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Ziua Naþionalã a României, sãrbãtoritã
la Drobeta Turnu Severin

   Miercuri searã, a fost inaugurat Orãºelul Copiilor, spre bucuria celor mai mici dintre
severineni. Spaþiul va rãmâne deschis pe întreg parcursul lunii decembrie 
   “Ce poate fi mai plãcut decât zâmbetul unui copil? Ca în fiecare an, ºi acum, avem grijã
de bucuria celor mici, organizând Orãºelul Copiilor în municipiul Drobeta Turnu-Severin.
Este important sã simþim spiritul sãrbãtorilor de iarnã ºi, prin ochiii copiilor noºtri, sã
retrãim magia acestei perioade încãrcate de emoþie. Vã aºteptãm pe toþi - cu mic, cu mare
- pe tot parcursul lunii decembrie, pentru a învãþa sã dãruim ºi sã primim magia de sãrbãtoare
ºi pentru a retrãi spiritul copilãriei!”, a declarat primarul municipiului Marius Screciu.

Orãºelul Copiilor, bucurie pentru
cei mai mici dintre severineni

Cum este ca politician de frunte, adicã în fruntea þãrii, sã ai
milioane de alegãtori foarte sãraci ºi tu sã faci turul televiziunilor
ºi sã te lauzi cu o creºtere economicã de 7%, cea mai mare din
Uniunea Europeanã, din Europa sau din toatã lumea? Este destul
de greu sã faci treaba asta, dacã eºti un tip lucid. Dacã ai pierdut
contactul cu lumea realã, a celor care sunt din toate pãturile
sociale, este clar cã mai devreme sau mai târziu vei pica.

Cum sã ai creºtere economicã 7%
ºi 3 milioane de români foarte sãraci

ºi alte câteva milioane sãraci?

citiþi în pagina 9
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decembrie rãmâne
atitudinea fiecãruia dintre

noi, felul în care ne
raportãm fiecare la

semnificiaþiile ºi
însemnãtatea acestei zile.

Iar felul în care ne raportãm e determinat indiscutabil
de ceea ce trãim ºi simþim acum, cum deopotrivã e
determinat de acea Românie profundã, din sufletul nostru,
din memoria noastrã afectivã.

Patriotismul nu e o stare geneticã. Dacã am trãi ºi munci
acum în Franþa, Canada sau Spania e foarte posibil sã ne
amintim mai rar de simbolurile naþionale, de semnificaþii
istorice. Prin natura lucrurilor am fi influenþaþi de cultura
acelor þãri, de obiceiurile lor, de însemnele lor naþionale.
Atunci, în asemenea situaþii, ceea ce predominã e aceastã
Românie interioarã, pe care o ºtim de acasã, din paginile
cãrþilor de istorie, din ceea ce ne readuce la suprafaþã
memoria afectivã.

Pentru noi cei de acasã patriotismul e mai cu seamã o
emoþie colectivã care se naºte în preajma marilor zile
semnificative. Altfel, trebuie sã recunoaºtem, e un
sentiment care nu joacã un prea mare rol în viaþa noastrã
de zi cu zi, în confruntarea noastrã cu România realã.
Asta dacã nu cumva suntem prinºi într-o asociaþie sau
într-o formula organizatoricã unde tema patriotismului
se joacã programat. În cea mai mare parte a timpului
suntem români pur ºi simplu. Oameni, cetãþeni ai lumii
la fel care oricare alþii.

În preajma Zilei Naþionale devenim deodatã mai sensibili
la subiect, cãutãm în noi înºine sau în ceilalþi sprijin pentru
ceea ce am putea numi, ºi noi, „mândria de a fi român”.
Mândrie la care atenteazã, zi de zi, o groazã de lucruri, o
groazã de mici evenimente cotidiene ºi  de eºecuri.

În preajma Zilei Naþionale redescoperim puþin Istoria,
valorile unui trecut în care cândva credeam cu ardoare,
abia desprinºi de pe bãncile ºcolilor.

Tocmai de aceea avem nevoie de parade, de tot ceea
ce poate redeºtepta acest sentiment national, în
parametrii bunului simþ rational. Aparþinem lumii,
Europei, dar înainte de orice aparþinem acestui
pãmânt, cu bune ºi cu rele.

Români,
cu bune,
cu rele

Ceremonia organizatã miercuri în
municipiul Drobeta Turnu Severin, cu
prilejul Zilei Naþionale a României, a
început la ora 10.00, cu prezentarea
onorului ºi întâmpinarea oficialitãþilor, fiind
urmate de intonarea Imnului Naþional al
României. Apoi, a avut loc oficierea
serviciului religios.

A urmat discursul susþinut de prefectul
judeþului Mehedinþi, Cristinel Pavel.

“În aceste zile de crizã sanitarã, gândul
meu se îndreaptã cu recunoºtinþã spre acei
mehedinþeni aflaþi în prima linie ºi faþã de
toþi cei care s-au implicat activ pentru a veni

Ziua Naþionalã a României,
sãrbãtoritã la Drobeta Turnu Severin

COMUNICAT
DE PRESÃ

în sprijinul celor bolnavi. Aceste persoane
ne ajutã sã mergem mai departe spre zile mai
bune, spre normalitate. (…) Cu prilejul Zilei
Naþionale a României, vã adresez tuturor
sincere urãri de bine, de sãnãtate ºi împliniri.
La mulþi ani România! La mulþi ani români!”,
a spus prefectul Cristinel Pavel.

Manifestãrile s-au încheiat cu depuneri
de coroane,  iar dupã def ilarea
detaºamentului de onoare, participanþii
au fost invitaþi la un scurt moment
artistic, susþinut de orchestra Palatului
Culturii “Teodor Costescu”.

INSTITUÞIA PREFECTULUI JUDEÞUL MEHEDINÞI

Consiliul Baroului Mehedinþi a
luat act cu bucurie, cu speranþã ºi cu
profundã satisfacþie de minuta deciziei
pronunþate de cãtre Înalta Curte de
Casaþiei ºi Justiþie, în dosarul nr. 1804/
1/2021, prin care a fost admisã calea
extraordinarã de atac a recursului în
casaþ ie,  dispunându-se,  definitiv,
achitarea avocatului Robert Roºu,
condamnat în decembrie 2020 pentru
constituire a unui grup infracþional
organizat, respectiv complicitate la
infracþiunea de abuz în serviciu.

   Decizia judecãtorilor Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie,
întemeiatã în drept pe
prevederile art. 16 alin. (1) lit.
b teza I din Codul de Procedurã
Penalã (fapta nu este
prevãzutã de legea penalã)
vine sã reaºeze pe fãgaºul
normal rolul ºi rostul apãrãrii
ºi apãrãtorilor atât în procesul

COMUNICAT DE PRESÃ

Apãrarea apãrãrii ºi dreptatea justiþiei
penal cât ºi în societate în general, readucând
ideea de justiþie dreaptã în matca sa fireascã.
   Reamintim faptul cã, alãturi de colegii din
celelalte barouri, avocaþii din cadrul Baroului
Mehedinþi ºi-au arãtat, încã de la început, atât
susþinerea faþã de colegul lor Robert Roºu, cât
ºi indignarea faþã de un act de evidentã
injustiþie, sloganul “apãrarea apãrãrii’’
devenind expresia cea mai fidelã a stãrii de
spirit induse de condamnarea dovedit
nedreaptã a unui confrate.
   Avocaþii din cadrul Baroul Mehedinþi, prin
vocea reprezentaþilor aleºi, doresc sã transmitã
confratelui lor, dl. avocat Robert Roºu,
gândurile lor de susþinere ºi apreciere,
exprimându-ºi totodatã speranþa cã decizia
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie semnificã ºi
sfârºitul definitiv al unui curent de gândire
extrem de nociv, tipic statelor totalitare,
conform cãruia avocatul nu ar fi un apãrãtor
al drepturilor ºi libertãþilor persoanei, ci doar
un complice la malversaþiune.

Decan, Av. Claudia Martinescu
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‹‹Dragostea pentru tradiþie, portul popular ºi colindele
interpretate de copii dau magie sãrbãtorilor. Chiar dacã perioada pe
care o traversãm este una dificilã ºi nu ne permite organizarea de
întâlniri, ºi anul acesta, vom continua tradiþia colindului.
   Astfel, cu prilejul sãrbãtorilor de iarnã, continuãm campania „Colindã
Primãria!”. În perioada 1 - 14 Decembrie, îi invitãm pe toþi elevii din ciclurile
preºcolar, primar, gimnazial ºi liceal, care au domiciliul în Drobeta - Turnu
Severin, sã participe la povestea noastrã muzicalã de iarnã ºi sã realizeze
un videoclip cu ei interpretând un colind, pe care, ulterior, sã îl încarce pe
paginile personale de social media ºi sã ni-l trimitã.
   Fiecare colindãtor va primi, acasã, un pachet „Cutia lui Moº Crãciun”,
cu dulciuri ºi cãrþi adaptate vârstei.
   Regulamentul campaniei poate fi consultat accesând urmãtorul link:
https://primariadrobeta.ro/colindamprimaria/
   Îi aºteptãm pe copii, sã se înscrie în numãr cât mai mare, pentru a ne
aduce, la fel ca de fiecare datã, bucurie în suflete ºi pentru a-l ajuta pe
Moº Crãciun sã ajungã în cât mai multe case!››, a anunþat Marius
Screciu, primarul municipiului Drobeta Turnu-Severin.

Campania “Colindã Primãria!”, organizatã pentru a-l ajuta pe
Moº Crãciun sã ajungã în cât mai multe case

‹‹Este o zi deosebitã pentru noi,
ca popor, pentru toþi românii. Este o
zi pe care noi, politicienii ºi

Ziua Naþionalã a României a fost marcatã, la Monumentul Eroilor din
Drobeta Turnu-Severin, printr-o paradã militarã

“LA MULÞI ANI, ROMÂNIA! LA MULÞI ANI, SEVERIN!

reprezentanþii administraþiei locale
trebuie sã o marcãm prin faptele
noastre ºi prin ceea ce facem pentru

comunitate. Aceasta este moda-
litatea nostrã prin care spunem
“La mulþi ani, poporului român!”

ºi prin care ne facem datoria pentru
cei care s-au jertfit pentru ca noi,
astãzi, sã avem o viaþã frumoasã. La
mulþi ani, România!››, declara
primarul municipiului Marius
Screciu, prezent la evenimentele
dedicate Zilei Naþionale a României.

La data de 1 Decembrie,
începând din 1990, este sãrbãtoritã
Ziua Naþionalã a României.

În 1918, Adunarea Naþionalã de
la Alba Iulia adopta rezoluþia Unirii
Transilvaniei, Banatului, Criºanei ºi
Maramureºului cu România.
Parlamentul României a hotãrât,
prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990,
proclamarea zilei de 1 Decembrie
ca Zi Naþionalã a României. Legea
a fost publicatã în Monitorul Oficial
nr. 95 din 1 august 1990.

‹‹Chiar dacã trecem cu toþii
prin momente dificile, sãrbãtorile
de iarnã trebuie sã rãmânã o
bucurie pentru noi ºi pentru copiii
noºtri. Vã aºteptãm în zona de
promenadã Criºan, pentru a trãi
împreunã magia sãrbãtorilor, ºi în
zona centralã, în Orãºelul Copiilor.
Aici, îi vom întâmpina pe cei mici
cu o multitudine de surprize
adecvate vârstei fiecãruia dintre
participanþi.
   Vã urez tuturor multã sãnãtate,
împliniri ºi sã ne bucurãm,
împreunã, de aceste sãrbãtori!››, a
declarat primarul Marius Screciu.

LA MULÞI ANI, SEVERIN! 

 Biroul de comunicare
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Marþi, 30 noiembrie 2021, când
Biserica Ortodoxã îl prãznuieºte pe
Sfântul Apostol  Andrei, Cel întâi
chemat ºi ocrotitorul României,
Parohia „Sfântul Apostol Andrei”
din cartierul Aluniº ºi-a serbat
ocrotitorul. Sfânta Liturghie a fost
sãvârºitã de Preasfinþitului Pãrinte
Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, înconjurat de un sobor
de preoþi ºi diaconi.

Au slujit: Pr. Ionuþ Claudiu
Semenescu - Blidaru - protoiereu
al Protoieriei Drobeta Turnu
Severin; Pr. Gheorghe Claudiu
Popescu - protoiereu al Protoieriei
Strehaia; Pr. Adrian Antonie Olarean
- Consilier Administrativ al
Episcopiei Severinului ºi Strehaiei,
Pr. Daniel Vãtuiu - inspector în
cadrul sectorului Cultural ºi
Învãþãmânt al Centru Eparhial,
Arhim. Ioanichie Nicolãescu -
stareþul Mãnãstirii Vodiþa, Arhim.
Gherasim Armulescu - stareþul
Mãnãstirii Topolniþa, Arhid. Bogdan
- Costel Chirea, Diac. Nicolae -
Sorin Marin.

Rãspunsurile liturgice au fost
date de Arhid. Mircea Pãdureanu,
membru al grupul psaltic „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe” al

Hramul singurei biserici din Mehedinþi închinatã Sfântului Andrei
Catedralei Episcopale din
Drobeta Turnu Severin.

Dupã Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie,
Preasfinþitul Pãrinte
Nicodim, Episcopul
Severinului ºi Strehaiei a
rostit cuvânt de învãþãturã
în care a subliniat repere
din viaþa Sfântului Andrei
cel întâi chemat ºi
ocrotitorul României:
„Sfântul Andrei a fost un
apostol al Domnului
nostru Iisus Hristos, frate
cu Simon Petru.
Evanghelia dupã Ioan menþioneazã
cã Andrei ar fi fost mai întâi ucenic
al lui Ioan Botezãtorul, care i-a
îndrumat sã-L urmeze pe Iisus.
Conform aceleiaºi evanghelii,
Andrei l-ar fi dus pe fratele sãu
Simon Petru la Mântuitorul Hristos,
spunându-i cã l-a gãsit pe Mesia
(Ioan 1,35-42). De aici provine
caracterizarea lui Andrei ca „cel
dintâi chemat”. În enumerãrile
apostolilor (Mt 10,2, Mc 3,18, Lc
6,14, F. Ap. 1,13) Andrei este
menþionat mereu între primii patru.”

Preacucernicul Pãrinte Ionuþ –
Cosmin ªtefan a mulþumit

Preasfinþitului Pãrinte Nicodim
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
pentru purtarea de grijã ºi pentru
bucuria slujirii. De asemenea, a
mulþumit Pãrinþilor împreunã
slujitori ºi credincioºilor prezenþi la
aceastã sãrbãtoare pentru
împreunã-comuniune liturgicã.

Parohia „Sfântul Apostol Andrei”
din Drobeta-Turnu Severin a luat
fiinþã la 1 decembrie 2007. Aparþine
Protoieriei Drobeta-Turnu Severin
din Eparhia Severinului ºi Strehaiei.
Biserica acestei parohii este situatã
în partea de vest a municipiului
Drobeta-Turnu Severin, lângã

cimitirul romano-catolic, nu
departe de Sala polivalentã ºi
Policlinica oraºului, f iind,
deocamdatã, singura bisericã din
Mehedinþi care îl are ca ocrotitor
pe Apostolul Românilor.

Din 2017 pânã în prezent Preot
paroh este Pr. Ionuþ - Cosmin
ªtefan. A fost  hirotonit întru
diacon la 11 august  2006.
Hirotonia întru  preot a avut loc
la data de  13 august 2006. În
prezent este ºi  Inspector
bisericesc al Episcopiei
Severinului ºi Strehaiei.

Diac. Nicolae-Sorin Marin

În perioada interbelicã PCR era o
micã ºi neînsemnatã formaþiune
politicã ilegalã, subordonatã
Cominternului ºi, implicit, Uniunii
Sovietice. Nu avea susþinere în
rândul populaþiei care conºtientiza
cã acest partid pune interesele URSS
mai presus de cele ale României.

PCR ºi-a început ascensiunea la
putere în România dupã actul de la
23 august 1944 când România a
întors armele împotriva Germaniei
naziste. Atunci armatele sovietice
au pãtruns pe pãmânt românesc ºi
au susþinut din greu acest partid
politic. Un obiectiv important al lui
Stalin, dupã ce cizma sovieticã a
pus stãpânire pe România, a fost
acela ca PCR sã câºtige primele
alegeri de dupã rãzboi - obiectiv
atins prin falsificarea grosolanã a
alegerilor din 19 noiembrie 1946,
când comuniºtii au aplicat cu
cinism ºi extremã violenþã
directivele lui Stalin, care spusese

75 de ani de la falsificarea grosolanã a alegerilor din 1946
cã „nu conteazã cum se voteazã, ci
conteazã cine numãrã voturile”.
Rezultatele votului au fost inversate
în favoarea PCR ºi în dauna
P.N.Þãrãnesc care câºtigase
detaºat. “Alegerile din 19 noiembrie
1946 au constituit cea mai mare
fraudã politicã din istoria României
între 1859 ºi 1946. Ele au deschis
calea pentru distrugerea societãþii
tradiþionale româneºti, de tip
european, ºi punerea ei forþatã în
tiparele sovietice, odatã cu
separarea ei de evoluþia normalã a
celorlalte þãri ale continentului”
susþine Dinu C. Giurescu.

Statele Unite ale Americii ºi
Marea Britanie au protestat
împotriva falsificãrii alegerilor, dar
în cele din urmã s-au resemnat cu
pierderea României ºi au semnat
Tratatul de Pace de la Paris în
februarie 1947. Presa sovieticã, la
rândul ei, a aclamat victoria
comuniºtilor români în alegerile

din 19 noiembrie 1946,
menþionând cã aceasta a constituit
”opþiunea istoricã a românilor
pentru comunism”. Realitatea era,
însã, cu totul alta, majoritatea
românilor votând pentru forþele
politice istorice care promovau
democraþia.

Un document care descrie ce s-
a întâmplat la o secþie de votare din
judeþul Vâlcea este relevant:
“Raport de activitate la Secþia de

votare nr. 45, comuna Pârâieni,
întocmit de delegatul Blocului
(forþele politice susþinute de
comuniºti - n.n): Subsemnatul am
vorbit cu preºedintele (secþiei de
votare - n.n.) arãtându-i cum
trebuie sã procedeze pentru ca
succesul sã fie pentru Bloc cu 93
la sutã faþã de opoziþie [...]. La ora
20 seara s-a deschis urna ºi a
început numãrãtoarea.

 Continuare în pag. 11



actualitateOBIECTIV mehedinþean 02 - 08.12.2021 pag. 5

Experienþa dobânditã în cadrul
activitãþilor comune de instruire a fost
pusã în practicã printr-un exerciþiu
complex, organizat  în data de
26.11.2021, de Jandarmeria Mehedinþi
ºi Primãria Mezdra, din Bulgaria, în
calitate de lider al proiectului finanþat de
Uniunea Europeanã “RO-BG Eforturi
comune împotriva dezastrelor naturale
-JEAND 416".

Exerciþiul comun de pregãtire s-
a desfãºurat cu sprijinul
reprezentanþilor din cadrul
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã “Drobeta”, ai Direcþiei
Silvice Mehedinþi ºi a vizat
stingerea  incendiului izbucnit  într-
o zonã împãduritã din localitatea
Salcia, judeþul Mehedinþi.

Scopul exerciþiului a constat în
gestionarea eficientã a protecþiei
populaþiei în situaþii de urgenþã,
prin acþiuni de prevenire ºi printr-
o intervenþie rapidã, pentru
împiedicarea ºi diminuarea
daunelor produse de dezastre.
Echipamentul modern achiziþionat

Cooperare transfrontalierã în
domeniul situaþiilor de urgenþã

în cadrul proiectului ºi personalul
instruit constituie un avantaj în
protejarea zonei eligibile prin
mãsuri preventive comune ºi prin
intervenþii rapide, pentru eliminarea
incendiilor forestiere sau a
alunecãrilor de teren.

Pe parcursul exerciþiului s-a avut în
vedere armonizarea modalitãþilor ºi
procedurilor de intervenþie, realizarea
schimbului de experienþã ºi de bune
practici în domeniul intervenþiei în
cazul dezastrelor naturale, identificarea
ºi eliminarea potenþialelor deficienþe de
cooperare pe timpul desfãºurãrii
misiunilor comune.

La acest exercitiu au fost invitaþi
reprezentanþi ai Primãriei Mezdra, din
Bulgaria, prefectul judeþului Mehedinþi,
domnul Cristinel Pavel, reprezentanþi
din partea Consiliului Judeþean,
A.T.O.P. Mehedinþi,  Inspectoratului
General al Jandarmeriei Române ºi
ºefii instituþiilor M.A.I. din judeþul
Mehedinþi.

Compartimentul Informare
Relaþii Publice ºi cu Publicul

1 DECEMBRIE este ziua noastrã,
a tuturor celor care gândim ºi
simþim româneºte. În aceasta zi
specialã, sã fim mândri de trecutul
nostru glorios ºi sã privim cu
optimism spre viitor.

Ziua Naþionalã a României este
despre libertate, despre ideluri,
despre energiile inepuizabile ale
acestui popor neînfricat, despre
patriotism.

Mesajul preºedintelui PMP Mehedinþi ºi vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Mehedinþi, RAMONA CUPÃ, cu ocazia Zilei Naþionale a României

La multi ani, dragi români, oriunde v-aþi afla!
La multi ani, România!

Sã construim împreunã o þarã
demnã ºi unitã ºi sã ne pãstrãm mereu
valorile noastre naþionale, sã fim de-a
pururi mândri cã suntem ROMÂNI!

„Patriotismul nu este numai
iubirea pãmântului în care te-ai
nãscut, ci, mai ales, iubirea
trecutului, fãrã de care nu existã
iubire de þarã”, spunea marele nostru
poet naþional, Mihai Eminescu.

“COLECTIVUL SPITALULUI
MUNICIPAL ORªOVA, este încântat
de faptul cã are în rândurile sale pe
medicul primar IUGA ADI -
CLAUDIA, medic care va fi decorat
în 1 Decembrie 2021, la Palatul
Cotroceni, de cãtre Preºedintele
României, cu ORDINUL MERITUL
SANITAR ºi MEDALIA MERITUL
SANITAR în grad de Cavaler. Acest
ordin ºi medalie a fost acordatã
doamnei dr. Iuga Adi - Claudia pentru
PROFESIONALISMUL, DÃRUIREA,
CURAJUL ªI SOLIDARITATEA
manifestatã în contextul mãsurilor de
combatere a pandemiei de COVID-
19”, a declarant managerul Spitalului
Municipal Orºova, Adrian Cican.

„Noi, Comitetul Director ºi întregul
personal al Spitalului Municipal
Orºova, vã felicitãm pentru înalta
distincþie acordatã de Preºedintele

Doctorul ADI-CLAUDIA IUGA, de la Spitalul
Orºova, decoratã cu MERITUL SANITAR

României. Suntem bucuroºi, cã sunteþi
unul din cei 28 de medici decoraþi la
nivel naþional cu aceastã distincþie, iar
profesionalismul dumneavoastrã, sã
aducã pacienþilor în continuare
sãnãtate ºi totodatã veþi rãmâne un
exemplu pentru noi toþi”- este mesajul
transmis de întreaga conducere a
Spitalului Municipal Orºova.

Este pentru a doua oarã, în ultimii
doi ani, când Spitalul Municipal
Orºova este recunoscut pentru
serviciile medicale desãvârºite ºi
personalul medical excepþional. În
2019, Spitalul Municipal Orºova a
fost unul din cele 7 spitale din þarã
decorat cu distincþia Ordinul Meritul
Sanitar în grad de Cavaler în semn
de apreciere pentru importanta
activitate de asistenþã medicalã,
precum ºi pentru rezultatele obþinute
în perfecþionarea actului medical.

Doctorul ADI-CLAUDIA IUGA, de la Spitalul Municipal Orºova, a fost
decoratã, pe 1 Decembrie 2021, la Palatul Cotroceni, de cãtre

Preºedintele României, cu ORDINUL MERITUL SANITAR ºi MEDALIA
MERITUL SANITAR ÎN GRAD DE CAVALER.
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (XV)
La mulþi ani, români!

România este stat suveran, independent,
unitar ºi indivizibil. Aºa spune Constituþia,
iar de aici toate legile ºi comentariile lor
trebuie sã se… inspire. Aºa s-a inspirat ºi
Valentin Zegrean, fostul ºef al Curþii
Consþituþionale a României, care a
constatat mai dãunezi cã nicãieri în aceastã
“magna carta” a naþiunii noastre, nu este
prevãzut cã un drept câºtigat nu poate fi
anulat, prin urmare, ºi pensiile ultra-
gonflate ale unora, spune domnia-sa, cu
subiect ºi predicat, pot fi diminuate la un
nivel rezonabil, fãrã a se lua în considerare
acest argument! Un argument care ar
decurge, se spune, din Dreptul roman, care
Drept, însã, iatã, mai trebuie ºi acceptat în
formele lui în documente de tip
fundamental juridic, precum Constituþia
spre a fi active, operabile. Deci, jos
“pensiile nesimþite” ºi alte privilegii pe
care ºi le-au tras speculanþii politici ºi
profitorii aciuiþi în spatele lor! Aºa ar
trebui sã stea lucrurile într-un stat de
drept, cum se pretinde a fi ºi România,
numai cã România este un “stat eºuat”,
iar ca stat “educat”, este doar formal, deci
nici vorbã de o normalitate socialã ºi
politicã pe la noi! Mai dãm un exemplu
de cum este  batjocoritã “normalitatea”
astãzi, în România?

Iatã, mediul educaþional, recte cel primar
ºi preuniversitar, este pus în situaþia de face
acele teste antigen, de depistare a virusului
Covid, înaintea intrãrii elevilor la clase, luni
ºi joi. Contestatã de profesori, mãsura a
cunoscut o oarecare nuanþare, în sensul
cã ºi pãrinþii pot face acest lucru, înaintea
de a-ºi trimite copiii la ºcoalã. Nuanþarea
este frumoasã, la prima vedere, numai cã
ea nu anuleazã obligarea profesorilor de a
proceda la aceastã mãsurã sanitarã, de a-
i obliga sã presteze o altã activitate,
neplãtitã, fãrã a avea pregãtirea necesarã
ºi fãrã a-i fi prevãzutã în Contractul de
muncã, ºi fãrã a-ºi putea asuma
responsabilitatea, legal ºi în baza vreunei
pregãtiri atestate! Deci, este o mãsurã
abuzivã, chiar ºi dincolo de protestele
sindicale din Învãþãmânt, care au
condamnat obligativitatea aceasta ºi au
cerut încetarea ei. I-ai gãsit, însã!
Guvernanþii au marºat mai departe, au
împrãºtiat chiturile de testare prin ºcoli, dar
separat ca piese, asamblarea lor trebuind
sã fie fãcutã de, ghici, cine? Profesorii ºi
personalul nedidactic din ºcoli! Deci, nu
doar cã trebuie sã facã teste, dar trebuie sã
mai ºi asambleze componentele chitului

de testare, format din patru piese! Apoi,
trebuie sã urmeze un scurt instructaj privind
prelevarea salivei, a conservãrii fiolei de
colectare, asigurarea ei ºi aºteptarea
rezultatului spre a-l comunica elevului, de
aici, fie lãsându-l la orele de curs, fie
predându-l echipelor sanitare, dacã
rezultatul este unul pozitiv, Doamne fereºte!
Iar prima orã de curs, când începe, dacã
trebuie testaþi vreo 200 de elevi, cãrora li se
aºteaptã rezultatul, aºa, vreo câteva minute
de fiecare? Vor fi întârzieri, se vor
compromite primele orele ale zilelor de luni
ºi de joi, în fiecare sãptãmânã, cu siguranþã,
din cauza întârzierilor provocate de aceste
testãri obligatorii!

Iatã, deci, o mãsurã care declarã cã vrea
sã protejeze, dar compromite iarãºi
educaþia, asta chiar dacã este sã alegem
“rãul mai mic”, adicã aceastã
compromitere, în raport cu „rãul mai
mare”, rãspândirea Coronavirusului. Este
o mãsurã abuzivã, chiar dacã non-
invazivã, cum se tot declarã, ºi nu face
decât jocul celor care au afaceri în zona
farmaceuticã, sanitarã, a producþiei ºi
distribuþiei de medicamente ºi alte
accesorii vizând acest flagel modern,
Covid-ul ºi variantele lui. Variante care,
ca orice variantã provenind dintr-o…
educaþie sanitarã bine consolidatã, se
înmulþeºte ca ciupercile dupã ploaie.

Iatã, acum, apãru varianta OMOCRON -
poreclitã OMACRON, dupã numele
preºedintelui francez, Macron, care a închis
Franþa ºi a decretat printre cele mai drastice
restricþii, dar cam inutil, cã rãspândirea este
vertiginoasã, se spune, cu toate aceste
restricþii - cu rãdãcini în Africa de Sud. O
tulpinã nouã care este depistatã la persoane
din aceastã þarã, dupã ce ele trec ca fulgerul
prin brânzã de filtrele aeroporturilor, unde,
nu-i aºa sunt sisteme de maximã siguranþã
ºi control! Pãi, cum, vigilenþa occidentalã îi
depisteazã pe purtãtori dupã ce împart
tulpina prin oraºe, nu de la început, la
intrarea în þarã? Mare mirare, nu? ªi de ce
nu sunt bãgate în carantinã persoanele ce
vin din afara spaþiului european, cã acestea
din intra-european sunt cãutate ºi-n
gaura… urechilor de viruºi? Fir-ar ea de
educaþie sanitarã, ce o afiºaþi voi, în
aeroporturi, cã mai bine le daþi cu gaz în
gât, ori cu unturã de porc, îi frecaþi bine cu
þuicã, îi împachetaþi în ceva haine groase,
pe urmã, pac, sub plapumã cu ei, ºi, gata,
le trece ºi mama virusului, pânã dimineaþa,
dacã nu sunteþi în stare cu recomandãrile
OMS-ului! C. OVIDIU

01 Decembrie 2021
1 Decembrie 1918 a fost o zi Dumnezeiascã. 
1 Decembrie 2021 - O Românie tristã, înlãnþuitã precum un
câine sãrman.
Ce le-au oferit românilor preºedinþii anti-români ºi guverne
anti-naþionale postdecembriste dupã 32 de ani de
„democraþie”?
„O Românie « EªUATÃ »”, tristã, distrusã ºi adusã la statutul
de Colonie Corporatistã sub Ocupaþia Militarã Strãinã, o
colonie a Imperiului Noii Uniuni Sovietice ºi a „Partenerului
strategic” (a se citi Uniunea Europeanã & USA), iar românii,
victime demografice expatriate sau cei rãmaºi, transformaþi
în sclavi în propria lor Þarã, devenitã lagãr concentraþionar al
UE-NATO.-USA.
ROMÂNII nu mai trãiesc, ci SUPRAVIEÞUIESC doar cu
AMINTIRI din vremea când erau stãpâni în þara lor..
 1 Decembrie 2021 - o zi tristã pentru întreaga
ROMÂNITATE.
... „Eppur si muove!”.
Dacã nu vom lãsa dezbinarea la o parte, dacã nu ne vom uni
ºi nu vom lupta împreunã pentru libertate, ziua în care ne
vom pierde speranþa ºi vom renunþa va fi cea în care vom
pieri ca Neam. „Deºteapt-te, Române!” ºi Dumnezeu te
va ocroti! (Ion Mãldãrescu, ART-EMIS)

Odinioarã, în perioada formãrii statelor unitare moderne,
simbolurile naþionale stârneau entuziasmul oamenilor, erau
afiºate peste tot, erau popularizate ºi preþuite în interior, mai
ales cã unii din afarã le contestau. Imnurile, drapelele, stemele,
zilele de sãrbãtoare a patriilor încununau o mare operã de
construcþie a edificiilor statale, aminteau celor prezenþi de
sacrificiile celor trecuþi, trezeau speranþe pentru cei din viitor.
Evident, simbolurile erau folosite ºi de propaganda oficialã,
dar lucrul acesta s-a întâmplat de când e lumea, oriunde, cu
intensitãþi diferite. Dincolo de propagandã, mai rãmãsese câte
o undã de autenticitate, de simþire colectivã pentru binele
public, de încredere în valorile comune.
   Oamenii de bun simþ ºtiau sã deosebeascã propaganda de
realitatea genuinã. Azi, pe mãsurã ce înaintãm în aceastã lume
post […], interesul faþã de simbolurile pomenite pare sã scadã
mereu, aproape pretutindeni. Suntem prinºi în vârtejul
treburilor cotidiene presante, luptãm pentru câºtiguri bãneºti
(fiindcã nu putem trãi fãrã bani, fie ei ºi virtuali), ne gândim la
crizele (energeticã, climaticã, politicã etc.) iminente, ne mirãm
de incompetenþa guvernanþilor ºi ne simþim copleºiþi, pe
deasupra, de pandemia ce nu mai conteneºte.
   Ne descumpãnesc - dincolo de grijile materiale -
„corectitudinea politicã” ºi anularea culturii tradiþionale.
Democraþia ºi liberalismul sunt puse sub semnul întrebãrii,
virtuþile clasice blamate, familia repudiatã, iar statele naþionale
sunt demonizate. Toate acestea se petrec în numele unor idealuri
vagi, de tip neomarxist ºi „progresist”, care promoveazã un fel
nou ºi vechi (în acelaºi timp) de egalitarism, în cadre globale
obligatorii, în tipare cu refrene de demult, reciclate. Din pãcate,
ignorarea sau chiar deprecierea simbolurilor decurg dintr-o
nepãsare faþã de ceea ce reprezintã ele, adicã faþã de þarã.
   Ce sã facem noi, românii, într-o asemenea situaþie? Mulþi ar
spune cã nu putem face nimic, cã nu suntem în stare sã facem
nimic, cã e bine

Gând trist într-o zi de bucurie
Acad. Ioan-Aurel Pop, Preºedintele Academiei Române

 Continuare în pag. 7
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- Preºedintele Johannis, ca urmare a cãderilor
suficiente de zãpadã în munþi, a decretat stare
de alertã la nivelul echipamentelor de schiat.
Doamna Carmen este intrigatã cã aceste cãderi
nu s-au înregistrat ºi în Egipt, drept pentru care
a fãcut o cãdere…  de calciu.

- Primarul Marius Screciu va inaugura un nou
cartier de locuinþe tip iglu în zona de Nord a
Polului Nord pentru persoanele care nu au venit
la împãrþirea cãldurii din reþeaua solarã a
Primãriei. Aceasta a funcþionat pe toatã perioada
verii, pe toatã suprafaþa municipiului, cu excepþia
zonelor umbrite, unde mai trãgeau un pui de
somn cei atinºi în timpul serviciului de virusul
de tip românesc “Frecamenta”.

- Moº Crãciun a transmis cã nu are certificat
verde, ci unul alb-roºu, sinomin, însã, celui
verde, ºi roagã sã nu-i fie confundat cu carnetul
de suporter al echipei “Dinamo”, ºi s-o ia pe
coajã de la cei care posedã carnete roº-albastre.

-  Oficialii anti-Covid au precizat într-un
comunicat de presã, cã doar dacã bradul de
Crãciun va avea culoarea verde sau va fi vopsit
verde, dupã caz ºi structurã metalicã ori de
plastic, doar aºa i se va permite sã stea în zona
de promenadã ºi a Târgurilor specifice de iarnã.
În context, Raed Arafat a precizat cã, pentru o
protecþie mai mare a persoanelor care vor accesa
aceste spaþii, administraþiile locale se vor îngriji
sã vopseascã în aceeaºi culoare ºi fulgii de
zãpadã ce vor cade peste aceste incinte. Brazii
neverzi ori neverzificaþi ºi fulgii neînverziþi vor fi
intubaþi la ATI. Plata serviciilor sanitare aferente
se va face în “verziºori”.

- Mai mulþi cetãþeni, în urma distribuirii
testelor de salivã în ºcoli, informeazã Agenþia
de ºtiri FLEGMA-NEWS, vor ºi ei câteva, aºa, sã
vadã dacã se vor putea abþine sã nu-ºi
administreze scuipatul, tradiþional, fie pe afiºe
electorale, fie pe ecranele televizoarelor, când
apar pe ele,  anumiþi corifei ai politicii. “Oripilant
- a declarat ministrul Rafila - se pot infesta ºi
avizierele ºi f irmele producãtoare de
echipamente electronice!”

- La parada militarã de 1 Decembrie, în
Bucureºti, a defilat ºi un pluton format din
voluntarii care au sustras motorina de la baza
aerianã a USA de la Mihail Kogãlniceanu.
Plutonul a avut un drapel de luptã anti-sistemul
DIICOT, pe care figurau douã pistoale  mitralierã
tip Kalaºnikov,  încruciºate. Serviciile de spionaj
jurnalistic le-au identificat ca fiind douã dintre
armele furate din depozitul de la Ciorogârla. Dar
degeaba, se pare:  Serviciile celelalte s-au fãcut
cã nici motorinã n-au înghiþit, nici gura nu le ia
foc. ªi nici serviciul la stat.

R(a)ed. Actor de Serviciu

FABRICA DE COOL FAKE
NEWS. Ediþia a II-a
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sã aºteptãm reacþia
celorlalþi, cã vom trãi
cumva ºi noi (cum
am mai fãcut-o în
istorie). Ceea ce este
comod, dar nu este
salvator pentru noi.
ªi, totuºi, am putea da
un semn de trezire,
din aproape în
aproape, am putea
arãta cã ne pasã ºi de

noi ºi de alþii, ne-am putea îndrepta gândurile ºi
conduitele, ne-am putea face un pic de ordine prin
case, ne-am mai primeni curþile ºi ne-am mai
strânge la un loc sufletele. Secretul sãrbãtorilor
este adesea apropierea inimilor, înlocuirea
monologului cu dialogul, grija faþã de semeni („ªi
nu uita, când eºti voios,/ Române, sã fii bun”).
   Nu putem schimba noi lumea cea mare, dar pe
aceea din jurul nostru o putem schimba într-o
oarecare mãsurã. Când vorbesc de casã, de curte,
de cei de lânã noi, mã gândesc ºi la edificiul cel
mare, care este Þara Româneascã ºi care s-a
finalizat în urmã cu peste o sutã de ani, la 1
Decembrie 1918. Aceastã þarã este o realitate
palpabilã ºi nu un simbol, cum este Ziua Naþionalã.
Ziua Naþionalã - dacã nu suntem porniþi doar pe
demolare ºi pe hulire - ne ajutã sã conºtientizãm
þara, sã ne dãm seama cã þara e opera înaintaºilor
clãditã prin jertfã de sânge, cã e instituþia care ne
þine, ne organizeazã, ne disciplineazã, ne hrãneºte,
ne mângâie la greu ºi ne ocroteºte. Iar, dacã nu le
(mai) face pe toate acestea, nu este vina þãrii, a
României, ci a noastrã.
   Þara fãrã oameni (buni) nu existã ºi nu poate funcþiona
ca patrie. Dacã oricare dintre noi are o zi a lui, în care
primeºte cu bucurie felicitãri, oare România nu are
dreptul la o zi ei, în care noi, românii, sã îndreptãm

Gând trist într-o zi de bucurie
spre ea, cu toþii, preþ de câte-o clipã, câte un gând bun?
   De Ziua Naþionalã, în ciuda tristeþii copleºitoare
din aceste momente, sãptãmâni, ani, suntem
„condamnaþi” la bucurie. ªi, chiar dacã aceastã
bucurie ar fi numai de-o zi, ea poate trezi speranþe
ºi poate naºte atitudini, acþiuni, fapte. Suntem
„condamnaþi” („de lege ºi de datini”, cum ar
spune un poet uitat) sã ne bucurãm de Ziua
Naþionalã. Iar dacã nu ne putem bucura, suntem
obligaþi de buna cuviinþã sã nu hulim. La 1
Decembrie 1918, strãmoºii au terminat de fãcut o
þarã rotundã ca un mãr, i-au mulþumit Domnului
pentru marea binecuvântare ºi ºi-au spus cã
puteau de-atunci muri fericiþi. Nu este vina lor cã
noi, nevrednicii, nu am pãstrat-o aºa cum ne-au
lãsat-o. ªi, totuºi, o avem încã. Sã ne bucurãm cã
ea existã ºi în forma actualã, ºtirbitã de greºelile
proprii ºi de planurile celor care au condus lumea
în Al Doilea Rãzboi Mondial.
   Fie ºi aºa, frântã dinspre Rãsãrit, România este
cel mai mare stat din sud-estul Europei, iar românii
- cu toatã împuþinarea lor - sunt cel mai numeros
popor din aceeaºi arie. Nu reproºãm nimic nimãnui,
cã doar trãim într-o lume globalã. Istoria ne învaþã,
totuºi, sã nu mai discutãm cu nimeni, la masa
tratativelor internaþionale, soarta teritoriului nostru
naþional ºi sã ºtim cã statutul nostru le impune celor
care ne conduc demnitate ºi le cere onoare.
   În cântecul cunoscut al studenþilor de
pretutindeni, al cãrui text se cheamã De brevitate
vitae („Despre scurtimea vieþii”), sunt multe
lamentãri triste privind soarta omului, menit
iremediabil sã fie dat pãmântului, sã moarã (Nos
habebit humus). ªi, totuºi, altã soluþie, dupã
cum spun versurile cântecului, nu este decât sã
ne bucurãm cât trãim. Poate cã bucuria ne va
îndrepta faptele spre bine. Sã luãm aminte ºi „sã
ne bucurãm, aºadar!” (Gaudeamus, igitur!).
La mulþi ani, România!

A vorbi despre România este cumva dificil. Din cauza demagogiei, a patriotismului prost înþeles, cãzut în
naþionalism ºi xenofobie. ªi totuºi, trebuie cã mai rãmâne ceva ºi dincolo de cuvintele ce s-au dezgolit de sens.
Sã fie o stare, un moment în care te-a durut depãrtarea, sau în care te-ai simþit mândru cã vii din povestea asta,
nu neapãrat roº-galben-albastrã, ci purpurie, ca un val de sânge puþin mai cald, puþin mai rapid?
  Dorim sã te invitãm sã ne spui despre asta, acum, în preajma zilei noastre naþionale. Scrie-ne câteva rânduri
despre un moment în care român / România au durut, de bine (poate fi o definire a cuvântului „dor”?), sau au
contat. Îþi propunem un mod de a spune altfel decât prin gesturile de care te-ai sãturat deja despre când a
miºcat sufletul tãu. Când ai simþit „chestia aia” faþã de ceva din ce e România. Poþi fi student al UVT sau
oriunde, elev sau bunic, ºofer de autobuz sau chimist, aici, în aceste fruntarii, sau departe.
  Trimite un text de pânã la 2000 de semne (cu tot cu spaþii) pe adresa de mail 1.decembrie@e-
uvt.ro, pânã în 10 decembrie, inclusiv, ºi vom alege câte trei texte (categoriile elevi, studenþi,
general) pe care le vom premia simbolic. Poate fi un început bun pentru tine. Sau o recunoaºtere.
ªi, pentru noi, o modalitate de a dovedi cã putem curãþa, prin cuvinte, noþiuni care, acolo, adânc,
încã sunt curate. Succes la scris!
  Rectorul UVT, Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel Pirtea: “Universitatea de Vest din Timiºoara se
implicã nu doar în formarea de intelectuali, ci ºi de caractere. Parte din aceastã dorinþã a noastrã
este ºi discuþia publicã despre valori ale societãþii din care facem parte. De asemenea, vom fi
bucuroºi ºi pentru a descoperi oameni talentaþi, care sã ºtie sã prezinte într-o formã literarã
deosebitã aceste idei. De aceea recomand concursul de proze scurte, pe marginea ideii de patrie,
propus de UVT cu prilejul Zilei Naþionale a României”.

 Horea Bãcanu Universitatea de Vest din Timiºoara - Departamentul de Comunicare, Imagine ºi Marketing Instituþional 

Concurs de prozã scurtã: „Când ºi cum am simþit acel lucru pentru România”
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De ce românul trãieºte din ce în
ce mai prost, înfometat ºi hãituit,
într-o þarã frumoasã ºi bogatã încã
dupã ce a fost jefuitã, decenii la rînd,
de capitaliºti? De ce merge din hãu
în hãu? Pentru cã scena politicã
româneascã e un grajd împuþit de
animalele puterii. Pentru cã
bolovanul de la Cotroceni, fãrã prea
multã vegetaþie la creier, se
rostogoleºte pe care parte vrea cel
care îi comandã sau cum are poftã.
Animalele de tracþiune ale lui
Iohannis nu deþin decît o putere
virtualã, una presupusã de noi - niºte
bieþi drumeþi prin jocul cu
„realitatea”. Puterea realã, cea care
produce efecte dezastruoase pentru
români este la celãlalt capãt al
hãþurilor, în mîinile plãvanului-
manipulator. Acesta joacã la mai
multe capete: Bruxelles, Washington
ºi Berlin. N-are nici o relevanþã cine
conduce un minister sau altul.
Niciun ministru nu face un pas de
capul lui. Cu atît mai mult pentru
binele poporului. Sînt doar
executanþi, argaþi, slugoi, supuºi sau
cum vreþi sã-i numim, supravegheaþi
atent de bãieþii cu ochi albaºtri. Ei
trebuie sã respecte foaia de parcurs
primitã de la „partenerul strategic,
de la B.N.D., de la D.G.S.E., de la
„Noua Resetare” - via O.M.S.

Dacã se abat de la drum, îºi
asumã riscul cãtuºelor. Deciziile
cruciale sînt luate de la un pupitru
mondial. Doar nu credeþi cã în
S.U.A. a apãrut, aºa, din junglã,
atunci, un Obama, personaj
zîmbitor, dispus sã joace ºotron cu
statele lumii, cu moartea, cu
bombele ºi rachetele, cu finanþele
ºi rãzboiul, cu spînzurarea,
împuºcatul ºi linºatul preºedinþilor,
fie ei ºi dictatori. Mai tîrziu, un

Bine aþi venit în „Omicron”, noua capsulã a morþii
Trump sau schizofrenicul Biden. Cei
de la pupitrul lumii se orienteazã
spre personaje aparent
charismatice, maleabile, cu prizã la
public, un fel de roboþi de rasã,
manevraþi de telecomenzi diabolice.

Dirijatul Iohannis dirijeazã, la
rîndul lui, circul politic sub
auspiciile unor dosare penale, gata
lucrate! Ale lui, deocamdatã stau la
adãpost. Un nãtãfleþ îngîmfat,
medaliat de foruri oculte ale Europei,
acest nimeni biciclist, vai de steaua
lui! Ca sã vã convingeþi, citiþi
discursurile inaugurale de la
cuplarea lipsitã de presentimente
vizionare, economice, sociale ºi
patriotice dintre cele trei formaþiuni:
pesede, penele ºi udemere (cea din
urmã traseistã de renume, un fel de
moaºã de centurã, cu interesele la
vedere) care au adus pe lume, cu
forcepsul ºi toate durerile facerii, un
plod guvernamental cu malformaþii
congenitale. Discursuri goale de
conþinut, asemãnãtoare guvernãrilor
trecute, care au aruncat peste noi
curbe de scarificiu, sãrãcie ºi
tragedie! De acum, dictatura militarã
o sã ne pape! O sã ne þinã sub
bocanci! Un general cu o adunãturã
de stele culese din praful drumului,
impus de artizanii care au zdruncinat
planeta cu bombele, rachetele ºi
revoluþiile lor), va conduce un
Guvern, o Românie spre voinþa
Puterilor lumii. O Românie pe dric!

Aºtept cu nerãbdare momentul
divorþului ºi marea pãruialã!
Momentul în care marele dulgher de
la Cotroceni va deschiola din nou
fotoliile vremelnicilor, potrivit
mofturilor Coanei Europa. La fel cum
s-a întîmplat cu useriºtii ºi o parte a
peneliºtilor, rãmaºi fãrã cash-caval!
S-au topit ca ceara în faþa focului
Orban-mandolinã, lingãul Rareº
Bogdan ºi toanta Turcan. Vã amintiþi
nenumãratele ei perle ºi ultima
afirmaþie de pe fotoliul de ministru:
„þara se zdrobeºte ca noi sã o ducem
mai bine”, în timp ce ea golea de
miliarde bugetul Muncii, la cererea
lui Cîþulicã. Adicã banii salariaþilor
ºi ai pensionarilor. Un audit la
Minister poate constata jafurile
comise. Sper ca madam Turcan sã
rãspundã penal, sã nu fie exoneratã

ca avînd retard mintal sau o
altã boalã psihicã, pentru cã
România nu e sat fãrã cîini.

Peneliºtii ºi useriºtii ºi-au
bãtut joc de vieþile românilor.
Sã vedem ce vor face
miniºtrii pesede, care dupã
investire au venit, totuºi, cu
proiecte sociale, însã cu o
palidã reparaþie de 10%
pentru pensionari ºi un
procent mic pentru salariaþi,
care nu pot fi socotite
creºteri, nici mãcar indexãri,
în contextul escaladãrii
preþurilor ºi a inflaþiei.
Genocidul din pandemie
trebuie sã constituie unul din
capetele de acuzare ale
peneliºtilor ºi useriºtilor!
Fiecare dupã numele lui. În fine, nu
conteazã ce guvern ar veni, toþi vor
roade cu „profesionalism” la ciolan.
Toþi vor direcþiona bunãstarea
României spre achiziþionarea de
vaccinuri, virusuri ºi armament
U.S.A. Americanii s-au impus deja
în fata Bruxelles-ului.

Grav este cã sîntem la cheremul
unor secãturi care se cred
dumnezei ºi au fãcut averi colosale
pe fondul lipsei noastre de
atitudine ºi acþiune. Grav este cã
trãim într-un imperiu al fricii
impuse ºi sclaviei, unde alte
secãturi ale forurilor mondiale au
acaparat aproape tot ºi toatã
conºtiinþa puterii de la Bucureºti,
a presei, magistraþilor ºi
securiºtilor. Dacã presa nu ar fi
existat sau dacã nu ar fi preacurvit
pe sume uriaºe de bani, Covidul
ar fi fost o simplã gripã sezonierã.
N-ar mai fi  fost necesarã
achiziþionarea „eroicã” de vaccinuri
a lui Cîþu. Cine a urmãrit filmele
„Equilibrum” sau „Never let me go”
poate întrevedea ce va urma în
lume ºi în România.

Dacã porcii ar putea vorbi,
credeþi cã ar fi consultaþi înainte de
tãiere? Aiurea! Ar fi sacrificaþi
oricum pentru mesele nababilor.
Cu toate cã porcii nu sînt atît de
porci precum cãlãii autohtoni,
slugi ale cãlãilor mondiali. Aºadar,
bine aþi venit în Omicron, noua
capsulã a morþii. Pregãtiþi-vã

pentru alte patru-cinci rapeluri. ªi
tot aºa. „Vaccinarea poate
transforma Covid într-o armã
biologicã de distrugere în masã”,
afirma Vanden Bossche.

Iluminaþii ne vor îndopa cu alte
vaccinuri, dar noi ne vom descurca
cum ne-am descurcat ºi pînã acum!
Idioþii inutili care produc doar gaze
toxice în Guvern ºi Parlament nu vor
fi de partea cetãþenilor þãrii. Mai cu
seamã, cel din Palatul Cotroceni,
proaspãtul vindecat de „ciuma
roºie”, spun unii, deºi eu cred cã nu
s-a vindecat, ci doar ºi-a schimbat
tematica infecþioasã. „Omicron”,
anunþatul nou val, e abureala menitã
sã schimbe regia, scenariul ºi
spectacolul morþii. Vor fi produse
alte vaccinuri pentru efectele
dozelor deja testate în valurile 1, 2,
3, 4, pe oamenii planetari, motivînd
cã vaccinurile sînt pentru noua
tulpinã. Astfel vor menþine
pandemia timp îndelungat, pînã vor
obþine, potrivit nebuniei lor
criminale, „optimizarea” populaþiei
planetare. Dacã zicala „nu primeºti
nimic, dacã nu dai nimic” este
adevãratã, tot atît de adevãrat este
cã soluþia pentru problemele
noastre, tocmai pentru cã sînt ale
noastre, se aflã la noi. Nicãieri, în
lume. Trebuie doar sã fim cît mai
uniþi în faþa „valurilor”.

S-auzim de bine!
Maria Diana Popescu, Art-emis

 www.art-emis.ro/editoriale
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Economia capitalistã orginalã din
România nu e pe înþelesul oricãror
„þãrani”. Asta ar fi explicaþia de ce
avem o creºtere economicã fabuloasã
ºi un numãr tot mai mare de persoane
sãrace în þara noastrã. Potrivit
statisticilor oficiale, peste 15% dintre
români trãiesc într-o sãrãcie extremã.
Asta înseamnã cã nu le ajung banii
pentru mâncare în fiecare zi. Prin
urmare, sunt unele zile pe care le taie
din calendar atunci când vine vorba
de alimentaþia de subzistenþã. Adicã
sunt peste 3 milioane de români care
trebuie sã decidã în care zile ale
sãptãmânii mãnâncã ºi în care nu.
Este cel mai probabil cã se gãteºte o
datã pe sãptãmânã ºi, în rest, se
merge la cerºit pe bune sau la
muncã prin alte case sau
gospodãrii unde se acordã ºi
mâncare pentru munca prestatã.

Românii au mai fãcut foamea ca
popor, însã sperau ca vremurile
crunte sã nu se întoarcã vreodatã.
Nu cred cã a existat epocã în care
foarte mulþi român, adicã milioane
de suflete care au venit pe aceastã
lume doar ca sã sufere ºi pentru care

  ªtefan Bãeºiu

Cum sã ai creºtere economicã 7% ºi
3 milioane de români foarte sãraci ºi alte câteva milioane sãraci?

viaþa sã nu însemne altceva decât
suferinþã, dezamãgire ºi presiunea
zilei de mâine, Dacã mai este vorba
ºi de familii care au copii, atunci
lucrurile sunt mult mai grave. Dacã
este vorba ºi de boli, atunci situaþia
este chiar dramaticã, iar viaþa
înseamnã cu adevãrat o încercare.

Cum este ca politician de frunte,
adicã în fruntea þãrii, sã ai milioane
de alegãtori foarte sãraci ºi tu sã faci
turul televiziunilor ºi sã te lauzi cu o
creºtere economicã de 7%, cea mai
mare din Uniunea Europeanã, din
Europa sau din toatã lumea? Este
destul de greu sã faci treaba asta,
dacã eºti un tip lucid. Dacã ai pierdut
contactul cu lumea realã, a celor care
sunt din toate pãturile sociale, este
clar cã mai devreme sau mai târziu
vei pica. Poate chiar mai devreme,
dacã este vorba de un poltician dintr-
un regim democratic. Nu existã
creºtere economicã realã care sã nu
se traducã în nivelul de trai al
populaþiei, în bunãstarea celor mulþi
ºi nu doar pentru statisticã sau doar
pentru cei puþini.

Cine minte pe cine atunci când

politicenii se laudã cu statistica, fie
ºi în democraþie. Politicenii români
au tentaþia statisticii. ªi aproape toþi
sunt fericiþi când citeazã din
documente oficiale ºi procente, ca
din Biblie. Cifrele sunt sfinte pentru
politicieni, mai ales dacã provin din
statistica oficialã sau a unor
organisme recunoscute.

Vã daþi seama cã, dacã
publicaþiile Uniunii Europene,
Eurostat, sau Banca Mondialã sau
agenþiile de rating vin cu statistici
în favoarea vreunei guvernãri
atunci se profitã la maximum de
acestea. Sunt invocate la ore de
maximã audienþã ºi sunt publicate
pe reþelele de socializare ca realizãri
guvernamentale. Acum cât tupeu sã
ai sã vii cu asemenea procente de
creºtere economicã, dacã nu au
acoperire în creºterea nivelului de
trai ºi a bunãstãrii generale? Este
cu adevãrat o nesimþire sã clamezi
cã lucrurile merg tot mai bine ºi cã
puterea de cumpãrare a crescut, în
condiþiile în care milioane de
cetãþeni nu au mâncare în anumite
zile ale sãptãmânii. Dacã între
sãraci se aflã ºi copii atunci
neruºinarea politicienilor capãtã
accente jegoase.

În România sunt copii care
seara nu mânâncã nimic sau care
au zile întregi în care nu mãnâncã
nimic. La ce bun o guvernare care
nu aduce stabilitate ºi bunãstare
ºi care nu ia decizii pentru cei mulþi
nu în beneficiul celor puþini?

Este adevãrat cã agenþii economici
þin locurile de muncã ºi economia
de piaþã în viaþã, însã politicile
economice generale tot statul ºi
politicienii le propun ºi adoptã.
Sigur cã pare greu de crezut, dacã
sunt ºi politicieni români care
mizeazã pe faptul cã, dacã românii
sunt sãraci, atunci sunt ºi proºti,
având în vedere cã sãrãcia face casã
bunã cu proasta educaþie sau cu
educaþia insuficientã. Uneori, o
educaþie proastã înseamnã ºanse tot
mai mici pentru un loc bine plãtit pe
piaþa muncii sau chiar un loc de
muncã în general. Fãrã un venit, viaþa
este aproape imposibilã în þara
noastrã. Iar politicienii se plâng de
faptul cã românii continuã sã plece
din þarã, în cãutarea unui trai mai bun
peste hotare. ªi este foarte greu sã îi
mai determine sã se întoarcã. Viaþa e
foarte scumpã ºi proastã în România
ºi nimeni nu revine la o asemenea
ofertã.
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Capacitatea noastrã de a
privi imaginea de ansamblu ºi de a
amenda lacunele a scãzut extrem
de mult, pentru cã „algoritmii” dupã
care funcþioneazã politicul sunt din
ce în ce mai instabili ºi devastatori,
producând deja efectul alunecãrii
într-o erã întunecatã. Tãvãlugul
postdecembrismului a perpetuat/
perpetueazã de 32 de ani, vechea
zicalã româneascã: „Schimbarea
Domnului, bucuria nebunilor”
cuvinte cu care bucuria turmei
renãºtea la fiecare schimbare a
tiranilor. De fapt, o speranþã deºartã
cã viaþa românului se va schimba
în bine. În atmosfera autumnalã a
lui 2021, forma zicalei sunã uºor
diferit - mesajul-speranþã fiind
acelaºi: „Schimbarea guvernului «
Cîþu meu » cu « mã-Ciuca mea »,
bucuria proºtilor”.
   Uns cu multe alifii O.M.S.-isto-
globaliste, omul organizaþiei
criminale O.M.S. ºi actual membru
al palavragiilor „Guvernului mã-
Ciuca mea”, infiltratul în P.S.D.-ul
ciolachisto-iohannist (sau ce o mai
fi astãzi F.S.N.-P.D.S.R.-P.S.D.) a
fost numit la conducerea
(ne)sãnãtãþii cetãþenilor coloniei
România, urmaº al obedientei
marionete Nelu Tãtaru, criticat dur
în urma declaraþiei: „[…]
vaccinarea va deveni obligatorie
pentru copii, iar singurele care pot
decide dacã acesta nu poate fi
vaccinat este D.S.P.-ul sau un

Cadouri de Crãciun pentru români
„Voi, trãdãtori de Neam ºi de Þarã,

Incompetentenþa, iresponsabilitatea ºi obedienþa voastrã, a celor care din
decembrie 1989 v-aþi bãtut joc de poporul român ºi aþi dat gratis bogãþiile

Þãrii strãinilor, cerem sã fiþi chemaþi în faþa „Tribunalului Poporului Român”.
De aceastã datã, unul fãrã regie strãinã, care sã respecte «Þara ºi Nevoile
ºi Neamul»! Pentru cã nu Poporul Român este sluga voastrã, ci voi sunteþi

slugile Neamului Românesc!”. (Semnat: Poporul român).

medic specialist […] una din
variante presupune decãderea
pãrinþilor din drepturi dacã aceºtia
refuzã sã se supunã legii ºi sã-ºi
vaccineze copilul[1].

Abilul proaspãt ministru, fãrã a
îndrepta degetu’ arãtãtor spre
predecesorul, în mandatul cãruia au
plecat la ceruri primii pacienþi legaþi
de paturi ºi arºi de vii în spitalele
din România, îndreaptã degetu’
arãtãtor spre alt specimen, spre
„marele comandant al acþiunii”
arafatiene, pentru care beneficiarii
zicalei ridicã osanale rafilate.  Iluzii
deºarte… bucuria credulilor.

În 1997, Ex-Preºedintele
Constantinescu a semnat-parafat-
promulgat actul de trãdare naþionalã
numit Tratatul cu Ucraina, prin care
„le-a cedat pe veci»” ucrainenilor
pãmânturile româneºti din nordul
Bucovinei ºi Þinutul Herþa. Tratat
nereclamat nici pânã astãzi.
   În 2021, prin promulgarea
actualului tratat militar România-
Ucraina, Terminatorul României -
Iohannis - a semnat condamnarea
la moarte a românilor în timp ce
conducerea Ucrainei îºi bate joc de
românii rãmaºi sub ocupaþie.
Actualul ºef al statului român pupã
fundurile ucrainenilor care ne sunt
duºmani mai mari decât ruºii! Qui
prodest acest nou act de trãdare
naþionalã? Românilor? Categoric -
NU! Ale cui jocuri face terminatorul,
nu-i greu de ghicit. Dar, cu noi,
românii, cum rãmâne? Acest
preºedinte trebuie judecat pentru
faptele sale ºi pedepsit împreunã
cu „guvernele lui” pentru multiplele
prejudicii aduse poporului român!

   Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
ordonã României sã meargã acasã
peste nevaccinaþi ºi sã-i
„convingã” sã se vaccineze
împotriva coronavirusului. O.M.S.
vrea vaccinarea cu forþa a românilor
ºi a altor popoare care se opun
imunizãrii împotriva Covid-19[2].
   Unul dintre cei mai buni medici
legiºti din România, Dr. Valentin
Iftenie, face dezvãluiri: „[…] foarte
puþine din cazurile investigate de
I.M.L. «Mina Minovici», au avut
drept cauzã a morþii, infecþia cu
coronavirus ºi despre cum autoritãþile
umflã cifrele. Dau un exemplu: un
individ e victima unui accident rutier,
dar care, cãtre final, a fãcut aceastã
infecþie. Credeþi cã noi o sã scriem
cã a murit prin infecþie? Nu! Cauza
de deces este politraumatism din
trafic rutier. Aºa se procedeazã la noi.
[…] În schimb, pe certificatul
medical constatator al decesului
apare: contaminat cu virusul SARS-
Cov-2"[3].
„Nu mai pot trãi cu minciunile

adresate cetãþenilor ºi
pacienþilor cã vaccinurile sunt
inofensive, este un genocid”!

   Dr. Thomas Jendges, ºeful clinicii
din Chemnitz, din Germania, s-a
sinucis marti 16 noiembrie 2021,
dimineaþa, lãsând un mesaj de adio
ºocant. Potrivit poliþiei locale, el a
lãsat o scrisoare de adio pentru
angajatorul sãu, în care certificã
faptul cã îl condamnã practic la
moarte: „Minciuna continuã faþã de
pacienþi ºi persoanele vaccinate,
precum ºi înºelãciunea cu privire la
pericolele vaccinãrii. Vaccinarea cu
vaccinuri experimentale mortale
Covid-19. În realitate este o armã
biologicã, utilizarea sa fiind
camuflatã ca vaccin Covid-19. Ceea
ce se face populaþiei este un genocid
ºi o crimã împotriva umanitãþii” (dr.
Thomas Jendges)[4].
   Aºa cum am amitit, proaspãtul
Ministru al Sãnãtãþii a debutat în

noua funcþie cu un cadou pentru
români… de Crãciun. A dat detalii
(obþinute, probabil direct de la
„sursã”, adicã de la „buturuga” pre
numele ei de botez Omicron, noua
tulpinã sud-africanã, catalogatã de
O.M.S. (mama adoptivã a lu’ domnu’
ministru) drept „variantã
îngrijorãtoare”, anunþându-ne cã: 
„Sunt informaþii cã ar fi de patru ori
mai transmisibilã decât tulpina Delta,
deci de 12 ori mai transmisibilã
decât tulpina iniþialã” […] ºi noi o
sã recomandãm cel puþin românilor,
turiºtilor români sã nu meargã în
Africa de Sud  Botswana […]. Va
ajunge ºi în România, sigur”. (Sigur,
domn ministru a discutat prin telefon
cu „tulpina”! - n.a.). Frumos cadou
de inaugurare în „foncþie”, domn
ministru! Halal sã-þi fie!
   ªi, vorba lu’ Nicã a lu’ ªtefan al
Petrei: vouã, celor ca Fauci, Gates ºi
„apostolii lor din Colonia Corporatist-
Iohannistã sub Ocupaþie Militarã
Strãinã, vouã, tuturor de la timona
Cotroceni via Parlamentul.ro ºi
„Guvernul meu, mã-Ciucã”, „Sã vã
dea Domnul încã trei zile… începând
cu cea de alaltãieri!”.
   Cicã, românii le-ar fi furat
americanilor motorina de la baza
„Kogãlniceanu”. Nu cumva
„partenerul strategic” are ºi el
„meritele” lui ca la Deveselu?
Pentru cã nu întotdeauna „mortu-i
vinovat!”)… cã tot vrea domn mã-
Ciucã sã mai împuieze niºte
garnizoane „strategice” strãine pe
plaiuri mioritice.
Aranjament grafic - I.M.

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

[1] https://www.replicaonline.ro/tataru-criticat-dupa-declaratia-parintii-ar-putea-fi-de-decazuti-
din-drepturi-daca-refuza-vaccinarea-470052/
[2] Ordin OMS https://www.recentnews.ro/ordin-halucinant-al-oms-catre-romania-
nevaccinatii-trebuie-cautati-si-obligati-sa-se-vaccineze/?fbclid=IwAR3FaSA1rYVF6pEgB9ra-
rIoXK5GrjMCwW3ABiGZXV3wiA3eydmIqQAdpRE 
 [3] https://www.recentnews.ro/un-medic-legist-de-la-institutul-mina-minovici-demasca-totul-
d e s p r e - c o v i d - e - o - m a s c a r a d a - d e c e s e - f i c t i v e - d e - c o v i d /
?fbclid=IwAR3qftWO2T9yP9nzaX1MxPWlGw7-LsI8KSbRMOA1OU6UpK6MxCGQKfYzbR8
[4] https://echelledejacob.blogspot.com/2021/11/suicide-dun-chef-de-clinique-je-ne-
peux.html - 14 noiembrie 2021
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Nu trebuie sã fii profesor doctor, cercetãtor
ºtiinþific, sau expert în probleme sanitare ca sã
înþelegi cã nu poate exista decât o singurã
procedurã de combatere a acestui virus nenorocit.

Nimeni nu neagã existenþa lui ºi nici
presiunea extraordinarã pe care o pune pe
sistemul sanitar.

Nimeni nu neagã necesitatea urgentã de a se lua
mãsuri necesare pentru depistare, tratare ºi urmãrire.

Ne-am aruncat cu capul înainte, ºi am imitat
tot ce s-a întreprins în lume.

Dupã 2 ani de zile lucrurile au devenit foarte
clare:

1. Nu existã alt tratament de tip vaccin, decât
cel omologat ºi utilizat în prezent. Cã din
comercializarea acestor vaccinuri a rezultat o
afacere mondialã, cã se vând la preþuri de cel
puþin 10 ori mai mari decât preþul de producþie,
este un fapt demonstrat. Nu mai putem discuta
preþul deoarece este un preþ impus;

2. Imunitarea generatã prin vaccinare este
o imunitare pe termen scurt, între 6 luni ºi un
an. Pentru a menþine accest nivel de imunitare,
dozele trebuie repetate periodic;

3. Exista ºi imunizare naturalã, obþinutã de
cei care au trecut prin boalã. Din cele scãpate,
printre rânduri, rezultã cã procentul celor astfel
imunizaþi este semnificativ. Nu se poate însã
determina durata imunizãrii naturale decât prin
analize specializate, inexistente în spitale;

4. Certe însã sunt testele efectuate, din care
rezultã existenþa sau inexistenþa virusului la un
moment dat, precum ºi nivelul de pregãtire a
organismunlui pentru a lupta cu acest virus. De
aic i ,  necesi ta tea  t es tãr i i  per iodice ,
sistematice, obligatorii;

5. Cele mai recente declaraþii, acum oficiale,
venind din partea noului ministru al sãnãtãþii,
rezumã cele mai sus menþionate: “Imunizarea
de turmã, mai devreme sau mai târziu, se va
produce. Prin trecerea prin boalã sau vaccinare
vom ajunge la imunitatea de turmã, dar boala
va rãmâne endemicã, nu va dispãrea. Probabil
cã va exista o sezonalitate ca la gripã. Cu cât
tulpina este mai transmisibilã, cu atât procentul
de populaþie care trebuie sã treacã prin boalã
sau sã se vaccineze este mai mare. Dacã la
început se discuta de 70%, pentru aceastã
tulpinã, mult mai transmisibilã, ajungem la o
imunitate greu de atins, aproape de 90%”,
afirmã Alexandru Rafila;

6. Pentru prima data se recunoaºte oficial
necesitatea utilizãrii antiviralelor în fazele
incipiente, prin intermediul farmaciilor. Alexandru
Rafila declarã cã antiviralele vor ajunge în
farmacii, însã trebuie administrate cu prescripþie
medicalã, iar “dacã vor apãrea antiviralele în
farmacii, oamenii sã se ducã la începutul bolii.

Ce poate fi mai simplu decât aºa?
Dacã se duc mai târziu, efectul antiviralelor este
practic nul ºi este ºi toxic pe deasupra”. Acelaºi
echivoc însã, politicianist, între necesitatea
administrãrii ºi “dacã vor aparea”. De multã vreme
solicitãm implicarea medicilor de familie în
testare, administrarea medicamentaþiei în fazele
incipiente, ºi recomandarea spitalizãrii în cazurile
aflate în dificultate.

Rezultã, aºadar:
1. Testarea obligatorie, la 5-6 luni, a fiecãruia

dintre noi, prin cabinetele medicale de familie;
2. În funcþie de rezultat, medicii de familie vor

dispune vaccinarea cu o noua dozã. Certificatul
verde se va elibera pe baza adeverinþei eliberate
de medicul de familie, prin care acesta atestã
existenþa unui grad de imunitate ridicat, sau
efectuarea  vaccinãrii cu doza necesarã;

3. Obligativitatea contactãrii medicului de
familie la primele simptome apãrute. În cazul în
care vor exista pacienþi ajunºi la medic în stare
gravã, fãrã a declara primele simtome ºi fãrã  a
urma tratamentul antiviral iniþial, aceºtia vor
suporta costul spitalizãrii;

4. Asumarea, de cãtre Guvernul României, atât
a legislaþiei ºi dotãrilor necesare, cât ºi a unor
investiþii urgente în cercetãri de specialitate
(avem ºi în România, exemplul OncoGen),
pentru crearea unor  vaccinuri cu duratã de
acþiune mult mai mare (Onco Gen promite 17
ani), bazate pe altã tehnologie de fabricaþie decât
cele actuale, care sã vizeze imunitatea naturalã
ºi nu pe cea forþatã, ºi includerea imediatã a
acestor sume în Bugetul de stat;

5. Pedepsirea cu închisoare a tuturor celor
care elibereazã acte false privind vaccinarea, sau
gradul de imunitate a unei persoane.

“Certificatul verde, trebuie sã înþeleagã
oamenii, este un drum spre normalitate, nu este
un document fãcut ca sã oprime lumea, nu
trebuie considerat aºa, el este un instrumet de
sãnãtate publicã care previne îmbolnãvirea
individualã ºi care dacã este aplicat pe scarã
mai mare previne îmbolnãvirea unei comunitãþi”
declara Alexandru Rafila.

Parcã, ºi ocolo, sus, lucrurile încep sã se
limpezescã. Menþinerea sãnãtãþii populaþiei este
atributul sistemului sanitar coordonat de
Ministerul Sãnãtãþii, ºi nu al unor partide politice.
Acestea trebuie doar sã facã legi bune. Decizia,
cât ºi rãspunderea trebuie sã fie instituþionalã, ºi
nu politicã. Depinde de noi, toþi, sã facem aceste
lucruri posibile, ºi sã putem trãi ºi cu aceastã
nouã nenorocire, numitã COVID 19.

Altfel, vom ajunge ºi noi sã declarãm întocmai
ca ministrul german al sãnãtãþii:  vom fi vaccinaþi
obligatoriu sau dacã nu... “vindecaþi sau morþi”.

Cine mã poate contrazice, sã o facã!
Alexandru Enache

 urmare din pagina 4

Din cauza preºedintelui nu s-a putut face nimic
la faþa locului, deci rezultatul a fost pentru Bloc
189 iar pentru Maniºti 864. Reacþiunea ºi-a
notat, dar nu a primit nici un act la mânã deºi a
cerut. Miercuri, când am sosit la Râmnic, am
cerut acestui preºedinte sã facem din nou calcul
ºi sã dãm Maniºtilor numai 7%, iar Blocului 93%.
Preºedintele a spus cã el nu poate sã ia de la
Maniºti, dar poate sã ridice numãrul cu circa 400
la Bloc. Subsemnatul nu l-am lãsat ºi am cerut
sã vinã cu mine la tov. Niþulescu [...] I-am arãtat
cã nu se poate altfel dupã care l-am dus într-un
birou unde Subsemnatul am fãcut calculul ºi am
trecut pe curat, am complectat procesele verbale
fiindcã el tremura din tot corpul, apoi i-am dat
sã semneze ºi am fost cu dânsul la Dl Prefect
pentru ca sã le predea”.

Campania electoralã care a precedat alegerile
din noiembrie 1946 a stat sub semnul abuzurilor
comise de comuniºti, care fuseserã impuºi de
sovietici drept partid de guvernãmânt. Comuniºtii
au interzis ziarele opoziþiei, au dispersat în forþã
mitingurile PNÞ ºi PNL, i-au bãtut sau chiar ucis
pe liderii partidelor democratice ºi au utilizat în
forþã armata sovietizatã împotriva tuturor celor
care se opuneau comunizãrii României. De
asemenea, au oferit mitã electoralã pe scarã largã.
Însã nu au reuºit sã îi convingã pe alegãtori sã
renunþe la susþinerea partidelor democratice.

Comuniºtii i-au scos de pe listele electorale
pe alegãtorii care simpatizau cu partidele
democratice. Astfel, opt la sutã dintre alegãtori
nu au putut vota. În schimb, au fost eliberate cãrþi
de alegãtor pe numele morþilor, minorilor sau
infractorilor. În ziua votului, au fost introduse în
urne voturi preºtampilate în favoarea Blocului
Partidelor Democratice, alianþa electoralã
condusã de comuniºti. Însã nici aºa nu au reuºit
sã câºtige, astfel cã au trecut la falsificarea
proceselor-verbale ale alegerilor. Comuniºtii au
inversat, pur ºi simplu, procentele lor cu cele ale
PNÞ. Astfel, alianþa condusã de comuniºti a ajuns
sã aibã 347 de mandate de deputat, în timp ce
PNÞ a primit 33, iar PNL doar 3. Dupã aceastã
grosolanã falsificare, în calea victoriei depline a
comuniºtilor mai rãmâneau douã piedici:
partidele istorice ºi Regele. În 1947 au fost ºi
acestea înlãturate prin forþã ºi fals.

În urma acestor acte ilegitime România a
devenit o unealtã sângeroasã cu caracter
genocidar, de care ocupanþii sovietici s-au folosit
pentru instaurarea în þarã a regimului sovieto-
comunist. Jaful care a urmat a dat înapoi
societatea româneascã cu aproape un secol.

Ileana MATEESCU

75 de ani de la
falsificarea grosolanã a

alegerilor din 1946
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   Miºcarea  patronalã naþionalã din România a început
cu Uniunea Naþionalã a Patronatului Român (UNPR),
prima  confederaþie patronalã  naþionalã înfiinþatã dupã
Revoluþia  din  1989 (noiembrie 1991).
   La 30 de  ani de  la înfiinþare, UNPR continuã sã fie
liderul  de  necontestat  al miºcãrii patronale din
România, implicând în vasta acþiune naþionalã, de
coagulare a fostelor patronate ºi cele ale corpurilor
profesionale,  172 de organizaþii patronale ºi corpuri
profesionale din 30 de judeþe.
   Semnarea  Acordurilor de  Parteneriat  cu  cele 172 de
organizaþii patronale ºi corpuri profesionale, a însemnat
transmiterea celui mai puternic semnal din 1989 ºi pânã
azi, de uniune ºi forþã a mediului de afaceri ºi a corpurilor
profesionale din România.
   Parteneriatele cu 6 Universitãþi de prestigiu din 5 mari
centre universitare (Universitatea Politehnicã  Timiºoara,
Universitatea Tehnicã Cluj Napoca, Universitatea
Bucureºti, Universitatea Craiova, Universitatea Gheorghe
Asachi din Iaºi ºi Universitatea de Medicinã ºi Farmacie
Grigore T. Popa din Iaºi), au creat premizele unei perioade,
de profundã ºi prolificã colaborare, între mediul
universitar ºi mediul de afaceri.
   Iniþiativele naþionale, de înfiinþare a Comisiilor
Economice Consultative ºi a Birourilor Unice de Avizare,
de pe lângã Consiliile  Municipale ºi Consiliile Judeþene,
marcheazã începutul unei noi ere, de parteneriat real ºi
productiv, dintre UAT-urile ºi reprezentanþii  mediului  de
afaceri ºi cel al corpurilor profesionale din judeþele þãrii.
   Iniþiator al înfiinþãrii coaliþiei confederativ patronale a
þãrilor Est-Europene,  ce a luat naºtere  la Cluj-  Napoca,
în anul  2018, UNPR, este dupã Camera  de  Comerþ ºi
Industrie a României, cel mai activ reprezentant al mediului
de afaceri român pe piaþa externã.
   Parteneriatele cu VOSZ din Ungaria, Employers of
Poland, Polonia, EAS Slovacia, BVMW, Germania,
Camera  de Comerþ  ºi Industrie  a României în Japonia,
Camera Bilateralã Polonia-România, TAITRA - Taiwan,
Asociaþia  Investitorilor Români din Republica  Moldova,
fac din UNPR, un reprezentant de seamã al mediului de
afaceri românesc, în strãinãtate.
   Poziþia echidistantã  faþã de formaþiunile politice,
constructivã  în raport  cu  ceilalþi reprezentanþi  ai mediului
de afaceri, impun UNPR-ul ca un partener, echilibrat,
corect, activ, pentru orice instituþie, organizaþie importantã
din România.
   Plaja, relaþionalã vastã de afaceri, pe care o oferã
companiilor private din România, demonstreazã
preocuparea   primordialã,   a  uniunii patronale, pentru
sprijinirea dezvoltãrii afacerilor companiilor private.
   UNPR, a fost, este ºi va fi un reprezentant demn,
responsabil, al mediului de afaceri din România, ce va
milita neîntrerupt pentru coagularea  forþelor patronale,
pentru binele corpurilor private din România!
Ioan Lucian, Preºedinte UNPR - Bucureºti 29.11.2021

Uniunea Naþionalã a
Patronatului Român

30 de ani de demnitate
ºi implicare

Agenþia Naþionalã de Administrare
Fiscalã lanseazã CHAT, un nou serviciu
electronic disponibil pewww.anaf.ro,  începând
cu data de 22.11.2021. Acest serviciu se aflã
în fazã de testare pânã la sfârºitul anului ºi
poate fi accesat la urmãtorul link:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/
contact/call_center
   Prin intermediul serviciului de CHAT
contribuabilii pot beneficia de asistenþã în vederea
accesãrii serviciilor disponibile pe portalul
instituþional. În situaþia în care contribuabilii

Cairo, 29 noiembrie 2021 – România
participã la cea de-a doua ediþie a Expoziþiei
internaþionale de tehnicã militarã - EDEX 2021
organizatã la Cairo cu un stand naþional la
care sunt prezente companii din industria de
apãrare aflate atât în portofoliul Ministerului
Economici, cât ºi cu capital privat. Expoziþia
are loc în perioada 29 noiembrie – 2
decembrie, fiind  inauguratã de preºedintele
egiptean Abdel Fattah Al-Sisi.
   România participã cu un stand naþional,
în care expun  opt companii din industria
naþionalã de apãrare, de stat ºi private: C.N.
Romarm, C.N. Romtehnica, Prooptica,
Interactive, Blue Space Technology,
CertSign, Drass ºi Titan Maºini Grele. De
asemenea, printre invitaþi se regãsesc
reprezentanþi ai Ministerului Economiei ºi ai
Ministerului Apãrãrii Naþionale, prin Statul
Major al Apãrãrii, Statul Major al Forþelor
Aeriene ºi Direcþia Generalã pentru
Armamente.
   Aflatã într-o vizitã de lucru în Egipt,
Secretarul de stat al Ministerului Economiei,
Daniela Niculescu, a participat la
deschiderea oficialã a Expoziþiei, vizitând
standul României ºi susþinând operatorii
economici prezenþi. 

EDEX Cairo 2021 aduce noi oportunitãþi de
cooperare româno-egipteanã în domeniul industriei
de apãrare - România, reprezentatã de 8 companii

   ”A fost o onoare sã particip, la Cairo, la
aceastã a doua ediþie a EDEX, inauguratã de
E.S. domnul preºedinte Abdel Fattah Al-Sisi
ºi am certitudinea cã relaþiile de colaborare
româno-egiptene intrã pe un nou nivel de
valorificare. Prezenþa companiilor româneºti la
EDEX confirmã interesul României pentru
dezvoltarea relaþiilor bilaterale româno-
egiptene. Consider cã avem o oportunitate
pentru identificarea unor noi modalitãþi de
fructificare a potenþialului de dezvoltare a
cooperãrii în domenii importante, atât pentru
România, cât ºi pentru Egipt, precum industria
de apãrare”, a declarat Daniela Nicolescu,
secretar de stat în Ministerul Economiei.
   La ediþia din acest an a EDEX  participã
aproximativ 400 de companii de profil care
expun cele mai noi tehnologii în apãrare ºi
armament, delegaþii guvernamentale din 45 de
þãri, numeroase delegaþii militare, estimându-
se prezenþa a peste 30.000 de vizitatori. Printre
firmele strãine care participã se regãsesc cele
din SUA (Boeing, Raytheon, Lockheed Martin),
Franþa (Naval Group, Dassault Aviation, Safran)
sau Germania (NVL Group, KMW, European
Security & Defence (Mittler Report),
Thyssenkrupp Marine Systems).

CHAT - un nou serviciu electronic al ANAF
doresc alte informaþii decât cele cu privire la
serviciile disponibile pe portalul ANAF, aceºtia
sunt rugaþi sã apeleze la celelalte modalitãþi de
acordare a asistenþei, cum ar fi Call Center ANAF.
   Viziunea Agenþiei Naþionale de Administrare
Fiscalã este aceea de a deveni o administraþie
inovatoare ºi eficientã, capabilã sã rãspundã
provocãrilor mediului extern, care sã ofere servicii
noi ºi adaptate diferitelor categorii de contribuabili
ºi care sã faciliteze conformarea fiscalã voluntarã.

Serviciul Comunicare,
Relaþii Publice ºi Mass-Media

birou.presa@economie.gov.ro
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Zodia Berbec
O sãptãmânã focalizatã pe relaþiile cu

ceilalþi ºi pe ceea ce poþi realiza alãturi de ei. Tentaþia
de a te baza mult pe ceea ce spun sau ce fac partenerul
de viaþã, colaboratorii, rudele este pãbugoasã ºi ar fi
bine sã o þii în frâu. Planuri de cãlãtorii în strãinãtate
sau de studii. Deocamdatã acþiunile propriu-zise sunt
îngreunate, de aceea preîntâmpinã orice neplãcere prin
a te informa foarte bine din surse sigure. Rediscutarea
unor termeni ºi condiþii ale colaborãrilor în care eºti
implicat. Intervin ºi cheltuieli comune cu alþii, dar în
paralel se contureazã posibilitãþi noi de câºtig din
activitatea profesionalã sau dintr-o moºtenire.
Schimbãri importante de filozofie de viaþã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Ai mult de lucru la serviciu, mai ales cã se
contureazã venituri suplimentare ºi asta te mobilizeazã
rapid. Selecteazã prioritãþile, întrucât sãnãtatea este
vulnerabilã ºi chiar sunt posibile neplãceri serioase.
Relaþiile colegiale sunt deficitare, datoritã salarizãrii
ºi a condiþiilor de muncã. Prudenþã ºi rãbdare! Se
pot declanºa conflicte pe termen lung din te miri ce.
Relaþiile parteneriale sunt active prin discuþii
importante, referitoare la felul în care se desfãºoare
fie o relaþie de cuplu, fie o colaborare sau o afacere.
Traversãm o perioadã în care sunt ºanse de a se
destrãma foarte repede orice relaþie cu ceilalþi. Final
de câºtig de la ºi prin alþii.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Relaþiile sentimentale îþi atrag atenþia ºi eforturile.
Se pare cã este nevoie de reluarea unor discuþii cu
cei dragi, despre subiecte vechi referitoare fie la
relaþiile de cuplu, fie la colaborãri profesionale.
Prudenþã ºi rãbdare, deoarece se pot isca discuþii
aprinse. Este dificil de menþinut un dialog echilibrat,
pentru cã mentalul tuturor este umbrit. Nu lua de
bun chiar tot ce auzi acum, dar nici nu ignora ce este
important. La serviciu este foarte mult de lucru ºi
într-un ritm alert. Sarcini de lucru urgente, relaþii
colegiale tensionate, schimbãri profesionale de
anvergurã ºi pe termen lung. Ai grijã ºi de sãnãtate!
Reconfigurãri parteneriale de mare anvergurã!

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Ai nevoie de liniºtea ºi confortul casei în prima
parte a sãptãmânii. Rezervã momente pentru a te
ocupa de treburile gospodãreºti, pentru a dialoga cu
membrii familiei sau pentru a vizita unele rude. Se
vor relua discuþii vechi pe teme patrimoniale, dar vor
intra în discuþie ºi problemele de sãnãtate ale cuiva
drag din familie. Fii alãturi de cei dragi ºi asta þi se
va rãsplãti înzecit la momentul potrivit! Reparaþii
curente la instalaþiile de aer, de gaze sau de foc.
Relaþiile sentimentale sunt active prin discuþii aprinse
ºi activitãþi comune desfãºurate atât cu persoana
iubitã, cât ºi cu copiii. Iubirea pluteºte în aer, însã
deocamdatã este însoþitã de nãbãdãi. La locul de
muncã se încheie o etapã importantã. Sãnãtatea este
vulnerabilã, deci îngrijeºte-te corespunzãtor.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Multe cãlãtorii pe distanþe scurte, multe întâlniri
ºi dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat. Pe
lângã rezolvarea chestiunilor personale ºi ale celor
dragi, vor intra în sfera ta de interes ºi unele demersuri
profesionale restante. Se recomandã prudenþã,
deoarece minþile ºi limbile oamenilor sunt îngreunate
în aceastã perioadã, existând riscul ca una sã se
gândeascã, una sã se vorbeascã ºi cu totul altceva sã
se înþeleagã. Acasã în familie este multã forfotã,
discuþii aprinse pe teme patrimoniale cu membrii
familiei ºi cu neamurile, schimbãri domestice de
anvergurã ºi cu efecte pe termen lung. Acordã eforturi
ºi relaþiilor sentimentale, ºi relaþiilor cu copiii. Se
contureazã un final, nu prea clar, de capitol amoros.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Apar cheltuieli în prima parte a sãptãmânii, fie
pentru cele necesare traiului cotidian, fie pentru a
rezolva chestiuni privitoare la casã ºi membrii familiei.
Cumva este vorba despre reluarea unor plãþi care au
rãmas restante sau au fost achitate parþial. Evitã datoriile
ºi ai încredere cã te vei descurca foarte bine cu toate.
Pe de altã parte, sunt ºanse de a-þi mãri veniturile din
activitatea profesionalã. Relaþiile cu anturajul apropiat
sunt dinamice prin discuþii aprinse ºi întâlniri deosebite
cu oameni erudiþi. Este o perioadã bunã pentru schimb
de informaþii ºi pentru a-þi îmbogãþi bagajul de
cunoºtinþe cu subiecte noi. În plan domestic se încheie
un capitol. desprindere de unele rude ºi finalul unor
demersuri ce þin de bunuri patrimoniale.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Sunt zile bune pentru schimbãri personale. Rezervã
momente ºi gândeºte-te cum anume doreºti sã se
desfãºoare viaþa ta de acum încolo, ce anume vrei sã
realizezi concret ºi ce fel de relaþii ai nevoie sã dezvolþi.
Chiar dacã stãrile tale de spirit sunt oscilante, cu puþin
efort ºi bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine. De mare ajutor
þi-ar fi un dialog cu cineva din anturajul apropiat. Însã,
este posibil sã-þi displacã ceea ce îþi spun ceilalþi, cumva
evidenþiind aspecte mai puþin lãudabile existente în
structura ta interioarã. Reþine ce îþi este de folos ºi opereazã
acele schimbãri necesare ºi suficiente pentru a-þi îmbunãtãþi
viaþa ºi relaþiile. Unele relaþii cu persoanele apropiat se
vor finaliza fãrã echivoc. Cãlãtorii pe distanþe scurte ºi
implicare în diverse studii ºi cercetãri.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Ai nevoie de odihnã în primele zile ale acestei
sãptãmâni. Se pot evidenþia afecþiuni vechi, de aceea
fii prudent ºi îngrijeºte-te pe îndelete. Pe de altã parte,
sunt posibile dialoguri tãinuite cu persoane de
încredere din anturajul apropiat. Informaþiile obþinute
acum pe cãi neconvenþionale îþi vor fi de mare ajutor
într-un viitor apropiat. Prudenþã ºi discreþie! Evitã sã-
þi divulgi planurile de viitor sau sã formulezi opinii
pentru teme care sunt irelevante pentru tine. Tendinþa
de a exagera în tot ºi toate este accentuatã. Selecteazã
prioritãþile ºi ocupã-te numai de treburile tale. A te
ocupa ºi de alþii este în detrimentul tãu. Financiar se
încheie un capitol legat de veniturile obþinute din
munca proprie. Cheltuieli neaºteptate.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Relaþiile cu prietenii sunt dinamice ºi destul de
obositoare. Temele principale de dezbatere se referã
în mod special la personalitatea ta ºi la felul în care
relaþionezi cu ceilalþi. Traversezi o perioadã în care
gândurile ºi comunicarea sunt umbrite, îngreunate,
existând riscul sã strici gratuit relaþii ºi situaþii bune.
Evitã dialogurile ample, ascultã mai mult ºi vorbeºte
mai puþin, lasã deciziile majore ºi promisiunile pentru
o altã perioadã. Sãnãtatea este vulnerabilã, fiind
nevoie de îngrijiri de specialitate. Odihneºte-te mai
mult! În a doua partea sãptãmânii te vei simþi mai
bine, dar nu forþa nota. Este vremea unor mari ºi
definitive schimbãri pentru tine.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Eºti foarte solicitat de cãtre ºefi ºi autoritãþi. Atât
la serviciu, cât ºi acasã în mediul familial se
contureazã reuniuni ºi discuþii importante pe teme
financiare ºi patrimoniale. Dar, în culise existã detalii
ascunse, intenþii defavorabile þie mascate bine cu
vorbe dulci, aspecte de care ar trebui sã þii cont. Vocea
ta interioarã, te anunþã când este bine sã te retragi
dintr-o conversaþie sau dintr-o interacþiune cu ceilalþi.
Relaþiile cu prietenii sunt provocatoare ºi în orice
moment sunt ºanse de a se destrãma unele vechi.
Analizeazã acest anturaj ºi renunþã fãrã rezerve la
persoanele care te-au necãjit deja prea mult. Sãnãtatea
este vulenrabilã, astfel cã vei avea nevoie ºi de îngrijiri
de specialitate, ºi de odihnã ºi detaºare de cotidian.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Este rost de cãlãtorii îndepãrtate, cel puþin la nivel
de plan. Lucrurile se pot rãsturna datoritã unor prieteni
sau datoritã unor persoane din anturajul profesional
prin demersurile sau vorbele lor. Se recomandã
prudenþã la aceste persoane ºi evitarea dialogurilor
contradictorii. Este bine sã iei propriile tale decizii,
dupã o analizã atentã a situaþiei socio-profesionale
în care te afli. Dialoguri ºi reuniuni importante cu
ºefi ºi autoritãþi. Existã multã tensiune în domeniul
profesional în care activezi, existând ºanse de a intra
în conflicte de tot felul. Prudenþã, rãbdare, toleranþã,
discernãmânt! Sfãtuieºte-te cu cineva de încredere!
Final de capitol în relaþiile cu prietenii ºi cu prsoanele
oficiale din mediul profesional.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Se contureazã cheltuieli comune cu alþii ºi discuþii
aprinse privitoare la moºteniri, partaje, venituri
suplimentare din activitatea profesionalã desfãºuratã.
Cumva, tema financiarã principalã vizeazã segmentul
profesional ºi condiþiile de lucru care atrag mai mult
sau mai puþin câºtiguri substanþiale. Datoritã ºi pentru
anturajul profesional este posibil sã cheltuieºti sume
importante. Cãlãtoriile ºi relaþiile cu persoanele aflate
în strãinãtate revin în atenþie. Este posibil sã pleci
departe, sã plãnuieºti o astfel de cãlãtorie sau sã
dialoghezi cu persoane strãine pe teme diverse. 
Forfortã socio-profesionalã! Se va încheia un capitol
profesional, fie prin schimbarea poziþiei tale sociale,
fie prin reconfigurãri legislative care îþi vor schimba
direcþia profesionalã.

( 2 - 8 decembrie 2021)

Autor: AstroCafe.ro
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   În cursul anului 2021, Inspectoratul Teritorial de
Muncã Mehedinþi desfãºoarã, sub coordonarea
Inspecþiei Muncii, Acþiunea de verificare a respectãrii
prevederilor legale de securitate ºi sãnãtate în muncã
în ceea ce priveºte modul de utilizare a
echipamentelor de muncã ºi a tehnologiilor de
exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la
transportul tehnologic al masei lemnoase pe
drumurile forestiere.
Obiectivele acþiunii:
Diminuarea consecinþelor sociale ºi economice
negative care derivã din nerespectarea prevederilor
legale de cãtre angajatorii care efectueazã activitãþi
de exploatare forestierã, precum ºi activitãþi de
transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile
forestiere;
Creºterea  gradului  de  conºtientizare  a  angajatorilor
ºi  a  lucrãtorilor din domeniul de activitate exploatare
forestierã în ceea ce priveºte necesitatea respectãrii
prevederilor legale referitoare la sãnãtatea ºi securitatea
în muncã ºi luarea tuturor mãsurilor necesare în
vederea prevenirii accidentelor de muncã;
 Eliminarea  neconformitãþilor  constatate  în
domeniul  securitãþii  ºi  sãnãtãþii  în  muncã  în  activitãþile
specifice ale societãþilor comerciale din domeniul
exploatãrilor forestiere.
   În activitãþile desfãºurate în cadrul sectoarelor de
activitate silviculturã ºi exploatare forestierã
lucrãtorii se confruntã, de cele mai multe ori, cu
un mediu de muncã neprielnic, condiþii de muncã
dificile, cu factori de risc de accidentare cu
consecinþe mortale sau foarte grave.
   Din analiza dinamicii accidentelor de muncã,
înregistrate pe parcursul anilor anteriori, a rezultat
faptul cã în aceste domenii de activitate nu numai
cã numãrul de accidente de muncã s-a menþinut la
un nivel ridicat, dar acesta a crescut sensibil de la
un an la altul.
   Acþiunile de control se vor desfãºura, în toate
tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii ºi mari, cu
capital de stat, privat ºi mixt).
Inspector ºef, Nicea Mergeani
Consilier C.C.R.P., Aurora Mãdãlina Gîrlea

Ultima ºedinþã a lunii noiembrie a fost unul
negativ pentru cei care au contractat credite
înainte de introducerea în mai 2019 a indicelui
de referinþã pentru creditele consumatorilor
(IRCC) care este de 1,08%. Aceastã valoare va
creºte însã de la începutul anului viitor atunci.

Banca centralã a decis ca prin politicile sale
sã protejeze atât economia cât ºi pe cei care s-
au împrumutat, cu scopul de a sprijini relansarea
dupã Marea Închidere din 2021. Din pãcate,
multe dintre planurile gândite trebuiesc
regândite în prezent, când inflaþia s-a dus la 8%,
în ton cu majorãrile de preþurilor la materiile
prime ºi energie, care se pot amplifica în 2022
în cazul în care dolarul american, principala
monedã de schimb, va continua sã se aprecieze.

BNR nu a atras luni depozite de la bãncile
comerciale. Cu toate acestea, indicii ROBOR au
atins valori care se mai înregistrau în martie 2020.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcþie de care
sunt calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei contractate înainte de mai 2019,
a crescut de la 2,63% la 2,66%. Indicele la
ºase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a urcat de la 2,83 la 2,85% iar
indicele ROBOR la 12 luni, care reprezintã rata
dobânzii plãtitã la creditele în lei atrase nivel
interbancar, a urcat de la 2,92 la 2,95%.

Beneficiarul acestei evoluþii a dobânzilor este leul.

Dobânzile la credite continuã sã creascã COMUNICAT DE PRESÃ

 Radu Georgescu

Cursul euro a încheiat luna trecutã la 4,9490 lei,
faþã de 4,9489 lei, la sfârºitul lui octombrie. Moneda
unicã a fluctuat în culoarul 4,947 - 4,952 lei.

În ultima zi de noiembrie Banca Centralã
Europeanã a stabilit o cotaþie a euro de 4,9510 lei.

Pragul de 5 lei ar urma sã fie depãºit în 2022.
O bunã parte dintre managerii ce au rãspuns la
barometrul anual realizat de Moneycorp
România, care a fost publicat luni, se aºteaptã
ca media euro sã fluctueze anul viitor între 5 ºi
5,05 lei. Circa 20% dintre repondenþi anticipau
cursul în culoarul 4,95 - 5 lei/euro iar 14%
mizau pe o medie de peste 5,10 lei/euro.

Moneda unicã, a atins joia trecutã un minim
al ultimelor 17 luni de 1,1186 dolari, din cauza
temerilor legate de apariþia unor noi restricþii
sanitare în zona euro, dupã apariþia Omicron,
noua variantã a Covid 19. La sfârºitul, cotaþiile
erau de 1,1303 - 1,1359 dolari.

Cursul monedei americane, care a atins la
începutul perioadei un maxim de 4,4127 lei, a
încheiat luna la 4,3853 lei, cu peste 13,8 bani
mai sus decât la sfârºitul lui octombrie.

Moneda elveþianã s-a apreciat la finalul lui
noiembrie la 1,039 franci/euro. Media ei a încheiat
luna trecutã la 4,7366 lei, în creºtere cu 7,5 bani
faþã de cea precedentã, dupã ce a atins vinerea
trecutã un record de 4,7398 lei. Cursul lirei sterline
a încheiat noiembrie la 5,8544 lei, valoare apropiatã
de cea de la finalul lui octombrie.

Preþul gramului de aur a coborât la sfârºitul
lui noiembrie trecute la 253,3079 lei, când uncia
fluctua între 1.789 ºi 1.799 dolari, dupã
creºterea la 262,4832 lei, la jumãtatea lunii.

Dupã ce a scãzut duminica trecutã sub pragul
de 54.000 dolari, bitcoin creºtea în prima zi de
decembrie la 56.730 - 57.900 dolari. În schimb,
ether dupã o scãdere la circa 4.000 dolari a
început sã urce spre pragul de 5.000 de dolari
ºi se tranzacþiona la începutul lui decembrie
între 4.610 ºi 4.780 dolari.

Analiza cuprinde perioada 23 noiembrie - 1
decembrie.

Vând casã cãrãmidã, la 6 km de oraºul
Strehaia, compusã din 4 camere + 1
camerã, hol, 3 terase (una închisã), baie
(fosã septicã), dotatã cu maºinã de spãlat
automatã, apã caldã (boiler electr ic),
bucãtãrie, dotatã cu combinã frigorificã,
aragaz, cuptor cu plitã electricã, instant
Delimano, sobã cu plitã, cãmarã, beci
(butoaie, damigene 50 ºi 25 litri), gresie,
faianþã (bucãtãrie, baie, hol ºi terase),
magazie, hambar, curte + grãdinã, mari, 2
surse de apã. Telefon contact 0722216893

anunþ
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În etapa a 2-a a Ligii Elitelor U19 la futsal, CFR’43
Turnu Severin a fost învinsã cu scorul de 9-6 în deplasarea
de la ªoimii ªimand ºi a rãmas cu 3 puncte în clasamentul
Seriei Vest, dupã ce în runda inauguralã trecuse cu 4-1
de CFR Timiºoara. Pregãtitã de Hugo Moutinho, echipa
severineanã a evoluat la  Arad în formula:  Dragoº Rotã,
Eduard Lupu – Constantin Dãnoiu, Andrei Cerbu,
Alexandru Tãrãbîc, ªtefan Borugã,Alexandru Moroºanu,
Gigi Catanã ºi Mario Viºan, în timp ce Relu Clement,
Mathias Hondocu, Alex Crãiaºu sau Alexandru
Ionaºcu au fost indisponibili pentru acest joc.
   CFR’43 Turnu Severin va disputa urmãtorul meci
din campionat în luna februarie a anului viitor, cu
CSJ ªtiinþa Craiova.

Mehedinþenii au furnizat surpriza rundei
Viitorul ªimian a produs surpriza etapei

a 14-a din seria a 7-a, dupã ce s-a impus cu 4-

Liga 3, Seria a 7-a, etapa a 14-a
Voinþa Lupac - Viitorul ªimian 3-4
CSM Deva - Pandurii Târgu Jiu 2-1
Viitorul Pandurii Tg.Jiu II - CSM Reºiþa 0-8
Gilortul Târgu Cãbuneºti - Aurul Brad 5-2
Progresul Ezeriº - Jiul Petroºani 0-0
Clasament
1. CSM Reºiþa 14   13 1   0   48-7    40
2. CSM Deva 14   9 1   4   21-14  28
3. Voinþa Lupac 14   7 4   3   26-19  25
4. Pandurii Târgu Jiu 14   6 6   2   24-11  24
5. Viitorul ªimian 14   5 4   5   24-25  19
6. Progresul Ezeriº 14   4 4   6   15-22  16
7. CSM Jiul Petroºani 14   4 3   7   15-17  15
8. Gilortul Tg.Cãrbuneºti 14   3 3   8   20-32  12
9. Viitorul Pandurii Tg.Jiu II 14   2 4   8   8-35   10
10. Armata Aurul Brad 14   1 2  11   10-29   5
Etapa viitoare
Viitorul ªimian – Gilortul Târgu Cãrbuneºti
Viitorul Pandurii Târgu Jiu – CSM Deva
Jiul Petroºani – Voinþa Lupac
CSM Reºiþa – Progresul Ezeriº
Armata Aurul Brad – Pandurii Târgu Jiu

3 în deplasarea de la Voinþa
Lupac, la capãtul unui meci
electrizant, cu rãsturnãri de
rezultat. Mehedinþenii au intrat
în avantaj la pauzã, cãrãºenii au
întors scorul  la scurt timp de la
reluarea pãrþii secunde, dar au
fost rapid egalaþi, dupã care au
preluat din nou conducerea, dar
Viitorul ªimian a dat lovitura pe
finalul jocului. Andreas
Sãndescu (‘47) ºi Alexandru
Avramovici (‘53, ‘59), respectiv
Samuel Zimþa (‘17) (foto),
Claudiu Ghighilicea (‘57, ‘89) ºi
Fabio Trip (‘85) au fost
marcatorii meciului din Banat.
Dupã acest rezultat, Voinþa
Lupac a cãzut pe locul 3 în clasament, în timp
ce Viitorul ªimian ºi-a consolidat poziþia a 5-a.
“Am început bine jocul ºi am condus cu 1-0 la
pauzã, dupã care am primit rapid douã goluri,
dar jucãtorii noºtri au reuºit sã revinã în joc ºi
în final am obþinut trei puncte foarte importante.
   Acest succes ne menþine cu ºanse reale la

locul 5”, a explicat antrenorul echipei
mehedinþene, Relu Þurai.
   Sâmbãtã, de la ora 13:00, pe Stadionul
Municipal din Drobeta Turnu Severin, Viitorul
ªimian va întâlni Gilortul Târgu Cãrbuneºti,
în ultima etapã programatã sã se dispute în
acest an.

Eºec la Arad

Liga Elitelor U19, Seria Vest, etapa a 2-a
ªoimii ªiman - CFR’43 Turnu Severin 9-6
CFR’33 Timiºoara - CSM Târgu Mureº 0-2
CSJ ªtiinþa “U” Craiova a stat
Clasament
1. CSM Târgu Mureº 2   2   0   0   6-1   6
2. ªoimii ªimand 1   1   0   0   9-6   3
3. CFR’43 Tr.Severin 2   1   0   1  10-10  3
4. CSJ ªtiinþa Craiova 1   0   0   1   1-4   0
5. CFR Timiºoara 2   0   0   2   1-6   0

Recolta Dãnceu a mai bifat o
victorie facilã în actualul sezon din Liga a
4-a Mehedinþi. În etapa a 9-a, liderul s-a
impus cu scorul de 9-1 în deplasarea de
la Inter Crãguieºti, prin golurile izbutite
de Alexandru Crãiaºu-ªtetea (‘1, ‘10),
Adelin Fãiniºi (‘17), Adrian Mangu (‘36),
Cãtãlin Chirfot (‘55, ‘64), Alexandru
Pitulicu (‘59, ‘84) ºi Alin Rapcea (‘74),
respectiv  Cristian Dumbravã (‘41). Dupã
acest nou succes, Recolta Dãnceu
continuã sã aibã punctaj maxim. Pe locul
secund se menþine AS Turnu Severin, care
a dispus cu scorul de 1-0 de Viitorul
Severin, Alexandru Saizu fi ind, în
minutul 58, singurul marcator al derby-
ului de la malul Dunãri.

Lider cu punctaj maxim
Liga a 4-a Mehediþi,
etapa a 9-a
Viitorul Severin -
AS Turnu Severin: 0-1
Inter Craguiesti -
Recolta Dãnceu: 1-9
Victoria Vânju Mare -
AS Obârºia de Câmp: 1-0
Real Vânãtori -
AS Noapteºa: 4-1
Viitorul Cujmir -
Pandurii Cerneþi : 5-3
Viitorul Corcova -
Inter Salcia: 2-1

Clasament

1. Recolta Dãnceu 9   9 0   0   51-7    27
2. AS Tr.Severin 9   7 1   1   21-11   22
3. Pandurii Cerneþi 9   6 0   3   36-16   18
4. Viitorul Cujmir 9   5 0   4   32-19   15
5. Victoria Vânju Mare 9   4 2   4   19-23   14
6. Viitorul Severin 9   4 1   1   22-17   13
7. AS Obârºia de Câmp 8   4 1   3   12-12   13
8. Viitorul Corcova 9   3 2   4   16-24   11
9. Real Vânãtori 9   3 0   6   16-26    9
10. Inter Salcia 9   2 0   7   16-38    6
11. Inter Crãguieºti 9   2 0   7   14-38    6
12. AS Noapteºa 8   0 2   7   8-32      1
Etapa viitoare
Recolta Dãnceu – Viitorul Corcova
AS Turnu Severin – Pandurii Cerneþi
Inter Craguieºti – Viitorul Cujmir
Inter Salcia – Real Vânãtori
AS Noapteºa – Victoria Vânju Mare
AS Obârºia de Câmp – Viitorul Severin

 Mircea  Oglindoiu



publicitateOBIECTIV mehedinþean 02 - 08.12.12.2021pag. 16

Muuuuuuicã, suntem neam
de piatrã! Aºa cânta dufuzoru’

la ai lu Zbanghiu în casã, mai ieri,
de Ziua Naþionalã, de þi-erea mai
mare dragu’ sã asculþi.

Bine, nu ierea nimeni acasã, da
difuzoru’ cânta de numai, numai.
Ai lu Zbanghiu erau la paradã, cã
aºa de mult le plãcu, cã ziserã sã
mai stea oleacã. Dupã aia sã luarã
cu câte o duºcã, obosirã pãnã la
urmã ºi sã trezirã mâine. Acuma
cicã au dureri de cap ºi sã
gândeau sã facã ºi doza a patra,
cã au auzit ei cã aºa nu sã mai
prinde virusu’ de tine.

- Pã bine, mã, cine a zis cã sã
face doza a patra?!

- Hai bre, nea Mãrine, pã matale
eºti copil? Unde am fãcut trei, mare
lucru sã o facem ºi pe a patra?!

Mã fraþilor, da a mai tare fu cu
nerodu de Sucã, cã abia-l trezirãm
pe 1 Decembrie. Pã visã urât, da el
zisã cã visa frumos ºi nu vroia sã
sã trezeascã în ruptu’ pantalonilor.

- Ce visaºi mã, ce visaºi, aºa
frumos?

- Bre, nea Mãrine, visai io aºa cum
mã luasã nea Aladin cu limuzina, sã
v i z i t ã m
Mehedinþiul. ªi
mergeam noi pe
ºoselele asfaltate de
pi la Scãpãu, de pi
la Vrata, de pi la
Crivina, mai avea
puþin ºi ajungea
asfaltu’ peste
Dunãre, la sârbi,
mergeam aºa în
regim de autostradã,
pe stânga erau numai hectare de vii,
întinse cât vedeai cu oichii, în cer,
se ºtie, pe dreapta erau numai lanuri  nea Mãrin

Sucã ºi Ziua Naþionalã, Mehedinþiul din vise ºi blocada di la Orºova
pa
m
fle
t

de culturi, o frumuºaþã, ce mai. Nu
mai zâc de sate ºi comune, toate erau
pline de flori, de treceri de pietoni,
magazine mari, oamenii circulau cu
maºini electrice, toþi aveau tractoare
în curte, doar ici-colo mai vedeai un
cal de rasã, frumos ce sã mai.

Ne primirã pi la Gârla Mare, cu
pâine ºi sare, ne arãtarã ºcoala aia
nouã cu toalete cu telecomandã, cu
table electronice ºi mobilier de ãla
nou, dupã aia ajunsãrãm pi la
Cireºu, unde ne aºteptau sã ne
arate panourile solare amplasate
peste tot, o minunãþie.

Mã nepoate, luarãm
termometrul, zisãrãm cã nerodu’
clar nu sã sâmte bine, delireazã,
vorbeºte de alte lumi, o fi ajuns pe
altã planetã. Deterãm cu apã pe faþã,
aplicai io metoda a treia, pãnã la
urmã ne dumirirtãm: visasã Sucã.

Cicã fu visu’ lui de Ziua
Naþionalã, sã vazã Mehedinþiul ca
în afarã. Zisã cã vorbeºte cu nea
Virgil, cu nea ministru’, sã sã
împace cu nea Aladin, cã acuma
sunt parteneri de guvernare ºi sã
sã punã la aceeaºi masã. Bine, nu
sã ºtie care îºi pune mai mult în

farfurie, asta rãmâne de vãzut mai
la urmã. Poate sã pun deacord ºi
cu experimentu’ centrala termicã pe
gaz di la ANL-uri!?

Cert e cã vãzu ºi Tanþa lu
Pecingine cã ce povestea Sucã nu
fu decât un vis, aºa cã zisã cã sã
duce peste primarele di la ªimian,
sã-l întrebe câþi bani a dat pe haina
de la defilare. Cã ea nu are gazãle
promise la ªimian ºi edilu’ are
haine prea scumpe ºi probabel are
ºi gazã. Di la fasole. Da probabel
aºa cere protocolu ca sã poþi duce
coronele la partidul care te-a
adoptat. Sã ºtie...

Oricum ar fi, judeþu’ e pregãtit
de deszãpezire. Gata, o zisã nea
Aladin, sã filmã în fruntea utilajelor,
sã vezi de-o rãmâne vreunu’
înzãpezit iarna asta, cã zisã
Marghioala lu Fleaºcã, cã ea sã

duce sã-l ajute. Pã da, sã dã bine
pe ºefu’ di la judeþ, cã vrea ºi ea un
post undeva, la stat, sã nu mai
munceascã ca proasta toatã ziua.

Între timp, sã pare cã pi la Orºova
sã încurcarã cãile Dunãrii, cã ce
vroia nea Stoica, sã mute barcagii
în altã locaþie, sã pare cã a intrat în

blocaj. Sau blocadã, cum i-o zâce,
aºa cã nea edilu’ are treabã. Cã aºa
e când ºi-o face omu cu mâna lui.

Da pãnã data viitoare, când
vedem pe unde a nins pin
Mehedinþi, hai sã fiþi iubiþi ºi
optimiºti!
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