Se contureazã un final
în privinþa statutului socio-profesional. Imaginea ta
în ochii altora se va modifica, depinzând numai de tine
cum ºi în cel fel. Este bine sã eviþi a povesti amãnunte
despre tine ºi planurile tale de viitor, pentru cã unii pot
interpreta greºit totul ºi de aici reacþii în consecinþã. La
serviciu, se poate finaliza o etapã de lucru. ªefi care se
schimbã, condiþii noi de muncã, implicare în activitãþi
profesionale de anvergurã. Noutãþile sociale sunt
frecvente ºi de bun augur. Totul este sã fii deschis, pregãtit
ºi bine informat. Prietenii îþi sunt alãturi cu sfaturi
interesante.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Multe dintre concepþiile tale se vor modifica
începând cu aceastã sãptãmânã. Te vei orienta spre
alte filozofii de viaþã ºi spre a relaþiona cu oameni
valoroºi ºi bine experimentaþi în ale vieþii. Activitãþi
intelectuale de anvergurã, planuri de cãlãtorii, de studii
ºi de reluare a unor secvenþe de învãþare-evaluare.
Relaþiile cu strãinãtatea sunt deosebite. Unele se
finalizeazã, fãcându-se loc pentru altele. Este posibil
sã cãlãtoreºti pe distanþe lungi, dar fii prudent, pentru
cã neplãcerile apar când te aºtepþi mai puþin. Multã
animaþie în plan profesional, fiind vorba de discuþii
importante cu ºefii ºi colegii de muncã. Schimbare
de statut socio-profesional. Autor: AstroCafe.ro

(5 - 11septembrie 2019)
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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

Perechea euro/leu a avut o
evoluþie stabilã în august, ea
menþinându-se în culoarul 4,72 –
4,73 lei. Comparativ cu sfârºitul lui
iulie diferenþa de curs a fost mai micã
de jumãtate de ban.

La debutul perioadei analizate
anunþul fãcut de ALDE cã pãrãseºte
coaliþia cu PSD a produs aprecierea
euro la 4,3722 lei, pentru ca prima
ºedinþã din septembrie sã aducã o
medie de 4,7230 lei. La finalul
intervalului, euro a crescut la 4,7273
lei, când dupã anunþarea mediei de
cãtre BNR cotaþia a urcat la 4,733 lei.

Dolarul american a crescut la sfârºitul
lui august cu 3,6 bani comparativ cu
finalul lui iunie. În perioada analizatã,
cursul a urcat de la 4,2638 la 4,3195
lei, valoare care nu a mai fost atinsã de
la începutul lui 2017.

Moneda elveþianã a crescut
comparativ cu finalul lui iulie cu 4,6
bani. În intervalul analizat ea a fluctuat
în culoarul 1,082 – 1,093 franci/euro,
iar media ei a urcat 4,3403 la 4,3644
lei. Un curs asemãnãtor a mai fost
atins în 27 ianuarie 2015, la câteva
zile dupã ce Banca Elveþiei a decis sã
renunþe la plafonul de 1,20 franci/
euro, ceea ce a creat mari probleme
celor cu credite în moneda helvetã.

Uncia de aur a crescut la începutul
perioadei pe pieþele specializate pânã
la 1.550 dolari, maxim al ultimilor
ºase ani. La sfârºitul intervalului ea
fluctua între 1.524 – 1.535 dolari,
ceea ce a fãcut ca BNR sã stabileascã
un preþ al gramului de aur de
212,9744 lei, valoarea care reprezintã
un nou record istoric, al zecelea
înregistrat de la începutul lunii trecute.

Comparativ cu decembrie trecut,
când preþul mediu a fost de 164 lei,
creºterea este de 48 lei, ceea ce
reprezintã un profit de circa 30%!  Radu Georgescu

August a fost o lunã stabilã
pentru euro/leu

Banca centralã a continuat sã sterilizeze
excesul de lichiditate din piaþa
interbancarã. Ea a atras în 2 septembrie
depozite în valoare de circa 1,94
miliarde lei, la o dobândã de 2,5%,
egalã cu cea de politicã monetarã.

Aceastã intervenþie a fãcut ca indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea
dobânzilor la majoritatea creditelor în
lei, sã stagneze la 3,05%, iar cel la ºase
luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, la 3,13%, cel mai
scãzut nivel începând cu iunie trecut.

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
3,19%, iar cel la 12 luni la 3,24%.

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%.

La sfârºitul lunii august euro a
coborât sub bara de la 1,10 dolari, la
1,0963 dolari, tendinþã care s-a
manifestat ºi la finalul intervalului,
când cotaþia a scãzut pânã la 1,0926
dolari, valoare care a mai fost atinsã
în primãvara lui 2017.

Deprecierea se datoreazã politicii
monetare relaxate pe care BCE o va
avea sub conducerea viitorului sãu
preºedinte, Christine Lagarde, aºa
cum a lãsat aceasta sã se înþeleagã.
Valorile mai mici ale dobânzilor vor
reduce atractivitatea plasamentelor
în moneda unicã.

Dupã mai multe zile sub pragul de
10.000 dolari, bitcoin creºtea pe
platformele specializate 10.100 –
10.500 dolari, revenind astfel la
valorile de la începutul perioadei.
Analiza cuprinde perioada 28 august
– 3 septembrie.

 Urmare din pag. 1 Olimpiada Internaþionalã de ªtiinþe ale
Pãmântului este o competiþie în cadrul cãreia concurenþii susþin individual o probã
teoreticã ºi una practicã. Pentru a încuraja colaborarea între elevii din þãrile
participante, se organizeazã echipe internaþionale, care primesc teme de cercetare
privind poluarea mediului dintr-o anumitã arie geograficã ºi sarcina de a realiza un
proiect cu posibile soluþii pentru ameliorareaproblemelor din zona respectivã. 
   La a XIII-a ediþie a Olimpiadei Internaþionale de ªtiinþe ale Pãmântului
(Daegu, Coreea de Sud, 26 august – 3 septembrie) au participat 163 de
elevi din 41 de þãri. BIROUL DE COMUNICARE

Echipa României: patru medalii la ...

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

     COMUNA PONOARELE anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 57A”, propus a fi amplasat
în judeþul Mehedinþi, intravilanul ºi extravilanul comunei Ponoarele.
     Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. Bãile Romane nr. 3, în zilele de luni – joi între orele 900-
1400,  vinerea  între orele 900-1200 ºi la sediul primãriei.
     Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.
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Inter Crãguieºti, campioana a
en-titre a Ligii a V-a Mehedinþi, a
fost învinsã în prima etapã a
noului sezon, cu scorul de 2-1,
în deplasarea de la Coºuºtea
Cãzãneºti. Adrian Mica a deschis
scorul pentru gazde, în minutul
15, Cristian Dumbravã a egalat în
minutul 22, iar Gabriel Mãtiºanu
a adus victoria echipei din
Cãzãneºti, în minutul 85. Scorul
rundei l-a izbutit nou-înfiinþata AS
Noapteºa, care s-a impus,
surprinzãtor, cu 5-4 în deplasarea
de la Voinþa Vrata.

Campioana sezonului
precedent, CS Strehaia, a debutat
cu dreptul în noua ediþie a Ligii a
IV-a Mehedinþi. În prima etapã a
sezonului 2019-2020, echipa
antrenatã de Mircea Danciu a
dispus, pe teren propriu, cu scorul
de 2-1 de AS Turnu Severin, prin
golurile marcate de Andrei Enea

Patronatã de  Adrian Mititelu, FCU
Craiova 1948 a obþinut a doua
victorie din cadrul noului sezon al
Ligii a III-a. În runda secundã, echipa
antrenatã de Eugen Tricã a dispus,
sâmbãta trecutã, cu scorul de 2-1 de
nou-promovata Gilortul Târgu
Cãrbuneºti, prin golurile marcate de
Kevin Trabalka (54) ºi Sorin Avram

(73), respectiv Andrei Meliþã (57).
La meciul de pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu
Severin au asistat, în premierã, ºi
membrii galeriei Peluza Sud ‘97,
care, sezonul trecut, refuzaserã sã
facã deplasarea la partidele de la
malul Dunãrii, nemul-
þumiþi de faptul cã
patronul Mititelu n-a
gãsit o soluþie ca echipa
sã-ºi dispute meciurile de
pe teren propriu în Bãnie.

 FCU Craiova va
disputa ºi urmãtorul
meci, cu CS Filiaºi, pe

Debut cu dreptul pentru
campioana Strehaia

(26) ºi Costinel Simulescu (56),
respectiv Andrei Dumangiu (90).
O victorie mult mai facilã a obþinut
Pandurii Cerneþi, care s-a impus
cu 4-1 în deplasarea de la Vânju
Mare. Eugen Lãtea a deschis
scorul pentru gazde, în minutul 3,
dar Virgil Creþu (15), Lucian
Zamfir (30), Mãdãlin

Mãtãsãreanu (58) ºi Mihai
Ungureanu (73) au întors
rezultatul ºi au dus Pandurii
pe primul loc. În derby-ul
rundei inaugurale, Recolta
Dãnceu a câºtigat la “masa
verde” meciul cu Viitorul
ªimian, deoarece adver-
sarii au avut vizele medicale
expirate pe carnetele de
legitimare ale jucãtorilor,
motiv pentru care arbitrul
Luis Balangã nu a permis,
conform regulamentului, ca
meciul sã se dispute.

Liga a IV-a - Etapa I
CS Strehaia - AS Turnu Severin 2-1
Victoria Vânju Mare - Pandurii Cerneþi 1-4
Recolta Dãnceu - Viitorul ªimian 3-0
AS Obârºia de Câmp - Viitorul Cujmir3-0
Inter Salcia - Dierna Orºova 1-0
Unirea Gârla Mare - Cerna Baia de Aramã
(reprogramat)
Etapa viitoare
Dierna Orºova – AS Obârºia de Câmp
AS Turnu Severin – Inter Salcia
Pandurii Cerneþi – CS Strehaia
Viitorul ªimian – AS Unirea Gârla Mare
Viitorul Cujmir – Recolta Dãnceu
Cerna Baia de Aramã – Victoria Vânju Mare

   Derby-ul etapei viitoare este
programat sâmbãtã, de la ora 17:00,
între Pandurii Cerneþi ºi CS
Strehaia. De la aceeaºi orã, pe
stadionul Schela-ªtrand, se joacã
AS Turnu Severin – AS Obârºia de
Câmp. Clasatã sezonul trecut în
subsolul clasamentului, echipa

severineanã sperã acum într-o
poziþionare în partea superioarã a
ierarhiei, dupã ce ºi-a întãrit lotul
în pauza competiþionalã de varã
prin aducerea mai multor jucãtori
care au evoluat sezonul trecut în
Liga a IV-a Dolj, la Tractorul Cetate.

Campioana Ligii a V-a, învinsã la Cãzãneºti
Liga a V-a - Etapa I
Coºuºtea Cãzãneºti - Inter Crãguieºti 2-1
Viitorul Dârvari - Dunãrea Hinova 3-0
Real Vânãtori - ASG Hinova      5-3
Voinþa Vrata - AS Noapteºa      4-5
Voinþa Opriºor - ªtiinþa Broºteni  3-0
Avântul Bistriþa - Viitorul Floreºti 1-0
AS Pruniºor  a stat
Etapa viitoare
Viitorul Floreºti – AS Pruniºor
ªtiinþa Broºteni – Avântul Bistriþa
AS Noapteºa – Voinþa Opriºor
Dunãrea Hinova – Real Vânãtori
ASG Hinova – Voinþa Vrata
Coºuºtea Cãzãneºti – Viitorul Dârvari
AS Inter Crãguieºti – stã

 M. O.

FCU Craiova joacã la Severin ºi cu Filiaºi

 M. O.

Liga a III-a, seria a IV-a, etapa a II-a
FCU Craiova 1948 - Gilortul Tg. Cãrbuneºti 2-1
ACS Poli Timiºoara - ACSO Filiaºi     1-2
Flacãra Horezu - ªoimii Lipova     2-0
Gloria Lunca Teuz Cermei - Viitorul Dãeºti   2-4
LPS Cetate Deva - CSC Ghiroda     0-4
CS Hunedoara - Naþional Sebiº              4-2
Criºul Chiºineu Criº - CSC Dumbrãviþa   1-1
Fortuna Becicherecu Mic - Progresul Pecica 2-0

Municipalul severinean, deºi are
calitate de echipã-oaspete în etapa a
III-a. Cele douã combatante s-au
înþeles ca meciul-direct sã aibã loc la
malul Dunãrii. Astfel, partida CS
Filiaºi – FCU Craiova este
programatã vineri, de la ora 17:00,
pe arena de 19.000 de locuri. Ambele
echipe doljene repartizate în Seria a
IV-a au maximum de puncte dupã
douã runde. Etapa trecutã, CS Filiaºi
s-a impus cu 2-1 în deplasarea de la
ACS Poli Timiºoara. Ambele goluri
ale oltenilor au fost marcate de
severineanul Claudiu Ghighilicea, în
minutele 55 ºi 83.
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii
mei cetitori de Obiectiv, trecu ºi vara,
veni toamna, încep sã sã numere
bobocii, numai lu’ Sucã nu prea-i
ies la numãrãtoare. Pã da, cã i-a lãsat
liberi ºi numai jumate s-au mai
întors, restul au ajuns pe masã la ai
lu’ Zbanghiu, cã cicã dacã i-a gãsit
rãtãciþi era ºi pãcat.

Da apropo de al lu’ Zbanghiu,
nerodu ãsta fu sã dea bacu’ în
sesiunea a doua ºi fu printre ãia 3
din 4 de picarã a doua oarã pe anu
ãsta în Mehedinþi. Pã da, cã l-a mai
dat acum câþiva ani, da nu s-a lipit
cartea de el, ca apa de gâscã.

Mã nepoate, da fãcu nea prefectu’
numãrãtoare la ºcoli, inspecþie ce
mai ºi zisã cã nu prea e mulþumit,
cã multe nu sunt pregãtite de noul
an ºcolar. Pã ºi mai sunt câteva zile,
de ce ar fi pregãtite aºa repede?!
Ce aºa mare grabã? Parcã era
valabil odatã proverbul ãla cu vara
sanie ºi iarna car, da acuma nu mai
e în trend. Bine cã i s-au prezentat
lu’ nea Drãghiea concluziile
controlului pin ºcoli, da mai bine i
sã prezentau niscaiva rezultate.

ªi când þi-e lumea mai dragã,
apare ºi pesta porcinã în Mehedinþi,
ca sã fie treaba treabã. Da sã pune
mocheta verde, cu neºte soluþie ºi
sã trece peste ea cu maºinile ºi cicã
gata, s-a rezolvat ºi cu pesta. ªi
merge treaba mai departe. Veta
ieste tare supãratã pe chestia asta
ºi-l someazã pe nea ministru Daea
sã sã implice ºi sã nu lase judeþu’
‘mnealui la mâna... pestei, fie ea ºi
de porc din Africa.

Acuma, unii zic de
monumentele astea istorice de
pi la noi cã sunt lãsate pradã
uitãrii, da situaþia cicã ar fi
oareºce diferitã. ªi asta pentru
cã situaþia juridicã a terenului
pe care e investiþia nu e prea
lãmuritã ºi de asta pin zonã nu
se poate face decât niscaiva
curãþenie. Adicã, dacã te apuci
sã bagi neºte bani publici în
monument, s-ar putea sã ai de-
a face cu neºte instituþii, care
sã zicã cã s-a fãcut ilegal ºi sã
plãteºti cât nu face. Aºa cã mai bine
sã lãmureºte situaþiunea ºi dupe aia
sã întâmplã sau nu neºte lucruri de
respect pentru trecutu’ nostru istoric.

Mã nepoate, sã pare cã iarna asta
ne încâlzim ca ºi pãnã acuma, iarã
de iarna viitoare s-ar putea sã ne
uitãm la un început de centralã nou-
nouþã, pe banii împrumutaþi di la stat.
Pã da, cã sã oficializã un program
guvernamental ºi acuma primãriile se
pot împrumuta sã investeascã în
centrale termice pentru încãlzirea
populaþiei, adicã juma de treabã ar fi
deja fãcutã. Mai urmeazã ºi
concretizarea ºi aºa poate terminãm
cu povestea asta interminabilã. Cea
cu încãlzirea severinenilor, sã ºtie.

Da cine mai suntem noi ALDE?  Se
întreabã nea Ion Cupã, deputat
ALDE... Pãi dupã ce s-a flondorit pi
la partidele care i-au fost de folos, sã
supãrã pe facebook, pe nea Tãriceanu
ºi începu sã sã întrebe cum de s-a
ajuns la un pas de dispariþie de pe
scena politicã. ªi normal, la 4% nea
Cupã mai vrea ºi acces la mãlai. Da

las cã sã reorienteazã nea Ion ºi acuº-
acuº îl regãsim pe listele vreunui
partid de dreapta. Cum a mai fost, nu?

Mã nepoate, pãnã la urmã e bine
cã Severinu sã extinde. S-a construit

mult, apãrând
adevãrate cartiere cu
case care mai de care
mai cochete. Sigur mai
dureazã pânã va apãrea
ºi asfaltul, da mãcar
identificarea adreselor
ar trebui sã sã realizeze
în timp real ºi util.
Altfel se va întâmpla sã
umbli ca bezmeticu,
pentru aflarea unei
adrese. Aºa s-a întâmplat ºi zilele
trecute, când o Ambulanþã bâjbâia
sã afle adresa unei urgenþe de pe o
stradã pe Serpentina Roºiori. ªi
data viitoare s-ar putea sã sã
sfârºeascã cu o tragedie ºi atunci
sã vezi alarmare.

ªi dacã vorbirãm de Serviciul
Judeþean de Ambulanþã Mehedinþi,
iote cã mai apãru un scandal dupã
recentu’ examen pentru ocuparea
unui post de asistent de farmacie,

Sucã ºi bacu întârziat al lu’ Zbanghiu,
ºcolile nepregãtite ºi pesta de pin Mehedinþi

unde rezultatu’ la proba scrisã sã lãsã
cu tãrãboi... penal. Sucã zâce cã
organele abilitate ar trebui sã verifice
ce ºi cum, ca sã nu sã ajungã la
anchete ºi procese ca la precedentu’

examen, tot la Ambulanþã. Cu
acuzaþii de genu “eu n-am pus mâna
pe usturoi, chiar dacã-mi pute
gura”. Da, tot nerodu de nepotu-miu
ieste convins cã cine trebuie, ca ºi
iel, a primit aceleaº documente
incriminatorii. Om vedea!

Da veni toamna, sã face zaibãru,
începe ºcoala, sã numãrã bobocii,
aºa cã pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!

 nea Mãrin


