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Piesa lunii octombrie la Muzeul Regiunii Porþilor de Fier

Capãt de furcã de tors din sticlã
Datare: Epoca romanã, secolele II-III.
Descoperire: Oraºul roman Drobeta,

str. Kiseleff, nr. 4, an 2019.
Acest gen de piesã este prima

descoperitã în teritoriul fostei provincii
romane Dacia, iar cele mai apropiate
analogii provin din descoperirile fãcute în
oraºul roman Aquincum (Budapesta,
Ungaria). Furca de tors trebuie privitã în

principal ca un simbol ºi nu ca un
instrument de uz casnic. Topos-ul femeii
ideale tradiþionale, care îi oferã familiei
haine, apare în repetate tradiþii literare ºi
iconografice. Ideea de lanam fecit
(prepararea lânei) a supravieþuit în perioada
în care pregãtirea hainelor nu mai era
sarcina gospodinei. Lucrul cu lâna - ºi în
special învârtirea firelor - a devenit virtutea
simbolicã a mater familias (mama familiei),
care a fost exprimatã ºi în epitafii.
   Instrumentele de tors au avut un rol
important ºi în tradiþia sepulcralã. În
provinciile din Asia Micã fusul ºi furca
reprezentate în mâinile femeilor pe stele
gravate care simbolizau cã personajele
respective au fost cãsãtorite, cã au avut
un soþ.

 Iatã cã,  în anul 2019,  Festivalul Þãrilor Dunãrene a ajuns la ediþia a unsprezecea, ceea ce înseamnã cã de-a lungul timpului,  manifestarea ºi–a
câºtigat notorietatea  iar obiectivul iniþial nu numai cã a fost îndeplinit, dar cã este nevoie de permanetizarea  acestor gen de manifestãri în
beneficiul comunitãþilor aflate de o parte ºi de alta a Dunãrii

Festivalul Þãrilor Dunãrene - 2019

citiþi în pagina 5

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, a mers în douã dintre localitãþile
mehedinþene unde fondurile alocate de Guvernul
României sporesc condiþiile de trai ale oamenilor.
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Observãm în ultimele zile
cum opoziþia se leagã de moþiunea
de cenzurã ca ºi când aceasta ar fi
cel mai important lucru de care
trebuie sã ne preocupãm. Subiectul
þine, de zile întregi, paginile ziarelor
ºi deschide jurnalele televiziunilor
de ºtiri, ºi toatã lumea îl trateazã ca
pe ceva vital, fãrã de care România
nu ar mai putea exista.

Cred cã aceastã moþiune de
cenzurã vine la pachet cu multã
urã din partea celor care doresc
doar sã preia puterea, fãrã a ºti ºi
ce sã facã dupã aceea.

Am citit moþiunea, ºi am vãzut cum
cei din opoziþie se bucurã ca niºte
copii, dar nu vin cu nicio soluþie. Îºi
doresc sã conducã aceastã þarã, doar
cã nici mãcar nu se înþeleg între ei.

Aceastã moþiune de cenzurã a
fost doritã mai mult de preºedintele
Klaus Iohannis, pentru cã, în
continuare, candidatul cel mai
puternic sau contracandidatul
pentru Klaus Iohannis rãmâne
Viorica Dãncilã. Iar ºeful statului
s-a gândit cã, dacã va reuºi sã dea
jos Guvernul, poate va avea mai
multe ºanse la prezidenþiale.

Am vãzut o moþiune de cenzurã
care conþine multe neadevãruri.
Vorbim de omisiuni intenþionate,
distorsionãri ale realitãþii ºi multe
invenþii, scrise din disperarea
opoziþiei de a acapara puterea.

Se spune în moþiune cã s-a alocat
cel mai mic buget pentru investiþii.
Adevãrul este cã în 2019 s-a alocat
cel mai mare buget pentru investiþii
din istoria României, aproape 50 de
miliarde lei, cu 20 de miliarde în
plus faþã de Guvernul lui Cioloº.

Opoziþia a mai venit cu un argument:
au fost descurajaþi investitorii privaþi.
De fapt, au fost fãcute investiþii în
economie. În primele 6 luni, investiþiile
strãine directe, în totalitate private,au
crescut cu 30% faþã de anul trecut,

Moþiunea de cenzurã nu va trece!

ajungând la 2,3 miliarde euro.
Se mai spune cã a crescut preþul la

facturile la utilitãþi prin #O.U.G.114.
Adevãrul este cã, prin O.U.G. 114, au
fost plafonate preþurile la energie
electricã ºi la gazele naturale, astfel încât
preþurile la facturi sã nu mai creascã.

O altã minciunã este cã Guvernul
„nu dã doi bani” pe soarta ºcolii
româneºti. Însã Guvernul P.S.D. a
alocat cea mai mare sumã din
is tor ia  Românie i  pent ru
învãþãmânt. ªi la fel se întâmplã
ºi cu unitãþile medicale unde
bugetul a crescut de 15 ori, faþã de
cel alocat în Guvernul susþinut de
preºedintele Iohannis.

ªi tocmai pentru cã nu þine cont
de realitate, aceastã moþiune nu va
trece. Sunt sigurã cã parlamentariiau
înþeles cã România are nevoie de
stabilitate. ªi cã stabilitatea nu poate
veni dacã la conducerea þãrii ajung
niºte oameni care nu cã nu au viziune.

Am încredere cã în Parlament sunt
oameni responsabili, care
conºtientizeazã cã o moþiune de
cenzurã trecutã poate bulversa starea
politicã ºi economicã a þãrii noastre.

Am convingerea cã nu va trece
aceastã moþiune. ªi  cã vom
continua sã muncim ºi sã ne
ducem la bun sfârºit programul
de guvernare.

Deputat PSD Mehedinþi
Prof. Alina Teiº

Înclinam la un moment dat
sã-i dau dreptate euro-
parlamentarului Cristian Buºoi când
declama pe un ton de plastic cã
„guvernul Dãncilã trebuie demis,
pentru cã România are nevoie de un
guvern capabil ºi responsabil”. Dar
m-am rãzgândit destul de repede,
plictisit de evidenta demagogie a
declaraþiei, de stereotipia termenilor,
de locurile comune pe care, în
general, politicienii le folosesc în
astfel de momente: România are
nevoie, România trebuie, România
în sus ºi în jos, guvern responsabil,
guvern capabil etc.
   Dincolo de limbajul de plastic al
politicienilor noºtri, tema plecãrii sau
neplecãrii guvernului rãmâne însã la
ordinea zilei. Europarlamentarul citat
mai sus îºi face datoria ºi marºeazã
pe tema jos cu guvernul Dãncilã, jos
cu PSD: „În ultimii ani, am putut
vedea cum social democraþii ºi-au
bãtut joc de o þarã întreagã doar pentru
a-i face pe plac lui Liviu Dragnea. Au
schimbat douã guverne, au schimbat
peste 80 de miniºtri, au creat haos în

Momente politice de rãscruce
administraþie”, spune Cristian Buºoi.
   Haos în administraþie? Unde a vãzut
haos? E orice altceva – delãsare,
birocraþie, nepotism, inerþie – dar nu
haos. Sistemul merge foarte bine cum
ºtie el sã meargã, indiferent de culoarea
guvernãrii. Pun pariu cã dacã mâine intrã
PSD în opoziþie aceleaºi stereotipuri vor
lansa, cã doar nu-s mai breji. PSD, dacã
ar fi fost traversat de un fior de luciditate
ºi calm, ar fi fãcut tot posibilul sã iese de
la guvernare, profitând de moþiune. Ar fi
urmat câteva luni bune de nebunie cu
constituirea altui guvern, cu Iohannis în
rol de primadonã, cu certuri ºi
incongruenþe între partenerii de nouã
cârmuire. Timp în care social-democraþii
ar fi cules roadele pentru anul electoral
2020, trecând uºor peste locale ºi în forþã
peste alegerile parlamentare. În opoziþie,
un an, PSD ar fi fãcut ravagii, cum a fãcut
pe vremea guvernului Cioloº, când a luat
60% din sufragii. Orice guvern nou s-ar
înfiripa, cu PNL în frunte, nu ar fi reuºit
mare brânzã. Dar PSD nu prea vrea sã
plece de la guvernare. Se agaþã ºi pe
chestiunea aceasta va fi taxat. PSD
procedeazã acum lipsit de tact,
prelungind o guvernare care le-a
erodat capitalul electoral ºi
nefiind sigur cã la prezidenþiale ar
putea obþine ceva mai mult decât
un tur doi chinuit ºi deziluzionant.
   Pe partea cealaltã, liberalii, deºi
declamã cãderea guvernului PSD, nu
vãd cum ar reuºi sã punã în loc ceva
mai bun, repede, cu presiunea socialã
ºi electoralã din 2020. Au precedentul
cu guvernul tehnocrat Cioloº ºi ar
trebui efectiv sã fie mai prudenþi. Dar
zilele acestea ne vom lãmuri ce ºi cum.
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În aceastã perioadã se lucreazã în plin la
modernizarea DJ 606B, pe tronsonul

DC 22 - Bistriþa.
“Este vorba despre o porþiune de 2,625 km

care rãmãsese neasfaltatã ºi pe care am promis
locuitorilor din Hinova ºi Livezile cã o vom
moderniza. În aceastã perioadã se lucreazã la
amplasarea podeþelor transversale, cinci la numãr
de-a lungul drumului, dar ºi la terasamente. Drumul
care se modernizeazã acum se aflã în continuarea
celor douã tronsoane modernizate deja în cursul
anilor trecuþi, de Consiliul Judeþean Mehedinþi, în
2016 ºi 2018, fiind vorba despre porþiunile cuprinse
între localitãþile Izvoru Aneºtilor - ªtefan Odobleja
(com. Livezile) ºi ªtefan Odobleja - DC 22. În acelaºi
timp, asfaltul care se va turna prin aceastã investiþie
se va uni cu cel deja existent în localitatea Bistriþa”,
a transmis preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.
   Se vor face ºase legãturi cu drumurile laterale, 30
accese la proprietãþi, rigole, ºanþuri betonate ºi se
va monta parapet metalic pe o distanþã de 1,150
km. Totodatã, pe lângã asfaltarea platformei
carosabile, pentru siguranþa traficului, drumul va fi
marcat corespunzãtor ºi se vor monta 20 indicatoare
rutiere.
   Lucrarea ar urma sã fie finalizatã în primãvara
anului viitor, în funcþie ºi de condiþiile meteorologice
pe parcursul lunilor viitoare.

ASFALTARE ÎN FÂNTÂNA DOMNEASCÃ (com. PRUNIªOR) ªI ÎN
SATUL TÎMNA (com. TÎMNA) CU FONDURI GUVERNAMENTALE

Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu, a mers în douã dintre
localitãþile mehedinþene unde
fondurile alocate de Guvernul

DRUMUL JUDEÞEAN DINTRE COMUNELE
LIVEZILE ªI HINOVA VA FI ÎN CURÂND,

COMPLET ASFALTAT

României sporesc condiþiile de trai
ale oamenilor.
   La Fântâna Domneascã, lucrãrile de
asfaltare a drumurilor pe o distanþã
de doi kilometri sunt în plinã

desfãºurare, iar în curând problemele
legate de transportul pacienþilor care
au nevoie de ajutor medical sau alte
nevoi de mobilitate se vor rezolva.
   Pe de altã parte, nu foarte departe,

în satul Tîmna, se asfalteazã ºase
kilometri de drumuri sãteºti.
   “Aici, ca ºi în multe alte comune,
oraºe sau municipii din þarã,
Programul Naþional de Dezvoltare
Localã aduce locuitorilor beneficii
incontestabile. Astfel, cu fonduri
guvernamentale, la Tâmna se
realizeazã ºi iluminatul public ºi
reþeaua de alimentare cu apã,
utilitãþi absolut necesare pentru un
trai decent al locuitorilor de la sat.
În cele douã localitãþi, am stat de
vorbã cu oamenii ºi m-am bucurat
sã îi vãd mulþumiþi ºi sã aprecieze
faptul cã Guvernul PSD este singurul
care a luat aceastã mãsurã în ultimii
30 de ani, de a îndrepta finanþãrile
pentru îmbunãtãþirea condiþiilor în
care trãiesc ei.”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

 Biroul de presã

La data de 07.10.2019, poliþiºtii
din cadrul Compartimentului de Analizã
ºi Prevenire a Criminalitãþii au derulat o
acþiune preventivã la Liceul Teoretic
,,Gheorghe Ionescu ªiºeºti’’, activitate
subscrisã programului naþional pentru
prevenirea delincvenþei juvenile ºi
victimizãrii minorilor.
Scopul acþiunii l-a reprezentat creºterea
gradului de informare a elevilor în vederea
prevenirii comportamentelor de risc ºi de
implicare a acestora în fapte antisociale.
În cadrul întâlnirii, au fost discutate
subiecte de interes din diverse domenii,
precum: consum de alcool, tutun,
droguri, trafic de fi inþe umane,
criminalitate informaticã, tematica
abordatã vizând ºi elemente asociate
comportamentelor antisociale care
afecteazã securitatea elevilor ºi a cadrelor
didactice: violenþa în ºcoalã, fenomenul
de bullying, modalitãþi de autoprotecþie
în diverse situaþii.

Prevenþie în unitãþile
de învãþãmânt

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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Vineri, 4 octombrie, în
Episcopia Severinului ºi Strehaiei a
avut loc consfãtuirea anualã a
profesorilor ºi a tuturor cadrelor
didactice care predau disciplina
Religie în unitãþile de învãþãmânt
mehedinþene.

Evenimentul s-a desfãºurat
începând cu orele 15.00, în sala de
conferinþe a Centrului Cultural
“Sfântul Ioan Gurã de Aur” din
Drobeta Turnu Severin ºi a fost
moderat de Prof. Dana Sãftoiu,
Inspector de specialitate din partea
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Mehedinþi ºi reprezentantul Centrului
Eparhial, Consilierul Sectorului
Cultural ºi Învãþãmânt al Episcopiei
Severinului, dl. Mihai Corcodel.

În aceastã sesiune a consfãtuirilor
ne-am bucurat de prezenþa

Consfãtuirea anualã a profesorilor de religie din Mehedinþi
Preasfinþitului Pãrinte
Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei,
precum ºi de cea a
domnului Conf. dr. Vasile
Timiº, Inspector ªcolar
General pentru disciplina
Religie în cadrul
Ministerului Educaþiei
Naþionale.

Au participat din partea
inspectoratului ªcolar
Judeþean Mehedinþi ºi
domnul inspector adjunct Prof.
Cristian Florin Harcãu ºi domnul
inspector ºcolar adjunct profesorul
Marian Ionel Butuºinã, dar ºi
inspectorul de religie din cadrul
Inspectoratului ªcolar Judeþean
profesor Daniela Sãftoiu.

În cadrul ºedinþei au fost evidenþiate

aspecte privind asigurarea aplicãrii
corecte a programei ºcolare;
diagnoza procesului educaþional, la
religie, pentru anul ºcolar 2018-2019
pe centre metodice; prioritãþi ale
educaþiei pentru anul ºcolar 2019-

2020; structura portofoliului
profesorului de religie; conlucrarea
în cadrul proiectelor catehetice
între ºcoalã ºi bisericã, precum ºi
alte subiecte.

Pr. Marian Alin Giginã

Prin campania “Luna inimilor
deschise 2019”, cora Drobeta a ales
sã sprijine SECÞIILE PEDIATRIE,
PNEUMOLOGIE ªI BOLI INFECÞI-
OASE din cadrul Spitalului Judeþean
de Urgenþã Drobeta Turnu Severin.
   Aducem încã o datã mulþumirile
noastre clienþilor pentru efortul depus
în strângerea sumei de 38.594,49 lei
care, împreunã cu donaþia din partea
cora Drobeta, în valoare de 12.500 de
lei, în total 51.094 lei, din care s-a
achiziþionat un incubator pentru Secþia
Pediatrie în vederea îngrijirii nou-
nãscuþilor ºi prematurilor dupã
externarea din Maternitate, aparatura
medicalã pentru Secþiile
Pneumologie ºi Boli Infecþioase.
   Încã o datã doresc sã exprim

cora Drobeta a ales sã sprijine SECÞIILE
PEDIATRIE, PNEUMOLOGIE ªI BOLI

INFECÞIOASE din cadrul Spitalului Judeþean
de Urgenþã Drobeta Turnu Severin

aprecierea pentru efortul, modul de
abordare ºi atitudinea pozitivã a
colegilor mei pentru strângerea sumei
mai sus menþionate, ajutându-ne sã
ne atingem obiectivul propus.
   ªi nu în ultimul rând vã mulþumesc
în numele meu, al colegilor, al întregii
echipe cora cã de 5 ani aducem
bucurie multor persoane aflate în
suferinþã din cadrul Spitalului
Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu
Severin prin achiziþionarea anumitor
echipamente medicale.
   În 5 ani suma donatã de clienþi
Spitalului Judeþean de Urgenþã Drobeta
Turnu Severin este 134.229 lei, de cora
62.500 = în total 196.729,62 lei.

Director cora Drobeta,
                    Anca Elena Avel

Marþi, 8 octombrie a.c., a fost
premiatã excelenþa! Elevii Colegiului
Naþional “Gheorghe Þiþeica”, care au
promovat  examenele de Cambridge,
dar ºi cei care au obþinut rezultate
remarcabile la concursurile
internaþionale de limbã englezã, au
fost premiaþi! Asta, în cadrul unei
ceremonii festive, care a avut loc la
Palatul Culturii “Teodor Costescu”.
   Elevii Colegiului Naþional
“Gheorghe Titeica” au dovedit încã
o datã cã prestigioasa instituþie de
învãþãmânt formeazã generaþii
foarte bune, generaþii de elevi
pentru care acumularea de noi
cunoºtiinþe este primordialã.

Colegiul Naþional “Gheorghe
Þiþeica” - o nouã reuºitã

   De aceastã datã, elevii s-au
evidenþiat prin intermediul
concursurilor de limba  englezã,
unde rezultatele au fost de excepþie!
Eforturile le-au fost încununate prin
decernarea certificatelor Cambridge!
   În acest an, la concursurile
Cambridge s-au înscris 86 de
elevi, care ºi-au fãcut mândri atât
dascãlii, cât ºi pãrinþii.
   De-a lungul timpului, datoritã
elevilor sãi, dar ºi corpului
profesoral, Colegiul Naþional
“Gheorghe Þiþeica a devenit o
instituþie de învãþãmânt de renume
atât în judeþul nostru, cât ºi în
întreaga þarã!  R. C.

 Biroul de presã

 Urmare din pag. 1 Înmânarea furcii de tors a fãcut parte din
ceremoniile de nuntã romane. Bucãþile de lânã sau materialul elaborat erau
oferite sub formã de cadouri de nuntã. Nu se ºtie cu siguranþã dacã aceste
piese de sticlã ar fi putut fi potrivite pentru o utilizare normalã, având în
vedere materialul fragil din care au fost confecþionate. Materialul lor ne
determinã sã considerãm cã furcile de tors din sticlã nu au fost simple
instrumente utilizate în treburile casnice, ci mai degrabã obiecte simbolice
deþinute de mater familias (mama familiei).

Piesa lunii octombrie...



actualitateOBIECTIV mehedinþean 10 - 16.10.2019 pag. 5

Festivalul  “Þãrilor
Dunãrene” al Centrului Cultural
“Nichita Stãnescu” reprezintã un
eveniment  cultural de amploare
ºi de referinþã al instituþiei.

Iniþial acesta a fost rodul
unui proiect european câºtigat
ºi finanþat cu fonduri acordate
de Uniunea Europeanã,
gândit  ca un model de
cooperare ºi bunã înþelegere,
uniþi de muzicã ºi dans, de
Dunãre, al þãrilor care trãiesc
pe malurile acestui fluviu.
    Iatã cã,  în anul 2019,  Festivalul
Þãrilor Dunãrene a ajuns la ediþia
a unsprezecea, ceea ce înseamnã
cã de–a lungul timpului
manifestarea ºi–a câºtigat
notorietatea, iar obiectivul iniþial
nu numai cã a fost îndeplinit, dar
cã este nevoie de permanetizarea
acestui gen de manifestãri în
beneficiul comunitãþilor aflate de
o parte ºi de alta a Dunãrii. Se
demonstreazã încã o datã, dacã
mai era nevoie, cã Dunãrea este o
punte de legãturã, care uneºte ºi
apropie comunitãþi ºi popoare.
    Ediþia 2019, desfãºuratã sub
egida Consiliului Judeþean
Mehedinþi ºi sub coordonarea
managerului Centrului Cultural
“Nichita Stãnescu”, Emilia
Mihãilescu, a adus laolaltã
ansambluri din Serbia,  Bulgaria
cu Ansamblul  Profesionist
“Danubius”, interpreþi ºi
dansatori, care au prezentat
publicului numeros  cântece,
dansuri, momente reprezentative
de tradiþii ºi folclor. Astfel, din
Serbia au fost prezenþi
Ansamblul “KUD Rudna Glava”,
ºi primarul acestei localitãþi aflatã
la aproximativ 100 de kilometrii

Festivalul Þãrilor Dunãrene 2019
Deficienþe grave în mai multe

grãdiniþe cu program prelungit din
municipiul Drobeta Turnu Severin! De

la mobilier neconform ºi pânã la
alimente expirate sau porþii

subdimensionate, asta au gãsit
comisarii de la Protecþia

Consumatorului la grãdiniþe.
Dezvãluirea a fost fãcutã de comisarul-

ºef al CJPC Mehedinþi, Felix Manta.
   Comisarul ºef al Comisariatului
Judeþean pentru Protecþia
Consumatorilor Mehedinþi, Felix
Manta, a dezvãluit câteva nereguli grave
descoperite în timpul unui control ce a
vizat grãdiniþele din judeþul Mehedinþi,
în special cele cu program prelungit.
Controlul a vizat atât mobilierul din
sãlile de clasã ºi sãlile unde dorm
micuþii, locurile de joacã, dar, ºi mai
grav, bucãtãriile ºi calitatea alimentelor
servite copiilor. Concluziile au fost, în
cel puþin douã dintre cazuri, uluitoare.
   „În ceea ce priveºte mobilierul atât
cel din sala de clasã, cât ºi cel folosit
pentru odihna micuþilor nu era unul
sigur pentru copii… Acesta prezenta
muchii ºi colþuri ascuþite. Am gãsit
scãunele cu ºuruburile ieºite în afarã”,
a precizat Felix Manta, comisar-ºef
CJPC Mehedinþi.
   În urma controlului, comisarii au
dispus o serie de mãsuri pe care, într-
un termen cât mai scurt, trebuie
îndeplinite, iar deficienþele remediate.
În cel puþin douã grãdiniþe, însã, s-au
gãsit alimente expirate ºi chiar un
mediu cu o umiditate excesivã, propice
dezvoltãrii de viruºi ºi bacterii.
   „Au fost grãdiniþe pe raza municipiului,
unde am gãsit alimente expirate. Din

Deficienþe grave în grãdiniþele din Mehedinþi

 Romeo Dorian Crîºmaru

 Gabi Pogaci

de oraºul nostru, Zivorad
Bojinovic. Ei sunt reprezentanþii
unei comunitãþi de români din
Serbia de Rãsãrit, semnul
distinctiv al costumului popular
fiind renumita “klãbacã”,
respectiv cãciula, din blanã de
oaie. Din ansamblu fac parte ºi
vestiþii “kãrãbi”, maieºtrii ai
cimpoaielor ºi fluierilor. De altfel
aici, la Rudna Glava, are loc anual
un festival unic “Festivalul
Kãrãbilor”, la care vedetele sunt
cimpoielele ºi instrumentiºti care
le mânuiesc.
   Din Bulgaria a participat
Ansamblul SVIAT, de la Vidin,
vechi partener al Centrului
Cultural “Nichita Stãnescu”,
renumit pentru dansatorii sãi,
pentru orchestra sa, premiat în
þara de origine ºi strãinãtate.
   Organizarea unui asemenea
eveniment reprezintã o adevãratã
provocare pentru conducerea
Centrului Cultural “Nichita
Stãnescu” al Consiliului Judeþean
Mehedinþi. Este vorba de o
participare numeroasã: soliºti
vocali, instrumentiºti, dansatori,
oaspeþi din strãinãtate care sunt
trataþi cu toatã consideraþia.
   Publicul a fost încântat de
calitatea spectacolelor, de
interpreþi, de soliºti, de dansatori,
ºi a apreciat diversitatea culturalã
specificã þãrilor dunãrene.
   Un moment special l-a reprezentat
concertul  Ansamblului Profesionist
“Danubius”, la care nume sonore ale
cântecului popular mehedinþean,
componenþi ai Ansamblului,
dansatorii profesioniºti au creeat
momente de neuitat pentru public,
apreciate cu îndelungi aplauze.

fericire nu sunt multe, sunt doar douã!
De asemenea, am controlat spaþiile de
depozitare a alimentelor ºi în cele mai
multe nu am gãsit nici termomentru, nici
umidometru”, mai spune comisarul-ºef
al CJPC Mehedinþi.
   Comisarii de la protecþia consumatorilor
au mai avut parte ºi de alte surprize destul
de neplãcute. Mai exact, la una dintre
grãdiniþe, cei care pregãteau masa copiilor
s-au gândit sã umble cu ocaua micã sau,
mai exact, sã fure la omletã.
   Felix Manta, comisar-ºef CJPC
Mehedinþi: „La una din grãdiniþe am
verificat ºi cantitatea ºi vreau sã vã spun
cã bucãþica aceea de omletã din porþia
unui copil trebuia sã aibã 30 de grame,
dar ea avea 8 grame. Copiii erau serviþi
în veselã de plastic, iar în plastic în
momentul în care pui produse fierbinþi,
degajã substanþe care sunt toxice”.
   Evident cã s-au aplicat amenzile de
cuviinþã, conform legii ºi s-au stabilit
mãsuri urgente de remediere a
deficienþelor. Din pãcate, în multe din
aceste grãdiniþe pãrinþii îºi lasã copiii
pe mâini bune ºi au toatã încrederea
în cei care îi îngrijesc, fãrã a bãnui ce
pericole îi pot pândi în realitate.

Cârnaþii de Pleºcoi devin protejaþi ºi recunoscuþi la nivel european

Vineri, 4 octombrie 2019, Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale anunþã
cã a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Regulamentul de
punere în aplicare al Comisiei Europene din data de 27 septembrie 2019, în
cadrul cãruia „Cârnaþii de Pleºcoi” (IGP) au fost înregistraþi ca produs de
Indicaþie Geograficã Protejatã.
   Conform procedurilor de înregistrare a unei denumiri în Registrul Denumirilor
de Origine Protejate ºi al Indicaþiilor Geografice Protejate, nu a fost depusã în
termenul legal nicio declaraþie de opoziþie. Astfel, potrivit termenelor
Regulamentului de punere în aplicare al Comisiei Europene, produsul „Cârnaþii
de Pleºcoi” (IGP) dobândeºte denumirea de indicaþie geograficã protejatã,
la 20 de zile de la publicarea Regulamentului în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, deci termenul curge de la data de 4 octombrie 2019.
   Asociaþia pentru promovarea cârnaþilor de Pleºcoi, înfiinþatã în anul 2009, a solicitat
protecþia la nivel european din dorinþa de a duce mai departe tradiþia ºi de a pãstra
gustul autentic al cârnaþilor de Pleºcoi.  Biroul de presã al MADR
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Frecþii cu odicolon _______ de Bibicu’

* Cu aproximativ o sãptãmânã
în urmã, undeva, prin judeþul Ialomiþa
a avut loc un tragic accident rutier, în
urma cãruia ºi-au pierdut viaþa zece
persoane. Nu e drum din lume, de la
cel judeþean pânã la autostrãzile de
mare trafic care sã nu fi cunoscut
asemenea tragedii. Dumnezeu sã aibã
grijã de sufletele morþilor nevinovaþi!
Dar, precum hienele, oameni fãrã
niciun Dumnezeu stau la pândã sã
vadã dacã  pot culege ceva profit de
pe urma fiecãrei nenorociri omeneºti,
a fiecãrei morþi. Unul dintre aceºtia
este – lucru probat ºi de alte
evenimente tragice petrecute în timpul
mandatului sãu – chiar nedemnul ºi
penibilul preºedinte al României. Care,
imediat dupã accident a ieºit cu o
declaraþie dementã, din care poporul
trebuia sã înþeleagã cã vinovaþi pentru
teribila tragedie petrecutã pe un drum
oarecare din România ar fi PSD ºi
„catastrofala” sa guvernare. Huuoooo!
Asta înseamnã sã macini gresie ºi
bazalt între mãsele, în loc sã dai
drumul la raþionamente de bun simþ,

încãrcate de responsabilitatea cerutã
de înalta funcþie pe care a ajuns sã o
îndeplineascã în stat de cinci ani
încoace. Aºa ceva?! Parcã nici
Bãsescu, pe care l-am considerat rãul
absolut ce i se putea întâmpla acestei
þãri, nu a fost atât de ticãlos! ªi toate
astea, pentru ce? Pentru a-ºi
compromite cât mai mult principalul
adversar politic astfel încât sã aibã liber
drumul cãtre al doilea mult dorit
mandat la Cotroceaua Mov, dupã care
este ahtiat! Demenþã dusã la absolut!
Dupã ce s-a folosit de toate tertipurile
posibile, exercitând ºi o presiune
inimaginabilã, pe toate cãile, pentru a-
l bãga la carcerã pe Liviu Dragnea,
liderul partidului, acum el ºi gealaþii
sãi de seviciu nu se sfiesc sã strige în
gura mare cã PSD-ul trebuie ajutat sã
moarã! Ia uite pe unde mai ajunsese
sãmânþa lui hiclericã! Bãi, dulap ros
de moliile istoriei, tu ai uitat, în caz cã
nu execuþi niºte ordine precise, în ce
epocã trãieºti? Tu ne arãþi, cumva,
azimutul lagãrelor de tragicã
amintire? Sau nu pricepem noi

„subtilitãþile” gândirii tale?
   * De aceea, noi repetãm apelul ca
acest cetãþean cu o gândire  politicã
profund viciatã, el însuºi un
irecuperabil bolnav de putere cu orice
preþ, sã fie împiedicat, prin vot
democratic, sã mai acceadã la cea mai
înaltã funcþie în stat. Pentru asta, ar
trebui, mai întâi, sã înceteze
propaganda, indusã prin sondajele de
opinie mincinoase, cum cã acest
individ ar avea cele mai mari ºanse în
competiþia prezidenþialã. Pentru cã este
de-a dreptul greu de crezut cã aproape
jumãtate dintre românii cu drept de vot
abia aºteaptã sã-l voteze pe Werner
pentru un nou mandat de preºedinte
al României. Eu, unul, nu cred ºi pace!
Dar, cum am mai zis ºi cu alte prilejuri,
de mai multã vreme votul românilor
nu mai conteazã. ªi, ca o consecinþã
directã, valoarea intrinsecã a tuturor
candidaþilor la orice tip de alegeri a
scãzut, ajungând sã se niveleze spre
zero absolut. Aºa, ca sã nu mai ai de
unde alege!
   * Încã o datã, vã invit sã priviþi lista
de candidaþi la preºedinþia României
rãmaºi în cursã (ºi sunt destui, era
sã zic ºi pentru toate gusturile!) ºi
dacã gãsiþi unul mai de Doamne-ajutã
sã-mi spuneþi ºi mie, poate mã decid,
totuºi, sã merg la votare.
   * Nu înþeleg de ce se face o atât de
mare zarvã în jurul înscrierii lui Gherghe
Constantin în PNL. Cine-i Gherghe, în
primul rând? Un traseist politic notoriu,
preocupat exclusiv de a se învârti de o
funcþie aducãtoare de bani. Eventual,
(foarte) mulþi. Porecla cu care s-a ales
în urma acestor tribulaþii, „fifty-fifty”,
poate spune multe despre nãravurile ºi
pasiunile dumnealui. Ultimul mandat la

Primãria Severinului l-a încheiat destul
de ºifonat. ªi nu doar la nivel de
imagine. Rapoartele Curþii de Conturi
(nebãgate în seamã de nimeni la modul
serios) care vorbeau despre cheltuirea
pãguboasã/frauduloasã a banului
public, contractul cel puþin...
suprarealist încheiat pentru rezolvarea
problemei termoficãrii oraºului, soldat,
dupã plecarea sa din Primãrie, cu o suitã
interminabilã de procese pentru
recuperarea pagubelor, chefurile cu
„artiºti” ºi alte folcloriste, plus alte
ingrediente sã le zicem „minore” au
conturat un profil cel puþin dubios de
politician uns cu toate alifiile, extrem de
colocvial, uneori pânã la greþoºenie, cu
cetãþenii („nepoate”, „muicã”, „nea
Cutare” etc.), care a reuºit sã se facã
„popular” în rândul unei relativ largi
categorii de cetãþeni („e de-al nostru,
dom’le!” sau „ne-a asfaltat oraºul”, ca
ºi cum l-ar fi asfaltat cu banii proprii ºi
nu cu fondurile obþinute prin diligenþele
protectorului sãu de atunci, senatorul
Mihai Stãniºoarã etc.),cetãþeni care, în
naivitatea lor, se bucurã de
eventualitatea revenirii sale la Primãria
Severinului. Sancta simplicitas!
   * Acum s-a înscris în PNL, dupã ce
ºi-a lãsat barbiºon ºi þãcãlie, ca sã
semene, sã aducã, mãcar, cât de cât
cu Brãtienii, pentru  a-i susþine
candidatura lui Klaus W. Iohannis. Ca
ºi cum din postura de simplu cetãþean
nu o putea face! E limpede pentru
oricine cã acest demers al lui Gherghe
are o bãtaie, o finalitate mai lungã. Cã
nici dumnelui ºi nici Virgil Popescu
nu vor sã vorbeascã ACUM despre
asta e o altã poveste. O poveste
care...povesteºte despre zonele
vomitive ale politichiei  autohtone...

 Poveºti vomitive

9 - 15 octombrie 9 - 15 octombrie 9 - 15 octombrie 9 - 15 octombrie

Încãlzirea municipiului Drobeta Turnu Severin a fost subiect de analizã
ºi dezbatere  în ºedinþa comunã a Comisiei de Dialog Social ºi Comitetului
de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Mehedinþi.
   Din materialul prezentat de reprezentantul Primãriei Municipiului, a rezultat cã
datoria pentru combustibilul utilizat iarna trecutã nu a fost plãtitã în totalitate ºi se
cautã soluþii de achiziþionare a motorinei necesare pentru iarna care bate la uºã.
   Prefectul Nicolae DRÃGHIEA, nemulþumit cã problema treneazã de ani
de zile ºi nu este nouã, a spus cã singura soluþie este, din nou, un ajutor
guvernamental promis deja municipalitãþii severinene.
   În final, SPAET Dr.Tr.Severin a dat asigurãri cã odatã cu închirierea
capacitãþilor de producþie energie termicã, se vor întruni toate condiþiile
pentru furnizarea agentului termic consumatorilor din municipiu.

ÎNCÃLZIREA MUNICIPIULUI,
REZOLVATÃ PARÞIAL!

 Biroul de presã
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Vã aºteptãm la o comedie despre iubiri
neaºteptate, întârziate, improbabile sau de-a
dreptul stinse! În distribuþie îi regãsim pe Vlad
Zamfirescu, Nadiana Sãlãgean ºi Diana Roman,
iar scenografia spectacolului este semnatã de
Dan Baciu.

Cãutãm dragostea în cele mai neaºteptate
locuri: la muncã, în braþele deja ocupate de
altcineva ale unui prieten sau chiar într-un...
service auto. Dacã avem noroc, o gãsim, dar
întotdeauna cu un preþ, pentru cã cine iubeºte...
plãteºte. Dar cine nu iubeºte?

Un posibil rãspuns îl putem afla din cele trei
poveºti contemporane despre iubiri interzise,
prietenii imposibile ºi relaþii multiple, care
compun o comedie inteligentã, în care cuvintele
spun mereu altceva, oamenii nu sunt deloc ceea
ce par, iar iubirea nu mai e ce a fost.

Biletele online se gãsesc în format electronic
pe www.iabilet.ro, iar biletele offline sunt puse
în vânzare la Agenþia Teatralã, situatã la intrarea
în sala de spectacole a Palatului Culturii „Teodor
Costescu”.

Programul Agenþiei Teatrale:
LUNI - JOI, orele 08:30-11:00 ºi 12:00-16:00
VINERI, orele 08:30-13:00
Preþul unui bilet este de 70 lei, indiferent de

locul în salã.
Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri,

între orele 08:30 ºi 16:00, la telefon 0733/
033071 sau pe adresa de e-mail
rezervari@palatulculturiiseverin.ro.

Acum câteva luni am luat iniþiativa de a
amplasa l imitatoare de vi tezã în jurul
unitãþilor de învãþãmânt de pe raza municipiului
Drobeta Turnu Severin, fie cã vorbim de
grãdiniþe, ºcoli generale sau licee.
   Aceste limitatoare de vitezã au rolul de a contribui
la micºorarea vitezei ºoferilor în jurul unitãþilor de
învãþãmânt, având în vedere faptul cã existã destul
de mulþi conducãtori auto care nu respectã limitele
de vitezã, mai ales în zonele cu risc ridicat de
accidente, cum sunt ºi grãdiniþele, ºcolile ºi liceele.
   Siguranþa copiilor noºtri este prioritarã ºi am
ferma convingere cã aceastã iniþiativã va contribui

Limitatoare de vitezã, amplasate lângã ºcoli
la creºterea siguranþei
micuþilor, mai ales atunci
când vin la ºcoalã
dimineaþa, când ies în
pauze sau când pãrãsesc
unitatea de învãþãmânt la
finalul orelor de curs.
  Amplasarea acestor
limitatoare de vitezã se
va real iza în

urmãtoarele locaþii:
- ªcoala generalã nr.14 pe bulevardul Revoluþiei
- ªcoala generalã nr. 6 pe strada Kiseleff
- Grãdiniþa nr. 7 pe strada ªincai
- Liceul Economic pe bulevardul Revoluþiei
- ªcoala generalã nr.9 pe strada Mareºal Averescu
- Palatul Culturii Teodor Costescu ºi Hotel
Continental pe bulevardul Carol I
- Liceul Domnul Tudor pe bulevardul I.C. Brãtianu
- Liceul Traian pe bulevardul Carol I
- Grãdiniþa Catolicã pe strada Horaþiu.

   “...Despre proiectele din Drobeta vã voi spune
mai multe la finalizarea lor, dar mã bucur din
plin de echipa care s-a strâns aici, cu Corina
Rãceanu, cu Constantin ºi Cosmina Goagea
(Zeppelinii), cu Quartz Media, dar ºi cu alþi
arhitecþi consultanþi faini de tot, genul ãla de la
care înveþi multe ºi îþi iei un blocknotes de idei
dupã o discuþie simplã. Constantin pregãteºte
o expoziþie despre Ada-Kaleh care dã viaþã la
propriu unei arhive foto despre insulã ºi despre
Bazarul ei celebru. Reprezentarea apei va merita
o vizitã ºi dacã locuieºti în Suceava...”, scria
domnul Dragoº Neamu, zilele trecute, într-o
postare pe pagina dumnealui de facebook,
referinduse la proiectele câºtigate ºi
implementate de Direcþia de Patrimoniu Istoric
ºi Turism Cultural în cofinanþare cu

“FotoKaleh. Patrimoniul uitat din fotografii”
Administraþia Fondului
Naþional Cultural.
Proiectul “FotoKaleh.
Patrimoniul uitat din
fotografii” este primul
proiect cultural concret
care contribuie la
reconstituirea unor
elemente civilizaþionale
de viaþã privatã ºi de
tradiþie a comunitãþii
turceºti de pe fosta insulã
Ada-Kaleh, scufundatã
sub apele Dunãrii în
perioada comunistã,
odatã cu construirea

hidrocentralei de la Porþile de Fier I. Fotografiile
cu valoare documentarã vor trece dincolo de
stadiul de arhivare sau expunere, fiind exploatate
tehnologic ºi digital, prin acest proiect, cãpãtând
în final forme noi, moderniste, ce vor înnobila
etajul 3 al Castelului de Apã, printr-o expoziþie
ineditã. Astfel, se propune o formã nouã de salvare
a unui patrimoniu imaterial, iar publicul ce va intra
în contact cu expoziþia va fi cooptat într-o angajare
narativã ºi vizualã deosebitã. În cadrul acestui
inedit proiect se vor reactiva ºi promova tradiþia,
cultura ºi meºteºugurile comunitãþii turce de pe
insula dispãrutã Ada-Kaleh. Proiectul este în curs
de implementare, urmând ca în toamna acestui
an expoziþia “FotoKaleh. Patrimoniul uitat din
fotografii” sã fie inauguratã.

Responsabil comunicare proiect

Daniel CÎRJAN,
Viceprimar DrobetaTurnu Severin
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Am învãþat bine, în decursul
istoriei noastre zbuciumate, sã ne
închinãm. Sã ne închinãm în sus,
spre Cel Atotputernic, dar mai ales
sã ne prosternãm spre diferite zãri,
spre locurile unde bãnuiam a se afla
sursa fericirii noastre pãmântene.
Începând cu demnii urmaºi ai lui
Decebal ºi pânã în zilele noastre ne-
am închinat preaplecaþi Romei,
Istambului, Vienei, Parisului,
Berlinului ºi Moscovei. Acum, încotro
ne mai ploconim? Cu cât înaintãm
în democraþia asta plinã de
excrescenþe nedemocratice cu atât
mai mult ar trebui sã ne întrebãm cine
conduce cu adevãrat România. De ce
excrescenþe[1]? Pentru cã, în
societatea pseudodemocraticã
româneascã, existã nenumãrate
protuberanþe tumorale. Iatã câteva:
prezenþa mai mult realã decât
ipoteticã a statului paralel; încãlcãrile
repetate ale Constituþiei la cel mai
înalt nivel din stat; aplicarea cu
entuziasm a justiþiei preferenþiale care
condamnã fãrã nicio legãturã cu
vinovãþia realã a condamnatului;
efervescenþa evidentã a abuzurilor
structurilor de forþã, influenþa
crescândã a serviciilor secrete în actul
alegerii ori numirii demnitarilor; ªi
multe, multe altele asemenea.

Un secret teribil
Intervenþiile, mai mult sau mai

puþin vizibile pentru cetãþeanul
preocupat în principal de traiul de
la o zi la alta, din partea celor care
se considerã (pe drept sau pe
nedrept) tutorii acestei þãri, a unei
þãri care dovedeºte cã nu este în
stare sã-ºi gãseascã singurã cãrarea
întortocheatã pe care sã pãºeascã
spre un viitor sigur, ne apasã pe
fiecare dintre noi precum palma pe
creºtet a unor supraveghetori prea
drastici în minte cã, acum câþiva ani,
într-o discuþie colocvialã, l-am
întrebat cu inocenþã pe un fost prim-
ministru: „Fiindcã ai avut ºansa sau
neºansa de a fi fost acolo sus, acum,
dupã ce ai plecat din fotoliu, îmi poþi
spune de unde se conduce þara? În
mâinile cui sunt, cu adevãrat,
hãþurile cailor acestei cãruþe care se
numeºte, încã, România?”. El m-a

Teodor Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale Cui ne mai închinãm azi?

privit surprins ºi a tãcut îndelung.
Într-un târziu, apropiindu-se de
urechea mea a ºoptit: „De-ar fi sã
am eu o asemenea curiozitate, nici
mie n-aº îndrãzni a-mi rãspunde”.
Cât de teribil pare a fi acest secret!

„Fereºte-mã, Doamne,  de
prieteni!”

Dar, hai sã facem câteva
presupuneri! Poate dezlegãm singuri
misterul. În primul rând sã ne gândim
la prieteni. De ce la prieteni?
Experienþa mea de viaþã îmi aratã cã,
în decursul vremii, cei care s-au dorit
prietenii noºtri nu au fãcut-o
niciodatã dezinteresat, din dragoste
frãþeascã. Toþi, fãrã excepþie, au dorit
sã ne cãlãreascã, sã ne stãpâneascã,
sã se înfrupte fãrã corectã platã din
ceea ce noi aveam iar ei duceau lipsã,
sã impunã legi favorabile poftelor lor,
sã transforme conducãtorii noºtri în
marionete, sã ne foloseascã tineretul
drept carne de tun pentru servirea
peste mãri a intereselor proprii.

Avem prieteni pe continent…
Unora dintre noi ne este încã

proaspãtã în minte clipa în care,
chemat la Bruxelles, prim-ministrului
Ponta i s-a impus o „foaie de
parcurs” în zece puncte de cãtre Jose
Manuel Barroso, ex-preºedintele
Comisiei Europene. Comisia
Europeanã fiind, ºi atunci ca ºi acum,
o instituþie „ultrademocraticã” (subl.
r.) a celei mai democratice construcþii
politico-economice europene
contemporane. Structurã în care noi,
românii, am fost admiºi cam în scârbã
dupã 10 ani de recomandãri,
negocieri, etape intermediare
interminabile, nenumãrate rapoarte
de þarã care ne puricau „progresele
obþinute pe calea democraþiei”,
sperieturi peste sperieturi cu
propuneri de stopare a negocierilor
ºi condiþionãri economice ºi politice
fãrã de numãr precum bancnotele
azvârlite la picioarele maneliºtilor.

Ca sã luãm un singur exemplu, în
Raportul de þarã din 2003, întocmit de
baroneasa Emma Nicolson,
parlamentarã europeanã în grupul
popularilor creºtin-democraþi, se
menþiona: „Finalizarea negocierilor de
aderare la sfârºitul lui 2004 ºi

integrarea în 2007 sunt
imposibile dacã România nu
rezolvã douã probleme
structurale endemice:
eradicarea corupþiei ºi punerea
în aplicare a reformei” Care
reformã? Aceea impusã de
U.E.! Toatã, dar toatã, doar în
interesul României, pentru a fi
ajutaþi sã prosperãm pe post de
colonie! Cum aºa? Ne
lãmureºte, prin câteva întrebãri,
eminentul economist Ilie
ªerbãnescu: „Cum dracu se
face cã tot aceia care nu sunt
deloc deranjaþi de lichidarea
economiei naþionale se aratã
atât de vexaþi de aprecierile
privind transformarea României într-
o colonie în sistemul centru-periferie
pe care îl reprezintã U.E.?! Pãi, din
douã, una: ori nu este rãu sã nu ai
economie naþionalã, dar atunci trebuie
sã accepþi cã, fãcând parte dintr-un
sistem centru-periferie, devii inevitabil
o colonie, ori respingi ideea în sine cã
ai putea fi o colonie pentru cã nu ar fi
atât de onorant într-un sistem atât de
« political correctness » precum cel
occidental, dar atunci cum poþi accepta
ºi chiar aplauda absenþa unei economii
naþionale?! Sau delirul este atât de mare
încât sã pretinzi cã România continuã
sã fie o þarã suveranã, cã decizia se
mai aflã la Bucureºti, cu toate cã
românii au pierdut proprietatea asupra
þãrii lor, iar capitalul românesc, de stat
sau privat, nu mai deþine controlul
asupra resurselor ºi pârghiilor
economice?!”[2]

Ne mai amintim, stârniþi ºi acum
de un inutil ºi steril simþãmânt de
revoltã, intervenþiile de vãtaf ale
bãdãranului Frans Timmermans,
Vice-Preºedinte al aceleeaºi Comisiii
Europene. Timmermans era un tip
care venea periodic în România ca pe
moºia neamului sãu ºi impunea
conduita autoritãþilor, decizii ale
guvernului, sentinþe ale justiþiei, chiar
ºi modul în care ar trebui sã
funcþioneze Parlamentul. În februarie
2019, supãrat cã premierul nu i-a
cerut lui voie înainte de ca Guvernul
României sã emitã unele Ordonanþe
de Urgenþã, numitul Timmermans îi
scria enervat prim-ministrului Viorica
Dãncilã: „Dragã Doamnã Prim-

Ministru, vã scriu pentru a vã cere
clarificãri cu privire la cele douã
Ordonanþe de urgenþã […]
Ordonanþele amintite par sã
contrazicã în mod direct raportul
MCV atât în esenþa acestuia, cât ºi în
ceea ce priveºte lipsa de consultare
ºi adoptarea lor pe neaºteptate […]
Cel mai bun punct de început rãmâne
abordarea stabilitã de Comisie în
noiembrie, apelul de oprire a
schimbãrilor ºi un nou început pe
baza consultãrilor adecvate ºi a
expertizei din strãinãtate. Dimpotrivã,
actuala situaþie genereazã noi
îngrijorãri […] Acum devine cu
adevãrat urgent cã România sã reia
procesul de reforme. Aceasta înseamnã
un parcurs înainte, nu înapoi, ºi
abþinerea de la orice mãsuri care ar
inversa progresele obþinute de-a lungul
anilor”. Citind cele de mai sus, putem
afirma, fãrã sã ne facem cruce cu limba
în cerul gurii, cã România este condusã
de la Bucureºti?

Avem prieteni peste ocean…
Mai avem, slavã Domnului,

prieteni. Partenerii noºtri strategici de
peste ocean par la fel de interesaþi de
a îndrepta mersul României în
direcþiile dorite de ei. Numai naivii
cronici mai cred cã, mare putere
mondialã, cu înterese la scarã
globalã, S.U.A. n-ar fi interesatã de o
þarã uitatã de Dumnezeu undeva la
marginea Europei. Anii din urmã au
demonstrat cu prisosinþã cã România
este de interes pentru America.

Aranjament grafic - I.M.[1] Protuberanþe cu aspect tumoral pe suprafaþa unui organ (conf.dex online)
[2] Ilie ªerbãnescu, Colonialismul actual ºi Colonia sa, România, Bucureºti,  editura Mica Valahie, 2018
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Alegerile din noiembrie nu
par sã fie dintre cele mai
spectaculoase din ultimii ani. Nu se
ºtie însã ce aduce ceasul ºi dacã va
mai apãrea vreun Petrov din joben
sau cine ºtie ce dezvãluire despre
vreun candidat sau despre altul.
Chiar ºi despre cel aflat în momentul
de faþã încã în funcþie. Nu se ºtie ce
scheleþi mai poate avea în dulap sau
dacã în mandatul de ºef al statului
Iohannis a colectat vreun schelet pe
la Cotroceni sau chiar mai mulþi.

Pentru asta ar fi trebuit sã mai
stea ºi treaz ºi nu sã vorbeascã o
datã pe lunã, dupã care sã fugã în
concediu. Pãrea cã Iohannis îºi
propusese la un moment dat
reformarea partidelor ºi a vieþii
politice. Dacã ne uitãm doar la PSD,
chiar ºi la PNL vedem în toatã
splendoarea ce a ieºit.  Sita
partidelor este tot mai rarã ºi s-au
strecurat o mulþime de sinecuriºti,
dacã e sã analizãm partidul aflat la
guvernare. Problema este cã
sinecuriºtii nu prea sunt decât
politruci ºi nu au prea multã

 ªtefan Bãeºiu

Pacientul e încã în operaþie. De 15 ani.
treabã cu domeniile de care au fost
puºi sã se ocupe. Este chiar cazul
unora dintre miniºtri ºi chiar al
premierului Dãncilã.

Sigur cã ar merita un comentariu
ºi Petrov, cunoscut pe vremuri sub
numele de Traian Bãsescu. Un
mincinos care a stat douã mandate
la Cotroceni, deºi, ulterior, s-a
constatat cã a turnat la fosta
Securitate (e încã în apel). Dar ce
mai conteazã acum, pentru cã deja
a luat mandatele ºi decizia instanþei
nu mai poate produce efecte reale,
decât pe laturã penalã. Mandatele
nu mai pot fi returnate, anii au
trecut, iar România nu aratã atât de
bine pe cât ne-am fi aºteptat.

Unde mai pui cã, lângã cele
douã mandate de Sã trãiþi bine! ºi
Arde-i pe corupþi!, a mai venit un
al treilea, al lui Klaus, care a fost
un fel de Moº Crãciun cu tolba
goalã. Este vorba de 15 ani care,
pentru românul de rând, nu se simt
prea bine. Am intrat în UE, este
adevãrat, dar viaþa de zi cu zi a
românului de rând, care nu face

parte din pãtura bugetarilor sau a
celor cu pensii speciale, a rãmas
tot la fel de grea. Pãrinþii îºi cresc
fiii ºi fiicele cu gândul cã îi vor
pãrãsi la un moment dat ºi vor
pleca în alte state. Bunicii îºi cresc
nepoþii, în lipsa pãrinþilor, aceºtia
din urmã fiind plecaþi sã munceascã
în afara þãrii pentru a putea sã
trimitã bani în þarã. Unii nu mai
trimit bani în þarã. Au luat ºi copiii,
ºi bunicii în strãinãtate: acasã au
vândut sau au pus lacãtul pe poartã
sau pe uºã. Sau pur ºi simplu a
rãmas pustiu.

Nivelul de trai al românilor nu s-
a îmbunãtãþit semnificativ în ultimii
15 ani sau în ultimii 5 ani, de mandat
Iohannis. Încã nu avem o autostradã
care sã uneascã provinciile istorice
româneºti sau care sã ne ducã de la
vest la Marea Neagrã.

Mai sunt mii sau sute de mii de
români, milioane care nu au acces
la apã caldã, iluminat, gaze naturale,
iluminat public, asfalt ºi alte utilitãþi.
Nivelul salariilor în sectorul privat
a rãmas în urmã faþã de situaþia de
la stat. Bugetarii au devenit o clasã
a privilegiaþilor care nu a fost
evaluatã înainte de majorarea de
venituri. S-a tot vorbit de
reformarea educaþiei ºi a sãnãtãþii,
de performanþe în agriculturã, de
drumuri, de strategie energeticã.

Au crescut anumite venituri, dar
au crescut ºi preþurile la alimente

ºi la utilitãþi sau combustibil. Traiul
este din ce în ce mai greu, dacã
românul nu mai prinde al doilea job
sau dacã nu trage de îi sar capacele
sã munceascã ºi pe la þarã. Dacã
are þarã, dacã mai are vreo mamã
sau vreo bunicã, soacrã cu pensie.
În afarã de clasa privilegiaþilor ºi a
celor cu pensii speciale, de zeci de
mii de lei lunar, nu cred cã mai
existã românaº cu 1.200 de lei pe
lunã care sã nu mai facã ceva pe
acasã sau dupã program, un al
doilea job sau sã dea fuga la þarã,
dacã are, sã hrãneascã animalele
sau sã facã un pic de legumiculturã
sau pomiculturã sau viticulturã. Nu
mai merge treaba!

Fãrã politicã este aproape
imposibil sã existe vreo angajare
în sectorul public. Preºedintele
vorbea de un plan pentru educaþie,
despre reformarea administraþiei,
despre sãnãtate, despre reformarea
clasei politice, despre migraþia
românilor. Cea mai mare din toate
timpurile. Nimic. A rãmas emisia
de sunete prezidenþiale.

Pacientul, adicã România, este
tot în operaþie. Iar operaþia nu pare
una corectã ºi nici cei mai buni
medici nu sunt de faþã. Unii
continuã sã plece. Încã 5 ani de
operaþie dupã alegerile prezidenþiale
sau îl mutãm la ATI ºi apoi în
salon? Externare dupã 5 ani? Sau
lumânare…
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Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, prin Centrul Judeþean de
Culturã Dâmboviþa, împreunã cu
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni,
Biblioteca Judeþeanã „I. H.
Rãdulescu”, Complexul Naþional
Muzeal „Curtea Domneascã” ºi cu
sprijinul Uniunii Scriitorilor din
România, desfãºoarã în perioada 1 –
2 noiembrie 2019, a LI - a ediþie a
Concursului Naþional de Literaturã
„Moºtenirea Vãcãreºtilor”, structurat
pe patru secþiuni de creaþie: poezie,
prozã scurtã, teatru scurt ºi eseu.
   Concursul se adreseazã creatorilor
de literaturã din toatã þara, care nu au
împlinit 40 de ani, indiferent dacã sunt
membri ai uniunilor de creaþie sau au
publicat volume de autor.
  Concursul urmãreºte sã descopere,
sã sprijine ºi sã promoveze o
literaturã de certã valoare umanist-
esteticã, deschisã tuturor abordãrilor,
cãutãrilor ºi inovaþiilor din interiorul
oricãror experienþe ale canonului
specific românesc ori universal.
   Concurenþii – care pot participa
la una sau mai multe secþiuni - se
vor prezenta la concurs cu un
grupaj de maxim 10 titluri pentru
secþiunea de poezie, 3 proze,
însumând maximum 8 pagini la
secþiunea prozã scurtã, 1-2 piese
(inclusiv pentru copii), pentru
secþiunea teatru scurt. Se pot
aborda teme la alegere. Pentru
secþiunea eseu, este necesarã o
lucrare de circa 4–5 pagini, pe
tema: „ªcoala prozatorilor
târgoviºteni”.
   Lucrãrile trebuie editate în Word, cu
fontul Times New Roman, corp 12, la
un rând ºi jumãtate. Acestea vor avea
un motto, ce se va regãsi într-un plic
închis, conþinând un CV detaliat
(numele concurentului, data naºterii,
activitatea literarã, adresa ºi,
obligatoriu, numãrul de telefon) ºi vor
fi trimise prin poºtã (imprimate pe
hârtie ºi pe un CD), pânã la data de
23 octombrie 2019, pe adresa:
Centrul Judeþean de Culturã
Dâmboviþa, str. Alexandru Ioan Cuza
nr. 15, cod poºtal 130007, Târgoviºte.
În cazul în care lucrãrile vor fi trimise
prin poºta electronicã (e-mail –
strategiiculturale@yahoo.com),
acestea vor fi însoþite de un motto,
precum ºi de un CV (care sã cuprindã
datele personale solicitate mai sus),
organizatorii asigurând confiden-
þialitatea acestora pânã ce juriul va

REGULAMENT
Festivalul-concurs Naþional de Literaturã

„Moºtenirea Vãcãreºtilor”
Ediþia a LI - a, Târgoviºte, 1 - 2 noiembrie 2019

delibera ºi va stabili premianþii ediþiei.
Concurenþii care nu vor trimite toate
datele de identificare vor fi eliminaþi
din concurs.
   Concurenþii care au obþinut un
premiu la una dintre secþiuni, în
ediþiile anterioare, se vor putea înscrie
în concurs doar la o altã secþiune.
   Nu vor participa la concurs
lucrãrile care vor fi trimise dupã 27
octombrie 2019, data poºtei.
   Premianþii vor fi invitaþi de cãtre
organizatori în zilele 1 ºi 2
noiembrie 2019, la Târgoviºte, la
manifestãrile organizate în cadrul
Festivalului-concurs Naþional de
Literaturã „Moºtenirea Vãcãreºtilor”
– ediþia a LI - a, 2019.
   Premiile vor fi acordate
concurenþilor, în vechea Cetate de
Scaun, cu ocazia festivitãþii de
premiere a concursului, ce va avea
loc pe data de 2 noiembrie 2019.
Vor fi oferite urmãtoarele premii:
Trofeul festivalului
Poezie:
1 - Premiul Naþional pentru Poezie
2 - Premiul al II-lea
3 - Premiul al III-lea
4 - Menþiune
Prozã scurtã:
1 - Premiul Naþional pentru Prozã
2 - Premiul al II-lea
3 - Premiul al III-lea
4 - Menþiune
Teatru scurt:
1 - Premiul Naþional pentru Teatru
scurt
2 - Premiul al II-lea
3 - Premiul al III-lea
4 - Menþiune
Eseu:
1 - Premiul Naþional pentru Eseu
2 - Premiul al II-lea
3 - Premiul al III-lea
4 - Menþiune
Relaþii suplimentare:
Centrul Judeþean de Culturã
Dâmboviþa - telefon: 0245/611184; e-
mail: strategiiculturale@yahoo.com,
web www.cjcd.ro (unde vor fi publicate
ºi rezultatele finale).
Notã finalã:
Orice modificare a actualului
regulament va fi notificatã în
procesul verbal de jurizare ºi adusã
la cunoºtinþa publicului de cãtre
juriul naþional, alcãtuit din
personalitãþi recunoscute ale vieþii
cultural-literare naþionale.

Director festival
Cãtãlin Ionuþ Lascaie

Principalul eveniment al
perioadei analizate a fost
reprezentat  de ºedinþa
Consiliului de Administraþie al
BNR. Acesta a decis, pentru a 10-
a oarã consecutiv, menþinerea
ratei dobânzi i de poli ticã
monetarã la 2,50%/an, nivel care
a fost stabilit în mai 2018.

BNR a hotãrât menþinerea la
1,50%/an a ratei dobânzii pentru
facilitatea de depozit ºi la 3,50%/
an a ratei  dobânzi i aferente
facilitãþii de creditare.
   La conferinþa de presã care a
urmat, guvernatorul Mugur
Isãrescu a spus „Noi, cei de la BNR,
suntem cu arma la picior, în an
electoral (...) Încercãm sã þinem
lucrurile sub control, dar nu toate
evoluþiile depind de noi. Avem un
instrumentar, nu am folosit toate
armele din dotare, dar
instrumentarul este limitat. Nu
orice relaxare sau derapaj fiscal
poate sã fie combãtut de o
politicã monetarã întãritã, iar de
la un punct încolo poþi sã faci mai
mult rãu decât bine”.
   Cursul euro a crescut la 4,7512
lei, maximul ultimelor patru luni,
ºi a scãzut la finalul intervalului la
4,7479 lei, într-o ºedinþã în care
tranzacþiile s-au realizat între 4,746
ºi 4,752 cu închiderea la 4,75 lei.
Leul a profitat de reducerea
aversiunii faþã de risc, tendinþã
care s-a manifestat ºi în cazul
celorlalte monede din regiune,
cea mai mare apreciere fiind
înregistratã de zlotul polonez.
   Media dolarului american a urcat
la 4,3605 lei, maxim al ultimilor
aproape trei ani, dar a alunecat la
sfârºitul intervalului la 4,3212 lei.
   Moneda elveþianã s-a depreciat de
la 1,084 la 1,098 franci/euro, media
ei coborând de la 4,3759 la 4,3318
lei, cea de la finalul intervalului fiind
stabilitã la 4,3565 lei.
   În prima jumãtate a perioadei
uncia de aur a staþionat pe pieþele
specializate sub pragul de 1.500
dolari, pentru ca la finalul ei sã
fluctueze între 1.498 ºi 1.510
dolari, astfel cã BNR a anunþat un
preþ al gramului de aur de 208,5476
lei. De remarcat cã la începutul  Radu Georgescu

Euro s-a consolidat la 4,75 lei
intervalului preþul a atins un minim
de 205,6787 lei.
   BNR a continuat sã sterilizeze
excesul de lichiditate din piaþa
interbancarã. Ea a atras luni de la
bãncile comerciale depozite în
valoare de 4,9 miliarde lei, la o
dobândã de 2,5%, egalã cu cea de
politicã monetarã.

Operaþiunea repo realizatã de
banca centralã a menþinut valoarea
indicilor ROBOR la valori cu care
ne-am obiºnuit în ultimele luni.

La sfârºitul intervalului, indicele
ROBOR la trei luni, utilizat la
calcularea dobânzilor la
majoritatea creditelor în lei, a
scãzut de la 3,08 la 3,06%, iar cel
la ºase luni, folosit la calcularea
ratelor la creditele ipotecare, a
alunecat de la 3,13 la 3,12%.
   La rândul lor, indicele ROBOR
la nouã luni, calculat în funcþie de
rata dobânzii plãtitã la creditele
atrase de cãtre bãncile comerciale
de la alte bãnci, a stagnat la 3,19%,
iar cel la 12 luni a revenit de la
3,24 la 3,25%.
BNR a stabilit  la începutul
perioadei valoarea Indicelui de
referinþã pentru creditele
consumatorilor (IRRC) pentru
ultimele trei luni ale acestui an.
Acesta a urcat de la 2,63 la 2,66%,
dupã ce în perioada în al doilea
trimestru valoarea a fost de 2,36%.
   Perechea euro/dolar a testat
scãderea sub pragul de 1,0870
dolari ºi a fluctuat în prima parte a
perioadei între 1,0879 ºi 1,0948
dolari, pentru ca la sfârºitul ei sã
urce la 1,0965 – 1,0997 dolari,
chiar dacã ºomajul din Statele
Unite a coborât la 3,5%, cel mai
redus nivel începând cu decembrie
1969 iar comenzile din industria
Germaniei au scãzut în mod
neaºteptat în luna august.
   Preþul bitcoin a scãzut pe
platformele specializate pânã la
7.790 dolari, în ultima zi a lui
septembrie. A urmat o creºtere la
8.500 dolari pentru ca sfârºitul
intervalului cotaþiile sã fie de 8.160
– 8.320 dolari.
Ana l i za  cupr i nde  pe r ioada
2 – 8 octombrie .
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“Te-am iubit, Europa! Te-am
iubit, fiindcã te-au iubit strãmoºii mei,
când îºi dãdeau viaþa ca sã apere porþile
tale de prãbuºire la venirea puhoaielor
barbare. Pe la noi rãmâneau pe
câmpuri goale scrum ºi oase, iar în
pãmânt sângele ºi trupurile eroilor. În
vremea asta tu îþi construiai universitãþi,
catedrale, biblioteci ºi palate, studiai,
petreceai, benchetuiai. Erai, însã, sora
noastrã creºtinã mai mare!

Te-am iubit, Europa! Te-am iubit,
fiindcã te-au iubit moºii mei, când ºi-
au trimis copiii sã studieze la Paris, la
Roma, la Viena, la Padova ºi-n alte
locuri de mare prestigiu cultural, ca
sã vinã apoi acasã ºi sã aducã cu ei
din luminile tale pe pãmânt românesc.
ªi mari schimbãri au fãcut nãzdrãvanii
aceia, încât se va vorbi despre ei cât
se va scrie istorie româneascã.

Te-am iubit, Europa! Te-am iubit,
fiindcã ne-ai dat curaj la vremuri de
cumpãnã, chiar dacã de cele mai
multe ori numai cu vorba; ne-ai
ajutat când am realizat Mica ºi Marea
Unire ºi asta nu o putem uita.

Te-am iubit, Europa! Te-am iubit,
fiindcã te-au iubit pãrinþii mei, când
se uitau pe crãpãturile cortinei ce ne
despãrþea de tine ºi ascultau vorbele
tale dãtãtoare de speranþã. Tu ne
întãreai convingerea cã rãul are
sfârºit, cã ceasul izbãvirii se apropie,
cã trebuie sã mai avem puþinã
rãbdare ºi noi am avut.

Te-am iubit, Europa! Te-am iubit de
când eram elev ºi am început sã citesc
poveºtile Fraþilor Grimm sau ale lui
Andersen. Au urmat apoi marea
literaturã francezã, englezã, germanã,
italianã, spaniolã, atâtea câte erau
traduse la noi, toate zãmislite la sânul
tãu, în inima ta. Ne desfãtau sufletul,
fie cã erau romane, nuvele, poezii,
piese de teatru.

Te-am iubit, Europa! Te-am iubit,
când am vizitat muzee ºi am vãzut
picturile marilor creatori apuseni, când
am rãsfoit albume de artã ºi am vãzut
sute de reproduceri de opere
nemuritoare ale penelurilor europene.

Te-am iubit, Europa! Te-am iubit,
când am ascultat în sãlile de concerte,
la radio, de pe discuri, muzicã clasicã
germanã, francezã, italianã ºi nu numai.
Erai magistralã, seducãtoare!

Te-am iubit, Europa! Te-am iubit

Scrisoare cãtre Europa
de câte ori am avut prilejul sã vãd
marile construcþii din oraºele tale. N-
am putut, ce-i drept, sã le vãd decât
prin intermediari: hârtie, filme,
reproduceri, dar a fost ºi atât de ajuns
ca sã rãmân fãrã grai în faþa
monumentalitãþii ºi frumuseþii lor.

Te-am iubit, Europa! Te-am iubit,
fiindcã tu ai fost întotdeauna pionierul
descoperirilor ºtiinþifice atât de
necesare propãºirii omenirii întregi.
Tu ai fost fanionul ºtiinþei ºi tehnicii
mondiale. Nu este invenþie a minþii
umane, care sã nu aibã legãturã într-
un fel sau altul cu tine.

Te-am iubit, Europa! Te-am iubit,
când a venit acel binecuvântat an
1989, piatrã de hotar a istoriei noastre.
Te imaginam pânã atunci ca fiind patria
libertãþii cuvântului, scrisului,
iniþiativei, culturii, ºtiinþei, artelor,
prosperitãþii. Era ca o regãsire a fiinþei
iubite dupã mulþi ani de rãtãcire.

Ne-ai amãgit, Europa, atrãgându-ne
cu bruma de câºtig toatã floarea ºi
vigoarea naþiei. Ne-au luat turcii mii
de copii, dar veneau din urmã alþii, tot
mai mulþi ºi completau golurile. Tu ne-
ai luat copiii cu pãrinþi cu tot, ºi-au
rãmas goluri demografice, care nu se
vor mai putea completa niciodatã.

Ne-ai amãgit, Europa, atrãgându-ne
cu banii tãi capetele luminate ale
neamului, forþa de muncã. Nu mai
avem medici, cercetãtori, oameni de
ºtiinþã, meseriaºi competenþi, forþã de
muncã. S-au desfiinþat ºcoli, spitale,
iar satele sunt aproape pustii. Cu
fiecare înmormântare rãmâne ºi câte
o casã pustie. Au trecut peste noi multe
rãzboaie. De fiecare datã mureau mii
de viteji, lãsau goluri mari, dar veneau
din urmã alte generaþii tinere, care
completau lipsurile în câþiva ani. Acum
nu mai are cine sã le mai completeze,
doar dacã vor veni cei de alte naþii.

Ne-ai amãgit, Europa, fluturându-ne
povestea privatizãrii bogãþiilor þãrii,
fabricilor, uzinelor, combinatelor,
majoritãþii mijloacelor de producþie. Nu
se întâlneºte în istoria noastrã un jaf
mai mare ca cel petrecut dupã 1989,
sub oblãduirea ta. Totul a fost dat la
fier vechi, chiar dacã ar fi fost
tehnologie de ultimã orã. Ne-ai
încurajat sã vindem pe nimic totul, aºa
încât azi importãm ºi ace cu gãmãlie
de la capãtul pãmântului. Niºte calcule

fãcute de oameni competenþi arãtau cã
valoarea bunurilor pierdute de neamul
românesc în ultimii treizeci de ani este
de o sutã patruzeci de ori mai mare
decât a celor ce ni le-au luat turcii în
ºase sute de ani.

Ne-ai amãgit, Europa, aºa încât o
mare parte din pãmânturile fertile ale
þãrii aparþin strãinilor, altã parte este
nemuncitã. Aºa ne-ai impus legislaþia,
aºa ai dirijat fondurile tale, încât ai
încurajat lenea ºi ai descurajat pe omul
muncitor. Produsele noastre nu au loc
în rafturile marilor magazine europene,
în schimb, cele aduse din Europa ºi
de aiurea sunt îndopate cu substanþe
chimice, încât, vrând-nevrând,
mâncãm ºi bem otravã. Pãmântul
nostru atât de mãnos, - grânarul
Europei de altãdatã -, ºade nemuncit,
iar fructele, legumele, cerealele, toate
produsele prelucrate vin de aiurea. Am
ajuns ca o colonie, piaþã de desfacere
pentru produsele altora.

Ne-ai amãgit, Europa, cãci libertatea
de care ne vorbeai e de fapt un libertinaj
fãrã precedent în istorie. Noi suntem
o þarã de creºtini, cu o moralã creºtinã
înrãdãcinatã în conºtiinþele noastre de
mii de ani. La noi familia a fost sfântã,
casa-casã, masa-masã, buna-cuviinþã
a fost cartea noastrã de vizitã. Nici nu
îndrãzneau strãmoºii noºtri sã
gândeascã mãcar cã pot exista pãcate
ºi aberaþii, pe care tu astãzi ni le impui
ca regulã de viaþã ºi ne ceri sã le
legiferãm. Se zvârcolesc bãtrânii în
morminte, când noi vorbim de
“alinierea” legislaþiei noastre cu cea
europeanã în materie relaþii
interumane, în materie de familie.

Ne-ai amãgit, Europa, fiindcã nu mai
eºti ceea ce am crezut cã eºti: leagãnul
creºtinãtãþii. Creºtinismul a dat
identitate Europei. Un mare cãrturar
spunea: “Scoateþi elementul creºtin
din cultura ºi arta europeanã ºi veþi
vedea cã nu mai rãmâne nimic de
valoare!” Cu toate acestea, în Europa
creºtinã sunt  promovate tot  într-o
veselie valori religioase necreºtine. În
2018 au fost dãrâmate 2.700 de
biserici creºtine ºi au fost construite
11.000 moschei! Bisericile ºi
catedralele catolice din Europa sunt
goale sau aproape goale. Unele au fost
transformate în muzee, ori au fost
închiriate altor culte. Descreºtinarea

Europei este urmãritã pas cu pas de
“corectitudinea” politicã;

Ne-ai amãgit, Europa, fiindcã în
tine n-am gãsit pe fraþii noºtri egali
în drepturi ºi obligaþii. Peste tot
românii noºtri sunt socotiþi ruda
sãracã, ruda care efectueazã cele mai
grele ºi umilitoare munci, dar
primeºte cele mai mici salarii.
Aceeaºi muncã, aceleaºi rezultate,
dar salarii diferite, pentru cã nu au
cetãþenie germanã, englezã,
francezã, ci numai cetãþenie românã.

Ne-ai amãgit, Europa, fiindcã ai
primit în tine milioane de imigranþi
din alte continente, cu alte religii, cu
alte mentalitãþi. Foarte rapid,
populaþia îmbãtrânitã autohtonã va fi
înlocuitã de alte populaþii. Sute  de
ani s-au luptat musulmanii pe viaþã
ºi pe moarte sã cucereascã Europa
cu sabia ºi n-au reuºit. Astãzi o
cuceresc cu mâinile goale. Statisticile
spun cã pânã în 2050 jumãtate din
populaþia Europei va fi musulmanã.
Înþeleg, sunt oameni necãjiþi, au rãzboi
acasã, casele lor au fost transformate
în scrum. Primeºte-i, ajutã-i ca pe
fraþi, dar când se terminã pericolul din
þara lor trimite-i înapoi ºi ajutã-i sã-
ºi refacã þara. Acolo este pãmântul ºi
locul pe care l-a dat Dumnezeu acelor
naþii sã trãiascã.

Ne-ai amãgit, Europa. Te credeam
o tânãrã frumoasã, inteligentã, pe care
s-o iubim multe sute de ani de aici
înainte. Din pãcate, tot mai mult ne
convingi cã nu eºti decât o babã
sclerozatã ºi nu mai eºti în stare sã
faci distincþie între bine ºi rãu, între
moral ºi imoral.

Trezeºte-te, Europa! Trezeºte-te pânã
nu e prea târziu, fiindcã în momentul în
care vei începe sã te destrami, degeaba
vei mai plânge ºi te vei mai tângui. Toate
imperiile care ºi-au neglijat micile
popoare componente au devenit uriaºi
cu picioare de lut, iar prãbuºirea a fost
iminentã.

Trezeºte-te, Europa! Am venit la tine
cu bucurie ºi speranþã. Vrem sã fim
împreunã ºi sã mergem pe drumul
istoriei împreunã, dar nu ne dezamãgi.
Þi-am precizat mai sus câteva lucruri
care ne dor, te rugãm sã þii seamã de
ele, spre binele tãu ºi al nostru.

Aºa sã ne ajute Dumnezeu!
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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DOCUMENTE INEDITE: IOAN G. BIBICESCU (4)  Tudor Rãþoi
 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT

Din 15 aprilie 1895 dateazã
un document foarte interesant din
care rezultã cã I. G. Bibicescu, Emil
Costinescu, Vasile Lascãr, Em.
Porumbaru ºi alþii au primit de la Vintilã
ºi Horia Rosetti direcþiunea ºi
administraþia ziarului “Românul”
pentru cinci ani, de la 1895 la 1900.
O tentativã similarã se consumase cu
doi ani mai înainte, când Bibicescu
fusese anunþat de Thoma Basilescu
despre un proiect de a prelua
împreunã “Românul”, dar se vede cã
acesta eºuase.

Spre sfârºitul secolului al XIX-lea,
începând cu anul 1896, dacã nu mai
devreme, I. G. Bibicescu a dezvoltat o
strânsã relaþie de amiciþie, cum se
spunea în limbajul timpului, cu
negustorul ºi filantropul braºovean
Diamandi Manole. Acesta i-a scris în
mai multe rânduri prietenului sãu
bancher de la Bucureºti pentru a
interveni, fie personal, fie cu ajutorul
lui Carada, în ajutorul românilor din
Braºov, în particular în ajutorul celor
din Cetate, pentru a le uºura lipsurile
în general, iar punctual pentru a reuºi
sã termine lucrãrile la biserica din
acel cartier. Ca sã-l ajute în
convingerea lui Carada, în 1897
Manole i-a trimis lui Bibicescu
desfãºurãtorul lucrãrilor cu estimãrile
de cheltuieli pentru fiecare în parte.
În anul urmãtor, Diamandi Manole a
scris din nou rugându-l pe I.G.
Bibicescu sã intervinã în favoarea
bisericilor Sf. Nicolae ºi Sf. Adormire
ºi ºcolilor româneºti din Braºov, date
fiind situaþia lor precarã ºi
complicaþiile juridice în care se aflau,
amestecat în acestea fiind ºi Titu
Maiorescu, în calitate de avocat. În
aceeaºi perioadã Manole aºtepta
nerãbdãtor ºi încrezãtor ºi discursul
lui D. A. Sturdza din Parlamentul de la
Bucureºti în sprijinul românilor
transilvãneni. La sfârºitul lui mai
1899 lucrãrile de la biserica din
Cetate erau încheiate ºi Diamandi
Manole îl informa pe Bibicescu
despre aceasta ºi despre apropiata
sfinþire a bisericii  invitându-l sã
participe ºi anunþându-l cã la
eveniment urma sã vorbeascã V.
Goldiº ºi avea sã participe ºi
mitropolitul Ioan Meþianu.

Însã Diamandi Manole, ca
reprezentant al românilor din afara
graniþelor de atunci ale þãrii, nu a fost
singurul personaj cu care Bibicescu
a întreþinut o corespondenþã de acest

fel. Pentru scopuri similare lui I. G.
Bibicescu i-a scris ºi învãþãtorul
ortodox român din Cenadul Sârbesc,
Dimitrie Bozianuff, pentru a interveni
la ministrul Cultelor din România,
întru sprijin în înfiinþarea unei ºcoli
române de adulþi în acea comunã.
Localitatea se afla la extremitatea
vesticã a spaþiului românesc, “lângã
oraºul cel mai încarnat unguresc”,
Szeghedin, ºi din acest motiv era
foarte expusã. Dascãlul român se mai
întâlnise cu Bibicescu, avea ºi
recomandarea lui Ioan Slavici, ºi
fãcea “rogarea” respectivã
“Magnificenþiei Sale”, lui Ioan G.
Bibicescu,  pentru “a ne putea cultiva
în limba noastrã dulce româneascã,
pentru a mai putea exista ca români”.
De aceea aveau mare nevoie “de a ne
înfiinþa o ªcoalã naþionalã românã de
adulþi, adicã, afarã de ºcoalã, sã ne
cultivãm. Acolo sã fie mic ºi mare,
tânãr ºi bãtrân, acolo sã fie biblioteca,
ziarele, acolo jocul tinerimii, datinile
româneºti. Numai în aºa chip vom
putea ca sã trãim ca români” – spunea
cu foc Bozianuff. Într-o situaþie
asemãnãtoare se gãsea ºi
comunitatea românilor din Dobolu
inferior, Transilvania. La 29
decembrie 1901 reprezentanþa
comunei bisericii greco-catolice din
aceastã localitate ura “An Nou cu
bucurie ºi la mulþi ani” “bunului ºi
nobilului sãu binefãcãtor”, de unde
se vede cã în acest caz Bibicescu
trimisese deja ajutorul cerut dinspre
Vechea Românie. Apoi, cândva
înainte de 1918, dobolenii vor reveni
cu o nouã solicitare, de a nu-i lãsa
nici pe mai departe fãrã sprijin, cãci
neavând cu ce sã-i plãteascã pe preot
ºi învãþãtor, copiii fiind mulþi iar
ºcoala micã, în lipsa banilor cu care
sã amelioreze situaþia, “vom fi siliþi –
spuneau ei - a lãsa ºcoala în voia
soartei ºi, pierzând ºcoala, prin
aceasta, dãm drum liber maghiarizãrii:
atunci ceasul morþii elementului
român din aceste pãrþi a sunat, cãci
poporul e deja copleºit de sarcini ºi
altã putere nu avem. Dar dobolenii
totdeauna au ºtiut ºi dacã ºi de aici
înainte ne vom împãrtãºi de ajutorul
fraþilor noºtri iubiþi, vom ºti pune
stavilã fãrã temere maghiarismului”.

“Rogãri” de ajutor au venit ºi de la
Cernãuþi. De aici scria la 8 octombrie
1900 Natalia Hurmuzaki, soþia lui
Nicolae Hurmuzaki, ce-i drept, unui
vãr al sãu, nu direct lui Bibicescu,
pentru a interveni pe lângã acesta sau

pe lângã Anton Carp, ca sã le acorde cei
5.000 de franci promiºi, de altfel, de
Bibicescu, sumã necesarã Societãþii
pentru culturã ºi literaturã românã din
capitala Bucovinei în vederea realizãrii
unor proiecte ale sale: pentru întreþinerea
Internatului român din Cernãuþi ºi pentru
oportunitatea ce se crea indirect ca
societatea sã cumpere o Casã
Naþionalã de Economii vizatã de
aceeaºi instituþie româneascã.

Ajutoare dinspre Bucureºti au mers
însã ºi spre o altã extremitate a spaþiului
românesc, cea sud-vesticã, aºa cum
rezultã din scrisoarea datatã la 14
decembrie 1912 la Panciova, prin care
parohul acestei localitãþi, preotul Ioan
Stroca, trimitea mulþumirile sale Bãncii
Naþionale a României pentru cele 283
de coroane trimise prin consistoriul
arhidiecezan de la Sibiu “pentru
construirea sfintei noastre biserici
ortodox-române din oraºul Panciova”.

Ioan G. Bibicescu a avut însã relaþii
ºi în nume particular cu români din
afara þãrii. Unuldintre aceºtia a fost Victor
Tordãºian, membru al Asociaþiunii ºi al
altor reuniuni ale românilor din Sibiu,
personaj la care în octombrie 1901 a
apelat sã-i trimitã un text conþinând legea
meseriilor aplicatã în Ungaria, fãrã
succes însã. Cã relaþiile dintre cei doi
nu s-au rãcit stã dovadã o scrisoare
a lui Tordãºian, din 14 februarie 1914,
în care amintea de cele 20 de coroane
“preþul unui bilet de intrare la serata
Reuniunii Meseriaºilor Sibieni”,
“trimise de ilustrul ºi generosul domn I.
G. Bibicescu”, fapt ce-i prilejuia “cele
mai sincere ºi adânci simþite mulþumiri”
“pentru aceastã nouã jertfã, adusã pe
altarul clasei noastre de mijloc”. Dacã
în privinþa legii meseriilor V. Tordãºian
nu l-a putut ajuta, în schimb, preotul I.I.
Ciurcu de la Braºov a fost în mãsurã sã-
i trimitã, la 9 aprilie 1904, douã rapoarte
ale Camerei de Comerþ pe anii 1901-
1902, o a treia lucrare solicitatã, semnatã
Ilientz, nefiind tipãritã.

Au fost români din afara graniþelor
care au avut ºi interese personale pe
lângã Bibicescu. Un preot greco-
catolic “din Ungaria”, de pildã, Ioan
Moga, îl ruga pe nobilul bancher sã-
i aranjeze la Banca Naþionalã un
ginere, oltean, oficiant pânã atunci la
Banca de Scont din Bucureºti ºi care
nu-ºi vedea viitorul “aºa de bine
asigurat” la o societate particularã. În
acelaºi registru, Z. Arbure-Rally, bun
prieten cu Bibicescu, va interveni pe
lângã acesta, recomandându-l, tot
pentru Banca Naþionalã, pe Sabin

Henzel, român de naºtere, diplomat
al Academiei Comerciale din Cluj ºi
prezentat cãlduros de “prietenii noºtri
transilvãneni”. În fine, un anume C.
Sorescu, lipsit multã vreme de
cetãþenia românã ºi împiedicat din
aceastã pricinã sã aspire la deplina
realizare profesionalã, îl ruga în 1902
pe Bibicescu sã intervinã pe lângã
unii parlamentari cu influenþã pentru
a introduce, în sfârºit, pe ordinea de
zi a Parlamentului ºi decretul de
împãmântenire ce-l privea.

Se constatã limpede ºi este bine
cunoscut cã Bibicescu s-a implicat
cu convingere în strângerea
legãturilor dintre români, indiferent
unde trãiau aceºtia. Gesturile lui s-
au manifestat dupã vremuri,
împrejurãri ºi posibilitãþi, individual,
oficial ºi instituþional. La modalitãþile
de mai sus, documentele pun în
evidenþã participarea lui ºi în Liga
Culturalã din care a fãcut parte ºi la
ºedinþele cãreia Sava ªomãnescu,
unul dintre preºedinþii Ligii, l-a invitat
constant sã-ºi spunã cuvântul.

În ordinea valorii documentelor
propuse în cele de faþã, un loc
privilegiat revine arhivaliilor referitoare
la calitãþile deþinute de Bibicescu la
Banca Naþionalã. Primul dintre acestea
dateazã din perioada de dupã preluarea
funcþiei de director, când el a fost trimis
sã inspecteze neregulile de la filiala
din Bacãu a bãncii. Este un deliciu de
vãzut cum a fost pregãtit controlul, cu
chestionarul alcãtuit în prealabil ºi
raportul produs pe întrebãrile dinainte
stabilite. Apoi, Bibicescu este atestat
ca beneficiar al expunerii de motive a
cenzorilor ºi comisarului guvernului
cãtre acþionari în legãturã cu bilanþul
ºi contul de profit ºi pierderi al bãncii
pe anii 1897 ºi 1916. Din 16
decembrie1900 dateazã celebra
Convenþie în 10 puncte încheiatã între
primul-ministru, P.P. Carp, ºi
guvernatorul B.N.R., M.C. ªutzu,
pentru retragerea începând cu 1
ianuarie 1901 a statului român din
calitatea de subscriptor al unei treimi
din capitalul bãncii. Convenþia a fost
urmatã, concomitent, de înþelegerea
înregistratã sub nr. 46.116 din 16
decembrie 1900, prin care M.C. ªutzu
ºi Anton Carp, din partea Bãncii
Naþionale, îl anunþau pe ministrul
Finanþelor cu privire la punctele
adiþionale lãmurite în vederea aplicãrii
Convenþiei de retragere a statului din
capitalul bãncii.
 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Dialogurile ºi acþiunile comune cu prietenii sunt
foarte importante în aceastã sãptãmânã, de aceea fii
prudent ºi implicat serios în aceste relaþii. Cu toate
cã sunt posibile controverse ºi diferenþe majore între
vorbe ºi fapte, ai încredere cã totul se desfãºoarã spre
binele tãu suprem. Pe de altã parte, ai nevoie de
momente de odihnã ºi detaºare de cotidian. Se pot
accentua unele probleme de sãnãtate, privitoare la
sistemul digestiv ºi la extremitãþile picioarelor.
Îngrijeºte-te corespunzãtor, dozeazã-þi eforturile ºi
urmeazã sfaturile specialiºtilor în sãnãtate. În a doua
parte a sãptãmânii te vei simþi mult mai bine, revenind
strãlucitor ºi puternic în mijlocul celorlalþi. Se
deschide o nouã etapã de viaþã, de aceea revizuieºte-
þi toate planurile de viaþã ºi activitate.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

O sãptãmânã solicitantã în plan profesional! Reuniuni
oficiale cu ºefi, cu reprezentanþi ai unor instituþii oficiale,
dezbateri pe teme socio-profesionale, un carusel de stãri,
trãiri, senzaþii ºi emoþii dificil de înþeles ºi gestionat pe
alocuri. Totuºi, selecteazã-þi prioritãþile ºi nu lua de bun
chiar tot ce se petrece în preajma ta. Cumva este vorba
despre o furtunã într-un pahar cu apã. Prietenii îþi sunt
alãturi ºi te poþi bizui serios pe sfaturile ºi acþiunile lor.
Onoreazã orice invitaþie de a ieºi în lume ºi de a te distra.
Ai nevoie de relaxare, de odihnã ºi de mult contact cu
natura. Sãnãtatea este vulnerabilã în a doua parte a
sãptãmânii, deci îngrijeºte-te corespunzãtor. Sunt
posibile afecþiuni ale capului ºi sistemului renal. Apar
informaþii deosebite pe cãi neobiºnuite.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Demersurile intelectuale ºi relaþiile cu strãinãtatea
predominã în aceste zile. Este posibil sã cãlãtoreºti,
sã te implici în diverse studii sau sã relaþionezi cu
persoanele aflate departe de graniþele þãrii. Ai spor ºi
succes în comunicare ºi în tot ce þine de realizarea
documentelor, actelor personale ºi profesionale. La
serviciu eºti solicitat de cãtre ºefi ºi autoritãþi în
general. Se contureazã discuþii importante, sarcini
de lucru noi ºi chiar o funcþie de conducere. Fii
prudent ºi evalueazã-þi bine posibilitãþile de a rezolva
corect ºi la timp sarcinile care îþi revin. Prietenii te
sprijinã mult ºi bine, aºa încât ascultã-le sfaturile ºi
fi-le alãturi. Se încheie un capitol vizavi de prieteni
ºi susþinãtori ai planurilor ºi proietelor tale
profesionale. Minunat este faptul cã se face loc în
viaþa ta pentru persoane mult mai interesante ºi utile.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte privitoare la bani
ºi bunuri materiale. Este nevoie sã achiþi facturi, taxe
restante sau sã relaþionezi cu instituþii financiare. Se
recomandã prudenþã, deoarece în umbrã existã detalii
financiare ascunse. Ar fi bine sã rezervi momente
liniºtite ºi sã analizezi pe îndelete situaþiile ºi relaþiile
în care eºti implicat. Astfel vei obþine informaþii
preþioase ºi soluþii viabile pentru toate. Relaþiile cu
strãinãtatea se evidenþieazã mult, fie prin discuþii cu
persoanele plecate, fie prin realizarea unei cãlãtorii
sau planuri în acest sens. La serviciu eºti solicitat de
cãtre ºefi pentru dezbateri profesionale importante.
Prudenþã ºi discernãmânt! În plan profesional se
finalizeazã o etapã importantã ºi se pregãteºte un nou
capitol mult mai interesant.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

 Partenerul de viaþã ºi colaboratorii te solicitã din plin.
Discuþii importante pe teme socio-profesionale, dar ºi
desfãºurarea unor activitãþi comune. Datoritã unor situaþii
profesionale, relaþiile parteneriale au de suferit. Posibil sã
primeºti oferte de colaborare de la ºi prin prieteni. Acceptã-
le cu drag! Vor interveni ºi cheltuieli comune cu alþii, de
tipul facturi, taxe, impozite sau dezbateri pe seama unor
investiþii. Fii prudent, deoarece veniturile tale sunt instabile.
Se contureazã la orizont cãlãtorii îndepãrtate, relaþii cu
strãinãtatea, dar ºi implicare în diverse forme de instruire/
ºcolarizare. Se finalizeazã ceva legat de strãinãtate sau de
studii. De asemenea, poate intra în discuþie ºi rezolvarea
demersurilor pentru o cãlãtorie sau pentru a te înscrie la o
formã de ºcolarizare.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Multã forfotã în zona profesionalã! Pe lângã sarcinile
curente pe care le ai de îndeplinit la serviciu, vor interveni
ºi altele urgente, propuse de cãtre ºefi. Ar fi bine sã-þi
selectezi prioritãþile ºi sã-þi dozezi eforturile. Eºti susþinut
ºi apreciat bine de cãtre toatã lumea, dar sãnãtatea este
vulnerabilã ºi îþi poate crea niscai neplãceri. Este posibil
sã intre în discuþie ºi un plan de consultaþii, analize
medicale ºi chiar intervenþii chirurgicale. Partenerul de
viaþã te provoacã la discuþii aprinse pe teme comune.
Acordã-i atenþie ºi timp! Colaborãrile profesionale în
care eºti implicat se pot modifica, dar ai încredere cã
este în beneficiul tãu. În plan financiar se rezolvã anumite
datorii, vin câºtiguri suplimentare dintr-o colaborare, însã
nu forþa nota ºi cheltuieºte strictul necesar.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte sentimentale.
Persoana iubitã ºi copiii au nevoie de prezenþa ºi
eforturile tale, bine fiind sã le oferi din plin. Cu toate
cã sunt posibile controverse, discuþii aprinse, una
doreºti tu, alta doresc ei - existã ºanse mari de a
ajunge la un numitor comun. De asemenea, la serviciu
ai multe ºi mãrunte de fãcut, iar sprijinul colegilor
lasã de dorit. Concenteazã-te serios pe sarcinile tale
ºi evitã implicarea în discuþii aprinse sau în treburile
altora! Sãnãtatea este foarte vulnerabilã, astfel cã ar
fi nevoie de îngrijiri de specialitate. Relaþiile
parteneriale au nevoie de revigorãri din toate punctele
de vedere. Se prefigureazã un final, atât într-o relaþie
matrimonialã, cât ºi într-o relaþie de colaborare
profesionalã. Evitã escaladarea conflictelor ºi þine cont
de cele spuse de ceilalþi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Este nevoie sã te ocupi de casã ºi de relaþiile cu
membrii familiei. Sunt posibile discuþii aprinse
datoritã neamurilor, pe seama moºtenirilor, partajelor
sau investiþiilor patrimoniale. Se recomandã prudenþã
ºi rãbdare, pentru cã unii îþi pot înþelege greºit
intenþiile. Pe de altã parte, te poþi ocupa cu succes
de un hobby sau te poþi întâlni cu prietenii la o ºuetã.
Sunt momente bune pentru amuzament ºi pentru
schimb de informaþii preþioase. Totuºi, relaþiile
sentimentale sunt umbrite ºi chiar pot ieºi la ivealã
adevãruri dureroase. A doua parte a sãptãmânii îþi
aduce multã muncã la serviciu, discuþii colegiale,
fiind posibile schimbarea condiþiior de muncã ºi a
legislaþiei aferente. Acordã atenþie ºi sãnãtãþii! Se
finalizeazã o etapã profesionalã, fiind posibil chiar
sã-þi gãseºti un alt job.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

O sãptãmânã în care socializarea este activitatea
de bazã. Multe dialoguri cu persoanele din anturajul
apropiat, cãlãtorii pe distanþe scurte, chiar ºi planuri
de studii sau de perfecþionare necesare în domeniul
profesional în care activezi. Pe de altã parte, ºi acasã
în plan personal ai multe de fãcut, iar membrii
familiei au nevoie de sprijinul tãu. Amintiri din
copilãrie, reuniuni cu persoanele dragi din trecut,
vizite în locurile natale. Ar fi bine sã te laºi purtat de
imaginaþie ºi sã visezi cu ochii deschiºi la tot ce þi-
ai dorit vreodatã. Astfel, te liniºteºti ºi gãseºti soluþii
ºi explicaþii pentru toate situaþiile în care eºti implicat.
Final de etapã sentimentalã. Ies la ivealã amãnunte
despre persoanele dragi, amãnunte pe care vei fi nevoit
sã le iei în seamã ºi sã acþionezi în consecinþã.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Eºti preocupat de aspectele materiale ale vieþii
cotidiene în aceste zile. Primirea salariului, dezbateri
pe acest subiect, aflarea unor informaþii privitoare la
schimbarea condiþiilor de muncã – toate acestea te
vor pune serios pe gânduri. Este nevoie sã-þi remodelezi
mentalitatea vizavi de raportul muncã – platã aferentã,
pentru cã este o mare diferenþã între aºteptãrile tale ºi
ceea ce îþi oferã lumea înconjurãtoare. Persoanele din
anturajul apropiat te solicitã mult, provocându-te
totodatã la discuþii personale destul de rãscolitoare.
Fereºte-te de a povesti despre vulnerabilitãþile tale sau
despre planurile de viitor. Ocupã-te ºi de relaþiile cu
membrii familiei. Se contureazã un final de etapã
familialã ºi domesticã. Existã varianta sã-þi schimbi
reºedinþa sau un membru al familiei sã aibã nevoie de
sprijinul tãu necondiþionat.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti în formã de-a lungul acestei sãptãmâni, astfel cã
îþi poþi trasa drumuri mãreþe, atât în plan personal, cât ºi
în plan profesional. Eºti susþinut de cãtre persoana iubitã
ºi de cãtre copii, ceea ce este mare lucru. Bine ar fi sã
urmezi sfaturile primite ºi chiar sã acþionezi la unison
cu persoanele dragi. Se contureazã noutãþi financiare,
putând fi vorba despre primirea drepturilor salariale,
despre un favor ce îþi este oferit de cãtre colegii de muncã
sau se îmbunãtãþesc condiþiile de muncã destul de mult.
Însã, deocamdatã fereºte-te de a te hazarda în investiþii
materiale sau a te lãsa dus de valul unor informaþii ºi
gesturi, aparent, binevoitoare. La nivelul relaþiilor cu
anturajul apropiat se încheie un capitol. Te vei desprinde
de unele persoane ºi te vei orienta spre altele pentru a-þi
îmbogãþi palmaresul prietenilor.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

În prima parte a sãptãmânii eºti retras ºi dornic de a
sta mai mult tu cu tine, în locurile dragi sufletului tãu.
Îþi sunt favorizate dialogurile tãinuite cu oameni de
încredere ºi rezolvarea unor chestiuni personale pe care
trebuie sã le ºtii doar tu ºi cei foarte apropiaþi. Sunt
momente bune pentru a te gândi pe îndelete la situaþiile
ºi relaþiile în care eºti implicat. Revelaþiile din aceastã
sãptãmânã sunt de mare anvergurã ºi ar trebui notate
într-un jurnal personal. Undeva, cândva îþi vor fi de mare
folos. Vei reveni în prim-planul vieþii cotidiene cu forþe
proaspete ºi cu planuri noi. Însã deocamdatã, evitã sã
povesteºti amãnunte despre tine ºi intenþiile tale. A doua
parte a sãptãmânii evidenþiazã rezolvãri financiare la
secþiunea venituri din munca desfãºuratã la un loc de
muncã. Cheltuieli majore! Autor: AstroCafe.ro

(10 - 16 octombrie 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

În perioada 04-06.10.2019 în
CHANIA din frumoasa Insulã Creta –
GRE s-a desfãºurat prima ediþie a Cupei
Europene de cadeþi, U18, care a adunat
la start 115 sportivi din 18 þãri, România
fiind una din þãrile participante.
   Rezultatele sportivilor noºtri legitimaþi
la CSM Drobeta Turnu Severin sunt
notabile la aceastã competiþie:
Loc I -COVACIU IASMINA -52 kg
Loc II -VLADU ANA MARIA -48 kg
Loc III -TOPALÃ VLAD -81 kg
Loc V - ARGINT DIANA -52 kg
   Competiþia a fost binevenitã în
pregãtirea sportivilor noºtri cadeþi  care

Prima ediþie a Cupei Europene
de cadeþi desfãºuratã la CHANIA

sunt în permanentã luptã cu adãugarea
de puncte în Ranking-ul IJF (Federaþia
Internaþionalã de Judo).
   În perioada 11-13.10.2019 Sala
Polivalentã din Drobeta Turnu
Severin va fi gazda Finalei
Campionatului Naþional de Ne-Waza
(luptã la sol din Judo) pentru vârstele
U14 ºi U16, individual, masculin ºi
feminin, unde vã aºteptãm sã veniþi
sã asistaþi la o lecþie de Judo ºi sã
susþineþi sportivii mehedinþeni ce se
vor întrece în lupta pentru medalii.
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

SPITALUL ORÃªENESC BAIA DE ARAMÃ
Judeþul Mehedinþi

ANUNÞ

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, Spitalul Orãºenesc Baia de Aramã, jud.
Mehedinþi organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale -
POST VACANT: -1 (unu) post muncitor calificat I-electrician/ fochist
–9 ani vechime electrician, perioadã nedeterminatã; studii: atestat
electrician ºi certificat calificare fochist viza ISCIR; înscriere:
(14.10.2019-25.10.2019). Proba scrisã: 04.11.2019, ora 10.00;
Interviul: 7.11.2019 ora 10.00.
   Concursurile se desfãºoarã la sediul Spitalului Orãºenesc Baia de
Aramã, str. Iulian Predescu nr. 12. Relaþii privind condiþiile generale de
înscriere la concurs, conþinutul dosarului de înscriere, temele cadru
pentru proiectul de specialitate ºi bibliografia, se gãsesc pe site-ul ºi la
avizierul spitalului tel. 0252381594.
                                  Manager, Dr. Puca Bogdan Marian
                                  ªef Birou RUNOS, Ec. Dragomir Rozina

INFORMARE
Aceastã informare este efectuatã de Cãplescu I. Ion P.F.A. cu

sediul în comuna Balta, sat Gornoviþa, judeþul Mehedinþi, ce
intenþioneazã sã solicite la SGA Mehedinþi, aviz de gospodãrire a
apelor pentru realizarea proiectului sediu administrativ în comuna
Balta, sat Gornoviþa, judeþul Mehedinþi.
   Aceastã investiþie va fi nouã.
  Ca rezultat al investiþiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi
colectate în bazin etanº vidanjabil.
   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 08.10.2019.
                                                       Beneficiar, Cãplescu I. Ion P.F.A.
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Nou-înfiinþatã, unica echipã
de futsal din judeþul Mehedinþi a
debutat cu dreptul în Campionatul
Naþional de Juniori U19. În prima
etapã a noului sezon din cadrul
Seriei a V-a a Campionatului
Naþional de Futsal  U 19, CFR’43
Turnu Severin s-a impus, luni
seara, cu scorul 12-1 în deplasarea
de la Metropolitan Iºalniþa. Relu
Clement (7), Andrei Nohaiu (12,
18, 20, 35), Eugen Toader (14),
Alex Crãiaºu (16, 29), Petruþ
Rãdulescu (22), Coti Dãnoiu (25)
ºi Raul Iorgulescu (27, 33) au
marcat pentru echipa antrenatã de
portughezul Hugo Moutinho, în
timp ce  Daniel Ion a înscris, în
minutul 8, pentru gazde. “A fost
primul nostru joc oficial ºi sunt
foarte mulþumit cã am debutat cu
dreptul, dar în special de faptul cã
bãieþii au respectat ceea ce le-am
cerut, atât la
antrenamente, cât ºi
înainte de joc, la
vestiar. Muncim de 2
luni împreunã ºi am

Dupã 6 victorii consecutive în campionat,
FCU Craiova a remizat, scor 1-1, pe Municipalul
severinean, cu Gloria Lunca Teuz Cermei, în etapa
a VII-a din cadrul seriei a IV-a a Ligii a III-a. Echipa
antrenatã de Eugen Tricã a deschis scorul în
minutul 14, prin Claudiu Bãlan, dar s-a stins treptat
ºi a permis adversarului sã punã tot mai multã
presiune. În minutul 53, Claudiu Codoban a fost
eliminat pentru cumul de cartonaºe galbene,
ultimul primit pentru henþ în careu, la ºutul lui
Alexandru Nistor, iar lovitura de la 11 metri a fost
executatã, sub transversalã, de Daniel Filip.
   La finalul partidei de la malul Dunãrii,
preºedintele echipei craiovene, Marcel Puºcaº,
a afirmat cã FCU nu va mai juca de luna viitoare
pe Municipalul severinean. Ultimul joc la Drobeta
Turnu Severin pentru clubul patronat de Adrian
Mititelu ar putea fi cel cu Criºul Chiºineu-Criº,

CFR’43 a debutat în forþã, pe parchet

început sã mai legãm relaþiile de
joc. Mai avem însã de lucrat la
omogenitate. Sincer, aveam
încredere în bãieþi cã vor câºtiga,
dar nu mã aºteptam sã ne impunem
la un scor aºa mare. Trebuie sã
rãmânem însã realiºti, sã nu fim
prea euforici dupã acest succes la
scor, fiindcã ne aºteaptã meciuri
mult mai grele”, a declarat
Moutinho. Etapa viitoare, CFR’43
va juca, tot în deplasare, cu Forþa
Oltenia Craiova, urmând ca pe data
de 20 octombrie sã dispute, cu CSJ
ªtiinþa U Craiova, primul meci în
calitate de gazdã, în Sala Polivalentã
din Drobeta Turnu Severin. În prima
etapã, CFR’43 a mizat pe: Cãtãlin
Napu, Eduard Lupu - Coti Dãnoiu,
Relu Clement, Eugen Toader, Andrei
Nohaiu, Andrei Schinteie, Alex
Crãiaºu, Sebastian Iacob, Petruþ
Rãdulescu ºi Raul Iorgulescu.

Campionatul National U19, Seria a V-a, Etapa I
Metropolitan Iºalniþa - CFR’43 Turnu Severin   1-12
Viitorul Bãleasa - Forþa Oltenia Craiova 8-3
Viitorul Craiova - CSJ ªtiinþa “U” Craiova 7-6

Liga a V-a, etapa a VI-a
AS Noapteºa - Viitorul Floreºti 5-1
Coºuºtea Cãzãneºti - Avântul Bistriþa 4-0
Real Vânãtori - Voinþa Vrata 4-1
Viitorul Dârvari - Voinþa Opriºor 1-3
Dunãrea Hinova - AS Pruniºor 6-3
Inter Crãguieºti - ªtiinþa Broºteni       2-3
ASG Hinova a stat
Clasament
1. Noapteºa 5   5 0   0 25-7 15
2. Cãzãneºti 6   4 2   0 22-8 14
3. Vânãtori 6   4 1   1 13-9 13
4. ASG Hinova 5   3 0   2 12-12 9
5. Dârvari 6   3 0   3 9-11 9
6. Opriºor 6   3 0   3 15-18 9
7. Broºteni 5   2 1   2 13-13 7
8. D. Hinova 6   2 1   3 13-14 7
9. Vrata 6   2 1   3 15-17 7
10. Bistriþa 6   2 1   4 7-14 7
11. Floreºti 5   1 1   3 11-18 4
12. Crãguieºti 5   0 1   4 7-11 1
13. Pruniºor 5   0 1   4 8-14 1

Liga a IV-a, etapa a VI-a
Viitorul ªimian - CS Strehaia     0-4
Victoria Vânju Mare - Inter Salcia     0-1
Cerna Baia de Aramã - Recolta Dãnceu   0-3
AS Turnu Severin - Dierna Orºova     1-0
Unirea Gârla Mare - AS Obârºia de Câmp1-2
Pandurii Cerneþi - Viitorul Cujmir     11-1
Clasament
1. Strehaia 6   6 0   0 39-2 18
2. Salcia 6   6 0   0 16-5 18
3. Obârºia  de Câmp 6   5 1   0 13-3 16
4. Dãnceu 6   5 0   1 24-6 15
5. ªimian 6   4 0   2 16-10 12
6. AS Tr. Severin 6   3 0   3 12-11 9
7. Cerneþi 6   2 1   3 19-20 7
8. Vânju Mare 6   1 1   4 7-17 4
9. Orºova 6   1 0   5 7-9 3
10. Gârla Mare 6   1 0   5 7-24 3
11. Baia de Aramã 6   0 1   5 2-26 1
12. Cujmir 6   0 0   6 3-32 0

În derby-ul etapei a VI-a din Liga a IV-a Mehedinþi, CS Strehaia s-a
impus cu 4-0 în deplasarea de la Viitorul ªimian ºi a rãmas cu punctaj maxim.
Mãdãlin Lãcustã (35, 43) ºi Costel Pontu (37, 70) au marcat pentru echipa
antrenatã de Mircea Danciu, care, dupã acest nou succes, s-a distanþat la 6
puncte de Viitorul
ªimian, grupare ce
pãrea a fi principala
contracandidatã a
strehãienilor în lupta
pentru titlu.
Surprinzãtor, pe locul
secund, la egalitate de
puncte cu Strehaia,
dar golaveraj net
inferior, se aflã Inter
Salcia, care, în
aceastã rundã, a
câºtigat cu 1-0 la
Vânju Mare, prin
golul lui Rareº Ionicã,
din minutul 22. Etapa
viitoare este
programat derby-ul
Inter Salcia - CS Strehaia.

Strehaia, scor cu principala contracandidatã

FCU pãrãseºte “Municipalul” severinean

 pagina realizatã de Mircea  Oglindoiu

din 19 octombrie. Cu Progresul Pecica, pe 2
noiembrie, FCU ar putea juca la Târgu Jiu sau
Filiaºi. “Aºa se întâmplã când nu eºti concentrat
sutã la sutã. Când nu înscrii, o fac adversarii. Sper
sã învãþãm din acest rezultat nefavorabil, iar etapa
viitoare sã nu mai facem aceste greºeli ºi sã ne
reluãm seria pozitivã. Avem la Deva, apoi vom
mai juca ºi urmãtorul meci de acasã la Severin,
dupã care rãmâne sã vedem. Poate la Târgu Jiu,
poate în altã parte, la Filiaºi, unde tocmai ce s-a
inaugurat stadionul”, a declarat Puºcaº.
   Pe noul stadion din Târgu Jiu s-au putea muta,
cât de curând, ºi Viitorul Pandurii. Pânã atunci,
clubul patronat de gorjeanul Nicolae Sarcinã, va
juca, sâmbãtã, de la ora 11:00, un nou meci, pe
Municipalul severinean, cu Farul Constanþa, în
etapa a XI-a din Liga a II-a.
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Mã fraþilor, încurcate sunt
cãile politicii, mai ceva ca mãrgelele
curcanului de-l luã naºu Pantelicã,
sã-l ducã la Bucureºti lu cuscru-
sãu, cã trebuia pi la ce nu ºtiu ce
minister, da nu la nea Daea. Nu,
acolo e cu oaia, cu cormoranii, cu
altele, nu mai merge cu un curcan,
cu un cocoº, cu de astea.

ªi cum spuneam, nu sã ºtearsã
bine cerneala de pe ºtirile cu nea
Popescu, care-l trimitea la Orºova
pe nea Gherghe, cã nea fostu’ vru
conferinþã de presã, sã sã anunþe cã
e pregãtit de campanie, alãturi de
liberalii mehedinþeni. Cicã
deocamdatã de aia prezidenþialã,
dupã o mai vedea, cã nu sã spun
toate deodatã. Adicã e vorba de
reveneala alãturi de partidu’ care l-a
consacrat, mai puþin de o parte dintre
membri, care nu l-au primit cu mare
simpatie. Acuma, nea Gherghe, sã
mãrgini sã spunã doar vreo douã
vorbe, iarã dupã alegerile de toamna
asta promisã cã spune mai multe.

Zis ºi fãcut, ieºi a doua zi nea
Popescu, dupe niscaiva discuþii
probabile cu nea Cârjan, cum cã nu

 nea Mãrin

Sucã, odiseea Popescu - Gherghe - Cîrjan, schimbarea di la spital
ºi comisarii pi la grãdiniþã

sã schimbã candidatu’ la Severin,
rãmâne al mic sã sarã la scaunu’ al
mare. Asta în declaraþii de ochii
lumii, cã pe parcurs sã mai poate
preschimba situaþia. Unde mai pui
cã ãsta mic s-ar mulþumi sã repete
figura de vice, cã doar lângã nea
Gherghe a mai fost în postura de tãiat
leuºtean. Sau ce o mai fi tãiat. Între
timp mai anunþã neºte limitatoare de
vitezã montate pin dreptu’ ºcolilor,
cã la câþi nebuni sunt pe strãzi la
volan, mai bine punem garduri din

loc în loc.
Mã fraþilor, da altã daravelã sã

întâmplã pi la spital, unde tam-
nesam, îl înlocuirã pe director cu
altu, ºef de cabinet pi la consiliul
judeþean. Acuma nu ºtim câtã
pregãtire o avea bãiatul, da numai
sã nu iasã mai rãu situaþiunea, cã ºi
aºa sã aºteaptã de atâþia ani ºi lucruri
bune pin unitatea aia medicalã. Nu
de alta, da s-or fi sãturat ºi medicii
sã trimitã pacienþii pin alte locuri sau
direct la groapã, dacã altfel nu s-a
mai putut. Cã ºi spitalele astea au ºi
ele o limitã.

Mã nepoate, acuma, la
rugãmintea lu nepotu-miu Sucã, cei
de la serviciu gospodãrire al
Primãriei municipiului au început
despuþirea Serpentinei Roºiori,
drumu’ betonat al fostului Regiment,
care acu duce cãtre Cadastru,
Centrul de comandã ISU, Adãpostu
de câini ºi,  foarte important pentru
cei ce vor sã fie realeºi, drumu’
paradit duce spre un cartier cu un
bazin electoral deloc de neglijat.
Cum zâceam, a început curãþenia, da

s-a terminat imediat, existând riscu’
ca pe câteva sute de metri sã fie
nevoie de semafoare pentru evitarea
vreunui accident rutier. Ca sã nu mai
vorbim de bezna prin care se circulã
cãtre Centrul ISU. Da poate cu girofar
s-o vedea mai bine, cine ºtie?! Da
nu e suficient.

Mã fraþilor, s-au descoperit
pãduchi la nivelul capului, i-auzi, la
neºte zeci de copii, fro peste 80, din
ºcolile mehedinþene... Dacã a fost
apã caldã la discreþie oferitã de
autoritãþi, cum sã poate una ca asta?!

Pã venirã comisarii, di la Protecþia
Consumatorilor, sã spunã cã sunt
deficienþe în grãdiniþe, cã e
mobilieru’ prea ascuþit ºi alimente
expirate, de sã îmbolnãvesc ãºtia
mici, de ajung la spital ºi cine ºtie
ce sã mai întâmplã. Pã acuma,
controlorii ar trebui sã monitorizeze,
sã vazã dacã sã iau mãsuri, nu care
cumva sã rãmânã la stadiul de vorbe.

Aia e, nici sãptãmâna asta nu prea
fu cu veºti bune, aºa cã pãnã data
viitoare, hai sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!

 Biroul de presã

PREGÃTIREA ALEGERILOR
PREZIDENÞIALE ESTE ÎN GRAFIC

Prefectul Nicolae DRÃGHIEA a convocat din nou membrii Comisiei
tehnice judeþene pentru coordonarea activitãþilor de organizare a alegerilor
pentru Preºedintele României, în scopul de a se asigura cã toate activitãþile
din calendar sunt derulate conform prevederilor legale. Astfel, au fost
abordate probleme privind neafectarea procesului de învãþãmânt în ºcolile
în care sunt organizate secþii de votare ori ca urmare a neprezentãrii la ore
a cadrelor didactice implicate în procesul electoral, asigurarea pazei
secþiilor de votare ºi a spaþiilor necesare procesului de votare.
   Prefectul a primit asigurãri cã activitãþile se desfãºoarã conform
graficului ºi toate mãsurile dispuse vor fi luate în calcul ºi aplicate.


