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Prima zi de ºcoalã - 9 septembrie 2019

Lucrãrile pentru reabilitarea, modernizarea ºi extinderea Bazinului de
înot din Drobeta Turnu Severin au primit finanþare de la Guvernul
României, hotãrârea fiind aprobatã în ºedinþa care a avut loc la
începutul acestei sãptãmâni  AMÃNUNTE ÎN PAGINA 3

CITIÞI ÎN PAGINILE 2 ªI 5

Deschiderea Noului An
ªcolar 2019-2020 a fost marcatã ºi
la ªcoala Postlicealã Sanitarã
Drobeta Turnu Severin printr-o
adunare festivã, la care au fost
prezenþi sute de elevi, majoritatea
“boboci”, dar ºi din anii II ºi III,
precum ºi cadrele didactice ale ºcolii.
   Conducerea ªcolii, prof. Delia
Alecsandru - director ºi Daniela
Balaci - director adjunct, a adresat
cuvinte de bun venit ºi succes în
noul An ªcolar elevilor, cuvinte de
încurajare adresându-le tuturor,

Cuvinte de bun venit ºi succes la
ªcoala Postlicealã Sanitarã
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Moþiunea de
catifea
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VIA
TRANSILVANICA

- ÎNTÂLNIRE
INEDITÃ

 T. A.

profesori ºi elevi, ºi prof. Gabi
Ungureanu, inspector de specialitate
în cadrul Inspectoratului ªcolar
Mehedinþi.
   De menþionat cã în Anul ªcolar
2019-2020, la procesul instructiv-
educativ, pentru profesia de asistent
mecical generalist ºi asistent
medical de farmacie, vor participa
703 elevi, repartizaþi în 25 de clase,
îndrumaþi de profesori, cadre
medicale ºi maiºtri instructori cu o
înaltã pregãtire profesionalã.

Invocând dreptul la liberã exprimare asupra
aspectelor politicii naþionale româneºti ART-EMIS,
are o linie de conduitã bine definitã ºi imparþialã.
Criticile autorilor revistei sunt argumentate ºi
documentate temeinic, constituind un izvor bogat de
informaþii istorice, sociale ºi de opinie.

Revista ART-EMIS se dovedeºte un bogat izvor
de informaþii cu caracter istoric al epocii moderne ºi
contemporane, de atitudine ºi literar-artistic. Prin
articolele publicate, apãrã conceptul de naþiune ºi
civilizaþie milenarã româneascã, prin instrumente
socio-politice bine punctate, se opune cu
vehemenþã aºa-numitei globalizãri a statului ºi
culturii României. pag. 8

Un deceniu
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Prima zi de ºcoalã, o amintire
care nu va dispãrea niciodatã, va
rãmâne întipãritã în memoria tuturor.
Prima zi de ºcoalã ne aminteºte cã,
încrederea ºi preþuirea se câºtigã în
anii în care învãþãm. De la grãdiniþã
ºi pânã la liceu, cu pãrinþi, profesori
ºi autoritãþi care se implicã pentru
binele copiilor.

Prima zi de ºcoalã vine cu emoþii
ºi momente de neuitat, cu oameni
care te marcheazã o viaþã întreagã.
Este ziua în care elevii clasei
pregãtitoare îºi cunosc pentru
prima datã învãþãtorii, cei din
clasele primare se gândesc la
gimnaziu, elevii de gimnaziu îºi
doresc sã devinã liceeni, iar liceenii
viseazã deja la viaþa de student.
Toþi, dacã sunt susþinuþi ºi ajutaþi,
devin oameni de valoare ai
societãþii româneºti.

În prima zi de ºcoalã, cadrele
didactice privesc cu bucurie ºi
multe aºteptãri spre fiecare dintre
reprezentanþii acestor generaþii de
elevi, în timp ce familiile lor îºi
doresc sã-i vadã oameni mari, cu
idealurile realizate.

În prima zi de ºcoalã am vrut sã-
mi amintesc ºi eu de aceastã perioadã
frumoasã din viaþã, aºa cã am fost
alãturi de elevii de la trei unitãþi de
învãþãmânt, din municipiul Orºova.
Este vorba de ªcoala Gimnazialã
„Petru Dumitriu”, de Colegiul
Tehnic „Dierna” ºi deLiceul Teoretic
„Traian Lalescu”. Am simþit emoþiile
elevilor, emoþiile dascãlilor ºi
pãrinþilor.

Odatã cu acest început de an

Prima zi de ºcoalã

ºcolar îmi pun încã o datã speranþa
în cei care au grijã de elevii noºtri.
În dascãlii care sunt sigurã cã vor
face tot posibilul sã-i înveþe pe cei
mici, sã-i transforme în oameni
mari, frumoºi ºi inteligenþi. ªi mai
am încredere cã autoritãþile vor
face tot ce trebuie pentru binele
elevilor: cã aceºtia vor avea
transportul ºcolar decontat, cã vor
primi bursele ºcolare cuvenite, cã
vor primi o masã sãnãtoasã la
ºcoalã, cã vor avea pe bãnci toate
manualele de care au nevoie ºi cã
vor învãþa în condiþii decente. ªi am
încredere cã, în urmãtorii 2-3 ani,
se va rezolva complet problema
ºcolilor cu toalete în curte.

În cal itate de membru  al
Comisiei pentru învãþãmânt,
ºtiinþã, tineret ºi sport vã doresc
tuturor celor care înfloriþi inimile
copiilor, multã sãnãtate ºi noi
succese în nobila dumneavoastrã
misiune, iar elevilor, an ºcolar
reuºit, care sã vã deschidã noi
orizonturi spre viitor.

Deputat PSD Mehedinþi
Prof. Alina Teiº

Ieºirea ALDE din arcul
guvernamental ar fi trebuit sã fie în
mãsurã sã rãstoarne rapid, din
douã miºcãri, maºinãria social-
democratã. Dar uite cã lucrurile
treneazã. Pur ºi simplu opoziþia,
atâta cât a fost ºi cum a fost înainte
de deraierea ALDE din combinaþia
cu PSD, nu era pregãtitã pentru o
asemenea oportunitate politicã. Nu-
ºi punea problema unei rãsturnãri
bruºte de situaþie ºi nu avea un plan
de acþiune clar.
   În plus, opoziþia nu e un bloc
unitar ºi stabil, ci un fragmentarium
de lideri, formaþiuni, opinii ºi idei
adeseori antagonice. Aºa se face cã
momentul creat de ALDE pe scena
politicã nu a gãsit rapid o reacþie
puternicã. Vine acum tema moþiunii
de cenzurã, dar e o temã care
seamãnã a tatonare, a lipsã de idei
ºi de plan. Cum bine puncta ºi
Kelemen Hunor: „În acest moment
nu alegerile anticipate
parlamentare ne lipsesc, ci
determinarea, responsabilitatea
opoziþiei de a guverna, dacã picã
actualul guvern. Mai întâi opoziþia
trebuie sã vrea cu adevãrat sã pice
guvernul, dupã care, în caz de
reuºitã, trebuie sã vrea sã
guverneze”. Corect.
   Se simte în tabãra opoziþiei
tocmai aceastã lipsã de
determinare. Parcã nici nu ar vrea

Moþiunea de
catifea

sã dea jos cu guvernul Dãncilã pe
care-l criticã de zor. Adevãrul e cã
e mult mai uºor sã stai pe margine
ºi sã critici, decât sã te apuci de
treabã, sã conturezi un guvern, sã
faci alinþe, sã vii cu un plan de
mãsuri. Aºa, din tribune, e comod.
Ce s-ar fi fãcut opoziþia dacã
Dãncilã pãrãsea barca guvernãrii?
Pãi cred cã intram în plin haos ºi
instabilitate guvernamentalã.
   Dacã opoziþia chiar voia sã
dãrâme guvernul, vorba lui
Kelemen Hunor, putea depune
moþiunea de cenzurã de sãptãmâna
trecutã: „Eu aº fi vrut sã fie depusã
moþiunea de cenzurã sãptãmâna
trecutã, nu peste douã sãptãmâni.
(...) Dacã vine premierul ºi trece
restructurarea guvernului cu 233 de
voturi, atunci nu mai existã nicio
ºansã sã depui moþiunea de
cenzurã. (...) Va râde toatã lumea
de tine cã nici mãcar nu ai depus
acea moþiune. ªi mai înseamnã cã
ai fãcut calcule destul de stupide.
(...) Nimeni nu te va crede cã într-
adevãr vrei sã dãrâmi Guvernul”.
   Cu moþiune sau nu, actuala
situaþie politicã de la noi nu e prea
stabilã. Nu dãm semne de
stabilitate politicã ºi acest lucru ne
costã, ca þarã. E clar cã opoziþia nu
prea ºtie ce vrea cu moþiunea
aceasta. Parcã mai mult mimeazã.
Sincer, chiar mulþi sperã ca
moþiunea sã treacã ºi guvernul sã
pice. Sã vedem cum o scoate la
capãt opoziþia. Ar fi un adevãrat circ,
dar poate cã meritã vãzut.

Ultimele tendinþe româneºti
în domeniul mobilei ºi
decoraþiunilor interioare au fost
promovate la Paris, la târgul
internaþional de profil, Maison &
Objet, desfãºurat în perioada 6-10

România, prezenþã constantã la Maison & Objet Paris
septembrie.

Sub brandul sectorului de
mobilã ”Style, Confort, Durability
– Romanian Furniture”, companiile
româneºti au expus, în pavilionul
naþional amenajat pe o suprafaþã de
465 mp, mobilier, decoraþiuni
interioare, sticlãrie, ceramicã finã
ºi soluþii pentru design.

Pe parcursul celor cinci zile ale
evenimentului, producãtorii români
au avut oportunitatea sã prezinte
calitatea produselor ºi soluþiilor
româneºti în domeniul mobilierului
ºi decoraþiunilor interioare.

Totodatã, prin întâlnirile directe,
B2B, au pus bazele unor noi
parteneriate de creºtere a
exportului ºi de colaborare cu
dezvoltatorii imobiliari, cu mari
reþele de magazine ºi hoteliere, cu
asociaþii de profil ºi firme de
distribuþie, atât din Franþa ºi spaþiul
UE, cât ºi din alte þãri din afara
spaþiului comunitar.

Participarea româneascã la
Maison & Objet a fost organizatã
de Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat,

 continuare în pag. 3
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În cadrul ªedinþei de
Guvern de la începutul acestei
sãptãmâni, Executivul a aprobat
indicatorii tehnico-economici ai
proiectului care vizeazã reabilitarea,
modernizarea, extinderea ºi dotarea
Bazinului de înot din Drobeta Turnu
Severin.
   Investiþia are o valoare de 12,3
milioane euro ºi este suportatã în
mare parte de Compania Naþionalã
de Investiþii, la care se adaugã ºi o
contribuþie a Consiliului Judeþean
Mehedinþi.
   Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a mers la Palatul
Victoria ºi a purtat, înainte de
ºedinþa de Guvern, câteva discuþii
cu doamna prim-ministru Viorica

BAZINUL DE ÎNOT a primit finanþare de la GUVERNUL ROMÂNIEI

Dãncilã ºi membrii Executivului
pentru a susþine acest proiect de
hotãrâre important pentru judeþul
Mehedinþi.
   “În prezent,
obiectivul se aflã la
C o m p a n i a
Naþionalã de
Investiþ ii , iar
decizia de
finanþare are la
bazã, în primul
rând Strategia de
Dezvoltare a
J u d e þ u l u i
Mehedinþi, dorinþa
Guvernului de
revitalizare a
infrastructurii sportive locale ºi
naþionale, crearea condiþiilor

necesare practicãrii sporturilor de
masã benefice pentru sãnãtate, dar
ºi crearea premiselor pentru

creºterea performanþelor româneºti
la nivel internaþional.
   În plus, împreunã cu secretarul
de stat în cadrul Ministerului
Dezvoltãrii, Alin Chirilã, am fãcut
demersuri pentru obþinerea
finanþãrii necesare acestui obiectiv
ºi pentru faptul cã ºtim cã locuitorii
din Drobeta Turnu Severin ºi din
judeþul Mehedinþi au arãtat cã
reabilitarea/modernizarea Bazinului
de înot este principala investiþie pe
care ºi-o doresc implementatã în
oraºul reºedinþã de judeþ. Este un
succes pentru noi acest demers, la
capãtul unor eforturi care au
început în urmã cu aproximativ
patru-cinci ani”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Conform proiectului, Bazinul de
înot va avea, pe de o parte, spaþiul

modern destinat înotului, cabinet
medical, grupuri sanitare, vestiare,
cabine de schimb, iar pe de altã
parte, va avea spaþii pentru saunã,
masaj, jacuzzi, salinã, duºuri, salã
de fitness, birouri administrative ºi
spaþii pentru depozitare. Totodatã,
se vor face lucrãri necesare creºterii
performanþei energetice prin
anveloparea clãdirii. În urma
investiþiei care se va face, Bazinul
de înot din Drobeta Turnu Severin
va fi unul care va corespunde
organizãrii evenimentelor olimpice,
acesta urmând sã fie dotat cu toate
echipamentele performante de
monitorizare ºi mãsurare a
competiþiilor.
   “Îi mulþumesc doamnei premier
Viorica Dãncilã, domnilor

vicepremieri Daniel Suciu ºi Mihai
Fifor, domnului ministru Eugen
Teodorovici ºi secretarilor de stat
din cadrul Ministerului Dezvoltãrii
Adrian Ionuþ Gâdea ºi Alin Chirilã
pentru susþinerea acestui proiect!
   Este o dovadã cã Guvernul PSD
se îndreaptã cãtre dorinþele
oamenilor, iar mehedinþenii
apreciazã din plin mãsurile luate
pentru ei!”, a mai transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Lucrãrile ar urma sã se deruleze
pe parcursul a doi ani.
   În perioada imediat urmãtoare,
Compania Naþionalã de Investiþii va
întocmi caietul de sarcini pentru
achiziþia serviciilor de proiectare ºi
sper ca în primãvara anului viitor
sã se lucreze efectiv la acest
obiectiv.

în parteneriat public-privat cu APMR, asociaþia din domeniul mobilei,
în cadrul Programului de susþinere ºi promovare a exportului, cu
finanþare parþialã de la bugetul de stat. Bugetul alocat acestui târg a fost
de 1.685.716 lei. Firmele participante la  Maison & Objet au fost:
Ardudana, Caro Jibou, Dis Prod, Entourage  Furniture, Fascinaþia Sticlei,
Freymob Design, Ita Production, Lemn Prod Ex Com, Mobex, I.I. Negru
Tiberiu Marius Forester, Rebras Prodimpex, Sophia 2004 ºi Szel Mob.

***
Maison & Objet este una dintre cele mai importante manifestãri

europene ºi mondiale în domeniul mobilei, decoraþiunilor interioare,
designului ºi proiectelor, care se desfãºoarã an de an în douã ediþii (în
ianuarie ºi în septembrie). Faptul cã manifestarea este una de anvergurã
este demonstrat de organizarea anualã a douã ediþii la Paris – cu peste
3.000 expozanþi din peste 70 de þãri, la fiecare ediþie, care îºi prezintã
oferta pe o suprafaþã de aproximativ 111.000 mp.
Biroul de presã al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat

România, prezenþã constantã la
Maison & Objet Paris

 Biroul de presã
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În ziua de 09.09.2019,
Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”
ºi-a deschis larg porþile pentru a
primi elevii, cadrele didactice,
pãrinþii ºi invitaþii de onoare. A fost
o zi de mare încãrcãturã emoþionalã
pentru elevi, pãrinþi ºi cadrele
didactice, dar ºi cu mulþumire
sufleteascã cã am reuºit ºi anul
acesta sã atragem elevi la toate
clasele de gimnaziu ºi liceu.
   La festivitatea de deschidere am fost
onoraþi de prezenþa domnului prefect
prof. dr. Nicolae Drãghiea care se

Campania naþionalã
„Informare acasã! Siguranþã în lume!”,
lansatã de Ministerul pentru românii
de pretutindeni se bucurã de succes.
Având în vedere cã se apropie cu
paºi repezi alegerile prezidenþiale din
luna noiembrie, la campanie s-a
alãturat ºi Autoritatea Electoralã
Permanentã, iar la sesiunile þinute în
fiecare judeþ sunt aduse la cunoºtinþã
atât mãsurile ce trebuie luate de
români pentru a fi în siguranþã în afara
þãrii, cât ºi modalitãþile prin care pot
vota la scrutinul prezidenþial. La
Drobeta Turnu Severin, reprezentanþii
Ministerului pentru românii de
pretutindeni ºi cei ai AEP s-a întâlnit
cu ºefii serviciilor deconcentrate, pe
care i-au rugat sã disemineze
informaþiile în rândul românilor din
strãinãtate, mai ales atunci când
aceºtia se întorc acasã. Campania îºi
doreºte ca românii de pretutindeni
sã fie cât mai bine informaþi asupra
drepturilor ºi obligaþiilor pe care le
au în þãrile în care au ales sã trãiascã,
dar ºi sã afle mai multe despre
programele pe care România le
desfãºoarã pentru a-i încuraja sã
revinã acasã în numãr cât mai mare.
La Severin au fost prezenþi
subsecretarul de stat în Ministerul
pentru românii de pretutindeni, Victor
Ionescu ºi consilierul preºedintelui
AER, Titi Sultan.
   Pentru ca situaþiile neplãcute de la
celelalte tururi de alegeri sã nu se mai
repete la alegerile prezidenþiale din acest

Campania „INFORMARE ACASÃ!
SIGURANÞÃ ÎN LUME!”, în Mehedinþi

 R. C.

Campania de succes a Ministerului pentru românii de pretutindeni,
„Informare acasã! Siguranþã în lume!” a ajuns din nou în Mehedinþi. De

aceastã datã, campaniei i s-a alãturat ºi Autoritatea Electoralã
Permanentã, pentru ca românii din diaspora sã fie cât mai bine

informaþi despre noutãþile privind participarea la alegerile prezidenþiale.

an ºi nici la cele parlamentare de anul
viitor, colaborarea cu Autoritatea
Electoralã Permanentã vizeazã ajutorul
necesar românilor di diaspora, pentru
a-ºi putea exercita dreptul
constituþional la vot.
   În ceea ce priveºte participarea
românilor din strãinãtate la alegerile
prezidenþiale, autoritãþile statului
român încearcã sã evite toate acele
sincope de la precedentele
scrutinuri. Pentru ca acele cozi
interminabile de la secþiile de votare
sã nu se mai repete, Autoritatea
Electoralã Permanentã a oferit
posibilitatea votului prin
corespondenþã, dar ºi a exercitãrii
votului timp de trei zile, la fiecare
tur de scrutin. Termenul limitã
pentru preînscrierea în vederea
votului pentru corespondenþã sau
la secþii este 11 septembrie ºi poate
fi prelungit pânã la 15 septembrie.
   Este evident faptul cã românii din
strãinãtate care nu doresc vot prin
corespondenþã, pot vota la secþiile
de votare ºi pe listele suplimentare.
Ei vor avea la dispoziþie pentru vot
zilele de 8, 9 ºi 10 noiembrie la
primul tur de scrutin ºi zilele de 22,
23 ºi 24 noiembrie la turul al doilea.
Pânã acum, doar 20.000 de cetãþeni
s-au înscris pentru votul prin
corespondenþã ºi 19.500 pentru
votul în secþiile de votare. Toate
informaþiile necesare se gãsesc pe
portalul www.votstrainatate.ro..

Festivitatea de deschidere a
noului an ºcolar la Liceul Teoretic

“ªerban Cioculescu”

preocupã de problemele
învãþãmântului privat, încercând
întotdeauna sã ne sprijine. Au luat
cuvântul prof. Nãnuþi Ion, director
general Fundaþia “Gheorghe Þiþeica”,
prof. Aniºoara-Valeria Nistor, director
Liceul Teoretic “ªerban Cioculescu”,
preot Tiþa Grigore, ºi Liviu Radu,
reprezentantul IPJ Mehedinþi.
   Dorim succes elevilor noºtri ºi
rezultate cât mai bune în noul
an ºcolar.

Director,
Prof. Aniºoara-Valeria Nistor

Viceprimarul liberal
Daniel Cîrjan:

“Acces gratuit la Patinoarul
Municipal ºi la ªtrandul Municipal
Schela Cladovei pentru elevii
merituoºi care au obþinut rezultate
la Olimpiadele naþionale ºi premiul
I, II, III sau menþiune la Olimpiadele
judeþene, conform unui proiect
pe care l-am propus alãturi de

Un nou proiect a liberalilor
severineni pentru tinerii olimpici!

consilierii liberali.
   Facilitatea are valabilitate în anul
ºcolar urmãtor celui în care se
obþin rezultatele la Olimpiade iar
iniþiativa vine pe fondul unei slabe
implicãri din partea autoritãþilor
locale pentru sprij inirea
olimpicilor severineni!”.

Daniel CÎRJAN,
Viceprimar DrobetaTurnu Severin
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ISU Mehedinþi partener în
Campania “10 pentru siguranþã”

Un nou început de an ºcolar,
cu emoþiile aferente, cu bucurie în
suflet ºi buchete multicolore de flori,
dar ºi cu mesaje de bune venit ºi
succes la învãþãturã din partea
oficialitãþilor locale. Aºa au fost primiþi
elevii Colegiului Naþional “TRAIAN”,
una dintre cele mai prestigioase
instituþii de învãþãmânt din þarã. Curtea
interioarã a devenit neîncãpãtoare
pentru copii, iar emoþiile cele mai mari
s-au regãsit, aºa cum era ºi firesc, în
rândul bobocilor de la clasele a V-a ºi

În cadrul unei conferinþe de presã organizate astãzi, 6.09.2019, a fost
lansatã Campania “10 pentru siguranþã”, în cadrul cãreia structurile

MAI, alãturi de Agenþia Naþionalã Antidrog, Agenþia Naþionalã
Impotriva Traficului de Persoane, cu sprijinul Inspectoratul ªcolar ºi
susþinerea Instituþiei Prefectului vor desfãºura activitãþi de informare
preventivã în unitãþile de învãþãmânt din judeþul Mehedinþi, dar ºi în

zonele cu afluenþã mare de persoane.

Un nou început de an ºcolar la
Colegiul Naþional “Traian”

    Campania urmãreºte informarea
elevilor, pãrinþilor ºi cadrelor didactice
asupra pericolelor existente ºi a modului
în care se pot proteja, adaptate
particularitãþilor de vârstã ºcolarã a
elevilor, prin transmiterea unor mesaje
preventive, conform domeniului de
competenþã, în vederea diminuãrii
riscurilor la care aceºtia pot fi expuºi.
   În cadrul acestei campanii ne
adresãm, în special, unui public
tânar, care poate fi modelat în spiritul

unei culturi preventive, dar ºi
pãrinþilor ºi dascãlilor care trebuie
sa fie informaþi pentru a fi cu adevãrat
pregãtiþi pentru a acþiona corect în
diferite situaþii, care le pot pune în
pericol viaþa, bunurile ºi nu în
ultimul rând pot afecta mediul
înconjurãtor.
   Prin desfãºurarea acestei
campanii, ne-am propus nu doar
sã informãm ºi sã sensibilizãm
populaþia, ci ºi sã încercãm sã

Principele Nicolae,
unul dintre cei mai

importanþi
ambasadori ai

traseului tematic
VIA

TRANSILVANICA,
împreunã cu

fondatorul
Asociaþiei Tãºuleasa
Social, Alin Uºeriu,

l-au vizitat pe
prefectul judeþului

Mehedinþi, în scopul
perfectãrii ultimelor

detalii organizatorice pentru inaugurarea traseului în  judeþul nostru.
În biroul prefectului, într-o atmosferã prietenoasã, domnul Nicolae

DRÃGHIEA s-a bucurat de oaspeþi ºi i-a asigurat cã pe traseu montarea
bornelor este în grafic ºi împreunã cu preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi vor lua toate mãsurile, astfel încât la data inaugurãrii traseul

mehedinþean sã fie finalizat pentru primii cãlãtori temerari.

Noul an ºcolar a început într-o notã de optimism ºi încredere la
Colegiul Naþional Traian. Cel mai presigios liceu severinean ºi-a
primit elevii, dar mai ales bobocii, cu aplauze, iar la deschiderea

anului ºcolar au fost prezenþi Aladin Georgescu, preºedintele
Consiliului Judeþean, Marius Screciu, primarul municipiului Drobeta
Turnu Severin, senatorul PSD – Liviu Mazilu ºi deputatul PNL Virgil

Popescu. A avut loc ºi o emoþionantã predare de ºtafetã.
a IX-a. Festivitatea pregãtitã de
organizatori a debutat cu mesajul
prof. Iuliana Gimoiu, directoarea
liceului.

ªi pentru a marca cum se
cuvine schimbul între generaþiile
strãlucite de elevi ai Colegiului
severinean, conducerea acestuia a
pregãtit un emoþionant moment al
predãrii ºtafetei de la absolvenþi cãtre
cei care pãºesc pentru prima oarã
pragul Liceului “Traian”.
Pentru tinerii care se reîntorc la

ºcoalã, dupã o vacanþã binemeritatã,
oficialitãþile locale au avut câte un
mesaj de sprijin ºi câteva urãri
simbolice oricãrui nou început.
Noul an ºcolar ce a început este,

ca de fiecare data, o nouã
provocare, pentru copii, pentru
dascãli ºi mai ales pentru pãrinþi, iar
faima Liceului “Traian” este ºi va fi
mereu pe mâini bune.

producem o schimbare, în atitudinea
ºi comportamentul tinerilor, astfel
încât aceºtia sã conºtientizeze cã
riscurile la care pot fi expuºi pot fi
diminuate, cu o minimã pregãtire.
   Sunt multe de fãcut, însã, dacã fiecare
dintre noi se va informa ºi va lua
mãsurile necesare, numãrul incidentelor
va continua sã scadã. Pentru cã vrem
sã îi ºtim în siguranþã, insistãm sã se
informeze, în permanenþa, cu privire la
regulile ºi mãsurile ce trebuie respectate,
astfel încât sã evite pericolele ºi sã
obþinã un 10 pentru siguranþã.

   Misiunea noastrã rãmâne
reducerea numãrului de victime ºi a
pagubelor materiale, de aceea
promovãm o atitudine responsabilã,
urmãrind creºterea gradului de
informare în rândul elevilor, a
pãrinþilor ºi cadrelor didactice, având
convingerea cã o persoanã
informatã va putea face faþã mai uºor
situaþiilor neprevãzute, cunoscând
modul de comportare ºi mãsurile ce
trebuie luate în diferite situaþii.
COMPARTIMENTUL INFORMARE

ªI RELAÞII PUBLICE

 R.D.C.

VIA TRANSILVANICA - ÎNTÂLNIRE INEDITÃ
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Frecþii cu odicolon ____________ de Bibicu’

* Un entuziasm care va pieri
pe parcursul urmãtoarelor luni:
revenirea la ºcoalã! Ca de obicei,
zilele premergãtoare începutului de
an ºcolar, ca ºi tot ceea ce este legat
de acest eveniment, este subordonat
unei exaltãri ce se repetã an de an în
septembrie ºi care ar trebui sã
semnifice încrederea într-un an ºcolar
mai bun, într-un nou început încãrcat
de speranþe ºi aºa mai departe, voios,
pe ogorul retoricii. Toate acestea sunt
trãiri justificate ºi, amplificate de
cadrul ambiental – sãli de clasã noi,
reabilitate, cãrþi, caiete, rechizite
aliniate frumos pe pupitre în sãlile de
clasã, abundenþã floralã, de boboci
fremãtãtori de nerãbdare de a pãºi
pragul ºcolii, însoþiþi de mãmicile lor
grijulii ºi elegante, miºcându-se
graþios de pe un picior pe altul, cu
grija evidentã de a-ºi face cât mai
vizibile noile achiziþii vestimentare ºi
pantofii mai înalþi cu un centimetru -
doi faþã de anul trecut – pot da
sentimentul unei întemeieri morale
de încredere într-un viitor mai
prosper. Din pãcate, starea asta de
bine, de optimism, este una de
moment ºi, intrându-se progresiv
în... proza, vreau sã zic în realitãþile
ceva mai constrictive ale procesului
de învãþãmânt, entuziasmul incipient
se stinge treptat, pânã la dispariþie.
Din cauze multiple. Unele, pur
omeneºti. Nu poþi sã menþii prea
multã vreme starea motivaþionalã, om
matur fiind, darmite niºte copii!?
Altele pur subiective – slãbirea
interesului pãrinþilor faþã de
activitatea ºi performanþele ºcolare ale

odraslelor, contactele mai slabe,
tinzând spre inexistent, ale familiei cu
ºcoala, atracþiile mediului
înconjurãtor asupra elevilor ºi deci
creºterea ratei de absenteism ºcolar
etc. Astfel de evenimente provoacã
erodarea sistematicã a procesului
educaþional, de unde ºi slaba eficienþã
a acestuia, vizibilã, an de an, în
rezultatele obþinute de elevi la
bacalaureat, la testãrile naþionale.
Toate astea conduc, în cele din  urmã,
mai exact, spre varã, când se apropie
momentul adevãrului, examenele
adicã, la un veritabil rãzboi social, în
care toatã lumea acuzã pe toatã
lumea, cei puºi cel mai adesea la zid
fiind profesorii. Se face ºi o complet
dezaxatã publicitate candidaþilor la
titularizare care obþin note mici,
uitându-se cã mulþi dintre ei abia au
ieºit de pe bãncile facultãþilor pe care
le-au absolvit în condiþii numai de ei
ºtiute, iar alþii nu au studii de
specialitate ºi se prezintã la astfel de
examene în speranþa de a gãsi, fie ºi
pentru un an sau un semestru, un loc
de muncã, plãtit aºa cum este plãtit
în condiþiile date. Acest lucru are un
efect profund demobilizator pentru
elevi, care, în plus, încearcã sã aibã
o anumitã ascendenþã asupra unor
astfel de cadre, pentru a-ºi permite
sã le ºantajeze sau, mai rãu, sã
recurgã la agresiuni asupra lor.
Circumstanþe agravante diverse vin,
pânã la urmã, sã punã într-o luminã
proastã întreg învãþãmântul
românesc, care, dacã e sã ne pãstrãm
luciditatea pânã la capãt, nu meritã
aºa ceva. Deocamdatã, sã le urãm ºi

noi tuturor celor implicaþi în procesul
de învãþãmânt un an fructuos, cu cât
mai multe realizãri.
   * Nu putea lipsi din peisajul
festivitãþilor de deschidere a anului
de învãþãmânt Plãvanul din Dealul
Cotrocenilor, care degeaba se laudã
cã a fost profesor de succes
cumpãrându-ºi ºase case cu banii
obþinuþi din meditaþii (lucru,
altminteri, îndoielnic,  ei provenind
din practici ºi pe cãi ilicite, obscure),
dacã nu are minimul tact de a þine în
faþa unor copii un discurs adecvat.
El ºi-a fãcut numãrul, crezând cã se
aflã în faþa unor aplaudaci de partid
ºi de stat (degeaba), ºi a luat-o la
vale cu insultele ºi injuriile la adresa
PSD ºi a „Guvernului incompetent”.
Un Guvern care, cu toate lipsurile

lui, s-a strãduit, cu unele bune
rezultate, sã asigure un început de
an corespunzãtor în majoritatea
ºcolilor þãrii. Bãi Caliban, du-te, bãi,
la ºcoalã, nedemn mestecãtor de
vorbe granitice care eºti! Tu ºi
România educatã?! Tu vrei o
„Românie normalã”?!  Asemãnãtoare
cu cea pe care te-ai fãcut cã o
pãstoreºti între douã drumuri la
Sibiu ºi-o vacanþã petrecutã prin cine
ºtie ce insule umbroase? Hai, gata,
ne-am plictisit de scrâºnetele tale,
mãi geambaº de case! Slãbeºte-ne,
o datã pentru totdeauna, du-te-n ...
Mãrginime ºi pierde-te, cu Georgeta
personalã, definitiv  într-un  peisaj
care s-ar putea sã nu te
rejecteze,þinând cont cã eºti de-al
locului. Deºi mã cam îndoiesc...

ªcoala ºi Plãvanul

Am rãspuns invitaþiei de a participa la deschiderea noului an
ºcolar la Colegiul Naþional Pedagogic “ªtefan Odobleja”, una dintre
unitãþile de învãþãmânt de vârf din Drobeta Turnu Severin!
   Succes tuturor elevilor ºi dascãlilor în acest an ºcolar!

Viceprimar Daniel CÎRJAN

Prima zi de ºcoalã
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ªcoala Parohialã de la
Eºelniþa (2)

(Cronica unei zile de varã în cuvinte ºi imagini)

“Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo”.
Ovidius

O altã activitate a încercat sã punã copiii în situaþia de a
sesiza jocul de cuvinte ºi umorul stârnit prin folosirea unor
cuvinte cu semnificaþii diferite într-un context anume,
arãtându-le câteva felicitãri ale lui Mihai Stãnescu. Nu micã
ne-a fost surpriza sã aflãm, de la o fetiþã din clasa a IV, o
explicaþie la o imagine. Felicitarea reprezenta un pompier
care nu putea stinge niºte lumânãri de pe un tort în care
flãcãrile erau sub formã de inimioare. ªi cãutam împreunã
tâlcul acestui mesaj. Deºi pompierul sufla ºi lumânãrile parcã
nu se lãsau stinse, a venit explicaþia acelei drãgãlaºe fetiþe:
“focul dragostei nu se stinge cu apã!” ªi de aici, ca într-un
brainstorming, au început sã curgã alte explicaþii: “iubirea
se întreþine cu suflu”, “dragostea nu se mãsoarã în numãrul
de ani”, ”unii îºi cautã iubirea cu lumânarea”…

Din starea lor de bine, de confort, a venit ºi întrebarea
mea: Ce vã face fericiþi? Fiecare a rãspuns în felul sãu,
cãutând o activitate care le produce bucurie maximã. Aºa
încât a urmat un torent de rãspunsuri: “sã cânt”, “sã mã plimb
cu prietenii”, “sã dansez/sã joc”, “sã citesc”, “sã scriu
poezie”, ”sã consemnez în jurnal” º.a. Am trecut aºa, la
Fericirile lui Iisus, dând fiecãrui copil textul destructurat al
unei Fericiri, punându-i în situaþia de a recompune textul în
propozie/frazã ºi a-l trece pe curat, fiind atenþi la conþinut,
dar ºi la forma scrierii. Apoi, am discutat fiecare Fericire,
aflând de la ei ce înseamnã sã fii: sãrac cu duhul, blând,
milos, curat la inimã º.a.m.d. Fiecare ºi-a ales o Fericire
dovedind astfel legãtura firii lor cu textul care parcã îi exprima.

Grija de a fi atenþi la virtuþi, mai mult decât la aspectele
materiale ale vieþii, la activitãþile care îmbogãþesc spiritul, la
valorile moral-creºtine care trebuie sã se transforme în atitudini
ºi comportament cotidian a fost concluzia care a marcat o zi
din care sper sã se fi învãþat ceva. Dacã am contribuit ºi eu la
asta, nu poate fi decât un motiv de a-mi spori motivaþia de a
mai participa aici, unde am întâlnit oameni curaþi la suflet,
dãruiþi, calzi, blânzi, iubitori. Numai împreunã vom spori
frumuseþea lumii iar întâlnirile admirabile din ªcoala Parohialã
de la Eºelniþa vor rodi îndatã, atunci când vor merge din nou
la ºcoalã, dar ºi în ºcoala vieþii.

Doamne ajutã!
Prof. univ. dr. Carmen Bulzan

Dupã participarea la ªcoala Parohialã de la Eºelniþa

Cetatea Medievalã a Severinului ºi
Castelul Artelor sunt douã dintre cele mai
importante obiective turistice ale frumosului
oraº dunãrean încãrcat de istorie încã
„nepovestitã” îndeajuns. O dovedesc cifrele,
statisticile, numãrul de evenimente, dar mai
cu seamã afluenþa vizitatorilor. Gânditã ºi
conceputã sã vinã în sprijinul dezvoltãrii
turismului cultural, Direcþia de Patrimoniu
Istoric ºi Turism Cultural – instituþie de
interes public aflatã sub directa coordonare
a Consiliului Local ºi a Primãriei
Municipiului, este cea care administreazã
patrimoniul istoric, patrimoniu ce are în
componenþã, printre altele ºi cele douã þinte
turistice: Cetatea Medievalã ºi fostul Castel
de Apã, actualmente devenit Castelul
Artelor. Dupã elaborarea unei ample strategii
de punere în valoare a acestor obiective,
reabilitate prin atragere de fonduri europene,
au fost demarate o serie de evenimente ºi
acþiuni culturale diversificate, menite sã

PATRIMONIUL ISTORIC SEVERINEAN
– “MAGNET” PENTRU TURIªTI

contribuie la atragerea turiºtilor ºi la
dezvoltarea turismului cultural, iar rezultatele
încep sã aparã. Afluenþa vizitatorilor este una
consistentã, acþiunile ºi activitãþile culturale
au cãpãtat continuitate, iar punerea în valoare
ºi mediatizarea obiectivelor amintite este
deosebit de intensã, mai ales în mediul on-
line, unde Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural a devenit un mic „brand” local.
Planurile de viitor sunt unele îndrãzneþe,
autoritãþile locale acordând un sprijin deosebit
în vederea valorificãrii la maximum a
potenþialului patrimonial al acestor locuri
încãrcate de istorie multi-milenarã, ºtiut fiind
faptul cã Severinul se pare cã este una dintre
primele aºezãri citadine de pe teritoriul
României, aceasta fiind ºi una dintre mai
multele preocupãri de studiu istoric, ale Direcþiei
de Patrimoniu Istoric ºi Turism Cultural.

Biroul de Comunicare al
Direcþiei de Patrimoniu Istoric ºi Turism

Cultural Drobeta - Turnu Severin

Poliþiºtii de frontierã din cadrul Sectorului Poliþiei de Frontierã Orºova au
intervenit în sprijinul a patru cetãþeni români, trei bãrbaþi ºi o femeie, ce se aflau pe o

ambarcaþie, sub pavilion românesc, care plutea în derivã pe fluviul Dunãrea.
În data de 10.09.2019, în jurul orei 20.30, poliþiºtii de frontierã din cadrul Sectorului

Poliþiei de Frontierã Orºova, judeþul Mehedinþi, au intervenit pentru a recupera patru
persoane care au solicitat sprijinul autoritãþilor întrucât se aflau în pericol pe fluviul
Dunãrea, dupã ce ambarcaþiunea în care se aflau nu a mai putut fi manevratã.
   Poliþiºtii de frontierã s-au deplasat cu o ambarcaþiune rapidã de intervenþie, din
cadrul Sectorului Poliþiei de Frontierã Orºova, acþionând cu operativitate, în zona km
flv. 961, pentru sprijinirea celor patru cetãþeni români.
   Întrucât ambarcaþiunea plutea în derivã ºi a rãmas fãrã mijloace de propulsie din
cauza unor defecþiuni la motor, a fost remorcatã pânã la mal ºi ancoratã în condiþii de
siguranþã în zona localitãþii Eºelniþa, în vederea remedierii defecþiunilor.
Persoanele în cauzã nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

PURTÃTOR DE CUVÂNT Agent ºef adjunct de poliþie, CORINA MORARU

Patru cetãþeni români în derivã pe fluviul
Dunãrea, sprijiniþi de poliþiºtii de frontierã
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„Radio TV Melbourne” în limba
românã cãtre “ART-EMIS”
Ben Todicã, Radio TV Producer,
Melbourne, Australia
Stimatã doamnã Maria Diana Popescu,
Stimate domnule Ion Mãldãrescu,
Stimatã redacþie,
Stimaþi colaboratori,
Sincere ºi calde Felicitãri!

2019 este un an cu o semnificaþie
aparte pentru dumneavoastrã.
Aniversarea unui deceniu de
activitate a Revistei ART-EMIS în
serviciul informãrii românilor din
þarã ºi din strãinãtate este o
sãrbãtoare a noastrã, a tuturor.

Oamenii ca Dumneavoastrã ºi
colaboratorii revistei ART-EMIS sunt ºi
vor fi întotdeauna pentru românii de
pretutindeni exemplu de dãruire ºi
talent, capabili de abordãri variate ca
temã ºi stil, curaj ºi sinceritate în
apãrarea justiþiei, adevãrului ºi libertãþii
românilor. Dreptul la liberã exprimare
ºi promovarea articolelor ºi eseurilor de
orice calibru al pregãtirii profesionale
ºi vârstã în paginile revistei, sunt ºi vor
fi o parte importantã a succesului nostru
continuu, al românilor oriunde s-ar afla.

Apreciind rigoarea ºi
profesionalismul de care daþi dovadã
în conþinutul revistei, cu mare mândrie
vã admirãm ºi vã stimãm. Sperãm ca
ºi în continuare sã fiþi fereastra noastrã
deschisã spre acasã ºi vã promitem
cã vom continua sã vã citim cu
aplecare ºi deosebit interes.

Mulþumim pentru tot ceea ce faceþi
ºi vã rugãm sã acceptaþi urãrile noastre,
ale românilor din Australia ºi ale mele
personal, urându-vã sãnãtate, inspiraþie

Un deceniu

ºi spor în împlinirea misiunii
dumneavoastrã! De asemenea,
prosperitate ºi împlinirea tuturor
doririlor de bine pentru întreg colectivul
redacþional ºi pentru românii de
pretutindeni.

Vã mulþumesc onoratã revistã ART-
EMIS, domnule Ion Mãldãrescu,
onoratã doamnã Maria Diana Popescu
pentru capacitatea redacþionalã de
excepþie, pentru dragostea ºi spiritual
românesc pe care l-am simþit ºi trãit
astãzi, 6 septembrie 2019, datã care
va rãmâne memorabilã pentru mine.

Respect ºi admiraþie pentru
gândul bun ºi apreciere.

Mulþumiri frãþeºti,
Cu sinceritate, Ben Todicã,

Radio TV Producer,
Melbourne, Australia

„LA MULÞI ANI ART-EMIS!”
Alexandru Moraru, Chiºinãu
O întâmplare fericitã a fãcut sã

întâlnim oameni preþioºi, jurnaliºti
de forþã, români sadea. Acei oameni,
care de zece ani trudesc împreunã
la editarea revistei ART-EMIS.

Publicaþia numitã este un suport al
adevãrului istoric, al zbuciumatei sorþi
a României moderne. Subiectele
materialelor savanþilor istorici,
publiciºtilor - academicieni, profesorilor
universitari, generali ºi ofiþeri superiori,
cercetãtori ºi literaþi precum: prof. univ.
dr. Gheorghe Buzatu, prof. univ. dr. Ioan
Scurtu, acad. Dinu C. Giurescu,
comandor (r), Jipa Rotaru, acad. Florin
Constantiniu, acad. Ioan Aurel Pop, col.
(r) prof. univ. dr. Alesandru Duþu, prof.
univ. dr. Anatol Petrencu, general de
armatã (r) dr. Mircea Chelaru, acad.

Alexandru Surdu, general mr. (r.) Dr.
Adriean Pârlog, prof. univ. dr. Ilie
Bãdescu, col. (r) Alexandru Ganenco,
ec. dr. Ilie ªerbãnescu, dr. Liviu Þãranu,
prof. univ. dr. Petre Þurlea, Acad.
Dimitrie Vatamaniuc, dr. Leonida
Moise, general (r) br. (r) Aurel I Rogojan,
dr. în ºtiinþe medicale Claudiu Popescu,
conf. univ. dr. Vasile ªoimaru,
comandor-aviator (r) dr. Marius
Nicoarã, prof. univ. dr. hab. Nicolae
Enciu, col. (r) Dumitru Ciurci, Dr. Larry
L. Watts, general br. (r) Dan Niculescu,
lector univ. dr. Florian Bichir, general
mr. Teo Palade, ec. Dr. Wilfried Lang,
col. (r) dr. Mircea Tãnase, prof. univ. dr.
Mircea Druc (ex-ministrul Republicii
Moldova), Eugen Zainea, col. (r)
Constantin Moisa, jurista Gregoriana
Preduca, prof. dr. Gheorghe Constantin
Nistoroiu, dr. Alba Catrinel Popescu,
comandor-av. (r) conf. univ. dr. Jãnel
Tãnase, prof. univ. dr. Nicolae Iuga, col.
(r) dr. Cristache Gheorghe,
contraamiralul de flotilã Marian Ioan,
cercetãtorii Mircea Vâlcu-Mehedinþi ºi
dr. Gabriel Ungureanu, I.P.S. Varsanufie,
Arhiepiscop al Râmnicului, dr. Gabriel
Artur Silvestri, col. (r) dr. Ion Petrescu,
prof. univ. dr. Viorel Ioniþã, Dr. Corneliu
Florea, col. (r) dr. Anatol Munteanu, col.
Dumitru Marin - comandantul bat. sol-
aer „ªoimii Bãrãganului”… mulþi, mulþi
alþii cãrora le cer iertare cã nu i-am numit
- ºi sine die, Ion Mãldãrescu ºi Maria
Diana Popescu - cãrora, cu voia
domniilor voastre îl alãtur, sfidând
modestia, ºi pe istoricul-publicist
Alexandru Moraru - au un suport viu al
segmentului de public intelectual ºi al
celor interesaþi de istorie ºi spirit

naþional românesc.
Invocând dreptul la liberã exprimare

asupra aspectelor politicii naþionale
româneºti ART-EMIS, are o linie de conduitã
bine definitã ºi imparþialã. Criticile autorilor
revistei sunt argumentate ºi documentate
temeinic, constituind un izvor bogat de
informaþii istorice, sociale ºi de opinie.

Revista ART-EMIS se dovedeºte un
bogat izvor de informaþii cu caracter
istoric al epocii moderne ºi
contemporane, de atitudine ºi literar-
artistic. Prin articolele publicate, apãrã
conceptul de naþiune ºi civilizaþie
milenarã româneascã, prin instrumente
socio-politice bine punctate, se opune
cu vehemenþã aºa-numitei globalizãri
a statului ºi culturii României.

La a zecea aniversare îi urãm
redutabilei pagini de informaþii, ce
reflectã realitatea României, problemele
ºi nãzuinþele românilor de pretutindeni:
„LA MULÞI ANI ART-EMIS!”

Mulþumesc din suflet, conducerii
revistei, doamnei Maria Diana Popescu
ºi domnului Ion Mãldãrescu, care m-
au onorat cu înaltã domniilor lor
apreciere - Diploma Jubiliarã a
prestigioasei reviste ART-EMIS, care
împlineºte un deceniu de la apariþie.
Recomand tuturor sã citeascã aceastã
revistã deosebitã, care nu este altceva
decât o busolã sigurã pentru cei dotaþi
cu inteligenþã ºi raþiune în aceste timpuri
dificile, pline de falsuri ºi minciunã.

Doamne ajutã la tot ce faceþi pentru
a ne proteja de minciunã ºi viclenie!

LA MULÞI ANI ART-EMIS!
Alexandru Moraru, Chiºinãu

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

Mulþumim pentru frumoasele ºi generoasele mesaje ºi urãri adresate
împlinirii a zece ani de la prima apariþie editorialã a Revistei ART-EMIS.

Mulþumim tuturor surorilor ºi fraþilor români care ne citesc ºi ne sunt
alãturi, oriunde s-ar afla.

Mulþumim tuturor celor care ne citesc, care respectã datinile strãmoºeºti
ale Neamului Românesc. La rândul nostru, îi cinstim, le respectãm crezul,
vorba ºi portul, oricãrei etnii ar aparþine.

Mulþumim tuturor celor ce simt ºi gândesc româneºte!
   Celor care pãºesc pe pãmântul Patriei, celor care îºi aruncã privirea asupra

paginilor revistei, cu bune gânduri le urãm „Bine-aþi venit!”, cum, deopotrivã,
celor veniþi cu gânduri ascunse ºi întunecate precum cândva furtunosul sultan
Baiazid la malul Dunãrii, îi prevenim cu slovele nobilului român Mihai
Eminescu: „De-o fi una, de-o fi alta... Ce e scris ºi pentru noi, Bucuroºi le-om
duce toate, de e pace, de-i rãzboi. […] Eu? Îmi apãr sãrãcia ºi nevoile ºi
Neamul... ªi de-aceea tot ce miºcã-n þara asta, râul, ramul, Mi-e prieten numai
mie, iarã þie duºman este; Duºmãnit vei fi de toate, fãr-a prinde chiar de veste;
N-avem oºti, darã iubirea de moºie e un zid Care nu se-nfioreazã de-a ta
faimã, Baiazid!”… sau cum s-or fi numind mercenarii corporaþiilor-vampir

sau trãdãrilor de Neam ºi Þarã ale unor nevrednici bãºtinaºi.
Suntem slujitori-oºteni ai Credinþei ºi Cuvântului întru apãrarea 

Neamului Românesc ºi-i încredinþãm pe cititorii noºtri cã sub faldurile
Tricolorului vom sta de strajã intereselor româneºti în cetatea ART-EMIS
precum plãieºii în faþa regelui polonez Sobieski.

În cele ce urmeazã, plecându-ne în faþa Mãriei Tale cititorule, publicãm
douã dintre mesajele de suflet primite cu prilejul jubileului Revistei ART-
EMIS. Am ales doar douã, trimise de dincolo de actualele ºi strâmbele
graniþe ale României trasate cu creionul de tâmplãrie de Viaceslav Molotov
- girate de ipocriþii aliaþi occidentali ai U.R.S.S.-ului de ieri, adversarii de
azi ai Federaþiei Ruse. Fãrã a dori sã nedreptãþim pe cineva, publicãm cel
mai de departe mesaj venit, de la antipod, din îndepãrtatul Melbourne al
Australiei ºi pe cel trimis de dincolo de malul stâng al Prutului, din Chiºinãu,
metropola României Mari.

Citând ºi parafrazând grãirea regretatului bard de la Bârca: „Nu ni-i
fapta cât ni-i zisa, Dar istoria proscris-a, Iarãºi adevãr promis-a De la
Nistru pân’ la Tisa. […]” … Sã dormiþi, Ioane ºi Nicolae liniºtiþi.

„Neamul vostru n-a murit!”. VIVAT ROMÂNIA MAGNA!
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De ce nu!? Este cel mai fain
serviciu pe care l-a avut pânã acum în
cariera sa. ªi-a fãcut omul tot
concediul an de an ºi nu a stat la
serviciu peste ora 16.00, decât în cazuri
excepþionale, adicã a adormit pe
canapeaua din birou sau a avut de dat
ceva declaraþii senzaþionale în prime
time, pe un ton de te ia somnul.

Acesta este, adicã a fost preºedintele
nostru, al „lucrului bine fãcut”. Un
preºedinte care pentru el chiar a fãcut
bine lucrurile. Omul a ºtiu ce e aia
vacanþã, ce sunt alea excursii, ce
înseamnã sã te urci pe schiuri, sã de
bronzezi la Miami sau la Neptun, chiar
dacã la Marea Neagrã e mai mult jeg.
Vacanþa este vacanþã. Iohannis a venit
în fruntea statului ºi a anunþat mari
proiecte în economie ºi parcã în
domeniul educaþiei. Nu mai þin minte
ce a spus de justiþie sau de dreptate.
Poate cã nu a spus nimic. A fost de
þinut minte sloganul cu ajutorul cãruia
probabil cã a ºi câºtigat primul mandat:
„Þara lucrului bine fãcut”. Asta a
promis cã va face el din România.

Sincer, în afarã de paltonul aruncat
pe capota maºinii nu am prea reþinut
alte lucruri. Pânã la urmã, colaboratorii
i-a ales singur ºi nu l-a obligat nimeni
sã îºi þinã atâþia oameni slabi
primprejur. Dacã avea un sclav bine
fãcut pe lângã el la început de mandat

Pe bune, de ce mai vrea Iohannis încã 5 ani la Cotroceni?
nu mai rãmânea în mintea opiniei
publice drept preºedintele care a ºters
maºina cu paltonul. În rest, nu se prea
ºtie care au fost sau care sunt
proiectele de þarã ale lui Klaus.

Nu ºtiu care a fost faza cu „Guvernul
meu”. A existat ºi aºa ceva ºi nu se
ºtie nici acum ce obiectiv a avut acel
guvern cã nu a rãmas în memoria
colectivã cu mai nimic. Plus cã omul
lui Klaus, Dacian Cioloº, a jucat la douã
sau mai multe capete ºi acum este aliat
cu Barna la prezidenþiale ºi nu cu
Iohannis. Cu toate acestea, lui Iohannis
îi datoreazã ascensiunea sa politicã ºi
notorietatea cãpãtatã ca premier.

Care este pânã la urmã principala
realizare a lui Iohannis ca preºedinte?
România nu pare sã se fi schimbat
semnificativ în ultimii 5 ani. 4 din 5
ani PSD a condus Guvernul ºi practic
Iohannis nu a prea avut multe de zis.
Cumva, tacit a fost de acord cu
guvernãrile, chiar dacã a mai strâmbat
din nas pe la numiri de miniºtri.
Chipurile, sã vadã populaþia cã este
viu ºi cã nu este tot timpul plecat în
concediu sau la somn.

Iohannis este treaz acum ºi tot atacã
la PSD. Dar PSD este deja vai de
mama domniei sale. Este un joc destul
de putred exersat de Iohannis cu PSD,
de care acum se pare cã se foloseºte
ca sã scape de un adversar mai

puternic, precum Dan Barna.
Preºedintele USR de care nu a auzit
nimeni, nu îl cunoaºte nimeni, dar

care ar putea ajunge ºeful statului.
Klaus este disperat cã ar putea

pierde 5 ani de pe cartea de muncã ºi
ar trebui sã punã osul la muncã pânã
sã iasã la pensie. Este un coºmar
pentru ºeful statului care s-ar putea
afla în situaþia de a rãmâne fãrã gãrzi
de corp, fãrã sclavi care sã îi care
paltonul, fãrã secretare care sã îi facã
rezervãri la concedii ºi la vacanþe, sã îi
gãseascã hotelurile cele mai bune ºi
plajele cele mai liniºtite pentru
vacanþele ºefului statului. Unde mai
pui cã în primul mandat Iohannis a
vizitat câteva þãriºoare ºi în cinci ani ar
putea sã mai viziteze orice îi va cere
inima, pe banii alegãtorilor sãi, dacã îl
mai vor o datã. Ce ar face Iohannis dacã
nu ar mai fi ales preºedinte? S-ar
întoarce la Primãria Sibiu? Nu s-ar
cãdea ca de la anvergura sa sã revinã
în noroiul ºi micimea unei funcþii la

nivel local. Poate cã îºi va aranja ceva
pe la UE. Sau poate ar reveni la catedrã
sã le mai spunã o datã Ghinion!

colegiilor sãi care încã mai achitã rate
la apartament.

Cert este cã încã cinci ani de
Iohannis chiar ar fi un câºtig pentru
actualul preºedinte. Pentru România
poate doar din punctul de vedere al
conjucturii politice interne ºi nimic
în plus. Ce ar fi sã câºtige Dãncilã
sau Barna? Chestii noi. De la Dãncilã
am ºti la ce sã ne aºteptãm. Ar fi un
stand up comedy timp de 5 ani. Cu
Barna nu se ºtie. Este omul
surprizelor. Nu prea ne dãm seama
pentru cine joacã, intern sau extern.

Cert este cã de data asta chiar nu
ai cu cine, cum spunea reclama pe
vremuri. Mai e Mircea Diaconu, care
pare din ce în ce mai slab ca actor.
Mai este ºi Paleologu, dar nu iese din
zona politicianului pe care ar putea
oricând Petrov sã-ºi sufle mucii.
Cam atât.  ªtefan Bãeºiu
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Maratonul Olteniei 2019 a gãzduit
în zilele de 31 august – 01

septembrie o comunitate cu peste
1000 de cetãþeni. 221 de bicicliºti,

419 alergãtori, 200 de copii care au
participat la cursele dedicate ºi 226

de voluntari au primit cetãþenia
pentru Þinutul Maratonului, aºa

cum a fost supranumitã
comunitatea formatã în jurul

evenimentului. Locul de întâlnire
pentru iubitorii de sport ºi fapte

bune a fost acelaºi ca ºi în celelalte
ediþii – parcul Zãvoi din capitala

Þinutului, oraºul Râmnicu Vâlcea.

Sport ºi fapte bune – reþeta
Maratonului Olteniei

Încã de la prima ediþie, Maratonul
Olteniei ºi-a propus sã fie locul de
întâlnire al iubitorilor de sport ºi fapte
bune, într-un cadru dinamic, plin de
adrenalinã, distracþie ºi voie bunã.
   Cu probe de concurs cu nivel de
dificultate diferit, activitãþi menite sã
asigure buna dispoziþie ºi multã
#energiepentrubine dãruitã în fiecare
an uneia sau mai multor cauze
sociale, Maratonul Olteniei a devenit
tradiþie pentru organizatori,
practicanþii de MTB ºi alergare,
precum ºi pentru comunitatea localã.
   Cea de-a ºaptea ediþie a
Maratonului Olteniei s-a încheiat
dupã douã zile de concurs în care
toþi cei peste 1000 de participanþi s-
au bucurat de timp de calitate.
   Probele de MTB de 33 km,
respectiv 51 km au adunat la start221
de concurenþi în ziua de sâmbãtã, 31
august. La o orã ºi 53 minute de la
începutul cursei, primul concurent la
proba scurtã a trecut linia de finish,
pe când cel mai bun timp obþinut la
aceeaºi probã (33 km), feminin, a fost
de 2 ore ºi 22 de minute. Cursa de
51 km a însemnat 2 ore ºi 32 de
minute pe douã roþi pentru ocupantul
locului I la masculin ºi 4 ore pentru
ocupanta locului I la feminin.
   Alergãtorii au fost actorii principali
ai zilei de duminicã, 1 septembrie, când
419 concurenþi au luat startul în cele
trei probe deja consacrate: Trail Run –
10,5 km, semi-maraton – 21,5 km ºi
maraton – 42 km. Aceºtia au devenit
exemple pentru200 de copii cu vârste

cuprinse între 4 – 13 ani care s-au
bucurat de traseele dedicate de
alergare din parcul Zãvoi.
   Cel mai bun timp obþinut pe distanþa
de 10,5 km a fost de aproximativ 44
de minute la masculin ºi 57 de minute
la feminin, ultimul fiind obþinut de o
participantã fidelã a Maratonului
Olteniei, cu patru ediþii la activ.
   Traseul de 21,5 km a fost finalizat
anul acesta într-o orã ºi aproximativ
36 de minute la masculin ºi o orã
ºi 46 de minute la feminin.
   Cea mai recent introdusã probã la
Maratonul Olteniei (în 2018), cursa
de 42 km, a atras în 2019 mai mulþi
temerari, dornici sã-ºi mãsoare
forþele ºi sã se bucure de frumoasele
peisaje din regiune. Astfel, 35 de
concurenþi au luat startul pe traseul
de maraton, cu zone de pãdure ºi
câmpie ºi diferenþe de nivel de pânã
la 1530 m. Primul concurent la
masculin a trecut de linia de finish
în 3 ore ºi 26 de minute, iar la
feminin locul I la cursa de 42 km a
fost obþinut de o concurentã care a
finalizat traseul în 4 ore ºi 34 de
minute. Dovadã cã sportul nu are
vârstã a venit din partea unui
concurent de 72 de ani care a alergat
în cursa de Trail Run.
   Dupã finish, concurenþii s-au
relaxat ºi ºi-au refãcut forþele la
zonele dedicate lor (Recuperare –
asiguratã de Electroalfa - partener
Silver, Masaj - asiguratã de Inform
Lykos – partener Silver, Hidratare ºi
alimentare asiguratã de cãtre Adrem
- partener Platinum, dar ºi zona
Pasta party – asiguratã de cãtre
LeasePlan - partener Silver).
   Energia concurenþilor nu a fost
distribuitã doar pe traseu, ci ºi în
sprijinul celor trei cauze sociale
susþinute de ediþia MO 2019:
- 8 212 euro vor fi direcþionaþi cãtre
Crucea Roºie Vâlcea – care va beneficia
de echipamente ºi dispozitive medicale
noi (echipament pentru manevrarea,
imobilizarea ºi transportul pacientului;
aparaturã / echipamente pentru
resuscitare – respiraþie; aparaturã
monitorizare - defibrilare - evaluare –
administrare medicamente / soluþii;
materiale sanitare) pentru serviciul
de ambulanþã.

- 6 613 euro vor fi direcþionati cãtre
Fundaþia Progress – proiectul CODE
Kids care are ca scop crearea unei
miºcãri de coding ºi STEM în care
copii, tineri ºi bibliotecari din mediul
rural îºi dezvoltã competenþele
digitale ºi se implicã în viaþa
comunitãþii din care provin, prin
rezolvarea unor teme digitale creative.
- 5632 euro vor fi direcþionaþi cãtre
Habitat for Humanity Romania –
proiect de construire case în comuna
Vaideeni. Susþinerea din partea
Maratonului Olteniei 2019 va include
ºi o componentã de voluntariat intern,
întrucât o echipã de voluntari CEZ va
participa la proiectul de construire de
case care au fost afectate de
inundaþiile din anul 2014.
   Sumele au fost alocate în funcþie
de voturile concurenþilor, iar
valoarea sprijinului financiar a fost
dublatã de cãtre CEZ România pânã
la valoarea totalã de 20 457 euro.
   Din comunitatea creatã în jurul
Maratonului Olteniei, la ediþia a ºaptea
a evenimentului au fãcut parte ºi226
de voluntari ai Grupului CEZ în
România ºi ai partenerilor, care au
oferit la rândul lor energie pe tot
parcursul evenimentului. Aceºtia au
avut grijã ca participanþii sã fie în
siguranþã pe traseu ºi sã aibã la
îndemânã tot ce ar fi putut avea nevoie
(apã, fructe, etc).
   De surprize ºi activitãþi s-au bucurat
ºi cei care au venit sã îi încurajeze pe
participanþi sau pur ºi simplu sã se
bucure de o zi în aer liber în parcul
Zãvoi. Cele 13 zone tematice din parc
au devenit prilej de distracþie ºi voie
bunã pentru numeroºi localnici ºi nu
numai. Cu mic, cu mare, vizitatorii
s-au bucurat de:
- relaxare ºi lounge (zona oferitã de

CEZ Vânzare), cabinã foto (asiguratã
de cãtre RC Europe - partener
Platinum) cu cele mai cool poze ºi
accesorii, zona de sporturi extreme
(asiguratã de cãtre Ciga Energy -
partener Gold) – unde
skateboardingul a fost sportul rege,
zona de rezultate live (asiguratã de
cãtre Star Storage - partener Silver)
în timp real, zona copiilor (asiguratã
de cãtre Comranado - partener
Silver) cu jocuri pe placul celor mici,
cea de navomodelism (asiguratã de
cãtre ALM Power Group - partener
Silver) cu întreceri de bãrcuþe ºi face
painting, sporturi de familie (asiguratã
de Fine Business Consulting –
partener Silver), zona fun (asiguratã
de cãtre Epure, Lizac ºi Asociaþii
(ELA) - partener Silver) dar ºi zona
de garderobã (Venturo Investment
- partener Silver).
   Ediþia din 2019 a Maratonului
Olteniei a fost organizatã cu sprijinul
Primãriei Municipiului Râmnicu
Vâlcea, HyperSport, SmartAtletic,
beneficiind de suportul partenerilor
Platinum Adrem ºi RC Europe; Ciga
Energy în calitate de partener Gold;
LeasePlan, Star Storage, Fine
Business Consulting, ALM Power,
Electroalfa, Epure Lizac ºi Asociaþii,
Comranado, Inform Lykos,
EnergoBit, Venturo, Heinner, Gold
Nutrition, în calitate de parteneri
Silver, fiind susþinutã de Intrarom,
Sloop, Hotel Sofianu, Serve, Alka,
Dr Oetker, Bellotto, cu sprijinul
Realitatea, Europa FM, Adevãrul,
Running Mag, 321sport.ro
(parteneri media) ºi Club Sportiv
Lykaios, Cozia Racing Team,
Buridava (parteneri locali).

Direcþia Comunicare ºi
Marketing CEZ România

Peste 1000 de cetãþeni ai Þinutului Maratonului au fãcut din ediþia a
ºaptea a Maratonului Olteniei, una memorabilã
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Scrisori Þãranului Român

Mãria Ta, Þãran Român! (IX)

va urma

Dacã cineva nu ar
cunoaºte din tot ce ai fãptuit tu în
trecerea ta prin aceastã lume de-a
lungul veacurilor decât limba în
care ai vorbit, ai cântat, ai plâns
ºi ai iubit ºi tot te-ar crede genial.
Dacã ar citi poveºtile ºi legendele
tale, doinele, cântecele ºi bocetele
tale, ar rãmâne uimit de înãlþimea
gândirii, de profunzimea temelor
abordate, de arta superioarã cu
care te exprimi. Prin creaþiile tale
literare transmise prin viu grai din
generaþie în generaþie poþi sã stai
pe picior de egalitate alãturi de
mari scriitori ºi poeþi ai lumii. Prin
proverbele ºi zicerile tale cu tâlc
concurezi cu marii filozofi ºi nu te
laºi mai prejos.

Ai ºtiut sã creezi o limbã curatã,
subtilã, bogatã în nuanþe ºi
înþelesuri, o limbã ziditã pe
cugetare adâncã ºi îndelungatã,
asemenea vechilor greci ºi latini.
Ai zidit o limbã, care, dacã ar fi
aparþinut unui popor mare, precum
cel chinez,  sau unui popor
colonialist ºi comerciant, precum
cel englez, ar fi devenit demult
limbã internaþionalã.  Multe
popoare ar vrea sã aibã bijuterii
precum Mioriþa sau Meºterul
Manole. Tu le-ai compus în timp
ce pãºteai oile, ori mergeai încet
dupã plug, ori strãbãteai drumul
spre hotare, ca sã-þi pui acolo

pieptul pavãzã înaintea
duºmanilor.  Limba aceasta,
comoarã sfântã din bãtrâni, te-a
mângâiat în ceasurile de cumpãnã
ºi de jale, te-a însoþit în ceasurile
de dragoste ºi de fericire, þi-a
fost alãturi la muncã, la câmp,
în mine, în pãdure ºi oriunde te-
au dus paºii.

Ne-ai lãsat nouã Sfânta Limbã
Româneascã, moºtenire sacrã, s-o
ducem mai departe altor ºi altor
generaþii de urmaºi. Dacã te-ai face
astãzi printre noi, Mãria Ta, ai muri
de infarct, fãrã îndoialã. Când þi-ai
auzi tu limba stâlcitã, schimonositã,
infectatã cu tot felul de þigãnisme,
turcisme, englezisme, franþuzisme
ºi multe alte isme, te-ai zvârcoli ºi
în mormânt. Sã vezi tu unii din
scriitorii ºi poeþii neamului ce perle
debiteazã ºi câte “succesuri”
dobândesc! Sã auzi cum se
vorbeºte la televiziune, în
parlament, pe la tribune diferite.
Ce agramatisme, ce cara-
ghioslâcuri  s-au nãscut din
dulcea limbã româneascã, pe
care ne-ai lãsat-o Tu, ne-ai cere
dezmoºtenirea. Nu ne-ai mai
recunoaºte de urmaºi! Ne-ai
socoti bastarzi, erori genetice!

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

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

 Radu Georgescu

   Primele zile de toamnã nu au adus
schimbãri semnificative în privinþa
perechii euro/leu, care stagneazã, cu
mici excepþii, de la începutul lui iunie,
între 4,72 ºi 4,74 lei.

Perioada analizatã a debutat la
4,7272 ºi s-a terminat la 4,7318 lei,
într-o ºedinþã în care tranzacþiile s-
au realizat în culoarul 4,728 –
4,736, cu închiderea la 4,732 lei.

Urmãtoarele sãptãmâni urmeazã sã
aducã o evoluþie descendentã a leului,
în special ca urmare a majorãrii
deficitelor de cont ºi comercial,
diferenþialul dintre importuri ºi
exporturi crescând constant.

Prãpastia s-ar putea adânci în
cazul unei posibile intrãri a
economiei zonei euro, cel puþin, în
recesiune tehnicã, aºa cum este
cazul celei a Germaniei.

Aceasta pune în pericol þinta de
creºtere economicã de 5,5% pe
care ºi-a propus-o PSD pentru
acest an ºi poate confirma
prognozele Standard & Poor’s, care
anticipa recent cã majorarea PIB va
rãmâne sub 4%, ºi se va micºora
în urmãtorii ani din cauza încetinirii
cererii externe, a reducerii ritmului
de creºtere a salariilor ºi a unui
mediu fiscal mai neutru. În opinia
FMI creºterea din acest an va fi de
doar 3,1%. Mai optimistã este
Comisia Europeanã care
anticipeazã un avans de 4%.

Nici confirmarea INS a creºterii
economiei româneºti în al doilea
trimestru cu 4,4% nu oferã mai
multe speranþe pentru o posibilã
recuperare în ultima parte a anului,
atâta vreme cât golurile din buget,
rezultat al politicilor superpopuliste,
sunt de cel puþin 9 miliarde lei, cum
a precizat Cãlin Popescu Tãriceanu
în momentul ruperii alianþei cu PSD.

Cursul dolarului american a crescut
la 4,3195 lei, valoare care nu a mai
fost atinsã de la începutul lui 2017,
dar a încheiat intervalul la 4,2843 lei.

Moneda elveþianã a urcat pe pieþele
internaþionale pânã la 1,082 dar s-a
depreciat apoi pânã la 1,093 – 1,097
franci/euro, astfel cã media ei a urcat
la 4,3644 lei, care a mai fost atinsã în
27 ianuarie 2015, dar a coborât la
sfârºitul perioadei la 4,3282 lei.

Aprecierea monedei americane ºi

Euro priveºte din nou spre 4,74 lei
creºterea unciei de aur pe pieþele
specializate la 1.535 dolari, au
fãcut ca BNR sã stabileascã un preþ
al gramului de aur de 212,9744 lei,
valoarea care a reprezentat un nou
record istoric, al zecelea înregistrat
de la începutul lunii trecute. La
sfârºitul perioadei, uncia a coborât
sub pragul de 1.500 dolari, la 1.488
– 1.497 dolari, iar gramul a scãzut
la 205,9411 lei.

BNR a continuat sã sterilizeze
excesul de lichiditate din piaþa
interbancã ºi a atras luni depozite
în valoare de 4,219 miliarde lei, la
o dobândã de 2,50%, egalã cu cea
de politicã monetarã.

Aceasta a avut ca efect
stabilizarea valorii indicilor
ROBOR. Cel la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la majoritatea
creditelor în lei, a revenit ieri la
3,04%, iar cel la ºase luni, folosit
la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a stagnat la 3,13%.

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 3,18%, iar cel
la 12 luni la 3,23%.

Perechea euro/dolar a scãzut la
1,0926 dolari, valoare pe care a
mai atins-o în primãvara lui 2017,
dar a urcat la finalul intervalului la
1,1033 – 1,1060 dolari.

La aprecierea monedei unice au
contribuit datele publicate de
Departamentul Muncii din SUA,
conform cãrora în august au fost
create doar 130.000 noi slujbe, faþã
de previziunile analiºtilor care
mizau pe un numãr de 171.000.

Jerome Powell, preºedintele
Fed, a declarat cã banca centralã
americanã este gata sã micºoreze
dobânda sa cheie, chiar dacã nu
existã, pe termen scurt, semne ale
unei intrãri în recesiune. O astfel
de mãsurã va conduce la
deprecierea dolarului.

Pe parcursul perioadei, bitcoin a
urcat pe platformele specializate de
la 9.600 la 10.900 dolari, ºi a
încheiat-o la 10.200 dolari.

Analiza cuprinde perioada
3 – 10 septembrie.
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Ion DUMITRU:
Societatea de Culturã Româno-Germanã
„Apoziþia“ e.V. München, la 50 de ani (7)

- 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

 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

† Barbara TURCINSKY, † Emanoil TURCINSKI, † ªtefan
Gheorghe THEODORU, Theodor VASILACHE, † Leo UNGUR, †
Ion Vlad, † Vasile VOINEA, † Mircea VASILIU, Andrei
VOICULESCU, † Mircea VOINESCU, † Octavian VUIA, Dl.
VULCAN, Neagu VULCÃNESCU, † Richard WAGNER, † Rudolf
WAGNER, Anca WEBER, † Horst WEBER, Annemarie WERHAZY,
Constantin XIFTA, Corneliu ZACH, Krista ZACH, † Carol ZAHARIA,
Dinu ZAMFIRESCU, Andrei ZANCA, † Petre ZIMA, Ion ZISU, †
ªtefan ZORZOR, Alice ZWÖLFER, ºi mulþi alþii.

Sper cã cei care vor parcurge cu luare aminte tabelul de mai sus,
care alãturã atât de felurite destine, vor înþelege mai bine ce a fost ºi
este „APOZIÞIA“! ºi, pentru a-i ajuta sã-i aprofundeze îndeaproape
realitatea, îmi permit-dincolo de toate cele spuse mai sus - sã
citez urmãtoarele: „Nefiind ceea ce credeþi cã este, Apoziþia rãmâne
totuºi o întâlnire în parte întâmplãtoare de tineri cãrunþi cu
preocupãri imaginar artistice, aparþinând la diferite familii spirituale,
un loc geometric unde se schimbã cuvinte, experienþe ºi înþelesuri
contra înþelesuri, experienþe ºi cuvinte. Ca atare pentru Apoziþia
este falsã problema opþiunii ori adeziunii la una sau alta din ºcolile,
tendinþele ºi curentele existente, balansarea între tradiþionalism
obsolent ºi modernismul strident, între iraþionalismul obscurantist
ºi raþionalismul superficial, psihanalism, existenþialism, absurd
cu sau fãrã noimã, artã figurativã, abstractã, muzicã de jazz,
dodecafonicã, blues ºi aºa mai aproape. Cãci Apoziþia nu refuzã
nicio experienþã în afara dogmatismului ultra simplificator, care
vede în artã un simplu produs al stomacului gol - ori în cuvinte
ceva mai pudice un rezultat al relaþiilor de producþie, ignorând
conºtient puterea motorului spiritual. În schimb Apoziþia
recunoaºte ºi îºi însuºeºte operele ce surprind realul ºi hipostaze
semnificative, relevându-ne ceva din necunoscut.

Felul de a fi al Apoziþiei nu a fost inventat în vreun birou de
studii ºi conjuncturi, ci este rezultatul gândirii implicite a celor
ce o frecventeazã. Componenþa Apoziþiei nu este nici ea produsul
unei selecþii riguroase, pe baza de cromozomi-luminã, ci numai
al unei întâmplãri întâmplãtoare, grupând deocamdatã câþiva
intelectuali români asvârliþi de destin pe aceleaºi coordonate
geografice, ºi nu ºi spirituale. Dacã s-ar fi dat ascultare grupãrii
noastre dupã culoarea ochilor, ori a dimensiunilor bustului, am
fi rãmas într-o solitudine ucigãtoare“ (v. G.C. -nesemnat: Ce este
Apoziþia, în Apoziþia nr. 1/ München 1973, pp.6, aliniat 1ºi2).

În concluzie, dacã naºterea cenaclului ºi þinerea în viaþã a APOZIÞIEI
-în primele trei decenii ºi jumãtate-, ºi mai apoi, n-a fost lipsitã de
probleme, sacrificii, confruntãri, jigniri ºi umilinþe, orice lamentãri
sunt acum de prisos, pentru cã dincolo de aparenþe ºi certitudini,
totul a devenit istorie ºi nimic nu mai poate fi schimbat, esenþialul
fiind dor cã a existat, existã ºi sperãm sã existe, spre folosul ºi din
grija celor ce vor înþelege s-o foloseascã ºi s-o serveascã, în echilibru
cu ei înºiºi ºi spiritul vremurilor cu care se vor confrunta.

Pentru conformitate: Ion Dumitru, Siegfriedstr. 3, D- 80803
München, 28.06.2019 (P.S. Text liber pentru difuzare ºi publicare,
cu condiþia nedeformãrii celor afirmate. I.D.)

În data de 26.08.2019, I.T.M.
Mehedinþi a demarat, sub coordonarea
Inspecþiei Muncii, Acþiunea naþionalã de
control în domeniul securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã la angajatorii din
domeniul: Activitãþi de investigaþie ºi
protecþie”- cod CAEN:80.
   La baza declanºãrii acþiunii de
îndrumare ºi control au stat urmãtoarele:
a) evenimentele în care au fost
implicaþi agenþi de pazã care au decedat
din cauze de naturã patologicã. De aici
se poate trage concluzia cã:
- lucrãtorii nu iau în considerare concluziile
medicului de medicina muncii înscrise în
fiºa de aptitudine cu privire la acþiunile care
trebuie întreprinse pentru protecþia propriei
sãnãtãþi (urmãrirea  continuã a stãrii  de
sãnãtate prin dispensarizare, urmarea cu
stricteþe a tratamentului prescris etc.);
- o oarecare superficialitate a
personalului medical în efectuarea
examinãrilor clinice, de laborator sau
paraclinice impuse prin Fiºa 144 “Agent
de pazã” din H.G. 355/2007 privind
supravegherea sãnãtãþii lucrãtorilor;
b) lipsa preocupãrii unor angajatori în
ceea ce priveºte supravegherea
corespunzãtoare a activitãþii desfãºurate
de lucrãtor atunci când aceasta se
desfãºoarã în condiþii de izolare;
c) asigurarea unui spaþiu corespunzãtor
pentru refacerea capacitãþii de
termoreglare a organismului unde agentul
de securitate îºi desfãºoarã activitatea;
d) conºtientizarea angajatorilor în a folosi
personal calificat (cu atestat profesional)
la obiective de pazã;
e) numãrul mare de accidente de muncã
înregistrate în acest domeniu de
activitate în ultimii 4 ani.

Obiectivul principal urmãrit cu
ocazia acþiunii:

• Diminuarea consecinþelor sociale ºi
economice negative care
derivã din nerespectarea
prevederilor legale, de
cãtre angajatorii din
acest domeniu.

Obiective specifice:
• eliminarea neconfor-
mitãþilor constatate în
domeniul securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã în
activitãþile specifice
din socie tã þ i le

I.T.M. Mehedinþi a demarat acþiuni de control în
domeniul “Activitãþi de investigaþie ºi protecþie”

comerciale care au ca obiect de
activitate domeniul cod CAEN 80 -
“Activitãþi de investigaþie ºi protecþie”;
• creºterea gradului de conºtientizare a
angajatorilor ºi a lucrãtorilor în ceea ce
priveºte necesitatea respectãrii prevederilor
legale referitoare la sãnãtatea ºi securitatea
în muncã în societãþile comerciale care au
ca obiect de activitate în domeniul “Activitãþi
de investigaþie ºi protecþie”;
• informarea angajatori lor ºi
angajaþi lor în ceea ce priveºte
controalele medicale ºi importanþa lor.
• verificarea respectãrii de cãtre societãþile
care au obiect de activitate protecþie ºi gardã
a prevederilor O.U.G nr. 99/2000 - privind
mãsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu
temperaturi extreme pentru protecþia
persoanelor încadrate în muncã;
• se va urmãri, de asemenea existenþa
atestatului profesional al lucrãtorului,
potrivit (art.37, alin. (1) ºi art. 38, alin.
(1) din Legea nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor ºi
protecþia persoanelor, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
• identificarea angajatorilor care au obiective
de pazã în care lucrãtorii îºi desfãºoarã
activitatea în condiþii de izolare;
   În perioada 26.08-30.08.2019 s-a
desfãºuratprima etapã din cadrul acþiunii
ºi a constat în vizite de control la agenþii
din acest domeniu, semnalarea
deficienþelor ºi stabilirea mãsurilor cu
termene de rezolvare, urmând ca în etapa
a 2-a sã se verifice realizarea mãsurilor.
   În aceastã etapã au fost verificaþi un
numãr de 14 angajatori, s-au constatat 9
deficienþe pentru remedierea cãrora s-au
stabilit 9 mãsuri de rezolvare ºi s-au aplicat
9 sancþiuni contravenþionale.

Nicea Mergeani, Inspector ºef
Aurora Mãdãlina Gîrlea,

Consilier C.C.R.P.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Eºti foarte implicat în activitãþile de la
serviciu, dar în cele de anvergurã în care ochii ºi
urechile celorlalþi sunt numai la tine. ªi totuºi
existã amãnunte care te necãjesc vizavi de statutul
tãu socio-profesional ºi de imaginea pe care o
au ceilalþi despre tine. Fii prudent, evitã discuþiile
contradictorii ºi susþine-þi opiniile ºi planurile cu
fermitate. Pânã la urmã totul se desfãºoarã în
favoarea ta, iar dovezile în acest sens vor apãrea
discret. Prietenii ºi susþinãtorii de la locul de
muncã îþi oferã idei bune pentru îmbunãtãþirea
veniturilor ºi poate chiar apar propuneri de colaborare.
Discerne atent sfaturile primite!

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

La locul de muncã se întrezãreºte multã
forfotã. Eºti în centrul atenþiei ºefilor, alþii se
bazeazã foarte mult pe tine, iar tu te vei simþi
foarte bine cã eºti bãgat în seamã ºi apreciat
ulterior pentru eforturile depuse. Totuºi, pentru
cã mentalul îþi este rãscolit este posibil sã fii
subiectiv în felul în care decizi cum sã procedezi.
Detaºeazã-te, lasã-te cãlãuzit de instinct ºi ai
încredere cã totul va fi foarte bine. Providenþa te
ajutã din umbrã. Controleazã-þi manifestãrile,
pentru cã eºti foarte combativ, dorind sã muþi din
loc. Prietenii îþi sunt alãturi, ai mulþi admiratori ºi
susþinãtori la serviciu, elemente suficiente pentru a
te bucura din plin.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Debutul sãptãmânii îþi reaminteºte de
cheltuielile comune cu alþii. Este nevoie sã achiþi
facturi, taxe, servicii sau sã relaþionezi cu instituþiile
financiare, fie pentru a te informa, fie pentru a achita
datorii vechi. Un prieten te poate sfãtui de bine
vizavi de segmentul financiar. Dorinþa de elevare
sufleteascã este la cote mari, astfel cã te vei orienta
spre activitãþi culturale, demersuri intelectuale ºi
discuþii cu oameni erudiþi. Planuri de cãlãtorii
îndepãrtate ºi de abordare a unor studii pe termen
lung. A doua parte a sãptãmânii evidenþiazã relaþiile cu
ºefii ºi autoritãþile. Este posibil sã fii în centrul atenþiei
unui grup profesional important.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Relaþiile parteneriale sunt anoste la începutul
sãptãmânii, fiind nevoit sã le acorzi atenþie ºi
eforturi. Prudenþã ºi detaºare, întrucât sunt
momente pasagere. Intervin cheltuieli comune
cu alþii, pe facturi, servicii, taxe ºi investiþii. Unii
doresc în secret sã profite de pe urma veniturilor
sau bunurilor tale, deci verificã atent fiecare
cheltuialã ºi nu te lãsa impresionat de mofturile
celorlalþi. Vizionarea unei piese de teatru, a unui
film sau participarea la seminarii pe teme filozofice
reprezintã activitãþi care îþi înalþã sufletul ºi îþi
orienteazã mentalul spre idei nobile. Pe de altã parte
pot intra în discuþie cãlãtoriile pe distanþe lungi ºi
studiile de perfecþionare.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Eºti tentat în a te implica în multe activitãþi la
serviciu, însã ar fi bine sã alegi prioritãþile. Colegii
nu te susþin, astfel cã vei fi nevoit sã te descurci
singur. Relaþiile parteneriale, mai ales cele
profesionale te solicitã din plin. Unele se pot revizui,
altele se pot finaliza, dar cumva se rezolvã aspectele
care treneazã demult ºi care te þin în loc. Este rost de
colaborãri noi la locul de muncã, mai ales colaborãri
propuse de ºefi sau de persoane cu autoritate din
instituþiile conexe locului tãu de muncã. Fii foarte
prudent în relaþiile oficiale pentru cã sunt posibile
discuþii aprinse, tensiuni mocnite ºi rãsturnãri
spectaculoase în bunul mers al lucrurilor. Cheltuieli
majore!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

O sãptãmânã cu multã forfotã în sfera
profesionalã. La serviciu va trebui sã rezolvi treburi
urgente ºi mai ales sã te bazezi numai pe forþele
tale. Dozeazã-þi eforturile, pentru cã sãnãtatea este
vulnerabilã, existând riscul sã oboseºti rapid. Pot
intra în discuþie niscai consultaþii, analize medicale
sau planuri pentru intervenþii chirurgicale. Relaþiile
cu partenerul de viaþã ºi cu cei de afaceri sunt
dinamice, fiind momente bune pentru a discuta
amãnuntele activitãþilor comune, dar ºi pentru a
aborda planuri de viitor. Intervin cheltuieli în a doua
parte a sãptãmânii pe facturi, taxe, datorii de orice
fel. Prudenþã la documentele financiare ºi
cheltuieºte strictul necesar.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

În plan familial existã animozitãþi, dar cu puþin efort
pot fi depãºite cu bine. Þine cont de nevoile ºi sfaturile
membrilor familiei, pentru cã te ajutã sã menþii un
echilibru între planul socio-profesional ºi cel
personal. Relaþiile sentimentale îþi vor da de gândit,
pentru cã intervin discuþii cu persoana iubitã sau cu
copiii pe tema cheltuielilor comune. Cei dragi vor
dori sã profite de pe urma veniturilor tale, aspect
pãgubos de ambele pãrþi. Revin în atenþie fie datorii
vechi, fie discuþii despre bunuri, moºteniri sau partaje
personale ºi profesionale. La serviciu este mult de
lucru, bine fiind sã te bazezi numai pe forþele tale.
Þine cont ºi de îngrijirea sãnãtãþii!

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Eºti foarte solicitat acasã, alãturi de membrii
familiei. Se pare cã vor reveni în discuþie
chestiuni privitoare la moºteniri, la obiecte de
patrimoniu sau legate de modul de administrare
a unei afaceri de familie. Se recomandã prudenþã
ºi discernãmânt, pentru cã unii membrii sau
unele rude vor depune eforturi sã-ºi atingã
numai obiectivele personale. Treburi
gospodãreºti, reparaþii curente, vânzãri,
achiziþionãri de bunuri valoroase. Relaþiile
sentimentale sunt dinamice, fiind momente bune
pentru a stabili planuri comune ºi pentru a te
recrea alãturi de cei dragi. Sãnãtatea este
vulnerabilã în partea a doua a sãptãmânii.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

O sãptãmânã dinamicã, interesantã, cu multe
drumuri pe distanþe scurte ºi cu dialoguri de
anvergurã. Forfota din preajmã te poate obosi mult,
de aceea selecteazã prioritãþile ºi evitã flecãrelile.
Este posibil sã fii nevoit a te înscrie la un curs de
perfecþionare profesionalã sau sã reiei o secvenþã
de învãþare care a rãmas fie nefinalizatã, fie trebuie
luatã de la capãt. În orice situaþie te vei afla vei
reuºi sã te descurci foarte bine, obþinând chiar ºi
aprecierile celorlalþi. A doua parte a sãptãmânii va
evidenþia relaþiile familiale ºi treburile gospodãreºti.
Distracþii, aventuri, hobby-uri.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Stãrile tale de spirit fluctueazã mult la
începutul sãptãmânii, astfel cã îþi poate fi dificil
sã relaþionezi cu ceilalþi sau sã te implici în
activitãþile cotidiene. Eºti foarte influenþat
deocamdatã de ceea ce se petrece acasã, cu
membrii familiei. Sunt momente pasagere pe
care le poþi gestiona foarte bine cu puþin efort ºi
bunãvoinþã. Financiar se întrezãresc noutãþi, fie
cã este vorba despre primirea drepturilor
salariale, a unei prime, a unui favor, fie apar
informaþii preþioase legate de noile condiþii de
muncã care atrag ºi modificãri salariale. Cãlãtorii
pe distanþe scurte, discuþii cu persoanele din
anturajul apropiat, activitãþi comune cu cei dragi.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Este o mare provocare sã-þi intre cineva în
voie în prima parte a sãptãmânii. Stãrile de spirit
þi se schimbã frecvent, astfel cã ºi þie îþi este
dificil sã menþii un ritm constant atât în relaþii,
cât ºi în treburile cotidiene. Mentalitatea ta este
în continuã schimbare ºi de aici apar tot soiul
de revizuiri ale deciziilor anterioare, rãzgândiri
privitoare la chestiunile domestice ºi la relaþiile
familiale. Implicã-te serios în ceea ce ai de fãcut.
Primeºti bani, probabil salariul, dar ºi cadouri
sau favoruri dinspre locul de muncã. Cheltuieli
importante pe cele necesare traiului cotidian.
Prieteni de nãdejde în preajma ta.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

La începutul sãptãmânii eºti retras ºi orientat
numai spre treburile tale personale. Sunt
momente bune pentru a te gândi pe îndelete la
situaþiile ºi relaþiile în care eºti implicat.
Revelaþiile din aceste zile te vor ajuta sã iei
deciziile corecte ºi sã priveºti obiectiv în jurul
tãu. Sãnãtatea este vulnerabilã pe segmentele
sistemului circulator, astfel încât fii prudent ºi
îngrijeºte-te corespunzãtor. În a doua parte a
sãptãmânii te vei simþi mai bine, revenind în mijlocul
iureºului cotidian cu forþe proaspete. Selecteazã-þi
prioritãþile ºi ascultã-þi vocea interioarã. Te va ghida
foarte bine în toate privinþele.

Autor: AstroCafe.ro

(12 - 18 septembrie 2019)Horoscop
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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

INFORMARE

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, TITULARUL: COMUNA
VOLOIAC, judeþul Mehedinþi, intenþioneazã sã solicite de la A.N.
„Apele Române” – Administraþia Bazinalã de Apã JIU – Craiova, (sau,
dupã caz, S.G.A. MH) aviz de gospodãrire a apelor pentru investiþia:

„MODERNIZARE ªI REABILITARE DRUMURI LOCALE ÎN
COMUNA VOLOIAC, JUDEÞUL MEHEDINÞI”

Bazin Hidrografic JIU, subbazin râu Motru, pârâul Cotoroaia.
   Aceastã folosinþã (drumul) este existentã, lucrãrile de modernizare ºi
reabilitare fiind considerate lucrãri noi de investiþie.
  Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare sau sã
transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri cu privire la solicitarea
avizului de gospodãrire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menþionatã, sau la tel.: 0752 003 298, dupã data de 01.09.2019.

ANUNÞ PUBLIC

PRIVIND DEPUNEREA SOLICITÃRII DE EMITERE A ACORDULUI
DE MEDIU SC ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL

SC ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Decolmatarea albiei minore a pârâului Neagonea prin
exploatarea agregatelor minerale, situate în UAT Bîlvãneºti” propus a
fi amplasat în Comuna Bîlvãneºti.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului str. Bãile Romane nr. 3 ºi la sediul
titularului în zilele de luni - vineri, între orele 8.00-14.00.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediului Mehedinþi.

Anunþ public privind decizia etapei de încadrare

ªCHIOPU NICOLAE anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul “Extindere reþele de apã-canal ºi
branºamente individuale” propus a fi realizat în judeþul Mehedinþi, str.
Vasile Gionea, Loc. Dr. Tr. Severin.
   Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
judeþul Mehedinþi, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane,
nr. 3, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 - 16:30 ºi vineri, între orele
8:00 - 14:00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: http://
apmmh.anpm.ro
   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului
pe pagina de internet a autoritãþii competente pentru protecþia mediului.

INFORMARE

Aceastã informare este efectuatã de Barbu Robert cu domiciliul
în satul Recea, comuna Punghina, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã
sã solicite la Administraþia Bazinalã de Apã Jiu - SGA Mehedinþi, aviz
de gospodãrire a apelor pentru realizarea proiectului “Construire imobil
P + 1 cu destinaþia de service, vulcanizare, grupuri sanitare, magazin,
restaurant ºi terasã la parter ºi locuinþã la etaj, spãlãtorie auto,
staþie GPL, parcare auto ºi tiruri, împrejmuire ºi spãlãtorie tiruri”,
sat Recea, comuna Punghina, judeþul Mehedinþi.
   Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere ºi tehnologice,
vor fi colectate ºi preluate de reþeaua de canalizare a localitãþii.
   Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
   Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 09.09.2019.

Beneficiar,

INFORMARE

Aceastã informare este efectuatã de Primãria comunei Dârvari
cu sediul în localitatea Dârvari, judeþul Mehedinþi, ce intenþioneazã sã
solicite la SGA Mehedinþi, aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea
proiectului “Modernizarea uliþe în localitatea Gemeni, comuna
Dârvari, judeþul Mehedinþi”.

 Aceastã investiþie este o modernizare a drumurilor existente.
     Ca rezultat al investiþiei nu vor rezulta ape uzate.
      Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
    Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã.
   Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi recomandãri
se pot adresa solicitantului dupã data de 10.09.2019.
                                                                                      Primar,
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În runda a II-a a Ligii a IV-a
Mehedinþi, campioana en-titre s-a impus
cu 5-0 în deplasarea de la Pandurii
Cerneþi. Dupã 0-0 la pauzã, CS Strehaia
s-a descãtuºat în partea secundã, când
a marcat prin Mãdãlin Lãcustã (59, 78),

Clubul Sportiv ªcolar Drobeta Turnu Severin ºi Luceafãrul Drobeta
Turnu Severin se vor duela sâmbãtã, cu începere de la ora 12:00, în
etapa a X-a din cadrul seriei a VII-a a Campionatului Naþional de Fotbal
pentru Juniori. La U19, ambele echipe severinene vin dupã înfrângeri.
Dacã CSS a fost învinsã cu 3-0 în deplasarea de la LPS Târgu Jiu,
Luceafãrul a pierdut, pe Stadionul Severnav, partida cu SCM Râmnicu
Vâlcea, scor 2-3. Dupã 9 runde, CSS se aflã pe locul 3, din 8 participante,
cu 18 puncte, în timp ce Luceafãrul e pe 6, cu 9 puncte. La U17, CSS-ul
severinean a fost învins cu 5-2 la LPS Târgu Jiu, iar Luceafãrul a dispus
cu 7-3 de SCM Râmnicu Vâlcea ºi a rãmas pe primul loc, cu 22 de puncte.
CSS Drobeta Turnu Severin e pe 5, cu 12 puncte.

Dupã ce a învins în runda
inauguralã campioana en-titre Inter
Crãguieºti, cu 2-1, AS Coºuºtea
Cãzãneºti a izbutit scorul etapei a II-a
din Liga a V-a, prin victoria cu 6-0
repurtatã în disputa cu Viitorul Dârvari.
Adrian Mica (22, 55, 83, 85), Jean
Canciu (50) ºi Ionel Goia (78) au

Strehaia, dezlãnþuitã dupã pauzã

Liga a IV-a - Etapa a II-a
Pandurii Cerneþi – CS Strehaia         0-5 (0-0)
Viitorul Cujmir – Recolta Dãnceu      0-4 (0-2)
AS Turnu Severin – Inter Salcia        3-5 (1-3)
Dierna Orºova – AS Obârºia de Câmp   0-2 (0-0)
Viitorul ªimian – AS Unirea Gârla Mare 6-2 (4-0)
Cerna Baia de Aramã – Victoria Vânju Mare:
reprogramat
Etapa viitoare
Recolta Dãnceu - Dierna Orºova
CS Strehaia - Cerna Baia de Aramã
AS Obârºia de Câmp - AS Turnu Severin
Inter Salcia - Pandurii Cerneþi
Viitorul Cujmir - Viitorul ªimian
Victoria Vânju Mare - Unirea Gârla Mare

Costinel ªotea (68), Costel Pontu (72)
ºi Sebastian Cojocaru (89). De altfel,
etapa a II-a a fost una a oaspeþilor, Recolta
Dãnceu, AS Obârºia de Câmp ºi Inter
Salcia reuºind deasemenea sã se impunã
în deplasãrile de la Cujmir ºi Orºova,

respectiv Drobeta Turnu
Severin. Singurul succes
pe teren propriu al rundei
a fost repurtat de Viitorul
ªimian, care a dispus cu
6-2 de Unirea Gârla Mare.
Meciul Cerna Baia de
Aramã - Victoria Vânju
Mare a fost reprogramat
pentru data de 18
septembrie.
   Dupã 2 etape, 4
echipe au punctaj
maxim. Pe primul loc,

cu golaveraj 7-1, se aflã Recolta
Dãnceu, urmatã de CS Strehaia (7-

1), AS Obârºia de Câmp (5-0) ºi
Inter Salcia (6-3).

Coºuºtea, maximã

Liga a V-a - Etapa a II-a
Coºuºtea Cãzãneºti – Viitorul Dârvari 6-0 (1-0)
AS Noapteºa – Voinþa Opriºor        5-1 (2-1)
ªtiinþa Broºteni – Avântul Bistriþa  2-3 (1-1)
Dunãrea Hinova – Real Vânãtori     0-1 (0-0)
Viitorul Floreºti – AS Pruniºor       5-4 (1-3)
ASG Hinova – Voinþa Vrata             3-2 (2-1)
AS Inter Crãguieºti a stat
Etapa viitoare
Real Vânãtori - Coºuºtea Cãzãneºti
Avântul Bistriþa - AS Noapteºa
Viitorul Dârvari - Inter Crãguieºti
Voinþa Vrata - Dunãrea Hinova
Voinþa Opriºor - ASG Hinova
AS Pruniºo r - ªtiinþa Broºteni
Viitorul Floreºti - stã

marcat pentru cel de-al doilea succes
stagional repurtat de echipa din
Cãzãneºti. Maximum de puncte are,
surprinzãtor, ºi nou-înfiinþata AS
Noapteºa, care a dispus cu 5-1 de
Voinþa Opriºor. Liviu Ureche (33,37),
Paul Iosu (52), Gabriel Iosu (70) ºi
Marius Tudor (88) au înscris pentru

gazde, dupã ce oaspeþii
deschiseserã scorul, în
minutul 26, prin autogolul
lui Eugen Gîngu.  ªase
puncte, dar golaveraj mai
slab, mai au Real Vânãtori
ºi Avântul Bistriþa. Etapa
viitoare este programatã
întâlnirea primelor 4
clasate, Real Vânãtori -
Coºuºtea Cãzãneºti ºi
Avântul Bistriþa - AS
Noapteºa, astfel cã vor
surveni modificãri în
ierarhie.

FCU Craiova s-a impus cu
3-2 în meciul din etapa a III-a, a Ligii
a III-a, în care a întâlnit CS Filiaºi.
Deºi a condus cu 2-0 la pauzã,
echipa antrenatã de Eugen Tricã s-a
vãzut egalatã cu 8 minute înainte de
finalul partidei, dar a reuºit în cele
din urmã sã învingã. ªtefan Kovari
(57) ºi Alexandru Armãºelu (82) au
marcat pentru Filiaºi, în timp ce hat-
trick-ul lui Marian
Stoenac, din minutele 32,
44 ºi 88, au adus a treia
victorie din campionat
pentru FCU Craiova, care
are astfel punctaj maxim.
Partida gãzduitã de
Stadionul Municipal din

Victorie cu emoþii

Derby pe Termo, la juniori republicani

 Mircea  Oglindoiu

Drobeta Turnu Severin s-a jucat fãrã
spectatori, deoarece CS Filiaºi,
echipã organizatoare a acestui joc,
nu a avut firmã de pazã! Meciul s-a
disputat la malul Dunãrii la
solicitarea echipei din Filiaºi, al cãrei
stadion încã nu este finalizat. Etapa
viitore, FCU Craiova joacã, în
deplasare, la ACS Poli Timiºoara.

Liga a III-a, seria a IV-a, etapa a III-a
CS Dumbrãviþa - Fortuna Becicherecu Mic  0-0
ªoimii Lipova - CS Hunedoara     1-0
CS Filiaºi - FCU Craiova     2-3
Progresul Pecica - ACS Poli Timiºoara  3-2
CS Ghiroda  - Criºul Chiºineu Criº     2-1
Viitorul Dãeºti - LPS Cetate Deva           1-1
Naþional Sebiº - Gloria Lunca Teuz Cermei1-1
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - Flacãra Horezu1-1 M. O.
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Mã nepoate, începu
ºcoala, aproape sã fãcu zaibãru,
e semn cã trebe uºor-uºor sã ne
pregãtim de tãiatu’ lemnelor cã ne
prinde iarã iarna pe nepregãtite.
ªi iarã vine naºiu Pantelicã ºi cu
naºa Reta, la Revelion ºi ne ceartã,
cã la ei la Bucureºti stau cu
geamurile deschise di la atâta
zãpuºealã la zero grade afarã.
Deh, fiecare dupã buget.

Bine cã sã face bazinu de înot,
cã o sã vedem mai multã miºcare
ºi poate mai multã sãnãtate pentru
generaþiile ce urmeazã. Cã astea
de acum înoatã mai mult pe
tablete, pe telefoane, pe alte alea.
Cã ºi zisã Mãrioara lu’ Pãtrunjel,
vara lu’ Saveta lu’ Pârjol, cã pe
vremea ei nu vedea decât vacile pe
câmp ºi oile la pãscut, da nu-i
zicea Instagram.

Bine, începu ºcoala, da nu prea
îºi dete nici Sucã sama dacã nimeri
la mall sau la clasã, cã era o
prezentare de modã pe fete ºi
bãieþi de ziceai cã s-a defectat
conducta de fotomodele.
Probabel s-a depãºit ºi recordu’
la consumu’ de pudrã ºi odicolon
pe metru pãtrat , cã prea sã
simþea de pi la Negru-Vodã ºi
pãnã pe Criºan.

Mã fraþilor, bunã treaba asta cu
parapeþii, ca sã nu sã mai întâmple
nenorociri pe drumuri, da trebe
fãcutã ºi cu cap. Adicã mai întâi
studiezi terenu, vezi care e situaþia,
faci planu ºi dupe aia te apuci de
treabã. Nu tragi o linie, arunci neºte
tone de ciment pe mijlocu
drumului ºi pleci, cã s-ar putea ca
neºte sute de oameni sã rãmânã cu  nea Mãrin

Sucã ºi ºcoala severineanã de modã, parapeþii cu scandal ºi
epopeea candidaturii lu’ nea Gherghe

gura cãscatã ºi nevoiþi sã-ºi punã
copiii sã sarã parapetu, ca sã
ajungã la ºcoalã. Asta ca sã nu-i
punã sã meargã un kilometru pe
jos, sã ocoleascã despãrþirea. Pã
nu mai bine sã construia înainte o
pasarelã pentru pietoni, civilizat ºi
dupã aia sã punea ºi parapetu?!
Greu cu strategia, mai uºor cu hei-
rup-ul! Ca sã vã convingeþi, daþi o
turã pãnã la Malovãþ.

Mã nepoate, am semnalat
prezenþa zilnicã a unor cetãþeni în
Cimitirul din Severin. ªi ziua ºi
noaptea. Adicã unii dorm în
cavouri, din lipsã de adãpost. Da
sã doarmã ºi ziua pe morminte
parcã ieste prea mult. Aºa sã
întâmplã ºi duminicã, în ziua de
Sfântã Marie, când cei veniþi cu o
floare ºi o lumânare la foºtii, gãsirã
neºte indivizi dormind pe
morminte. Incredibil pentru cei
veniþi, da fãrã enteres pentru cei ce
asigurau paza Cimitirului. Pesemne
nu vroiau sã le tulbure odihna, da
ceva mãsuri trebuiesc luate, cã nu

prea e bine ce sã întâmplã.
ªi dacã tot vorbim de neºte

lucruri mai urâte, sigur vã mai
amintiþi scandalul di la Baia de
Aramã, cu adopþia Sorinei, încheiat

cu plecarea fetei în State. De cîteva
zile sã face o campanie în care este
prezentatã viaþa minunatã pe care
o are tânãra, alãturi de familia
adoptivã. Da nu sã spune nimic de
faptul cã  Simona ar fi donat un
rinichi tatãlui adoptiv. Care din cele
douã ºtiri sunt adevãrate? Spune

ceva cineva di la Direcþia de
specialitate a Consiliului
Judeþean Mehedinþi?

Mã nepoate, sã umple
oraºu’ de afiºele ºi banerele
cu principalii candidaþi la
preºedinþia României: VVD
ºi  KWI. Candidata PSD ne
promite cã va fi alãturi de
fiecare român, da cu
mâinile pe chiept, iar
candidatul PNL ne propune
o Românie normalã... Pãi în
ultimii ani am fost
anormali, ori cum, cã altfel
nu prea sã explicã?

Bine, între timp nea Popescu
mai anunþã o datã cã nea Gherghe
nici vorbã sã candideze la Severin,
cã dacã vrea la Orºova bine, sã
mai discutã. Dacã nu, probabel

sã-ºi vadã de pensie, de afaceri,
de ce o vrea ‘mnealui. Ce sã mai
joacã unii de-a candidaturile,
cum sã ia oraºu’ ãsta în glumã,
ceva de nevãzut...

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


