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Anul 2021 a fost unul în care lucrãrile în
cartierele mãrginaºe au intrat în linie dreaptã.
   La începutul lunii aprilie, a fost aprobat
bugetul local, un buget care a cuprins investiþii
pe toate palierele.
   „Dupã aproximativ patru luni de aºteptare am
reuºit sã aprobãm, astãzi, bugetul pentru anul
2021, iar ponderea investiþiilor este atribuitã
fondurilor europene. Astfel, din cei peste 100
milioane lei, bani alocaþi pentru investiþii, 80
milioane lei sunt din fonduri europene, 20
milioane lei din fonduri proprii ºi 6 milioane lei
din Programul Naþional de Dezvoltare Localã
(PNDL II). Punem în continuare accent pe
lucrãrile aflate în derulare: strãzi, piste pentru
biciclete, parcãri, dar venim ºi cu unele noi: locuri
de joacã pentru copii, alei, trotuare ºi accese cãtre
blocuri. Vom continua reabilitarea parcurilor ºi
vom investi în educaþie (ºcoli, grãdiniþe, creºe).
De asemenea, am sprijinit punctual sportul,
lãcaºurile de cult ºi am alocat bani pentru sãnãtate.
Este important sã ducem mai departe investiþiile
începute, sã fim aproape de cetãþeni ºi de nevoile
lor, de aceea vom sprijini ºi terminarea lucrãrilor

2021, ANUL investiþiilor majore în
cartierele mãrginaºe ale Severinului

Florin Spãtaru, ministrul Economiei: Facem un pas în plus în
accesarea banilor pentru investiþii prin PNRR. Dãm startul la

dezbaterea pentru investiþii inovative în microelectronicã
“Este evident interesul European, dar ºi potentialul

naþional având rezervate  500 milioane EURO pentru
dezvoltarea microelectronicii în România prin PNRR.
Ecosistemul care va fi sprijinit pentru realizarea acestui
tip de investiþie include întreprinderi mari, IMM-uri,
cercetarea instituþionalã, cercetarea academicã ºi sistemul
educaþional la toate nivelele. În acest sens, sunt sprijinite
douã paliere importante: pe de o parte cercetarea aplicatã
ºi de cealaltã parte, transpunerea rezultatelor cercetãrii în
piaþã prin facilitarea “first industrial deployment”, a declarat
Florin Spãtaru, ministrul economiei.
   Ministerul Economiei pregãteºte primul apel de depunere
proiecte pentru procesoare cu consum redus de energie
ºi cipuri semiconductoare - IPCEI ME-CT, finanþate prin
Programul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã (PNRR),
estimat în perioada  10 ianuarie 2022 – 4 februarie 2022.
Aplicaþiile, redactate în limba englezã, se vor transmite în perioada

la Catedrala ortodoxã”, declara primarul
municipiului, în data de 09 aprilie 2021.
   Administraþia localã a finalizat investiþii

17 ianuarie - 04 februarie 2022
la Ministerul Economiei
(conform Metodologiei),
urmând ca dupã recepþionare,
pânã la data de 10 februarie
2022, sã fie solicitate clarificãri.
   De asemnarea, proiectelor
naþionale ºi alocarea fondurilor
rezervate în Planul Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã, þinând
seama de mijloacele financiare disponibile, va fi definitivatã în
urma deciziei Comisiei Europene ºi printr-o Hotãrâre de Guvern
privind participarea României în IPCEI ME/CT.
   Uniunea Europeanã a definit componentele ºi sistemele
microelectronice ca fiind condiþia esenþialã a unei
digitalizãri sustenabile. Investiþiile prevãzute vor fi
implementate,  CONTINUARE ÎN PAGINA 6

importante în cartierele care, pânã nu demult, nu
ofereau condiþii decente pentru locuitori 
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Luni, 3 ianuarie a.c., într-un
cadru festiv, la sediul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã “Drobeta” al
judeþului Mehedinþi, cinci tineri pompieri
au fost numiþi în funcþii, ca urmare a
promovãrii concursurilor susþinute în
luna noiembrie a anului trecut.
   În cadrul activitãþii, care a debutat cu
intonarea imnului de stat al României,
inspectorul ºef, colonel Florentin
Dragomir, le-a înmânat tinerilor pompieri
primele lor grade din cariera militarã,
respectiv gradul de sergent major.
   Conducerea unitãþii le-a urat bun
venit în colectivitate noilor pompieri,
pe care i-a asigurat de tot sprijinul în
desfãºurarea activitãþii.

Momente emoþionante la ISU Mehedinþi

   Doi dintre subofiþeri vor ocupa posturi
în cadrul Inspecþiei de Prevenire -
Compartimentele Control ºi Avizare -
Autorizare, alþi doi în cadrul Serviciului
de Comunicaþii ºi Tehnologia
Informaþiei - Compartimentele
Comunicaþii ºi Mentenanþã, ºi unul în
cadrul Compartimentului Informare ºi
Relaþii Publice.
   În îndeplinirea atribuþiilor de
serviciu, timp de ºase luni, pompierii
vor fi îndrumaþi de ofiþeri cu experienþã
desemnaþi tutori profesionali.
   Colectivul ISU Mehedinþi ureazã
noilor colegi succes în activitate!
COMPARTIMENTUL INFORMARE ªI

RELAÞII PUBLICE

“Violenþa domesticã înseamnã
orice inacþiune sau acþiune
intenþionatã de violenþã fizicã,
sexualã, psihologicã, economicã,
socialã sau spiritualã care se produce
în mediul familial sau domestic ori
între soþi sau foºti soþi, precum ºi între
actuali sau foºti parteneri, indiferent
dacã agresorul locuieºte sau a locuit
împreunã cu victima.”

În data de 04.01.2022 poliþiºtii din
cadrul Compartimentului Analiza ºi
Prevenirea Criminalitãþii Mehedinþi au
desfãºurat o activitate de informare ºi
conºtientizare a populaþiei dedicate
prevenirii  violenþei domestice.

SCOPUL principal al acþiunilor a
constat în informarea cetãþenilor
cu privire la modalitãþile de
prevenire a infracþiunilor de
violenþei domestice ºi creºterea
gradului de protecþie a victimelor
prin activitãþi de popularizare a
ordinului de protecþie.

  Principalele activitãþi
desfãºurate au constat în

adresarea de recomandãri
antivictimale în scopul prevenirii ºi
responsabilizãrii cetãþenilor cu privire
la mãsurile de autoprotecþie ce pot fi
adoptate în vederea reducerii riscului
de victimizare; informarea cetãþenilor
privind unele prevederi legistative
referitoare la infracþiunile comise cu
violenþã, distribuirea de pliante cu
recomandãri preventive.

În general nu privesc la
tv, oricum nu urmãresc
telejurnalele, avalanºa de ºtiri
care mai de care mai alarmiste.
Încerc astfel sã evit pe cât pot
impactul evenimentelor negative.
Viaþa nu e construitã doar din
accidente auto, boli, politicieni,
spitale, crime etc. Sunt o mulþime
de lucruri frumoase ºi benefice
dar care cu greu se strecoarã
printre ºtirile televizate.
   Dar nu ºtiu cum am reuºit sã
mã opresc zilele trecute asupra
unui reportaj ce ne prezenta
situaþia infectãrii cu covid,
varianta omicron, la Timiºoara.
Spuneau ºi oamenii de pe stradã
câte ceva, ce intuiau sau
credeau, spuneau ºi asistentele
de la centrele de vaccinare, iar
printre cei intervievaþi a apãrut
ºi un respectabil doctor
epidemiolog care a prezentat în
termeni seci ideea, mai bine zis
scenariul potrivit cãruia
Timiºoara va avea la finalul lunii
viitoare, pe culmile valului 5, cca
20 000 internãri zilnic.
   Am înlemnit cu telecomanda în
mânã, nu am putut sã schimb
canalul tv. Cum adicã 20 000
cazuri pe zi? Ei bine, da, cam
acestea sunt prognozele
moderate. Nu o fi omicronul

Vremuri întunecate

STOP violenþei domestice!

mega-grav dar e atât de inflamabil
încât va sufoca sistemul medical.
Dacã la Timiºoara - unde lucrurile
în privinþa spitalelor stau foarte
bine - se pune problema unei stãri
de alarmã serioase, noi aici ce sã
mai spunem? Cum va rezista
Severinul, ºi judeþul nostru sãrac,
la uriaºa ºi perfida agresiune a
omicron? Cum vor rezista
spitalele noastre, medicii ºi
asistentele noastre?
   E o îngrijorare pe care o simþi
crescând de la zi la zi. Tocmai
când mai cã ne obiºnuisem cu
noua normalitate, vine din nou
blestemul acesta postmodern,
inexplicabil ºi imprevizibil numit
covid. Îi înþeleg pe cei care
urmãresc ºtirile tv zi de zi. Sunt
informaþi. Nu vor avea uimirea
mea când am auzit de 20 000 de
cazuri pe zi. Dar ºi informarea
aceasta, la zi, are costurile ei
psihologice, individuale ºi
colective. Spaima se va infiltra,
ºi s-a infiltrat deja, din nou, în
vieþile noastre. Una din douã
discuþii între noi are ca subiect
frica de boalã, frica de a ajunge
în spital. E o fricã justificatã dar
care a pus stãpânire pe noi la
modul sãlbatic, tocmai datoritã
acestei campanii demenþiale de
informare alarmistã în masã dusã
de televiziuni. Noii “duºmani” ai
poporului sunt tocmai goana ºi
setea dupã senzaþional,
croºetarea insiduoasã a tuturor
scenariilor demonice, presiunea
constantã asupra nervilor noºtri
întinºi la maxim. Aceasta e
realitatea în care ne zbatem. Ce
putem face?  Dumnezeu sã ne
apere ºi sã ne dea nouã liniºtea
ºi puterea de a trece ºi prin
aceastã încercare grea ºi
înfricoºãtoare.

 Biroul de presã al IPJ Mehedinþi
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   „Dupã 18 luni de muncã, putem
spune cã faþa cartierelor Apolodor
ºi Banoviþa s-a schimbat complet.
S-au asfaltat strãzi, trotuare, cãi de
acces, s-au realizat marcaje rutiere
noi, s-au montat semne de circulaþie,
a fost extinsã reþeaua de apã – canal
ºi cea de gaze naturale ºi s-au creat
spaþii verzi, urmând sã fie amenajate
ºi spaþii de joacã pentru copii. Au fost
necesari aproape 36 de milioane de
lei - bani europeni ºi buget local -
pentru a transforma un cartier
impracticabil, greu de locuit, într-un
cartier modern, cu toate condiþiile
unui trai decent, aºa cum cere un oraº
civilizat. În total, am reabilitat ºi
modernizat 23 de strãzi, însumând
10 kilometri de drumuri modernizate
în cele douã cartiere. Investiþii
similare derulãm ºi în alte zone ale
oraºului, pentru a crea condiþii
moderne de trai locuitorilor din toate
cartierele.”, declara Marius Screciu,
pe data de 22 decembrie.

Cartierul Tinerilor reprezintã
una dintre cele mai importante
investiþii ale anului 2021. Aici au
fost create condiþii moderne de trai
pentru locuitori.
   „Astãzi, am finalizat ultimele strãzi
din Cartierul Tinerilor, un proiect
realizat atât din buget local, cât ºi pe
fonduri europene. Pe strãzile
Villacrosse, Prelungirea Carpaþi ºi
Balcani, s-a turnat ultimul strat de
asfalt. Practic, cu aceastã lucrare,
încheiem ºirul investiþiilor care
transformã Cartierul Tinerilor într-
unul modern, cu condiþii decente
pentru locuitori. Aici, s-au realizat
reabilitãri ale pãrþii carosabile, s-au
montat trotuare ºi sisteme pluviale
pentru scurgerea apelor. În momentul

în care am câºtigat mandatul de
primar, acest cartier era complet
neasfaltat, însã le-am promis
locuitorilor cã zona se va schimba,
iar acest aspect s-a concretizat în
ultimii ani. Având în vedere cã zona
este în continuã extindere, arterele
nou înfiinþate vor fi prinse, pentru
modernizare pe un proiect viitor.”,
spunea, în data de 09 decembrie
edilul severinean.
   Nicicartierul Schela nu a fost ocolit
de investiþii, astfel cã, ºi aici, au avut
loc lucrãri importante, care au schimbat
total aspectul acestei zone.
   „Astãzi s-a turnat primul strat de
asfalt pe cea mai importantã arterã din
cartierul Schela, Bulevardul
Vârciorova. Acest bulevard nu a fost
niciodatã asfaltat complet, de la
construcþia lui, din anii ’70. Peste 50
de ani în care oamenii au trãit cu praf
ºi gropi, neputând sã-ºi desfãºoare
viaþa într-un cartier civilizat. Asfaltarea
face parte dintr-o lucrare complexã,
realizatã pe fonduri europene ce
cuprinde mai multe zone din oraº ºi
a cãrei valoare este de peste 38
milioane lei. Lucrãm în continuare ºi
la celelalte strãzi din Schela, peste
douã zile urmând sã punem ºi primul
strat de asfalt pe Calea Dudaºului între
centurã ºi strada Rãscoalei.
Continuãm lucrãrile de reabilitare a
tuturor strãzilor din Schela rãmase
neasfaltate, astfel încât sã le oferim
severinenilor din aceastã zonã un
cartier modern ºi civilizat.”, spunea,
în 31 august, Marius Screciu.
   Un proiect important, nu doar
pentru municipiul Drobeta Turnu
Severin, ci ºi pentru întreg judeþul
a fost semnat în luna august. 50
de milioane de euro - fonduri
europene - au fost atraºi pentru

dezvoltarea infrastructurii de apã
ºi canal din Mehedinþi.
   „S-a semnat unul dintre cele mai
mari contracte pe fonduri europene
pentru reabilitarea reþelei de apã ºi
canal din judeþul Mehedinþi. Valoarea
totalã a proiectului este de 50 milioane
euro, iar aproximativ 20 milioane euro
revin municipiului Drobeta Turnu
Severin. Se vor realiza: 7 kilometri
reabilitare reþea apã potabilã; 1
kilometru extindere reþea apã potabilã;
5.844 de contoare noi de apã cu citire
la distanþã; 5.165 de cãmine noi; 12
kilometri reabilitare reþea de canalizare
ape uzate menajere; 5 kilometri
extindere reþea de canalizare; racorduri
noi la consumatori; staþii de pompare
a apelor uzate; branºamente noi.Vom
înlocui ºi conducta de aducþiune din
fluviul Dunãrea, care din anii ‘60 nu a
mai fost reabilitatã. Este o investiþie
extrem de utilã care va aduce un aport
important în ceea ce priveºte confortul
cetãþenilor ºi le va îmbunãtãþi automat
calitatea vieþii.”, declara primarul
municipiului Drobeta Turnu Severin, în
data de 24 august.
   Turismul a reprezentat una dintre
prioritãþile municipalitãþii, astfel, cã ºi în
acest sector, au fost luate decizii importante
pentru comunitate ºi care sã ajute la
atragerea de turiºti cãtre oraºul nostru.
  „Cetatea Medievalã a Severinului
a revenit, dupã o scurtã perioadã în
care a fost închisã pentru
reamenajare, în circuitul turistic. Toþi
cei care vor vizita Cetatea în aceastã
perioadã vor avea parte de surprize,
considerãm noi, plãcute: sunt
amenajate spaþii expoziþionale
deschise (Atelierul arhaic, Labirintul
teutonic, Sala Mircea cel Mare, ºi mai

ales Salonul Medieval). Mai cu seamã
cei mici pot admira tunuri de epocã, arme
medievale, armuri ºi scuturi. Cetatea ºi-
a îmbogãþit patrimoniul devenind un
spaþiu muzeal semnificativ, o realã
atracþie pentru vizitatori indiferent de
vârstã. În lunile viitoare, Cetatea va fi
un excelent spaþiu educaþional pentru
elevii care au pasiune pentru istorie.
Prin tot ceea ce oferã în acest moment,
ca ºi exponate, reprezintã unul din
cele mai atractive obiective turistice
din spaþiul sud dunãrean. Cea mai
mare parte din expoziþiile de la
Cetatea Medievalã au fost realizate pe
fonduri europene (proiectul
transfrontalier Cetatea Fetislam-
Cetatea Severinului) ºi pot fi vizitate
în fiecare zi, de la 9.00 la 21.00, taxa
fiind de 5 lei.”, spunea, pe data de 14
iulie, edilul Marius Screciu.
   Un punct important pentru turismul
severinean l-a reprezentat reabilitarea
fântânii cinetice. Obiectivul turistic a
beneficiat de prima reparaþie capitalã dupã
mai bine de 4 decenii de la montare.
   „Dupã câteva luni de reabilitare,
Fântâna Cineticã funcþioneazã,
începând din aceastã searã, în regim
normal. Un important reper turistic al
municipiului nostru, aceasta a fost de-
a lungul anilor un spaþiu de relaxare ºi
bucurie pentru mii de severineni ºi
turiºti. Lucrãrile de revizie au fost
necesare întrucât Fântâna Cineticã nu
a mai fost reabilitatã de aproape 41 de
ani din momentul în care a fost datã în
folosinþã, însã de acum înainte sper
sã ne putem bucura împreunã din nou
de frumuseþea ei.”, declara primarul
Marius Screciu, în 12 iunie 2021.

2021, ANUL investiþiilor majore în cartierele mãrginaºe ale Severinului

Biroul de Comunicare al Primãriei
Municipiului Drobeta Turnu Severin

 Urmare din pag. 1



actualitateOBIECTIV mehedinþean 06 - 12.01.2022pag. 4

Sfântul Cuvios Nicodim de la
Tismana este ocrotitorul
Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei. El este cel care a înfiinþat
acum 650 de ani Mãnãstirea
Vodiþa ºi tot de numele sãu este
legatã ºi începerea vieþii
monahale la alte trei mãnãstiri din
Eparhie: Topolniþa, Coºuºtea
Crivelnic ºi Gura Motrului.
Sfântul a întemeiat ºi alte biserici
în þinuturile Mehedinþiului, iar din
timpul sãu oamenii þin
sãrbãtoarea numitã Ciumarca, ce
aminteºte de minunile
vindecãrilor de ciumã pe care Sfântul
le-a sãvârºit.

Cu prilejul prãznuirii Sfântului
Nicodim, Ocrotitorului Eparhiei
Severinului ºi Strehaiei, în fiecare
an, la bucuria credincioºilor
mehedinþeni iau parte oaspeþi veniþi

Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana - ocrotitorul Episcopiei Severinului ºi Strehaiei

atât de aproape, cât ºi de departe.
În acest an, Sfânta Liturghie a fost
sãvârºitã la Catedrala Episcopalã
din Drobeta-Turnu Severin de cãtre
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
Sfântul Cuvios Nicodim fiind ºi

ocrotitorul Ierarhului mehedinþean.
În cuvântul de învãþãturã rostit,

Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a
prezentat activitatea Preacuviosului
Nicodim de la Tismana de când a
venit pe teritoriul þãrii noastre ºi a
înfiinþat Mãnãstirea Vodiþa, fiind

considerat reorganizatorul vieþii
monahale de la nord de Dunãre.

Rugãciunile drept-slãvitorilor
creºtini au fost îndreptate ºi cãtre
Nãscãtoarea de Dumnezeu, cea
care la plinirea vremii a nãscut
pe Mântuitorul Hristos ºi al cãrei
Sobor a fost prãznuit tot în
aceeaºi zi.

Pãrintele Mihai Zorilã, vicar
eparhial al Episcopiei Severinului
ºi Strehaiei, a transmis
Preasfinþitului Nicodim felicitãrile
membrilor Centrului Eparhial,
colaboratorilor, apropiaþilor, dar ºi

credincioºilor mehedinþeni pentru
bucuria de a purta cu cinste numele
ocrotitorului întregii Oltenii ºi, în
special, al Eparhiei Severinului,
urându-i ani îndelungaþi întru dreapta
slujire a lui Hristos.

Pr. Marian Alin Giginã

 Radu Georgescu

Cursul euro a încheiat
2021 cu o medie de 4,9481 lei, în
creºtere cu peste 1,6% faþã de
ultima finalul lui 2020.

Evoluþia de anul trecut al cursului
euro/leu a fost influenþatã de
mãrimea deficitelor, bugetar, de cont
curent ºi comercial, de menþinerea
crizei sanitare dar ºi de ampla crizã
politicã declanºatã de „noul” PNL.

Miercurea aceasta, pe fondul
creºterii apetitului pentru risc la
nivel internaþional, euro a scãzut la
4,9460 lei, minim al ultimelor patru
luni, într-o ºedinþã în care tranzacþiile
s-au realizat între 4,944 - 4,949 lei.

Pentru acest an analiºtii
chestionaþi de CFA România în
cadrul unui sondaj realizat în

Leul are un început de an optimist
noiembrie estimeazã un curs
mediu la finalul lui mai de 5,0517
lei/euro, respectiv unul de 5,1145
lei/euro pentru noiembrie. O analizã
a Bãncii Transilvania estimeazã
pentru acest an o valoare media a
euro de 5 lei, respectiv una de 5,05
lei pentru 2023.

Perechea euro/dolar a încheiat
anul trecut la 1,1386 dolari,
deprecierea faþã de sfârºitul lui
2020 fiind de aproape 9%. În piaþa
localã, dolarul a terminat 2021 cu
o medie de 4,3707 lei, mai sus cu
peste 10,2% comparativ cu
decembrie 2020.

Chiar dacã în penultima
sãptãmânã din decembrie
solicitãrile iniþiale de ajutor de

ºomaj din Statele Unite au scãzut
la 198.000, una din cele mai mici
valori ale ultimilor zeci de ani,
dolarul nu a primit un impuls
pozitiv. Acesta a lipsit în condiþiile
în care apetitul pentru risc a atins
valori ridicate, ceea ce a permis
euro sã înceapã acest an la peste
1,13 dolari. Cursul monedei
americane a alunecat în prima
ºedinþã din 2022 la 4,3559 lei, însã
a crescut miercuri la 43739 lei.

Chiar dacã Banca Naþionalã a
Elveþiei a intervenit de mai multe ori
în cursul anului trecut pentru a
încetini aprecierea francului, ea nu a
putut þine pasul cu cererea foarte mare
pentru un activ considerat drept sigur
de investitori. Moneda elveþianã s-a
apreciat la aproape 1,03 franci/euro
iar media ei a atins miercuri un nou
record de 4,7785 lei.

Lira sterlinã s-a apropiat în
primele zile din 2022 de pragul de
1,20 euro, maxim al ultimilor doi
ani. Evoluþia este pusã pe seama
anticipãrii a douã noi majorãri ale
dobânzii de politicã monetarã de
cãtre Banca Angliei. În piaþa localã
cursul a crescut miercurea aceasta
la 5,9198 lei.

Începând cu august trecut,
dobânzile interbancare au început sã
creascã ºi au ajuns la valori care erau
atins în martie 2020. Evoluþia poate

fi pusã pe seama faptului cã luni se
va desfãºura ºedinþa de politicã
monetarã a BNR de la care se aºteaptã
majorarea dobânzii cheie.

Miercurea aceasta, 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 3,01 la 3,03%.
Indicele la ºase luni, folosit la
calcularea ratelor la creditele
ipotecare, a urcat la 3,14 la 3,15%,
iar cel la 12 luni, care reprezintã rata
dobânzii plãtitã la creditele în lei
atrase nivel interbancar, a revenit
la valoarea stabilitã luni de 3,23%.

BNR a calculat vinerea trecutã
valoarea indicelui IRCC, folosit de
bãnci pentru calcularea dobânzilor
la creditele noi luate începând din
primãvara lui 2019. Acesta a urcat
de la 1,08 la 1,17% valoare la care
vor fi calculate ratele la creditele
acordate în primul trimestru al
acestui an.

Gramul de aur a încheiat anul
trecut cu un preþ de 255,6927 lei,
faþã de 241,4052 lei la cât a fost
terminat 2020. Miercurea aceasta,
preþul gramului de aur a crescut de
la 254,2395 la 255,7018 lei, dupã
ce uncia a urcat la 1.813 - 1.821
dolari, efect al deprecierii monedei
americane.
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Weber este scepticã în legãturã cu
revenirea la normalitate, din acest punct de
vedere. „Pandemia actualã înseamnã sfârºitul
drepturilor omului, aºa cum le-am cunoscut în
ultimii 75 de ani”, aratã aceasta. Numai anul
trecut, instituþia Avocatului Poporului a redactat
194 de informãri cu privire la acte guvernamentale
sau legislative care au îngrãdit sau care au
contribuit la restrângerea drepturilor ºi libertãþilor
constituþionale, în România. Iar, în luna
decembrie, douã instanþe judecãtoreºti importante
- Curtea de Apel Bucureºti ºi Curtea de Apel Bacãu
- au anulat, în tot sau în parte, hotãrârile de guvern
prin care a fost instituitã ºi prelungitã starea de
alertã la nivel naþional. În motivarea uneia dintre
aceste hotãrâri judecãtoreºti, instanþa vorbeºte
despre limitarea fãcutã de Guvern a accesului
persoanelor în diferite spaþii sau la diferite
evenimente pe baza dovezii vaccinãrii sau a
trecerii prin boalã, pe care judecãtorul o calificã
drept „o expresie a arbitrariului autoritãþii”, care
„constituie exces de putere”.
   „Protecþia drepturilor omului înseamnã a-l
apãra pe individ în raport cu statul, cu maºinãria
instituþionalã a acestuia, gata oricând sã-l
striveascã. Dar adevãrul e cã, timp de decenii,
la nivel filozofic ºi juridic, bãtãlia s-a dat între
teoria protecþiei individului ºi teoria drepturilor
colective care, în numele apãrãrii comunitãþilor,
îl obligã pe individ sã se supunã regulilor
acestora”, scrie Renate Weber, pe
cristoiublog.ro, arãtând cã „teoria ºi legislaþia
de protecþie a drepturilor omului au fost
susþinute mai ales de Occident; evident a fost o
bãtãlie ºi cu ideologia þãrilor comuniste, pentru
care individul nu reprezenta nimic în raport cu
sistemele comuniste, care pretindeau cã pun
drepturile ºi interesele comunitãþilor (comuniste,
evident) mai presus de om”.
   Una dintre concluziile acestui text publicat este

Renate Weber: Drepturile individuale au murit! Analizã devastatoare a
Avocatului Poporului, dupã doi ani de pandemie

aceea cã „pânã acum, drepturile civile ºi politice
rãmãseserã drepturi individuale. Pânã acum.
Pandemia ultimilor doi ani, de fapt metodele de
combatere a acestei pandemii, au rãsturnat
complet acest raport. ªi asta s-a întâmplat mai
ales în þãrile care anterior susþinuserã drepturile
individuale ale omului. (…) Sunt þãri în care
controlul populaþiei, în numele protecþiei
colective, a funcþionat mereu. Marea schimbare
e a þãrilor denumite generic occidentale sau
democraþii funcþionale. Mã refer la întreaga
Europã, la Statele Unite, la Canada, Australia,
Noua Zeelandã. Pentru prima datã, dupã cel de-
al Doilea Rãzboi Mondial, când drepturile civile
ºi politice ale indivizilor au fost restrânse
invocându-se protecþia colectivitãþilor de o
manierã care afecteazã însãºi esenþa drepturilor,
aneantizându-le”.

„A început o cenzurã feroce”
   Renate Weber subliniazã „controlul total pus
în practicã de guvernele considerate
democratice”, care „schimbã pentru totdeauna
soarta noastrã ºi a drepturilor noastre”. „A
început cu o cenzurã feroce, manifestatã în
primul rând pe reþelele sociale, pentru cã acolo
ideile ºi informaþiile se propagã cu mare vitezã.
ªi a fost simplu de realizat având în vedere
malversaþiunile uriaºe politice ºi economice în
care Mark Zuckerberg, reþelele lui ºi cei din
spatele lor sunt amestecaþi de ani de zile”. 
   Mai departe, Avocatul Poporului aratã cã „orice
îndoialã în legãturã cu felul în care a început
pandemia, orice întrebare privind gestionarea ei,
orice punct de vedere contrar celui oficial, acceptat
la nivel planetar prin OMS (Organizaþia Mondialã
a Sãnãtãþii - n.red.) ºi la nivelul fiecãrei þãri prin
vocile doar ale anumitor epidemiologi ºi preluate
repede de guverne au fost categoric interzise.
Conturi de Facebook suspendate sau chiar
eliminate, înregistrãri ºterse de pe internet,
ostracizarea celor care au gândit diferit, chiar
eliminarea lor socialã ºi profesionalã. Cenzura
s-a aplicat tuturor, medici, jurnaliºti, activiºti,
politicieni sau oameni obiºnuiþi”. 

„Guvernele, uluite de supuºenia
propriilor popoare”

   Renate Weber este de pãrere cã „guvernele
însele au fost uluite de supuºenia propriilor
popoare, pe care le considerau libere, de felul în
care s-au lãsat îngenuncheate ºi, mai ales, de felul
în care oameni nãscuþi ºi crescuþi liberi s-au
transformat în contestatari ai drepturilor celorlalþi”
ºi cã „Problema e a oamenilor nãscuþi ºi crescuþi
în lumea drepturilor ºi libertãþilor individuale, pe
care le-au considerat ceva firesc, dar la care au
renunþat extrem de uºor în numele protecþiei
colectivitãþilor cãrora doar ei le aparþin”.

   „Nu prea vãd cale de întoarcere la drepturile
omului, aºa cum le ºtiam. Câtã vreme state
democratice vor sã impunã, în ropotele de aplauze
ale majoritãþii, obligativitatea unui vaccin ca
modalitate de combatere a unei pandemii despre
care tot nu se ºtie mare lucru, cum nu se ºtie nici
despre vaccin, este evident cã drepturile colective
vor avea întâietate asupra celor individuale. (…)
Felul în care OMS ºi statele lumii ºi-au propus sã
lupte cu pandemia, nu cu virusul. Pentru a combate
virusul ar fi fost suficient un tratament adecvat. Din
pãcate, el nu e nici azi disponibil pentru toatã lumea.
Pentru a combate pandemia au fost utilizate restricþii
severe ale libertãþii de miºcare, închideri de þãri ºi
activitãþi, carantine, izolãri, internãri forþate,
vaccinuri ºi, din nou, dupã un an restricþii severe
ale libertãþii de miºcare, închideri de þãri ºi activitãþi,
carantine, izolãri, rapeluri peste rapeluri de vaccin.
ªi nu e sigur cã s-a terminat. (…) Niciodatã pânã
acum nu a fost folositã agresivitatea colectivã
pentru impunerea lor (a regulilor sanitare - n.red).
Când drepturile colective sunt astfel susþinute ºi
impunerea lor se face prin constrângere, directã
sau indirectã, cele individuale deja au murit”,
conchide Avocatul Poporului. 
194 de informãri, în 2021, cu privire la acte
care au vizat mãsuri de restricþie, în România
   Spre deosebire de alte state occidentale,
România este un caz aparte cu privire la modul
în care autoritatea statului se raporteazã la
activitatea instituþiei care are ca principal rol
apãrarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale.
Anul trecut, Renate Weber a fost þinta unei
încercãri de demitere din funcþie, de cãtre fosta
coaliþie majoritarã PNL-USR-UDMR, printr-un
surogat de procedurã parlamentarã declaratã,
în cele din urmã, neconstituþionalã de cãtre
Curtea Constituþionalã. Lui Weber i s-a
reproºat, printre altele, cã, prin sesizãrile fãcute
la CCR, „a îngreunat luarea unor mãsuri
împotriva pandemiei”.
   De altfel, chiar luni (3.01.2022), instituþia
Avocatului Poporului a actualizat, pe propriul
portal, situaþia „actelor normative referitoare la
drepturile omului, adoptate sau emise în
perioada stãrii de alertã”. Numai în anul 2021,
au fost emise 194 de informãri cu privire la astfel
de reglementãri. Este vorba despre Hotãrâri de
Guvern, Ordonanþe de Urgenþã, legi, hotãrâri sau
ordonanþe de modificare a unor acte normative,
toate care fãceau referire la restrângerea unor
drepturi ºi libertãþi constituþionale, ca mãsuri
adoptate în starea de alertã. Asta înseamnã cã,
la mai puþin de douã zile, se emitea o astfel de
informare. Ultima astfel de informare a fost
publicatã de Avocatul Poporului în data de 30
decembrie 2021.

Renate Weber, Avocatul Poporului, a
publicat, luni (3.01.2022), pe blogul

jurnalistului Ion Cristoiu, un editorial în care
atrage atenþia cã ne aflãm în situaþia în care

mãsurile adoptate, la nivel mondial, în timpul
pandemiei, au anihilat drepturile omului.

 continuare în pag. 11
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (XIX)

Credeam cã nu va mai fi nevoie sã
continuãm cu serialul nostru pamfletaristic în
2022, asta dupã ce s-a lansat cu putere
mediaticã proiectul acela cu finanþare din
Programul de… zi, sã-i zic, ãla, cu nume
pompos ca de ordin de zi pe cazarma de la
Malmizon… aºa, ãla de Redresare ºi Rezilienþã,
prin care 2500 de ºcoli din România, în urma
unei selecþii asigurate de MEN, vor primi posibile
sume pânã în 200.000 euro. Am zis, gata, a pus
Dumnezeu mâna pe capul a cel puþin 2500 de
ºcoli, asta ca un început, cã pe urmã… Dar ne-
am dezumflat rapid, aflând cã, de fapt sumele ar
fi între 100.000-300.000 euro per proiect în care
trebuie angrenate cel puþin trei ºcoli ºi o instituþie
coordonatoare de proiect! Sau nu am înþeles noi
bine? Ideea cealaltã ar fi cã aceastã veste-poveste
a intrat în circuitul public înspre sfârºitul vacanþei
de iarnã, undeva chiar la începutul ultimei pãrþi
a semestrului I, asta pe fondul acelei tensiuni
iscate de ameninþãrile sindicatelor din educaþie
cum cã vor bloca semestrul I neîncheind mediile
elevilor din cauza neacordãrii acelei creºteri
salariale promise de vreo doi ani încoace ºi
nefinalizate. Ministerul a fost ferm ºi a zis cã
nexam huhurezu barza creºteri salariale, cã aºa
a zis onor Guvernul domnului Mãciucã, mã,
blocând orice creºtere salarialã în sectorul
bugetar, deci ºi în Educaþie.
   Începu ºcoala, ºi protestul se pleoºti de tot,
solidaritatea dãscãlimii eºuând lamentabil ºi de
aceastã datã, în Mehedinþi, auzirãm, doar vreo
350 de ºcoli semnând pentru greva totalã sau
parþialã, dar ºi astea punând batista pe þambal
dupã sãrbãtorile care le prilejuirã petreceri ºi
scufundare în uitare a nemulþumirilor. Aºa cã,
adio, majorãri, adio, boicot al semestrului I, adio,
dar rãmân cu tine, catedra mea iubitã!
   Se terminã vacanþa elevilor, se terminã ºi
vacanþa viruºilor! Începurã, spurcaþii, sã tropãie
mai întâi prin buletinele de ºtiri ale posturilor
oficiale, prin comunicate ale rafilologilor ºi

gheorghiþeilor, ale arafaþilor - mai discret,
observarãm! - acum, pac, punct ochit, punct lovit,
ºi din partea Consiliului Superior de Apãrarea
Þãrii, ca sã nu mai încapã discuþii: avem
contaminãri, sau dacã nu avem, vom avea cu
SARS–Cov-2, cu Covid-19, cu Delta, cu Fenta,
cu Omicron, cu Pipicrom, nu conteazã, vom avea
începând cu 15 ianuarie trecute fix - apud, Rafila
- ºi trebuie sã purtãm mascã, dar nu din ceea ca
pânã acum, din textilã, ci una de tip mai nou,
mai eficient, mai mobilizator la stârpit viruºii
proaspãt ieºiþi din vacanþa de iarnã ºi petrecerile
de pe pârtiile de la Predeal, Semenic ori de pe
râpele de la marginea mahalelor civilizaþiei
moderne, gata, cã zise ºi nen’tu Gheorghiþã,
colonelu’ imberb, sã ne protejãm, cã virusul atacã
douã organe, anume inima ºi cordul! Bine, ptiu,
ptiu, cã nu atacã plãmânii ºi bojogii,
concomitent ºi simultan, ori intestinele ºi
maþele, ori Doamne fereºte, sã atace, la bãrbaþi,
ºi testiculele, ºi “bijuteriile familiei”, iar la
femei, ºi vaginul ºi “pãsãrica”!
   Eh, nu, cã avem educaþie solidã, cã se urcã -
avem, în sfârºit, o creºtere în Educaþie! - media
de acordare a burselor de merit din învãþãmântul
preuniversitar, de la 8.50, ca pânã acum, la 9.50,
ceea ce reduce mult numãrul elevilor beneficiari!
Deci, bifãm economii la buget, cã tot nu avem de
unde sã plãtim cele 45 de avioane de vânãtoare
achiziþionate din Norvegia ºi mãºtile FFP-2, astea
noi, obligatorii ºi în spaþiu închis, ºi în cel
deschis, din 8 ianuarie curent.
   Creºterea mediei amintite a stârnit
nemulþumirea Consiliului Naþional al Elevilor,
care ameninþã cu acþiuni de protest. Ce credeþi,
se va uita Guvernul sau vreun prim ministru, ceva,
la protestul lor? Vax albina, câinii latrã, ursul
trece, programul naþional de distrugere a
educaþiei, mãi, copii, continuã cu
viiiiitezãããããããããã!!!!!!!!
   Pââârtieee, trece cu schieleee Preeeºediiiinteleeee
ºi duamna Caaaaaarmeeeeen!!!!!

C. OVIDIU

Efective de ordine publicã din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Mehedinþi,
alãturi de alte forþe de ordine vor fi angrenate joi,
06 ianuarie a.c., în misiuni pentru asigurarea ºi
menþinerea climatului  de ordine ºi siguranþã
publicã ºi pentru respectarea mãsurilor sanitare
specifice pentru prevenirea ºi limitarea
îmbolnãvirilor cu virusul SARS-Cov-2.
   Mãsurile de ordine publicã vor fi asigurate în zona
lãcaºurilor de cult din Drobeta Turnu Severin,
Orºova, Gruia ºi ªimian, pe perioada desfãºurãrii
manifestãrilor religioase care se organizeazã cu
ocazia sãrbãtoririi Botezului Domnului.
   Jandarmii vor acþiona pentru prevenirea ºi
combaterea oricãror fapte care aduc atingere
normelor de convieþuire socialã, pe timpul deplasãrii
participanþilor de la lãcaºurile de cult cãtre Portul
Drobeta Turnu Severin, unde se va organiza slujba
de sfinþire a apei. În zona de distribuire a apei sfinþite,
vor fi realizate culoare de acces pentru asigurarea
condiþiilor optime de desfãºurare a activitãþilor
religioase, în vederea prevenirii aglomerãrilor de
persoane sau altor incidente.
   Jandarmeria Mehedinþi transmite participanþilor
urmãtoarele recomandãri:
- sã manifeste calm ºi înþelegere faþã de mãsurile
stabilite de organizatori;
- sã acorde atenþie sporitã la modul de asigurare
a bunurilor personale;
- sã evite implicarea în conflictele de orice naturã;
- sã acorde atenþie mãsurilor de protecþie sanitarã
(purtarea mãºtii de protecþie în zonele aglomerate,
distanþarea fizicã faþã de alte persoane,
dezinfectarea mâinilor).

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEÞEAN MEHEDINÞI

Compartimentul Informare
Relaþii Publice ºi cu Publicul

De Boboteazã, jandarmii
mehedinþeni asigurã
mãsuri de ordine ºi
siguranþã publicã

în principal, prin participarea sau asocierea într-un proiect important de
interes comun european (IPCEI-ME), la care ºi-au manifestat intenþia de a
participa 19 State Membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, pentru
a rãspunde provocãrilor tehnologice, societale ºi de securitate în Europa.
   Prin finanþãrile prevãzute în PNRR, România are posibilitatea sã
contribuie la eforturile europene, bazându-se pe tradiþia sa în domeniu,
pe existenþa unor centre de excelenþã ºi pe unitãþile industriale ale
cãror activitãþi contribuie la lanþul valoric al microelectronicii ºi
tehnologiei comunicaþiilor. Vor beneficia de sprijin financiar proiectele cu o
puternicã componentã inovatoare, care pot include ºi investiþii necesare pentru
realizarea primei aplicãri industriale. Acestea trebuie sã se integreze în obiectivele
definite la nivel european pentru IPCEI ME/CT ºi sã poatã fi incluse într-una din
cele patru teme ale acestuia: anume Sense, Think, Act ºi Communicate.

Florin Spãtaru, ministrul Economiei: Facem un pas în...
 Urmare din pag. 1

 Biroul de presã al Ministerului Economiei
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DUMITRU BECHERU,
originar dintr-o comunã
mehedinþeanã a fost sãltat în 1959
din ograda proprie ºi dus în
coloniile de muncã pentru doi ani,
între 2 iulie 1959 ºi 2 iulie 1961,
conform adeverinþei CNSAS nr.
0077608/25.VII.1959. Avea,
atunci, în 1959, trei copii, un bãiat
ºi douã fete.
   Întors acasã în 1961, ºi-a reluat
viaþa, ºi-a refãcut-o cum a putut,
ºi-a crescut copii, iar într-un final,
ºi-a dat obºtescul sfârºit,
Dumnezeu sã-l odihneascã, la 19
ianuarie 1969.
   Dupã 1990, imediat, ca mãsurã
reparatorie, Parlamentul României
emite Legea nr. 118/1990, cu
modificãrile ºi adaosurile ulterioare,
prin care se stabileºte o indemnizaþie
în sumã de 800 lei lunar, pe toatã
durata vieþii din momentul acordãrii
ei în baza unor acte ºi a unei cereri,
urmaºilor în viaþã a celor decedaþi,
sau, dupã caz, celor care au fost
deportaþi ºi sunt/erau în viaþã, în
acest ultim caz, aceastã indemnizaþie
revenind dupã decesul titularilor, la
cerere, urmaºilor acestora.
   Prin urmare, ºi copiii lui DUMITRU
BECHERU beneficiau de aceastã
indemnizaþie, cu precizarea cã
beneficiarul direct, Dumitru Becheru,
decedase la data emiterii acestei legi.
Aºadar, bãiatul acestuia, BECHERIU
DUMITRU (vã rugãm, observaþi
diferenþa de nume, tatãl, BECHERU,
fiul BECHERIU!), cu locuinþa în
comuna Arcani, Gorj, adreseazã o
cerere de acordare a indemnizaþiei de

urmaº al unui deportat, cf Legii 118/
1990, la Agenþia Naþionalã pentru Plãþi
ºi Asistenþa Socialã ºi Agenþia
Judeþeanã pentru Plãþi ºi Inspecþie
Socialã Gorj (reþinem, douã Agenþii
guvernamentale din subordinea
Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale, iar asta în fiecare judeþ, plus
municipiul Bucureºti, pentru
aplicarea acestei legi!). Cererea îi este
admisã - reþinem, în judeþul Gorj -
rãspunsul precizând clar ºi fãrã
echivoc: “Începând cu data de
01.11.2021 se stabileºte domnului
BECHERIU DUMITRU o indemnizaþie
lunarã în cuantum de 100% din
indemnizaþia de care ar fi beneficiat
pãrintele sãu decedat, stabilitã
conform art. 4 din Decretul-Lege nr.
118/1990…”. Toate bune ºi
frumoase pânã aici, cu acele excepþii
asupra cãrora v-am atras atenþia, ºi
asupra cãrora vom reveni.
   Una dintre cele douã fiice,
BECHERU VALERIA (reþinem,
BECHERU, ca ºi pe tatãl sãu,
BECHERU), adreseazã o cerere
asemãnãtoare pentru acordarea
indemnizaþiei în condiþiile Legii 189/
2000 cãtre Casa de Pensii
Mehedinþi. Ca urmare aceastã
instituþie îi rãspunde prin adresa nr.
6/24.11.2021, cum cã nu poate
beneficia de niciun fel de
indemnizaþie întrucât “nu face
dovada cã pãrintele a avut calitatea
de beneficiar al OUG 105/1999 cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare”. Tot aici, se precizeazã cã
“nu se face dovada cã pãrintele a avut
coleitatea de beneficiar al OUG 105/

1999…” De aici, confuziile în care
a intrat familia VALERIEI BECHERU,
care nu înþelegea de ce fratele sãu a
putut beneficia de indemnizaþie, iar
ea nu, mai mult, i se cerea sã facã
dovada cã tatãl sãu a beneficiat de
efectul unei legi date - în 1990 -
dupã ce el murise - în 1969!
  Desigur, este clar cã BECHERU
VALERIA a formulat greºit cererea ºi
s-a adresat unei instituþii care nu avea
ca obiect de lucru rezolvarea acesteia
în condiþiile Legii 189/1990. Ca
urmare, Casa de Pensii Mehedinþi a
dat rãspuns corect la solicitarea
petentei Becheru Valeria. Ceea ce,
însã, a remarcat pe parcursul celor
douã luni în care ºi ea ºi sora sa, care
a procedat exact la fel, douã
luni de zile de plimbãri ºi
audienþe, cereri, rãspunsuri
verbale, amânãri, neclaritãþi
menþinute, Casa de Pensii
Mehedinþi nu le-a explicat
celor douã, simplu, cã
cererile lor trebuia adresate
Agenþiei Naþionale pentru
Plãþi ºi Asistenþa Socialã ºi
Agenþiei Judeþene pentru
Plãþi ºi Inspecþie Socialã
MEHEDINÞI, instituþii care-
ºi au locul chiar lângã Casa
de Pensii, practic, dupã
câte ºtim, sunt corp comun
de clãdiri! Dupã douã luni,
în sfârºit, s-a descâlcit… misterul
unui ceea ce pãrea tratament
discriminatoriu în aplicarea unei legi.
Acum, am primit veste, ºi celor douã
fiice ale lui BECHERU NICOLAE, ca
ºi fiului sãu BECHERIU DUMITRU, li
s-a acordat indemnizaþia de urmaº al
tatãlui lor, deportat ºi închis 2 ani în
colonie de muncã forþatã.
   Am stãruit asupra numelui
BECHERU, tatãl, ºi al fiului,
BECHERIU, între care este o diferenþã
de o literã, care i-a pricinuit oarece
necazuri celui de-al doilea, întrucât
nu era asemãnare de nume, ºi a
trebuit sã facã dovada filiaþiei cu alte
documente. Deci, o greºealã foneticã
a celui de la Primãria locului naºterii,
Livezile, serviciul de Stare civilã, care
i-a scris numele cu o vocalã în plus,
I, strecurat între consoanele finale, R
ºi U, ceea ce a schimbat total

identitatea paternã, iar în cazul unor
documente oficiale, o astfel de
inadvertenþã costã nervi, bani,
drumuri ºi multã, multã birocraþie.
Acestei greºeli birocratice i s-a
alãturat ºi nepãsarea titularului, cu
siguranþã, care a considerat cã o literã
în plus în numele sãu, nu conteazã,
iar cum niciodatã pânã acum nu i s-
a întâmplat sã i se cearã alte dovezi
ale filiaþiei, a lãsat lucrurile sã meargã
de la sine. Comentariile ar fi mai
multe asupra acestui aspect, dar ne
oprim aici.
   Aºa cum a fost ºi în cazul surorilor
BECHERU, o confuzie, care trebuiau
sã facã dovada cã tatãl lor ar fi trebuit
sã intuiascã emiterea legii din 1990,

înaintea de a fi murit în 1969. Absurd,
desigur, dar legea este lege, iar dacã
nu o cunoºti ºi nu i te conformezi,
riºti multã bãtaie de cap. Dar, faptul
cã BECHERU VALERIA ar fi putut
beneficia de un sfat mai rapid, ºi sã
fie îndreptatã cu bunãvoinþã spre
instituþia vecinã - din întâmplare,
desigur, vecinã, aºadar, oriunde s-ar
fi aflat aceasta ca locaþie - i-a lãsat un
gust amar, neînþelegând cum pot
niºte funcþionari respectabili sã-i
poarte pe ei, oameni ºi bãtrâni, ºi
veniþi de departe - comuna Livezile,
sat Valea Anilor - pe drumuri de-a
lungul a douã luni de zile…
   Ca sã nu mai vorbim de umflarea
aparatului birocratic de stat, în acest
caz, cu douã Agenþii având ca
obiect de activitate cam aceleaºi
obiective, aici, aplicarea Legii 118/
1990! Agent 118

* primim la redacþie *DIN CULISELE BIROCRAÞIEI POPULARE ªI DE STAT
Cum un mort trebuia sã prevadã o lege care acorda niºte drepturi copiilor lui.
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Dincolo de joaca supremã a
timpului în acele ceasornicului, mereu
în cursa sensului interzis, prezentul
este deschis la capitolul tragedie ºi
speranþã. Ca un mînz alb pe o pajiºte
lichidã a alergat timpul, vaporaº de
hîrtie, sã ne mute de pe o emisferã pe
alta. Nici hãrþile nu mai corespund
astãzi. Nici anotimpurile. Alte hotare,
alþi zmei, alte stînci, alþi vrãjitori, cu alte
entelehii, zdrobesc valorile în
demimond. Prea multe colibe, prea
multe palate, prea mult praf în orbite.
Indicatoarele spre viitor s-au ºters,
gãrile ºi oraºele s-au închis, birturile
sînt goale. Oamenii din intersecþii
adunã bani în cutii de carton,
manechinele au ieºit din vitrinele
magazinelor ºi-au luat-o la fugã pe
bulevarde, nu se mai aude de mult
fluierul acceleratelor. Vieþile noastre se
chircesc ca niºte holograme printre
piesele maºinãriilor de ucis copaci ºi
oameni. Ca niºte roboþi stricaþi,
oamenii sînt azvîrliþi pe o banda
rulantã pînã la tubul de oxigen. ªi nu
ne putem apãra de cãlãi, cum nici
„Strãinul” lui Albert Camus nu s-a
putut apãra, cînd judecãtorii l-au trimis
la moarte.

Cusutã în propria piele, ca pruncul
Heracle, vînez cu un arc de curcubeu
propria-mi umbrã de zãpadã
rãsturnatã peste oraº. Oraºul meu ca
o planetã dezafectatã, pentru care îmi
trebuie o mînã în plus sã pot face
ordine în cartierul cu cîini rãguºiþi,
vînzãtori de lozuri ºi oameni ai strãzii,
unde înnoptez, ca de fiecare datã, cu
strãinul din mine ºi arma la picior.
Zgomotul lumii se micºoreazã doar în
auzul bunicilor, bogãtaºul sau bãtrînul
din azil au murit la fel, deºi bãtrînul a
luat mîncare pe datorie, a plîns ºi s-a
speriat, cînd a trebuit sã o restituie. E
trist cã oamenii mor în convoi, e trist
cã morþii de mîine astãzi sînt vii printre

noi, pe unii dintre ei îi împingem cu o
urã teritorialã în metrou. Mie îmi pasã,
mi-e dor ºi mã întreb cum mi-aº
sincroniza un vals planetar cu o rochie
din altã galaxie? Mã întreb cînd îºi vor
opri cãlãii motoarele, sã putem sta cu
toþii la masã, ca la „Cina cea de tainã”?
Vedeþi?, de dragul pãcii, de dragul
iubirii, nu ezit sã mã confesez, cînd
Dumnezeu îmi face cu mîna a speranþã.

În acest flux-reflux ameþitor, mulþi
semeni înfruptaþi din închipuire ºi-au
pus singuri capul pe tãietor, iar eu mã
tem pentru fiecare bolovan aruncat în
manualul meu de supravieþuire. Un
manual cu intarsii epice, dedicat lui
Dumnezeu din sfintele tãceri ale
Universului. Atunci, cum sã nu mã
înfurii pe vînãtorii de oameni ºi pãsãri?
Cum sã nu mã îngrijorez cã apele lumii
scad, cã ne putem îneca cu propriile
mîini, ne putem curenta cu propria
teamã, în viaþa aceasta ca un print-
screen dramatic ºi scurt? În uniformã
de soldat, rãnitã ºi medaliatã, am locuit
tot anul într-o scorburã de mãtase
divinã, de unde ieºeam pe furiº, ca o
dansatoare de noapte prin bîlciul
aglomerat de personaje sinistre, fiecare
împins de la spate de muzicanþii morþii.
De multe ori am adormit în tranºee, biet
prizonier de rãzboi, cãruia i se aduce
înaintea execuþiei cafeaua amarã, în
seringi transparente. Am încercat din
rãsputeri sã cîrpesc haina mototolitã a
lumii acesteia, care nici sãracilor nu mai
þine de cald! Lumea aceasta ca un
conclav în care ºerpuiesc miºei! N-o
auziþi cum trosneºte ca o casã de melc
sub fotoliile negre de piele ale cãlãilor?

Mã simt recunoscãtoare cã exist,
viaþa îmi pare încîntãtoare printre aceºti
gropari burtoºi ca niºte greieri, de
prisos ca niºte larve de cãrãbuºi. Îmi
place rolul ºi n-am sã-mi schimb
greutatea de pe un picior pe altul. Ba,
mai mult, n-am sã mã miºc din turnul
de veghe al patriei mele! Aºa încolþitã
din toate pãrþile mã simt utilã, de parcã
aº încerca, cu sudoarea frunþii unui
plugar, sã înec corabia care transportã
moartea în toate punctele cardinale. De
parcã aº încerca sã car la groapa cu
seringi roata uriaºã a morþii.

Ca un poet îmbãtat de speranþã, m-
a prins Anul Nou la tablã, plîngînd la
fiecare virgulã, înviind la fiecare punct,
în timp ce prin vãzduh trec milioane

de capcane, colete, virusuri, aburi
capitaliºti, borne, seringi, mail-uri,
pãsãri, ziare online ºi avioane. Doar
în intersecþia în care locuiesc
împreunã cu Dumnezeu, Universul
miroase a smirnã ºi colaci dulci, scoºi
din cuptoare de lut. În iarna aceasta
ca o piatrã ascuþitã sub epidermã,
zãpada cade în osul temporal ºi mã
încãpãþînez sã unesc oamenii între ei,
drumurile între ele, sã strîng în casã
apele, munþii ºi cîmpiile, ca sã nu le
fie frig. Îmi þiuie urechile cînd lupii urlã
ºi aleargã înnebuniþi, mã strîng în
mine de groazã, la vederea urmelor
pe zãpadã ºi a bucãþilor de an vechi
molfãite ºi lepãdate. Un cerºetor, în
drum spre oraº, se opreºte la poartã
ºi mã întreabã ce meserie am ºi cine
o sã-mi dea înapoi înþelesurile lumii.
I-am spus cã sînt omul care trage
cortina la teatrul de pãpuºi. Cã
înþelesurile se aflã în partea occipitalã
a rãsãritului, unde acum se aud ropote
de cerbi ºi împuºcãturi.

La lumina unui felinar agãþat de
tavanul lumii mã încãpãþînez sã duc
la adãpost fluturii ºi pãsãrile, ca nu
cumva sã uit zmeul de hîrtie legat de
încheietura anului vechi. Ca un poet
fatalist scriu cu linii transparente ca
meduzele, înduioºîndu-mã în batistã
prin somaþie biologicã, la fel ca o salcie
plîngãtoare în care se hîrjonesc vrãbii
de zãpadã. Trebuie sã învãþãm sã nu
ne mai prãvãlim în deznãdejde ca pe
o iarbã fãrã ieºire, unde cositorile
cãlãilor taie fir cu fir linia subþire dintre
libertate ºi compromis. Trebuie sã
învãþãm cum e cu dihotomia limitã-
dezamãgire, cu adevãrul care se lasã
aproximat, cu procustiana noþiune a
accepþiunii. Trebuie sã învãþãm a citi
legile divine ale continuitãþii, ºi sã ne
bucurãm cã pruncii nenãscuþi ai
Neamului vor veni în fiecare Ajun de
An Nou sã colinde cu clopoþei de
serafimi umãrul clepsidrei româneºti.

În turnul vechi de cuvinte,
încorsetatã în ceara de pe picioarele
sfinþilor, ca o mireasã pusã pe plîns,
aºtept Anul Nou din galaxia
Cassiopeea, dialogînd cu infinitul din
odaia de alãturi, abia auzindu-l dupã
respiraþia cosmicã. Îngerul pãzitor deja
a sosit. L-am vãzut cum îºi strînge
aripile sub cãmaºa albã de in ºi se
aºeazã pe laviþã, cu ochii la fereastra

prin care anul vechi îºi va lua zborul.
Aºtept Noul An, într-o cernealã plinã
de luceferi, ghemuitã în propriul suflet,
într-o pîndã încordatã, ca o cãmaºã de
poplin apretat. La intrarea în sine a
orelor, iarna a dat în floare! Ninsoarea
aceasta a mai nins în alt veac, din alt
cer ºi în altã galaxie. ªtiind pe dinafarã
Pãmîntul, rodeºte în prag de An Nou
ºi îi cîntã. O þin minte din copilãrie,
mai sfîntã atunci, mai albã, mai adîncã.
Plînsã azi, haituitã de strãini, sãracã,
despletitã în oraºul de stîncã. Anul
vechi urcã în arborele Universului, ca
un fluture cosmic, transmis din vîrstã
în vîrstã. Timpul se întoarce în sine
sfios, îi simt respiraþia ca un psalm de
tainã ºi încerc, cu surîsul încremenit
al lui Pic de la Mirandola, sã ghicesc
în globul de cristal, cît timp, prin
trupul poporului, ca o ranã fierbinte,
va mai trece pe catafalc teatrul tragi-
comic al mai-marilor lumii. În aceastã
teamã trans-substanþiatã, din ce în ce
mai compact, cu vertebre rigide ºi
crispate, anul vechi se va surpa în
înalt, ºi-i vom auzi scîrþîitul pe obrajii
bãrbieriþi ai Domnului. Partea
neînceputã a fiinþei mele se va ridica
brusc pe vîrfuri cînd Anul Nou, agãþat
de ciuturi, va ieºi din izvoare, ºtiind
cã vom ajunge de unde am plecat.

Atunci Dumnezeu îºi va ridica
privirea de pe Pãmînt, aþipind împãcat,
într-un cot. Ce trist ar fi Pãmîntul dacã
sfinþii n-ar face schimbul trei pentru
noi, alungindu-se, prelungindu-se
fosforescent pe podeaua cerului,
pregãtind în tainã Anul Nou pentru
pãmînteni. Dumnezeu ne pãzeºte în
tainã din împãrãþia Lui secretã, de atîtea
veºnicii.

Intersecþia în care locuiesc împreunã cu Dumnezeu

 continuare în pagina 9
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Întrebarea de început de an
este dacã am depãºit pragul
minimal absolut sau pragul maximal
absolut. Adicã, dacã am trecut de
limita de jos sau de limita de sus.
Dupã cele douã praguri nu se poate
nici mai jos nici mai sus. Ar putea
sã fie abordarea de acum încolo
pentru anii care vin ºi pentru
problemele care vin.

Este vorba de faptul cã ar trebui sã
avem un alt tip de aºteptãri de la viitor
sau de la zilele care vin. Cel mai
probabil, va trebui sã existe o
rãsturnare de paradigmã cu privire la
modul în care ne vom face planuri de
viitor. Va fi foarte greu de planificat
ceva, dacã sunt atât de multe variabile,
mai ales dacã viaþa poate aduce ceva
radical de la o zi la alta.

Va fi nevoie de o altã politicã a

  ªtefan Bãeºiu

Ziua de azi e mai bunã decât ziua de mâine?
asumãrii riscurilor ºi acest lucru ar
putea aduce multe necazuri în multe
familii. Chiar ºi la planificarea unui
concediu, la accesarea unui credit,
la construirea sau la cumpãrarea
unei case sau la angajarea în
investiþii sau cheltuieli. Vor fi oameni
care le vor face, iar alþii care se vor
gândi de douã ori. Sunt multe lucruri
impredictibile. Nu mai este nimic
sigur, cum se spunea pe vreumuri.
Adicã, “siguranþa” oferitã pe vremea
comunismului, cã “te lua de pe
stradã ºi îþi dãdea un loc de muncã”.
Sigur cã nu se putea vorbi de o
eficienþã ºi competitivitate în
societatea comunistã de atunci. Era
vorba de o liniºte pe care aparent o
aveai, dar erau alte lipsuri care te
afectau. Prin urmare, pe de o parte
aveai un câºtig aparent, iar pe de

altã parte aveai
anumite lipsuri.

Acum, dupã doi ani de
pandemie de coronavirus
putem spune cã ziua de
mâine îºi poate aduce
orice: lipsa banilor, un
aspect pozitiv, o realizare.
Dar poate cã schimbarea
de paradigmã este cã
accentul trebuie pus mai
mult pe aspectul spiri-
tual, pe comunicarea cu
persoanele dragi ºi pe
familie, iar la nivel global
pe redistribuirea resur-
selor. Sigur cã aceasta ar
putea sã fie o schimbare
de paradigmã majorã,

deºi surpriza nu ar fi una majorã. Va fi
chiar foarte greu, având în vedere cã
tehnologia transformã inclusiv familia.
Nu prea vãd pe cineva care sã renunþe
total la reþelele de socializare ºi sã
treacã la o plimbare prin pãdure, fãrã
selfie. Adicã sã faci ceva ºi atât, nu doar
sã faci ceva ºi sã îl arãþi.

Umanitatea trece prin transformãri
radicale. Lumea nu va mai semãna
mâine cu cea de azi. Poate din foarte
multe puncte de vedere va fi
transformatã. Problema este dacã
noi o vom transforma sau ea ne va
transforma pe noi. Problema este
dacã am pierdut controlul la aceste
transformãri. Am afectat foarte mult
planeta ºi viaþa de zi cu zi. Par un
drum fãrã întoarcere pentru cã
transformãrile au început sã nu mai
fie unele pozitive, mai ales din punct
de vedere climatic. E adevãrat cã
acum avem hranã pentru 8 miliarde
de locuitori ºi reuºim sã îi hrãnim
aproape pe toþi?! Dar disparitãþile
sunt foarte mari pentru cã resursele
sunt împãrþite inechitabil. Foarte
mulþi care trãiesc cu puþin ºi foarte
puþini care trãiesc cu foarte mult.

Va avea loc o schimbare majorã
de paradigmã? Nu ºtim cum se va
transforma lumea. Dacã vor
dispãrea relaþiile sociale, banii,
omenia. Elon Musk vorbeºte despre

necesitatea unui venit minim
universal pentru cã roboþii vor lucra
în locul nostru ºi foarte multe slujbe
vor dispãrea. Adicã sã primeºti bani
ºi sã nu faci nimic. Dar nimic nu este
gratis ºi cu siguranþã cã va fi un preþ
de plãtit pentru conformarea socialã.
Care va fi acesta? Acele credite
sociale pe care chinezii deja le
implementeazã cetãþenilor lor?
Adicã, permisiunea sã faci anumite
lucruri, dacã ai punctajul necesar
pentru a face acele lucruri. Pare cã
ne îndreptãm cãtre o distopie. Unde
va mai fi libertatea ºi umanitatea în
toatã aceastã poveste?

Ce ne va aduce ziua de mâine nu
ºtim. Nu se întrevede deloc ziua de
poimâine. Poate se întrevede o
catastrofã climaticã ºi socialã. Sã
învãþãm sã trãim fecare zi cu gândul
cã este cu siguranþã mai bunã decât
cea de mâine. Avem toate premisele
sã facem acest lucru. Dacã nu ne
trezim s-ar putea sã trãim un coºmar
climatic care sã încheie civilizaþia aºa
cum o cunoaºtem azi. Ziua de azi e
mai bunã decât ziua de mâine? Dacã
am ajuns sã trãim astfel, atunci s-a
declanºat numãrãtoarea inversã.
Avem puterea sã schimbãm
paradigma ºi sã avem o zi de
mâine mai bunã decât cea de azi?

 urmare din pagina 8

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

Nu ºtiu cînd s-a nãscut, cîþi ani are, dacã-i copil, dacã a ajuns bãieþandru sau
a fost bãtrîn dintotdeauna. Dumnezeu nu are buletin de identitate, nu ºtiu dacã
în Lumea Lui sãptãmîna are ºapte zile, dacã vine Anul Nou, dacã sînt arbori,
inundaþii ºi oameni sãraci. Dacã îngerii merg la ºcoalã, dacã se dau cu sania,
dacã în grãdinile cerului se arã, se seamãnã, se merge cu pluguºorul. Nu ºtiu
dacã existã fluturi, tristeþe, strãzi, albine, cireºi înfloriþi. Dacã existã naºteri ºi
morþi sau oamenii se continuã în unduiri strãvezii.

Poate nu m-am trezit din întîmplãrile cu care adormisem în minte anul trecut
sau poate am plecat, fãrã voie, la un drum lung, unde viaþa va cãpãta întru totul
un format electronic. ªtiu sigur însã, cã, dintre toate, sîngele s-a prefãcut în vin.
Dintre toate ne rãmîne Dumnezeu! Totul este trecãtor, în afara Lui. Cam aºa
închei anul, ascultînd, în salonul de concert, încã de la Facerea lumii, pasul
Domnului apãsat înspre mine. În spaþiul tãios dintre tragediile lumii mi se face
dor de chipul lui Iisus, aºa cum îl vedeam în copilãrie printre candele aprinse.
Bucurã-te Marie!, Iisus este cu Tine! Binecuvîntatã eºti Tu între femei! Pe Tine,
Cea cu adevãrat Nãscãtoare de Dumnezeu, te preamãresc!

Intersecþia în care...
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Dupã decenii de zbatere pentru
restituirea adevãrului istoric, dupã
„n” încercãri de demarare a unei
rejudecãri corecte a mascaradei
procesuale, numitã „Procesul Marii
Trãdãri Naþionale” din mai 1946[1],
desfãºuratã la comandã ºi sub regie
strãinã, în urma cãruia au fost
declaraþi criminali de rãzboi ºi
asasinaþi: Ion Antonescu, Gheorghe
Alexianu, Mihai Antonescu ºi
Constantin (Pichi) Vasiliu, ªerban
Alexianu - fiul fostului Guvernator
al Transnistriei, Gheorghe Alexianu
a scris cartea „Gheorghe Alexianu.
Monografie. Transnistria, un capitol
în istoria omeniei româneºti”,
editura Vremea, 2007.

Ceva mai târziu, în urmã cu ºapte
ani, domnul ªerban Alexianu scria
un articol în care întreba retoric:
„ªi cu tata, cum rãmâne?”: „Cum
este sã scrii o carte despre tatãl
tãu, condamnat la moarte ºi
executat? Nu mi-a fost deloc uºor
sã mã apuc de scrierea acestei
cãrþi (« Gheorghe Alexianu.
Monografie. Transnistria, un
capitol în istoria omeniei
româneºti », editura Vremea,
2007 - n.r.), o întreprindere
oricum dificilã, pentru care s-ar fi
cuvenit sã am o minimã experienþã
a scrisului ºi mai ales a cercetãrii
istorice.

Sunt atâþia care ar putea s-o facã
mai bine decât mine! În plus, eu,
ca fiu al celui despre care va fi
vorba în paginile ce urmeazã, sunt
pur ºi simplu „condamnat” sã am

Mesaj de „departe de lumea dezlãnþuitã”
o perspectivã (prea) personalã
asupra subiectului. Sã fiu, vrând-
nevrând, de partea tatei.

Din fericire - ºi o spun din capul
locului, aceastã poziþie inerent
partizanã nu m-a pus niciodatã în
contradicþie cu adevãrul, cu ideea
de justiþie, cu idealul de omenie ºi
toleranþã. Dimpotrivã, cercetând
acte ºi documente despre al cãror
conþinut nu ºtiam nimic, de fiecare
datã s-a confirmat pãrerea ce o
aveam despre pãrintele meu. Mã
întreb ºi acum ce reacþie aº fi avut
dacã pe parcursul cercetãrii mele
aº fi dat peste dovezi ale vinovãþiei
tatãlui meu, ale « crimelor de
rãzboi » sãvârºite de acesta: le-aº
fi publicat?

Probabil cã nu, dar nici cartea de

faþã n-aº mai fi scris-o! Voi încerca
totuºi sã mã detaºez, sã mã
distanþez cât mai mult de oamenii
pe care vreau, prin scrierea acestei
cãrþi, sã-i salvez de la uitare sau sã-
i apãr de ceea ce poate fi mai rãu ºi
decât uitarea: minciuna, calomnia
ºi defãimarea. Pot doar atâta sã
promit ºi sã-mi promit mie însumi
- cã voi încerca. Voi încerca sã uit
partea autobiograficã, dacã pot
spune aºa, a cãrþii. De reuºit,
rãmâne de vãzut cât…

Situaþia dificilã ºi complicatã în
care m-am aflat tot timpul cât am
scris la aceastã carte va fi s-o
înþeleagã foarte uºor oricare dintre
cititori, cãrora le fac de la bun
început cunoscutã informaþia cea

mai importantã despre cine a fost
tata. Unii dintre ei ºtiu deja, alþii nu
ºi aflã abia acum, cã tatãl meu,
profesorul George Alexianu, a fost
condamnat la moarte ºi executat
alãturi de mareºalul Ion Antonescu.
Aceastã împrejurare este, pentru
cei mai mulþi dintre cititori, punctul
de plecare, inevitabil, al acestei
cãrþi”[2].

1 ianuarie 2022
Cu puþin înainte de plecarea

covidatului an 2021, în semn de
respect, am urat sãnãtate
domnului ªerban Alexianu, iar
domnia sa mi-a trimis un mesaj
impresionant, parcã venit dintr-o
altã lume, mai bunã, mai seninã,
mai curatã, „departe de lumea
dezlãnþuitã”:

„Am apreciat cum greu se poate
închipui, frumoasa discuþie
purtatã la finalul anului ce a trecut.
Am sperat, ºi mai toatã lumea în
disperarea ei a fãcut acelaºi lucru,
cã se va întâmpla o minune în
acest an ºi ne vom recãpãta
Credinþa, Adevãrul ºi Identitatea
moralã ºi spiritualã. În mod sigur
m-am simþit un fericit cã mai
existã cineva care sã se gândeascã
la mine.

Ca rãspuns la urãrile
dumneavoastrã, îmi permit sã vã
aºtern cele câteva gânduri despre
pãrintele meu, nãscut la 1
ianuarie 1897. Le adresez
eternitãþii cu gândul la cel fãrã
de mormânt ºi fãrã nici o candelã

aprinsã. Sper ca gândurile mele sã
nu vã deranjeze prea tare.

Tatãl meu s-a nãscut în comuna
Strãoanele - Putna, fiul al oierului
Ovanez Alexan ºi a Adelei Teodoru fata
preotului din com. Faraoanele - Ajud.

Încerc sã aºtern aceste gânduri
în pomenirea ºi dragostea ce i-am
purtat-o veºnic. Am cãutat sã-i
gândesc în tumultoasa lui viaþã ce
a avut, ceva inedit sau special
pentru a-l descrie, dar pãrintele
meu nu a fost omul lucrurilor inedite
sau speciale. Scriu deci, aºa cum
cred cã ar dori sã se scrie despre
el, simplu normal ºi direct ºi cu
bunã credinþã.

A fost omul, dãruit vieþii ,
profesorul studenþilor sãi, sau

cercetãtorul neobosit în tainele
Dreptului Public, f ie un
administrator exigent ºi corect dar
pentru unii incomod, dar niciodatã
nedrept. Fac acest lucru în puþinele
cuvinte ce aºtern, gândind despre
el, tatã ºi pãrinte al întregii familii,
ca un om de o generozitate ºi
delicateþã fãrã seamã, care ºi-a
jertfit viaþa unui ideal în care a
crezut permanent ºi de la care nici
pânã în ultima clipã a vieþii lui nu a
renunþat - Dragostea pentru Þarã,
pentru Neamul Românesc ºi pentru
adevãratele lui valori.

Nu am ºi nu avem dreptul la
tãcere! Cu cât trec anii, mi se pare
mai teribilã, nedreaptã ºi de neiertat
aceastã tãcere. Asemenea situaþii
inadmisibile trebuiesc mereu
denunþate ºi înfruntate oricum, chiar
dacã pe moment nu dispunem de
mijloace normale pentru a le rezolva.

În tr-o þarã ca a noastrã,
încl ina tã  mai mereu spre
compromis, împãciuitorism ºi
spãlarea  mâini lor  pr in
murdãri rea caractere lor,
asemenea lucruri nu ar mai fi
posibile dacã am reacþiona.

Nu ºtiu ºi sper sã nu fie aºa, ca
aceste puþine dureri sufleteºti sã
deranjeze sau sã fie gãsite fãrã
sens la un 1 ianuarie oarecare.

Vã doresc dumneavoastrã,
famili i lor dumneavoastrã ºi
întregului colectiv ART-EMIS, un
An Nou bun, cu tot binele posibil!

ªerban Alexianu
1 ianuarie 2022".

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

[1] https://www.art-emis.ro/istorie/
procesul-marii- tradari-nationale-
procesul-si-sentinta - 6 iulie 2011
[2] https://www.certitudinea.ro/articole/
istorie/view/serban-alexianu-si-cu-tata-
cum-ramane - 21 aprilie 2015
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Am, încã, în cap, sutele de
petarde aruncate înspre ferestre ºi sub
maºini (ale altora, desigur) de drobetanii
de toate vârstele, cu mult înainte, dar ºi
dupã momentul trecerii dintre ani.
   Stând lângã uºa bisericii,
participând la slujba de mulþumire,
mãrturisesc cã am putut urmãri doar
o  micã parte din aceasta, distras de
fum, zgomot infernal, strigãte ºi ”urãri
de mulþi ani”. Mulþi ani, ca sã... ce?!?
   Poate mã veþi numi nostalgic, defazat,
neînþelegãtor al noilor schimbãri de
atitudine ºi comportament, însã câtã
decenþã am întâlnit la sat, în anii în care
socrul meu trãia ºi care, vânãtor
ocazional fiind, ieºea cu puºca în faþa
porþii ºi slobozea un foc vertical, ca sã
împuºte anul care a trecut. Ne ura “La
mulþi ani!”, ne închinam cãtre biserica
din partea cealaltã a poienii, ºi intram
în casã, pentru a ne continua bucuria
intrãrii într-un nou an.
   Socrul meu “împuºca” anul care a
trecut, omorându-l simbolic, pentru
a “omorî” necazurile, ºi ne închina
Domnului, pentru zilele ce urmau sã
vinã. Voi, pentru ce pocniþi, dragilor?.
   Astãzi, cu bisericile deschise, cu
preoþii în slujbã, miile de drobetani erau
preocupaþi sã pocneascã cât mai multe
petarde, minute în ºir, perturbând
slujbele ºi punând în pericol oameni,
animale, geamuri ºi maºini, se
transformau ei, înºiºi, în pocnitori.
   Un bloc de pocnitori! O stradã de
pocnitori! Un oraº de pocnitori! O þarã
de pocnitori!
   Pocnesc petarde, pocnesc gânduri,
pocnesc fapte. Ne pocnim unii pe alþii
ºi ne pocnim fiecare în parte, rezultând
doar fum inutil ºi mizerie cât cuprinde.
   Ce vrem sã facem cu vieþile
noastre?.
   Pãrintele Iacob, stareþul Mânãstirii
Gura Motrului, în cuvântul dupã
Sfânta Liturghie, ne reamintea faptul
cã aceastã viaþã ni s-a dat cu un
anumit scop, nu este un dar de
destrãbãlare, de îmbuibare, de
dezbinare, de vrãºmãºie.
   Pãcãtoºi fiind, de la pãrinþii noºtri
Adam ºi Eva, Dumnezeu, în marea Sa
iubire, a oferit creaþiei sale posibilitatea
de a se mântui, de a fi, din nou, dupã
Chipul ºi Asemãnarea Sa.
   Ce facem noi cu vieþile noastre, cu

PACE VOUÃ, POCNITORILOR!
A mai trecut un an...

vieþile semenilor noºtri, cu vieþile
necuvântãtoarelor de lângã noi?.
   Un grup de copii din blocul de lângã
mine, ieºiþi în stradã sã vadã artificiile
domnului Primar, s-au speriat de
petardele pocnitorilor din vecinãtate, au
vrut sã fugã, însã s-au împiedecat ºi
au cãzut: julituri, rãni, spaimã. Pace
vouã, pocnitorilor!
   Bãtrânul meu iepuraº, Kiki, bucuria
nepoatei mele, s-a speriat atât de tare
încât inimioara lui a încetat sã mai
batã. Pentru el nu a mai venit un an
nou. Pace vouã, pocnitorilor!
   “La adãpostul pe care îl avem la
marginea oraºului Arad îngrijim în jur de
240 de câini, iar în noaptea de Revelion
am fost nevoiþi sã-i bãgãm pe majoritatea
în casã, pentru a-i proteja. Totuºi, ºase
câini s-au speriat atât de tare de petarde
încât au rupt gardurile ºi au fugit. I-am
recuperat, dar sunt traumatizaþi. Alte sute
de câini au fugit speriaþi de petarde ºi
acum sunt cãutaþi de oameni”, spunea
Iasmina Moþ-preºedintele asociaþiei. Pace
vouã, pocnitorilor!
   “Acest nou an a început la noi în
comuna Ghioroc ºi în satul Miniº cu
animãluþe pierdute, ce aleargã înfricate,
timorate de la zgomotul asurzitor al
petardelor, care continuã sã se audã chiar
ºi astãzi. Eu am numãrat 11 câini când
mã întorceam acasã cu maºina, scãpaþi
din lanþuri, dar am gãsit ºi trei câini morþi,
unul pe trotuar. Din pãcate, an de an ne
confruntãm cu aceastã problemã”, a
spus Laura Cãtãlina, din localitatea
Miniº. Pace vouã, pocnitorilor!
   “Am gãsit douã pisici pierdute,
probabil speriate din cauza artificiilor.
Sunt foarte blânde, vin la prima
strigare pentru o mângâiere. Haideþi
sã le gãsim stãpânii!”, este apelul unei
femeii care a postat pe Facebook poze
cu pisicile gãsite.
   Am selectat câteva mesaje din
judeþul Arad. La fel a fost, cred, în toatã
þara. Pace vouã, pocnitorilor!
   Este adevãrat,  nu sunteþi voi sau
pãrinþii voºtri, la slujbele de mulþumire,
nu sunt ferestrele sau maºinile voastre,
nu sunt câinii, pisicile sau iepuraºul
vostru. Sunt ale proºtilor, sãrãntocilor,
neadaptaþilor, nevaccinaþilor...
   ªi uite aºa, intrãm cu toþii în Noul
An. Pace vouã!

Alexandru Enache

 Urmare din pag. 5

Curþile de apel au desfiinþat starea de alertã. Judecãtorii acuzã
Guvernul de „exces de putere”
   Între timp, au început sã aparã primele informaþii cu privire la
motivarea Curþii de Apel Bucureºti a unei hotãrâri adoptatã de aceastã
instanþã la jumãtatea lunii decembrie, prin care au fost anulate, parþial,
douã hotãrâri de Guvern prin care a fost prelungitã starea de alertã.
Judecãtorul considerã discriminatorie condiþionarea accesului
persoanelor în spaþiile publice ºi private de dovada vaccinãrii sau a
trecerii prin infecþia cu virusul SARS-Cov2, anulând toate aceste mãsuri
emise prin ultimele douã HG-uri privind prelungirea stãrii de alertã.
Este vorba de accesul în diverse magazine, considerate neesenþiale,
sau în instituþii publice ºi private ori la diverse evenimente, pe baza
controversatului Cod QR care dovedeºte inocularea schemei complete
de vaccinare sau cã deþinãtorul a trecut prin boalã, cel mult în ultimele
180 de zile. În schimb, instanþa susþine cã toate persoanele care
acceseazã aceste locuri trebuie sã facã dovada unui test negativ, iar
orice altã mãsurã de prevenþie trebuie sã elimine discriminarea pe
motive de vaccinare.
   Conform acestei hotãrâri judecãtoreºti, „conduita pârâtului Guvernul
României, de a limita drepturile ºi libertãþile civile ale persoanelor care
nu au trecut prin boalã sau nu au realizat o schemã completã de vaccinare
faþã de drepturile ºi libertãþile exercitate de persoanele care au trecut prin
boalã sau au realizat o schemã completã de vaccinare este doar o expresie
a arbitrariului autoritãþii, contravine prevederilor art. 1 ºi 2 din Legea 55/
2020 ºi constituie exces de putere, în definiþia datã de Legea 554/2004”.
Mai mult, instanþa atrage atenþia asupra faptului cã „prin adoptarea acestor
restricþii a fost încãlcat principiului egalitãþii de tratament juridic pentru
situaþii identice sau comparabile. În numele acestui principiu, Curtea
considerã cã Guvernul României a instituit mãsuri preferenþiale
disproporþionate de acces la manifestãri ale vieþii publice ºi private, bazate
pe împrejurãri care nu au un impact pozitiv demonstrat pentru prevenirea
ºi înlãturarea ameninþãrilor iminente la adresa vieþii, sãnãtãþii
persoanelor, mediului înconjurãtor, valorilor materiale ºi culturale
importante ori a proprietãþii”.. 
Avocatul Gheorghe Piperea: Mãsurile adoptate nu mai au nicio
bazã legalã
   Iar aceasta nu este singura hotãrâre judecãtoreascã prin care sunt
desfiinþate actele Guvernului în starea de alertã. Tot la finalul anului
trecut, Curtea de Apel Bacãu a desfiinþat integral Hotãrârea de Guvern
nr. 394/2020, privind chiar declararea stãrii de alertã la nivel naþional,
precum ºi toate hotãrârile de guvern prin care aceastã stare de alertã a
fost prelungitã, lunar, pânã în luna octombrie a anului 2021, inclusiv.
   Este vorba, aºadar, de anularea integralã a hotãrârilor de guvern 394/
2020, 343/2020, 443/2020, 465/2020, 476/2020, 553/2020, 668/2020,
782/2020, 856/2020, 967/2020, 1065/2020, 3/2021, 35/2021, 293/
2021, 348/2021, 432/2021, 531/2021, 636/2021, 730/2021, 826/2021,
932/2021 ºi 990/2021. 
   Avocatul Gheorghe Piperea aratã, în legãturã cu aceste hotãrâri ale
instanþelor de judecatã, cã „în acest moment, conform curþilor de apel,
starea de alertã nu mai are absolut nicio bazã legalã. Desigur, hotãrârile
nu sunt definitive, dar nu dã nimeni nicio semnificaþie juridicã, politicã,
sociologicã ºi antropologicã faptului cã, de 14 ori, cinci curþi de apel
au spus, la unison, cã hotãrârile (de guvern, referitoare la starea de
alertã - n.red.) sunt total ilegale?”.

Autor: Ion Alexandru, 04 Ian 2022
Sursa: Ediþia online ºi print a ziarului “Jurnalul naþional”

Renate Weber: Drepturile
individuale au murit! ...
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“O ce veste minunatã,/
 În Betleem se aratã,/

Astãzi S-a nãscut,/
Cel fãr-de-nceput,/

Cum au spus proorocii!”
Rãsunã Decembrie de cântul

colindelor. Versul lor revarsã-n
sufletul trudit mângâierea aducerilor
aminte de paradisul prunciei. Ne
conecteazã la energiile tainice ale
Universului, ne pune în contextul
istoriei mântuirii neamului omenesc.
Ne simþim ºi noi parte din lungul ºir
al generaþiilor ce-au trecut pe acest
pãmânt spre tãrâmul tinereþii fãrã
bãtrâneþe, al vieþii fãrã de moarte.
Simþim cã avem un rost în lume, pe
pãmânt, cã nu suntem frunzã-n vânt,
pasãre-n vãzduh sau peºte printre
valuri. Devenim conºtienþi, încã o
datã, cã facem parte dintr-un popor
strãvechi, cu tradiþii creºtine
milenare, cã suntem moºtenitorii
unei bogãþii spirituale rar întâlnitã,
cã avem datoria sfântã de-a
transmite urmaºilor noºtri zestrea
aceasta nealteratã, îmbogãþitã ºi
împrospãtatã.

Un an întreg am auzit sau am citit
profeþiile unor “prooroci” plãtiþi cu
ziua, cã peste câteva decenii
neamul românesc va dispare, cã e
vlãguit, îmbãtrânit, fãrã speranþe de
supravieþuire în viitorul îndepãrtat.
Nu neg faptul cã-n ultima vreme
suntem tot mai puþini de la o zi la
alta, dar cã va dispãrea neamul,
asta niciodatã. Aºa cum din
observarea naturii înconjurãtoare
ajung la concluzia cã existã un
Creator al ei; aºa cum conºtiinþa
mea, a ta, a lui, a oamenilor din
toate timpurile ºi din toate locurile,
mã duce la concluzia cã trebuie sã
fie judecate cu adevãrat toate
faptele, vorbele ºi gândurile de
cãtre un Judecãtor drept ºi
nemitarnic, cã trebuie rãsplãtite
cele bune ºi pedepsite cele rele;
aºa cum toþi suntem convinºi cã
într-o bunã zi Binele va ieºi
triumfãtor, iar Rãul îºi va lua
tãlpãºiþa din lumea aceasta, am
convingerea cã Neamul Românesc
nu va pieri pânã la sfârºitul
veacurilor. Dacã mã întrebaþi ºi de
alte argumente în acest sens, vã pot
da câte vreþi. Le putem descoperi
împreunã, fiindcã aºa va fi bucuria

Cãmãºuþa lui Hristos
mai mare ºi convingerea mai
puternicã. Decembrie, luna
colindelor, ne dã puterea ca sã
credem aceasta.

Dragii mei, nu lasã Dumnezeu sã
piarã un popor care L-a iubit atât!
Lui I-a plãcut recunoºtinþa
oamenilor ºi e destul sã ne amintim
în acest sens de minunea cu cei zece
leproºi. Cum ar putea Dumnezeu sã
nu fie recunoscãtor unui asemenea
neam, precum cel românesc?! Cum
l-ar lãsa sã piarã? Gândiþi-vã cã
neamurile lui, evreii Lui, cãrora le-a
vindecat bolnavii, le-a înviat morþii,
nici pânã azi nu L-au primit, nu L-
au recunoscut ca Mesia cel promis
de Dumnezeu, ca Fiul lui
Dumnezeu, dupã douã mii de ani.
Noi L-am primit din primele veacuri,
de când Sfântul Apostol Andrei a
început sã semene seminþele
credinþei pe pãmântul nostru. Ne-
am lãsat religia strãbunilor daci,
religiile strãmoºilor romani ºi am
îmbrãþiºat religia creºtinã, religia
iubirii, a milei ºi a iertãrii. Neamurile
Lui L-au lãsat sã se nascã într-un
grajd dintr-o peºterã umedã ºi rece.
Nici mãcar o cãmãruþã cât de micã
nu au dat mamei Lui, ca sã-L aducã
pe lume. Noi, românii, I-am
construit mii de Case, în fiecare sat,
în fiecare oraº, poftindu-L ºi
aºteptându-L sã vinã ºi sã se
sãlãºluiascã între noi ºi întru noi.
Neamurile Lui nu i-au dat Fecioarei
Maria nici mãcar niºte cârpe sã-L
înveleascã pe Prunc. Noi, românii,
L-am învelit de douã mii de ani
încoace cu ce-am avut mai scump:
cu cântecul colindelor, cu dragostea
de semeni, cu mila de cel mai amãrât
ºi mai sãrac decât noi. Nu este un
alt popor, care sã aibã colinde mai
multe ºi mai frumoase decât ale
noastre. Puzderie de asemenea
nestemate erau rostite în serile ºi
nopþile lui Decembrie. În ele erau
prinse în versuri cele mai importante
capitole ale Sfintei Scripturi, de la
facerea lumii pânã la sfârºitul ei,
insistându-se, în mod explicabil,
asupra persoanei Mântuitorului
Iisus Hristos. În ele gãsim învãþãturi
esenþiale necesare mântuirii, gãsim
reguli de bunã convieþuire între
oameni, de bunã relaþie dintre
oameni ºi Dumnezeu. Melodiile

colindelor sunt nepãmânteºti.
Probabil, ciobanii, în nopþile târzii
de varã, veghindu-ºi turmele ºi
gândurile, au tras cu urechea ºi din
înaltul cerului au auzit rãsunând
cântecele îngerilor. Le-au învãþat, le-
au cântat cu glasul sau cu fluierul,
le-au dus acasã ca pe niºte diamante
preþioase ºi-au învãþat femeile ºi
pruncii sã le cânte ºi astfel, uºor-
uºor, ele au devenit de nelipsit din
repertoriul Sãrbãtorilor. Melodiile
colindelor nu le-au mai folosit pentru
alte cântece, cum ar fi cele de
dragoste ºi dor, de muncã ºi de jale.
Le-au þinut în lada de zestre a
sufletului lor ºi le-au scos doar la
Sãrbãtoarea Naºterii, ca pe niºte
veºminte “de pãstrare”, pe care le
scoatem doar la marile bucurii.
Colindele au fost cãmãºuþele, pe
care le-am cusut cu grijã pentru
Iisus, ca sã-L învelim sã nu-L
pãtrundã frigul iernii.

În serile lui Decembrie,
colindãtorii au devenit Apostoli ai
Domnului Hristos. Au mers din
casã-n casã ºi au vestit tuturor
bucuria venirii Lui în Lume, rostul
acestei veniri, momente importante
din viaþa Lui pãmânteascã, minunile
Lui, patimile ºi jertfa  Lui. În casele
româneºti pline de copii, Hristos a
intrat, prin glasul colindãtorilor ºi pe
viersul de colind, fiind primit cu
dragoste de copii, de pãrinþi, de
bunici, de tot natul. Nu s-a simþit mai
iubit ca la noi, mai cântat ºi mai
lãudat. De douã mii de ani în
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   Aceastã solicitare este conformã cu prevederile Legii Apelor nr. 107/
1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
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JIANU DIMITRIE MIODRAG

bisericile ºi mânãstirile româneºti s-
au oficiat slujbe zi ºi noapte, Sfânta
Liturghie, Sfintele Taine, s-au înãlþat
rugãciuni ºi s-au vãrsat lacrimi.
Hristos a fost chemat, a fost sãrutat,
a fost iubit; ne-am pus nãdejdea în
El mai mult decât în oricine, fiindcã
am fost convinºi cã este Dumnezeu
adevãrat. Noi am dat istoriei
mântuirii nenumãraþi martiri ºi sfinþi,
pe care numai Dumnezeu îi mai ºtie.
Noi nu I-am batjocorit Mama, sfinþii,
icoanele, Sfintele Taine ºi
învãþãturile. L-am socotit ca
Dumnezeu, ca Pãrinte, ca Frate, ca
unul de-al nostru. Poate cã dacã
lumea ºi-ar mai lua istoria de la
capãt încã o datã, Dumnezeu ar fi
ales neamul românesc ca Fiul Sãu
sã se nascã în mijlocul lui!

Ascultaþi colindele ºi vã
convingeþi încã o datã, cã
Dumnezeu nu poate sã lase un
asemenea popor sã piarã. Dacã a
fãcut ca Avraam, Iosif ºi Zaharia sã
aibã fii la bãtrâneþe, dacã a scos apã
din piatrã, dacã a vindecat bolnavi
fãrã speranþã, dacã a înviat morþi,
dacã El Însuºi a înviat, omorând
moartea prin moartea Sa, cu
siguranþã cã va gãsi mijloacele prin
care sã înalþe neamul românesc ºi
sã nu-l lase sã piarã, aºa cum ar
vrea atâþia vrãjmaºi ai lui. Fiecare
din noi putem sã-L convingem de
aceasta prin viaþa noastrã, prin
rugãciunea noastrã, prin credinþa
noastrã. Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Zodia Berbec
Primele zile ale sãptãmânii vor scoate în evidenþã

relaþiile cu prietenii ºi activitãþile sau planurile
profesionale comune cu aceºtia. Sunt posibile situaþii
delicate, aflarea unor picanterii bine ascunse multã
vreme, de aceea atenþia trebuie sã fie maximã. Vei,
nu vrei va trebui sã participi la reuniuni cu multã
lume. Unii par agreabili cu tine, deschiºi sã te
sprijine, însã nu este ceea ce pare. Iluzia domneºte
bine în toate relaþiile socio-profesionale. Intervalul
6 - 8 ianuarie aduce stãri interioare confuze,
tensionate, fiind recomandabil sã te odihneºti ºi
chiar sã te retragi din tumultul cotidian. Vei putea
descoperi amãnunte despre culisele profesionale.
Sãnãtatea ridicã ceva probleme.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

La începutul sãptãmânii se evidenþiazã aspectele
profesionale ºi cele privitoare la imaginea ta în ochii
celorlalþi. Urgenþele din segmentul profesional te vor
chema la lucru. Se pare cã ai sarcini de lucru
importante, astfel cã acum ºefii vor dori un raport
detaliat asupra felului în care le rezolvi. Este bine sã
vorbeºti direct ºi la obiect, pentru cã unii îþi pot pune
beþe în roate. Aspectele locative, cele legate de familie
sau de treburi gospodãreºti sunt ºi ele prezente în
preajma ta. Sunt posibile situaþii delicate, de aceea
trebuie multã atenþie, discernãmânt ºi rãbdare. Zilele
de 6 ºi 7 ianuarie îþi aduc prieteni ºi protectori
excepþionali. Urmeazã-le sfaturile, dar tu evitã sã-þi
expui temerile.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Primele zile ale sãptãmânii îþi aduce dorinþã de
elevare, planuri de cãlãtorii sau studii pe termen
lung. Deocamdatã, astrele nu-þi prea susþin
doleanþele, dar la momentul potrivit te vor ajuta.
Alcãtuieºte un plan de activitãþi culturale ºi
antreneazã-i ºi pe cei dragi alãturi de tine. În zilele
de 6 ºi 7 ianuarie te vor preocupa imaginea ta
publicã, domeniul profesional, respectiv relaþiile cu
ºefii ºi poziþia ta în cadrul unui grup de lucru. Fii
prudent, pentru cã sunt posibile discuþii aprinse ºi
chiar se pot declanºa conflicte cu implicare juridicã
pe termen lung. Pe de altã parte, vei fi invitat la
reuniuni cu multã lume, bucurându-te de
popularitate ºi voie bunã. Sunt zile bune excelente
pentru a-þi redefini personalitatea.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

În primele zile ale sãptãmânii eºti preocupat de
cheltuielile comune cu alþii, de achitarea facturilor sau
datoriilor de orice fel. Sunt posibile veºti îmbucurãtoare,
dar lucrurile se vor concretiza ºi rezolva ceva mai târziu.
Cei dragi vor dori cadouri din partea ta, pe motiv cã
este încã sezon de sãrbãtori. Selecteazã prioritãþile tale
personale ºi apoi mulþumeºte-i ºi pe ceilalþi. Pe 6 ºi 7
ianuarie apar tot soiul de rãscoliri sufleteºti ºi mentale,
astfel cã avalanºa de stãri interioare controversate va
duce la o mare dorinþã de evadare din cotidianul
zgomotos. Orienteazã-þi eforturile spre a plãnui o vacanþã
îndepãrtatã, în locuri dragi sufletului tãu. Sau lectureazã
cãrþi bune, vizioneazã filme amuzante, piese de teatru
împreunã cu cei dragi.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

La începutul sãptãmânii se vor evidenþia activitãþile
profesionale ºi treburile domestice. Va trebui sã te
împarþi echitabil între ambele segmente de viaþã ºi
sã rezolvi totul onorabil. Relaþiile parteneriale, mai
ales cele din sfera profesionalã sunt controversate.
Dinamica lor te va încuraja sã-þi reevaluezi pãrerile ºi
intenþiile, atât faþã de relaþia cu partenerul de viaþã,
cât ºi faþã de relaþiile profesionale. Ai tendinþa de a
te subestima, ceea ce evident cã te duce spre rezultate
slabe. Pe 6 ºi 7 ianuarie vor intra în preocupãrile
tale, cheltuielile comune cu alþii, cadourile bãneºti,
moºtenirile sau partajele personale ºi profesionale.
Sunt posibile veºti din ºi despre strãinãtate, unele
chiar interesante.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Se contureazã treburi de rutinã la locul de muncã.
ªi în mediul familial, acasã, se pare cã tu eºti vioara
întâi ce trebuie sã rezolve totul. Toate acestea te pot
obosi ºi plictisi totodatã. Pe de altã parte, se vor
evidenþia unele afecþiuni vechi. Sunt probleme de
sãnãtate ce se repun în discuþie, dar au susþinere astralã
suficientã pentru consultaþii ºi sfaturi benefice.
Situaþia la locul de muncã pare tensionatã, dar nu
sunt motive reale de îngrijorare. Se pot petrece
rãsturnãri de situaþie, unele chiar agreabile. Pe 6 ºi
7 ianuarie, relaþiile parteneriale sunt dinamice ºi
interesante. Fii prudent, pentru cã atât partenerul de
viaþã, cât ºi cei profesionali au alte planuri ºi doleanþe
decât ale tale.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Primele zile ale sãptãmânii aduce chef de petrecere
ºi dorinþa de a te implica în relaþii amoroase.
Constructiv ar fi sã-þi canalizezi energia ºi eforturile
spre un hobby sau spre discuþii interesante cu prietenii.
Evitã extravaganþele ºi lasã-i pe cei dragi sã-ºi vadã,
cum vor, de treburile lor. A interveni tu în viaþa altora,
fãrã sã þi se cearã expres acest lucru, duce inevitabil
la despãrþiri definitive. În plan profesional apar situaþii
deosebite, unele tensionate bine, în zilele de 6 ºi 7
ianuarie. Fii prudent, deoarece existã riscul sã
declanºezi conflicte pe termen lung în relaþiile colegiale
sau chiar sunt posibile avarii serioase în zonele de
lucru. Sãnãtatea are de suferit pe întregul organism.
Rezervã momente pentru odihnã.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Sãptãmâna evidenþiazã relaþii cu persoanele din
anturajul apropiat. Cheful de distracþii ºi aventuri
este accentuat. Se recomandã prudenþã, deoarece
existã riscul sã exagerezi în toate. Este nevoie sã te
ocupi ºi de activitãþile gospodãreºti. Membrii
familiei îþi sunt alãturi, chiar dacã tu crezi altceva.
Aparenþele sunt înºelãtoare, aºa încât acordã celor
dragi încredere. Unii membrii ai familiei pot avea
nevoie de ajutorul tãu în diverse probleme: de
sãnãtate, materiale sau emoþionale. Se pare cã banii,
bunurile sunt motive principale în aceastã perioadã
pentru disputele familiale. Este posibil sã cheltuieºti
sume importante pentru cineva din familie. Pe 6 ºi
7 ianuarie revin în atenþie, sub o formã sau alta,
iubirile trecute. Treburi de rutinã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Debutul sãptãmânii te gãseºte în mijlocul rudelor
sau prietenilor apropiaþi. Vorbeºti frumos, îþi etalezi
cu mult farmec talentul oratoric ºi ai mult umor, fiind
de nerecunoscut pentru unii cunoscuþi. Se
prefigureazã cheltuieli pentru cele necesare traiului
cotidian. Dialoguri multe, întâlniri ºi petreceri cu
persoane din anturajul apropiat, aspecte fireºti în
aceastã perioadã. Cãlãtoriile pe distanþe scurte,
planificarea unor studii sau perioade pentru
documentare reprezintã alte teme importante pentru
tine, demne de luat în calcul. Pe 6 ºi 7 ianuarie vor
interveni aspecte patrimoniale sau situaþii deosebite
în plan familial. Fii prudent ºi ajutã-þi neamurile cu
tot ce poþi. Implicã-te în treburile domestice,
deoarece vei reuºi sã rezolvi totul cu bine.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Aspectele privitoare la banii câºtigaþi din munca
proprie sunt preocupãrile tale din primele zile ale
sãptãmânii. Sunt ºanse de a primi salariul sau alte
tipuri de recompense în urma eforturilor depuse. Poate
ele nu se ridicã la înãlþimea aºteptãrilor tale, dar cu
siguranþã te vor ajuta sã treci mulþumitor peste aceastã
perioadã. În lumina acestor aspecte te vei pune pe
cheltuit ºi pentru tine, ºi pentru cei dragi. Relaþiile cu
persoanele din anturajul apropiat se vor evidenþia într-
un mod contradictoriu. Sunt posibile discuþii aprinse,
sterile, hotãrându-te chiar sã te desprinzi de persoanele
care au devenit prea toxice pentru tine ºi viaþa ta. Sunt
zile bune pentru activitãþi intelectuale, pentru a cãlãtori
ºi pentru a rezolva chestiuni familiale.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Strãluceºti la începutul sãptãmânii, ai curaj, forþã,
noroc ºi mult farmec. Relaþiile parteneriale sunt
tensionate, însã cu atâtea raze astrale benefice, vei reuºi
sã depãºeºti orice situaþie delicatã. Revin în atenþie
aspectele financiare de la locul de muncã. Sunt posibile
schimbãri salariale importante, descoperirea unor
fraude vechi sau nereguli în documentele financiare.
Se prefigureazã schimbãri ale condiþiilor de muncã ºi
de platã aferentã. Fii foarte prudent ºi pune-þi în
siguranþã banii ºi bunurile! Evitã cheltuielile sau
rezumã-te la strictul necesar. Bucurã-te de toate ºi fii
alãturi de cei dragi, trecând cu uºurinþã ºi demnitate
peste orice diferend. Finalul sãptãmânii va pune
accentul pe relaþiile cu anturajul apropiat.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Sãptãmâna începe cu stãri interioare delicate.
Odihneºte-te, lasã forfota cotidanã deoparte ºi
gândeºte-te numai la tine ºi planurile tale personale.
Revin în atenþie afecþiunile vechi. Þi se îmbunãtãþeºte
starea de spirit începând de joi, astfel cã te vei avânta
în mijlocul celorlalþi cu mult elan. Nu forþa nota ºi
ocupã-te de activitãþile necesare þie. Sunt momente
favorabile de a te ocupa mai mult de tine, de a te
relaxa cu prietenii dragi la o ºuetã sau de a hoinãri
prin locurile preferate. Finalul sãptãmânii va fi marcat
de chetuieli importante. Prudenþã ºi cumpãtare în
toate, întrucât existã riscul sã cheltuieºti pe inutilitãþi.
În umbrã se þes modificãri legislative în zona
profesionalã ce vor duce la modificãri salariale.

(6 - 12ianuarie 2022)

Autor: AstroCafe.ro
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Ministerul Apãrãrii Naþionale
organizeazã o campanie suplimentarã
de recrutare ºi selecþie pentru cetãþenii
care doresc sã îndeplineascã serviciul

militar în rezervã, în calitate de rezervist
voluntar în Armata României, pe locurile

rãmase neîncadrate în anul 2021.
Astfel, campania de recrutare va fi

organizatã pentru ocuparea a 444 de locuri
de rezerviºti voluntari (maiºtri militari,
subofiþeri, gradaþi ºi soldaþi), rãmase
disponibile în unitãþi militare din 15 judeþe
- Arad, Bacãu, Bistriþa-Nãsãud, Brãila,
Buzãu, Cãlãraºi, Cluj, Constanþa, Dolj,
Galaþi, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea ºi Vrancea.

Procesul de recrutare ºi selecþie pentru
seria suplimentarã se desfãºoarã în baza
prevederilor Legii nr. 270/2015 privind
Statutul rezerviºtilor voluntari ºi a Ordinului
ministrului apãrãrii naþionale nr. M. 25/2017
pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 270/2015, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.

La prezentarea la centrul militar, cetãþenii
interesaþi vor fi informaþi cu privire la
avantajele îndeplinirii serviciului militar în
calitate de rezervist voluntar, etapele
procesului de recrutare ºi selecþie, structurile
desemnate sã execute selecþia, unitatea
sanitarã militarã unde urmeazã sã susþinã
examinarea medicalã, precum ºi unitatea
militarã sau centrul de instruire în care
urmeazã sã execute programul de instruire
iniþialã, în situaþia în care fac obiectul acestei
instruiri, potrivit legii.

De asemenea, candidaþii proveniþi din
rândul cetãþenilor fãrã pregãtire militarã vor
fi consiliaþi în ceea ce priveºte exprimarea
opþiunilor, în sensul orientãrii cãtre funcþiile
pentru care aceºtia îndeplinesc criteriile
specifice referitoare la nivelul studiilor ºi
corespondenþa specializãrilor dobândite în
viaþa civilã cu armele/serviciile ºi
specialitãþile militare.

Detalii suplimentare cu privire la organizarea
ºi desfãºurarea activitãþilor specifice procesului
de recrutare, selecþie ºi instruire, inclusiv asupra
modului de aplicare a mãsurilor de prevenire
ºi control a infecþiei cu noul coronavirus
(COVID-19), pot fi obþinute de la sediul centrelor
militare zonale, judeþene sau de sector. Datele
de contact ale acestora sunt disponibile la
adresa:https://www.mapn.ro/contact/
centre_militare/index.php.

* * *
La prezentarea la centrul militar, cetãþenii

care doresc sã îndeplineascã serviciul militar

Continuã campania de recrutare a
rezerviºtilor voluntari

30 DE POSTURI VACANTE
SCOASE LA CONCURS

Inspectoratul General pentru Imigrãri organizeazã
concursuri pentru ocuparea a 30 de posturi vacante, prin
trecerea agenþilor de poliþie în corpul ofiþerilor, cât ºi din
sursã externã, dupã caz, pentru ofiþeri, agenþi de poliþie
ºi personal contractual.

Dosarele de înscriere, în formã completã, se depun,
în format electronic ºi se transmit pe adresa de e-
mail cariera.igi@mai.gov.ro, excepþie fãcând candidaþii
pentru posturile de personal contractual care vor prezenta,
personal, dosarul de înscriere.

Inspectoratul General pentru Imigrãri a demarat procedura de
ocupare a 30 de posturi vacante de ofiþeri, agenþi de poliþie,
medici, asistenþi medicali ºi personal contractual, prin trecerea
agenþilor de poliþie în corpul ofiþerilor, cât ºi din sursã externã.
   Astfel, în vederea reducerii deficitului de personal ºi asigurãrii
activitãþii în condiþii optime, la nivelul aparatului propriu în cadrul
Serviciului Secretariat, Direcþia Logisticã, Serviciul Resurse
Umane, la Centrele Regionale de Proceduri ºi Cazare a
Solicitanþilor de Azil din Giurgiu, Timiºoara, Maramureº, Rãdãuþi
ºi Galaþi, precum ºi la Centrele de Cazare a Strãinilor luaþi în
Custodie Publicã Otopeni ºi Arad au fost scoase la concurs: 10
funcþii de ofiþeri de poliþie, 5 funcþii de agenþi de poliþie, 3
posturi de medici, 4 de asistenþi medicali, 1 psiholog ºi 7 posturi
pentru personal contractual.
   Anunþurile de recrutare pot fi accesate pe site-ul oficial al
Inspectoratului General pentru Imigrãri la adresa www.igi.mai.gov.ro,
secþiunea “Carierã”, iar dosarele de înscriere, în formã completã, se
depun, exclusiv, în format electronic ºi se transmit pe adresa de e-
mail cariera.igi@mai.gov.ro, în perioada 03 - 09.01.2022.
   Excepþie fac funcþiile de personal contractual, pentru care candidaþii
vor prezenta personal dosarul de înscriere, în termen de cel mult 10
zile lucrãtoare de la data afiºãrii anunþului, la Serviciul Resurse Umane
din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrãri, cu sediul în str.
Lt. Col Marinescu Constantin, nr. 15A, sector 5, Bucureºti.
   Informaþii suplimentare privind modalitãþile de înscriere ºi
participare la concurs, condiþiile de recrutare, probele de examen,
criteriile de departajare ºi alte date importante pentru desfãºurarea
în bune condiþii a recrutãrii ºi încadrãrii candidaþilor pot fi
obþinute de la structura de resurse umane a Inspectoratului General
pentru Imigrãri la numãrul de telefon 021/4107513 ºi interiorul
precizat în anunþ.

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRÃRI
BIROUL INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

în calitate de rezervist voluntar vor completa
o cerere de înscriere ºi vor prezenta
urmãtoarele documente:
- actul de identitate, în original ºi în copie;
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu
maxim ºase luni înainte de data depunerii;
- acte de studii ºi/sau alte documente care
atestã alte competenþe dobândite în viaþa
civilã, în original ºi în copie;
- permisul de conducere valabil, eliberat
de cãtre autoritãþile române, în original ºi
în copie, dacã este cazul, pentru candidaþii
fãrã pregãtire militarã, dacã îndeplinirea
atribuþiilor postului pentru care candideazã
presupune conducerea tehnicii specifice;
- livretul militar, în original ºi în copie, dacã
este cazul, numai pentru cei care deþin
calitatea de rezervist.

* * *
Prin adoptarea  Legii  nr. 115/2021 pentru

modificarea ºi completarea Legii nr. 270/2015
privind Statutul rezerviºtilor voluntari, publicatã
în Monitorul Oficial al României nr. 468, Partea
I, din 05.05.2021, respectiv republicarea Legii
nr. 270/2015 privind Statutul rezerviºtilor
voluntari în Monitorul Oficial al României nr.
603, Partea I, din 17.06.2021, au intrat în
vigoare o serie de mãsuri care au ca scop
creºterea atractivitãþii serviciului militar în
calitate de rezervist voluntar, dintre care cele
mai semnificative sunt:

- creºterea cuantumului remuneraþiei
acordate în perioada în care rezerviºtii voluntari
nu participã la instruire sau la misiuni, de la
10% la 30 % din solda de funcþie, la care se
adãugã solda gradului deþinut;

- creºterea cuantumului indemnizaþiei de
instalare, prin adãugarea la solda de funcþie, a
gradaþiilor ºi a soldei de comandã,
pe lângã solda de grad;

-eliminarea obligaþiei privind
restituirea cheltuielilor de recrutare
ºi selecþie, în situaþia nesemnãrii/
nefinalizãrii contractului;

- eliminarea limitãrilor
privind plecarea rezerviºtilor
voluntari în strãinãtate;

- crearea posibilitãþii
repartizãrii în funcþie, fãrã a
mai susþine probele de
selecþie, a rezerviºtilor
proveniþi din cadre militare în
activitate ºi soldaþi/gradaþi
profesioniºti, în primul an de
la trecerea în rezervã.

Plt. adj. pr. Valentin
DRÃGOI
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IANUARIE
1-14 - Raliul Dakar (organizat de Arabia Sauditã)
10-16 - Campionatele Europene de patinaj
artistic (Tallinn - Estonia)
13-30 - Campionatul Mondial de handbal
masculin (Ungaria ºi Slovacia)
17-30 - Australian Open - primul
Grand Slam al anului din tenis
20-23 - Raliul Monte Carlo - debutul
Campionatului Mondial de Raliuri

FEBRUARIE
4-20 - Jocurile Olimpice de iarnã
(Beijing - China)
5 februarie - 19 martie - Turneul
Celor VI Naþiuni la rugby
13 - Superbowl - fotbal american
19 - Campionatele Mondiale de
cross - country la Bathurst
(Australia)

MARTIE
4-13 - Jocurile Paralimpice de iarnã (Beijing -
China)
6 - Debutul Campionatului Mondial de
Motociclism cu Grand Prix-ul Qatarului
8 - All Star Game NBA
9-20 - Tenis - Turneele ATP ºi WTA de la Indian Wells
11-13 - Campionatele Mondiale de atletism în
salã (Belgrad - Serbia)
20 - Formula 1 - Debutul Campionatului
Mondial cu Grand Prix-ul din Bahrain
21-27 - Campionatele Mondiale de patinaj
artistic (Montpellier - Franþa)
24 - Fotbal: Amical România - adversar nestabilit
24-29 - Barajul pentru calificarea la Cupa
Mondialã de fotbal din Qatar
29 - Fotbal: Amical România - Israel

APRILIE
3 - Maratonul de la Paris
17 - Cursa ciclistã Paris - Roubaix
20 - Cursa ciclistã Fleche Wallonne
29 aprilie - 1 mai - Campionatele Europene de
judo (Sofia - Bulgaria)

MAI
6-29 - Turul ciclist al Italiei
13-29 - Campionatele Mondiale de Nataþie
(Fukuoka - Japonia)

Calendarul sportiv al anului 2022

13-29 - Campionatul Mondial de polo (Fukuoka
- Japonia)
18 - Finala Ligii Europa (Sevilla - Spania)
19 - Finala Cupei României la fotbal
25 - Finala Conference League (Tirana - Albania)

28 - Finala Ligii Campionilor (Sankt Petersburg
- Rusia)
29 mai - 11 iunie - Roland Garros - al doilea
Grand Slam al anului

IUNIE
4 - Fotbal, Liga Naþiunilor: Muntenegru - România
5-12 - Ciclism - Criterium du Dauphine
7 - Fotbal, Liga Naþiunilor: Bosnia ºi Herþegovina
- România 
11: Fotbal, Liga Naþiunilor: România - Finlanda 
11-12 - Cursa de 24 de ore de la Le Mans
14: Fotbal, Liga Naþiunilor: România -
Muntenegru 
27 iunie - 10 iulie - Wimbledon - al treilea Grand
Slam al anului

IULIE
1-17 - Cupa Mondialã de hochei pe gheaþã
feminin (Finlanda)
1-24 - Turul ciclist al Franþei
6-31 - Campionatul European de fotbal feminin
(Anglia)
15-24 - Campionatele Mondiale de Atletism
(Eugene - SUA)

AUGUST
10 - Supercupa Europei (Helsinki - Finlanda)
11-16 - Campionatele Europene de Ciclism pe
ªosea (Munchen - Germania)
11-21 - Campionatele Europene de Gimnasticã

(Munchen - Germania)
11-21 - Campionatele Europene de Nataþie
(Roma - Italia)
11-14 - Campionatele Europene de Canotaj
(Munchen - Germania)

13-21 - Campionatul European de
Tenis de Masã (Munchen - Germania)
16-21 - Campionatele Europene de
Atletism (Munchen - Germania)
18-21 - Campionatele Europene de
kaiac-canoe (Munchen - Germania)
19 august - 11 septembrie - Turul
ciclist al Spaniei
26 august - 11 septembrie -
Campionatul Mondial de volei
masculin (Rusia)
26 august - 11 septembrie -
Campionatul  Mondial de volei

feminin (Olanda ºi Polonia)
29 august - 11 septembrie - US Open - ultimul
Grand Slam al anului

SEPTEMBRIE
1-8 - Campionatul European de baschet
masculin (Germania, Italia, Georgia, Cehia)
18-25 - Campionatele Mondiale de ciclism pe
ºosea (Wollongong - Australia)
18-25 - Campionatele Mondiale de Canotaj
(Racice - Cehia)
22 septembrie - 1 octombrie - Campionatul
Mondial de baschet feminin (Sydney - Australia)
23 - Fotbal, Liga Naþiunilor: Finlanda - România 
26 - Fotbal, Liga Naþiunilor: România - Bosnia
ºi Herþegovina

OCTOMBRIE
8 octombrie - 12 noiembrie - Cupa Mondialã la
rugby feminin (Auckland - Noua Zeelandã)
12-16 - Campionatele Mondiale de Ciclism pe
Pistã (Saint-Quentin-en-Yvelines - Franþa)
29 octombrie - 6 noiembrie - Campionatele
Mondiale de gimnasticã (Liverpool - Anglia)

NOIEMBRIE - DECEMBRIE
4-20 - Campionatul European de handbal
feminin (Slovenia, Macedonia de Nord,
Muntenegru)
21 noiembrie - 18 decembrie - Cupa Mondialã
la fotbal (Qatar).  Mircea  Oglindoiu
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Mã nepoate, sã umflarã sarmalele în ai lu’
Zbanghiu, dupã Rebulion, de nu mai sunt în
stare sã iasã la aer, cã nu intrã pe uºa de dã
spre afarã. Rãmasãrã înþepeniþi, cã nu sã lãsarã
pãnã când nu gãtarã strachinile pregãtite
pentru sãrbãtori.

Bine, a mai mare grozãvie o fãcut tot nerodu
de Sucã, cã ãsta nu sã lãsã pãnã când nu
chemarã pompierii. Pã nerodu’ vru sã serveascã
sarmale flambate la masã, cã aºa a vãzut el la
masterºefi, cicã. Numai cã în loc sã punã ºi el
neºte spirt, pusã benzinã, de ierea sã dea foc la
casã, de nu veneau pompierii mai repede. Bine,
arsã masa, neºte scaune, da mãcar scãparãm
teferi. Acuma nerodu’ stã ºi dã cu var pe pereþi,
cã sã fãcusãrã negri di la funingine.

Mã fraþilor, da sã revenim la ale noastre, cã ºi
ai noºtri revenirã la ele. Ete, ãla micu de sare pi
la geamu primãriei chemã televiziunea, sã anunþe
cã începu treaba, pusã ºi pozã pe facebook, di
la birou, sã vazã populaþia cã e pe treabã. Dacã
s-ar ºi munci, cât sã stã pe facebook, unde am
fi fost acuma cu Severinul nostru...

Reveni la treabã ºi primarele di la Bâcleº, nea

Coandã, care pusã ºi numerele de telefon pe
pagina de facebook, unde sã îl sune oamenii.
Acuma, nu sã ºtie dacã sã sune sã îl întrebe
când sunt gata bazinele alea semiolimpice, dacã
se scaldã ºi ‘mnealor la varã în ele, cã în rest s-
au rezolvat toate pin comunã. În stilu’ civgrup,  nea Mãrin

Sucã ºi sarmalele flambate, nea Aladin ºi foncþiile pentru apropiaþi,
nea Cican ºi pregãtirile pentru primãrie

la pufoaicã, se ºtie! Atâta mai lipsea, bazinele
semiolimpice. Bine, asta cu telefoanele nu e idee
rea, poate ar trebui s-o aplice mai mulþi edili,
numai sã nu fie robotul la capãtul celãlalt al
undelor. Aºa cum ieste
acuma!

Oricum, bine cã s-a
inventat facebookul, cã
ºi nea Aladin îl
foloseºte din greu. Nu
iasã din birou fãrã sã
sã gândeascã ce
aprecieri o mai fi
primit, ce comentarii
la asfaltul turnat s-au
mai adãugat, ce fani s-
au retras din paginã ºi
aºa mai departe.
Acuma e liniºtit, cã la
câþi oameni ºi-a pus în
foncþii,  local ºi
naþional, trai neneacã. Di la nea Simcea, pe care-
l aruncã secretar de stat pi la Ministerul
Investiþi ilor ºi Proiectelor

Europene ºi
pãnã la nea
Isuf, amic bun
ºi concetãþean
de Vânju-Mare,
pe care-l
instalã ca ºi
prefect. Ce-o sã
facã nea Isuf, sã
ºtie, nimica fãrã
sã-l întrebe ºi
pe nea Aladin
dacã e bine. ªi

dupã aia o sã-l mai întrebe o datã.
Pã bine, nea Virgil, matale mai zici ceva, te

mai auzi pi la Mehedinþi?! Ori sã restabilirã apele,
foncþie de rezultatele di la alegeri?!

Da apropo de plãcerile astea, sã te vazã
lumea, ba pe feisbuc, ba pe televizoru’ de acasã

ºi de casã, de ceva vreme îºi face nea Cican o
ditai campanie, din postura publicã de director
la spitalul din Orºova, de te miri dacã nu
candideazã la foncþia de primar la alegerile

urmãtoare. Ei aº, punem pariu cã
se înscrie primul?! Pã altfel de ce
s-ar da în imagini, în fiecare
sãptãmânã?

Mã fraþilor, da nea Duicu ºi cu
nea Gherghe, a mai proaspãtã
echipã din ultima campanie
electoralã localã, de luã bãtaie la
scor, au ceva emoþii, legate de nea
Stoica di la Orºova ºi de ultimele
verificãri di la sediul de partid.

Acuma, dacã sã ºtiu în regulã,
nu-i problemã, sãnãtoºi sã fim toþi.
Mã fraþilor, dacã aveþi vreo
nelãmurire pi la ANRP, agenþia aia
cu salarii babane, sã nu luaþ în
seamã actualizãrile de pe SITE-ul

oficial, fãcute dupã Crãciun ºi Anul Nou. Sunt
actualizãri neactualizate dupã model “fãte cã

lucrezi” cã oricum nu te trage nimenea la
rãspundere. Cã aºa ieste la românica!

Da pãnã una, alta sã începeþi anul cu bine, sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!
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