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Soarta regiunilor mai sãrace

În ceea ce ne priveºte pe noi, ca judeþ, e limpede cã
am rãmas mult în urma altora. ªi acest lucru se

datoreazã în primul rând teribilului blocaj vamal ºi rutier
pe care l-am suportat dupã rãzboiul civil din fosta

Iugoslavie, dupã embargo. Apoi destructurarea
treptatã a întregii infrastructuri industriale a condus la o

progresivã stare de pauperitate. Zeci de unitãþi
industriale - fabrici, uzine, combinate - au fost închise

ºi oamenii daþi afarã. Peste vechiul zumzet de
producþie s-a aºternut o pâclã de tãcere ºi

promiscuitate.
Cândva un oraº reºedinþã de judeþ cu mii de angajaþi,

cu o viaþã economicã tumultoasã, a devenit un oraº în
care salariaþii din industrie sunt de ordinul sutelor iar
nesiguranþa economicã o constantã nefericitã a vieþii
sociale. E clar cã nici nu aparþinem vreunei zone bine
dezvoltate sau a cãrei dezvoltare e încurajatã de mai

marii zilei de la Bucureºti. Noi ne chinuim încã, cu mari
eforturi în ultimii ani, sã definitivãm alimentarea cu gaze

a locuinþelor, nu ne-am bucurat de vreun tratament
preferenþial de la Bucureºti.

   Numãrul beneficiarilor de ajutor
social din Drobeta Turnu Severin
este în continuã scãdere în ultimii
ani, de la 195 de persoane în 2018
la 127 de beneficiari anul acesta.
   Ca urmare a hotãrârii “anti-lene” pe
care am iniþiat-o acum doi ani,
primãria face verificãri trimestriale cu
privire la menþinerea condiþiilor iniþiale
de acordare a ajutorului social 
   Un rol important îl  are ºi
modificarea legislaþiei în sensul în
care refuzul unui loc de muncã duce
la pierderea ajutorului social.

MAI PUÞINE AJUTOARE SOCIALE

Daniel CÎRJAN,
Viceprimar Drobeta Turnu Severin
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Editorial              de Sorin Vidan

Suntem o þarã plinã de
inechitãþi, ºi cu decalaje majore. Cel
mai pregnant ºi problematic rãmâne
cel dintre mediul rural ºi mediul
urban, decalaj încurajat (într-un sens
cât se poate de nefast) de politica de
industrializare forþatã din perioada
comunistã care a condus la
depolularea satelor, la migrarea spre
centrele industrial urbane, ºi accelerat
pânã la apoplexie de exodul forþei de
muncã în Occident, dupã integrare.
   Depopularea a atins sever ºi
mediul urban, pe aceleaºi
considerente. Tot acest exod a fost
generat de sãrãcie, de neajunsuri.
Nimeni nu a plecat de drag de
acasã, ci în speranþa unei vieþi mai
bune. ªi astãzi avem milioane de
conaþionali muncind afarã, ºi de
multe ori în condiþii grele.
   Politicile macro ºi vecinãtãþile
avantajoase sau o infrastructurã
rutierã mai rãsãritã au generat ºi ele,
în timp decalaje, între regiuni, ceea
ce poate fi înþeles ºi ca un fenomen
natural, inevitabil, de regãsit în orice
context geografic. La noi însã
decalajele economice s-au accentuat
progresiv ºi neechilibrat. E una sã
trãieºti ºi sã munceºti în zona de vest
a þãrii ºi alta sã faci aceleaºi lucruri în
zona de nord-est.
   În ceea ce ne priveºte pe noi, ca
judeþ, e limpede cã am rãmas mult
în urma altora. ªi acest lucru se
datoreazã în primul rând teribilului
blocaj vamal ºi rutier pe care l-am
suportat dupã rãzboiul civil din
fosta Iugoslavie, dupã embargo.
Apoi destructurarea treptatã a
întregii infrastructuri industriale a
condus la o progresivã stare de
pauperitate. Zeci de unitãþi

Soarta regiunilor mai sãrace
industriale - fabrici, uzine,
combinate - au fost închise ºi
oamenii daþi afarã. Peste vechiul
zumzet de producþie s-a aºternut o
pâclã de tãcere ºi promiscuitate.
   Cândva un oraº reºedinþã de
judeþ cu mii de angajaþi, cu o viaþã
economicã tumultoasã, a devenit
un oraº în care salariaþii din
industrie sunt de ordinul sutelor iar
nesiguranþa economicã o constantã
nefericitã a vieþii sociale. E clar cã
nici nu aparþinem vreunei zone bine
dezvoltate sau a cãrei dezvoltare e
încurajatã de mai marii zilei de la
Bucureºti. Noi ne chinuim încã, cu
mari eforturi în ultimii ani, sã
definitivãm alimentarea cu gaze a
locuinþelor, nu ne-am bucurat de
vreun tratament preferenþial de la
Bucureºti.
   Decalajul economic dintre regiunile
þãrii ne afecteazã tocmai pentru cã
suntem departe de vest ºi departe de
Bucureºti, undeva la marginea
sferelor de interes comercial.
   În acest context e cât se poate de
interesantã tema lansatã de
europarlamentarul Corina Creþu
care a scris, într-o postare pe pagina
sa de Facebook, despre necesitatea
unui Minister al Coeziunii Sociale:
„Lipsa unui Minister al Coeziunii
Teritoriale (aºa cum existã în Franþa
ºi Italia) este puternic resimþitã în
România. Cred cã, având în vedere
marile decalaje care încã existã
între regiunile din þarã, Guvernul
României ar trebui sã se aplece
cu toatã seriozitatea asupra
dezvoltãrii regiunilor mai sãrace
ºi sã îmbunãtãþeascã viaþa celor
care locuiesc aici”.
    Ar fi bine ca Guvernul chiar sã se
aplece asupra acestui subiect ºi sã
priveascã mult mai atent soarta
regiunilor mai sãrace, printre care ne
numãrãm, din pãcate.
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Senatorul PSD de
Mehedinþi, Liviu Mazilu, a susþinut
ºi prezentat, de la tribuna
Parlamentului, douã amendamente
la bugetul de stat, care vizau bani
pentru municipiul Orºova. La
propunerea ºi cu mandatul PSD
Orºova, senatorul social-democrat
a solicitat bani pentru blocuri
sociale care sã fie destinate celor
ce locuiesc în focarul de infecþie
numit „Ghetoul CALIFORNIA”,
precum ºi pentru reabilitarea staþiei
de epurare din Orºova.

La fel ca ºi în mandatul trecut,
senatorul PSD de Mehedinþi, Liviu
Mazilu, a dorit sã sprijine municipiul
Orºova. La solicitarea ºi cu mandatul
Organizaþiei PSD Orºova, condusã de
Constantin Popescu, senatorul PSD
a venit în plenul reunit pentru votul pe
bugetul de stat cu douã amendamente
extrem de importante. Ambele
amendamente au fost respinse de
majoritatea parlamentarã.

Primul amendament a fost
solicitarea majorãrii cu suma de
20.994.000 lei a creditelor
bugetare la bugetul Ministerului
Dezvoltãrii pentru 4 blocuri sociale
pe strada Ghioceilor din Orºova.
„În acest moment, la Orºova, o

Senatorul Liviu Mazilu, douã
amendamente bugetare pentru

dezvoltarea Orºovei

perlã turisticã a Dunãrii, se aflã
douã blocuri sociale puternic
degradate, chiar în centrul oraºului,
cu impact major asupra curãþeniei,
a turismului. Viaþa locuitorilor de
acolo se desfãºoarã în condiþii
improprii ºi de aceea propunem
construirea a patru blocuri sociale,
extrem de utile sãnãtãþii
municipiului”, a explicat, în plenul
Parlamentului Liviu Mazilu. Cu
216 voturi contra, 138 de voturi
pentru ºi trei abþineri,
amendamentul a fost respins.

Un alt amendament solicitat a
fost suplimentarea cu 18.700.000
lei la bugetul Ministerului
Dezvoltãrii pentru REABILITAREA
STAÞIEI DE EPURARE DIN
ORªOVA. „Lucrãrile sunt foarte
întârziate ºi România riscã o
procedurã de infringement pe
acest subiect”, a precizat senatorul
Liviu Mazilu, care a indicat ca ºi
sursã de finanþare fondul de
rezervã aflat la dispoziþia prim-
ministrului. Amendamentul a fost
respins cu 217 voturi contra, 143
de voturi pentru ºi 4 abþineri.

Reacþia senatorului Mazilu la
respingerea amendamentelor
necesare Orºovei este una extrem
de durã, pe contul sãu de
socializare: „La dezbaterile din
Parlament, Coaliþia Mincinoºilor a
încercat sã prezinte Bugetul
Austeritãþii ca fiind un Buget al
Prosperitãþii. Au încercat sã
convingã o naþiune întreagã cã
minusul e plus ºi cã tãierea este
majorare”. Romeo  Crîºmaru
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Drãgobetele - simbolul iubirii pentru
români - a fost sãrbãtorit ºi în acest an, aºa cum
se cuvine de cãtre Consiliul Judeþean Mehedinþi,
prin Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”, condus
de managerul Emilia Mihãilescu.
   Deºi împrejurãrile având în vedere pandemia
cu COV –SARS2 nu sunt tocmai prielnice, atât
Consiliul Judeþean Mehedinþi ºi preºedintele
Aladin Georgescu, cât ºi Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu” au depus toate eforturile ca
tradiþiile ºi sãrbãtorile importante ale românilor
sã nu fie trecute cu vedrea ºi sã fie sãrbãtorite,
organizându-se manifestãri, cu respectarea
normelor privind distanþarea socialã.
   În parteneriat cu Palatul Culturii “Teodor
Costescu” pe scena Palatului Culturii a avut loc
un spectacol folcloric extraordinar, în care au
evoluat atât tinerii soliºti vocali ºi instrumentiºti
ai  Orchestrei “Cetiniþa”, sub conducerea
maestrului Marian Magheru, cât ºi Ansamblul
Profesionist “Danubius” aflat sub bagheta
maestrului dirijor Adrian Luca,  cu orchestra
profesionistã ºi artiºtii consacraþi, cât ºi grupul
de dansatori ai Ansamblului “Danubius”.
coordonaþi de maestrul coregraf Dumitru Nadu.
   Pe scena Palatului Culturii  “Teodor Costescu”
într-un spectacol extraordinar au urcat atât tineri,
speranþe ale folclorului mehedinþean cât ºi
soliºtii vocali ºi instrumentali ai Ansamblului
Profesionist “Danubius” vedete ale muzicii

populare româneºti.
   De remarcat faptul cã întreg spectacolul a fost
unul de înaltã calitate artisticã. indiferent de
vârsta celor care au evoluat pe scenã.
***
   Fiul Dochiei,  Drãgobete era zeul dragostei ºi al
bunei dispoziþii. I se mai spunea “Cap de
Primãvarã” sau “Cap de Varã” ºi era identificat cu
Cupidon, zeul iubirii în mitologia romanã, ºi cu
Eros, corespondentul acestuia în mitologia greacã.
   Un alt nume al sãu era Nãvalnicul, fiind
perceput ca un fecior frumos ºi iubãreþ, care le
face pe tinerele fete sã-ºi piardã minþile.
   O altã tradiþie spune cã Dragobetele a fost
transformat într-o buruianã numitã nãvalnic de
Maica Precista, dupã ce nesãbuitul a îndrãznit

Centrul Cultural “Nichita Stãnescu” - spectacol folcloric extraordinar cu
Orchestra “Cetiniþa” ºi Ansamblul Profesionist “Danubius”

   La  data de 28 februarie, sãrbãtorim Ziua
Protecþiei Civile în România. Protecþia Civilã a
apãrut ca urmare a necesitãþii protejãrii vieþii
oamenilor ºi bunurilor acestora în faþa
manifestãrilor provocate de forþele naturii ºi de
conflictele armate.
   Ca instituþie de sine stãtãtoare, Protecþia Civilã
a luat fiinþã la data de 28 februarie 1933, zi în
care Regele României, Carol al II-lea, a aprobat
prin Înaltul Decret Regal nr. 462, Regulamentul
apãrãrii pasive contra atacurilor aeriene, act
normativ, care stabilea constituirea primelor
structuri de protecþie civilã. Iniþial, aceasta a
funcþionat sub titulatura de Apãrare Pasivã,
concept devenit Apãrare Localã Antiaerianã în
1952, apoi Apãrare Civilã în 1978 ºi începând
cu anul 1996  ºi pânã în prezent, Protecþie Civilã.
   În anul 2000, structurile militare de protecþie
civilã trec din subordinea Ministerului Apãrãrii
Naþionale în cea a Ministerului de Interne.

Un eveniment important în cadrul transformãrii
instituþionale a Protecþiei Civile l-a constituit
fuzionarea Comandamentului Protecþiei Civile cu
Corpul Pompierilor Militari, în decembrie 2004.
Astfel, a luat fiinþã la nivel naþional, Inspectoratul

28 februarie - Ziua Protecþiei Civile din România

De
Drãgobete

sã îi încurce ºi ei cãrãrile.
   În lumea satului românesc, pânã la jumãtatea
secolului al XX-lea, Dragobete era sãrbãtorit
pe 24 ºi 28 februarie sau pe 1 ºi 25 martie,
potrivit cercetãtorului Ion Ghinoiu, autorul
volumului “Zile ºi mituri”. Probabil cã, în
vechime, 24 februarie însemna începutul
primãverii, ziua când natura se trezeºte, ursul
iese din bârlog, pãsãrile îºi cautã cuiburi, iar
omul trebuia sã participe ºi el la bucuria naturii.
  Pentru Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”,
coordonat de Consiliul Judeþean Mehedinþi,
conservarea, cercetarea ºi promovarea tradiþiilor
populare este foarte importantã, promovarea ºi
conservarea tradiþiilor fiind preocupãri
permanente. Gabriela Pogaci

General pentru Situaþii de
Urgenþã, iar la nivelul
judeþului Mehedinþi,
Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã
“DROBETA”.
   Gestionarea situaþiilor de
urgenþã implicã profesio-
nalism ºi vitezã de reacþie,
sub semnul solidaritãþii
umane, dar ºi o realã
responsabilitate civicã.
   Protecþia Civilã
rãmâne o componentã de
bazã a sistemului securitãþii naþionale, destinatã
prevenirii ºi reducerii riscurilor de producere a
dezastrelor, protejãrii populaþiei, bunurilor ºi
mediului împotriva efectelor negative ale
situaþiilor de urgenþã, conflictelor armate ºi
înlãturãrii operative a urmãrilor acestora, precum
ºi în scopul asigurãrii condiþiilor necesare
supravieþuirii persoanelor afectate.
   Cadrele inspectoratului nostru continuã cu
profesionalism ºi devotament nobila misiune de
protejare a vieþii ºi bunurilor cetãþenilor, fiind

mereu gata de intervenþie, alãturi de celelalte
structuri ale sistemului naþional de apãrare,
ordine publicã ºi siguranþã naþionalã.
   Îi asigurãm pe cetãþeni cã suntem mereu la
datorie, concentrându-ne eforturile ºi resursele
pentru a conºtientiza, instrui ºi apãra
comunitatea, având convingerea cã o populaþie
bine pregãtitã va fi mai puþin surprinsã de un
eveniment neprevãzut ºi va acþiona eficient,
ajutând la restabilirea stãrii de normalitate.
COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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În cadrul Sfintei Liturghii,
Ierarhul mehedinþean a hirotonit
preot pe seama acestei biserici pe
pãrintele diacon Constantin Anghel,
parohia rãmânând vacantã în urma
transferãrii pãrintelui Andrei-Lucian
Olaru la parohia Turcenii de Jos din
Arhiepiscopia Craiovei.

Parohia mehedinþeanã IIovãþ are un nou preot
Sâmbãtã, 27 februarie 2021, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, Episcopul

Severinului ºi Strehaiei a poposit în mijlocul enoriaºilor parohiei Ilovãþ,
protopopiatul Baia de Aramã, judeþul Mehedinþi, unde a slujit Sfânta ºi

Dumnezeiasca Liturghie în biserica parohialã.

   În încheiere, Preacucernicul
Pãrinte Andrei-Lucian Olaru a fost
hirotesit iconom-stavrofor ºi
doamnei preotese Constantina-
Eugenia Olaru i-a fost acordatã
distincþia “Crucea Mehedinþeanã
pentru mireni” în semn de preþuire
ºi deosebit respect pentru

Cu acest prilej, chinovia de
pe apa Topolniþei a devenit ºi anul
acesta, în prag de primãvarã, loc
de pelerinaj ºi de rugãciune. Astfel,
creºtini din împrejurimi ºi nu
numai ºi-au îndreptat paºii spre
sfântul aºezãmânt monahal, pentru
a participa la tradiþionala slujbã.
Cei ce s-au învrednicit a fi prezenþi
în aceastã zi la ctitoria Sfântului
Nicodim de la Tismana au trãit
momente unice de rugãciune.
   În mijlocul obºtii cãlugãreºti a

1 martie - zi de sãrbãtoare
pentru Mãnãstirea Topolniþa

A devenit tradiþie ca în fiecare an, în ziua de 1 martie, la
mãnãstirea mehedinþeanã Topolniþa sã fie sãvârºitã o slujbã

cu totul deosebitã.

fost prezent ierarhul locului,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, care a sãvârºit
Sfânta Liturghie împreunã cu
un sobor de ieromonahi, preoþi
ºi diaconi. Rãspunsurile
liturgice au fost date de
membrii Grupului Psaltic
“Sfântul Nicodim de la
Tismana”, al Catedralei
Episcopale din Drobeta-Turnu
Severin.

toatã truda ºi efortul pe care l-au
depus în ogorul Domnului, iar
pãrintele Constantin Anghel a fost
instalat în funcþia de preot paroh,
primind Sfânta Evanghelie, Sfânta
Cruce ºi cheia bisericii, spre a face
cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu
cu timp ºi fãrã timp, aducând la
limanul mântuirii sufletele tuturor
credincioºilor încredinþaþi spre
pãstorire.
   Rãspunsurile liturgice au fost date
de cãtre membrii Grupului Psaltic
“Sf. M. Mc. Gheorghe”, al
Catedralei Episcopale din Drobeta-
Turnu Severin.
   În cuvântul de învãþãturã rostit,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a vorbit
celor prezenþi despre importanþa
slujirii preoþeºti ºi despre atenþia pe

care credincioºii trebuie sã o acorde
preotului, dar ºi despre îndatoririle
acestuia faþã pe comunitatea pe care
o pãstoreºte. În continuare, pãrintele
Constantin Anghel a adresat un
cuvânt de mulþumire atât
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim
pentru încrederea acordatã, dar ºi
tuturor acelora care i-au fost alãturi
în acest moment important. De
asemenea, pãrintele Andrei- Lucian
a mulþumit tuturor pentru implicarea
pe care au avut-o în viaþa parohiei,
iar pãrintelui, care a preluat cârma
corabiei încãrcatã cu sufletele
credincioºilor, i-a transmis un gând
de încurajare ºi un îndemn la
rugãciune neîntreruptã.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

   În cuvântul de învãþãturã rostit,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a
explicat semnificaþia acestei zile de
sãrbãtoare, prezentând cum a fost
aleasã ca zi importantã pentru
creºtinii mehedinþeni de cãtre
Preacuviosul Pãrinte Graþian
Rãdac, stareþ al ctitoriei de pe Valea
Topolniþei.
   Dupã Sfânta Liturghie, a fost
sfinþitã Aghiasma cea micã ºi s-
au citit ºi molitfele Sfântului
Tri fon pentru  îndepãrtarea
dãunãtori lor  de la þarini le
credincioºilor, precum ºi pentru

binecuvântarea seminþelor ce
urmeazã a fi semãnate, acum, la
început de primãvarã. Aceastã
rânduialã a fost instituitã imediat
dupã cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial  de vrednicul  de
pomenire, ieromonahul Graþian
Rãdac, cel care a pãstorit ºi a
condus turma cãlugãreascã în
perioada 1943-1990. Mutarea
pãrintelui stareþ în veºnicia lui
Dumnezeu s-a întâmplat chiar în
ziua de 1 martie, în anul 1990.

Marian Gherghinescu 
Episcopia Severinului ºi Strehaiei
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Partidul Miºcarea Popularã îºi voteazã proiectul de þarã
„ROMÂNIA RESPECTATÃ”

La finele sãptãmânii Partidul Miºcarea Popularã va avea
primul eveniment marcant de dupã alegerile parlamentare din anul

2020. Membrii de partid sunt chemaþi sã voteze noua echipã de
conducere, pe baza unei moþiuni sugestiv intitulatã „PROIECTUL

NOSTRU DE ÞARÃ - ROMÂNIA RESPECTATÃ”. Liderul moþiunii este
deja celebrul diplomat român Cristian Diaconescu, care vizeazã

funcþia de preºedinte al partidului. Fostul deputat Ion Cupã
candideazã, de asemenea, pentru o funcþie de vicepreºedinte pentru

Regiunea Sud-Vest. PMP va alege la Congresul de duminicã o
conducere ce trebuie sã ducã partidul în preferinþele politice viitoare.

Congresul Partidului
Miºcarea Popularã ce urmeazã a se
desfãºura dumunicã, 7 martie
2021, este cel mai important
eveniment politic al formaþiunii de
dupã alegerile din toamna anului
trecut. Noua echipã de conducere
va fi aleasã pe baza unei moþiuni,
sugestiv intitulatã „ROMÂNIA
RESPECTATÃ”. Este, de fapt, un
proiect de þarã complex, în fruntea
cãruia popularii români îl vor angaja
pe cel mai titrat diplomat român,
fostul ministru de externe Cristian
Diaconescu. Din echipa lui
Diaconescu mai fac parte ºi 8
vicepreºedinþi regionali,
coordonatori ai judeþelor grupate pe
regiuni de dezvoltare. Ion Cupã
candideazã pentru funcþia de
vicepreºedinte regional pentru
Regiunea Sud-Vest (judeþele Dolj,
Gorj, Olt, Vâlcea ºi Mehedinþi).
   „Partidul Miºcarea Popularã propune
ca acest proiect sã devinã PROIECTUL
NOSTRU, al tuturor celor care credem
cã se poate, cã ROMÂNIA meritã o
soartã mai bunã în urmãtorii ani ºi nu
doar alte generaþii de sacrificiu într-o
continuã tranziþie. Identitate naþionalã
puternic asociatã unei identitãþi
europene asumate. Meritãm sã trãim
mai bine, sã fim respectaþi ca oameni ºi

ca þarã ºi putem face asta
împreunã. Cuvântul-cheie
în MOÞIUNEA PMP este
“RESPECT”, pentru cã în
ultimii ani am uitat sã ne
respectãm, sã cerem sã fim
respectaþi ºi sã ne facem
respectaþi. Reînvãþând sã ne
respectãm ºi sã respectãm,
vom crea fundamentul
necesar pentru a trãi mai
bine, mai fericiþi, într-o þarã
mândrã ºi influentã, în
regiune, în Uniunea

Europeanã, în NATO ºi în lumea
întreagã.  Respectul pentru þarã
înseamnã a acþiona în interesul ei
oriunde în lume. Înseamnã respectul
pentru tradiþii, dar ºi interesul ºi eforturile
pentru modernizarea statului”, se aratã,
printre altele, în textul moþiunii.
   De asemenea, semnatarii moþiunii vin
ºi cu soluþii concrete: „Vom stimula
simetria în relaþia cu cetãþeanul:
cetãþeanul trebuie sã fie servit de instituþii
la standarde de calitate apropiate de
cele din sectorul privat, cu celeritate ºi
seriozitate. Aceasta presupune scãderea
birocraþiei pentru reducerea cheltuielilor
discreþionare ºi implementarea unui
sistem profesionist ºi competitiv de e-
government; Combaterea corupþiei;
Promovarea criteriului competenþei;
Susþinerea direcþiei pro Vest; Cultivarea
ºi promovarea valorilor ºi tradiþiilor
naþionale, în deplin respect faþã de
valorile tuturor minoritãþilor;
Modernizarea României”.
   În DOMENIUL ECONOMIC, PMP
considerã cã „România are nevoie de o
strategie economicã ºi financiarã
coerentã, ambiþioasã, orientatã spre
creºtere economicã pe termen lung”. În
acest sens, partidul propune un set de
politici publice, bazate pe principii ºi
politici de dreapta.  Printre acestea,
amintim: Reducerea la minimum a

rolului ºi a implicãrii statului în
economie ºi definirea foarte limpede a
atribuþiilor instituþiilor de stat ºi a
limitelor acestor atribuþii; Atribuþiile
fundamentale ale statului, pe care acesta
poate ºi trebuie sã le îndeplineascã cu
competenþã ºi în condiþii de eficienþã,
inclusiv financiarã, sunt politica externã,
justiþia, apãrarea, ordinea publicã ºi
siguranþa naþionalã; Reducerea
poverii fiscale pentru cetãþeni ºi
companii, atât din punct de
vedere financiar, cât ºi din punct
de vedere administrativ birocratic;
Un buget echilibrat mai degrabã
prin reducerea ºi optimizarea
cheltuielilor decât prin majorarea
taxelor;  Absorbþia de fonduri
europene rãmâne o sursã
însemnatã a creºterii economice
sustenabile; Reducerea la
minimum implicarea statului în
economie;  Stimularea IMM-
urilor, cu atenþie sporitã acordatã
tinerilor, pentru a diminua emigrarea
pentru un loc de muncã; O mai bunã
tranziþie a tinerilor noºtri de la ºcoalã
spre o profesie; Legea bugetului trebuie
sã defineascã în mod specific ce e
prioritar în investiþii, pentru a evita
abuzul ºi risipa;

Cristian Diaconescu, un lider
cu vocaþie europeanã

   Cristian Diaconescu, fost ministru
de Externe ºi consilier prezidenþial,
un colaborator apropiat al
democraþilor americani, propune un
mandat în fruntea PMP, care sã ducã
partidul cãtre succes. Despre
Cristian Diaconescu aproape cã nu
mai este nevoie de o descriere a
personalitãþii sale complexe, pentru
cã românii îl cunosc foarte bine.

Iatã doar un exemplu de
profesionalism

   Cristian Diaconescu a efectuat zilele
trecute o vizitã privatã în Statele Unite,
unde a avut întâlniri cu reprezentanþi
ai Departamentului de Stat, ai
Administraþiei Prezidenþiale ºi ai
Universitãþii George Washington.
   Fostul ºef al diplomaþiei române
considerã cã reluarea parteneriatului
privilegiat pe care România l-a avut
cu Administraþia de la Washington ar
trebui sã fie un deziderat principal al

þãrii nostre. Colaborarea cu Statele
Unite a adus României numai
beneficii, iar identificarea de proiecte
viabile, inclusiv economice, care sã
consolideze parteneriatul strategic
dintre cele douã state, se impune,
cu atât mai mult în contextul
schimbãrii administraþiei americane.
   Potrivit lui Diaconescu, cooperarea
la Marea Neagrã, în primul rând, ca
proiect regional, nu doar naþional, ar

putea deveni un pilon al politicii
externe a României, întrucât noi am
promovat întotdeauna o diplomaþie
incluzivã, nu una de excludere a cuiva
din joc. Avem nevoie de un proiect
de securitate regional, pe care noi
am putea sã-l generãm, astfel þara
noastrã putând cãpãta o importanþã
semnificativã atât în relaþia cu
partenerii din Uniunea Europeanã,
cât ºi cu Statele Unite, mai susþine
fostul ministru.
   Cristian Diaconecu afirmã cã trebuie
sã avem iniþiativa de a pune pe masã
proiecte, bine gândite, din care
România sã aibã de câºtigat. “Avem
un atu important, pe care trebuie sã-l
folosim. SUA îºi doresc un partener
puternic la Marea Neagrã, iar puterea
nu vine doar din zona apãrãrii. Un
factor de stabilitate si securitate în
Europa de sud-est, aºa cum este
România, trebuie sã fie consolidatã din
punctul de vedere al statului de drept
ºi sã se dezvolte economic. Putem
atinge aceste obiective numai dacã
suntem serioºi, aplicaþi ºi consecvenþi.
Indolenþa ºi lipsa de coerenþã nu au
cum sã ne aducã succes”, mai afirmã
fostul consilier prezidenþial, citat de
stiripesurse.ro.

 Romeo Crîºmaru
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Cu acceaºi ardoare patrioticã, se
continuã pe mass media centralã,
bugetarã, dar ºi cea... sponsorizatã de la
acelaºi buget naþional, campania pro-
vaccinare! Apar, din când în când, vedete
ale spaþiului public sau, alternativ, medici
care laudã vaccinarea, efectele ei, demers
imoral, acest fel de publicitate ascunsã
fiind, de fapt, manipulare ce se vrea
subtilã. Vax, albina!
   În acest context, în care despre efecte
secundare nu se vorbeºte deloc, sau doar
aºa, en passant - cifrele raportate fiind
mici, ale celor care au avut reacþii proaste
post-vaccinare, gen vãrsãturi, ameþeli,
umflãturi sau roºeli ale locului vaccinãrii
- preluãm un fragment de pe prospectul
ce însoþeºte vaccinul Astra Zeneka, privind
compoziþia lui: “Ce conþine COVID-19
Vaccine AstraZeneka. O dozã (0,5 ml)
conþine: Adenovirus preluat de la
cimpanzeu care codificã glicoproteina S
(spike) a SARS-COV-2 (ChAdOx1-S)*, nu
mai puþin de 2,5x10x8 unitãþi infecþioase
(U inf.)* Produs în celule renale de
embrion uman modificate genetic (HEK),
linia celularã 293 ºi prin tehnologia ADN
recombinant. Acest medicament conþine
organisme modificate genetic (OMG)”
(10x8, se va citi 10 la puterea 8 - n.a).
   Alãturi de acestea, mai sunt menþionate
ºi celelalte componente, între ele, L-
histina, clorhidratul de L-histinã
monohidrat, polisorbat (E 43), sucrozã etc.
ªi o menþiune, anume cã “AstraZeneka
conþine sodiu ºi alcool”.

   Discutând fãrã prejudecãþi, vaccinul
face bine, aºa ni se spune, dar are ºi o
sumedenie de efecte adverse, despre
care ni se spune, dar superficial; apoi,
el, ca produs, este contrar codurilor etice
din bioeticã, fiind rezultat ºi al unei
anume intervenþii pe celulã, respectiv
modificãri genetice, atât pe embrion
uman - foetuºi, fie nenãscuþi, fie nãscuþi
morþi, dar preluându-li-se celulele la
timp, apoi supuse modificãrilor - cât ºi
animal, cimpanzeul. Cercetare complet
în afara ºi împotriva reglementãrilor etice
internaþionale, imoralitate, deci, cât

Astra Zeneka ºi embrionii umani
conturile lui Bill Gates de mari!
   În acest context, justificarea celor care
procedeazã la aºa ceva, cum cã ar fi vorba
de salvarea oamenilor atinºi de COVID-19
este demontabilã: cum au ajuns ei la aceste
cercetãri, aºa de rapid, ºi au ºi fabricat
vaccinurile într-un ritm ameþitor de repede,
ºi l-au ºi distribuit? Aºa cã, explicaþiile lor
fiind doar de nivelul infantil, pentru
ignoranþi, pentru cei deja terorizaþi de frica
morþii propagate ºi amplificate prin mass
media aservitã, putem lesne presupune -
ºi fi chiar siguri - cã cercetãrile pe embrioni,
deci complet non-etice, erau fãcute de mult,
ºi cã apariþia virusului ucigaº a fost doar
motivul spre a verifica, practic, în afara
laboratoarelor, pe mase mari, uriaºe de
oameni, eficienþa acelei compoziþii
specificate pe prospectul în cauzã!
   Deci, premeditare! Deci, dublã-crimã
împotriva umanitãþii; odatã, la nivel de
încãlcare cu neruºinare a eticii medicale -
biomedicina - a doua, victimele COVID-19,
decedate! Ca sã nu mai vorbim de efectele
traumatizante asupra psihicului uman -
depresii, sociopatie, sinucideri - ºi
încercarea la fel de criminalã, de modificare
a naturii umane, prin obligativitatea
distanþãrii sociale, deci însingurare, lipsa
socializãrii de tip face-to-face, a apropierii
de semenii tãi!
   Desigur, acum, la aceastã orã, la care au
apãrut “tulpini noi”, modificate genetic,
modificãri explicate ca având cauzã
diferenþele fiziologice de la o comunitate la
alta de oameni etc. pare tot mai credibilã

propaganda cum cã virusul este/
era inevitabil, cã el trebuie
combãtut, eradicat pe cât posibil,
indiferent de mijloace! Dar, dacã
tot suntem la ora de suspiciuni,
nu cumva ºi aceste... „tulpini noi”
erau prevãzute în virusul iniþial?
Faptul cã ele apar dincolo de orice

previziune a “specialiºtilor”, pare, în
context, o explicaþie puerilã, la fel de bunã
pentru ignoranþi ºi pentru cei deja terorizaþi
de publicitatea deºãnþatã, lipsitã de eticã
profesionalã a acelei mass media, ºi a
acelei pãrþi din corpul de medici, de prin
spitale, medici care tac, tac ºi încaseazã
stimulente ºi salarii proporþionale cu
numãrul de vaccinaþi!
   Deci o altã minciunã peste alte, celelalte
minciuni! ªi câte n-or mai fi, ascunse cu
grijã sub un asalt mediatic ºi medical cu
aparenþe benefice, ocrotitoare, salvatoare!
Vax, albina, mincinoºilor!  C. OVIDIU

*** Rezultatele controalelor desfãºurate în trafic NU
reflectã starea generalã a parcului auto din România,
deoarece echipajele mixte RAR-Poliþie opresc pentru

verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a
prezenta defecþiuni. ***

   Registrul Auto Român a verificat în trafic, din punct de vedere
tehnic, pe parcursul anului 2020, 64.096 de vehicule, la nivelul
întregii þãri. În urma controalelor, inspectorii RAR au constatat
cã 45,61% dintre acestea aveau deficienþe tehnice majore ºi/
sau periculoase ºi au fost declarate neconforme.
   Cele mai multe neconformitãþi au fost constatate la:
- instalaþia electricã de iluminare-semnalizare (27,7%);
- emisiile poluante (21,1%);
- punþi, jante, anvelope ºi suspensie (12,9%);
- parbriz, geamuri laterale, lunetã (11,7%);
   Neconformitãþi la sistemul de frânare au fost depistate
la 3,92% dintre vehicule ºi în 1,51% din cazuri au fost
constatate probleme la sistemul de direcþie. În urma
mãsurãtorilor efectuate s-a constatat depãºirea nivelului
maxim admis de emisii poluante la 2.203 autovehicule.
Inspectorii RAR au depistat în trafic ºi vehicule cu
defecþiuni periculoase la sistemele de frânare, direcþie sau
la punþi ºi fuzete. În cazul a 3.274 vehicule s-a considerat
cã acestea prezintã pericol iminent de accident.
   Aproximativ 2,5% dintre vehiculele verificate prezentau probleme
legate de inspecþia tehnicã periodicã - ITP fals, expirat sau anulat.
   În urma controalelor mixte desfãºurate de RAR ºi Poliþia
Rutierã, pe parcursul anului 2020, au fost aplicate 20.391
de sancþiuni, au fost retrase 16.592 de certificate de
înmatriculare, au fost imobilizate 147 vehicule ºi 269 ITP-
uri au fost anulate.

***
 În judeþul MEHEDINÞI au fost verificate, pe parcursul anului

trecut, 1.253 de vehicule. Dintre acestea, 17,88% prezentau
diferite neconformitãþi tehnice sau legate de acte ºi 2 (0,16%)
prezentau pericol iminent de accident. Din totalul
autovehiculelor oprite, în 6,04% din cazuri s-au constatat
deficienþe din sfera poluãrii, 0,24% aveau probleme legate
de identificare ºi 2,23% aveau ITP fals, expirat sau anulat.
   În urma controalelor mixte desfãºurate de RAR ºi Poliþia Rutierã,
în acest judeþau fost aplicate 471 de amenzi contravenþionale ºi
au fost retrase 247 de certificate de înmatriculare.

În situaþia în care una dintre mãsurile luate a fost
reþinerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi
redobândit numai dupã efectuarea unei inspecþii tehnice
specifice la reprezentanþele RAR din þarã.

 Biroul de presã al Registrului Auto Român
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În þara mea, bãtrâneþea a
încetat a mai fi o stare fiziologicã.
A devenit o infracþiune.
   În þara mea, s-a stabilit prin legea
pensionãrii cã pentru bãtrâneþe trebuie
sã fii pedepsit. ªi aºa se ºi  întâmplã.
Nu este departe vremea când, prin
decizie a parlamentului, Codul Penal
va fi completat cu un capitol prin care
bãtrâneþea va fi penalizatã. Cartea
Pedepselor adaptându-se astfel
realitãþii de fiecare zi.
   Odatã ajuns la vârsta bãtrâneþii, vârstã
pe care nu o ºtii, întrucât nici ea nu este
bine stabilitã, schimbându-se periodic
în funcþie de dispoziþia de moment a
preºedintelui statului, a primului
ministru ori a stãrii de plictis a celui care
numãrã voturile din parlament, ai
devenit în mod definitiv altcineva. Viaþa
ta de pânã atunci nu mai conteazã. Este
declaratã, oficial, nulã.
   Tot ceea ce ai oferit societãþii în
nenumãraþii ani de muncã nu mai este
important. Nu mai conteazã. Întrucât
tu, Ionescu ori Popescu, nu mai eºti
tu, cetãþeanul acestei þãri. Devii o cifrã.
O cifrã într-un sistem care are ca
principalã preocupare sã te extermine.
Oficial, se numeºte „ieºirea din
sistem”. „Ieºire” care trebuie dusã la
bun sfârºit. Pentru tine, cu maximã
durere, umilire ºi înjosire. În aºa fel,
încât moartea sã þi se parã o uºurare.
   Nu mai ai voie sã lucrezi.
Deoarece, pentru asta ar trebui sã

Sã fii bãtrân în þara mea Teo Palade, 28 Februarie 2021

fii plãtit. Iar statul nu-ºi poate
permite sã iroseascã bani pentru
un bãtrân. Nu poate remunera un
condamnat, deja, la dispariþie.
Dintr-o persoanã onorabilã,
profesor, medic sau ofiþer, inginer
ori muncitor, ai devenit un asistat
social. O povarã pentru societate.
   Dacã þi se „dã” o pensie, statul o
numeºte „asistenþã” ºi nu va
reprezenta în nici un caz returnarea
sumelor pe care tu le-ai plãtit
statului într-o viaþã, tocmai pentru
a avea cu ce trãi la bãtrâneþe. Nu.
Pensia este socotitã a fi  o pomanã.
Oferitã strict din bunãvoinþa
conducãtorilor þãrii. Þi se va spune
cã tu, bãtrânul, nu mai ai nici un
drept din moment ce statul nu mai
are bani. Cã banii pe care tu i-ai
plãtit, lunã de lunã patruzeci de ani,
s-au dus demult. Guvernul nu i-a
mai gãsit în bugetul pe care l-a
moºtenit. Deci, nu mai  . sunt! Ce-
i aºa greu de înþeles? ªi, dacã ai
avut neºansa de a ajunge azi
bãtrân, eºti plãtit din mila celor care
muncesc acum. Iar dacã aceºtia nu
au de unde sã-þi dea, ei fiind puþini
iar cei ca tine mulþi, e treaba ta. Nu
a statului. Dar, fiind democraþie,
poþi alege. Sã mori de foame, sã te
sinucizi, sã stai cu zilele la cozile
pomenilor primãriilor mai miloase
sau sã pleci în lumea largã. Sã te
„descurci”, prin forþe proprii 
   Statul are acum ca principalã
preocupare restructurarea sa. Care nu

are nici o legãturã cu tine,
bãtrânul neputincios. Ba din
contrã! Prin chiar existenþa ta
îl încurci ºi îl întârzii în
edificarea mãreþei sale opere.
Statul este ocupat.  Taci ºi
spune mulþumesc! Atâta are,
atâta oferã. E simplu. Ca
bãtrân, în þara mea nu mai ai
voie sã te îmbolnãveºti. Dacã
ai facut-o, este pe riscul tãu.
Deoarece boala ta este o
povarã în plus pentru stat. De
unde bani pentru
medicamentele tale? De unde
bani pentru spitalizare? De
unde bani pentru plata
medicilor ori pentru actul
operatoriu? Trebuie sã înþelegi
evidenþa! Cã nu mai sunt bani pentru
supravieþuirea ta. E boala ta, e viaþa ta,
te priveºte personal. Nu amesteca
statul în problema asta.
   Ai dat bani, ani îndelungaþi, pentru
asigurãrile de sãnãtate? Þi s-a spus cã
vei avea bãtrâneþea asiguratã? „Þeapã!”,
ca sã folosesc o vorbã dragã
preºedintelui. Banii aceia s-au dus ºi
ei! Acum statul nu mai are fonduri
pentru sãnãtatea ta. Deci, sã fii sãnãtos!
   Sunt mult mai multe de spus
despre cum este sã fii bãtrân în þara
România. Iar eu .  sunt deja.   prea
bãtrân ca sã le pot enumera pe toate.
Mi s-a terminat ºi pasta din pix…
Mi-e ruºine, dar trebuie sã vã spun.
Este ora douã, dimineaþa. Scriu în

stradã. Sunt aici de douã zile ºi douã
nopþi. La coadã pentru ajutoare U.E.
Împreunã cu alþi o mie de bãtrâni.
Meritã! Se dã zahãr. ªi fãinã ºi ulei. O
sã avem ce mânca, vreo câteva zile.
   E frig. Îngheþ ºi mã tot întreb: „Unde
o fi þara asta, U.E.?” Cã m-aº muta ºi
eu acolo. Vãd cã are bani pentru
bãtrâni. ªi poate este ºi mai cald…
P.S. Am scris textul cu zece ani în
urmã[1]. Citindu-l acum, el pare
scris ieri. Nimic, dar nimic, nu s-a
schimbat pentru bãtrânii þãrii.

Aceiaºi bãtaie de joc, aceleaºi
minciuni , aceiaºi  ipocrizie!
Lipsesc “ajutoarele” date de UE
ºi împãrþite de primãrii, de cele
mai multe ori pe ochi frumoºi.[1] http://teopal.ro/index.php/2010/11/11/sa-

fii-batran-in-tara-mea/

La data de 19.02.2021,
Ministerul Educaþiei a aprobat prin
Ordinul M.Ed. nr.3300/2021,
Normele metodologice de aplicare
a programului naþional pilot de tip
“ªcoalã dupã ºcoalã”, pentru elevii
pânã la clasa a VIII-a inclusiv.
   Începând cu semestrul al II-lea al
anului ºcolar 2020-2021, Ministerul
Educaþiei organizeazã ºi asigurã
desfãºurarea Programului naþional pilot
de tip “ªcoala dupã ºcoalã”, pentru
elevii pânã în clasa a VIII-a inclusiv.
   Scopul principal la acestui
program este organizarea, în
ºcolile cu clase de învãþãmânt
primar ºi gimnazial, de activitãþi
remediale, în vederea acordãrii de
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sprijin elevilor pentru formarea
competenþelor specifice, sporirea
ºanselor de succes ºcolar ºi de
acces la niveluri superioare de
educaþie ºi diminuarea riscului de
pãrãsire timpurie a ºcolii.
   Sunt eligibili pentru a participa la
acest program în special elevii care
nu au avut acces sau au avut acces
deficitar la activitãþile educaþionale
desfãºurate prin intermediul
tehnologiei ºi al internetului, precum
ºi elevii aparþinând grupurilor
vulnerabile, cum ar fi elevi rromi,
elevi din mediul rural, elevi cu
dizabilitãþi ºi elevi din comunitãþile
dezavantajate economic.
   Inspectoratele ºcolare repartizeazã

bugetele corespunzãtoare acordãrii
sprijinului financiar unitãþilor de
învãþãmânt în care vor fi organizate
activitãþile din Programul naþional pilot
de tip “ªcoalã dupã ºcoalã”, în funcþie
de numãrul declarat de elevi care se
încadreazã în criterii de eligibilitate.
   Informarea, de cãtre unitãþile de
învãþãmânt, a potenþialilor

beneficiari ºi a pãrinþilor acestora,
cu privire la prevederile legale
specifice programului naþional pilot
de tip “ªcoalã dupã ºcoalã”, se face
prin afiºarea acestora la loc vizibil
ºi postarea pe site-ul unitãþii de
învãþãmânt  conform calendarului
programului naþional.

BIROUL DE COMUNICARE
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Cînd mã gîndesc la Cîþu, la
deficitul bugetar de peste 10%,
ºurubãrit în calitate de mecanic al
finanþelor în 2020, la imaginea lui
gonflatã de presã, în spatele cãreia
stau conduita infracþional-bancarã,
împrumuturile uriaºe ºi procesul pe
care Ministerul Finanþelor (condus
nu demult de acesta) îl are cu tatãl
sãu, mã apucã furia. Miza sînt cei
11,6 hectare de pãdure în Voineasa,
lîngã pîrtia de ski, în valoare de 12
milioane de euro, retrocedaþi
pãrinþilor lui Cîþu. În acest scop,
ajutat de Ludovic Orban, Cîþu a
desfiinþat Direcþia din Ministerul
Finanþelor, chiar prin hotãrîre de
guvern, pentru cã-i dãdea bãtãi de
cap tatãlui sãu. ªi n-a dat nicio
explicaþie! N-a fost tras la
rãspundere!
   Nu existã nicio direcþie discernabilã
în programul de guvernare P.N.L.
U.S.R.-ul e, oricum, varzã alteratã,
marca Soroº. Dupã ce în 2020,
Guvernul Orban a bãtut recordul la
îndatorarea României, Guvernul Cîþu
a început anul cu împrumuturi de
miliarde lei, la dobînzi de 15 ori mai
mari decît alte state UE. Partidul lui
Iohannis a împrumutat þara pentru
100 de ani! P.N.L.-ul Brãtienilor,
confiscat de urmaºii lui Bãsescu, iar
acum, de cãtre K.W.I., n-are niciun
program de guvernare! Are un baron
local la Sibiu, care nu poate fi numit
om de stat, ci excursionist pe banii
statului, cu rucsacul plin de minciuni
electorale ºi un paroxism al sãrãcirii
populaþiei, al jafului naþional,
discordiei, corupþiei ºi criminalitãþii
economice. Un paroxism al lipsirii de
liniºte socialã, de bunãstare ºi pace
internã. Cum sã nu te înfurii pe acest
partid de sub aripa lui Iohannis, ca
pe un criminal în serie care a ucis

Cel mai mincinos ºi parºiv guvern din istoria României
speranþa de mai bine a României,
siguranþa ºi independenþa, partid
care a creat o prãpastie între
România realã ºi România politicã?!
Nu-i uºor sã trãieºti într-o astfel de
societate lichidã (lichefierea
valorilor este programatã) - un
neotribalism, în care ºi istoria ºi-a
pierdut cursul firesc ºi cel didactic,
asaltatã de emergenþa corupþiei ºi
conflictelor de toate tipurile.
   Corupþii sînt plantaþi în mod
special la putere, ca mai apoi sã
devinã uneltele lor ºantajabile în
alchimia corupþiei. Sã ne amintim cã
Trump a punctat în repetate rînduri
cã Biden e un politician corupt,
îmbogãþit de pe urma funcþiei. Hard
drive-ul cu toatã corespondenþa
dintre Hunter Biden, fiul sãu, ºi
personaje cheie din China, Ucraina,
Rusia, România, þãri din care au luat
ºpãgi uriaºe, a fost fãcut public ºi
dovedeºte corupþia ºi hoþia familiei
Biden, acest cimpanzeu care nu are
nici sãnãtatea ºi nici minþile acasã
ca sã conducã o Americã... În spatele
C.I.A., se pare cã cel care conduce
de fapt ºi de drept S.U.A., ar fi
nimeni altul decât fostul preºedinte
Obama. Împreunã menajeazã, din
motivele lor, corupþii, cum la noi, a
fost cîrdãºia S.R.I. - D.N.A., în
vremea lui Koveºi, din care au
rezultat morþi suspecte, zeci de
victime nevinovate, jonglerii
criminale, finalizate cu promovarea
ºi protejarea lui Koveºi, care a
arestat pe cine a dorit, pe cine i-a
stat în cale, în buna tradiþie a
Tãtucului Stalin, a lui Beria ºi a Anei
Pauker! ªi la noi, în þarã, personaje
corupte folositoare S.R.I.,
propulsate în funcþii cheie ale
statului, sînt acoperite ºi de presa
stimulatã cu bani de guvernul lui
Iohannis. Ironie amarã, dar marile
companii producãtoare de vaccinuri
ar avea un profit imens dacã ar
produce vaccinuri împotriva
trãdãtorilor, corupþiei ºi prostiei.
   Unde este în tot acest timp
opoziþia? Nae Caþavencu ne dã
rãspunsul potrivit: „Este admirabilã,
e sublimã, putem zice, dar lipseºte
cu desãvârºire!”. Ciolacu,
„opozantul”, ar fi trebuit sã dea de
pãmînt cu liberalii ºi useriºtii tãietori

de lemne! Ar fi trebuit sã lupte, la fel
cum anticorpii apar ºi luptã ca
rãspuns al organismului la boli.
Omizile acestea pe crengile actualului
guvern al lui Iohannis - cel mai
mincinos guvern din istoria României
- apologeþi ai austeritãþii, ai groazei,
ºi dinastiile lor, membri ai unei secte
indestructibile, au dat startul
huzurului propriu pe banii poporului,
forþat sã strîngã tot mult cureaua.
   De ce nu are Cîþu bani de pensii ºi
salarii? Pãi, Cîþu ºi Orban, au fãcut
împreunã, în 2020 împrumuturi la
foc automat ºi au plãtit în avans
americanilor echipament ºi avioane
de luptã la mîna a treia-degerate,
care nu se pot ridica de la sol pe
vreme friguroasã; au alocat peste
100 de milioane de euro pentru
realizarea infrastructurii necesare
unui proiect militar N.A.T.O. la Sibiu
(oare de ce taman la Sibiu? Sã-l
apere pe K.W.I.?), aprobat pe tãcute,
pe 16 aprilie anul trecut într-o
ºedinþã C.S.A.T., în timp ce românii
erau închiºi în case de starea de
urgenþã, iar alþii plecau la cules
sparanghel nemþesc, „noaptea, ca
hoþii”. Vorbim despre înarmarea
României pe vreme de pace, fãrã
acordul poporului, prin crearea
Comandamentului Corpului
Multinaþional Sud-Est (M.N.C.-
S.E.), o structurã de maxim interes
pentru N.A.T.O., care are scopuri
secrete majore, pe lîngã care
avanseazã texte pentru creduli, cum
ar fi: „coordonarea forþelor din
cadrul prezenþei aliate din regiune,
monitorizarea evoluþiilor din mediul
de securitate, o mai bunã integrare
operaþionalã a forþelor aliate ºi a
forþelor unor parteneri strategici, la
crizã ºi conflict”.
   Într-o altã ordine de idei, în
decembrie 2019, guvernul Orban a
achitat 912,5 milioane lei cãtre
„Romatsa”, regia care dirijeazã traficul
aerian din România, fraþilor Ioan ºi
Viorel Micula, - prin suplimentarea
bugetului Ministerului de Finanþe din
Fondul de rezervã bugetarã. Pe un alt
palier de prietenie iohannist-
austriacã, în februarie 2020, Guvernul
Orban a emis Ordonanþa de Urgenþã
care a fraudat bugetul de stat cu 320
de milioane de euro, bãncile austriece

„B.C.R.” ºi „Raiffeisen Bank” fiind,
astfel, scutite de returnarea cãtre stat
a sumelor fraudate în mod real, deºi
o hotãrîre definitivã a Înaltei Curþi
prevedea acest lucru. La finalul lui
septembrie 2020, datoria publicã a
României ajunsese la 451 de miliarde
de lei, adicã 42,9% din P.I.B. În
decembrie 2019 datoria publicã a
fost de 373,6 miliarde de lei, adicã
35,3% din P.I.B. Ministerul
Finanþelor a mai împrumutat marþi, 9
ianuarie, de pe piaþa externã 2,5
miliarde de euro, adicã 1,5 miliarde
de euro pe 20 de ani ºi 1 miliard de
euro pe 9 ani. Numai aceºti vînzãtori
de neam ºtiu vãile pe care s-au dus
aceste împrumuturi!
   Sã încadrãm în ecuaþie ºi pe noul
Ministru al Sãnãtãþii ºi falsul sãu tratat
de vînare a conjuncturilor. Se ºtie cã
ºi el ºi alþi factori de rãspundere din
domeniu beneficiazã de profitul
mascaradei cu imunizarea! Sugerez
factorilor de putere sã-ºi vaccineze cu
adevãrat pãrinþii, bunicii ºi proprii
copii, nu de alta, dar e vorba de puterea
exemplului. Noi ne-am cam sãturat de
seringile cu sau fãrã serul real de pe
toate ecranele tv, de propaganda
abuziv-ilegalã pentru vaccinuri ºi
medicamente. Arafat ar trebui sã
manifeste mai multã grijã faþã de clasa
politicã iohannistã, sã-i vaccineze la
timp, pentru cã, nu-i aºa?, mai au mult
de minþit, de manipulat, au mult de
lucru în teritoriu, în frig ºi în condiþii
vitrege, în foame ºi cu salarii minime
pe economie!
   Persoanele vîrstnice vor manifesta
solidaritate faþã de politicieni,
donîndu-ºi doza de vaccin celor ce
se rotesc de o interminabilã tranziþie
în cele douã-trei Palate. ªtiu ºi ei,
mai bine decît mulþimea cã, orice
pandemie e programatã printr-un
protocol secret, cu datã fixã, numãr
de victime ºi doze de vaccin
obligatoriu de achiziþionat pentru
fiecare stat. Companiile
farmaceutice se gîndesc tot timpul
cu dragoste la oamenii planetei,
drept pentru care primim în dar
(plãtit, nu gratuit) aceste virusuri ºi
vaccinuri, soldate cu Popamin,
Gropamin ºi Amin-Amin, care
sãvîrºesc minuni în visteriile lor.

 continuare în pagina 11
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Este titlul unei cãrþi celebre, dar
nu are legãturã cu timpul pe care îl
trãim acum, ci cu pandemia de
coronavirus. Pare cã anul acesta se
repetã, cu excepþia campaniei de
vaccinare ºi a faptului cã teama nu
mai este chiar atât de mare. Sigur
cã se moare în continuare, cã în
continuare mai sunt persoane care
neagã existenþa COVID 19. Deci 19
de la 2019 ºi noi am ajuns în 2021.
Se spune cã abia din 2022 vom intra
într-un soi de normalitate, dar nu
bagã nimeni mâna în foc. Alþi medici
sunt de pãrere cã din toamna acestui
an va fi puþin mai bine.
   Ideea este cã anii au trecut ºi nu se
vor mai întoarce. Este clar pentru
toatã lumea cã sunt ani pierduþi pentru
majoritatea, dar, ca în orice perioadã
de crizã, sunt ºi persoane care au
profitat ºi chiar au prosperat. Cine era
bogat este acum ºi mai bogat.
Industria medicamentelor este ºi ea
mai prosperã. S-au consumat mai
multe medicamente, vaccinuri ºi au
fost folosite echipamente de protecþie
mai mult ca niciodatã. S-au vândut
bine ºi dezinfectanþii. ªi comerþul cu

  ªtefan Bãeºiu

Al treilea val
alimente ºi alte bunuri de strictã
necesitate a fost pe val la un moment
dat. Au dispãrut milioane de tone de
alimente în câteva secunde,
cumpãrate de cei care erau speriaþi
cã vor muri de foame sau cã nu vor
mai ieºi ani buni din case.
   Este adevãrat cã ºi restricþiile s-
au mai diminuat ºi nu se mai circulã
de ceva vreme cu acele declaraþii.
Era un fel de stare de rãzboi care cu
siguranþã cã i-a marcat pe adulþi, dar
mai ales pe copii. A fost foarte greu
pentru micuþi sã nu mai iasã din
case, sã nu mai meargã la ºcoalã.
S-a gãsit soluþia educaþiei online. Un
sistem foarte criticat ºi care nu a
reuºit sã îi aducã pe toþii copiii în
faþa ecranului ºi sã facã ore într-o
formã sau alta. Este clar cã cele mai
mari pierderi au fost cele de vieþi
omeneºti. Nu se îndoieºte nimeni de
acest lucru. Milioane de oameni au
murit de coronavirus, cã existã sau
nu, aºa cum pretind unii.
   Cele mai mari pierderi sunt cele pe
termen lung pentru cei rãmaºi în
viaþã. Acestea vizeazã educaþia.
Generaþiile care au trecut prin aceastã

crizã sanitarã nu se ºtie dacã se vor
mai recupera vreodatã. Omenirea a
fost pusã la pãmânt de un virus
invizibil, minuscul. Oare ce vom face
atunci când inamicul va fi unul uriaº
ºi dezastrul va fi unul greu de
cuantificat? Un cutremur sau o altã
catastrofã naturalã?
   Nu este exclus ca sã fie deschisã
acum cutia Pandorei ºi sã mai trecem
prin astfel de momente cumplite pentru
toatã lumea. Este greu pentru cei care
ºi-au pierdut rudele ºi chiar familia în
perioada pandemiei de coronavirus.
Pare un fel de vis urât. Este greu sã se
mai poatã repara ceva. Poate o slujbã
de pomenire a celor care au plecat
prematur dintre noi ºi poate neaºteptat.
Oameni tineri, bãtrâni, copii. Sunt
milioane de locuitori care nu au avut
ºansã sã vadã cum va arãta ziua de
mâine sau zilele de dupã pandemia de
coronavirus, când va fi înregistrat
ultimul caz de coronavirus.
   Alþii cred cã nu avem nicio ºansã
sã scãpãm de pandemie pânã când
întreaga populaþie se va infecta ºi
se va cãpãta imunitatea necesarã.
Sigur cã acest lucru va presupune
foarte multe pierderi de vieþi
omeneºti. Se încearcã acum cu
vaccinarea, dar nu se ºtie în cât timp
va fi gata campania de imunizare
ºi cât de eficiente vor fi aceste

vaccinuri, unele folosite în premierã
pe populaþie ºi dupã un timp de
testare foarte scurt.
   Cu siguranþã cã suntem mai
aproape de al treilea val decât de o
vindecare generalã ºi de o diminuare
a ratei de infectare ºi a puterii
coronavirusului. Vom mai trece cel
puþin printr-un val ºi speranþa este
sã fie ºi ultimul ºi omenirea sã se
ridice din genunchi ºi sã meargã
mai departe, dar sã ºi înveþe tot ce
trebuie din aceastã pandemie. Este
nevoie ca resursele ºi eforturile sã
fie investite corect pentru toatã lumea
ºi spre beneficiul tuturor.
   Nu doar cei puternici sã o ducã
bine, ci resursele sã fie împãrþite între
toþi locuitorii de pe planetã. Al treilea
val va aduce noi morþi, dar trebuie
sã facem tot ce depinde de noi sã fie
cât mai puþini. Cert este cã la un
moment dat totul se va termina sau
se va diminua foarte mult. Vom avea
posibilitatea sã cuantificãm
pierderile. Singurul domeniul în
care ar trebui sã fie cât mai puþine
pierderi va trebui sã fie educaþia. Nu
renunþaþi la educaþie, chiar de-ar fi
sã piardã lumea. Generaþiile acestea
nu trebuie sã se numeascã dupã
virus, ci viitorii adulþi care au inventat
din crizã lumea de mâine.
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   Acum vreo 14 ani mã aflam în
Florida; locuiam la familia Netuþa ºi
Claude Matasã, marele ºi regretatul
meu prieten, mai exact profesorul
univ.  dr. Claudiu Matasã (avea douã
doctorate – unul luat în Austria ºi altul
în SUA), inginer chimist ºi mare
inventator. La aceºti prieteni dragi m-
am refugiat aproape în fiecare an de
iernile canadiene ºi mã simþeam ca
acasã. Îl admiram nespus pe Claude
– o enciclopedie de culturã, vorbitor
de patru limbi – franceza ca limbã
maternã ºi condamnat politic -
supravieþuitor norocos al puºcãriilor
comuniste – a trudit ºi la criminalul
canal Dunãre – Marea Neagrã!
   Într-o zi, Claude m-a întrebat:
 - Alex, ce pãrere ai de generalul

Mihai Pacepa? M-a luat cam prin
surprindere întrebarea, dar am
rãspuns fãrã ezitare:
  - Dupã a mea pãrere, ºi-a riscat viaþa
ca sã poatã demasca mizeria moralã
comunistã din RSR, cu iubiþii
conducãtori Ceauºeºti în frunte! Este
de partea noastrã a… „cortinei”.
Citisem pe nerãsuflate încã din  anul
1987 cartea de mare succes a
generalului - Red Horizons:
Chronicles of a Communist SpyChief
(publicatã dupã 1989 ºi în România
cu titlul Orizonturi roºii ) care a fãcut
vâlvã pe Planetã, nu exagerez. ªi
acum este de actualitate ºi se poate
cumpãra pe Internet cu 22 pânã la 76
de dolari exemplarul (datoritã cererii,
a scos mai multe ediþii), plus vreo 22
de dolari transportul.
– Aºa cred ºi eu – o sã-l cunoºti.
Suntem prieteni – am fost colegi la
Politehnicã, la Chimie Industrialã.

      Drum bun spre Eternitate, Mihai Pacepa! Alexandru Cetãþeanu/Montreal

- Înseamnã cã l-aþi avut profesor pe
unchiul meu Papa Costeanu (prof.
univ. dr. Gheorghe Costeanu - nenea
Gigi, cum îi spuneam eu), aºa este?
- Sigur, era tare simpatic, l-am avut
profesor de chimie anorganicã! mi-
a confirmat surprins prietenul meu.
ªi aºa, conform sintagmei „les amis
des mes amis sont mes amis” m-
am împrietenit ºi cu Generalul. Am
comunicat pe email prin intermediul
lui Claude (nu am vrut nici eu ºi nici
Mihai sã comunicãm direct), iar
dupã ce prietenul meu ne-a pãrãsit
pentru totdeauna (la data de 24
martie 2011) am comunicat prin
„condamnatul la moarte” Constantin
Rãuþã, de asemenea un om special
ºi prieten drag, apreciat ºi stimat de
mulþi americani din clasa de mijloc
a societãþii.
      Din ce ºtiu, pot sã afirm fãrã ezitare
cã Ion Mihai Pacepa a fost un român
patriot, cu multã dragoste pentru
România ºi tot ce era Românesc. Îmi
amintesc cum a izbucnit în lacrimi
când a vãzut un platou cu mici ºi cartofi
prãjiþi, pe care Netuþa i-a cumpãrat în
grabã (nu se aºtepta la vizitã) de la
restaurantul Transilvania din
Hollywood/Florida. Dorea din suflet ca
România sã prospere dupã cãderea
comunismului, la care el a avut o
contribuþie importantã, cum afirma ºi
fostul preºedinte Ronald Regan. Tot ce
a fãcut în viaþã, a fost pentru binele
României. Americanii vorbesc despre
el cu multã admiraþie, spun asta în
cunoºtinþã de cauzã. Cele 5 cãrþi pe
care le-a scris, au fost traduse în mai
multe limbi ºi sunt încã de actualitate,
cum am spus mai sus. La curent cu

proiectele mele, când am scos revista
Destine Literare, mi-a trimis un mesaj
superb de încurajare, Welcome,
DESTINE!,  pe care l-am publicat în
englezã ºi francezã (îl puteþi citi la
linkul: https://destine-literare.com/
wp-content/uploads/2019/05/1.pdf  ,
pagina 54). Apoi, dupã ce mi-a acordat
un interesant interviu pe care l-am
publicat în revistaDestine Literare din
august 2017 (poate fi citit de la acest
link: https://destine-literare.com/wp-
content/uploads/2019/05/66.pdf) m-
a rugat sã trimit revista ºi profesorului
de Drept ºi scriitor - Ronald J. Rychlak,
de la Facultatea de Drept aUniversity
of Mississippi. Citiþi anunþul ºi
cuvintele de laudã ale profesorului
despre generalul român, în cunoscuta
publicaþie The Epoch Times: https://
www.theepochtimes.com/ion-mihai-
pacepa-1928-2021_3696496.html.
Deci... de la aceastã personalitate
americanã, s-a aflat acum câteva zile,
trista veste a morþii lui Mike (cum i se
adresau prietenii). Cum sã moarã, dacã
era mort de mult? Oare cei care
dezinformau, îºi vor cere scuze? Era
ceva adevãrat din ce i se imputa
„trãdãtorului”?  Împreunã, au scris
renumita carte DESINFORMATION,
pe care am citit-o cu mult interes. Cred
cã a fost tradusã în românã ºi ºtiu
sigur, în mai multe limbi, inclusiv
limba rusã. Este o carte de referinþã –
recomandatã spre a fi cititã de cãtre
toþi ofiþerii de la Central Intelligence
Agency (CIA) ºi de studenþii de la
diferite universitãþi americane. Accesaþi
acest link sã vã convingeþi: https://
e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Disinformation_(book).
   Tot de la prof. Rychlak am aflat cã
fostul consilier al „damei de fier”
Margaret Thatcher, prim ministru al
Angliei, pe nume Christopher
Monckton, ziarist ºi influentã
personalitate politicã în lumea
anglofonã (nu îi mai menþionez ºi
titlurile nobiliare),  l-a numit în anul
2017 pe generalul locotenent Ion
Mihai Pacepa cel mai influent om
al secolului 20 ºi al începutului
secolului 21!!! Oare vor crãpa de
ciudã cei care au perpetuat
dezinformãrile de la Ceauºescu pânã
în prezent? Oare îºi vor cere scuze?
Mã îndoiesc – de unde atâta

demnitate? Despre curajul ºi despre
cãrþile scrise de românul nostru, s-a
auzit pe mai toatã Planeta – am fost
întrebat despre el în India, în Japonia,
în Italia... Oare nu ar fi cazul sã ne
mândrim cu o aºa personalitate, în
loc sã o împroºcãm cu noroi? Îmi vine
sã compar situaþia aceasta cu
metehnele de odinioarã,  una gravã
fiind ºi rejectarea ºi insultarea lui
Brâncuºi de „academicienii”
comuniºti în 1951 – au trebuit sã
treacã ani buni ca sã înþeleagã unii
romîni, aportul pe care Brâncuºi l-a
adus Umanitãþii, cã a fost un geniu,
o mândrie pentru România.
   Este clar ca „lumina zilei” cã Mihai
a trãdat, dar ce?  Rãspunsul este
simplu. În 1978 a trãdat nimic altceva
decât sistemul totalitar comunist ºi
criminal, impus de Stalin ºi perpetuat
de o gaºcã de profitori români, loiali
marxism-leninismului. Nu a trãdat
România, cum se confundã
intenþionat. Cei afectaþi ºi frustraþi din
RSR (acei favorizaþi ai regimului
comunist precum ºi „cei mai iubiþi fii
ai poporului”) plus cei din URSS
(puternicul KGB), au turbat de furie;
ºi este uºor de imaginat, cunoscând
procedeele bolºevice,  cã s-au
fabricat dezinformãri ºi i s-au imputat
„trãdãtorului”, fel de fel de
„nelegiuiri”, ca sã-l compromitã în
ochii românilor ºi al strãinilor. Cã a
fost condamnat la moarte, cã au fost
plãtite milioane de dolari unor asasini
de meserie ca sã-l elimine, cã a fost
nevoit sã-ºi schimbe identitatea etc.,
este bine ºtiut, dar nu se reaminteºte
prea des. Aºa s-a procedat ºi în cazul
lui Costel (Constantin) Rãuþã
(cercetãtor la NASA!) ºi cu mulþi
români care au avut curajul sã
pãrãseascã „raiul comunist”, fãrã
„voie” de la Partid. Unii au scãpat de
„mâna lungã” a Securitãþii, alþii...nu.
Este greu de imaginat viaþa grea a
acestui OM, care a dejucat acþiunile
asasinilor ºi a stat ascuns, cu altã
identitate, cu operaþii estetice etc.,
toatã viaþa dupã defectarea din 1978.
A murit cu adevãrat (cã dupã
dezinformatori era mort de mult!) la
aproape 93 de ani ºi acest fapt a fost
ºi încã mai este marele necaz al celor
care îl doreau mort ºi care tot minþeau

Am aflat cu tristeþe de plecarea spre o lume mai bunã a fostului
general Ion Mihai Pacepa ºi îi doresc drum bun! Dumnezeu sã-l judece

aºa cum meritã ºi sã-l ierte dacã a greºit cu ceva în viaþã! Eu sunt
convins cã dacã vor fi puse corect în balanþã cele bune ºi cele rele, zeiþa

justiþiei cu „blindfold” la ochi, va da o „sentinþã” corectã ºi adevãrul va
prevala, în ciuda dezinformãrilor care s-au tot propagat ºi se propagã prin

mass-media româneascã post-ceauºistã, despre acest renumit român.
Dar pânã atunci, vã invit sã citiþi relatarea mea ºi sã trageþi concluziile

care vi se vor pãrea logice.

 continuare în pag. 11
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La loc comanda, dragii mei! Amintiþi-vã de
Cercelul strãin care a infectat urechea
sãnãtãþii româneºti cu gripa porcinã! Toate
decesele naturale din spitale în acea
perioadã erau fals puse pe seama gripei
porcine, pentru a întreþine efectul de panicã
în rîndul populaþiei, care trebuia sã dea fuga
la porþia injectabilã de mercur. Din psihoza
cu „porcina” ºi „aviara” s-a cãpãtuit rapid.
Am vãzut cu toþii cum prin sate umblau
„extratereºtrii” în combinezoane ºi glugi
albe, cu mãºti pe faþã ºi le sãltau bieþilor
români orãtãniile din ogradã, ca sã le gazeze
în tomberoane. Aºa a ridicat Guvernul Boc
cel mic de atunci piaþa de carne de pasãre,
îmbuibatã de antibiotice ºi hormoni, a
comersanþilor din afarã.
   Vaccinarea este parte a unei politici
globale, ca neþãrmuritã grijã faþã de
creºterea numãrului de locuitori ai

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

Cel mai mincinos ºi parºiv guvern din istoria României

 urmare din pagina 10

      Drum bun spre Eternitate...

cã nu mai este printre cei vii de acum vreo 15 ani. Nu mor caii
când vor câinii... – aºa zicea ºi regretatul poet Cezar Ivãnescu.
   Mã întreb ºi vã întreb, distinºii mei cititori, de ce ºi acum,
dupã moarte, mai sunt unii tovarãºi, care  mint, pur ºi simplu, ca
sã-l defãimeze pe temerarul Ion Mihai Pacepa? Un tovarãº despre
care aflu cã se numeºte Cornel Nistorescu, nu ºtiu cine este, aº
face pariu cã a fost un cântãreþ de bazã în „corul cântãreþilor
partidului” este ºi „doctor” în insulte ºi defãimare la adresa lui
I.M. Pacepa, chiar dacã zice cã nu este „doctor”. Nu citesc
„cotodiene” româneºti, dar am primit linkul pe WhatsApp ºi am
greºit cã l-am deschis. Mi-a atras atenþia cum îl descrie tovarãºul
Nistorescu (îi place adresarea de... tovarãº) pe „Tovarºul
Podeanu” – respectiv Ion Mihai Pacepa. Citez: „...era un nemernic
tânãr, cu silã de carte ºi cu mare drag de putere”. Oare chiar nu
ºtie, sau se face cã nu ºtie, cã acel „nemernic tânãr” a fost un
student briliant ºi a devenit inginer chimist? L-am întrebat pe
colegul lui la Politehnicã - prof. dr. dr. Claudiu Matasã dacã
chiar era adevãrat cã avea o memorie uluitoare, cã putea memora
pagini întregi de carte de telefoane, cum eu nu credeam cã este
posibil. Aflaþi cã era adevãrat, avea o remarcabilã memorie
eideticã ºi multã voinþã.  Mihai Pacepa cânta la vioarã ºi avea
„mare drag” de chimie. A fost ofiþer tehnic ºi nu în aparatul de
represiune al Securitãþii. Nu am timp sã mai menþionez ºi alte
„inexactitãþi” (ca sã le spun aºa...)  ale tovarãºului „lup moralist”,
vã las pe dumneavoastrã sã le descoperiþi, dacã vã intereseazã.
   Am mai primit un link la o „analizã excepþionalã” scrisã de un
profesor (se pare) pe nume Theodor Codreanu, publicatã în revista
Contemporanul. Titlul aberant cu, „hiclenii” de om cu probleme
de logicã (îmi cer scuze dacã greºesc, este percepþia mea), „întrebãri
dilematice” amestecate cu dezinformaþii de origine securistã,
imaginaþie bogatã,  acuzaþii ºi chiar insulte nefondate... este greu
de urmãrit. Poate existã în „analizã” ºi informaþii corecte, dar sunt
greu de separat - se pierd printre cele false. Oricum, este de apreciat
cât de mult s-a documentat, dar nu a avut acces la surse directe.
Domnul Codreanu îl citeazã ºi pe americanul Larry L. Watts, care
nu îmi dau seama „în ce ape se scaldã” – sper sã aflu curând.
   Între timp, vã recomand sã accesaþi site-ul ofiþerului FBI - Waine
A. Barnes (care a învãþat limba românã la servici ºi este scriitor)
unde veþi gãsi, pe lângã eseuri superbe despre artã ºi douãeulogy
despre doi români pe care i-a cunoscut bine - Constantin Rãuþã ºi
Mircea Cãpãþînã-Raþã. Mi-a confirmat cã  în câteva zile va publica
pe site-ul lui ºi un laudaþio despre generalul Mihai Pacepa, pe
care l-a cunoscut foarte bine, au lucrat împreunã ºi au fost prieteni.
Acesta este linkul: https://www.waynebarneswriting.com/
investigations. Vã destãinuiesc faptul cã Wayne aºteaptã aprobarea
de la FBI pentru a publica o carte ineditã, cu multe informaþii despre
România ºi români, inclusiv despre întâmplarea ciudatã cu
arhiepiscopul Valerian Trifa.
   Închei aceste rânduri cu vorba creºtinã – Dumnezeu sã-l ierte
pe Ion Mihai!
A.C. - 21 feb. 2021
PS. A fost publicatã ºi relatarea despre generalul Mihai Pacepa
a  genialului ofiþer FBI - Wayne A. Barnes (incredibil cât de
corect mi-a scris un email în limba românã!), în The Epoch
Times. Acesta este linkul:
https://www.theepochtimes.com/a-personal-perspective-on-ion-
mihai-pacepa_3704384.html

planetei. De aici, implementarea noilor
„tehnici superioare”: vaccinarea contra
pandemiei, „imunizarea” fetiþelor ºi
bãieþeilor cu vîrste între 9 ºi10 ani, cicã,
împotriva cancerului, ca nouã directivã
propusã în UE de Ursula, apoi, distrugerea
sistemelor de sãnãtate, fluorurarea apei,
toxifierea hranei cu diferite e-uri, proceduri
experimentale, la care România aderã cu
uºurinþã, graþie celor cãrora le-am
încredinþat þara pe mînã. (Amintiþi-vã de
semnãtura lui Cioloº pe criminalul „Codex
alimentarius” al O.M.S.). În actuala crizã
pandemicã deliberatã, scopul vaccinãrii
este unul singur. Nefiind ceva natural,
incompatibil umanului, serul vîrît cu de-a
sila, dar pe bani grei, aduce în timp, pe
lîngã alte reacþii devastatoare, boli
autoimune, paralizie, infertilitate, moarte.

 Urmare din pag. 8

“Astãzi (duminicã, 28 februarie,
n.r.), cu ocazia Zilei Protecþiei Civile din
România, celebrãm întreaga activitate
derulatã de Inspectoratul General pentru
Situaþii de Urgenþã, precum ºi a celorlalþi
specialiºti implicaþi în prevenirea ºi
furnizarea rãspunsului  la dezastre.

Angajamentul acestor apãrãtori ai
vieþii cetãþenilor au un impact
semnificativ ºi o responsabilitate majorã
în salvarea comunitãþilor ameninþate de
dezastrele naturale sau de alte situaþii
limitã, la nivel naþional.

Contribuþia Departamentului pentru
Situaþii de Urgenþã este relevantã în
mecanismul de gestionare a situaþiilor
de urgenþã, prin modernizarea continuã
ºi dobândirea de noi responsabilitãþi în
domeniul protecþiei civile. Acestea au
fost probate în plan operativ, prin
numeroasele intervenþii în faþa
provocãrilor apãrute, inclusiv  în
contextul pandemiei de COVID-19, prin
activarea Centrului Naþional de
Coordonare ºi Conducere a Intervenþiei.

Prevenirea ºi pregãtirea au fost
susþinute de proiectele destinate
reducerii riscurilor la dezastre, iar
testarea rãspunsului la urgenþe a fost
materializat prin participarea la activitãþi
ºi exerciþii internaþionale. Procesul de
dotare continuã, prin accesarea
fondurilor europene, iar rãspunsul
prompt furnizat în situaþii limitã confirmã

Mesajul premierului Florin Cîþu cu prilejul Zilei
Protecþiei Civile din România

faptul cã astãzi acest sistem integrat al
situaþiilor de urgenþã, coordonat de
Departamentul pentru Situaþii de Urgenþã
si structurile aflate in coordonarea
acestuia, au evoluat vizibil ºi au reuºit
sã se  poziþioneze în topul clasamentului
alãturi de celelalte servicii de urgenþã
similare internaþionale.

Contextul naþional ºi internaþional ne
obligã sã menþinem aceleaºi standarde
de calitate,  sã fim rezilienþi, iar în
susþinerea lor, programul de guvernare
acordã o  importanþã majorã dezvoltãrii
ºi consolidãrii acestui sector vital
populaþiei.

Dat fiind faptul cã în data de 1 martie
celebrãm ºi Ziua Mondialã a Protecþiei
Civile, reafirm profesionalismul ºi
expertiza pe care reprezentanþii protecþiei
civile au dobândit-o în aceºti ani,
confirmatã în misiunile de sprijin oferit
altor state precum Albania, Liban,
Croaþia, puternic afectate de explozii,
cutremure, inundaþii, dar ºi prin acordarea
rapidã de asistenþã  internaþionalã în
scopul oferirii de echipamente sau
materiale indispensabile subzistenþei.

Vã mulþumesc pentru dedicarea,
eforturile ºi sacrificiile depuse în slujba
cetãþenilor ºi vã asigur de întreaga
susþinere pentru consolidarea gradului de
rezilienþã în rândul comunitãþilor!

Biroul de presã al Guvernului
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Am ajuns la Mãnãstirea Prislop din
judeþul Haþeg. Era într-o zi de miercuri, dar
ºoseaua care ducea acolo de la Haþeg era
aglomeratã de tot felul de mijloace de transport
pasageri: autocare, autobuze, microbuze,
autoturisme de tot felul. Cei aprox. optsprezece
kilometri i-am parcurs destul de greu. Cineva,
care fusese ºi în noiembrie, când se
comemoreazã ziua decesului Pãrintelui Arsenie
Boca, a spus cã în zilele acelea circulaþia
maºinilor a fost opritã între Haþeg ºi Prislop,
pentru a nu se bloca drumul. Peste 40.000 de
oameni din toate colþurile þãrii au parcurs drumul
de 18 kilometri, dus-întors. Era un adevãrat
furnicar revãrsat între cele douã localitãþi. Am
ajuns în parcarea mãnãstirii. Câteva terase
special amenajate formau parcarea, plus alte
spaþii destul de mari. Toate erau aproape pline
cu maºini. O scurtã uitãturã în parcul de maºini
ºi am putut numãra cel puþin cincisprezece
judeþe din care erau autovehicule prezente acolo,
fãrã a mai socoti pe cele cu numere strãine.
   Mãnãstirea Prislop este una din cele trei ctitorii
ale Sfântului Nicodim de la Tismana, fiind construitã
între anii 1399-1405. Se ºtie cã Sfântul Nicodim a
construit Mãnãstirile Vodiþa, Tismana ºi Prislopul.
Actuala bisericã a mãnãstirii este renovatã, dar
neterminatã. Este de o simplitate dezarmantã. Câteva
clãdiri în apropiere te fac sã crezi cã sunt ºi vieþuitori
pe acolo. Nu am vãzut decât douã-trei maici la
chioºcurile unde se vândeau iconiþe, cãrticele, tot
felul de suveniruri religioase. În schimb, toatã incinta
mãnãstirii ºi biserica erau ticsite de lume, bãrbaþi ºi
femei, tineri ºi bãtrâni. Dupã ce-ºi trãgeau sufletul
spunând o rugãciune la bisericã sau dând un
pomelnic, ºirul de pelerini lua în piept suiºul
muntelui cãtre o destinaþie de toþi ºtiutã: mormântul
Pãrintelui Arsenie Boca.
   Într-un luminiº strãjuit de brazi ºi fagi se
adãposteºte un cimitir de 20-30 morminte ale
vieþuitorilor mãnãstirii. Majoritatea sunt morminte
de maici. Câte un mormânt bine îngrijit, însemnat

Sfinþenia tãcerii
cu câte o cruce de lemn, pe care este sculptat
numele ºi anii naºterii ºi ai morþii. În partea cea
mai înaltã a cimitirului se aflã un alt mormânt, al
Pãrintelui Arsenie. Nu se deosebeºte prea mult de
celelalte. Crucea este tot de lemn, parcã sculptatã
de aceeaºi mânã, numai cã este ºlefuitã de
nenumãratele sãrutãri, atingeri ºi mângâieri de
fiecare zi ale pelerinilor. Se mai deosebeºte de
celelalte morminte prin miile de flori de crin alb,
aºezate de jur-împrejur ca un zid protector, prin
grãmezile de flori aduse de pelerini, pe care douã
maici se tot chinuie sã le aºeze mai departe, ca sã
nu încurce locul. Deºi era zi de miercuri, adicã la
jumãtatea sãptãmânii, într-un sezon în care ploile
nu mai contenesc de câteva sãptãmâni, grupul
nostru a trebuit sã aºtepte mai bine de o orã ºi
jumãtate, pânã a ajuns la mormântul Pãrintelui
Arsenie. Era o liniºte de mormânt, deºi era mulþime
de lume. Fiecare îºi frãmânta gândurile, îºi rostea
rugãciunile, îºi însãila speranþele, îºi ºtergea
lacrimile. Mulþi, foarte mulþi plângeau ºi udau cu
lacrimi crucea mormântului. Poate nici la
mormintele celor din familiile lor nu fãceau aºa.
Acolo era durerea iubirii, dincoace era durerea
speranþei. Unii erau veniþi acolo pentru prima data,
alþii mai veniserã de multe ori. Toþi povesteau cã
ceva s-a schimbat în viaþa lor dupã un asemenea
pelerinaj, cã au simþit cã le-a fost de folos
“întâlnirea” cu “sfântul”.

Aºteptând la rând, alãturi de ceilalþi pelerini, mã
gândeam câte monumente funerare sunt prin
cimitirele noastre! Numai în Belu dacã te duci, vei
vedea cã sunt cavouri ºi sculpturi care costã o avere.
Se duce lume ºi acolo, dar sã admire operele de
artã, sã vorbeascã despre unul, despre altul dintre
cei îngropaþi acolo, fie cã e vorba de un scriitor,
poet, artist, om politic sau de stat. Poate cineva
din familiile acestora mai plânge lângã câte un
mormânt, fiindcã-i leagã legãturi de sânge, ani din
viaþã petrecuþi alãturi. Nimeni nu se duce la acele
morminte sã se roage, sã-ºi punã vreo speranþã în
ajutorul celor de sub criptã! Pãrintele Arsenie a trãit

în perioada 1910-1989.
Pe vremea lui au fost
patriarhi mari, precum
Miron Cristea (patriarh,
prim-ministru, locþiitor
regal), Nicodim Munteanu,
Justinian Marina, Justin
Moisescu, Teoctist Arãpaº;
au fost regi, preºedinþi,
miniºtri; au fost mari
mitropoliþi, profesori
universitari la facultãþile de
teologie, înalþi funcþionari
eparhiali, oameni politici ºi
demnitari de stat. La
mormântul nici unuia

dintre aceºtia nu se face pelerinaj ºi poporul nu se
roagã lui Dumnezeu, aºa cum se roagã la mormântul
Pãrintelui Arsenie Boca!
   I-am vãzut ºi “palatul” în care a locuit. La o
depãrtare de aproape 100 metri de mormânt, peste
coama muntelui, pe o potecuþã care se strecoarã
sfioasã pe o dungã de prãpastie, se ajunge la
“palat”. Cu mare greutate urci printre niºte rãdãcini
de copaci pânã la o grotã sãpatã în piatra muntelui,
nu mai mare decât o cãmãruþã. Acolo îºi ducea
viaþa. Într-adevãr, judecãþile lui Dumnezeu nu sunt
aceleaºi cu ale oamenilor. Duhul Lui suflã unde
voieºte ºi cele mãreþe ale oamenilor devin praf ºi
pulbere în faþa Lui, iar cele smerite devin lucruri
binecuvântate. Se pare, însã, cã lui Dumnezeu nu-
i plac palatele, nici cei ce locuiesc în palate ºi se
bucurã de toate bunãtãþile ºi dulceþile lumii acesteia.
Dovadã cã Pãrintelui Arsenie, un smerit cãlugãr
hãituit dintr-o închisoare într-alta, i-a dat
înþelepciune ca sã traducã mai multe volume din
Filocalie, sã scrie cãrþi ziditoare, cum este ºi
Cãrarea împãrãþiei, din care publicãm ºi noi în
“Scrisoare pastoralã”, sã picteze biserici, precum
cea din Drãgãnescu (jud. Ilfov), sã sculpteze în
lemn, sã facã proorociri, care s-au împlinit în bunã
parte, sã vindece bolnavi, sã împlineascã speranþe
ºi rugãciuni, aºa cum depun mãrturie numeroºi
creºtini, care au beneficiat de bunãtatea, darul ºi
rugãciunea lui. Poate, peste o vreme, va fi canonizat
ºi pe bunã dreptate va fi în rândul sfinþilor.
   Este necesar sã facem aici câteva precizãri,
ca rãspuns la nedumeririle multor credincioºi
ai noºtri ºi nu numai. Pãrintele Arsenie Boca
nu a fost canonizat sfânt pânã acum. Poate
Dumnezeu îl socoteºte printre sfinþii Sãi, dar
Biserica nu-l poate canoniza decât dacã va
împlini câteva condiþii obligatorii. Acestea sunt:
sã fi trecut cel puþin 50 de ani de la deces; trupul
sã nu fi putrezit; trupul sã degaje un miros
frumos, parfumat; la atingerea de trup sã se
producã minuni, cum ar fi vindecãri de bolnavi;
poporul sã-l socoteascã sfânt, cu viaþã sfântã,
sã facã pelerinaje la mormântul lui, sã depunã
mãrturie de minuni pe care le-a cunoscut, legate
de persoana respectivã, fie când era în viaþã, fie
dupã moarte. Observând aceste condiþii, vedem
cã de la moartea Pãrintelui Arsenie nu s-au scurs
decât 25 de ani; nu ºtim dacã trupul lui a putrezit,
dacã degajã miros plãcut ºi dacã se sãvârºesc
minuni la atingerea de ele. Aceasta se va vedea
abia în momentul când trupul va fi deshumat.
Oricum, despre Pãrintele Arsenie Boca se va mai
vorbi mult de aici înainte!
   Dumnezeu sã împlineascã rugãciunile ºi
speranþele tuturor celor ce merg în pelerinaj ºi
înalþã rugãciuni cãtre Dumnezeu la mormântul
Pãrintelui Arsenie!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

O sãptãmânã interesantã în plan partenerial. Sunt
posibile rãsturnãri de situaþie în relaþia matrimonialã,
dar ºi în cele de afaceri sau de colaborare. Fii prudent
ºi evitã escaladarea conflictelor, întrucât existã detalii
ascunse ale acestor relaþii pe care nu ai cum sã le
desluºeºti acum. Unele dintre aceste relaþii se pot
destrãma rapid. Se contureazã, de asemenea ºi
cheltuieli comune cu alþii, mai ales pe facturi, taxe,
datorii de orice fel. La sfârºitul sãptãmânii este
rost de dialoguri cu persoanele aflate în strãinãtate,
cãlãtorii sau mãcar planuri în acest sens. Te poþi
gândi ºi la abordarea unor studii necesare la locul
de muncã. Rezervã momente ºi pentru relaxare prin
activitãþi culturale.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Se întrezãreºte multã activitate la locul de muncã,
în primele zile ale sãptãmânii. Responsabilitãþi noi,
schimbãri în regimul muncii, relaþii colegiale
disonante ºi multã incertitudine. Este bine sã te ocupi
numai de îndatoririle tale. Sãnãtatea este vulnerabilã,
revenind în atenþie afecþiuni vechi. Partenerul de viaþã,
însã ºi cei de afaceri sau colaboratorii vor avea
nevoie de sprijinul tãu în activitãþile voastre comune.
Posibil ca de la bani ºi bunuri comune sã aparã
neplãceri serioase. Începe o perioadã care te
predispune la cheltuieli majore, în mod special din
veniturile tale obþinute la un loc de muncã. În
weekend ar fi bine sã acorzi atenþie aspectelor care
nu se vãd fizic, dar pe care le simþi clar cã existã
dincolo de aparenþe ºi pot crea neplãceri.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Segmentul amoros îþi dã bãtãi de cap, pentru cã
sunt ºanse sã revinã din trecut relaþii mai mult sau
mai puþin plãcute. Amestecul dulce-amar este frecvent
ºi dificil de gestionat, însã dacã ai sã fii ferm în
deciziile tale ºi realist, vei depãºi totul cu bine. Nu
te baza pe cei dragi, întrucât au alte treburi de fãcut
ºi nu îþi pot oferi þie acum atenþie, afecþiune sau
gesturi tandre. La serviciu se animã atmosfera pe la
mijlocul sãptãmânii, astfel cã vor apãrea sarcini de
lucru urgente. Finalul sãptãmânii îþi poate aduce
dialoguri interesante ºi activitãþi comune cu partenerul
de viaþã sau cu cei de afaceri. Posibil sã revizuieºti
toate colaborãrile în care eºti implicat, datoritã banilor
ºi bunurilor comune.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Este multã forfotã în plan domestic. Sunt zile bune
pentru curãþenii generale, reparaþii sau dialog cu
membrii familiei pe chestiuni patrimoniale.
Controversele sunt prezente, dar le poþi gestiona cu
puþin efort ºi bunãvoinþã. Se recomandã ceva mai
multã atenþie la instalaþiile de apã din spaþiul
locativ, întrucât pot crea pagube de proporþii. A
doua parte a sãptãmânii evidenþiazã relaþiile cu
persoana iubitã ºi cele cu copiii. Revin în atenþie
situaþiile vechi dintre tine ºi cei dragi. Prietenii
pot avea un cuvânt greu de spus în acest sens.
Finalul sãptãmânii îþi aduce în atenþie, pe de o
parte probleme legate de sãnãtate, iar pe de alta,
activitatea profesionalã de la locul de muncã.
Dozeazã-þi eforturile ºi îngrijeºte-te pe îndelete!

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Relaþiile cu anturajul apropiat sunt dinamice ºi
surprinzãtoare. Ar fi bine sã te desprinzi de acei
prieteni apropiaþi sau chiar simple cunoºtinþe, care
s-au dovedit neserioºi sau profitori. Cãlãtoriile pe
distanþe scurte reprezintã o altã temã importantã a
sãptãmânii, fiind necesare sã rezolvi diverse chestiuni
personale sau profesionale. Fii atent pe unde mergi
ºi mai ales dacã ºofezi! A doua parte a sãptãmânii
evidenþiazã treburile gospodãreºti ºi relaþiile cu
membrii familiei. Sunt posibile discuþii aprinse pe
teme patrimoniale. Persoana iubitã sau copiii te vor
solicita ºi ei pentru diverse activitãþi comune, mai
ales în weekend. Neplãcerile pot fi frecvente în plan
amoros, aºa încât fii prudent.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Apar cheltuieli în prima parte a sãptãmânii, fie
pentru cele necesare traiului cotidian, fie pentru
mofturile tale. Este bine sã urmezi o listã de prioritãþi,
deoarece sunt ºanse mari sã cheltuieºti pe lucruri
inutile sau defecte. De asemenea, sunt posibile
furturile ºi pierderile de orice fel. Veniturile tale se
pot îmbunãtãþi, mai ales acelea obþinute din colaborãri
ºi parteneriate diverse. Salariul obþinut de la locul de
muncã se poate modifica sau pot apãrea informaþii
utile legate de acest subiect, mai ales în preajma datei
de 4 martie. Apar în preajma ta prieteni, rude sau
vecini ºi simple cunoºtinþe. Dialogurile se vor purta
pe tonuri neprietenoase, astfel cã ar fi bine sã eviþi
persoanele ºi situaþiile conflictuale. Sfârºitul
sãptãmânii te îmbie sã stai acasã, alãturi de cei dragi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Eºti plin de energie în prima parte a sãptãmânii ºi
dornic de a rezolva rapid, toate treburile restante. Însã,
energia vitalã va fluctua mult, de aceea fii prudent ºi
dozeazã-þi eforturile. Stãrile tale de spirit îi vor uimi
pe ceilalþi ºi astfel pot apãrea situaþii tensionate sau
certuri în toatã regula. O zi în care ar fi bine sã te
odihneºti ºi sã te retragi din forfota cotidianã este 4
Martie, chiar dacã vei fi chemat la rampã mai ales de
cãtre ºefi ºi colegi de serviciu. Apar ºi cheltuieli
cotidiene, însã sunt ºanse bune de a primi ºi salariul,
un bonus sau cadouri importante ºi utile. La finalul
sãptãmânii se contureazã dialoguri ºi întâlniri cu
persoanele apropiate, însã ºi cãlãtorii pe distanþe
scurte, excursii sau delegaþii profesionale.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

În primele zile ale sãptãmânii, ar trebui sã fii cât
mai retras ºi concentrat pe treburile tale personale.
Energia vitalã este la cote joase ºi chiar ai nevoie de
odihnã ºi dozarea eforturilor. Sunt zile bune pentru a
afla informaþii din culisele profesionale ºi pentru a
analiza, pe îndelete situaþia socio-profesionalã în care
te afli. Priveºte obiectiv ºi cu inima deschisã la tot
ce se petrece în jurul tãu ºi traseazã un plan de
îmbunãtãþiri pe termen lung. Te vei simþi mai bine
pe la mijlocul sãptãmânii, însã nu forþa nota. Foarte
provocat va deveni segmentul financiar, în speþã
secþiunea bani ºi bunuri comune cu alþii. Se
recomandã atenþie sporitã în ziua de 4 martie, deoarece
sunt probabile cheltuieli prea mari. În weekend, rezervã
momente pentru a verifica bugetul veniturilor ºi
situaþia planurilor de investiþii.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Sãptãmâna poate aduce surprize în relaþiile cu
prietenii ºi cu persoanele care te susþin în plan
profesional. Aflarea unor demersuri fãcute de aceste
persoane undeva, cândva te vor conduce spre luarea
unor decizii importante. Este bine sã renunþi rapid la
cei care stau în preajma ta, doar pentru scopurile lor
personale. A doua parte a sãptãmânii îþi aduce
posibilitatea de a te retrage în locuri liniºtite, departe
de zgomotul cotidian ºi de a te gândi pe îndelete la
evenimentele ºi oamenii din preajma ta. Sãnãtatea
este vulnerabilã, însã evitã consultaþiile, analizele
medicale ºi intervenþiile chirurgicale în perioada 4
– 6 martie. La finalul sãptãmânii apar cheltuieli,
însã îþi pot creºte veniturile obþinute din munca
proprie, de la serviciu.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Este nevoie sã acorzi atenþie segmentului
profesional, în mod special relaþiilor cu ºefii. Sunt
posibile discuþii aprinse, retragerea unor
responsabilitãþi sau a unor funcþii de conducere, pe
scurt, rãsturnãri de situaþie greu de estimat la locul
de muncã. Imaginea ta în ochii celorlalþi se va
modifica, depinzând numai de tine sã o îmbunãtãþeºti
sau sã o laºi de izbeliºte. Prudenþã, rãbdare,
toleranþã ºi ascultã ce îþi spun ceilalþi! Intervalul 4 –
6 martie este potrivit dialogurilor cu prietenii, însã
cu persoanele care te susþin în mediul profesional.
Sunt ºanse sã primeºti informaþii ºi sfaturi
pertinente, chiar dacã pe alocuri, unele îþi displac
sau, deocamdatã, le înþelegi prea puþin. Weekend-
ul aduce odihnã ºi detaºare de toate.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Se pare cã în prima parte a sãptãmânii eºti mai mult
pe drumuri, fie într-o cãlãtorie de agrement, fie eºti
nevoit sã rezolvi chestiuni personale sau profesionale
în locaþii diferite. Se recomandã prudenþã la drum în
ziua de 4 martie, pentru cã sunt posibile neplãceri.
Fii rãbdãtor cu ceilalþi ºi evitã conflictele! Pe de altã
parte, ai ºanse deosebite de a participa la activitãþi
culturale, care îþi liniºtesc ºi bucurã sufletul. La
serviciu se animã discuþiile cu ºefii, fiind rost de
primirea unor îndatoriri noi. Însã, vei fi nevoit sã
gãseºti un echilibru între latura familialã ºi cea
profesionalã, deoarece este nevoie sã acorzi atenþie
ºi eforturi membrilor familiei ºi gospodãriei. Sfârºitul
sãptãmânii te aduce în prim-planul cotidian, fie prin
implicarea în activitãþi sociale de grup, fie prin
întâlniri importante cu prietenii ºi cu neamurile.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Accentul sãptãmânii este pe segmentul financiar, în
speþã pe banii ºi bunurile comune cu alþii. Se întrezãresc
cheltuieli neaºteptate, destul de mari ºi unele care,
pur ºi simplu le plãteºti, dar nu înþelegi de ce tu ºi
pânã la urmã pentru ce. Datoritã partenerului de viaþã,
unor rude sau colaboratorilor sunt posibile rãsturnãri
de situaþii financiare greu de estimat. Recomandabil
este sã le analizezi pe îndelete, sã discuþi cu persoanele
alãturi de care eºti implicat în chestiuni financiare ºi
abia apoi sã scoþi bani din buzunar. Relaþiile cu
strãinãtatea sunt animate prin discuþii cu persoanele
strãine sau prin planificarea unor cãlãtorii îndepãrtate.
Weekend-ul aduce reuniuni cu multã lume, ori acasã
în familie, ori în mediul socio-profesional în care
activezi.

(4 - 10 martie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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Aceste materiale pot fi consultate sau descãrcate
de la urmãtoarele link-uri:

1. Informaþii despre intermedierea ºi plasarea forþei de
muncã în strãinãtate
- https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/
200730/INFO+_2020_SITE_IM.pdf/f78f1f99-6296-4cd7-
bd43-349aa6396a36 
2. Condiþii-cadru pentru lucrãtorii sezonieri din agriculturã
începând cu 1 ianuarie 2021 în ceea ce priveºte securitatea
ºi sãnãtatea în muncã ºi cerinþele legate de virusul corona.
- http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/
R e l a t i i i n t e r n a t i o n a l e / 2 3 0 2 2 0 2 1 C o n d i i i -
cadru_pentru_lucrtorii_sezonieri_din_agricultur.pdf
3. Drepturile dvs. ca muncitor sezonier în agriculturã în
Germania  
-http://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/
M o b i l i t a t e a F o r t e i D e M n c a /
03082020Drepturile_dvs_ca_muncitor_sezonier_n_agricultur_n_Germania.pdf
4. Informaþii despre Coronavirus ºi dreptul muncii
- https://www.fair-arbeiten.eu/ro/article/473.faq-munca-

sezoniera-si-corona.html
- https://www.faire-mobilitaet.de/ro/++co++3194c7f6-

69a8-11ea-b9de-52540088cada
5. Cauþi un loc de muncã în strãinãtate?
Informeazã-te!
- https://www.fair-arbeiten.eu/ro/
6. Noile condiþii de muncã ºi de cazare, cu
respectarea restricþiilor în vigoare, precum ºi noile
proceduri introduse în acest context (video)
- h t t p s : / / w w w . a n o f m . r o / e u r e s /
index.html?categeures=14&subcategeures=1&idpostare=124
7. Consultã lista agenþilor de plasare forþã de
muncã în strãinãtate, înregistraþi la inspectoratele
teritoriale de muncã
- https://www.inspectiamuncii.ro/documents/
66402/200730/ListaAgenti2020.pdf/eace00ce-
432a-41d2-8685-5c6e68ef8e3f
Nicea Mergeani, Inspector ºef
Aurora Mãdãlina Gîrlea, Consilier C.C.R.P.

COMUNICAT DE PRESÃ

În vederea informãrii cetãþenilor români care
intenþioneazã sã lucreze ca lucrãtori sezonieri în

Germania, Inspecþia Muncii a publicat un set
materiale informative pe site-ul instituþiei

www.inspectiamuncii.ro la secþiunea NOUTAÞI,
subsecþiunile „MUNCA SEZONIERÃ ÎN GERMANIA

2021”ºi „MUNCA ÎN STRÃINÃTATE”.

Fluctuaþiile cursului euro s-au
limitat în februarie la culoarul 4,8713 -
4,8748 lei, în condiþiile în care în
numeroase ºedinþe s-au observat vânzãri
mai mari de valutã în jurul orelor 13:00
atunci când BNR stabileºte media.
   Nu se poate spune dacã au fost doar
reglaje din partea bãncii centrale sau s-a
format un tipar de care profitã unii dintre
dealerii bancari.
   Pentru contracararea eventualelor
miºcãri speculative, BNR are la dispoziþie
pânã în martie 2022, o linie de împrumut,
prin intermediul unei linii repo, în valoare
de pânã la 4,5 miliarde euro de la BCE.
   Miercuri, tranzacþiile s-au realizat în
culoarul 4,873 - 4,88 lei iar media a urcat
de la 4,8747 la 4,8768 lei, care reprezintã
un nou maxim istoric. Aprecierea este una
de mici dimensiuni, însã orice nou record
creazã emoþie în rândul populaþiei.
   Moneda unicã a crescut joi trecutã pânã
la un maxim de 1,2238 dolari, dupã care au
început marcãrile de profit. Dupã o scãdere
marþi la 1,1992 dolari, la sfârºitul perioadei
cotaþiile fluctuau între 1,2068 ºi 1,2113
dolari, astfel cã media monedei americane
a fluctuat între 3,9845 ºi 4,0535 lei, cea de
miercuri fiind stabilitã la 4,0341 lei.
Viitorul politicii monetare a Rezervei
Federale americane, a cãrei dobândã-cheie
stagneazã de un an la 0 - 0,25%, este
principalul subiect urmãrit de pieþele
financiare, chiar dacã preºedintele ei,
Jerome Powell, a menþionat sãptãmâna
trecutã cã este nevoie de susþinerea
economiei câtã vreme piaþa muncii suferã.
   Moneda elveþianã se tranzacþiona la
finalul perioadei între 1,105 ºi 1,109
franci/euro iar analiºtii de la Credit Suisse

Euro s-a apreciat în ultimele
5 luni cu 0,018 bani

 Radu Georgescu

vãd euro peste rezistenþa de la 1,1255 -
1,1265 franci, evoluþie care este doritã ºi
de Banca Naþionalã a Elveþiei. Tendinþa s-a
reflectat în piaþa localã prin scãderea mediei
de la 4,4579 la 4,4068 lei.
   Media lirei sterline a urcat în prima parte
a perioadei la 5,6714 lei, a atins apoi un
minim de 5,5894 lei pentru ca la finalul ei
cursul sã fie stabilit la 5,6412 lei.
   Preþul gramului de aur a scãzut de la
233,0869 lei, miercurea trecutã, la 223,8538
lei, la sfârºitul perioadei, ca un rezultat al
evoluþiei unciei, care a coborât pânã la
1.719 dolari, minim al ultimelor opt luni.
Unii dintre analiºti anticipeazã o retragere
a unciei cãtre suporturile de la 1.670 dolari,
respectiv 1.640 dolari.
   Începând de sãptãmâna trecutã, dobânzile
interbancare cunosc o evoluþie ascendentã.
   Indicele ROBOR „over night” a stagnat
miercuri la 1,78%, iar cel la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate dobânzile la
majoritatea creditelor în lei, a urcat de la
1,68 la 1,70%.
   Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, a
sãrit de la 1,71 la 1,74% iar indicele la 12
luni s-a oprit la 1,77%.
   Bitcoin a pierdut în ultima sãptãmânã din
februarie circa 200 miliarde de dolari din
capitalizarea sa, în condiþiile în care preþul
monedei digitale a scãzut constant dupã
atingerea vârfului de 58.354 dolari.
Criptomoneda a scãzut la jumãtatea
intervalului pe platforma integratoare
WorldCoinIndex la circa 43.000 dolari,
pentru ca la sfârºitul intervalului sã urce la
48.200 – 52.600 dolari.
   Analiza cuprinde perioada 23 februarie –
3 martie.
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Dupã ce a jucat, în ultimii 2
ani, pe Stadionul Municipal din
Drobeta Turnu Severin, FCU Craiova
a pãrãsit malul Dunãrii ºi va disputa
restul meciurilor de pe teren propriu,
din actualul sezon din Liga 2, pe
Stadionul Ion Oblemenco. Prima
partidã din campionat care va avea loc
pe arena de 31.000 de locuri se va juca
marþea viitoare, cu CS Mioveni. Etapa
trecutã, echipa antrenatã de Ovidiu
Stângã a remizat, scor 0-0, la
Concordia Chiajna, dar a rãmas pe
primul loc în clasament.
   Pânã anul trecut, echipa
înfiinþatã în 2017 de Adrian
Mititelu putea juca pe Stadionul
Ion Oblemenco doar dacã atingea
faza ºaisprezecimilor de finalã ale
Cupei României sau dacã
promova în Liga 1. A apucat sã
joace 2 jocuri pe arena din Bãnie,
în 2019 ºi 2020, ambele
pierdute, cu Universitatea Cluj
(1-2), respectiv ASU Politehnica
Timiºoara (0-2), fiind eliminatã
astfel din competiþie. La sfârºitul
anului trecut, noii consilieri
locali, majoritatea PNL, din
cadrul Primãriei Craiova,
condusã de pesedista Lia Olguþa
Vasilescu, au schimbat vechiul
proiect de CL ºi au stabilit cã
orice echipã poate juca,

Desfãºurat la Bucureºti,
Campionatul Naþional de
Atletism în Salã pentru Juniori
U20 a adus 3 medalii pentru
CSM Drobeta Turnu Severin.
Secþia pregãtitã de Mirel Bârcu
a cucerit aurul prin Adrian
Bondoc, în proba de 800 m.
Acelaºi atlet a luat bronzul la
400 m, plus încã un loc 3 în
proba de ºtafetã 4 x 400 m,
alãturi de colegii sãi de club
Elvis Corcovineanu, Valentin
Raicu ºi Adelin Doandeº. “Nu
eram favorit la 800 m, fiindcã
îl aveam contracandidat pe
campionul balcanic. Am dozat
foarte bine energia ºi am avut
un final exploziv. Totodatã, am

Clasament
1. FCU Craiova                        15  8  7  0  27-12  31
2. Politehnica Timiºoara          16  7  7  2 16-11  28
3. Petrolul Ploieºti                  16  8  3  5  28-14  27
4. Dunãrea  Cãlãraºi                15  8  3  4  20-15  27
5. Rapid Bucureºti                  15  8  3  4  23-21  27
6. Universitatea Cluj                15  8  2  5  18-13  26
7. Csikszereda Miercurea Ciuc 15  7  4  4 19-13  25
8. Viitorul Pandurii Târgu Jiu  15  8  1  6  27-24  25
9. Metaloglobus Bucureºti       15  7  3  5   17-9  24
10. CS Mioveni                       16  6  6  4    15-9  24
11. Farul Constanþa                 15  7  3  5  17-15  24
12. Gloria Buzãu                     16  5  7  4  17-14  22
13. CSM Reºiþa                       15  5  3  7    8-15  18
14. Concordia Chiajna             16  4  5  7  18-18  17
15. Ripensia Timiºoara            15  5  2  8  12-26  17
16. Fotbal Comuna Recea        15  4  4  7  20-26  16
17.  Unirea  Slobozia               15  4  4  7  13-21  16
18. CSM Slatina                      15  4  1 10  15-21  13
19. Aerostar Bacãu                  16  2  3 11  17-30  9
20. Pandurii Lignitul Târgu Jiu15  2  1 12  14-34 -20 7
*Turris Oltul Turnu Mãgurele s-a retras în iarnã din
campionat ºi toate rezultatele înregistrate pânã-n etapa a
15-a i-au fost anulate

FCU va debuta, în campionat, la
Craiova! Severinul rãmâne, iar,

fãrã fotbal!
indiferent de eºalon, pe
Stadionul Ion Oblemenco, dacã
achitã suma de 10.000 de euro/
joc ºi nu se suprapune cu
programul echipei din Liga 1,
CS Universitatea Craiova.

Alte 2 echipe care au jucat în
trecut pe Stadionul Municipal
din Târgu Jiu, unde achitau sub
1000 euro/joc, au clacat runda
precedentã. Dacã Pandurii a fost
învinsã, la Târgu Jiu, de Petrolul, scor 4-0, Viitorul Pandurii a pierdut cu 1-

0 la Farul Constanþa.
Echipa antrenatã de
Flavius Stoican
fusese învinsã ºi de
Universitatea Cluj,
scor 1-2, la Târgu
Jiu, în urmã cu 2

etape, astfel cã, de pe 2, loc pe care îl
ocupa în iarnã, a picat tocmai pe 8 ºi
riscã sã rateze prezenþa în play-off.
   Ceee ce este însã important pentru
mehedinþeni, reprezintã faptul cã
Municipalul severinean a rãmas, din
nou, fãrã fotbal, în lipsa unei echipe
locale!

Programul etapei a 18-a
Sâmbãtã
Ora 11:00, CSM Slatina - Farul Constanþa
Ora 11:00, Aerostar Bacãu - Pandurii Târgu Jiu
Ora 11:00, Gloria Buzãu - Unirea Slobozia
Ora 12:00, Rapid Bucureºti - FK Csikszereda
Duminicã
Ora 11:00, Dunãrea Cãlãraºi - Ripensia Timiºoara
Ora 11:00, Viitorul Pandurii Târgu Jiu - CSM Reºiþa
Ora 13:00, Politehnica Timiºoara - Metaloglobus Bucureºti
Luni
Ora 15:30, FC Maramureº Recea - Universitatea Cluj
Marþi
Ora 19:00, U Craiova 1948 - CS Mioveni
Concordia Chiajna ºi Petrolul Ploieºti - stau.

 Mircea  Oglindoiu

Noi medalii pentru atleþii severineni
obþinut un timp foarte bun, 1
minut, 52 de secunde ºi 55 de
sutimi. Este practic un personal
best. Mã simt foarte mândru, pentru

cele 2 medalii. Targhetul meu e sã
mã calific la Europene ºi chiar
Mondiale”, a declarat severineanul
Adrian Bondoc.
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Mã nepoate, sã prãvãli
nerodu de Sucã de râs, nu sã mai
putea ridica de pe jos, cã cicã a auzit
el cã al lu Zbanghiu are bubat di la
virusu ãsta. ªi el nu are. Nici virus,
nici bubat, aºa cã acuma face haz
pe seama lu ãla micu. Bine, îl
potolii, cã-i aplicai metoda a treia
ºi de fro trei zile nu mai zâce pâs.

Nu acelaºi lucru se poate spune
despre unii edili, mai guralivi de
felul lor, ceea ce nu e tocmai rãu,
da unii se ºi cred cei mai deºtepþi.
Dupã rãzbelu lu nea Truºcã, di la
ªimian, cu nea Aladin, ºefu di la
judeþ, care încã nu sã fârºi de-a
binelea, apãru alt primar uitat de
alegãtori în foncþie. Îmi zisã Tanþa

lu Pecingine, care e de pin Burila
la origini, cã edilulului ei i sã
umflarã muºchii ºi sã supãrã tare
pe nea Georgescu. Mai mult, îl fãcu
ºi mincinos pe nea Aladin, semn
ca începe sã iasã fum de rãzbel.
Zisã nea Cicic, cã data viitoare sã
mai gândeºte de unde ºi cum
candideazã, de parcã ar fi vreo
mirare. Mirare e cã a uitat ºi anii
de când sã tot lãfãie pe scaun, de
parcã altu n-ar mai avea comuna
asta. Candidat, nu scaun, cã ºi alea

 nea Mãrin

Sucã, nea edilu cu muºchi din Mehedinþi, întrecerea cu gazele,
subprefectu cu ochii vineþi ºi supãrarea lu nea Mazilu

se schimbã mai des. Aia e cu nea
Cicic, nu sã lasã dat deoparte, sã-i
lase ºi pe alþii, mai tinerei, sã vinã
cu avânt, cu ceva poftã de muncã,
sã sã mai schimbe ceva ºi în viaþa
oamenilor de pe acolo. Cã altfel
nimica nu sã prea schimbã ºi aºa
au trecut fro 25 de ani ºi mai bine.

Între timp, întrecere mare cu
Mehedinþi Gaz, sã fie preluat, cu
implicarea lu nea Virgil, ministru
la butoanele di la Energie ºi bãieþii
ãºtia sã sã ocupe de alimentarea cu
gaze pin judeþ ºi pin Severin. Sã
vezi ce o sã curgã cu conductãraie,
o sã sã depãºeascã planu de gaze
pe metru pãtrat, ce sã mai. ªi când
te gândeºti cã lu nea Virgil, pe

vremuri, pe când era ‘mnealui pi la
Petrom ºi vindea butelii, nu prea-i
cãdea pe plus alimentarea cu gaze.

Mã nepoate, sã pusã subprefect
di la USR, pe nea Chiriac, pe nea
Claudiu, de l-au bãtut unii în
campanie, cicã i-au umflat ochii. Pe
probabilitatea asta, se poate spune
cã dacã iei bãtaie în campanie poþi
sã ajungi pe funcþie mare. Adicã
suptprefect. Dacã sã lãsa cu ceva
mai estetic, sigur ajungea prefect.
Data viitoare, poate! Dupã faptã ºi

rãsplatã, cicã, acuma sã vedem ce
foncþii sã mai împart, cã au mai
rãmas scaune de schimbat. Sunt
unii care dau din coate sã-ºi
pãstreze locul pe care stau ºi au stat
sub toate guvernãrile, alþii sã îl
rezerve ºi alþii sã mai apuce ce mai
rãmâne.

Numai nea Mazilu e tare
supãrat, cã niciun amendament
din cele citite de ‘mnealui, di la
ditai tribuna Parlamentului, nu a
trecut ºi toate au picat la vot, mai
rãu decât pica corentu la ‘mnealui
pe stradã, înainte de ‘89. E atât de
mâhnit omu, cã în ultimele zile a

dormit doar 10 ore pe noapte. Da
cicã o sã recupereze, în plen. Între
timp, tanti Furu îºi freca mâinile de
bucurie, cã toate cele citite de nea
Mazilu nu au ecou în voturi. Bine,
‘mneaei sã bucura degeaba, cã
unele dintre amendamente vizau
investiþii pe proiecte europene în
Mehedinþi, aºa cã oamenii ar trebui
sã mai afle una, alta. Da pãnã
atuncea, poate face ºi nea Mazilu o
conferinþã, ceva, îl ia ºi pe nea
Folescu ºi fac ºi ‘mnealor ceva
opoziþie.

Pãnã data viitoare, hai sã fiþi iubiþi
ºi optimiºti!

Plãþile pentru Mãsura 2 – Granturi pentru
capital de lucru vor începe imediat ce

Bugetul 2021 este aprobat
   În urma numeroaselor solicitãri din partea mediului de afaceri,
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului ºi Turismului subliniazã cã plãþile
pentru Mãsura 2 “Granturi pentru capital de lucru” vor începe imediat ce
Bugetul 2021 va fi votat de Parlament ºi va apãrea în Monitorul Oficial.
   Ministerul Economiei, Antreprenoriatului ºi Turismului gestioneazã
schema de ajutor de stat instituitã prin OUG 130 din 31 iulie 2020 privind
unele mãsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe
nerambursabile, aferente Programului Operaþional Competitivitate 2014-
2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.  Biroul de presã


