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Preasfinþitul Pãrinte Nicodim va
participa la festivitãþile prilejuite de împlinirea
a 450 de ani de la prima atestare documentarã
a satului Voloiac.

   În Duminica a XV-a dupã Rusalii, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim va participa la festivitãþile prilejuite
de împlinirea a 450 de ani de la prima atestare
documentarã a satului Voloiac. Programul zilei
va debuta cu Sfânta Liturghie sãvârºitã de ierarhul
mehedinþenilor, având alãturi un ales sobor de
preoþi ºi diaconi. Slujba euharisticã va fi urmatã
de sfinþirea capelei ºi a trapezei construite în curtea
bisericii parohiale. Manifestãrile vor continua cu
lansarea cãrþii, „Repere istorice”, având ca autor
pe Prof. dr. Tudor Rãþoi.

Pãrintele Arnãutu Gheorghe, parohul acestei
comunitãþi, invitã pe toþi fiii satului ºi pe toþi cei
care doresc, sã participe la acest eveniment.

Voloiac - 450 de ani
de la prima atestare

documentarã

Pamfil ªeicaru ºi
Mânãstirea „Sfânta Ana”,

ctitoria sa de la Orºova

   PSD scade TVA-ul pentru lemnele de foc de la 19% la 5% ºi ajutã
milioane de români sã nu stea o iarnã întreagã în frig!
   Iniþiativa PSD votatã în Camera Deputaþilor susþine în primul rând persoanele
vulnerabile din zonele rurale. Acolo sunt peste 2,7 milioane de locuinþe ce
folosesc sobe cu lemne, unde trãiesc în special pensionari ºi agricultori cu
venituri mici. Aceºti oameni erau, practic, condamnaþi sã suporte iarna în
frig, fiindcã preþul lemnului de foc aproape s-a dublat în acest an.
   Soluþia PSD vine în continuarea pachetului de sprijin pentru cei afectaþi
de explozia preþurilor la încãlzire, prin plafonarea tarifelor la energie ºi
gaze. Fiindcã prioritatea noastrã este viaþa de zi cu zi a românilor!

amãnunte în pag. 12

Liviu Mazilu senator PSD Mehedinþi:

PSD ieftineºte lemnele de foc
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Poveºti din lumi
paralele

Este încã bine! Poate ne
mai daþi ºi nouã un TVA

de 5% la ceva. Promitem
cã vi-l dãm înapoi în

2024. Poate nu 5%, dar
4,99 %, sigur. Mare

povestitor  mai sunteþi,
domn ministru!!

Expoziþie de
Artã Plasticã
GORJFEST

XXXII

Nebunia
restricþiilor

Ro-Auschwitz
2021 -

Întoarcerea la
animalitate

intonând „Die
Fahne hoch!”

Cum se îndoaie
dupã vânt

Iohannisul…
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Drum lin cãtre Stele,
Petricã Mîþu Stoian!
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Într-o postare triumfalistã cu
accente cinice pe pagina sa de
socializare Ministrul Energiei,  Virgil
Daniiel Popescu ne spune
urmãtoarele: „Românii vor trece
iarna cu bine! Nu lãsãm pe nimeni
în urmã! De la 1 decembrie 2021 se
va aplica o cotã redusã de TVA de
5% ºi pentru livrarea de lemn de foc
cãtre persoanele fizice ºi juridice sau
alte entitãþi indiferent de forma
juridicã a acestora, inclusiv ºcoli,
spitale, dispensare medicale ºi
unitãþi de asistenþã socialã, sub
formã de trunchiuri, butuci,
vreascuri, ramuri. Astãzi am votat
pentru adoptarea acestor douã
proiecte de lege prin care s-au fãcut
modificãri la Codul fiscal.
“Oameni buni!!! Stimaþi severineni
ºi mehedinþeni!!!
   Domn ministru nu vã lasã în urmã
în aceastã iarnã!! Dupã compensarea
facturii de energie electricã ºi de gaz
vã va da ºi lemne, butuci, trunchiuri,
vreascuri ºi ramuri cu TVA de 5%.
Muguri nu mai are. Ne va aduce la
primãvara! Care mai prinde. Eu cred
cã domn ministru cuprins de euforia
formãrii unei majoritãþi guvernamen-
tale cu social democraþii trãieºte într-
o lume paralelã cu lumea realã.
Domn ministru daþi-vã puþin cu
revenealã!!! Haideþi sã vã explic!!
Pentru cã ocupat cu treburile þãrii
poate nu aþi mai avut timp sã mai
veniþi în mijlocul mehedinþenilor ºi
sã luaþi pulsul mulþimii.
   Suntem în luna noiembrie!! Dacã tu
crezi cã o cota de TVA de 5%  va ajuta
pe cineva care se încãlzeºte cu lemne
în acest moment, vorbim totuºi de luna
noiembrie, te înºeli amarnic!! Pentru
simplu fapt cã cei care se încãlzesc cu
lemne, deja ºi-au achiziþionat
combustibilul necesar, iar pentru cei
puþini, cei care nu ºi l-au achiziþionat,
la preþul prohibitiv al metrului cub de
lemn de acum existent pe piaþa, TVA-
ul de 5% despre care vorbeºti este
frecþie la picior de lemn. În altã ordine
de idei, lemnele se cumpãrã
primãvara sau vara, domn ministru.
Pentru a se usca. Dacã vrei sã
cumperi lemne mai ieftine în Severin
sau în Mehedinþi le cumperi în luna
aprilie sau în luna mai, domn

Poveºti din lumi paralele

Povestea de dragoste dintre PNL
ºi PSD nu e nici nouã, nici
neaºteptatã, dar e mereu
surprinzãtoare atunci când se
produce dupã o vreme îndelungatã
în care mai cã ai fi jurat cã sunt
parteneri ireconciliabili.

Nici PSD de sub tutela lui
Marcel Ciolacu nu e PSD de pe
vremea lui Adrian Nãstase, dar
nici PNL cu Florin Cîþu la timonã
nu e cel de pe vremea lui Crin
Antonescu. Fiecare partid a trecut
prin multe, iar acum putem
constata cu uºurinþã cã e evidentã
diluþie, un distrofism accentuat de
la un ciclu electoral la altul.

Acum, graþie eºecului
lamentabil al preºedintelui Klaus
Iohannis de a oferi ºi menþine un
echilibru pe scena politicã, o
balanþã pozitivã între putere ºi
opoziþie, normal cã PNL ºi PSD
regãsesc uºor poziþiile amiciþiei
din vremea USL, când au rãsturnat
regimul Boc-Bãsescu. E o alianþã
care, dincolo de ironiile sau
acuzele de azi, a funcþionat
excelent atunci când a avut în faþã
un adversar puternic, ºi Bãsescu
a fost un asemenea competitor,
unul de talie grea.

Iohannis nu e un adversar uºor,
dimpotrivã. În logica aceasta (care
poate funcþiona pânã la alegeri)

Fronturile de acasã

 Valeriu PERA

amiciþia PSD-PNL se contureazã
ca o variantã de forþã la alianþa
Iohannis-Cioloº. La orizontul
viitoarelor scrutinuri electorale
cam acestea vor fi marile fronturi.

Pânã atunci, lãsând deoparte
frisoanele politice, rãmânem tot cu
problema pandemiei pe cap, tot cu
neputinþa sistemului, a statului
român, de a se articula coerent ºi
eficient împotriva acestui flagel
cumplit. Cã ne place sau nu deja e
aruncat în aerul dezbaterii publice
scenariul unei semi-carantine
naþionale, de o lunã de zile.

Ce spune imunologul Radu
Ciornei ar trebui sã ne dea de
gândit tuturor: “Voi fi scurt ºi
tranºant. În acest moment al
pandemiei, în care mor într-o zi
mai mulþi oameni decât are
România membri ai
Parlamentului, sau dacã ar cãdea
toate aeronavele Tarom trimise în
teritoriu, ºcoala nu poate fi
deschisã. Cu acest grad de
ocupare în ATI, a trimite ºcoala ºi
absolut tot ce se poate în online ºi
munca de la domiciliu sunt o
obligaþie. Ceea ce fac astãzi
guvernanþii prin neinstituirea stãrii
de urgenþã la acest grad de
încãrcare în spitale ºi ratã de
decese este genocid. Eu cred cã
un lockdown între 10 decembrie
ºi 10 ianuarie, ce va fi hulit ºi de
comercianþi, ºi de multe alte
categorii, poate salva câteva mii de
vieþi, pânã în luna aprilie.”

Nu e deloc plãcutã ideea cã de
sãrbãtori sã fim în stare de urgenþã.
Am vrea sãrbãtori frumoase,  zile
de bucurie. Avem de ales însã.
Avem de pus în balanþã cum e mai
bine. ªtim ce a urmat dupã o varã
foarte... permisivã.

Ne permitem sã avem ºi o lunã
decembrie la fel de permisivã?

ministru! 400-500 lei metrul cub! În
august sau septembrie 800-900 de lei
metrul cub. Acum nu-þi mai fac calculul
cât costã încãlzirea unei locuinþe cu
combustibil solid. Cam dublu faþã de
factura dumneata de gaze. Dar de fapt,
voi toþi politicienii din Mehedinþi, se
pare cã nu prea trãiþi în lumea realã.
Pentru cã voi, de la stânga la dreapta,
sunteþi toþi racordaþi la gaz ºi vã doare
în cot de promisiunile fãcute ºi de
alegãtor.  De fapt voi ºi lãtrãii voºtri
politici trãiþi într-o lume paralelã  în care
curge numai lapte ºi miere ºi încã mai
credeþi în rolul vostru mesianic în viaþa
unui judeþ sãrac  aflat pe ultimele locuri
în statisticile  economice ºi sociale. Iar
dacã cei care se încãlzesc cu
combustibil solid ar fi stat dupã TVA-
ul vostru de 5% la lemne, trunchiuri,
butuci, vreascuri ºi ramuri cu
siguranþã tremurau de frig acum  în
case. În rest pe la noi prin Mehedinþi
este bine domn ministru! Facturile la
energie electricã s-au dublat, cele la
gaze s-au triplat, avem gigacalorie cu
preþ de preþ, tinerii ne tot pleacã,
bunicii ni se duc. Este încã bine! Poate
ne mai daþi ºi nouã un TVA de 5% la
ceva. Promitem cã vi-l dãm înapoi în
2024. Poate nu 5%, dar 4,99 %, sigur.
Mare povestitor  mai sunteþi, domn
ministru!!
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Expoziþie de Artã Plasticã
GORJFEST XXXII

Despre pretenþia lui Cîþu, ca PNL
sã propunã/sã aibã ºi premier ºi
ministru la Finanþe, PSD considerã

cã este, din nou, exageratã. NU
funcþiile sunt prioritatea PSD acum,
ci soluþiile! Cîþu ar fi bine sã nu mai

Liviu Mazilu senator PSD:
PNL NU VA PROPUNE ªI

PREMIERUL ªI MINISTRUL DE
FINANÞE!

confunde realitatea cu ficþiunea ºi
sã facã un efort sã scape de obsesia
funcþiilor. Premierul demis trebuie
sã deschidã ochii ºi sã vadã
prãpãdul “reuºit” de guvernare sa,
sã asculte, sã vadã ºi sã înþeleagã
suferinþele ºi problemele oamenilor
ºi sã dea o ºansã raþiunii care
construieºte, nu patimii care
demoleazã. Oricât ºi-ar dori, Cîþu
nu mai poate fi premier într-un
guvern cu PSD!

Ei vorbesc despre funcþii, noi
vorbim despre soluþii pentru
cetãþeni ºi pentru ieºirea din crizã.
Ei vorbesc despre funcþia de
premier, noi vorbim despre
necesitatea majorãrii alocaþiilor. Ei
se gândesc la funcþia de ministru
al Finanþelor, noi ne gândim la
creºterea salariului minim ºi a
pensiilor. Dupã ce ne vom înþelege
asupra programului de guvernare,
vom discuta ºi despre funcþii. Întâi
despre problemele oamenilor ºi
apoi despre funcþii. Iar ministerele
ce vor reveni PSD nu vor fi
considerate trofee politice, ci
rãspunderi ºi obligaþii faþã de
cetãþeni.  Biroul de presã

Mãsurile testate pe români sunt în
premierã mondialã

Redactia ART-EMIS
07 Noiembrie 2021

Vã prezentãm atenþiei un text
preluat cu acordul sursei[1]despre

ceea ce se întâmplã în România
zilelor noastre (Redacþia)

   Heather Papowitz aplicã pe
români un experiment unic în lume.

Mai exact, o etapã ineditã a marelui
experiment global, care n-a mai fost
încercatã pe nicio altã naþie.
   Oamenii inteligenþi au înþeles cã existã
un desfãºurãtor centralizat. Cã
politicienii din nicio þarã nu iau mãsuri
„anti-pandemie” dupã cum îi taie capul
ºi nu investigheazã lucrurile ºtiinþific, cu
experþi medicali proprii. Nu: mãsurile
sunt diverse doar pentru cã sunt în
etape diferite de „implementare” cum
se zicea când indicaþiile veneau de la
UE ºi de la F.M.I.. Dar opþiunile vin
din acelaºi mare ghid comun. ªi,
foarte important: ce se face într-o þarã
din program se va face în toate
celelalte la un moment dat.
   De când am auzit cã reprezentanta
OMS (care e Ministerul Sãnãtãþii în
noul guvern mondial) a fost implicatã
în experimentul New York în

primãvara lui ‘90 am ºtiut cã nu-i a
bunã. Cã au trimis pe cineva cu grad
înalt la nivel ocult, care sã punã
lucrurile la punct. La prima vedere, era
vorba de rãmânerea în urmã a
românilor ºi bulgarilor, cei mai
nevaccinaþi din lagãrul U.E. Un decalaj
de 30-40 de procente pe care madam
Papowitz îl avea de recuperat în cele 2
luni de ºedere în þara noastrã pe post
de „consilier sovietic” plenipotenþiar.
Pentru aceastã poziþie „codaºã” în
opinia lor, nu puteau fi pedepsiþi
conducãtorii. Pentru cã aceºtia sunt cei
mai obedienþi de pe mapamond. Nu
ai de unde gãsi slugi mai bune. (Sã
vedem dacã n-a gãsit în armatã
executant mai bun în „Ciucã al
nostru”.) Deci de pedepsit urma sã fie
pedepsit poporul, nu cozile de topor.

Eleganta salã “Gheorghe
Anghel” a Palatului culturii „Teodor
Costescu” a gãzduit luni, 8
noiembrie a.c., de la orele 17,
vernisajul unei expoziþii de artã
plasticã - picturã ºi graficã -
aparþinând Centrului creaþiei
populare Gorj, sub egida Consiliului
judeþean Gorj, în cadrul manifestãrii
de rang internaþional GORJFEST,
ediþia XXXII.
   În expoziþie sunt lucrãri - peste 60
- frumos, profesionist  panotate, ale
unor artiºti plastici din mai multe þãri,
printre care, în afarã de România, am
mai notat: Republica Moldova,
Bulgaria, Serbia, Canada, Maroc,

Franþa, Austria, Israel, Italia, Cipru.
   Au fost prezenþi din partea
iniþiatorilor proiectului acesta, dl.
Ion CEPOI, director al Centrului
creaþiei populare - ocazie cu care
domnia-sa a prezentat în premierã
publicului prezent, ultimul volum
personal, apãrut în 2021,
ROMANÞE PENTRU PREA TÂRZIU,
poeme de dragoste pe timp de
pandemie - ºi dl Teodor DÃDÃLÃU,
artist fotograf ºi promotor fervent
al proiectului, nu doar fondator
alãturi de alþii.
   Din partea gazdelor,  nu au lipsit
Sorin VIDAN, managerul Palatului
culturii, Crina BEBEC, amfitrionul
manifestãrii, ºi Oara-Larisa Mindoiu,
artist plastic, dedicat unor astfel de
proiecte ºi iniþiator al altora la fel de
prolifice ºi percutante cultural.
   În aceste împrejurãri, Teodor
Dãdãlãu ºi Crina Bebec au anunþat
un alt posibil proiect asupra cãruia
au discutat ºi au perfectat câteva
puncte esenþiale ale desfãºurãrii lui,
intitulat COLOANA NEAMULUI
ROMÂNESC - DE LA APOLODOR
DIN DAMASC LA CONSTANTIN
BRÂNCUªI, proiect axat tot pe
valorificarea fondului plastic
românesc, dar nu numai, el putând
fi extins ºi la alte coordonate
cultural-artistice ºi istorice.
   Expoziþia vernisatã luni va fi
deschisã publicului pânã pe 22
noiembrie a.c., când gazdele se vor
pregãti pentru manifestarea
proprie, ZILELE PALATULUI
CULTURII TEODOR COSTESCU.

D.D.S. Continuare în pag. 5
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Luni, 8 noiembrie 2021, când
Biserica Ortodoxã prãznuieºte
Soborul Sfinþilor Arhangheli Mihail
ºi Gavriil, Mãnãstirea Baia de
Aramã, ctitoria Sfântului Constantin
Brâncoveanu, a îmbrãcat haina de
sãrbãtoare primind vizita pastoralã
a Preasfinþitului Pãrinte Nicodim
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
vizitã ce a fost prilejuitã de hirotonia
întru preot a diaconului Muscalu
Victor - Dãnuþ.

Sfânta ºi Dumnezeiascã Liturghie

Hram ºi hirotonie de preot la Mãnãstirea Baia de Aramã

a fost oficiatã de Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim Episcopul Severinului ºi
Strehaiei înconjurat de un ales sobor
de preoþi ºi diaconi.

Rãspunsurile liturgice au fost
date de grupul psaltic „Sfântul
Nicodim de la Tismana” al
Catedralei Episcopale din Drobeta
Turnu Severin.

Dupã Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie, Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim Episcopul Severinului ºi
Strehaiei a rostit cuvânt de învãþãturã

prin care a subliniat câteva date
privind sãrbãtoarea de astãzi.
A amintit de ierarhia
îngereascã, dar ºi despre
crearea ºi cãderea îngerilor.

Dupã cuvântul de învãþãturã
ierarhul a înmânat preotului
hirotonit Sfânta Evanghelie,
Sfânta Cruce, Liturghierul ºi
cartea de hirotonie.

Dupã aceste momente
încãrcate de emoþii pãrintele
Muscalu Victor - Dãnuþ a rostit
un cuvânt de învãþãturã prin
care a subliniat mãreþia ºi
sublimul preoþiei, misiune cu

care Dumnezeu a înzestrat pe om.
De asemenea, a adus mulþumire
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
pentru purtarea de grijã ºi încrederea
acordatã, a mulþumit familiei pentru
susþinere, a mulþumit profesorilor,
pãrinþilor profesori ai Seminarului
Teologic Ortodox Sfântul Grigorie
Teologul din Craiova ºi ai Facultãþii
de Teologie Ortodoxã din Craiova
pentru munca, sfaturile ºi
îndemnurile primite, a mulþumit

credincioºilor prezenþi pentru
dragostea de care au dat dovadã
totodatã îndemnându-i sã participe
împreunã la Sfintele Liturghii.

Pãrintele Muscalu Victor Dãnuþ
s-a nãscut la 4 august 1997, în
satul Negoeºti, aparþinãtor de
oraºul Baia de Aramã. A urmat
cursurile ªcolii cu clasele I-VIII
Negoeºti, Seminarul Teologic
Ortodox “Sfântul Grigorie
Teologul” - Craiova, Facultatea de
Teologie Ortodoxã Craiova. Din
anul 2020 este profesor de religie
la Colegiul Tehnologic Constantin
Brâncoveanu din Baia de Aramã.
Pãrintele Victor este ºi autorul
monografiei bisericilor din Parohia
Titerleºti ºi “Viaþa unui sat de munte
- monografia satului Negoeºti”.

La sfârºit, Pãrintele Protoiereu
Vasile Ganþu a mulþumit
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
pentru participarea în mijlocul
credincioºilor, pentru purtarea de
grijã faþã de credincioºii din
Protoieria Baia de Aramã.

    Diac. Nicolae-Sorin Marin

În Duminica a XXIV-a dupã
Rusalii, biserica parohialã „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe - Vechi”
din oraºul Drobeta Turnu Severin,
Protopopiatul Drobeta Turnu
Severin, judeþul Mehedinþi, a primit
vizita pastoralã a Preasfinþitului
Pãrinte Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei. Aceastã
vizitã pastoralã a fost prilejuitã de
instalarea ca preot slujitor, a
preacucernicului pãrinte Gabriel-
Constantin Ursache-Þucã.

Sfânta ºi dumnezeiasca Liturghie
a fost oficiatã de Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei înconjurat de un ales sobor
de preoþi ºi diaconi.

Rãspunsurile liturgice au fost date
de grupul psaltic „Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe” al Catedralei
Episcopale din Drobeta Turnu Severin.

La finalul Sfintei Liturghii,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
a aºezat la sufletele celor prezenþi

Un nou preot slujitor la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”-
Vechi din Drobeta Turnu Severin

cuvântul de învãþãturã prin care
a amintit despre pericopa
Evangheliei, de asemenea a
subliniat importanþa rugãciunii
pentru cei adormiþi. Preasfinþia Sa,
a mulþumit preoþilor pensionari
Ilarie Mãciucã ºi Alexandru
Negrescu pentru misiunea ce au
dus-o de-a lungul anilor în aceastã
bisericã ºi a amintit credincioºilor

prezenþi, despre pãrinþii Grigore
Petrescu ºi Marincu Tudorescu,
vrednicii slujitori din aceastã
parohie care au trecut la Domnul.

Dupã cuvântul de învãþãturã
rostit de Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Preacucernicul Pãrinte
Protoiereu Gheorghe Popescu a dat
citire actului de instalare ca preot
slujitor a preacucernicului pãrinte

Gabriel Constantin Ursache-Þucã.
Dupã aceste momente,

Preasfinþitul Pãrinte Nicodim
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
a înmânat preotului slujitor Sfânta
Evanghelie, Sfânta Cruce,
Liturghierul ºi actul de numire ca
preot slujitor al parohiei „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe”.

Pãrintele Gabriel Constantin
Ursache-Þucã, a rostit la final un
cuvânt prin care a subliniat ajutorul
primit în viaþa ºi familia sa, de la
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.
De asemenea, a adus mulþumire
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
pentru purtarea de grijã ºi pentru
încrederea acordatã, a mulþumit
preoþilor slujitori ai parohiei Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe, care l-au
primit cu bucurie, a mulþumit
familiei sale care i-a fost alãturi, dar
ºi credincioºilor care au venit la
Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie.

   Diac. Nicolae-Sorin Marin
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Directorul executiv ºi
preºedintele Asociaþiei pentru
Toleranþã din Barcelona, Carlos
Baste Lopez organizeazã în perioada
12-15 noiembrie 2021 o Conferinþã
Interna-þionalã cu tema “Candelã
împotriva timpului. Dupã 30 de ani”.
Pe parcursul celor patru zile ale
conferinþei vor fi abordate teme
incitante, precum Revoluþia din
Decembrie 1989, schimbãrile
socio-politice din Europa Centralã
ºi de Est, disidenþe în perioada
comunistã, comunismul în Europa
Centralã ºi de Est, urmãrile pe termen
lung ale dictaturii comuniste ºi
cultura memoriei.
   România va fi reprezentatã la
aceastã conferinþã de doamna
ILEANA MATEESCU, preºedinta
Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi Politici,
Filiala Mehedinþi (foto).
   Evenimentul are loc în parteneriat
cu Forumul Democrat al Germanilor

LA BARCELONA, DESPRE ROMÂNIA COMUNISTÃ

Când Iohannis a ieºit a doua zi de la
venirea „guvernatoarei” sã anunþe
mãsurile, pãrea cã e ca înainte.
Restricþiile erau aberante, dar deja în
vigoare. (Mãcar prin ordin televizat, cã
ei nu se mai încurcã cu legi ºi
constituþii.) Dupã care a venit bomba:
interdicþia nevaccinaþilor de a mai cãlca
în instituþii publice. Adicã
transformarea lor în non-cetãþeni fãrã
acces la justiþie, la birocraþia care emite
actele doveditoare cã eºti cetãþean.
   Existã þãri mai avansate în
experimentul „Marii resetãri”.
(Despre care nu ºtim nici unde
duce, nici cât e programat sã dureze,
ca etapã de tranziþie.) Australienii au
lagãrele pregãtite pentru nevaccinaþi
ºi o serie nesfârºitã de carantinãri la

Mãsurile testate pe români sunt în premierã mondialã urmare din pag. 3

ºi al Fundaþiei Europene pentru
ªtiinþã ºi Cercetare din Berlin
(Europaische Stiftung fur
Wissenschaft und Forschung
Berlin). Pe lângã prelegeri, dezbateri
ºi mese rotunde, în cadrul
conferinþei vor mai avea loc un
vernisaj, o prezentare de carte ºi un
workshop la care vor participa
cunoscute memoriale din Europa. Va
fi prezentatã publicului expoziþia
itinerantã a Muzeului Memorial
“Runde Ecke” din Leipzig, care va fi
deschisã de consulul Republicii
Federale Germania Ralf
Krautkramer, ºi de ºefa Secþiei
culturã, educaþie ºi probleme ale
minoritãþilor a Ambasadei Germaniei
în România, dr. Saskia Schmidt.
Sâmbãtã, de la ora 17.30, vor fi
lansate volumele “Gulagul
Bãrãganului” ºi „Trei generaþii de
eroi” în prezenþa autorilor, Ileana ºi
Marcel MATEESCU.

   Întâlnirea doreºte a fi un pas în
plus dupã documentare ºi
cercetare, pentru a vedea cum
poate fi valorificat acest patrimoniu
cultural ºi cultura memoriei.
   Dacã ne uitãm pe parcursul
schimbãrilor care au avut loc dupã
1989 în Europa de Est, mai ales în
domeniul politic, dar nu numai, dacã
ne gândim ce au vrut europenii în
momentul 1989 când au ieºit în stradã
pentru libertate, pentru cãderea
comunismului, pentru o viaþã
democraticã în libertate ºi cum a
evoluat viaþa socio-politicã în
România ºi toatã Europa de est, se
observã cã nu sunt motive de
satisfacþie. Idealurile ºi speranþele
luptãtorilor împotriva comunismului
nu au fost toate împlinite, au fost ºi
plusuri, dar ºi destule lucruri care nu
au mers foarte bine mai ales în zona
politicului, poate ºi pentru faptul cã
în rãsãritul Europei nu a avut în spate

o viaþã politicã democratã.
   Pe 13 noiembrie, va fi prima zi a
seriei de filme împotriva
totalitarismului. Se va proiecta un
documentar despre Khmerii Roºii
(Imaginea pierdutã) ºi altul despre
holocaustul evreiesc (Eva stories).
Între ele va fi ascultatã conferinþa
d-nei Ileana Mateescu ºi Fernando
García Navarro, prof. universitar
specializat în totalitarism.

nivel local. Italia a impus adeverinþa
cu cod de bare pentru a munci.
Mãsurã de o gravitate extremã,
urmatã parþial ºi de alte þãri. Neo-
zeelandezii au variantele absurde de
lockdown-uri totale declarate pentru
un singur caz. O „pandemie de o
persoanã”. Francezii au fost prima
þarã mare, care a venit cu blocarea
accesului în malluri ºi restaurante.
America are ordinul dat de Biden
(doar la televizor, fãrã sã fi emis un
act legislativ, nici el) privind firmele
cu peste 100 de salariaþi ºi cele în
relaþie cu statul. (Observaþi cã totul
e mai mult operaþiune psihologicã
decât juridicã.)
   Dar toate aceste þãri au rate de
vaccinare de cel puþin 60%. Mãsurile

sunt atroce, dar se referã la un
procent mai mic de populaþie, întrucât
existã ºi activitãþi din care ai putea
trãi (momentan) fãrã codul de bare.
La noi vorbim de 70% din populaþie,
o majoritate consistentã exclusã din
societate. Doar într-o colonie se putea
imagina ca persecutatã ºi exclusã sã
fie tocmai majoritatea.
   Este, în plus, aspectul economic.
Alungarea a 70% din clientelã ºi din
forþa de muncã e de naturã sã
prãbuºeascã orice economie, cât de
vibrantã ar fi ea. Darãmite una pe
perfuziile datoriilor externe. Un gest
atât de iresponsabil nu se poate
experimenta decât într-o colonie
inertã, care a dovedit cã acceptã orice.
   Implicaþiile transformãrii a 70% din
popor în non-cetãþeni sunt imposibil
de anticipat. ªi ele ne duc cu gândul
la scenariile cele mai ºocante propuse
de planificatorii de la Davos. Cele cu
„nu vei avea nimic în proprietate ºi
vei fi fericit”. Sau genul de predicþii
nãscute pe marginea Agendei 2030.
Adicã înghesuirea populaþiei în baterii
urbane ca fermele „moderne” de
crescut pãsãri, pustiirea satelor
pentru agriculturã intensivã de
organisme modificate genetic ºi
rezervaþii bio accesibile doar elitei.
Care rezervaþii sã serveascã ºi unei

noi economii „verzi”, prin care cei
productivi sã devinã cotizanþi la
baronii deþinãtori de pãduri, de la
care sã cumpere credite de carbon
pentru poluarea produsã de simpla
lor existenþã.
   Un om fãrã acces în primãrie,
administraþii fiscale, tribunale sau
bãnci poate fi jupuit de proprietate ºi
conturi. Poate fi împiedicat sã îºi
câºtige traiul ºi ca antreprenor, dacã
nu doreºte sã rãmânã angajat vaccinat
sau testat sãptãmânal pe banii lui.
Poate fi exclus de la economia
financiarã, dacã se face tranziþia la banii
digitali. Nu e doar un marginalizat,
care are voie doar sã treacã pe trotuarul
unde sunt mese la terasã, dar nu are
voie sã se aºeze pe scaun cã
„îmbolnãveºte vaccinaþii” în acelaºi aer
liber. Pe care îl respirã oricum, trecând
practic printre mesele de pe trotuar.
Aºadar, Heather Papowitz nu e aici
câteva luni doar ca sã raporteze o
spectaculoasã creºtere a vaccinãrii de
la 30 la 80%. E pentru a testa o etapã
ineditã, nemaiîncercatã nicãieri ºi atât
de iute. Suntem terapia de ºoc a noii
ordini mondiale.

Aranjament grafic - I.M.
[1] sursa - https://evadare.ro/politica/
masurile-testate-pe-romani-sunt-in-
premiera-mondiala/ - 23 octombrie 2021

Comunicat de presã
Procurorii DNA au clasat rapid plângerea depusã de Ciolacu împotriva lui

Florin Cîþu. Iatã deci cum ºi ultimele rãmãºiþe ale baletului “PSD-ul lui Ciolacu
în opoziþie” sunt eliminate. DNA s-a miºcat repede, pentru cã interesul lui
Iohannis acum e sã aibã controlul deplin asupra parlamentului ºi guvernului,
prin noua idilã PSD+PNL. Iar aceastã idilã trebuie hrãnitã corect.
   Români, aºa face ºi desface sistemul jocurile, aºa se fac guvernele, aºa se
vând interesele ºi resursele þãrii, aºa se îngroapã ºi se distrug adversarii
politici ºi oricine le stã în cale. Vãzând ce eficient se miºcã procurorii din
România când sistemul o cere, nu mai poate crede nimeni astãzi cã Liviu
Dragnea a fost condamnat altfel decât la comandã politicã.
https://www.facebook.com/AliantaPentruPatrie/posts/127835142966948

Biroul de presã, Bucureºti, 9 noiembrie 2021
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (XII)
ªcoala a reînceput dupã “vacanþa forþatã” în aceleaºi

condiþii de lagãr: mãºti faciale, distanþare socialã, ameninþãri
permanente cu închiderea claselor - trecere în online - ºi
cu a ºcolii dacã se constatã jumãtate din clase ca trecute în
online, apoi, ameninþarea subtilã cu rata de vaccinare a
personalului didactic ºi nedidactic, care trebuie sã fie peste
60%, altfel, ºcoala este trecutã - ºi s-a procedat în acest
sens, deja, cu multe ºcoli, mai ales din mediul rural -
ameninþare care vizeazã obligarea profesorilor, cu deosebire,
sã se vaccineze, status pe care oficialii arafaþi îl trec, zic ei,
discret, ca primã etapã, prin învrãjbirea pãrinþilor ºi a
profesorilor… nevaccinaþi!

Profesorii sunt vizaþi de aceste mãsuri naziste, dar se uitã
de faptul cã ºi ei, ca ºi medicii sau poliþiºtii, sã spunem,
sunt “în prima linie” de pericol de infectare, dacã elevii sunt
atât de expuºi infectãrilor, dar ei, profesorii, nici cei
vaccinaþi, nici cei nevaccinaþi, nu primesc niciun spor
salarial, nicio centimã în plus pentru aceastã expunere
zilnicã, faþã în faþã cu elevii, timp de 4-6 ore, cel puþin,
cinci zile pe sãptãmânã.

În schimb, guvernul gãseºte bani sã dea vouchere de
100 de lei celor deja vaccinaþi cu toate cele trei doze! De
unde, aceºti bani? Din buget, desigur, de acolo unde ºi cei
nevaccinaþi contribuie! Cu ce drept, se ridicã întrebarea,
hotãrãºte astfel primul ministru Cîþu sã dea banii (ºi ai)
nevaccinaþilor, celor care s-au vaccinat? De unde acest
privilegiu acordat din contribuþia celor care preferã libertatea
de a alege altfel decât cei care au ales cum le convine
guvernanþilor? Nu este asta o dictaturã de tip totalitarist, ca
sã nu spunem nazist, de-a dreptul? Pentru cã aºa era ºi în
timpul acelui regim nefast, cei marcaþi cu “steaua galbenã”,
spre exemplu, nu aveau voie sã beneficieze de anumite
drepturi ºi libertãþi, iar averea confiscatã de la cei purtãtori
de “stea galbenã” era împãrþitã discerþionar, între cei care
stabiliserã acesatã… regulã anti-umanã!

ªi, apropos, iarãºi, de protecþia elevilor ºi a profesorilor
în cazul cursurilor “faþã în faþã”: testarea acestora prin
prelevarea de salivã se va face cu teste achiþionate de la
firma “Eva Healthcare” SRL, câºtigãtoarea unei licitaþii
organizate pentru gãsirea unui furnizor. Ei, bine, spun surse
mediatice, cã firma aceasta este controlatã, “din spate”, de
cãtre “clanul Cãmãtaru”, un vestit “clan interlop”. Firma
acestuia va furniza 1 milion de teste de salivã, din cele 9
milioane aferente primului lot, lot despre care a anunþat cu
mare fast ºi ministrul Câmpeanu. Totalul testelor de salivã
se cifreazã la 70 de milioane, costul lor ridicându-se la
1.050.000.000 lei, fãrã TVA! Cu TVA, trebuie doar sã mai
adãugãm 19% la aceastã sumã.  Aºadar, iatã, bani berechet,
care ies ca din jobenul magicianului ºi sunt puºi la dispoziþia
ºcolilor, altfel, vãduvite încontinuu de fonduri, ºi de
dezvoltare, ºi de investiþii, ºi de salarii, ºi de achiziþii, de
orice, practic! Concluzia ar fi simplã: prãbuºirea educaþiei
cu orice preþ, preþ pe care guvernanþii preferã sã-l vireze
firmelor chiar ºi controlate de “clanuri mafiote” ori celor
care se trezesc cu privilegii peste noapte, doar cã s-au
vaccinat fie din proprie iniþiativã, fie stimulaþi de
recompense… otrãvite!

                                  C. OVIDIU

   Cã au explodat preþurile prin lume, nu
mai este o noutate: la combustibili, la
energie electricã, la gaze, la alimente,
implicit, ºi la cam tot ce înseamnã
subzistenþã! Dar sunt unele articole care
afiºeazã cu nonºalanþã niºte preþuri la care
bunul-simþ face crizã de nervi, stop cardiac
ºi cãdere de glicemie instant!
   Dinspre partea clienþilor, dupã uluialã,
se constatã, îndeobºte, o tornadã de
înjurãturi ºi blesteme, de zici cã nu mai
existã pe lume decât foc ºi parã, iar cele
zece porunci au fost abolite! Iatã spre
exemplu, douã preþuri la niºte produse
altfel, oricât de “de lux” ar fi, rãmân
obraznice ºi sfidãtoare: mãsline negre
umplute cu brânzã, 146,89 lei/kg ºi ardei
roºii picanþi cu brânzã, 132,89 lei/kg.
   Pregãtiþi-vã pentru ce este mai rãu, par
a spune astfel de etichete, rãul cel mare

Preþuri care anunþã criza alimentarã

   “Certificatul verde”, aceastã mãsurã
aberantã, de esenþã totalitarã, se
insinueazã tot mai proeminent ºi în spaþiul
românesc, recte, severinean!
   Tot mai multe spaþii comerciale, în
special, poartã la intrare avertizarea
precum cã acolo pot intra doar vaccinaþii,
care, trebuie sã prezinte ºi dovada, ori
mãcar pe cea a unui test anti-covid!
   La toneta de publicaþii media a IMEDIO,
din supermarketul KAUFLAND, nu mai
poþi cumpãra ziare sau cãrþi dacã nu eºti
vaccinat, spre exemplu! Aberant, desigur,
cu atât mai mult cu cât vânzarea de ziare
în format letric - pe hârtie, cum se spune
- este tot mai deficitarã, lumea
îndepãrtându-se de acest obicei,
preferând lecturile online. Restricþia
aceasta loveºte, prin urmare, ºi mai mult
media, jurnalismul în format clasic, aici,
incluzând ºi publicaþii subvenþionate de
stat, nu doar pe cele particulare. Aºadar,
statul subvenþioneazã publicaþii, pe care,

Nebunia restricþiilor

abia este la început, criza alimentarã ce va
urma celei economice ºi celei sanitare va
mai curma multe alte vieþi, va mai bãga în
spitale multe persoane, va mai aliena multe
minþi ºi multe suflete, ptiu, ptiu, sã n-avem
dreptate, dar… D.D.S

apoi, tot el le restrânge posibilitatea de
a ajunge la publicul pentru care au fost
tipãrite ºi subvenþionate de la bugetul
þãrii! Cum se cheamã asta, vã rog?
Cum, paranoia?
   Este cazul sã se intervinã, inclusiv prin
asociaþiile profesionale ale jurnaliºtilor,
cum este Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti
din România - UZPR - spre exemplu, sau
chiar Uniunea Scriitorilor din România -
USR - care are multe publicaþii
subvenþionate, dar care sunt lipsite astfel
de un contact mai larg cu cititorii lor, la
fel, filiale ale USR, dar ºi alte entitãþi
private, ºi ele amputate la vânzãri pe exact
acelaºi fond paradoxal, pe de o parte ne
confruntãm cu scãderea numãrului de
cititori ºi de ziare ºi de carte, iar pe de alta,
restrângem accesul la carte ºi ziare pe
motiv de te miri ce, certificatul verde,
mãsurã discriminatorie ºi anti-umanã ºi
anti-culturalã, în fond, oricât de justificatã
sanitar ar fi ea!               S.D.D.
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Aºa aratã sute de oameni care vin
zilnic sã-ºi ridice morþii din spitale.
ªi pare cã nimãnui nu-i mai pasã, iar
dacã ai murit nevaccinat apare o
ºleahtã de nemernici care îi mai
umilesc încã o datã pe cei vii ºi
îndureraþi care-ºi duc morþii cãtre
cimitire. Ca ºi cum durerea morþii nu
ar fi suficientã, aceºti oameni îndoliaþi
trebuie sã-ºi ducã în obidã ºi
explicaþiile superioare date de niºte
troglodiþi plãtiþi, uneori regeºte, de o
propagandã al cãrei singur scop este
sã acopere minciuna, impostura ºi
incompetenþa unor nesimþiþi cãþãraþi
vremelnic pe umerii unui stat care
demult este îngenuncheat în faþa
oricãrui i-o cere!

Pentru aceºti oameni în haine
negre, umiliþi ºi obidiþi zilnic, am
încercat sã scriu ºi sã vorbesc. Încerc
sã le spun cã am credinþa cã, ºi chiar
dacã cei morþi au greºit, nu meritau
sã moarã. Iar pentru cei care sunt în
spitale îmi doresc sã-i încurajez ºi sã
le spun cã noi, medicii, înþelegem
umilinþa ºi suferinþa voastrã, precum
ºi a familiilor voastre. Iar unii dintre
noi vor spune adevãrul pânã când
impostorii cãrora nu le pasã de voi
vor face ce trebuie.

- Valul patru de pandemie era
previzibil încã din varã, iar cei care
aveau responsabilitatea sã se
pregãteascã temeinic nu au fãcut
nimic. Iar aceºti iresponsabili ne

În haine negre, umiliþi ºi obidiþi
conduc în continuare. Au crezut cã
dacã au cumpãrat vaccinuri (cam
câte 7-8 doze pentru fiecare român)
ºi au pupat slugarnic condurul
unor paiaþe de Bruxelles, totul e
rezolvat. Au gândit cinic ºi criminal
exact ca slugile: sã se vaccineze,
iar dacã nu o fac sã se ducã dreap
la morgã! Dar au mai pregãtit ceva:
bani mulþi, pe care i-au dat unor
biºniþari de presã care au rolul de
a repeta zilnic minciunile unei
propagande statale ºi, mai ales, sã
umileascã bolnavii.

- Cînd valul patru a lovit în plin,
trãiam prostia unui vis de varã
mincinos intitulat „români, am
învins pandemia”. Zâmbetul fals al
acestei himere a dus în societate la
ideea cã vaccinarea este inutilã mai
ales pe fondul unei neîncrederi
majore a oamenilor în propaganda
prost fãcutã pentru aºa zisa
imunizare. Au început sã aparã apoi
sutele de morþi ºi þipete isterice cã
sistemul nu are destule paturi,
ventilatoare, materiale sanitare etc.
Iar pentru iadul dezlãnþuit au fost
fãcuþi vinovaþi cei care refuzaserã
vaccinarea. Adicã au fost activate
mijloace murdare prin care oamenii
au fost ridicaþi unii împotriva
celorlalþi, iar familiile morþilor au
trebuit sã înghitã umilinþele, ocara,
batjocura ºi nedreptãþirea celor
ajunºi în mormânt. Totul pentru ca

adevãrul sã nu iasã la ivealã
niciodatã, iar aºa ziºii conducãtori
statali sã poatã dormi liniºtiti în
nesimþirea lor. Mai mult au blocat
aproape complet spitalele cu bolnavi
Covid (pentru a simula cã le pasã)
lãsând alþi bolnavi la voia întâmplãrii
ºi care atunci când ajung la spital
cu afecþiuni grave sunt trimiºi la
plimbare sã sufere în tãcere, sã
moarã chiar, iar dacã sunt, totuºi,
internaþi sã riºte sã se infecteze cu
Covid. Bolnavii suferinzi stau acasã,
iar „bãtrânii îºi ascund ochii plini de
lacrimi, bãrbaþii stau obidiþi”.

- Adevãrul este cu totul altul, iar
impostorii cu feþe hâde trebuie
demascaþi. Aºa cum am mai spus
existã tratamente eficiente pentru
cei care se îmbolnãvesc, chiar ºi
nevaccinaþi. Aceste tratamente
puteau fi achiziþionate astã varã, iar
împreunã cu o campanie de testare
masivã ºi gratuitã puteau micºora
semnificativ numãrul morþilor.

- Spitalele trebuiau transformate
doar parþial în spitale suport COVID
ºi numai dacã puteau demonstra cã
au circuite total separate pentru
miºcarea ºi tratarea acestor bolnavi,
astfel încât sã nu blochezi accesul
pacienþilor cu afecþiuni la fel de grave
ºi care suferã în tãcere acasã. În
realitate spitalele au devenit ele însele
focare de Covid cu riscuri majore de
îmbolnãvire pentru ceilalþi bolnavi ºi
pentru tot personalul medical.

- Activarea mecanismului de
alertã european este doar praf în
ochi. Ni se dau niºte fãrâme fãrã prea
mare importanþã în timp ce în
depozitele „Unifarm” zac materiale
sanitare, ventilatoare etc, în valoare
de sute de milioane ºi care nu ajung
la spitale. De ce? Pentru cã jaful de
la „Unifarm” s-a fãcut prin
supraevaluarea preþurilor, iar azi
directorii de spitale nu le pot
cumpãra pentru cã ar deveni
“penali”. Sigur cã în aceastã situaþie
ar putea interveni guvernul ºi sã
oblige „Unifarm” sã doneze aceste
materiale indispensabile. Dar cineva
ar trebui sã-ºi asume ºi mai ales sã-
i pese. În schimb, ni se spune cum
U.E. ne ajutã cu câteva produse
identice cu cele de la „Unifarm”!

- Când s-a activat mecanismul

european acum câteva zile am cerut
ºi noi sã ni se dea medicamentele cu
care EI îºi trateazã bolnavii. Ni s-au
dat câteva mii de doze de anticorpi
monoclonali care sunt ridicole
cantitativ pentru amploarea
dezastrului. ªi care ne-au învrãjbit ºi
mai tare, pentru cã în loc sã le folosim
pentru a stinge focare mari de boalã,
noi am hotãrât sã le împrãºtiem în
toatã þara încercând sã pãrem cã ne
pasã. De fapt ne-am comportat ca ºi
calicii care-ºi împart un codru de
pâine ºi care trag cu ochiul cãtre
vecinul de alãturi ca nu cumva sã aibã
mai multe firimituri. Iar toate astea se
întâmplã ca o consecinþã a
slugãrniciei ignoranþilor care
mimeazã cã ne conduc.

Soluþiile existã chiar ºi acum, iar
minciuna trebuie sã înceteze. Ne-
am sãturat sã fim minþiþi. Ne-am
sãturat sã ne îmbrãcãm în negru ºi
sã ne plângem morþii. Ne-am
sãturat sã fim umiliþi ºi obidiþi!

P.S.: Între timp aflu cã s-au
aprobat 110 milioane de euro
pentru un nou spital S.R.I. la
Baloteºti. Asta în timp ce nouã ni
se spune cã nu sint bani pentru
medicamente. Ei cu ei ºi noi cu noi!

Notã - În vechiul spital S.R.I.
avea acces orice bolnav. În toamna
lui 2020 a fost declarat „Spital
Covid”, stopându-se astfel accesul
românilor la tratarea maladiilor în
unul dintre cele mai bine dotate
spitale din România (dacã nu „cel
mai”), nu doar cu medici
competenþi, ci ºi cu dotãri de
ultimã generaþie. Cel nou, probabil
îºi va „selecþiona” pacienþii.

Dr. Lucian Duþã, fost preºedinte
al C.N.A.S, Art-emis

www.art-emis.ro/editoriale

Material de opinie de Victoria Dobre, Manager Senior, ºi Adrian
Teampãu, Director, Taxe Indirecte, Deloitte România

Cea mai complexã declaraþie
ANAF pentru firme a fost adoptatã

oficial. Ce urmeazã?

Este oficial! Începând cu 2022,
marii contribuabili trebuie sã
depunã declaraþia SAF-T cãtre
Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã (ANAF), iar în anii urmãtori
raportarea va deveni obligatorie ºi
pentru ceilalþi contribuabili. Lista
marilor contribuabili a fost extinsã
recent de ANAF, iar în data de 9
noiembrie 2021 instituþia a publicat
în Monitorul Oficial ºi formularul
pentru declaraþia SAF-T.

Modelul de raportare SAF-T pentru
care a optat România este unul dintre
cele mai complexe de acest tip,

deoarece presupune raportarea lunarã
a tuturor informaþiilor contabile,
financiare ºi fiscale cu referire la
tranzacþiile derulate de firme. În acelaºi
timp, ANAF va avea posibilitatea sã
solicite raportãri privind miºcãrile
produselor din stoc, în acelaºi format,
iar raportãrile mijloacelor fixe se vor
realiza anual, odatã cu depunerea
situaþiilor financiare.

Dupã ce contribuabilul extrage
din sistemele IT datele despre
tranzacþiile efectuate ºi le
revizuieºte pentru a se asigura cã

 continuare în pag. 10
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Sub mantia „Doamnei cu coasa”
ºi a conspiraþiei „Marii Resetãri”
Covid-19, supravieþuirea românilor
în Matrix-ul secolului al XXI-lea se
deruleazã la umbra criminalului ºi
încã actualului „Pactului Molotov-
Ribbentrop”.

Existã infractori ale cãror mâini
nu au fost vreodatã pãtate - direct -
de sânge, iar Rudolf Höss[1] (a nu
se confunda cu controversatul
adjunct al lui Adolf Hitler - Rudolf
Hess) poate fi nominalizat drept
unul dintre aceºtia. Deja cunoscut
ca „Greath Planetary Visitor”,
Rudolf Höss de Hermannstadt ºi-a
fãcut de drum pe rute diversificate:
Bucureºti-Paris (cu palton pe
maºinã), Bucureºti-Washington (cu
ºapcã trumpistã sau cu
acompaniamente senil-
incestuoase bideniste, dupã caz),
Bucureºti-Bruxelles pentru
pupãturiile etilistului Jean Cloude
Junker, Bucureºti-Berlin (dupã
unii, cu Bundesnachrichtendienst-
Pass) în audienþã la Mutti,
Bucureºti-Glasgow (cu palton pe
masã), Bucureºti-Piramide ºi „Fuga
în Egipt” când Þara arde,
Cotroceni-6 case (misiuni special-

Ion Mãldãrescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale

Ro-Auschwitz 2021 - Întoarcerea la animalitate
intonând „Die Fahne hoch!”

NE-oficiale de navetã la nevastã)…
toate comise „pas cu pas”, dar nu
per pedes ca apostolii, ci cu avioane
de lux private ºi/sau cu maºini
speciale însoþite de escorte, sirene,
semnale roº-albastre, toate pe banii
cetãþenilor Coloniei Corporatiste
aflatã sub Ocupaþie Militarã Strãinã
numitã - încã - România
(C.C.O.M.S.).

„Medicina O.M.S.” ºi victimele
ei sub naþional-socialismul neo-
marxist actual

Între douã escapade, când, pentru
refacere dupã concedii ºi excursii
epuizante (cu sau fãrã nevastã)
Rudolf Höss de Hermannstadt,
preocupat peste mãsurã de soarta
românilor lasã C.C.O.M.S. pe
mâinile slugilor bãºtinaºe sau nu
ale naþional-socialismului neo-
marxist: Josef Mengele Himler
Arafat, Ludovic Mandolinã (doritor
a fi acum un fel de Klaus von
Stauffenberg rãsculat), V.C.îþu auto
erijat în fantoma lui Joseph
Goebells de Transalpina, Gradatul
Gheorghiþã vejk, Stan Streinu-
Cercel ºi Bran Rafila „medicii cu
mulþi arginþi” de la „Pfizer & Co.”,
Raluca - Lampa lui Aladin, Alina -
Ilse Koch de peneleu, Helwig -
Wilhelm Canaris Karikatur…

Dupã faptele sale ca Gauleiter al
C.C.O.M.S., reîncarnarea fostului
comandant nazist al lagãrului de la
Auschwitz pare a fi anti-românul
perfect supranumit recent „Marele
Alb de la Piramide”, care, pe durata
„pauzei de varã” a Covidului, a
adunat gunoaiele de pe malul
Argeºului, a cãlãrit biciclete

speciale sau s-a dat cu tãlpicile pe
zãpezile strãinãtãþilor ºi filosofeazã
apostrofându-i pe „dragii” lui
români: „Ori eºti precáut, ori eºti
prost!”.

Reprezentanþii „Marii Resetãri”
mãrºãluiesc peste cadavrele
români lor  intonând Horst-
Wessel-Lied-ul  „Die Fahne
hoch!”

Naziºtii au comis crime
împotriva umanitãþii sub eticheta
„Lebensunwertes” (cei nedemni de
a trãi) catalogaþi ca
„Ballastexistenzen” (balast
existenþial). Ei susþineau cã
eutanasierea persoanelor ar trebui
tratatã fãrã tabuuri, cã bolnavii
mintali, handicapaþii fizic, evreii,
sintiþii ºi þiganii, trebuie sterilizaþi
în mare parte împotriva propriei lor
voinþe. Astãzi este la fel, dar
„Ballastexistenzen” au devenit toþi
cei care depãºesc numãrul celor
500 de milioane înscrise pe
„Georgia Guidestones”, plantate
acolo de „nu se ºtie cine” (?) ºi
unde poate fi citit decalogul Noii
Ordini Mondiale:

“- Menþineþi umanitatea sub 500
de milioane de persoane , în
echilibru permanent cu natura (?-
n.a.).

- Ghidaþi reproducerea cu
înþelepciune - îmbunãtãþind
aptitudinile ºi diversitatea.

- Uniþi umanitatea cu o nouã
limbã vie.

- Controlaþi sentimentele -
credinþa - tradiþiile - ºi toate
lucrurile printr-o judecatã
temperatã.

- Protejaþi oamenii ºi naþiunile
prin legi ºi tribunale juste.

- Lãsaþi naþiunile sã-ºi rezolve
problemele interne singure,
rezolvând doar pe cele externe într-
un tribunal mondial.

- Evitaþi legile meschine ºi
funcþionarii inutili.

- Gãsiþi echilibrul între drepturile
individuale ºi datoriile cetãþeneºti.

- Preþuiþi adevãrul - frumuseþea
- iubirea, cãutând armonia cu
infinitul.

- Nu fiþ i un cancer pentru
Pãmânt - lãsaþi loc ºi naturii -

lãsaþi loc ºi naturii”.
Trãim în plin rãzboi bacteriologic

urmat de un rãzboi climatic anunþat.
„Marea Resetare” a debutat cu
declanºarea rãzboiului Covid-19,
scopul acestuia fiind - fãrã putinþã
de tãgadã - punerea în practicã a
teoriei conspiraþiei ºi a decalogului
de mai sus. Acum, în România
anului 2021, spitalele nu primesc
medicamente pentru tratarea
pacienþilor, spitalele ard, medicii ºi
asistentele/asistenþii nevaccinaþi
sunt daþi afarã din spitale, în
România se moare.

Becali, cu bunele ºi mai puþin
bunele lui a fãcut ce n-a fãcut nici
un politician(ist) postdecembrist: la
inundaþii a construit case pentru
sinistraþi. Acum vrea sã fabrice - pe
banii lui - ºi sã distribuie gratuit
medicamente, dar Rudolf Höss de
Hermannstadt ºi slugile naþional-
socialismului neo-marxist îi
interzic. Pentru ei, unica soluþie
este înþeparea cu un „vacs” nesigur
ºi foarte suspect, dar fãcãtor de bani
criminali, aºa cum a demonstrat
public, cu argumente
europarlamentarul Cristian
Terheº[2].

Românii sunt conduºi din
umbrã, numãrul real al votanþilor
este necunoscut mass-media ºi
implicit cetãþenilor Românei, „se fac
alegeri” cu votanþii fictivi
materializaþi prin 2-3 milioane de
C.N.P.-uri ale nimãnui, iar
reprezentanþii „Marii Resetãri”
mãrºãluiesc triumfãtori peste
cadavrele românilor intonând
Horst-Wessel-Lied-ul „Die Fahne
hoch!”. Credinþa ºi drumul cãtre
Dumnezeu n-au nici un fel de
conexiune cu comandantului
lagãrului C.C.O.M.S.

Conaþionali, deºi cu câþiva ani
în urmã, profesorul sârb Miodrag
Stanojevic din Voivodina a spus
despre poporul român cã ar fi
„imbecil de tolerant!” amorsarea
exploziei mãmãligii s-ar putea sã
se fi produs. Poate, de Revelion
vom avea artificii! Scapã cine
poate!

[1] Rudolf Hoss a fost comandantul lagãrului de la Auschwitz între anii 1940-1945,
acuzat pentru uciderea din ordinul sãu a mii de prizonieri.
[2] Europarlamentar - Cristian Terheº, contracte Comisia Europeanã producãtori vaccinuri
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Klaus Iohannis este un politician
mai abil decât îl credeau unii. Sau

aºa se vede dupã deciziile pe care le
ia sau nu le ia. Unii îl denumesc „raþa
mecanicã”, alþii spun cã are cheiþã
sau butoane ºi din acest motiv pleacã
aºa des în vacanþã peste hotare
pentru a-i fi întoarsã cheia sau
apãsate butoanele. Cert este cã
cineva apasã pe butoanele
respective, dar nu a pãrut cã acest
lucru este în beneficiul þãrii noastre.
Traversãm poate cea mai mare crizã
politicã din ultimul deceniu, dacã nu
cumva din ultimele douã decenii.

Nu a mai existat în ultimii ani un
asemenea vid în guvernarea legitimã
a þãrii. Un provizorat în zona
Executivã a puterii în þara noastrã.
Nici în vremea mineriadelor nu a
fost atâta provizorat, ci s-a revenit
la cãile legale, adicã aparent

  ªtefan Bãeºiu

Cum se îndoaie dupã vânt Iohannisul…
democratice, cu Guvern trecut prin
votul parlamentului ºi aºa mai

departe. Nu se ºtie în
interesul cui se face acest
provizorat, dar, dacã am
avea patrioþi la guvernare,
ar fi rezolvat de mult
problemele politice, mai
ales cã traversãm o
perioadã de grele încercãri
din cauza crizei sanitare

planetare.
Klaus Iohannis este mai greu de

descifrat decât ar crede unii. Se
spune cã joacã dupã cartea
Germaniei ºi i  s-ar încãrca
programul acolo, periodic. Merge
la schimbarea softului sau a
programului. Sau poate cã are
dublã comandã, la cât de repede a
anunþat cã România va fi þarã pilot
pentru construirea unei centrale
nucleare de mici dimensiuni. Nu se
mai ºtie nimic despre dezvoltarea
proiectului de la Cernavodã. Ar mai
fi fost acolo de construit grupuri
energetice nucleare. Este cel puþin
curios anunþul fãcut de Klaus, mai
ales cã în nicio þarã din lume nu a
fost dezvoltat un astfel de proiect.
Nici mãcar în þara de orgine: SUA.

O analizã a unei publicaþii din
domeniul energiei arãta cã þara
noastrã ºi compania experimentalã
din SUA vor sã finalizeze proiectul
din þara noastrã în anul 2027, în
timp ce unitatea pilot din SUA va fi
gata abia în 2028. Pare destul de
interesantã aceastã turnurã de
evenimente. Se spunea cã SUA vor
sã planteze o serie de centrale
nucleare de mici dimensiuni în
Balcani. Nu ºtie nimeni cât de
sigurã este tehnologia respectivã,
mai ales cã nu a putut fi încã testatã
ºi nu are încã avizele de la forurile
internaþionale.

Tot la fel de interesant este cã
România ºi-a dat acordul pentru
centrala nuclearã respectivã, deºi
este parte a unei organizaþii
internaþionale, precum Uniunea
Europeanã. Sigur cã statele UE au
încã libertatea de a alege politicile
în domeniul energiei, prin
asumarea însã a þintelor de
decarbonare. Cu toate acestea pe
teritoriul UE va fi amplasatã o
tehnologie experimentalã despre
care nu se ºtie cât de sigurã este.
Nu cred cã cineva din UE îºi va dori
la un moment dat o catastrofã
nuclearã în interiorul organizaþiei,
chiar dacã se produce undeva în Est
ºi norul radioactiv va ajunge mai

greu în Vest sau unde o ajunge.
Nu se ºtie ce butoane are Klaus

Iohannis, dar prea a sãrit ca din pix
cu parteneriatul energetic strategic
între România ºi SUA. Vedem ce
se va realiza. Cert este cã în urmã
cu un deceniu ºi jumãtate se tot
vorbea pe la televizor despre
tehnologia respectivã, însã, între
timp nu a apãrut nicio centralã
construitã în SUA. Poate cã firma
respectivã nu a reuºit sã convingã
legat de proiectul respectiv ºi e mai
bine sã pui „bomba” în curtea
altuia sã vezi dacã merge sau nu ºi
sã nu faci atâta „mizerie” la tine
acasã. Este ºi asta o soluþie pentru
rezolvarea problemelor.

Cert este cã Iohannis nu se
plimbã degeaba când pleacã în
excursii peste hotare ºi e semn cã
are nevoie sã i se mai ungã
mecanismele sã nu rugineascã.
Dacã i se întoarce cheiþa în
Germania se va vedea în viitorul
guvern. Cum în Germania social-
democraþii au ajuns la putere,
vedem dacã ºi în România vor
ajunge, cu sprijin de la Klaus,
reciclat acum la alte pulpane de ºefi.
ªi aºa pare cã Iohannis e trestie nu
glumã. Se îndoaie, se onduleazã
ca lumea, dupã cum suflã vântul
de la vest.
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Marþi, s-a desfãºurat ultima ºedinþã de politicã
monetarã a BNR. Consiliul de Administraþie a decis majorarea
dobânzii cheie de la 1,50 la 1,75%/an, în condiþiile în care
scenariul macroeconomic a fost modificat prin majorarea
prognozei pentru preþurile de consum ºi diminuarea
previziunii pentru deviaþia PIB-ului.

Piaþa monetarã a rãspuns prin depãºirea rapidã a pragului
de 2,5% de cãtre indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de
care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei
contractate înainte de mai 2019, care a urcat de la 2,48 la
2,55%, nou maxim al ultimelor 17 luni.

Indicii pe termen mediu ºi lung au depãºit pragul de 2,5% de la
începutul acestui an. Indicele ROBOR la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele ipotecare, a urcat miercuri de la 2,58
la 2,67% iar cel la 12 luni, care reprezintã rata dobânzii plãtitã la
creditele în lei atrase nivel interbancar, de la 2,69 la 2,79%.

Analiºtii Bãncii Transilvania observã într-un raport cã „BNR
a semnalat continuarea ciclului monetar pe viitor, pentru
contracararea presiunilor inflaþioniste ºi ancorarea aºteptãrilor
privind inflaþia pe termen mediu în convergenþã cu nivelul þintã”.

Perioada analizatã a fost una calmã pentru raportul euro/
leu, dealerii aºteptând ºedinþa de politicã monetarã a BNR.
Volatilitatea altor valute majore a fost amplã, influenþatã de
evoluþia lor faþã de moneda unicã.

Cursul euro a fluctuat între 4,8482 ºi 4,8490 lei, iar
transferurile s-au realizat între 4,946 ºi 4,952 lei, culoar care
s-a conturat începând cu data de 22 septembrie, atunci când
a fost atins maximul istoric de 4,9495 lei.

În comunicatul de presã care a fost publicat dupã ºedinþa BNR
se aratã cã „cursul de schimb leu/euro s-a cvasi-stabilizat pe
platoul înalt atins la mijlocul lunii precedente, receptând ºi
influenþele calmãrii volatilitãþii pe piaþa financiarã internaþionalã”.

Decizia de miercurea trecutã a Rezervei Federale americane
de a începe, pânã la sfârºitul acestei luni, reducerea programului
sãu de achiziþii lunare de obligaþiuni, a întãrit poziþia dolarului.

Euro a scãzut vinerea trecutã la 1,1513 dolari, minimul ultimelor
15 luni, pentru ca la finalul perioadei sã fluctueze între 1,1545 ºi
1,1596 dolari. Cursul dolarului s-a miºcat în culoarul 4,4688 –
4,2904 lei, cel de miercurea aceasta fiind stabilit la 4,2758 lei.

Conform analiºtilor, Banca Naþionalã a Elveþiei intervine
pentru a stopa evoluþia apreciativã a monedei elveþiene, însã
eforturile nu au putut împiedica atingerea minimului ultimelor
18 luni de 1,053 franci/euro. La noi, cursul francului a atins
joia trecutã un record de 4,6904 lei, pentru ca perioada sã fie
închisã la 4,6863 lei.

Decizia neaºteptatã a Bãncii Angliei de a menþine dobânda sa
de politicã monetarã la 0,1%, în contradicþie cu aºteptãrile pieþei,
care anticipa o majorare, a provocat o scãdere abruptã a lirei
sterline faþã de euro iar cursul a închis perioada la 5,7713 lei.

Îngrijorarea faþã de inflaþie au majorat plasamentele în
monedele digitale, piaþa specializatã atingând luni, în
premierã, pragul de 3.000 de miliarde de dolari.

Dupã creºterea de marþi la puþin peste 68.500 dolari, nou
maxim istoric, bitcoin fluctua miercuri între 66.100 ºi 67.360
dolari. La rândul sãu, ether cobora de la recordul de 4.8480
dolari la 4.680 – 4.760 dolari.

Analiza cuprinde perioada 3 – 10 noiembrie.

 Radu Georgescu

Indicii ROBOR au trecut de 2,5%
A fost interpretul care a dus

pe culmile cele mai înalte
folclorul mehedintean ºi un
om deosebit.

Un solist foarte iubit,
admirat ºi preþuit atât datoritã
glasului cu care a fost înzestrat
de Dumnezeu, cât ºi
caracterului omului frumos ºi
bun care a fost!

A plecat la Cer sã se alãture
vocilor de aur ale soliºtilor ºi
instrumentiºtilor  mehedinþeni
care cântã printre stele.

Ne plecãm frunþile cu respect Maestre,
mulþumim ºi apreciem zestrea bogatã
care rãmâne dupã Domnia ta!

Muntele, de la “Cerna la Izverna,” ºi

Drum lin cãtre Stele, Petricã Mîþu Stoian!
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acestea sunt corecte ºi complete, trebuie
sã le transpunã pe standardul din schema
pusã la dispoziþie de ANAF. Aºadar,
tranzacþiile nu se declarã ca atare, ci trebuie
reinterpretate conform unor seturi de reguli
furnizate de autoritatea fiscalã.

Prin urmare, aceasta este cea mai mare
transformare pe care o suferã sistemul fiscal
din România. ANAF va avea astfel acces la
toate tranzacþiile derulate de firme ºi va putea
sã identifice cu uºurinþã care dintre acestea
nu au fost impozitate sau pentru care a fost
achitat un impozit mai mic decât norma.

Care sunt provocãrile pentru companii?
Prima mare provocare este legatã de

volumul considerabil de date solicitate.
Dificultãþile apar în identificarea, exportul
ºi corelarea informaþiilor.

O altã provocate este generatã de
incorectitudinea sau lipsa datelor. Din acest
considerent, este absolut necesarã
revizuirea tratamentului contabil ºi fiscal al
tranzacþiilor ºi corectarea datelor înainte de
implementarea unei soluþii IT de procesare
a declaraþiei SAF-T. Spre exemplu, dacã este
eronat tratamentul fiscal al unor tranzacþii,
acestea vor fi raportate ca atare la ANAF.

Timpul necesar implementãrii raportãrii nu
este nici de data aceasta de partea
contribuabilului. Deºi autoritatea fiscalã oferã o
perioadã de graþie pentru primele raportãri,
companiile trebuie sã fie pregãtite cât mai
devreme pentru a nu înregistra greºit tranzacþiile
derulate începând cu 1 ianuarie 2022.

În acelaºi timp, costul implementãrii unei
soluþii IT de procesare a declaraþiei SAF-T
nu este de neglijat. Spre deosebire de alte
declaraþii fiscale, aceasta nu poate fi pregãtitã
manual din cauza volumului mare de date ºi
a necesitãþii transformãrii acestora conform

Cea mai complexã declaraþie ANAF...

Mehedintiul întreg, sunt pustiite de o
asemenea pierdere!
Dumnezeu sã te odihneascã în pace,
sã -þi fie drumul lin ºi îngerii aproape!

standardelor tehnice impuse de ANAF. Aºadar,
sunt necesare investiþii fie în configurarea
sistemului IT actual, fie în achiziþia unei aplicaþii
informatice special pentru aceastã raportare.
   De ce trebuie sã raporteze firmele aceste
date la ANAF?

Implementarea acestui sistem are ca obiectiv
final simplificarea proceselor de raportare
pentru societãþi, chiar dacã, în prima fazã, pare
destul de complicat ºi efortul necesar este
ridicat. Însã este cert cã viaþa contribuabililor
va deveni mai uºoarã dupã ce se va implementa
ºi inspecþia fiscalã de la distanþã ºi dupã ce se
vor elimina celelalte declaraþii fiscale.

Firmele încadrate la categoria marilor
contribuabili, conform listei recent actualizate,
vor fi nevoite sã raporteze în noul sistem
începând cu anul 2022, etapizat în funcþie de
data la care au fost au fost incluse pe listã.

Contribuabilii mijlocii vor fi obligaþi sã
depunã raportarea SAF-T începând cu luna
ianuarie 2023, iar cei mici, din 2025.

Deºi este aplicabilã o perioadã de graþie
de pânã la ºase luni pentru depunerea
efectivã a declaraþiei SAF-T, contribuabilii
trebuie sã se asigure cã înregistreazã corect
ºi complet tranzacþiile derulate începând cu
perioada de raportare care li se aplicã.

Procesul de implementare a raportãrii
presupune douã etape: pre-implementarea -
în care contribuabilul analizeazã dacã datele
înregistrate despre tranzacþii sunt suficiente ºi
corecte - ºi etapa de alegere ºi implementare a
soluþiei IT, care va fi utilizatã recurent pentru
raportare. Sunã simplu, însã un proces de pre-
implementare ºi implementare poate dura luni
de zile în cazul unor companii cu volume mari
de tranzacþii zilnice (de exemplu, retaileri, bãnci,
producþie). În concluzie, procesul de raportare
va deveni mai simplu pentru firme, dar mai
avem câþiva paºi pânã acolo.
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”Iatã, acum, a apãrut o boalã pentru care au
aflat un vaccin care va fi obligatoriu....”

Citez din cartea ”Trezire duhovniceascã”,
pagina 195, ediþia 2006, scrisã de sfântul Paisie
Aghioritul. Cine doreºte, poate citi mai departe.

În anul 2009, pãrintele Iustin Pârvu ( Revista
ATITUDINI, nr. 8) ne spunea: ”Vor veni vremuri
grele - nu ai sã poþi sã mai iei un medicament, o
bucatã de pâine, ºi comunicarea ºi întrajutorarea
dintre noi va fi cu anevoie de fãcut. Se va face, ºi
asta s-a început deja, uciderea omului la nivel
oficial, prin otrãvurile pe care ni le introduc în
mâncare, prin otrãvurile ce ni le introduc în aerul
ce-l respirãm, prin otrãvurile din vaccinuri - toate

se fac la nivel oficial. Iar noi le luãm pe toate de
bune, pentru cã aºa spune ziarul ori televiziunea”.

Nu vreau sã fiu înþeles greºit, nu îndemn pe
nimeni sã se vaccineze, sau sã nu se vaccineze.
Nu îndemn pe nimeni sã creadã sau sã nu
creadã în ceea ce se scrie în presa zilnicã, în
multele ºi zgomotoasele opinii televizate.

Sunt convins cã fiecare dintre noi este înzestrat
suficient pentru a analiza, a cugeta ºi a decide.
Suntem datori sã cãutãm adevãrul, sã rostim
adevãrul, sã ne raportãm la adevãr, la credinþa în
Dumnezeu ºi sã decidem, fiecare pentru sine însuºi.

Dumnezeu ne-a creat liberi, ºi nimeni, pe acest
pãmânt, nu ne poate îngrãdi aceastã libertate.
Liberi de a trãi, ºi liberi de a muri.

Sã cãutãm însã adevãrul, ºi nu sã preluãm
mesajele “necenzurate”.

“În momentul în care spui ce alþii vor sã audã,
caracterul tãu a murit” afirmã, pe bunã dreptate,
doctorul Rãzvan Constantinescu.

Pentru ce ne temem?. De cine ne este fricã?.
De boalã, de greutãþi, de lipsuri, de moarte?.

Am uitat credinþa strãmoºeascã: existã viaþã
dupã moarte.

Am uitat de dragostea lui Hristos: cel ce crede
în Mine va avea viaþã veºnicã.

”Niciodatã Omul nu s-a temut atât de mult de
boalã ºi de moarte ca acum când nu se teme de
Dumnezeu”. Continuãm sã-i adeverim
frãmântãrile sfântului Paisie Aghioritul?. Sau sã

Ca sã pot schimba lumea, trebuie sã mã schimb pe mine
adeverim spusele pãrintelui Iustin Pârvu: “parcã
suntem stãpâniþi de un demon al îndãrãtniciei:
vedem cu ochii, auzim cu urechile ºi nu credem”.

Sfinþii pãrinþi, dupã cele ce li s-au relevat, ºi dupã
cele ce au înþeles ca fiind adevãr ºi cale de urmat, ne-
au îndemnat ºi pe noi sã trãim în adevãr ºi credinþã.
Dar, ca sã ajungem acolo avem, fiecare, propria luptã.

Referitor la acest mult controversat virus,
adevãrul meu este acesta: prima intervenþie este
a medicului de familie, iar ajutorul vine de la
Dumnezeu, însã trebuie sã îl meritãm.

Medicul de familie, ºi nu altcineva, trebuie sã
cunoascã boala, iar pentru aceasta plãtim un
întreg sistem de pregãtire, de cercetare, de

comunicare, de
perfecþionare profesionalã.
S-au adunat atâtea date
despre modul în care se
manifestã virusul încât
fiecare medic de familie ar
trebui sã aibã la dispoziþie
cunoºtinþele ºi dotãrile
necesare depistãrii,
diagnosticãrii ºi tratãrii
formelor incipiente.

Ca sã punã un diagnostic,
trebuie sã poatã face testãri.
Doar aºa se clarificã dacã

pacientul are Covid sau o simplã rãcealã, se
poate stabili cu cine a intrat în contact ºi unde
sunt focare deja create. Cunoscând toate
acestea, medicul poate stabili cine intrã în
izolare, cine urmeazã un tratament ºi cine trebuie
sã ajungã la spital.

Ca sã poatã diagnostica, ca sã poatã trata, ca sã
poatã urmãri evoluþia bolii, medicul de familie trebuie
sã fie dotat cu toate cele necesare: teste, medicamente,
personal, ajutor de la instituþiile publice.

Doar cazurile care depãºeºc capacitatea de
tratament a medicului de familie trebuie internate.
Pentru investigaþii specializate, pentru
medicamentaþie aferentã gradului de înbolnãvire.

Ce avem, în schimb? Medicii noºtri de familie
sunt doar simpli intermediari: Alo, 112, DSP.
Trimiteþi ambulanþa. Mai avem un COVIDAT.

Iar spitalele sunt sufocate cu bolnavi, au
devenit reale focare de infecþie, cu medici
extenuaþi de efort ºi dezorientaþi de lipsa de
eficienþã a mãsurilor luate ºi de lipsa de
predictibilitate a procedurilor aplicate.

Iar vinovaþii, criminalii, continuã jocuri politice
absurde, prãduiesc banii pe lucruri inutile sau
avantaje personale. Nimeni nu este vinovat,
nimeni nu recunoaºte un gram de implicare în
desãvârºirea rãului. Mereu sunt vinovaþi
politicienii partidelor adverse, precum ºi cetãþenii
indisciplinaþi, în special cei nevaccinaþi, vinovaþi
de “zãdãrnicirea combaterii bolii”.

Singura metodã de tratament, naþional ºi
universal recunoscutã, este vaccinarea.
Obligatorie, dacã se poate. Singurele tratamente
eficiente sunt statul în casã ºi îngurgitarea
emisiunilor televizate.

Ajutorul venit de la Dumnezeu este însã
condiþ ionat  de iertarea pãcatelor, de
respectarea poruncilor lui Hristos, primordiale
fiind iubirea ºi dãruirea.

Sã ne amintim parabola bogatului, care toatã
viaþa sa nu a preacurvit, nu a furat, nu a minþit, nu
a înºelat, ºi-a cinstit mama ºi tatal, însã nu a putut
sã-ºi adune o comoarã în cer, ci pe pãmânt.

Domnul a dat o pildã, clarificând cine intrã ºi
cine nu intrã în rai. Cu iubirea Sa nemãrginitã a
spus ce-i mai trebuie tânãrului.

Ca sã intri în rai trebuie sã trãieºti prin Isus,
sã mori prin Isus.

Sã trãieºti conºtient cã toate câte le ai sunt
pentru dãruire, iar comorile þi le clãdeºti în cer,
ºi nu pe pãmânt.

Eu cred cã nu s-a referit doar la bogãþia
materialã, ci la toatã bogãþia materialã ºi
spiritualã pe care o acumulãm, ºi pe care trebuie
sã o dãruim semenilor noºtrii, familiilor
noastre, ºi chiar duºmanilor noºtrii.

Iar dacã aceasta ne-a spus Isus, înseamnã cã aºa
este. Puteam sã-i spun tânãrului cã mai are timp, cã
este bine ce a fãcut pânã atunci, sã continuie, iar la
ceasul de judecatã se va îndura poate de el.

Domnul însã nu se dezice. Aºa a spus, aºa
trebuie sã fie. ªi ca sã ne ajute, ne-a dãruit
exemplul personal: a lãsat puterea nemãrginitã,
slava cereascã, ºi S-a fãcut om, ºi-a dãruit viaþa,
pe sine însuºi, pentru noi.

Dacã ºi noi vom reuºi sã dãruim totul
semenilor noºtri, vom observa cã toate devin mai
uºor de împlinit, iar ajutorul Domnului va fi
mereu posibil, va fi mereu prezent în viaþa noastrã.

Aºa sã mã ajute ºi pe mine Domnul, pentru
cã nici eu nu reuºesc, ºi aºa sã vã ajute ºi pe
voi, dragilor, dacã aveþi nevoie de ajutor.

ªtiu cã eu sunt nevrednic sã vã povãþuiesc. Vreau
sã termin acest articol cu gândurile unuia mult mai
mare decât mine, mai mare decât mulþi dintre noi.

Citez din Lev Tolstoi:
“Cum sã fac sã þin minte cã cel mai important,

chiar singurul lucru în viaþã e eliberarea de
întunericul(rãul) care îl ascunde pe Dumnezeu,
iar nu fericirea mea, succesul, aprobarea
primitã de la semeni pentru faptele mele?”.

“Dar ce-i de fãcut?. Numai oamenii nereligioºi îºi
pun întrebarea aceasta. Cei religioºi ºtiu ce sã facã:
sã înfãptuiascã în ei însuºi împãrãþia lui Dumnezeu
ºi sã nu se gândeascã la alþii. Nenorocirea oamenilor
nereligioºi e cã-i învaþã pe alþii”.

Ca sã pot schimba lumea, trebuie sã mã
schimb pe mine. Alexandru Enache
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  La Mânãstirea „Sf. Ana” de la
Orºova îºi doarme somnul de veci cel
mai mare ziarist român din perioada
interbelicã, Pamfil ªeicaru. O figurã
enigmaticã, prin mintea ºi sufletul
cãruia s-au filtrat toate marile
evenimente din þarã ºi din strãinãtate
mai bine de o jumãtate de veac.

S-a nãscut la Buzãu în 1894. A
absolvit liceul la Bârlad ºi Facultatea
de Drept la Bucureºti. Primul Rãzboi
Mondial l-a prins în floarea vârstei. A
fost mobilizat ca ofiþer ºi trimis pe
front. A luat parte la luptele de pe Dealul
Moºu de lângã Orºova. A scãpat ca
prin minune de moarte, dar camarazii
din plutonul sãu au fost sfârtecaþi de
obuze. ªi-a jurat atunci cã, dacã va
scãpa cu viaþã ºi va ajunge cineva în
viaþã, pe locul acela va ridica o
mãnãstire ca drept mulþumire ºi ca
pomenire pentru tovarãºii de luptã.

A scãpat cu bine din rãzboi ºi s-a
integrat în viaþa civilã, dar nu oricum.
Minte strãlucitã, spirit combativ, a
ajuns de trei ori deputat în Parlamentul
României (1928, 1931, 1933), director
al ziarului „Bucovina” din Cernãuþi,
redactor-ºef al ziarului „Cuvântul” din
Bucureºti, apoi director al ziarului
„Curentul”. A reuºit sã facã din ziarul
„Curentul” publicaþia cu cel mai mare
tiraj din þarã, ziarul cel mai cãutat ºi
mai gustat de public. Articolele de fond
din perioada 1928-1944, semnate de
Pamfil ªeicaru, erau aºteptate, sorbite
ºi îndelung comentate de cãtre cititori.
Pamfil ªeicaru ºi ziarul lui ajunseserã
spaima marilor infractori, afaceriºti,
corupþi, politicieni, magnaþi etc. Nu
ezita sã-ºi batã joc de proºti ºi infatuaþi,
pe care-i executa fãrã milã. Cazul
„Malaxa” a rãmas proverbial în acest
sens. Poziþia ºi opiniile lui Pamfil
ªeicaru erau aºteptate ºi respectate.
Ele priveau nu numai situaþia internã
a þãrii, ci ºi relaþiile internaþionale. Ziarul

Pamfil ªeicaru ºi Mânãstirea „Sfânta Ana”,
ctitoria sa de la Orºova

„Curentul” stã mãrturie, cã Pamfil
ªeicaru a avut putere de premoniþie ºi
a prevãzut multe dintre evenimentele
ce aveau sã se întâmple în timpul ºi
dupã cel de-Al Doilea Rãzboi
Mondial pe scena Europei.

Deºi era suprasolicitat, Pamfil ªeicaru
nu ºi-a uitat jurãmântul de pe front ºi,
din banii lui, a zidit pe Dealul Moºu de
lângã Orºova o adevãratã perlã a
Dunãrii, o mânãstire. El a conceput
planul, sfidând în mare mãsurã stilurile
arhitectonice consacrate, a angajat
lucrãrile, le-a supravegheat, a împodobit
apoi locaºul cu picturã, mobilier, cãrþi,
odãjdii, chilii ºi toate cele necesare. Când
totul a fost gata, a chemat pe mitropolitul
Vasile Lãzãrescu de la Timiºoara sã
sfinþeascã noua mânãstire ºi s-o ia în
primire. Mitropolitul a ezitat, fiindcã nu
se respectaserã normele canonice, nu
se pusese piatra fundamentalã etc. A
venit rãzboiul, iar Pamfil ªeicaru
a fost nevoit sã pãrãseascã þara,
pentru a evita represaliile ce l-ar
fi aºteptat, având în vedere cã
fusese un mare luptãtor împotriva
bolºevismului ºi comunismului.

Dupã rãzboi, comuniºtii, neputând
sã se rãzbune pe autor, i-au profanat
opera. Sediul ziarului „Curentul” din
Bucureºti, situat pe Calea Victoriei a
devenit sediul Miliþiei Bucureºtiului, iar
Mânãstirea de la Orºova au
transformat-o în cârciumã. Au vãruit
pereþii, rãmânând neatins doar
Pantocratorul din turla interioarã, ca
sã se uite la beþivanii din bisericã. În
altar era barul ºi chelneriþele. Chiliile
au devenit cãsuþe de camping pentru
„turiºti”. În 1945 a fost condamnat la
moarte în contumacie de comuniºti.

Pamfil ªeicaru s-a dus în Spania,
la Madrid, ºi acolo, timp de 30 de ani,
a editat, în continuare, „Curentul”, dar
în ediþie trimestrialã, strãduindu-se sã
apere cauza României pe plan extern.
Dându-ºi seama de serviciile pe care
le aducea statului român, în 1966
Nicolae Ceauºescu l-a graþiat ºi a
început sã-l ajute financiar ca sã
publice articole ºi cãrþi favorabile
politicii României de independenþã faþã
de Moscova. Ultimii ani i-a petrecut
în Germania, stabilindu-se la Dachau
(Bavaria) ºi continuând sã editeze
„Curentul”. La moartea sa, în

octombrie 1980, prim-ministrul
Bavariei l-a omagiat foarte elogios.

Dupã decembrie 1989, la o ºedinþã
cu preoþii din Mehedinþi, rãposatul
Mitropolit Nestor al Olteniei a pus
problema reconstrucþiei Mânãstirii
Vodiþa. Preoþii i-au semnalat însã
existenþa Complexului „Cãprioara” de
la Orºova, care nu era altceva decât o
mânãstire transformatã în restaurant.
Mitropolitul a mers, a vãzut-o ºi a
rãmas uimit de frumuseþea construcþiei
ºi de poziþia geograficã în care era
plasatã. A început demersurile la
Departamentul Cultelor ºi la Guvern
pentru recuperarea ei. Funcþionarii mai
vechi ai mitropoliei îºi aminteau cã
primiserã din Germania, de la Pamfil
ªeicaru, cu mulþi ani în urmã, un act
de donaþie, prin care acesta dona
Bisericii Ortodoxe ctitoria sa de la
Orºova. Craiovenii trimiseserã actul la
Patriarhie, aceasta îl înaintase la
Departamentul Cultelor ºi acolo
documentul… se pierduse. Domnul
Nicolae Vãcãroiu, prim-ministrul
României de atunci, i-a spus
Mitropolitului Nestor:

- Aduceþi-mi un act, care sã vã
îndreptãþeascã sã recuperaþi acest
obiectiv ºi în secunda doi vã
semnez ordinul de preluare!”

Mi-a ajutat Dumnezeu ca sã fiu ºi
eu o rotiþã sau pârghie la vremea
respectivã, care a contribuit la
preluarea acestui obiectiv de cãtre
Bisericã. În primul rând am pledat în
presa localã, respectiv în „Datina”
pentru cauza Bisericii. Cele 26 articole
stau mãrturie în acest sens. În al doilea
rând, aflându-mã într-o zi la Biblioteca
Academiei din Bucureºti, mi-a venit o
poftã nebunã sã citesc ºi eu câteva
articole ale lui Pamfil ªeicaru, ca sã
vãd cum scria, ce-i asigura succesul
extraordinar în peisajul publicistic. Am
mers la fiºier sã iau cota „Curentului”.
Atunci am descoperit ceva uimitor
pentru mine: „Curentul” nu-ºi
întrerupsese apariþia la rãzboi, ci,
dimpotrivã, el continua sã aparã la
München în Germania ºi Biblioteca
Academiei deþinea colecþia completã.
Am cerut imediat ultimele numere. Am
notat adresa redacþiei de la München.
I-am scris lui Pamfil ªeicaru ºi i-am
explicat situaþia cu mânãstirea ºi

impasul în care s-a ajuns.
În mai puþin de o lunã de la

expedierea scrisorii mele, am primit de
la redacþia ziarului „Curentul” o copie
legalizatã dupã actul de donaþie al lui
Pamfil ªeicaru, întocmit la un notariat
din München. Cu toatã viteza am pornit
spre Craiova. Mitropolitul întorcea
documentul pe toate pãrþile. Mâinile ºi
vocea îi tremurau. A strigat ºoferul:

- Frate Gheorghe, porneºte
imediat maºina! Plecãm la
Departament, la Bucureºti!”

Domnul Vãcãroiu a aprobat
retrocedarea fãrã ezitare. La câteva zile
în urma documentului a venit la Bârda,
de douã ori, Domnul Vasile
Dumitrescu, ucenicul lui Pamfil ªeicaru
ºi noul redactor-ºef al „Curentului”. Am
aflat cã Pamfil ªeicaru murise în 1980.
Am aflat atunci cã mai fusese în þarã
de câteva ori, o datã în 1977, cu
aprobare oficialã, iar de vreo douã ori
travestit, cu identitate falsã, ºi-ºi
vizitase ctitoria de la Orºova.

Preluarea mânãstirii n-a fost
simplã. Fostul director al
complexului, un oarecare Mugurel,
a luptat pe „baricade” sã nu-l cedeze,
sã-l cumpere el. S-au format delegaþii
ale mitropoliei, din care a fãcut ºi
subsemnatul parte, alãturi de viitorul
mitropolit al Timiºoarei,
Înaltpreasfinþitul Ioan Sãlãjan. Pânã
la urmã, Complexul „Cãprioara” a
redevenit Mânãstirea „Sfânta Ana”,
care poate fi vãzutã ºi vizitatã astãzi.

De atunci, la Mânãstirea „Sfânta
Ana” au fost aduse osemintele lui
Pamfil ªeicaru, s-au þinut numeroase
simpozioane dedicate lui Pamfil
ªeicaru cu invitaþi din toatã þara. De
fiecare datã popa de la Bârda a fost
uitat. Pe ºtandurile Mânãstirii „Sf.
Ana” s-au lãfãit sute de cãrþi de pe
la multe edituri din þarã, numai ale
popii de la Bârda n-au avut loc
niciodatã! De! Asta-i viaþa!

Pamfil ªeicaru rãmâne o
personalitate de vârf a culturii ºi presei
româneºti, un mare patriot ºi un
luptãtor pentru drepturile ºi binele
României, iar ctitoria sa de la Orºova
o adevãratã minune rãtãcitã pe valea
bãtrânului Danubius. Dumnezeu sã te
ierte, Bãtrânule Pamfil!

Aranjament grafic - I.M.
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Zodia Berbec
(21 Martie  - 20 Aprilie)

O sãptãmânã în care eºti foarte activ în plan
profesional, mai ales cã provocãrile vin dinspre
ºefi sau colegi de muncã. Discuþii aprinse pe
teme profesionale, reuniuni la vârf cu oameni
importanþi, turnuri spectaculoase de situaþii la
locul de muncã. Controleazã-þi tendinþa de a
riposta la orice vine din partea vreunei autoritãþi.
Este mai dificil, deocamdatã, sã respecþi sau sã
susþii regulile, pãrerile, sfaturile ºefilor, dar cu
puþin efort ºi bunãvoinþã ai reuºi foarte bine sã
te strecori printre evenimentele acestor zile. Relaþiile
cu prietenii sunt deosebite. Se contureazã relaþii
noi, foarte importante pentru dezvoltarea ta
personalã ºi profesionalã pe termen lung.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Gândurile ºi chiar faptele îþi sunt legate de
cãlãtorii sau de studii pe termen lung în aceastã
sãptãmânã. Se recomandã prudenþã, întrucât pot
apãrea diverse piedici în a-þi realiza planurile în
sensurile dorite. Felul în care vorbeºti îi poate
deranja pe ceilalþi, deoarece, fãrã sã-þi dai seama
foloseºti note sarcastice în dialogurile tale. În
plan socio-profesional se deschide o nouã etapã
beneficã. Eºti bine susþinut de cãtre ºefi ºi
autoritãþi, îþi sunt apreciate eforturile ºi meritele,
fiind rost de a obþine o funcþie de conducere
sau mãcar un post important în cadrul unui grup
de lucru. Dar, asumã-þi numai responsabilitãþile
pe care le poþi duce la bun sfârºit.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Cheltuieli majore pe taxe, facturi, investiþii
pe termen lung! Datoritã relaþiilor cu neamurile,
cu partenerul de viaþã sau cu partenerii
profesionali apar cheltuieli neprevãzute ºi care
trebuie fãcute urgent. Selecteazã prioritãþile ºi
nu te avânta în orice, doar de dragul celorlalþi.
Unii chiar au intenþia foarte clarã de a profita de
pe urma veniturilor sau agoniselii tale. Relaþiile
cu strãinãtatea se îmbunãtãþesc vizibil, fiind rost
de a cãlãtori în þinuturi îndepãrtate fie de
agrement, fie pentru studii sau pentru a munci.
Pe de altã parte, sunt zile excelente pentru a-þi
remodela filozofia de viaþã ºi a-þi reconstrui sistemul
valorilor morale ºi spirituale.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

O sãptãmânã importantã la capitolul relaþii
parteneriale ºi bani, bunuri comune cu alþii. Este
posibil sã te desprinzi din unele parteneriate,
fie cã este vorba despre o relaþie de cuplu, fie o
relaþie de colaborare profesionalã. Se recomandã
prudenþã, pentru cã vor intra în discuþie partajele
specifice unui divorþ, moºtenirile, datoriile
comune cu ceilalþi. Predominã senzaþia cã toatã
lumea este împotriva ta, însã pe undeva ºi tu ai
contribuþia ta la situaþia în care te afli. Se
contureazã o nouã etapã financiarã, în sensul
cã vei beneficia de venituri suplimentare ºi de
ajutoare substanþiale din partea altora. Cãlãtorii
ºi lecturi deosebite în weekend.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Mediul de lucru de la locul de muncã este animat
ºi punctat cu note conflictuale. Fii prudent în relaþiile
colegiale, pentru cã existã riscul sã te implici în
controverse gratuite. Ocupã-te numai de îndatoririle
tale ºi lasã-i pe ceilalþi sã se ocupe de ale lor.
Sãnãtatea este vulnerabilã, aºadar îngrijeºte-te pe
îndelete. Relaþiile parteneriale intrã într-o nouã etapã.
Este rost de revigorãri în relaþia matrimonialã veche,
de o relaþie nouã de cuplu, de apariþia unor oferte
de colaborare profesionalã. Accentul cade pe
segmentul profesional, asta însemnând cã în mod
special în câmpul muncii sunt probabile noutãþi
spectaculoase. Prudenþã ºi discernãmânt!

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii îþi
deschid sãptãmâna. Se contureazã schimbãri
benefice în viaþa cotidianã. Fie la serviciu se
aranjeazã lucrurile ºi vei avea suficient timp ºi
pentru tine personal, treburile profesionale
mergând foarte bine în continuare, fie sãnãtatea
se îmbunãtãþeºte vizibil ºi în consecinþã vei putea
desfãºura activitãþi recreative de anvergurã.
Singurele umbre vin dinspre segmentul amoros, în
sensul cã persoana iubitã sau copiii îþi pot reproºa
diverse. Fii prudent, pentru cã tu fiind acum foarte
implicat la serviciu, cei dragi se pot supãra. Noutãþi
spectaculoase atât în privinþa sãnãtãþii, cât ºi în
câmpul muncii. Controverse parteneriale.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

În prima parte a sãptãmânii ai multe treburi de
fãcut acasã. Este nevoie de reparaþii curente.
Apeleazã la ajutorul specialiºtilor pentru orice
defecþiune sau informaþie de care ai nevoie pentru
a-þi îmbunãtãþi sau întreþine condiþiile din spaþiul
locativ. Relaþiile cu membrii familiei se remarcã
prin discuþii aprinse. Se recomandã prudenþã,
rãbdare, tolereanþã, deoarece conflictele de acum
se pot permanentiza. Ceva din segmentul
amoros sau din relaþiile tale cu copiii deranjeazã
pe membrii familiei sau pe rude. Noutãþi
spectaculoase în relaþiile de iubire. Posibil
apariþia unui copil sau planuri în acest sens. La
serviciu este forfotã, aspect care te poate obosi
sau îþi poate activa afecþiuni vechi.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Ai multe drumuri de fãcut zilele acestea ºi de
vorbit cu persoanele din anturajul apropiat.
Alege-þi cuvintele ºi gesturile cu grijã întrucât
sunt ºanse sã foloseºti prea mult sarcasmul. Relaþiile
cu persoanele din anturajul apropiat sunt
conflictuale ºi foarte uºor se pot destrãma cele
fragile. Este bine sã te îndepãrtezi din interacþiunile
care s-au dovedit clar neprofitabile. Segmentul
familial ºi domestic intrã într-o nouã etapã.
Schimbãri în mediul familial, vânzãri ºi achiziþionãri
de bunuri casnice, schimbarea domiciliului,
întemeierea unei familii, apariþia unor noi membrii
în familie. Fii prudent în privinþa sãnãtãþii ºi a
mediului de lucru de la serviciu.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Eºti pus pe fapte mari în aceastã sãptãmânã, pentru
cã primeºti energie astralã din belºug. Dozeazã-þi
eforturile, selecteazã prioritãþile ºi orienteazã-te
numai spre oameni de bunã calitate. Prudenþã în
privinþa cheltuielilor, pentru cã tentaþia investiþiilor
nefondate este mare ºi dificil de contracarat. Foarte
interesante ºi benefice sunt interacþiunile cu
persoanele din anturajul apropiat. Dialoguri
fructuoase schimb de informaþii deosebite ºi utile,
cãlãtorii pe distanþe scurte fie de agrement, fie pentru
a rezolva chestiuni personale ºi profesionale.
Succesul te însoþeºte în permanenþã. Multe de fãcut
acasã alãturi de membrii familiei. Prudenþã, deoarece
iluzia este la cote mari.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Stãrile tale de spirit sunt foarte oscilante
zilele acestea. Eºti pornit împotriva tuturor, astfel
cã nimeni ºi nimic nu îþi poate intra în voie atât de
uºor. Depune eforturi conºtiente sã te înþelegi atât
cu tine însuþi, cât ºi cu ceilalþi, deoarece existã
riscul sã distrugi relaþii ºi situaþii benefice care
ar trebui pãstrate. Financiar se contureazã noutãþi.
Se deschide un nou capitol în care þi se modificã
substanþial veniturile ºi posibilitãþile de a obþine
bani, bunuri sau favoruri dintr-o activitate
profesionalã desfãºuratã în cadru oficial la un loc
de muncã. Totodatã apare ºi tentaþia investiþiilor pe
termen lung. Prudenþã ºi rãbdare!

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti discret în primele zile ale sãptãmânii. Ai
nevoie sã fii mai mult tu cu tine, sã te detaºezi
de tumultul cotidian ºi sã-þi reformulezi
planurile. Sãnãtatea este vulnerabilã, aºa încât
introdu în programul tãu cotidian ºi momente
de odihnã, plimbãri în aer liber ºi taifas cu cei
dragi. Îþi vei reveni pe la mijlocul sãptãmânii,
atrãgând privirile admirative ale celorlalþi. Sunt
momente excelente de a te ocupa de treburile
restante ºi de a relaþiona cu prietenii sau cu
neamurile pe care nu le-ai vãzut ºi auzit demult.
În weekend se contureazã cheltuieli, însã
primeºti ºi bani, bunuri sau favoruri dinspre
locul de muncã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Dialogurile cu prietenii te ajutã sã-þi lãmureºti
aspectele profesionale care au dus la restricþiile
financiare din ultima vreme. Cu toate cã eºti plin
de energie, dornic de a-þi schimba radical viaþa
pe toate planurile, ceva te þine pe loc. Existã în
preajma ta conflicte ascunse, atât în mediul
familial, în relaþiile cu persoanele apropiate, cât
ºi în mediul socio-profesional în care activezi.
Evitã sã-þi divulgi intenþiile, planurile de viitor
ºi mai ales opiniile personale! Unii îþi pot pune
etichete neconforme cu realitatea ºi de aici un
ºir lung de situaþii neplãcute. Ai nevoie de
odihnã, de plimbãri uºoare în aer liber ºi de un
program cotidian complet reformulat.

(11 - 17 noiembrie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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COMUNICAT DE PRESÃ
    JUDO

În perioada 06-07 noiembrie la Focºani s-
a desfãºurat Turneul Internaþional de Judo -
Memorialul “Aurel Cîmpeanu”, editia a -XVIII-
a, OPEN-2021, unde au participat sportivi de
talie naþionalã ºi internaþionalã, mai precis,
medaliaþi la Jocurile Olimpice, Campionate
Mondiale ºi Campionate Europene de seniori,
premiile acestei competiþii fiind în bani.
   CSM Drobeta a avut pe lista de start pe
Judoka TOPALÃ VLAD +100 kg care a reuºit
clasarea pe locul V, experienþa acestei
întreceri pe Tatami având un rol important
în cariera unui sportiv de performanþã.
   Satisfacþia acestui rezultat este mare ºi
datoritã faptului cã sportivul CSM Drobeta
- TOPALÃ Vlad este încã la începutul
junioratului ca ºi vârstã, îºi doreºte sã
continue sportul de performanþã, dar din
pãcate, finanþarea de la Ministerul
Sportului este minimã, fapt care ne
îngrijoreazã cu privire la modul ºi
posibilitãþile financiare necesare pregãtirii

COMUNICAT DE PRESÃ
Bucureºti,

8 noiembrie 2021:
Daniela Nicolescu,
secretar de stat în
Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului ºi
Turismului, a participat, în
perioada 8 - 9 noiembrie
a.c., la Washington D.C.,
la cea de-a VII-a rundã a Dialogului Strategic dintre România
ºi SUA, ca membru în delegaþia oficialã românã, condusã
de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.
   Vizita delegaþiei române a fost organizatã în contextul
marcãrii, în anul 2021, a unor momente aniversare în
relaþia bilateralã româno-americanã: zece ani de la
adoptarea Declaraþiei Comune privind Parteneriatul
Strategic pentru Secolul XXI, zece ani de la semnarea ºi
intrarea în vigoare a Acordului privind amplasarea
sistemului de apãrare împotriva rachetelor balistice al
Statelor Unite în România, cinci ani de la operaþionalizarea
facilitãþii anti-rachetã de la Deveselu. Totodatã, vizita
prefigureazã marcarea, în anul 2022, a 25 de ani de la
lansarea Parteneriatului Strategic dintre România ºi SUA.
   Secretarul de stat Daniela Nicolescu a participat, în acest
context, împreunã cu delegaþia MEAT, din care fac parte
Cristian Ilie, director Direcþia Investiþii strãine, ºi Tiþã Ilie,
consilier pe probleme de industrie de apãrare, la lucrãrile
Grupului de lucru pe probleme economice, organizat în cadrul
actualei runde a Dialogului Strategic dintre România ºi SUA.
  Contextul vizitei este o importantã oportunitate, atât pentru
reconfirmarea angajamentului faþã de Parteneriatul Strategic
România-SUA, o punte între mediile de afaceri din cele douã þãri,
cât ºi pentru consolidarea cooperãrii economice, comerciale ºi
turistice ºi promovarea proiectelor
de interes comun, România fiind o
destinaþie atractivã, prin facilitãþile
oferite ºi poziþia geostrategicã, pentru
investitorii strãini.
   Totodatã, vizita reprezintã un bun
prilej pentru reafirmarea angajamen-
telor asumate pentru promovarea ºi
consolidarea relaþiei transatlantice ºi
rezilienþei demo-cratice, cu atât mai
mult cu cât România deþine, pânã în
septembrie 2022 Preºedinþia în
exerciþiu a Comunitãþii Democraþiilor.
   Parteneriatul Strategic dintre
România ºi Statele Unite ale
Americii ocupã un loc central,
iar dezvoltarea ºi aprofundarea
acestuia, prin proiecte strategice
de interes comun, trebuie sã
rãmânã obiective asumate la cel
mai înalt nivel.

Parteneriatul Strategic România-
SUA, punte de dezvoltare a

cooperãrii bilaterale dintre mediile
de afaceri român ºi american

Turneul Internaþional de Judo -
Memorialul “Aurel Cîmpeanu’’

acestui sportiv (dar ºi a  altor sportivi de la
CSM Drobeta) la nivelul cel mai ridicat.

Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt
al CSM Drobeta Turnu Severin

ZECE POSTURI VACANTE DE PERSONAL CONTRACTUAL
LA INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRÃRI

Inspectoratul General pentru Imigrãri organizeazã concursuri pentru ocuparea a 10 posturi vacante de personal
contractual în cadrul Serviciului Administrativ ºi la nivelul centrelor specializate din Bucureºti, Timiºoara, Galaþi,

Maramureº, Rãdãuþi ºi Otopeni. Dosarele de înscriere, în volum complet, se depun personal la structura de
resurse umane a instituþiei, la sediul din str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15A, sector 5, Bucureºti.

Inspectoratul General pentru Imigrãri a demarat procedura
de concurs, din sursã externã, pentru ocuparea a zece posturi
vacante de personal contractual în cadrul Serviciului
Administrativ ºi la nivelul centrelor specializate pe linie de
migraþie ºi azil.

Astfel, în vederea reducerii deficitului de personal ºi
asigurãrii activitãþii în condiþii optime, la nivelul
aparatului propriu în cadrul Serviciului Administrativ,
la Centrele Regionale de Proceduri ºi  Cazare a
Solicitanþilor de Azi l din Bucureºti, Timiºoara,
Maramureº, Rãdãuþi ºi Galaþi, precum ºi la Centrul de
Cazare a Strãinilor luaþi în Custodie Publicã Otopeni au
fost scoase la concurs 3 posturi pentru muncitor calificat
IV-I (instalator, electrician, fochist), 6 pentru îngrijitor
de clãdiri ºi 1 de magaziner.

Pentru înscrierea la concurs, candidaþii vor prezenta
personal dosarul de candidat în termen de cel mult 10

zile lucrãtoare de la data afiºãrii anunþului, Serviciului
Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General pentru
Imigrãri, la sediul din str. Lt. col. Marinescu Constantin,
nr. 15A, sector 5, Bucureºti.

Anunþurile de recrutare pot fi accesate pe site-ul oficial
al Inspectoratului General pentru Imigrãri la adresa
www.igi.mai.gov.ro, secþiunea “Carierã”. Concursul va
consta în trei  etape succesive,  respectiv,  selecþia
dosarelor de concurs, proba practicã ºi interviul.

Informaþii suplimentare privind modalitãþile de înscriere
ºi participare la concurs, condiþiile de recrutare, probele
de examen ºi alte date importante pentru desfãºurarea în
bune condiþii a recrutãrii ºi încadrãrii candidaþilor pot fi
obþinute de la structura de resurse umane a
Inspectoratului General pentru Imigrãri la numãrul de
telefon 021/4107513 ºi interiorul precizat în anunþ.

             BIROUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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Viitorul ªimian a suferit, în
etapa a 11-a, cea mai drasticã
înfrângere din actuala stagiune. Pe
Stadionul Municipal din Drobeta

Etapa a 6-a din Liga a 4-a
Mehedinþi a fost cea mai
spectaculoasã din actualul sezon.
În cele 6 meciuri ale rundei s-au
înscris nu mai puþin de 37 de
goluri, iar recordul a fost stabilit la
jocul Viitorul Cujmir -
Inter Salcia, câºtigat de
echipa-gazdã cu scorul
de 6-5. Cea mai mare
diferenþã de scor s-a
înregistrat însã la
ªiºeºti, unde liderul
Recolta Dãnceu a dispus
cu 8-0 de ultima clasatã,
AS Noapteºa, prin
golurile izbutite de
Adelin Fãiniº (’11, ’13,
‘63), Alexandru Crãiaºu-
ªtetea (’33, ‘48), Alin
Bãloi (’54), Alin Rapcea
(’80) ºi Alexandru
Albiºor (‘84 - ag). Dupã

ACS Atletic Drobeta n-a reuºit sã
furnizeze surpriza în eºalonul
secund la fotbal feminin ºi a pierdut
cu scorul de 4-0 meciul disputat,
în deplasare, pe terenul liderului
Universitatea Olimpia Cluj II. Dupã
acest nou eºec, fetele antrenate de
Daniel Ispas au rãmas cu 7 puncte,

dar au coborât pe
penultimul loc în
clasamentulul Seriei
a 2-a.

Duminicã, de la ora
14:00, pe Stadionul
Termo, în ultima etapã
a turului, severinencele
vor întâlni echipa care
n-a acumulat nici
mãcar un punct în
acest sezon, Olimpic
Star Cluj.

Mehedinþenii, surclasaþi de CSM Reºiþa

Turnu Severin, echipa mehedinþeanã
a fost zdrobitã cu scorul de 6-1 de
liderul CSM Reºiþa  ºi a rãmas cu 12
puncte în clasament. Marian

Drãghiceanu (‘3, ’52),
Mediop Ndiaye (’27, ’82
– penalty, ’87) ºi Amir
Jorza (’65) au marcat
pentru bãnãþeni, în timp
ce singurul gol al
oltenilor a purtat
s e m n ã t u r a
c a m e r u n e z u l u i
Alexandre Song, în
minutul 62.
   Dupã acest succes
facil la malul Dunãrii,
CSM Reºiþa a ajuns la
31 de puncte ºi s-a
distanþat la 9, respectiv
10 puncte, de
contracandidatele
CSM Deva ºi Pandurii
Târgu Jiu, care n-au

reuºit sã câºtige în runda a 11-a.  “Am
tratat meciul foarte serios, am înscris
repede ºi am controlat meciul de la
un capãt la altul. Sincer, nu mã
aºteptam la un asemenea rezultat.
Pentru mine, important este sã
câºtigãm, indiferent de scor, fiindcã
avem ca obiectiv promovarea. Avem
nouã puncte avans, este bine cã ne-
am distanþat de urmãritoare, dar
indiferent dacã terminãm
campionatul pe locul 1 sau 2, ne
aºteaptã apoi meciurile de baraj
pentru promovarea în Liga a 2-a.
Vreau ca nivelul echipei sã creascã,
pânã atunci”, a spus antrenorul
echipei reºiþene, Dan Alexa.

Dacã CSM Reºiþa are ca obiectiv
promovarea, Viitorul ªimian este
angrenatã în lupta pentru evitarea
retrogradãrii. “Este dureroasã aceastã
înfrângere la scor. ªtiam cã ne

aºteaptã un meci greu, iar dacã nu ai
agresivitate sportivã ºi determinare,
nu poþi face faþã unui adversar de
calibrul Reºiþei. Sper ca jucãtorii sã fi
învãþat ceva din acest joc, mai ales
cã ne aºteaptã un meci important
vineri, cu echipa a doua a celor de la
Viitorul Pandurii Târgu Jiu, meci pe
care nu avem voie sã-l pierdem”, a
afirmat Relu Þurai, antrenorul echipei
mehedinþene.
   Viitorul ªimian a început meciul cu
CSM Reºiþa în formula: Alexandru
Ciutã - Mathias Hondorocu, David
Pop, Alexandre Song, Alin Enache,
Samuel Luicã, Ionuþ Rupa, Cristian
Poianã, Samuel Zimþa, Claudiu
Ghighilicea ºi Gelu Velici, iar în repriza
secundã au mai intrat  Eugen Toader,
Mihai Schintee, Andrei Sãrãcin,
Fabio Trip si Robert Pâslea.

Liga 3, Seria a 7-a, etapa a 11-a
Viitorul  ªimian - CSM Reºiþa 1-6
Pandurii Târgu Jiu - Progresul Ezeriº 1-1
Jiul Petroºani - CSM Deva 2-0
Aurul Brad - Viitorul Pandurii Tg.Jiu II 3-0
Gilortul Târgu Cãrbuneºti - Voinþa Lupac 1-2
Clasament
1. CSM Reºiþa 11   10 1   0 32-5   31
2. CSM Deva 11   7 1   3 15-8   22
3. Pandurii Târgu Jiu 11   5 6   0 19-7   21
4. Voinþa Lupac 11   6 3   2 20-13  21
5. Viitorul ªimian 11   3 3   5 16-21  12
6. Progresul Ezeriº 11   3 3   5 12-19  12
7. CSM Jiul Petroºani 11   3 2   6 9-13    11
8. Gilortul Tg.Cãrbuneºti11   2 3   6 14-24  9
9. Viitorul Pandurii Tg.Jiu II11   2 3   6 7-21    9
10. Armata Aurul Brad 11   1 1   9 7-20    4
Etapa viitoare
Viitorul Pandurii Târgu Jiu II - Viitorul ªimian
Voinþa Lupac - Pandurii Târgu Jiu
CSM Deva - Gilortul Târgu Cãrbuneºti
Progresul Ezeriº - Armata Aurul Brad
CSM Reºiþa - Jiul Petroºani

Eºec scontat pe terenul liderului

Liga a 2-a, Seria a 2-a, etapa a 8-a
Universitatea Olimpia Cluj II - Atletic Drobeta 4-0
Mãgura Cisnãdie - Dream Team Bucureºti 4-3
Carmen Bucureºti - Atletic Olimpia Gherla 5-1
Athletic United Bihor ºi Olimpic Star Cluj au stat
Clasament
1. “U” Olimpia Cluj II 6   5 0   1 48-7 15
2. Carmen Bucureºti 5   4 0   1 30-13 12
3. Dream Team Bucureºti6   3 0   3 19-10 9
4. Olimpia Gherla 7   2 3   2 12-13 9
5. Mãgura Cisnãdie 7   2 2   3 24-13 8
6. United Bihor 5   2 2   1 10-6 8
7. Atletic Drobeta 6   2 1   3 2-7 7
8. Olimpic Star Cluj 6   0 0   6 2-78 0

Liga a 4-a Mehedinþi, etapa a 6-a
AS Noapteºa - Recolta Dãnceu 0-8
AS Turnu Severin - Viitorul Corcova 4-0
Viitorul Severin - Victoria Vânju Mare 2-2
Pandurii Cerneþi - Real Vânãtori 6-2
Viitorul Cujmir - Inter Salcia 6-5
AS Obârºia de Câmp - Inter Crãguieºti 2-0
Clasament
1. Recolta Dãnceu 5   5 0   0   23-5    15
2. AS Tr.Severin 6   4 1   1   16-10  13
3. Pandurii Cerneþi 6   4 0   2   23-9    12
4. Viitorul Cujmir 6   4 0   2   25-12  12
5. Victoria Vânju Mare 5   3 2   0   15-7    11
6. Viitorul Severin 5   2 1   2   15-9     7
7. AS Obârºia de Câmp 5   2 1   2   9-10     7
8. Viitorul Corcova 6   2 1   3   11-19   7
9. Real Vânãtori 6   2 0   4   11-22   6
10. Inter Crãguieºti 5   1 0   4   7-18     3
11. Inter Salcia 6   1 0   5   11-25   3
12. AS Noapteºa 5   0 0   5   2-22     0

A plouat cu goluri, la judeþ

acest nou succes, echipa din satul
Dãnceu a rãmas singura cu victorii
pe linie în Liga a 4-a Mehedinþi.
Liderul are un avans de 3 puncte
faþã de AS Turnu Severin, dar ºi un
meci în minus disputat.

 Mircea  Oglindoiu
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   Mã fraþilor, mã mehedinþenii mei
cetitori de Obiectiv, sã vezi ºi sã nu
crezi ce îngheþ ne prinde iarna asta,
cã dacã dãm drumu’ la gazã sã
alege prafu’ de economiile
‘mneavoastrã. Nu  cã le-aþi avea,
da nici sã vã gândiþi sã mai
strângeþi. Pã sã bãtu nea Virgil în
chiept, cã ºtiþi cã avem ministru la
Energie din Mehedinþi, cã sã dã
la Mehedinþi Gaz, sã nu mãreascã
preþu în batjocurã, la adresa
severinenilor, da rãmasãrã doar
vorbele. Pã da, cã ajunsã 714 lei/
MWh preþul gazului la populaþie!
Iniþial, notificãrile di la Mehedinþi
Gaz anunþau cã preþul pentru
1MWh era de 1.190 lei cu TVA.
Cum lumea a luat foc pin Severin,
la figurat evident, ministrul di la
Energie a luat atitudine ºi a
promis cã trimite toate controalele
posibile peste furnizorul de gaze
mehedinþean. Pentru o clipã,
MEHEDINÞI GAZ a dat înapoi ºi
le-a explicat severinenilor cã
reduc preþul la circa 500 lei/MWh.
Abureala severinenilor nu a þinut
prea mult, pentru cã MEHEDINÞI
GAZ se întoarce ºi dã din nou cu  nea Mãrin

Sucã ºi gazu lu nea Virgil, medicu certefecator de Severin ºi
Van Damme di la Garda de Mediu

parul în capul severinenilor cu o
notificare de majorare a preþului la
gaze, de la 1 decembrie 2021, la
714 lei/MWh, adicã majorarea nu
mai e de 7 ori, ci de vreo 5 ori!
   Mã nepoate, avem un talent la a
ieºi în evidenþã la capitole negative,
de te miri de ce nu suntem atractivi
ca regiune. Ca oraº, ca judeþ, ca ce
vreþi. Pã ete, sã gãsi un medic mai
brav, sã elibereze certefecate false de
vaccinare, cum cã beneficiarul ar fi
imunizat. Ei aº, poate cu apã platã
di la Isverna. Îl ademeniserã ºi pe al
lu Zbanghiu, da ãsta e isteþ nevoie
mare ºi nu sã lasã pãcãlit decât de
vulpe. Pã da, ºi-a gãsit o vulpe de
21 de ani ºi toatã zâulica aleargã
dupã coada ei. Mã rog, pãnã la
urmã scãparãm de medicu’ cel isteþ,
da ãia de-ºi luarã certefecate false
nu pãþirã nimica.
   Între timp, unii sã apucarã sã
vandalizeze scena amplasatã
permanent pe Criºan, pe
esplanadã, bag samã din prea mult
timp liber. Pã da, cã e plin de timp
liber pentru unii severineni,
pesemne s-or fi nãscut bogaþi, cum
ar spune Tanþa lu Pecingine.

Apropo, care sã nãscu în altã parte,
în alt timp, cã bogatã nu e. Aºa cã
dacã poliþiºtii locali mai trec ºi
‘mnealor la neºte amenzi mai
aplicate ºi mai dau ºi neºte
exemple, poate sã mai sperie ºi
tãietorii de frunze la câini. Cã sunt
prea mulþi ºi pare cã sã înmulþesc
pe zi ce trece. E suficient sã treci
pe Criºan la amiazã, sã-i vezi cum
rup bãncile cu seminþe de floarea
soarelui.

   Mã fraþilor, sã-l vezi pe nea ºefu
di la Garda de Mediu, îmbrãcat în
negru de sus pãnã jos, bag samã a
vãzut multe filme cu Van Damme,
cu Chuck Norris, cu de ãºtia cu
muºchi. Bine, ‘mnealui nu are
muºchi, da nu sã vãd pe sub
geacã. Descoperi neºte cauciuce pi
la Strehaia, cicã oamenii vroiau sã
le ducã la fabricile de încãlþãminte.
Pã da, sã sã facã pantofi bmw,
sandale audi ºi ghete skoda. Aºa
explicarã ei, da al nostru nu sã lãsã
pãcãlit cu una cu douã. Poate cu
nouã. Bine cã ieºirãm din carantinã,
cã ierea oraºu’ pustiu, aºa sã mai
rãtãcesc câþiva pin urbea noastrã.
   Aºa cã aveþi grijã la facturi ºi dacã
vã sare cheltuiala sã trimeteþi
cheltuiala lu’ nea Virgil Daniel
Popescu, sã sã convingã de
preþu’ bun obþinut.
   Iar pãnã data viitoare, când aflãm
ºi adresa, hai sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!
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