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Importãm 100.000 de muncitori ºi
ai noºtri pleacã peste hotare
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Nu mâncaþi fasole
lângã facturã, cã vã
„trage” curentu...
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Am ajuns pe harta statelor cãutate de muncitori din
Asia care vin sã câºtige în þara noastrã mult mai mult
decât în þãrile lor. Oamenii care trãiesc foarte greu, cu
un dolar pe zi e clar cã migreazã în altã parte sã îºi câºtige
traiul ºi sã le trimtã banii necesari familiilor lor.
Dar avem foarte mulþi sãraci ºi în þara noastrã, iar

preþurile sunt foarte mari raportat la venituri, în aºa fel încât
mulþi de la noi pleacã în Occident pentru a putea câºtiga un
salariu care sã le asigure un trai în þara adoptivã ºi de origine
pentru cei rãmaºi acasã. Este însã un paradox pentru cã se
importã anul acesta 100.000 de muncitori, adicã dublu faþã
CONTINUARE ÎN PAGINA 9
de anul trecut.

Lupta pentru
supravieþuire în
România covidatã
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Se rupe Guvernul?! Ciolacu, atac dur la Nicolae Ciucã ºi Florin Cîþu: Nu ne temem

Contre dure între liderii celor douã mari partide din
coaliþia de guvernare, PSD ºi PNL!
“Prioritatea PSD este sã ajutãm românii sã-ºi poatã
plãti facturile la energie”
Marcel Ciolacu, preºedintele Partidului Social Democrat,
i-a dat replica lui Florin Cîþu pe tema ajutorului pe care
românii l-ar putea primi pentru plata facturilor la energie.
Într-o postare de miercuri pe pagina sa de Facebook,
Marcel Ciolacu a scris cã mãsurile importante pentru
români vor fi luate, iar social-democraþii nu se tem dacã
asta va supãra sau nu agenþiile internaþionale de rating.
“Prioritatea PSD este sã ajutãm românii sã-ºi poatã
plãti facturile la energie, nu sã ne temem dacã o
asemenea mãsurã supãrã sau nu agenþiile de rating.
Eforturile noastre sunt de a avea suficienþi medici
pentru a face faþã noului val pandemic, nu sã inventãm
certificate prin care doctorii sunt ameninþaþi – tocmai
acum! – cu suspendarea din funcþie. Eforturile noastre
sunt îndreptate pentru a avea spitale dotate ºi capabile
sã-ºi achite facturile la utilitãþi, nu spitale cu porþi închise
din cauza facturilor înzecite peste noapte”, a scris
preºedintele PSD pe pagina sa de socializare.
“E nevoie de decizii mai curajoase, þintite cãtre cei
vulnerabili, dar ºi cãtre firmele româneºti”

Marcel Ciolacu a dat vina pe partidele de dreapta
pentru “criza provocatã de liberalizarea haoticã a
pieþei energiei”. Liderul PSD l-a criticat subtil ºi pe
premierul Nicolae Ciucã, spunând cã mãsurile de
sprijin trebuie luate urgent, nu la 1 aprilie sau în
2024, când e an electoral.
“Prioritatea noastrã este ACUM. Sã luãm mãsuri
care sã apere veniturile populaþiei acum, în plinã
iarnã, nu la 1 aprilie sau eventual în 2024…
pentru cã atunci este an electoral! E clar pentru
toþi cei de bunã-credinþã cã, în faþa crizei
provocate de liberalizarea haoticã a pieþei
energiei, fãcutã de partidele de dreapta,
populaþia meritã mai multe soluþii decât cele deja
anunþate. E nevoie de decizii mai curajoase, þintite
cãtre cei vulnerabili, cãtre pensionari ºi familii
monoparentale, dar ºi cãtre firmele româneºti. Românii
sunt sãtui de scuze ºi motive care sã mascheze luarea
unor decizii. ªi un lucru este cert: trebuie luate urgent
mãsuri pentru a-i ajuta pe români!”, a mai precizat
Marcel Ciolacu în mesajul sãu.
Ce spunea, recent, Florin Cîþu, despre o eventualã
scãdere a TVA la curent ºi gaze?
Preºedintele PSD i-a rãspuns astfel celuilalt lider

important din coaliþie, Florin Cîþu, preºedintele PNL.
Cîþu spunea recent cã o mãsurã precum scãderea TVA
la energie electricã ºi gaze naturale, impusã chiar din
luna ianuarie, ar putea afecta atingerea þintei de deficit
bugetar asumatã de România ºi, mai mult, ar fi privitã
drept una „bizarã” de cãtre agenþiile de rating care
evalueazã economia României.
“E adevãrat cã pe hârtie poþi sã scrii orice ºi poþi sã
supralicitezi. Am înþeles cã este o competiþie aici între
cât de mult sã scadã TVA-ul.
CONTINUARE ÎN PAGINA 15
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Editorial de Sorin Vidan

Un stat neputincios ºi apatic

sunt un fan Mugur Ciuvicã, dar uite
ce spune vizavi de facturi:
“Problema asta cu facturile a mai
apãrut o datã, acum câteva luni, la
finalul verii, începutul toamnei, când
dl. Cîþu era prim-ministru. Atunci a
intrat în forþã liberalizarea ºi au
început sã vinã facturi (n.r. la preþuri
majorate), exact ca acum. ªi exact
ca acum, dl. Virgil Popescu a spus:
‘dom‘ne, dacã vin facturi uriaºe,
nesimþite, nu le plãtiþi ºi vorbiþi, ºi
faceþi‘. Dl. Cîþu, atunci, era ºeful lui
Mi-aº dori ca acest spaþiu de Virgil Popescu ºi n-a zis nici “mîþu”,
dialog sã fie unul al exprimãrii unor a tãcut, motiv pentru care nu înþeleg
realitãþi mai vesele, mai luminoase, de ce acum patru, cinci luni era ok
ºi nu unul în care transpar doar ce a spus Virgil Popescu, atunci
îngrijorãrile sau problemele fiind Florin Cîþu premier, iar acum,
noastre. Dar din pãcate realitatea de când nu mai e el premier, nu mai e
zi cu zi nu prea ne permite sã ok. Dacã a fost ok atunci, e ok ºi acum
exultãm de optimism, dimpotrivã, ºi, dacã n-a fost nici atunci, l-a dat
oriunde întorci privirea descoperi Cîþu afarã din Guvern pe Virgil
un neajuns, ceva putred, ceva care Popescu sau l-a sancþionat?”
scârþie, ceva care nu merge. Sau o Rãspuns final: nu. În concluzie: nicio
prãpastie pe marginea cãreia concluzie. Problema e cã facturile
pendulãm derutaþi.
lovesc lunã de lunã, nu ai timp sã te
A venit frigul ºi odatã cu el o dezmeticeºti. Aºtepþi sã intervinã
luãm de la capãt cu teama de guvernul (de aia e guvern) sã
facturi. Au fost discuþii ºi spaime reglementeze o situaþie gravã pentru
publice (nejustificate) cum cã nici cetãþeni, pentru fiecare dintre noi.
încãlzirea pe lemne nu va mai fi Ce, noi am vândut distribuþia? Noi
sigurã, odatã cu introducerea unor am dus sistemul energetic în situaþia
reglementãri ale U.E. Nu e chiar cã nu mai putem reglementa mai
aºa, anumite reguli vor fi dar în nimic, odatã ce avem de a face cu
niciun caz nu se va ajunge la distribuitori privaþi, ºi furnizori, ºi
interzicerea încãlzirii cu lemne, importatori? De ce trebuie sã plãtim
odatã ce alternative nu oferã nimeni. noi preþul acestor acte care au
În ceea ce priveºte gazele, avem înstrãinat un bun naþional?
Grea ºi urâtã situaþie, care se
aici o mare deziluzie ºi un chin pentru
foarte mulþi. Facturile spun de la sine, aratã cu atât mai urâtã când existã
iar viitorul e neclar ºi nesigur. La ce o crizã energeticã europeanã. Avea
sã ne aºteptãm? Nimeni din arcul dreptate nu mai ºtiu cine cum cã
guvernamental nu vorbeºte o limbã marea problemã a covid-omicron
limpede ºi clarã, ci doar o bâlbâitã nu va fi doar sanitarã, ci imensa
sterilã. Energia electricã, altã poveste, crizã în care ne va adânci aceastã
pandemie. O simþim deja pe pielea
dar la fel de îngrijorãtoare.
Asaltaþi ba de preþuri, ba de covid noastrã, în faþa unui stat devenit
am ajuns sã nu mai ºtim clar ce neputincios ºi apatic.
suntem ºi încotro ne îndreptãm.
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„TERMOCENTRALA” ALFA GROUND
este de vânzare.
PRIMÃRIA nu este interesatã!

Creditorii ALFA GROUND, care
deþin o pondere de 87,9031% din
total creanþe masã credalã, cu drept
de vot, au aprobat Raportul în vederea
valorificãrii bunurilor debitorului falit
la valoarea de faliment. Astfel,
modalitatea de valorificare a activului
denumit generic „Termocentralã”
aflat în proprietatea SC ALFA
GROUND SOLUTIONS SRL în
faliment constând în construcþii
provizorii, reþele, echipamente, alte
bunuri mobile este prin vânzare, iar
valorile (de faliment) de evaluare
pentru bunurile mobile evaluate
potrivit raportului de evaluare sunt:
- în ipoteza în care proiectul va fi
finalizat în locaþia actualã 3.700.000 lei (780.000 euro)
- în ipoteza în care proiectul nu va

fi realizat în locaþie, amplasamentul
va fi eliberat - 2.770.000 lei,
585.000 euro
Am luat legãtura cu MARIUS
SCRECIU, primarul municipiului,
pe care l-am întrebat:
- ALFA GRO UND vinde
echipamentele. E interesatã
primãria sã le preia?
- Echipamentele stau în ploaie, vânt,
frig, de peste 6 ani, nu mai
corespund nici din punct de vedere
tehnic, nici din punct de vedere al
automatizãrii. Nu ne ajutã cu nimic
mai mult aceste echipamente. Ele fac
parte dintr-o structurã mult mai mare,
care înseamnã zeci de milioane de
euro ºi doar aceste cazane pe care
le vând ei nu sprijinã municipalitatea
în acest moment.
 O. M.

119 - numãr unic de telefon la nivel naþional
pentru cazurile de abuz împotriva copiilor

Serviciul de Telecomunicaþii Speciale (STS) a operaþionalizat numãrul
unic naþional 119 destinat raportãrii cazurilor de abuz, neglijare,
exploatare ºi orice altã formã de violenþã asupra copilului, în cadrul
programului guvernamental „Din grija pentru copii”. Numãrul 119 este
gratuit din orice reþea fixã sau mobilã ºi va fi operat de cãtre consilierii
direcþiilor de asistenþã socialã ºi protecþia copilului.

La implementarea activitãþilor
prevãzute în programul naþional de
suport pentru copii au participat
specialiºti ai STS, care au realizat
E-mail: teodor_abagiu@yahoo.com;
obiectivmehedintean@yahoo.com
TELEFAX: 0252 - 326.143
Mobil: 0722351161
Potrivit art. 206 Cod Penal, responsabilitatea juridicã pentru
conþinutul articolelor revine în întregime autorilor.

ABONAMENTE - prin Oficiile Poºtale.
Poziþie de catalog: 12203
Cost abonament lunar: 4,00 lei + taxe poºtale
DIFUZARE prin DISTRIBUITORII
PARTICULARI

analiza fluxurilor operaþionale a
apelurilor, au stabilit soluþia tehnicã
ºi au pus la dispoziþie echipamentele
de comunicaþii necesare.
Pentru a putea fi raportate
cazurile ale cãror victime sunt copii,
STS a configurat, testat ºi
implementat soluþia tehnicã de tip
call-center în cele 41 de judeþe ale
þãrii, precum ºi în sectoarele
municipiului Bucureºti. Inginerii
STS au instalat în cele 47 de sedii
ale
 continuare în pag. 3
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Peste 10.000 de tablete pentru elevii severineni
Sunt veºti bune pentru elevii din
municipiul Drobeta Turnu Severin.
Primãria a semnat contractul de
finanþare cu nr. 469/233t/
07.01.2022 pentru proiectul
„Asigurarea
desfãºurãrii
învãþãmântului on-line în
Municipiul Drobeta Turnu Severin”,
prin Programul Operaþional
Competitivitate, Axa prioritarã 2 Tehnologia Informaþiei ºi
Comunicaþiilor (TIC) pentru o
economie digitalã competitivã,
Prioritatea de investiþii 2c. Consolidarea aplicaþiilor TIC
pentru e-guvernare, e-învãþare, eincluziune, e-culturã, e-sãnãtate,
cu Obiectiv Specific OS 2.4 Creºterea gradului de utilizare a
Internetului, Acþiunea 2.3.3 Îmbunãtãþirea conþinutului digital ºi
a infrastructurii TIC sistemice în
domeniul e-educaþie, e-incluziune,
e-sãnãtate ºi e-culturã SECÞIUNEA E-EDUCAÞIE.
Obiectivul principal al
proiectului îl reprezintã achiziþia
de echipamente de tipul
tabletelor ºcolare precum ºi a
altor echipamente/dispozitive
electronice (laptopuri ºi camere
web) prin dotarea unitãþilor
ºcolare cu echipamente IT

nivelul municipiului Drobeta
Turnu Severin.
Prin proiect vor fi dotate 21 de
unitãþi de învãþãmânt din Drobeta
Turnu Severin prin achiziþionarea a
10.857 tablete ºcolare, 263
laptopuri ºi 357 de camere web.
“Anul începe cu veºti bune pentru
noi, municipalitatea. În data de 06
ianuarie, am semnat contractul de
finanþare, pe fonduri europene,
pentru achiziþia aparaturii necesare
ce permite derularea, în bune
condiþii, a cursurilor online în
ºcoli. Vom achiziþiona 10.858 de
tablete pentru toþii elevii din
Drobeta Turnu Severin, 265 de
laptopuri ºi 339 de camere web
pentru cadrele didactice. Valoarea
totalã a proiectului este de
13.678.000 lei, iar aparatura va
ajunge în 21 de unitãþi de
învãþãmânt de pe raza municipiului,
în maxim o lunã. Pentru mine, ca
primar, educaþia elevilor este
importantã, cãci tinerii de astãzi
sunt viitorul de mâine. Acesta este
ºi motivul pentru care am decis sã
accesãm acest proiect ºi sã
sprijinim învãþãmântul. În timpul
pandemiei, s-a dovedit cã accesul
ºcolarilor la cursurile on-line a fost,
nu de puþine ori, limitat de lipsa

“ O moºtenire ºi doi nepoþi”

acestor dispozitive (laptopuri,
tablete). Odatã cu repartizarea
acestor gadgeturi cãtre ºcoli,
derularea orele online nu va mai
reprezenta un motiv de îngrijorare
pentru ºcolari. Deºi am întreprins
demersurile necesare pentru buna
desfãºurare a cursurilor
la distanþã, cu toþii ne
dorim revenirea la
viaþa de dinainte
de pandemie,
adicã sperãm
cã elevii
noºtri vor
reveni, nu doar pentru perioade

scurte, în bãnci, la cursuri cu
prezenþã fizicã.”, declarã primarul
municipiului, Marius Screciu.

Biroul de Comunicare al Primãriei
Municipiului Drobeta Turnu Severin

119 - numãr unic de telefon la nivel naþional...

 urmare din pag. 2

direcþiilor de asistenþã socialã ºi
protecþia copilului din þarã un
numãr de 94 de posturi telefonice,
dispuse câte douã în fiecare centru
de preluare a apelurilor.
Începând din 5 ianuarie a.c.,
apelurile care semnaleazã diferite
situaþii care afecteazã copiii vor
putea fi preluate, 24 de ore din 24,
de cãtre consilierii specializaþi în
asistenþã socialã ºi protecþia
copilului. În cazul situaþiilor
Spectacolul va avea loc în sala de spectacole a Palatului Culturii. Preþul anunþate prin 119, dar pentru care
unui bilet este de 50 lei, indiferent de locul în salã. Biletele sunt disponibile este necesarã intervenþia imediatã
începând din 11 IANUARIE 2022, la Agenþia Teatralã a Palatului Culturii „Teodor
a Poliþiei sau a echipajelor
Costescu” sau online pe iaBilet.ro.
Programul Agenþiei Teatrale: Luni - Joi, orele 09:00 - 15:00 Vineri, orele medicale, operatorii direcþiilor de
09:00-13:00. Informaþii ºi rezervãri, de luni pânã vineri, între orele 09:00 ºi asistenþã socialã ºi protecþia
copilului vor alerta Serviciul de
16:00, la telefon: 0733 033 071.
Potrivit normelor în vigoare, la aceastã reprezentaþie numãrul biletelor este urgenþã 112. Totodatã, potrivit
limitat. Accesul în salã se va face conform locurilor disponibile, având în acestui program, atunci când sunt
vedere condiþiile epidemiologice din aceastã perioadã.
cazuri de copii dispãruþi, Poliþia
Vizionarea spectacolului este permisã numai cu purtarea mãºtii de protecþie
si pot participa DOAR persoanele vaccinate complet, trecute prin boalã, cele poate utiliza Sistemul de avertizare
cu test negativ PCR (în ultimele 72 de ore) sau test rapid (în ultimele 48 ore). RO-ALERT, administrat din punct
de vedere tehnic de cãtre STS.
Vã aºteptãm cu drag!

STS a întreprins demersuri
împreunã cu Autoritatea Naþionalã
pentru Administrare ºi Reglementare
în Comunicaþii (ANCOM) ºi cu
operatorii publici de telefonie mobilã
pentru asigurarea cadrului legislativ
ºi a gratuitãþii apelurilor, precum ºi
pentru a facilita transmiterea datelor
geografice care permit alocarea
cazurilor pe fiecare centru judeþean.
Pentru operarea consolelor de
apel prin care se va oferi sprijin
minorilor aflaþi în situaþii dificile,
consilierii serviciilor de asistenþã
socialã au beneficiat de instruire
tehnicã din partea specialiºtilor STS.
Numãrul de suport 119 a fost
operaþionalizat în baza Ordonanþei
de urgenþã nr. 105 din 2021 privind
aprobarea ºi implementarea
Programului naþional de suport
pentru copii, în contextul
pandemiei de COVID-19 –„Din
grijã pentru copii”.
Biroul de Presã al STS
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Sãrbãtoarea Botezului Domnului la Catedrala Episcopalã ºi în Portul Drobeta Turnu Severin

Joi, 06 ianuarie 2022, când
Biserica Ortodoxã prãznuieºte
Botezul Domnului, Preasfinþitul
Pãrinte Nicodim Episcopul
Severinului ºi Strehaiei a slujit
Sfânta ºi Dumnezeiasca Liturghie la
Catedrala Episcopalã din Municipiul
Drobeta Turnu Severin înconjurat de
slujitorii sfântului lãcaº.
Rãspunsurile liturgice au fost
date de grupurile psaltice „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe” ºi
„Sfântul Nicodim de la Tismana”
ale Catedralei Episcopale.

Dupã slujba euharisticã, de la
Catedralã s-a pornit în procesiune
cãtre Portul de la Dunãre pentru
Slujba Agheasmei Mari. De la
fiecare bisericã din oraº
credincioºii împreunã cu unul din
preoþii slujitori au venit la Catedralã
pentru a porni alãturi de ierarhul
mehedinþean în procesiune.
Dupã slujba Agheasmei Mari
sãvârºitã pe un ponton din Portul
Severinean, Preasfinþia Sa a rostit
cuvânt de învãþãturã prin care a
subliniat credincioºilor prezenþi

câteva aspecte despre sãrbãtoarea
cea mare a Arãtãrii Domnului.
În prima parte a cuvântului a
amintit despre datoria noastrã de
a mulþumi lui Dumnezeu, dar ºi
despre bucuria duhovniceascã
prilejuitã de aceasta praznic: „Sã
înalþãm rugãciune de mulþumire ºi
sã-L slãvim pe Dumnezeu fiindcã
ne-a ajutat ºi ne-a binecuvântat sã
sãrbãtorim Botezul Domnului,
Epifania sau Arãtarea Domnului
aici în Portul oraºului nostru în
acest an 2022. Este un prilej de
bucurie duhovniceascã pentru
fiecare dintre noi. Ne bucurãm
fiindcã bunul Dumnezeu S-a
milostivit ca sã nu avem acum frigul
acela al bobotezei, dar aºteptãm ºi
sperãm cã va venii ºi gerul si ploile
de care pãmântul are nevoie”.
În a doua parte a cuvântului a
vorbit despre Sfânta Evanghelie cititã
la slujba Agheasmei Mari: „În Sfânta
Evanghelie care s-a citit acum la
Sfinþirea cea mare apei, am auzit cã
a venit la râul Iordan Domnul nostru
Iisus Hristos, arãtând prin aceasta
smerenia Sa. A venit ca un om de

Supranumit „Sfinxul de la
Bãdãcin”pentru cã a fost de neclintit
în principiile lui precum Sfinxul din
Egipt, IULIU MANIU este
personalitatea politicã cu rol major în
înfãptuirea Marii Uniri, un mare
român, cunoscut în toatã Europa în
urmã cu mai bine de 100 de ani, care
ne-a fãcut ºi ne face încã cinste nouã
ca neam ºi ca urmaºi ai sãi. Este un
politician care a pus în prim planul
preocupãrilor sale conºtiinþa ºi nu
mãruntul interes particular sau de

partid. Iuliu Maniu a fost una din cele
mai puternice personalitãþi ale vieþii
politice româneºti, care a luptat
întreaga sa viaþã împotriva oricãrei
forme de dictaturã, de asuprire ºi de
încãlcare a valorilor democratice.
El se aflã în fruntea generaþiei care
a fost investitã cu misiunea de onoare
de a desãvârºi visul cel mare al
românilor, Marea Unire, misiune
asumatã conºtient ºi decis. Dupã ce
unirea tuturor românilor a fost un vis
realizat, a continuat lupta politicã
fiindcã problemele þãrii erau multe ºi
grele, nevoia de oameni cinstiþi ºi
devotaþi era acutã, iar disponibilitatea
lui Iuliu Maniu în a servi interesele
naþiunii creºtea pe mãsurã ce mãreaþa
realizare la care contribuise din tot
sufletul era în pericol sã se
prãbuºeascã. La fel ca un pãrinte care,
dupã ce i s-a nãscut copilul trebuie
sã-l creascã, sã-l educe ºi sã-l
ocroteascã pânã la sfârºitul vieþii sale.
Istoria ºi faptele lui Iuliu Maniu sunt
mãrturie cã ºi-a jertfit viaþa conºtient
cã numai aºa poate sã-i redea
poporului român demnitatea.

Cert este cã a mers la moarte
sigurã, dar n-a renunþat la principiile
sale, de pe urma cãrora el sau familia
sa n-au avut nici-un beneficiu
material, dimpotrivã!
Sunt atât de rari astfel de oameni,
mai ales în vremurile pe care le trãim
acum, încât pare neverosimil cã ei au
existat. ªi totuºi omul acesta aºa a
fost, motiv pentru care a fost cinstit,
respectat ºi apreciat în timpul vieþii
de marile personalitãþi ale lumii care
i-au recunoscut calitãþile, i-au
apreciat conduita, i-au lãudat faptele,
dar nu s-au încumetat sã-l ajute decât
cu amãgiri, atât cât sã nu-ºi pericliteze
propria situaþie. Au fost însã ºi
persoane care cu tot riscul vieþii l-au
apãrat ºi susþinut pânã la moarte.
Numele lui Maniu ºi al celor care au
mers cu fruntea sus spre moarte
apãrând acelaºi crez, fãrã sã se abatã
nici-un milimetru de la drumul drept
ºi-au cãpãtat dreptul la NEMURIRE.
Ei sunt ION MIHALACHE,
CORNELIU COPOSU, ILIE LAZÃR,
RADU POGONEANU ºi mulþi
anonimi. Drept rãsplatã pentru tot

rând ºi a aºteptat ca sã fie ºi El
botezat asemenea celorlalþi
oameni care veneau în numãr
mare din toate categoriile sociale,
oameni cu funcþii ºi oameni care
erau înrolaþi în armatã, tot poporul
venea sã se boteze”.
De asemenea, a amintit celor
prezenþi cã bunãtatea nu trebuie sã
fie doar în sãrbãtori, ci pe tot
parcursul vieþii noastre: „nu numai
de sãrbãtori se cuvine sã fim buni,
ci pe tot parcursul vieþii. A fi buni
înseamnã a fi îngãduitori, toleranþi,
atenþi, purtându-ne dupã regulile
bunei cuviinþe creºtine. Ceea ce þie
nu-þi place, altuia nu face - este o
vorbã veche, dar în Sfânta Scripturã
avem mai limpede acest lucru „cum
voiþi sã vã facã vouã oamenii, faceþile ºi voi lor întocmai” (Mt. 7,12)”.
În încheiere a mulþumit tuturor
autoritãþilor care s-au implicat la
buna organizare ºi desfãºurare a
acestei slujbe. A mulþumit preoþilor
slujitori, psalþilor, diaconilor,
pandurilor ºi tuturor credincioºilor
prezenþi la aceastã sãrbãtoare.
Diac. Sorin Nicolae Marin
efortul depus de ei în slujba þãrii au
fost martirizaþi de regimul comunist
fãrã milã, fãrã scrupule, fãrã sã dea
socotealã pentru mârºãvia faptelor lor,
cel puþin deocamdatã.
Iuliu Maniu s-a nãscut pe 8 ianuarie
1873 într-o familie de intelectuali careºi dovediserã patriotismul generaþii la
rând. De foarte tânãr a ajuns preºedinte
al Partidului Naþional Român, apoi al
Partidului Naþional Þãrãnesc, primministru în mai multe rânduri, opozant
al regimului comunist. Dupã un
proces înscenat, acuzat de complot
împotriva statului, Iuliu Maniu este
condamnat ºi întemniþat la Sighet
unde, la 80 de ani, moare în celula sa
(m.05.03.1953) în niºte condiþii greu
de crezut. Pentru toatã strãdania lui din
prima tinereþe ºi ulterioarã, n-a fost
rãsplãtit de posteritate decât cu
nedreptãþi ºi ingratitudine.
Un popor se înalþã în istoria lumii, nu
prin bãtãliile câºtigate asupra altor
popoare, nu prin supremaþiile
conjuncturale politice, economice sau de
alt tip, ci prin conºtiinþele ivite ºi crescute

Un secol ºi jumãtate de la naºterea lui Iuliu Maniu
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Jandarmii mehedinþeni au prezentat bilanþul activitãþilor desfãºurate în anul 2021
Luni, 10 ianuarie a.c.,
la sediul unitãþii s-a desfãºurat în
sistem videoconferinþã, ºedinþa
de “Evaluare a activitãþii
desfãºurate ºi a rezultatelor
obþinute de Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean Mehedinþi în
anul 2021”.
Din partea Inspectoratului General
al Jandarmeriei Române, activitatea a
fost asiguratã de cãtre dl.colonel Iulian
Tiþa - Împuternicit ºeful Direcþiei
Programe cu Finanþare Externã, fiind
invitaþi sã participe: dl. ing. Cristinel
PAVEL - Prefectul judeþului Mehedinþi,
dl. ing. Ionicã NEGRU vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, dl. Doru DUMITRESCU Preºedintele Autoritãþii Teritoriale de
Ordine Publicã, ºefii instituþiilor cu care
unitatea coopereazã în îndeplinirea
misiunilor specifice.
În prezenþa invitaþilor, dl. col. Adrian
ZANFIR, împuternicit inspector ºef a
prezentat sintetic, activitãþile
organizate, misiunile executate ºi
rezultatele obþinute în perioada
analizatã, precum ºi principalele
direcþii de acþiune pentru anul 2022.
Pe tot parcursul anului 2021, una
din prioritãþile noastre a fost centratã
pe misiunile ºi activitãþile specifice
de prevenire a rãspândirii virusului
SARS- CoV- 2, atât în rândul
personalului propriu, cât ºi în rândul
populaþiei din judeþul Mehedinþi.
Pentru asigurarea unui climat de
ordine ºi siguranþã publicã cu ocazia

desfãºurãrii unor manifestãri
ºi adunãri cu public numeros,
în contextul actual, structurile
Jandarmeriei Mehedinþi au
executat un numãr de 393
misiuni de asigurare a ordinii
publice, iar pe segmentul de
menþinere a ordinii ºi
siguranþei publice, unitatea a
participat la un numãr de
12.061 misiuni de menþinere
în sistem integrat.
În anul 2021 au fost
executate129 de misiuni de
protecþie a transporturilor de doze de
vaccin de la Centrul Regional de
Distribuþie Craiova la Direcþia de
Sãnãtate Publicã Mehedinþi, de
asemenea jandarmii au participat la
misiuni specifice de carantinare
zonalã a 18 Unitãþi Administrativ
Teritoriale la nivelul judeþului
Mehedinþi.
Pe timpul misiunilor desfãºurate, au
fost constatate 132 fapte de naturã
penalã (19 constatate în mod
independent ºi 113 în cooperare cu
Poliþia). Au fost aplicate un numãr
de 1.827 sancþiuni contravenþionale, ce au constat în 1000
amenzi contravenþionale ºi 827
avertismente scrise.
În ceea ce priveºte paza ºi protecþia
instituþionalã, supravegherea ºi ordinea
publicã în zona obiectivelor din
competenþã, s-a asigurat paza unui
numãr de28obiective. Au fost organizate
ºi s-a asigurat paza unui numãr de 47

transporturi de valori, 8 transporturi
speciale ºi 549 transporturi de
corespondenþã clasificatã.
Pe linia punerii în executare a
actelor procedurale emise de
organele de urmãrire penalã/instanþe
de judecatã au fost executate un numãr
total de692 mandate de aducere,167
mandate fiind materializate prin
însoþirea persoanei la instanþa de
judecatã, iar 525 mandate s-au
materializat prin întocmirea de procese
verbale. Mandatele de aducere au fost
executate în 39 localitãþi.
Pe linia investiþiilor prin fonduri
europene la nivelul unitãþii se
deruleazã proiectul “Eforturi comune
împotriva dezastrelor naturale
JEAND 416” prin programul de
finanþare Interreg V-A RomâniaBulgaria.
Bugetul total al proiectului este de
483.976,15 euro, I.J.J. Mehedinþi
cheltuind pânã în prezent peste 85%

din aceastã valoare, fiind achiziþionate
în anii anteriori majoritatea tehnicii ºi
echipamentelor prevãzute în proiectul
pentru stingerea incendiilor de pãdure.
Principalele direcþii de acþiune
stabilite pentru anul 2022 vizeazã
întrebuinþarea eficientã a structurilor de
ordine publicã, pentru creºterea
gradului de siguranþã a cetãþeanului ºi
prevenirea rãspândirii noului
coronavirus, menþinerea la cel mai înalt
grad a capacitãþii operaþionale ºi de
intervenþie, dezvoltarea ºi optimizarea
mecanismelor de cooperare
interinstituþionalã, menþinerea unui
suport logistic care sã permitã
susþinerea structurilor operative ºi
atingerea obiectivelor propuse,
asigurarea transparenþei ºi deschiderii
cãtre mass-media ºi societatea civilã.
Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean Mehedinþi
Compartimentul INFORMARE
RELAÞII PUBLICE ºi cu PUBLICUL

Marþi, 11 Ianuarie 2022,
preºedintele UNPR, Ioan Lucian, a
participat la întâlnirea reprezentanþilor
mediului de afaceri din România, cu
ministrul Constantin-Daniel Cadariu.
La sediul ministerlui alãturi de UNPR
au mai fost prezenþi reprezentanþii:
CNIMMR, UGIR, Concordia, Patronatul
Femeilor Antreprenore.
Cele doua teme principale de
discuþii cu minsitrul ConstantinDaniel Cadariu ºi membrii din
conducerea ministerului au fost:
1. Ordonanþa de urgenþã privind
modificarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 120/2002.
2. Crearea de organizaþii de
Management al Desþinatiei (OMD)
pe douã niveluri: regional ºi local.

Preºedintele Ioan Lucian, a
solicitat ca la întâlnirile organizate
de ministrul Constantin-Daniel
Cadariu în teritoriu sã fie invitate
toate organizaþiile patronale ºi
corpurile profesionale (172)
semnatari a Acordului de Parteneriat
din 30 de judeþe ale þãrii.
De altfel, acesta i-a inmânat
ministrului mapa UNPR, cu harta
judeþelor unde s-a semnat Acordul,
tabelele cu numele celor 172 de
organizaþii patronale ºi corpuri
preofesionale semnatari ai Acordului.
Ioan Lucian a mai propus o mai
corectã evaluare a entitãþilor care
doresc sa facã parte din Consiliul
de Export al României ºi o mai mare
transparenþã a activitãþii acesteia:

“Încurajãm ºi susþinem realizarea
unui dialog deschis, productiv ºi
continuu al domnului ministru
Constantin-Daniel Cadariu cu
reprezentanþii mediului de afaceri ºi
cel al corpurilor profesionale semn
al unei normalitãþi atât de mult

aºteptate ºi a respectului pe care
orice instituþie din Romania trebuie
sã-i acorde mediului de afaceri”, a
subliniat preºedintele Ioan Lucian la
încheierea întâlnirii de la Ministerul
Antreprenoriatului ºi Turismului.

Întâlnirea reprezentanþilor mediului de afaceri din România, cu ministrul Constantin-Daniel Cadariu

Biroul de presã UNPR

pag. 6

OBIECTIV mehedinþean

opinii

ROMÂNIA NEEDUCATÃ (XX)
Când v-aþi uitat ultima datã mai atent
la preþurile de la staþia de combustibili
lichizi, la benzinã ºi la motorinã? Sunt
sigur cã v-aþi uitat, dar nu mai aveþi
reacþie, ca ºi mine, de altfel, ca mulþi
dintre noi, pur ºi simplu nu mai
reacþionãm la preþurile acestor produse
care cresc aberant de la o zi la alta,
ajungând zilele trecute la peste 6,50 lei
per litru, la staþiile mai cumsecade, cã
la altele au sãrit spre 7 lei, cu voioºie!
Nu mai reacþionãm, ne-am… imunizat
la preþurile care o iau în sus anunþând
prãpãdul adus de sãrãcia lucie.
Dar pâinea, pâinea, i-aþi vãzut preþurile
din ultima vreme? Banala ºi
indispensabila noastrã pâine “de toate
zilele” are preþuri care taie pofta de
mâncare a multor români. Ca ºi alte
preþuri ale alimentelor…
Ne-am obiºnuit cu rãul, sãtui sã tot
protestãm ºi sã nu se procedeze în
consecinþã de cãtre autoritãþi…
Protestele sindicale, ºi ele, au devenit
niºte formalitãþi, asta dincolo de faptul cã
ele însele sunt în ultima vreme anemice
ºi ca numãr de participanþi ºi ca mesaj, ºi
ca eventuale negocieri cu autoritãþile…
Totul pare intrat într-o curbã descendentã
a anemiei, a noncombat-ului din punct
de vedere social…
Politic, însã, stãm bine: “lupta pentru
ciolan” de la vârful puterii se dã cu
vigoare, miliardele de euro din finanþarea
europeanã
PNRR
stimuleazã
ciondãneala între partide, dar care
ciondãnealã este parcã de faþadã,
niciunul dintre combatanþi nevrând sã ia
taurul de coarne sau sã rupã pisica în
douã cu vreo soluþie, cu vreo viziune
tranºantã, care sã repunã lucrurile pe un
fãgaº dacã nu bun, cel puþin de îndreptare
a declinului accentuat…
Niciun partid nu vrea sã vinã cu aºa
ceva fie din neputinþã, fie din dorinþa de a
se pãstra acolo unde este, chiar ºi la un
loc cãlduþ, cã ºi acolo, dacã nu curge,
picã… Partidele mai mici, ca sã nu
vorbim de cele ale minoritãþilor naþionale
tac de vreme bunã, nu le auzim glasul
nici prin presa centralã - bine, acolo,
lucrurile sunt tranºate pe bani groºi,
cumpãrarea de timpi de antenã, de
publicitate politicã, se face pe bani mulþi,
doar PNL, citim prin presa
independentã, a plãtit lunar în ultima
vreme 100.000 euro cãtre un trust mare
de presã - dar nici în cea localã ori

regionalã, nimic, sau foarte aproape
de nimic, nicio poziþie, nicio declaraþie,
dar banii - indemnizaþii, sume forfetare,
cheltuieli de cazare, deplasare
secretariat în ºi la birourile teritoriale,
se încaseazã, desigur!
Campania de vaccinare, ºi ea, merge
înainte fãrã prea multe opreliºti venite,
create de protestele celor care nu
împãrtãºesc viziunea oficialã se dau noi
ordine, se instituie noi restricþii, se fac
alte cheltuieli de la buget cu dotãri de
“spitale sprijin-covid”, se duc campanii
publicitare ºi mediatice, tot pe bani de la
buget, ca ºi când nici usturoi nu se
consumã la guvernare, nici gura nu le
miroase guvernanþilor. “Cazul Djokovici”
zguduie planeta, dar campania
internaþionalã de vaccinare merge înainte
ca ºi când “cazul” acesta ar fi de pe altã
planetã, ca ºi când ar fi vorba de populaþia
altei planete dintr-o galaxie îndepãrtatã,
neavând nicio relevanþã pentru noi,
pentru fiecare naþiune terestrã supusã
terorii vacciniste în numele unei sãnãtãþi
pe care ne-a distrus-o un virus venit din
neant, ºi care se înmulþeºte geometric,
fie funcþie de niºte cauze scãpate de sub
orice control, fie funcþie de necesitãþi, se
spune, economice ºi socio-politice
oneroase, de tip globalist…
ªi uitãm sau vrem sã uitãm pe acest
fond de creºterea preþurilor la pompã, la
pâine, la haine, la energie, la viaþã, în
general. O stare de laºitate care ne închide
în case ºi în noi, abandonaþi la marginea
unei conºtiinþe, ºi personale ºi de grup,
ºi de naþiune. Este o atitudine care place
enorm celor care urmãresc schimbarea
de paradigmã mondialã dupã planurile
lor, este exact tipul de atitudine pe care
au planificat-o…
Dar asta nu e tot, pentru cã urmeazã ºi
alte “valuri” de anihilare a voinþei, a liberului
arbitru, a identitãþii ºi personale ºi ca
naþiune, valurile pandemiei fiind doar o
parte ale “mareelor” de tot felul: educaþie
dãrâmatã, sãnãtate controlatã, sãrãcie
gradual crescutã, dezbinare socialã,
degradarea relaþiilor interumane - vezi
distanþarea socialã impusã cu fermitate ca
ºi izolarea/carantinarea - prigonirea
bisericii, scãderea puterii de cumpãrare,
îngheþarea salariilor, ignorarea formelor de
protest plus “adâncirea prãpastiei” dintre
sãraci ºi bogaþi etc etc. Ne-au… educat
pe mâna lor, aºadar, asta numindu-se,
probabil, neo-educaþie!
C. Ovidiu

13 - 19.01.2022

Nu mâncaþi fasole lângã
facturã, cã vã „trage” curentu...

Când toatã lumea
aºteaptã valu 6 ºi 7, la noi
nici 5 nu a ajuns. Cã avem
alte treburi, mult mai
importante. Ca de exemplu
plata facturilor la gaze ºi
energie electricã.Am reuºit
sã dãm Europa peste cap,
ºi ne este din ce în ce mai
bine, iar creºterea
economicã, sãtulã deatâta „crescut” a plecat în
vacanþã în Maldive.
Cine-a
deschis
televizorul în ultima perioadã, de ciudã cã în frigider nu mai e
nimic, ºi nu trebuie deschis, a dat peste onor Domn Ministrul al
Nostru, Mehedinþean, recte Virgil Popescu, de la Energie, Economie
ºi alte chestii de astea simandicoase rãu. Ba cã piaþa e liberã, ba cã
consumatorul nu vrea, ba cã factura ‘mnealui e micã (cu toate cã
creºterea economicã e mare!), ba cã ruºii fac miºto de noi cu gazul,
ba cã compensãm, ba cã plafonãm, ba cã sã nu uitaþi sã plãtiþi...
Ce mai, nici dracu nu mai pricepe ce se-ntâmplã pe piaþa liberã,
concurenþialã ºi tare naºparlie, din cale-afarã.
Acuma, pe bune, nu prea ne intereseazã cã domn Ministru a
plãtit 400 lei la gaze, ºi nici nu trebuia sã „defileze” cu factura pe la
antene, cã se supãrã rusofilii de la altele televiziuni ºi pun taxã pe
TVA, la o adicã.
Zilele astea, ca sã fie în ton cu apariþiile pe sticlã, acelaºi domn
Ministru declara sã nu plãtim „hoþilor” „pãstoriþi””, ca sã spunem
aºa, de ‘mnealui: „Eu nu pot sã dau sfaturi tuturor românilor, eu
pot sã vã spun ce aº face eu dacã aº primi o facturã calculatã
eronat: nu aº plãti-o, aº merge la furnizor, nu am înþelegere la
furnizor, aº merge la altã autoritate, la ANPC, ANRE sã rezolv
problema. Evident cã nu asta e soluþia ca oamenii sã stea pe
drumuri, sã reclame furnizorii, soluþia ar fi ca furnizorii sã-ºi facã
treaba ºi eu sunt, sã fiu elegant, neplãcut surprins… Sunt revoltat
de-a dreptul de ce se întâmplã în piaþa de energie cu furnizorii ºi
vãd cã mai ales la gaze naturale se pune problema, n-am prea
vãzut facturi la energie electricã prezentate. Dacã la nivelul
furnizorilor, care sunt companii foarte mari, s-a pus problema sã
dureze aºa mult adaptarea unei aplicaþii informatice sã facã o
plafonarea ºi o compensarea, înseamnã cã nu mai ºtim ce se poate
face repede ºi ce se poate face mai puþin repede în þara asta. Eu
cred cã de la început a fost fãcutã cu rea-credinþã, s-a încercat sã
nu se facã, s-a vãzut cã nu mai e cale de întoarcere ºi trebuie
fãcutã. Sã nu creadã cã dacã în lege nu e trecutã nicio sancþiune nu
existã alte legi care pot fi luate coroborare”.
Mai simplu spus, românii care primesc facturi calculate eronat
nu ar trebui sã le plãteascã, ci sã meargã sã rezolve problema la
furnizor, iar dacã nu gãsesc înþelegere la acesta, sã depunã reclamaþii
la ANRE ºi ANPC. Cã altã treabã nu avem, reclamãm reclamaþia
reclamantului, poate s-o alege ceva!
Dincolo de toate lamentãrile ‘mnealui privitoare la societatea
asta româneascã abramburitã de vorbe frumoase, aflãm cã „un
bãrbat din comuna Turburea, Gorj, a încercat sã îºi punã
capãt zilelor când a vãzut factura la energie electricã, în
valoare de 700 de lei.
 Continuare în pag. 12
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Lupta pentru supravieþuire în România covidatã
extrem de inventivi, fapt dovedit de
nenumãrate ori, însã cine ºi-ar fi
închipuit cã pot fi ºi aºa de „subtili”?
Ignorând interdicþia de proliferare a
armelor de distrugere în masã, „iubiþii
noºtri conducãtori” au reuºit sã
activeze o alternativã modernã a
acestor calamitãþi, numele de cod al
noii „invenþii” fiind reforma
sistemului de sãnãtate ºi perpetuarea
„stãrilor de urgenþã” ºi prelungirea la
nesfârºit a ”stãrilor alertã” declarate
Rãsfoind mai vechile pagini ale - dupã cum susþin instanþele
revistei, am gãsit un editorial acoperit judecãtoreºti - ilegal. Asemenea
de praful trecerii anilor[1], pe care, ºoselelor naþionale, sistemele
corectat „pe ici-colo, mai ales în medico-sanitar ºi cel al protecþiei
punctele esenþiale” vi-l prezint ºi sociale din România abundã în gropi
supun atenþiei. Unele aspecte diferã de tot felul, cu precãdere cele abisaldoar prin evoluþia situaþiei în timp. iohannist-rafilo-arafatiste…
Apreciaþi domniile voastre dacã se Neþinând cont de coloratura politicã
potrivesc cu „darurile” anului de a guvernelor postdecembriste, toate,
curând intrat pe uºã fãrã a uita cã fãrã nici o excepþie, au deteriorat încet,
Istoria se rãzbunã, repetându-se.
dar extrem de sigur ºi mai ales vizibil,
Cândva, prin anii ’80, România organizarea vechii reþele de sãnãtate
deþinea o armã catalogatã zeflemisitor „ceauºiste”, cu neajunsurile ei, însã
pe atunci ca „armã de distrugere în mai „umane” decât cele existente,
masã”, denumitã ironic „termoficare”. covidate dupã criteriile O.M.S.-iste ale
Pe atunci nimeni nu auzise de madam „Marii Resetãri”. Reforma sistemului
Clotilde ºi musiu „Plicuºor”, dezastrele se impunea sine die; era imperios
de astãzi ale Capitalei. Pe vremea necesarã adaptarea la noile condiþii,
aceea, oamenii se „antrenau” cum la noile cerinþe ale criteriului roman
puteau pentru a deveni mai rezistenþi al decimãrii, dar altfel. Din pãcate,
fizic; circula chiar o poezioarã din care- fiecare nou ministru al (ne)Sãnãtãþii
mi mai amintesc doar atât: „În casã-i cetãþenilor României de dupã
frig, afarã-i frig / Îþi mulþumesc Partid declanºarea „Operaþiei Covid-19” siubit cã m-ai cãlit!”. Acum, cu atâtea a remarcat printr-o contribuþie
partide, omul s-ar pierde în labirintul concretã la deteriorarea pânã la
otrepelor.
distrugere a actului social ºi medical,
ªtiam prea bine cã românii sunt prin diletantism distructiv ºi crearea
concomitentã a unei veritabile
[1] https://www.art-emis.ro/editoriale/
concurenþe în scopul punerii în
diletantism-exterminare-si-lupta-pentrupracticã a ambiþiilor personale.
supravietuire - 17 Ianuarie 2011

Demersurile, departe de a fi benefice
pentru populaþie, nu au putut fi
înscrise nici mãcar în interesul
„faldurilor drapelului” roºu,
portocaliu, albastru sau galben
(pictat, dupã caz, cu doi-trei trandafiri,
chei, sãgeþi sau 12 stele), sub
oblãduirea cãrora ºi-au exercitat
prerogativele cei vizaþi.
Fãrã urmãrirea - în mod real - a
vindecãrii unui sistem bolnav, mult
trâmbiþatele „România normalã” sau
„România educatã” a Gauleteruluirobot au creat o panicã generalizatã
în rândul populaþiei, devenitã
neputicioasã în faþa administraþiilor
criminale obediente ale Bruxelles-ului
ºi Washingtonului. Uite-aºa s-a
ajuns la colaps, uite-aºa a început
exterminarea - iniþial lentã ºi
„discretã” a cetãþenilor României -,
iar de doi ani încoace, una „la vedere”,
fie prin arderea de vii a pacienþilor cu
mâinile ºi picioarele legate, din
spitalele-abatoare în flãcãri, fie prin
efectul armei biologice de distrugere
în masã propovãduitã ºi susþinutã
material de alde Bill Gates, Fauci,
Ursula, ºi guvernele statale antinaþionale marionetã. Interesul
profesional al slujitorilor de bunã
credinþã ai lui Hipocrate, siliþi sã
gãseascã noi forme de supravieþuire,
a scãzut semnificativ în favoarea celui
economic-personal al sponsorizaþilor
„Pfizer”. Rând pe rând, la conducerea
ministerului de resort, s-au perindat
tot felul de neaveniþi slugi obediente
ale conglomeratului nociv - Noua
Uniune Sovieticã cu 12 stele -, care
nu aveau legãturã cu ceea ce
înseamnã economia naþionalã,
siguranþa socialã, medicina ºi
sistemul sanitar, nu aveau nici o
conexiune cu ceea ce presupune
competenþa, însã aveau privilegiul de
a fi conectaþi la „algoritmul politic” al
„Marii Resetãri”, asemenea
numeroºilor veleitari, vremelnic
numiþi la conducerea spitalelor, fãrã
a avea nici cea mai firavã conexiune
cu legile moralei ºi ale medicinei.
Rezultatul este vizibil: medicii,
personalul sanitar auxiliar ºi nu în
ultimul rând, contribuabilul român se
zbat, luptã pentru supravieþuire, în
condiþiile junglei politice nesãþioase
de putere ºi de profit ale Noii Ordini

Mondiale. Sunt unul din... nu mai ºtiu
câte milioane de români or mai fi…
coloratura politicã a celor de la putere
mã intereseazã prea puþin sau aproape
deloc, opþiunea mea în aceastã
privinþã exprimându-mi-o la vremea
potrivitã, în faþa urnei de vot. Ceea ce
mã intereseazã însã, în mod direct,
este respectarea condiþiei umane sau,
afiºând o sintagmã „demodatã”,
respectarea „drepturilor omului”
cãlcate în picioare de „democraþia”
tiranicã a U.E.
În România anului 2022, printre
drepturile recomandate cetãþenilor „de
rând”... pot fi citate, cu litere mari:
- dreptul de a asculta inepþiile
cãþãraþilor în fotolii cu putere de
decizie (pe care nimeni nu-i întreabã
de „sãnãtate”);
- dreptul de a fi ºomer (cu sau fãrã
acte);
- dreptul de a se arunca de la balconul
Parlamentului României;
- dreptul de a arãta „Nazi Pass” la
intrarea în instituþii publice sau la
aeroport;
- dreptul de a pleca la ceruri (cu sau
fãrã „Nazi Pass”) în saci negrii din
plastic, sãtul pânã peste poate de viaþa
în Noua Uniune Sovieticã;
- dreptul de a nu mai avea niciun
drept !
Cineva, „persoanã importantã, o
babã, nu spui cine...” afirma cã sunt
prea mulþi oameni în vârstã în viaþã ºi
cã trebuie fãcut ceva !”… ºi iatã, „se
face ceva !”
Actul medico-social, ºi aºa destul
de precar, a devenit o formalitate, iar
medicul, umilit, se va
deprofesionaliza, se va metamorfoza
într-un banal hârþogar, „scriitor” de
reþete sau în orice altceva, numai
slujitor al lui Asclepios, nu. Va fi doar
jandarm printre pacienþii exasperaþi
sau va dezerta.
Încã de pe vremea Bãsescului a fost
creatã o reþea statalã bine organizatã
care se ocupã de aruncarea peste
graniþã a medicilor descurajaþi de
salariile de mizerie pe care le oferã
statul român sau, dupã caz, de
„sponsorizarea” celor fãrã de
„neam ºi þarã”, fãrã reþineri la
tropãirea cu bocancii peste
jurãmântul lui Hipocrate.
 continuare în pag. 11
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Sub clãparii unui preºedinte eºuat
ºi cercetat penal. În ºapte ani a
subminat România, a îngropat, la
propriu, mii de români. Un raport al
CNN Brasil, îl acuzã pe Preºedintele
Braziliei, Jair Bolsonaro, de omucidere
în masã pentru modul în care a
gestionat pandemia Covid-19. Noi ce
mai aºteptãm cu Iohannis? Atîtea
spitale în flãcãri cu zeci de victime arse
de vii ºi mii de morþi Covid, în
mandatul sãu! Asta nu e omucidere?
Nu e crimã în masã? Ceauºescu a fost
Ca rãspuns la ieftinul mesaj dintre împuºcat pentru falsa subminare a
ani al lui Iohannis, desigur, citit de pe economiei naþionale! Vom vedea dacã
prompter, îi urez sã ajungã la lada cu AUR e în stare sã-l rostogoleascã de
reziduuri ale istoriei! Ne-a furat ºapte pe schiuri, precum se laudã!
ani din viaþã ºi-a dat România pe mîna
Mi-e greu sã cred cã în România lui
asasinilor de tot felul. Iohannis a vrut 2022 va curge lapte ºi miere. Vom fi mai
sã mulþumeascã naivilor care au pus degrabã spaþiul ideal al experimentelor
ºtampila pe cãciula lui mai mare decît medicale, bacteriologice, militare, al
mintea. El nu-i decît un corcodel uriaº, asasinatelor economice. La ordinul
înfipt în geamul Cotrocenilor, o Oberkommando derNeuen Weltordnung
bicicletã fãrã lanþ, pe o pîrtie de schi. (Comandamentul Noii Ordini Mondiale)
Sã-i dãm drumul pe derdeluºul lui Iohannis a dat undã verde tuturor
2022, an în care vom plãti cu vîrf ºi fãrãdelegilor în þara noastrã!Sînt un lucid
îndesat ororile ºi erorile guvernelor lui optimist-pesimist, ce sã fac, dar îi
Iohannis ºi tragediile ultimilor doi ani! mulþumesc lui Dumnezeu cã m-am
La capãtul pîrtiei dãm piept cu psihoza nãscut! De nu, lumea politicienilor, în
pandemiei, cu multiplele sfidãri ale special, Iohannis, mi-ar fi dus dorul ºi
Omicronului. Surlele temutului virus ar fi fost o liniºte urîtã pe aici.
nu vor înceta curînd. Se aude, venind
În linia obiºnuitã a tragi-comediei,
de pe lamela zãrilor, o altã fãcãturã guvernanþii ºi netrebnicii de sus se vor
bacteriologicã, numitã C.1.2. Vom da strãdui de faþadã ºi anul acesta sã
piept cu scumpirile în lanþ, cu acordeze, sã adapteze, realitatea
numeroase crize care vor schimba din haoticã, sã taie, sã ajusteze, sã reducã,
temelii harta lumii. Ajutorul dat de de unde credeþi? Tot din nivelul de trai
guvern pensionarilor ºi copiilor e o al românului. Adicã se vor asigura cã
gargarã jalnicã. De fricã, nimeni nu România va rãmîne tot pe primul loc
mai strãnutã, nu mai tuºeºte, gripa în Europa cu cele mai multe ºi mai
sezonierã a fost îngropatã de valurile grele taxe, o sutã cincizeci, se vor
Covidului. În ordinul de sus stã scris asigura cã va creºte mult mai mult
ca oamenii sã moarã în numãr datoria publicã ºi va scãdea mai mult
record. ªtiriºtii ne þin la curent, pe nivelul de trai. În „teatrul de operaþiuni”
ton apocaliptic, cu tragica gheaþã de al Puterii, anul se configureazã bogat
la malul Mãrii noastre Moarte ºi cu doar pentru aleºii întorºi din vacanþa
incidenþa valurilor Dunãrii, celebra þãrilor calde, care vor da buzna în
lor cîrdãºie pe bani, fiindu-le extrem palate, fãrã o prealabilã scanare cu
de profitabilã.
„antivirus”. Românul de rînd va
României abia i se mai aude accepta, ca de fiecare datã, condiþia de
respiraþia sub clãparii unui preºedinte a fi parte în alte experimente genocidale,
eºuat. Sub bîta sa de golf. Cã de înþeles, în alte valuri „seismice”.
Iohannis nu înþelege nimic nici din
Ar fi cazul ca anul acesta sã evitãm
ceea ce citeºte de pe hîrtii sau contactul cu mizeriile din „seringile”
prompter. ªtie Iohannis ce-i furnizate de guvernaþi cu teatralã
economia? Pentru el economia þãrii cumsecãdenie, ºi sã le închidem
înseamnã tîlhãrirea românilor ºi a mãsurile de covidenie în nas. Inclusiv,
României. N-are rost sã ne mai batem „NaziPass”-ul, al cãrui scop nu e
capul cu el. Trebuia suspendat demult stoparea contaminãrii, ci controlul total.

Cele patru valuri ºi al cincilea pe drum,
ba’ca C.1.2, rãsãrit peste noaptea din
artificiile de revelion - au fost profitabile
ºi bãnoase pentru cei care au furat
cãciula de astrahan a poporului ºi
dezastruoase pentru cei mulþi, rãmaºi
fãrã cãciulã.
Cum pot sã contrazic faptele, sã susþin
cã negrul este alb, cînd „drãgãlaºii”
Puterii umblã cu cioara vopsitã în chip
de papagal ºi nu vor face pentru popor
decît sã cîrpeascã în urma acului
proiectele S.F. de anul trecut, sã-ºi
lãrgeascã propriile buzunare, sã lase la
umflat lanþul trofic al scumpirilor. Ehei,
dragii mei, dreptul la viaþã ºi dreptul la
muncã vor fi un lux în anii care vin!
Sau vor dispãrea cu totul în valurile
„resetãrii”! Specialiºtii în resurse
umane, care au studiat cu ochiometrul
piaþa exploatãrii omului de cãtre om,
considerã cã numãrul ºomerilor trebuie
sã creascã. ALRO e pe ducã. Alþi coloºi
româneºti îºi aºteaptã prohodul! S-au
creat, însã, locuri în plus în Parlament,
a crescut numãrul ministerelor, al
miniºtrilor, secretarilor de stat,
secretarelor, ºoferilor, bãgãtorilor de
seamã, al groparilor în cimitire.
Se ºtie cã banii n-aduc fericirea, dar
o întreþin. Pot depune mãrturie în
acest sens, oficialii noºtri! Ei nu vor
avea grija zilei de mîine. Niciunul na trecut prin mandat ca gîsca prin apã.
N-au intrat la conducere sã planteze
cartofi pentru popor. Au scopuri
precise, precum americanii în spaþiul
extraterestru, la Deveselu ºi în Marea
Neagrã. PIB-ul þãrii se tot varsã de
peste trei decenii doar în buzunarele
lor ºi ale Occidentului. Mai nou, „ãl
de la finanþe” a anunþat cã mai
împrumutã un miliard de euro, dar
nici el, nici Cîþu, n-au declarat ce-au
fãcut cu uriaºele sume împrumutate
pînã azi. Curat murdar, coane Ciucã!
E tot mai clar! Lui Iohannis îi trebuie
minte din belºug, ca sã priceapã cã
marile aºteptãri ale poporului nu pot
fi înºelate la nesfîrºit. Singurul lucru
de care nu mã pot îndoi este propria
mea îndoialã cu privire la binele forþat
venit din partea „autoritãþilor”, legat
de vaccin ºi pandemie. De aceea, vã
rog, ascultaþi-vã pe voi înºivã,
pãstraþi-vã echilibrul, încercaþi sã nu
cãdeþi! Vã veþi obiºnui cu jugul ºi nu
veþi mai putea face diferenþa între

încãtuºare, libertate ºi progres.
Dezactivaþi-vã din acest jug! Cadrul
personalitãþii noastre sociale se
remodeleazã sub ochii noºtri, în mod
eronat, polar faþã de conþinutul
libertãþii. Dimitrie Cantemir, întîiul
savant român care a reuºit sã
integreze istoria noastrã în istoria
universalã, primul care a încadrat
misiunea istoricã a poporului român
în sînul istoriei universale, afirma:
„Românii au fost stavilã în calea
barbarilor ºi au apãrat prin jertfa lor
civilizaþia Europei. Ei nu au putut fi
cuceriþi ºi nici îngenunchiaþi,
pãstrându-ºi existenþa de sine
stãtãtoare”. Astãzi, duºmanul nu mai
are corp, ci se infiltreazã din afarã ca
un Cal Troian ºi ne divizeazã ascuns
sub masca binelui ºi unitãþii.
Cînd anul vechi s-a dat la o parte
din calea Anului Nou, mi-am adus
aminte sã ciocnesc în mod serios
cupa de ºampanie pentru toþi cititorii
ºi prietenii mei din þarã ºi de pe
meridiane, dar ºi pentru „minunaþii”
doi ani de pandemie, pentru cei ºapte
ani de nimicnicie ai celui mai
compromis ºi dezastros preºedinte
din istoria României. Sigur, ºi pentru
mãrunþiºul aruncat românilor din
marea milã a pesedeului. Cum din
popor se spune cã în noaptea dintre
ani cerurile se deschid ºi dorinþele
noastre se împlinesc, þinînd cont de
realitate, mi-am pus în gînd ca, în
2022 sã scãpãm de Iohannis,
prietenii sinceri sã nu mã ocoleascã
ºi sã scap sãnãtoasã din luptele cu
duºmanii poporului.
Maria Diana Popescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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Importãm 100.000 de muncitori ºi ai noºtri pleacã peste hotare
 urmare din pagina 1

Dacã este vorba de lucrãtori pentru
domeniul construcþiilor, atunci
companiile trebuie sã le asigure un
salariu net de 700 de euro. Adicã vreo
3.500 de lei. Este un salariu pe care
companiile nu prea îl oferã
muncitorilor din România, pentru cã
sunt strãinii care muncesc ºi 12 ore.
Un Indian sau un nepalez nu
comenteazã dacã patronul îl þine la
lucru peste limita legalã ºi nici nu îl
reclamã la inspecþia muncii.
Lucrãtorul adus din Asia este
mulþumit cã lucreazã într-o þarã
europeanã ºi care câºtigã de câteva
ori mai bine decât în þara sa.
În oglindã, acelaºi lucru se
întâmplã cu muncitorii din þara
noastrã care pleacã în alte state
pentru a câºtiga un venit care sã le
permitã sã stea chiar în România.
Aceasta este problema lucrãtorilor
din þara noastrã. Sunt plãtiþi cu mai
puþin decât îºi permit sã trãiascã o
lunã întreagã. Cel mai probabil,
venitul nu ajunge decât pentru
jumãtate dintr-o lunã, iar pentru

diferenþa cu siguranþã cã se intrã la al
doilea serviciu sau se apeleazã la
munca la gri sau la negru.
Este foarte greu sã locuieºti ºi sã
trãieºti în România, dat fiind faptul cã
preþurile sunt foarte mari, la fel ca
afarã, iar veniturile sunt la mai puþin
de jumãtate. Este aºadar imposibil sã
se mai rãmânã în þara noastrã prea
mult, dacã nu se face ceva cu nivelul
de trai sau chiar cu pensiile. O sã se
continue sã se plece, iar patronii vor
continua sã aducã muncitori din
Nepal sau din Sri Lanka. Acolo viaþa
este ºi mai grea, dar faþã de
veniturile pe care ei le primesc în
România este mult mai bine. Ajung
sã trimitã ºi ei bani acasã, sã reziste
ºi ai lor. Este posibil ca muncitorilor
aduºi din afara þãrii sã li se asigure
în România ºi cazare ºi masã, astfel
încât sã poatã sã economiseascã ºi
sã trimitã bani acasã.
Dacã se va continua cu importul
de lucrãtori ºi în anii urmãtori este
clar cã þara noastrã nu are o strategie
în urma cãreia sã creascã veniturile
serios în România ºi lucrãtorii nu

numai cã nu vor mai pleca, dar cei
plecaþi vor fi convinºi sã se întoarcã
ºi sã îºi facã o viaþã aici, alãturi de
familie. ªi pare cã nu este niciun plan
ca viaþa lucrãtorilor din þara noastrã
sã se schimbe în bine în urmãtorii
ani. Adicã sã existe un orizont
rezonabil de timp, pânã în 2024 pânã
când veniturile sã continue sã creascã
ºi sã se simtã cu adevãrat o stabilitate.
Dacã românii nu vor avea sentimentul
cã vor trãi ºi vremuri mai bune vor
continua sã se dezrãdãcineze ºi sã
plece la neamurile din alte state sau
la prietenii pe care îi tot sunã sã îi
întrebe dacã pot sã le trimitã ºi lor
100 de euro. Pentru cã acum nu prea
mai gãseºti pe cineva care sã te ajute
cu bani pânã la salariul urmãtor.

Aproape cã 80% dintre români au
probleme cu banii ºi cautã soluþii
pentru a se descurca pentru a nu
rãmâne cu datorii prea mari.
Se va continua sã se plece din þara
noastrã ºi ritmul va fi unul foarte
ridicat. Este nevoie ca actuala clasã
politicã sau viitoarea clasã politicã,
cea din 2024 sã facã ceva. Deja este
prea târziu ºi acum ºi în 2024 va fi ºi
mai târziu. E nevoie de o clasã politicã
profesionistã ºi responsabilã ºi care
sã lucreze doar pentru români ºi sã
nu aibe agende ascunse ºi paralele.
Va fi ultimul tren pentru România.
Altfel, þara noastrã va intra într-o
spiralã a disoluþiei din care nu va mai
putea sã iasã.
 ªtefan Bãeºiu
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Geneza naþionalã ºi credinþa creºtinã
orizontului lor. Ideea pedepselor
crunte aplicate în Evul Mediu celor
care nu gândeau pe linia oficialã laicã
sau religioasã este, în mare parte, falsã
(vezi, de exemplu, Régine Pernoud,
Pour en finir avec le Moyen Âge, în
varii ediþii apãrute în francezã, dar ºi
în alte limbi).
Inchiziþia din Occident - fãrã
relevanþã în lumea rãsãriteanã
bizantinã - a aplicat teribilele sale
pedepse nu în Evul Mediu, ci la
Am vãzut, cu tristeþe, în ultima începuturile Epocii Moderne (care
vreme, cã asocierea României ºi a începe pe la 1400-1500). Gândirea
naþiunii române cu credinþa creºtinã îi liberã nu a fost nici atunci în largul ei,
iritã pe mulþi contemporani, îi supãrã dar a fost cu adevãrat arestatã în
pe cei „deºtepþi” ori pe cei care se cred perioadele mai recente ºi mai ales în
mai „deºtepþi” decât alþii. Am pus vremea dictaturilor de extremã dreaptã
cuvântul „deºtepþi” între ghilimele, sau de extremã stângã din secolul al
fiindcã l-am luat nu în sensul curent XX-lea. Iar românii, spre deosebire de
contemporan, ci în sensul sãu originar multe alte popoare europene, au trãit
ºi primar, acela de „treji” sau „treziþi” patru decenii lungi de comunism, în
din „somnul cel de moarte”. „Treziþii” care credinþele ºi Bisericile au fost
îi considerã pe mai toþi românii crunt persecutate (unele au fost
cufundaþi în acel „somn”. Însã desfiinþate prin lege), în care educaþia
„deºtepþi” sau „treziþi” se considerã pe religioasã a fost interzisã, în care
sine mulþi dintre frustraþi, mulþi dintre manifestãrile publice ale cultelor (mari
cei autosuficienþi, fiindcã sunt iritaþi de ceremonii, pelerinaje, sãrbãtori de
mesajele care nu le convin. Dar, oricât hram, sfinþiri de biserici etc.) au fost
de ciudat le-ar pãrea unora, astãzi nu oprite sau poprite.
poþi sã fii „deºtept” în spaþiul public fãrã
Dupã evenimentele din decembrie
culturã, fãrã cunoaºtere, fãrã învãþãturã. 1989, aceste opreliºti absurde au fost
Eu am asociat credinþa (ºi Biserica abolite ºi majoritatea românilor au
noastrã) cu naþiunea ºi cu Þara sperat cã orice fel de amestec al
Româneascã din raþiuni mai ales politicului în treburile cultelor, în
istorice. Studiul istoriei este meseria manifestãrile de credinþã ale cetãþenilor
mea ºi fac aceastã meserie de mulþi ar fi de domeniul trecutului. Fireºte,
ani, cu pasiune. Poporul român au existat ºi existã oameni care nu sunt
existã în istorie de pe la finele religioºi ºi chiar unii care luptã contra
mileniului I al erei creºtine, adicã de credinþelor ºi instituþiilor religioase,
peste o mie de ani. În cea mai mare care sunt sau se declarã atei, agnostici,
parte a acestei lungi perioade de timp, „progresiºti”, marxiºti ori neomarxiºti
oamenii ºi-au vãzut de necazurile ºi etc. Într-o societate democraticã, existã
de bucuriile lor, de viaþa lor simplã, loc pentru toþi (aceasta este esenþa
împãrþitã, în cea mai mare parte, între democraþiei), atâta vreme cât nu se
muncã ºi odihnã, între luptã ºi tihnã. încalcã libertatea de credinþã ºi de
Secole la rând, grija de cãpetenie conºtiinþã a altora ºi nu se îngrãdeºte
a majoritãþii oamenilor a fost „pâinea manifestarea credinþei celorlalþi.
noastrã cea de toate zilele”, adicã
Este absurd sã condamnãm
preocuparea de vieþuire ºi, adesea, de regimul comunist, dar sã aplicãm în
supravieþuire fizicã. Oamenii cu trai continuare, unii dintre noi, metodele
decent ºi îndestulat au reprezentat în sale discriminatorii ºi exclusiviste. O
Europa, pânã prin secolul al XIX-lea, societate liberã trãieºte ºi îºi
între 2 ºi 5% din toatã populaþia. Asta manifestã libertatea ºi prin polemici,
nu înseamnã, în ciuda prejudecãþilor dar polemicile publice au rostul lor,
curente, cã oamenii de demult, fiind au formele lor decente, se adapteazã
sãraci din punct de vedere material, unui nivel înalt de civilizaþie ºi de
nu au putut cugeta liber, în limitele culturã civicã. Nu se poate face

polemicã publicã folosind limbaje ortodox ºi Ioan Lemeni, greco-catolic),
suburbane, lovituri sub centurã, prin Miºcarea Memorandistã (1881atacuri la persoanã, înverºunãri ºi 1894) ºi ajungând la 1918 (grecoameninþãri. Este trist cã, la trei decenii catolicul Iuliu Hossu, viitor cardinal ºi
de la revenirea în Cetate a libertãþii ortodoxul Miron Cristea, viitor
de credinþã ºi de conºtiinþã, unii o patriarh), slujitorii ºi ierarhii celor douã
neagã în numele „progresului”.
Biserici româneºti din Ardeal, ca ºi
Noi nu ºtim cum va fi viitorul, dar liderii laici de ambele confesiuni - deºi
trecutul românilor s-a construit în nu se iubeau mereu, ba, dimpotrivã,
mare parte prin idealul creºtin, prin aveau dese momente încordate ºi chiar
tãria credinþei ºi prin forþa Bisericii. conflicte - au fost împreunã, uniþi în
Recent, aceastã afirmaþie a mea, ca asumarea rolurilor de lideri ai naþiunii,
istoric, i-a deranjat pe unii „toboºari nelãsând sã rãzbatã nicio fisurã în
ai vremurilor noi”, care vor neapãrat exterior. Diferendele erau normale, dar
o lume urmãtoare atee, necreºtinã, pânã la credinþã, la patrie ºi la naþiune.
automatizatã ºi robotizatã. Aceºtia ar
Astãzi, crezându-ne atoateºtiutori,
prefera sã scoatem orice referinþã
religioasã din vieþile noastre ºi chiar
sã interzicem/schimbãm Imnul
Naþional, pentru cã acesta cuprinde
versuri de genul „Preoþi cu crucea-n
frunte, cãci oastea e creºtinã”. Ca
urmare, unii dintre aceºtia au pornit
polemici fãrã de principii, pline de
umori ºi de urã, adesea la adãpostul
anonimatului, vãdind o intoleranþã
cruntã ºi o inculturã crasã.
Din fericire, nu a fost aºa mereu.
Nici pe vremea când s-a fãcut aceastã
þarã, liderii nu se purtau cu mãnuºi,
ci se veºtejeau reciproc, se pârau, se
gratulau în limbaj colorat (domeniu
în care suntem campioni ºi astãzi!).
Dar, dincolo de orice orientare nu mai respectãm principii, valori ºi
politicã ºi chiar grad de culturã, au nici virtuþi. ªi, evident, nu mai avem
pus împreunã umãrul pentru þarã, respect nici pentru trecut ºi nici
aproape la unison, ca într-o simfonie. pentru profesioniºtii trecutului. Imnul
Exista parcã atunci un cuvânt de Naþional exprimã un mare adevãr: cel
ordine subînþeles: „sã nu hulim cele puþin pânã la 1848 ºi cu precãdere în
sfinte”, iar între acestea se aflau provinciile aflate sub dominaþie
credinþa, þara, naþiunea.
strãinã (unde trãiau mai mult de
Nu dau decât un exemplu ºi nu unul jumãtate dintre toþi românii de atunci),
din lumea laicã - care se inflameazã miºcarea de emancipare naþionalã a
mult mai acut ºi se repede uºor la fost condusã de preoþi, de „preoþi cu
invective - ci din viaþa noastrã crucea-n frunte”.
bisericeascã, greu încercatã ºi ea astãzi.
De pe la 1350-1400, românii din
De la 1744 (când Ioan Inochentie Transilvania (iar Transilvania
Micu Klein a convocat la Blaj un Sinod reprezintã azi circa 40% din teritoriul
General (un fel de congres naþional ºi populaþia României) nu au mai
românesc, dincolo de orice diferenþã avut voie sã aibã o clasã politicã laicã
confesionalã), trecând prin actul în nume propriu, românesc, adicã o
fundamental al naþiunii numit Supplex stare (sau o „naþiune”, cum se spunea
Libellus Valachorum (1791-1792) ºi de la 1500 încoace), cum aveau
semnat de Gherasim Adamovici nobilii (maghiari), saºii ºi secuii.
(ortodox) ºi Ioan Bob (greco-catolic),  continuare în numãrul urmãtor
Acad. Ioan-Aurel Pop,
prin Revoluþia de la 1848-1849
Preºedintele
Academiei Române
(Marea Adunare Naþionalã de la Blaj,
prezidatã de episcopii Andrei ªaguna,
www.art-emis.ro/editoriale
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CUGET, NU CUGETARE.

Am avut bucuria sã meditez, zilele acestea,
la câteva rânduri scrise de pãrinþii noºtri înãlþaþi în
Duh, ºi simt nevoia unor analogii.
Spun sfinþii pãrinþi cã, de multe ori, a cugeta, a
gândi, se confundã în mod greºit cu cugetele care
ne strãfulgerã mintea, mai rar sau mai des.
Dacã a cugeta, sau mai bine spus a gândi,
înseamnã a pãtrunde ceva cu mintea, a reflecta, a
medita sau a chibzui la ceva, cugetul este ceva ce
se iveºte în minte fãrã voie. Cugetele sunt de mai
multe feluri însã, toate, exercitã un atac puternic
asupra minþii noastre, pãtrund în inimile noastre.
Le stricã limpezimea, curãþia ºi continuitatea ºi
inundã conºtiinþa cu imagini, cu amintiri de cele
mai multe ori vãtãmãtoare, ºi chiar perverse. ªi
astfel, rãsare în inima noastrã neliniºtea, tulburarea,
mânia, mândria deºartã, nevoia de a susþine sau a
face cutare sau cutare lucru.
Atacul este gradual ºi stã în puterea noastrã de a
ne apãra, de a le respinge sau de a le face inofensive.
Primul moment este aºa zisamomealã. Sunt cugete
simple, gânduri oarecare intrate în mintea noastrã,
care nu provoacã o atitudine din partea noastrã.
Al doilea moment este însoþirea. Cugetul ne atrage
atenþia, îl îngãduim ºi începem sã stãm de vorbã cu el.
Urmeazãînvoirea cu cugetul. Îl acceptãm, înclinãm
cãtre el ºi suntem gata sã îl urmãm.
Momentul îngrijorãtor este însã acela în care
cugetul pune stãpânire pe inima noastrã. Mintea
noastrã parcã este dusã de furtunã, cugetele îºi fac
loc în ea ºi ne stricã toatã întocmirea noastrã cea
bunã. Acest moment îl numesc sfinþii pãrinþi
înrobire. Gradul cel mai înalt al stãpânirii noastre
de cãtre cugete, se numeºte patimã, ”când cugetul
cel rãu, cuibãrit multã vreme în sufletul nostru,
devine parcã o fire a lui, o obiºnuinþã a lui
permanentã”-Sbornicul-Arhiepiscopia ortodoxã
Alba Iulia-ediþia 2000, pag.163. A scãpa de aceastã
stare, se poate numai pe calea pocãinþei.
Dacã analizãm prin aceastã gradualitate vorbele
ºi faptele noastre ºi ale apropiaþilor noºtri,
reprezentanþilor noºtri, politicienilor ºi
guvernanþilor noºtri putem, uºor, sã stabilim cã
acestea nu izvorãsc dintr-o gândire asumatã, ci
dintr-un amestec de cugete înþelenite mai mult
sau mai puþin în inimile noastre, cã suntem înrobiþi
acestora, cã am cãzut în patima acestora.
Nu avem nicio analizã realã asupra cauzelor care
au determinat creºterea aberantã a preþurilor însã
cugetul pãtruns în mintea noastrã ne îmbãrbãteazã
cã trebuie sã avem o piaþã liberã, ºi cã pe o piaþã
liberã oricine poate stabili ce preþ poate. Este înrobire!
Nu avem nicio concluzie clarã asupra cauzelor care
au generat, brusc, un virus mortal, nãscãtor al atâtor
noi variante/valuri, habar nu avem de efectele
acestuia asupra organismului uman (au unii, din
când în când, revelaþii) însã în mintea decidenþilor a
pãtruns doar cugetul cel rãu cã doar prin multiple
vaccinãri putem sã stãvilim, când un val, când alt

val.... Este înrobire, sau patimã?
Dacã avem altã opinie, altã atitudine,
zãdãrnicim combaterea ...
Actualul ministru al sãnãtãþii, când PSD era în
opoziþie, avea o mulþime de soluþii televizate pentru
combaterea Covid-19: integrarea medicilor de
familie în programele de acþiune, testarea ca
principalã mãsurã pentru depistarea persoanelor
virusate, medicamente în farmacii pentru fazele
incipiente sau pentru formele uºoare. Acum, este
înrobit de carantinã, certificat verde ºi masca FFP2.
Actualul ministru al muncii, când PSD era în opoziþie,
avea o mulþime de soluþii televizate de majorare a
pensiilor, ºi de corectare a unei legislaþii proaste.Acum,
mintea îi este strãfulgeratã de alte cugete: nu se poate
schimba legea, nu putem sã corectãm doar pensiile
mici, vom pune câþiva lei la pensiile mizere... Eu
cred cã nu este înrobit, este împãtimit.
Urmare unei discuþii purtate în presã o instituþie
abilitatã din cadrul Consiliului Judeþean Mehedinþi
a dispus verificarea certificatelor de handicap. A fost
un cuget trecut prin mintea domnului director ºi
nicidecum o analizã temeinicã. Drept urmare, au fost
anulate câteva dosare, pentru câþiva amãrâþi, ºi a
rãmas lista integralã a “handicapaþilor”
instituþionalizaþi: angajaþi în instituþiile publice,
medici, avocaþi, ... Pãtimaº, domnul director.
Nimeni nu a realizat o analizã temeinicã a cauzelor
nesfârºitelor accidente rutiere, modul defectuos ºi
clientelar de eliberare a carnetelor de conducere, însã
mintea ministrului de interne a fost traversatã,
regulamentar se zice, de un cuget salvator: avem
nevoie imediatã (tot este pandemie, ºi toate devin
“urgente”) de încã 600 de radare, mai scoatem 600
de poliþiºti în stradã sã le mânuiascã, ºi rezolvãm
accidentele din România. Patimã curatã. Bani albi,
în conturi la vedere: afaceri “cinstite”.
Putem continua la nesfîrºit. Mi-am propus însã o
succintã abordare în speranþa cã vom reuºi sã facem
diferenþa dintre cugete ºi cugetare. ªi cã putem
înþelege mai bine stadiile de manifestare a cugetelor
rele. Pentru cã avem ºi cugete bune: amintirea unor
prieteni, a unor întâmplãri frumoase din viaþa noastrã,
a unor fapte bune pe care am reuºit sã le facem, sau
de care ne-am bucurat din partea celor dragi nouã.
De cugetele rele, care ne-au înrobit sau neau împãtimit, nu putem însã sã scãpãm decât prin
pocãinþã, în prezenþa Duhului Sfânt, bucurându-ne
de dragostea Tatãlui care ne este în Ceruri, ºi cu
ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos.
Sã stãm dragilor “cu bãrbãþie ºi cu stãruinþã la uºa
inimii, cu o aducere aminte tare despre Dumnezeu
ºi cu o neîncetatã rugãciune a lui Iisus Hristos în
suflet ºi prin aceastã pazã de gând sã tãiem cugetele
cele puternice ºi aþâþãtoare la rãzboi”- Episcopul
Teofan, Calea spre mântuire, Ediþia a 7-a, pag. 272.
Doame, Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu,
miluieºte-mã pe mine pãcãtosul! ªi întreaga lume!
Alexandru Enache
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Lupta pentru supravieþuire în
România covidatã
 urmare din pagina 7

Rezidu-ul excremenþial mengelian (posibil reptilian
extraterestru trimis sã practice Holocaustul Neamului
Românesc?) supra-auto-numit „Der Kommandant
der Aktion” a anunþat cã nevaccinaþii vor acoperi
cheltuielile de spitalizare din banii proprii.
Întreb: ce rezolvã actul pervers anunþat oficial ?
Dupã zeci de ani de cotizare la sistemul de
„asigurãri de sãnãtate”, pensionarilor li se reþin
din pensiile ºi aºa „ajustate”, procente pentru
„asigurarea de sãnãtate”. Nici ºeful statului
român, nici alþii ca el, cu miliarde de euro puºi
la pãstrare în bãnci din afara þãrii nu sunt supuºi
noilor rigori ale legii. În concluzie, tot cel de la
talpa þãrii trebuie sã plãteascã jaful de peste
trei decenii al României, ajunsã astãzi în
pragul falimentului.
Nedumerit, din nou întreb: de asta era nevoie?
Qui prodest? Nu am cunoºtinþe economice de
specialitate, dar ºtiu cã utilizarea unor fonduri
destinate unui scop declarat într-o direcþie
diferitã se numeºte delapidare. Pe
dumneavoastrã, domnilor guvernanþi capete neluminate, doamnelor ºi domnilor membri ai
Parlamentului României, vã întreb: cum se
numeºte utilizarea fondurilor reþinute fiecãrui
contribuabil, fiecãrui salariat ºi pensionar,
pentru „sãnãtate” (CAS) în alte domenii decât
cel prevãzut de lege, nu tot delapidare? Diferenþa
este una singurã: celei comise individual i se
spune delapidare, nu întotdeauna fiind
pedepsitã pe mãsura faptei, iar cea comisã sub
adãpostul dumneavoastrã poartã numele de
Hotãrâre de Guvern, sau Ordonanþã de ...
„urgenþã” (?) ºi este menitã sã distrugã ceea ce
a mai rãmas din amãrâta asta de þarã, din
populaþia ei, desconsideratã premeditat ºi
supusã exterminãrii de cãtre cãlãii criminali ai
Noii Ordini Mondiale. Se pare cã mai important
decât orice este faptul cã românul trebuie sã aibã
cât mai multe preocupãri - dintre care teama
indusã nu lipseºte - pentru a nu mai avea vreme
sã gândeascã. Nimic nu-i nou sub soare!
Vrând, nevrând, gândul mã poartã la din nou
interzisul „Luceafãr al poeziei româneºti”,
obligându-mã sã-i dau, încã odatã dreptate,
pentru înþelepciunea sa: „Unde eºti tu, Þepeº
Doamne, ca punând mâna pe ei / Sã-i împarþi
în douã cete: în smintiþi ºi în miºei / ªi în douã
taberi large cu de-a sila sã-i aduni / Sã dai foc
la puºcãrie ºi la casa de nebuni?...” - Cotroceni,
Victoria, Palatul Parlamentului (ordinea
conteazã mai puþin) aºa cum au procedat recent
aborigenii cu fosta clãdire a Parlamentului din
capitala australianã Canberra.
Ion Mãldãrescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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Magii din noi
ªtim cu toþii, din Sfânta Scripturã ºi din
Sfânta Tradiþie, cine au fost magii: oameni
învãþaþi, cu o stare materialã bunã sau foarte
bunã, care, printre altele, se ocupau ºi cu
cercetarea poziþiei stelelor ºi din acest studiu
descifrau viitorul omenirii, þãrii lor sau chiar
al unor persoane însemnate. Ei trãiau în
Orient. Cercetarea stelelor îi dusese la
concluzia cã trebuie sã vinã un Reformator al
vieþii religioase ºi morale a omenirii. Aºteptau
cu înfrigurare acest eveniment. Nu numai ei,
ci ºi în cadrul altor popoare existau înþelepþi
care ajunseserã la aceleaºi concluzii. Existau
ºi profeþi, adicã oameni înzestraþi cu puterea
de a descifra tainele viitorului. Toþi aceºtia
pregãteau lumea pentru venirea
Mântuitorului. Era o aºteptare ºi o speranþã
mai mult sau mai puþin mãrturisitã, mai ales
cã omenirea era scârbitã de starea de
decãdere a religiilor lumii vechi, de abuzurile
clerului acelor religii, de pãcãtoºenia în care
trãiau, de orgiile ce se petreceau la sãrbãtorile
religioase, de nenumãratele jertfe de animale
ºi de oameni, care se oficiau zilnic în numele
unor zeitãþi imaginare. Apariþia stelei
miraculoase îi face sã-ºi pãrãseascã familiile,
averea ºi toate rosturile ºi sã plece în cãutarea
Noului Nãscut.
ªi noi ne asemãnãm magilor din Biblie.
Câþi dintre noi nu simþim de multe ori nevoia
de schimbare a vieþii, a obiceiurilor noastre.
Simþim nevoia unei purificãri morale, unei
înãlþãri pe scara spiritualã. Oricât de mult
ne-ar place un pãcat, o patimã, la un moment
dat avem nostalgia stãrii de curãþenie din
copilãrie, am vrea sã fim iar curaþi sufleteºte,
aºa cum eram în copilãrie. Uneori nu suntem
mulþumiþi cu ocupaþiile noastre, cu meseria
pe care o practicãm ºi am vrea sã facem
altceva, care ne-ar înnobila, care ne-ar place
mai mult. Majoritatea suntem nemulþumiþi
de prezent ºi ne dorim un viitor mai fericit,
dacã nu pentru noi, mãcar pentru copiii
noºtri. Aºa cum aºteptau magii o schimbare,
o îmbunãtãþire a vieþii lor ºi a semenilor lor,
aºteptãm ºi noi, mai mult sau mai puþin
conºtient de aceasta.
Aflând de venirea Reformatorului, magii
pleacã în întâmpinarea Lui, ca sã I se
închine. Înfruntã pericolele unui drum lung
ºi plin de rãufãcãtori, îºi pãrãsesc rosturile
unei vieþi obiºnuite, familia, bunurile,
afacerile ºi pleacã sã-L întâlneascã pe
Împãratul Lumii, care S-a nãscut undeva.
Ispitele, capcanele ºi încercãrile sunt
multe, dar nici Dumnezeu nu rãmâne pasiv
la cãutarea lor. Informaþiile din Biblie ne
vorbesc numai de viclenia lui Irod, dar

tradiþia ne vorbeºte de mult alte încercãri
grele la care sunt supuºi magii, pentru a nu
ajunge la þintã.
ªi noi suntem supuºi la tot felul de ispite,
încercãri ºi hãþiºuri, când ne hotãrâm sã
pãrãsim viaþa pãcãtoasã, patimile noastre
de tot felul ºi sã ne îndreptãm spre Hristos
ºi viaþa curatã, pe care ne-o propune El.
Imaginaþi-vã un beþivan, care vrea sã se lase
de bãuturã, sau un fumãtor înrãit, care vrea
sã se lase de fumat, prin câte încercãri trec
pentru a-ºi învinge patima. Irod îi pândeºte
la tot pasul ºi încearcã sã-i înºele.
Magii reuºesc sã ajungã la Noul Nãscut din
ieslea Betleemului ºi I se închinã, aducândui daruri. Sunt fericiþi, cã ºi-au atins þinta.
Aºteptarea lor n-a fost zadarnicã, sacrificiile
drumului nu au fost degeaba. Ei n-au fost niºte
naivi, niºte romantici, ci au fost oameni învãþaþi,
pe care ºtiinþa nu i-a înºelat. Acum îºi vãzuserã
visul cu ochii ºi speranþa li se împlinise.
Creºtinul pãcãtos, care se hotãrãºte sã-ºi
schimbe viaþa, sã ºi-o îmbunãtãþeascã ºi sã se
apropie de Hristos, are posibilitatea sã-L
primeascã pe Domnul Hristos în fiinþa lui prin
Sfânta Împãrtãºanie, care este Trupul ºi Sângele
Mântuitorului. Hristos se naºte în ieslea sãracã
a sufletului omenesc. E o ºansã pe care numai
un Dumnezeu iubitor ne-o putea oferi!
Magii ascultã sfatul îngerului de a nu se
mai întoarce în þara lor pe drumul pe care
au venit, pentru a nu-l mai întâlni pe Irod.
Ei ascultã ºi se întorc pe altã cale în þara lor,
ca sã ducã acolo vestea cea bunã
compatrioþilor lor.
Biserica ne sfãtuieºte ca, dupã ce ne
spovedim ºi ne împãrtãºim, sã ne ferim ca
de foc sã nu mai pãcãtuim, sã ne
transformãm viaþa, sã devenim adevãraþi
creºtini, ca sã nu-L ucidem pe Hristos în
sufletul nostru, prin revenirea la pãcatele de
dinainte. Magii au ascultat, dar noi ascultãm
aceasta? Câþi dintre noi ne spovedim ºi ne
împãrtãºim, apoi, ieºind din bisericã,
începem sã vorbim cu rele, sã înjurãm, sã
drãcuim, sã ne certãm unii cu alþii, sã ducem
exact aceeaºi viaþã de pânã atunci? Câþi nu
ne oprim direct la cârciumã, ca sã bem alcool,
sã fumãm, sã bârfim, sã uneltim? Cui
foloseºte? Irod abia aºteaptã sã facem aceasta
pentru a-L goni pe Hristos din sufletul nostru,
pentru a fi cu el ºi a-i sluji lui ºi a-i face voia
lui, spre pierderea sufletului nostru.
Magii ne dau o lecþie de credinþã, de
speranþã, de ascultare, de luptã pentru
atingerea unui ideal mãreþ. Dumnezeu sã
ne ajute ca sã le fim asemenea!
Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda
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Nu mâncaþi fasole...

 urmare din pagina 6

Familia gorjeanului trãieºte din ajutorul social acordat de
Primãria Turburea ºi din alocaþiile copiilor.”
Când vezi cumîºi dau cu stângu-n dreptul guvernanþii declarând
declaraþii mai cã-þi vine sã-i faci palavragii de onoare, cã atât le-a mai
rãmas de adãugat în portofoliul lor. Una peste alta, ca sã nu mai avem
vorbe cã Ficusul de la Cotroceni stã ºi aºteaptã zãpada prielnicã pentru
schi, reproducem, probabil, cea mai parºivã declaraþie prezidenþialã de
când s-a „inventat” pe-se-de-uuuu: „La finalul anului trecut, clasa politicã
din România a dovedit maturitate democraticã. Printr-un proces care nu
a fost deloc uºor, dar care este firesc în orice democraþie a fost constituitã
o coaliþie solidã în Parlamentul României.Ca rezultat a fost instalat un
Guvern care trebuie sã asigure stabilitatea þãrii ºi sã conducã
societatea româneascã spre o nouã etapã de modernizare. Acest
Guvern trebuie sã îndeplineascã aºteptãrile cetãþenilor care doresc
soluþii concrete pentru a gestiona efectele produse de pandemie, de
criza energeticã, pentru implementarea deplinã a PNRR, care
reprezintã un obiectiv de prioritate zero, precum ºi pentru asigurarea
bunãstãrii ºi securitãþii þãrii noastre ºi cetãþenilor sãi în sens larg”.
Pentru ei, bunãstarea ºi aºteptãrile cetãþenilor au sens larg.
Ca atunci când, cu burta plinã de fasole, te trânteºti în pat, sunã
poºtaºul la uºã sã-þi dea factura la curent ºi riºti sã mori intoxicat
cu gazele proprii când vezi preþul.
Trãiascã maturitatea democraticã a celor care ºtiu cum sã
trãiascã! Dincolo de gardurile oficialitãþilor...
St. JUST

 Urmare din pag. 4

Un secol ºi...

în matca acelor naþiuni. Iuliu Maniu, prin viaþã, vorbã ºi faptã, prin
sacrificiul asumat, reprezintã o esenþã a conºtiinþei creºtine din spaþiul
românesc. Au mai fost mari oameni politici iubitori de þarã ºi neam,
dar extrem de puþini au exprimat forþa unei conºtiinþe. Pentru cã, aºa
cum spunea, cu secole în urmã, cronicarul Grigore Ureche,
”Dumnezeu, nu în mulþi, ci în puþini îºi aratã puterea.” În Iuliu Maniu
Dumnezeu ºi-a arãtat puterea. Puterea de a-i uni pe români, în credinþa
strãmoºeºtilor valori creºtine, sub sceptrul Regelui Ferdinand.
“Am luptat întotdeauna, spunea Iuliu Maniu la 21 noiembrie 1937,
pentru ideea naþionalã, pentru democraþia curatã, pentru
constituþionalismul nefalsificat, pentru introducerea unei concepþiuni
morale în viaþa de stat, ca ºi în cea socialã, care sã fie realizate printr-o
monarhie constituþionalã, întruchipare a demnitãþii naþionale ºi a
demnitãþii sociale. Eu de la calea mea nu mã abat, eu hotãrârile nu mi
le schimb. Eu ce ºtiu cã este bine pentru þara ºi poporul, asta fac…”
Nu poþi gândi ºi trãi ca Iuliu Maniu decât dacã-þi iubeºti þara
ºi Neamul ºi le aºezi deasupra existenþei tale.
Ileana MATEESCU

Horoscop
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)
În primele zile ale sãptãmânii apar cheltuieli,
însã îþi cresc ºi veniturile. Pe deasupra, te poþi
bucura ºi de favoruri sau cadouri din partea
celor dragi. Fii prudent la cumpãrãturi, pentru
cã existã riscul sã aparã pierderi de orice fel.
Perioada 13 - 15 ianuarie rãscoleºte relaþiile cu
anturajul apropiat, astfel cã de la un obiºnuit ºi
banal salut, poate ieºi un scandal cu acte în
regulã. Cumva gândirea ºi comunicarea sunt
obstrucþionate, astfel cã fiecare vorbeºte pe
limba lui ºi nimeni nu înþelege nimic. Prudenþã,
detaºare ºi fii cât mai scump la vorbã! Se pot
încheia relaþii apropiate într-un mod nebãnuit.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)
Eºti foarte solicitat în plan profesional, mai
ales de cãtre ºefi sau de oficialitãþi din diverse
instituþii. Fereºte-te sã vorbeºti prea mult despre
tine ºi despre subiecte pe care le cunoºti prea
puþin sau deloc. De mare folos îþi vor fi discuþiile
cu prietenii în zilele de 13 ºi 14 ianuarie, mai ales
dacã aceºtia sunt mai în vârstã decât tine sau mai
tineri, dupã caz. Se prefigureazã un nou capitol
relaþional în privinþa prietenilor. Desprinderi din
unele relaþii vechi, relaþii mai ales din sfera
profesionalã. Ultimele zile ale sãptãmânii aduce
dorinþã ºi putinþã de retragere din forfota
cotidianã. Fii prudent atât în privinþa sãnãtãþii, cât
ºi în plan profesional, la locul de muncã.

(22 Noiembrie - 21 Decembrie)
Este multã forfotã la serviciu, dar ºi în plan
personal ai planificate demult tot soiul de activitãþi
domestice. Raþionalizându-þi eficient timpul ºi
resursele, plus energia vitalã, vei putea finaliza totul
cu succes. Sãnãtatea fluctueazã, astfel cã este bine
sã te plimbi în aer liber, sã te odihneºti lecturând o
carte ºi sã te alimentezi corect. Intervalul 13 - 15
ianuarie aduce rãscoliri în relaþiile parteneriale. Mãrul
discordiei este reprezentat de ceva aflat de la ºi prin
persoanele din anturajul apropiat. Este vremea
reformulãrii unor parteneriate sau desprinderii de
ele, fie cã este vorba despre o relaþie de cuplu, fie
despre o colaborare profesionalã.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

(23 August - 22 Septembrie)

OBIECTIV mehedinþean
(13 - 19 ianuarie 2022)

Este o sãptãmânã controversatã, pentru cã
stãrile de spirit ºi situaþiile cãrora va trebui sã
le spui prezent sunt fluctuante, stresante ºi chiar
de neînþeles pe alocuri. Aminteºte-þi cã viaþa este
un film în care joci diverse roluri, din când în
când. Universul are grijã de toate nevoile tale,
doar cã trebuie sã-i permiþi acest lucru ºi sã ai
încredere, ºi în tine, ºi în el. Zilele de 13 ºi 14
ianuarie aduc îmbunãtãþiri ºi provocãri
financiare. O variantã ar fi primirea salariului,
alta ar fi primirea unor cadouri sau favoruri.
Posibil final de etapã financiarã vizavi de munca
proprie. Schimbãri legislative în plan profesional.
Evitã ziua de 15 ianuarie pentru cheltuieli de
orice fel!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Ai nevoie de odihnã ºi meditaþii interioare în
prima parte a sãptãmânii. Þine cont de nevoile
organismului tãu ºi îngrijeºte-te pe îndelete. Este
o perioadã dificilã în privinþa sãnãtãþii, astfel cã
ar fi bine sã urmãreºti atent semnalale
organismului ºi sã iei toate mãsurile necesare.
Chiar dacã în zilele de 13 ºi 14 ianuarie te vei
simþi ceva mai bine ºi dornic de a te implica în
multe ºi mãrunte, nu forþa nota. Este vremea
deschiderii unui nou capitol de viaþã ºi activitate.
Se vor contura cheltuieli, dar ºi posibile venituri
salariale bune. Este bine sã achiziþionezi numai
ceea ce-þi este strict necesar acum.

Zodia Rac

(23 Iunie - 22 Iulie)

Foarte interesante sunt relaþiile cu prietenii care
te înconjoarã încã de la începutul sãptãmânii.
Cu toate cã unele aspecte discutate cu aceste
persoane te pot necãji profund, undeva în
adâncul sufletului tãu vei recunoaºte cã sunt
adevãrate. Ai nevoie de un duº rece privitor la
viaþa ta, iar Universul considerã cã tocmai de la
ºi prin prieteni este potrivit sã-l primeºti. Totuºi,
ar fi bine sã renunþi la persoanele prea insistente
sau la cele care doar profitã de pe urma ta. În a
doua parte a sãptãmânii, sãnãtatea este
vulnerabilã, astfel cã va fi nevoie sã te odihneºti.
Informaþiile obþinute pe cãi neconvenþionale îþi
vor fi utile pe termen lung.

Zodia Fecioarã

Mentalul îþi este rãscolit la începutul
sãptãmânii, astfel cã ar fi bine sã eviþi
discursurile publice, deciziile majore ºi
semnarea unor documente cu implicare pe
termen lung. Posibile cãlãtorii, demersuri în
acest sens ºi discuþii cu persoane aflate în alte
þãri. Pe 13 ºi 14 ianuarie apar provocãri
profesionale ºi de imagine publicã. Vei avea
nevoie de forþã în cuvinte ºi de o prezentare
logicã ºi coerentã asupra activitãþii tale depuse
în câmpul muncii. Unii vor ticlui sã-þi gãseascã
nod în papurã la orice. Se finalizeazã o etapã
profesionalã, mai ales în ceea ce priveºte relaþiile
cu ºefii. Rãbdare ºi toleranþã!
Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

Multe ºi mãrunte se vor petrece în plan
financiar toatã sãptãmâna. Ecoul celor discutate
ºi petrecute va rãsuna multã vreme de acum
încolo. Ar fi bine sã faci ordine în tot ce þine de
acte, înscrisuri privitoare la bani, bunuri
patrimoniale ºi facturi. Eºti animat de gânduri
mãreþe, nobile, astfel cã sunt ºanse de
materializare a unor planuri personale ticluite
mai demult. Ziua de 15 ianuarie îþi poate aduce
tot soiul de controverse, dar nu le lua în seamã.
Colegii de serviciu te solicitã mult în a doua
parte a sãptãmânii, în special ºefii. Este vremea
sã-þi reformulezi sistemul valorilor morale ºi
spirituale, plus atitudinea faþã de tot ºi toate.

Zodia Scorpion

(23 Octombrie - 21 Noiembrie)
Relaþiile parteneriale sunt provocatoare, atât
în plan personal, cât ºi în plan profesional.
Aparent existã oportunitãþi de colaborare cu
ceilalþi, dar sunt numai aparenþe. Existã hibe
ascunse care îþi pot dãuna în viitor, dacã acum
accepþi sarcini profesionale noi. De asemenea,
ºi oficializarea unei relaþii matrimoniale este de
evitat, deocamdatã. Apar cheltuieli legate de
facturi, taxe, impozite, însã poate fi vorba ºi
despre penalizãri. Se recomandã prudenþã pe
15 ianuarie în mod special la banii ºi bunurile
comune cu alþii. Se contureazã un final de etapã
de câºtig de la ºi prin alþii. Rezolvarea unor
chestiuni privitoare la moºteniri ºi partaje.
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Zodia Sãgetãtor

Zodia Capricorn

(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Eºti dornic de afecþiunea celor dragi, de
compania lor ºi de a te ocupa de un hobby drag
sufletului tãu. Cumva existã o rupturã între tine
ºi cei dragi. Te afli pe o altã frecvenþã faþã de cei
apropiaþi de ceva vreme, astfel cã simþi foarte
bine diferenþele dintre voi. Îndatoririle
profesionale îþi oferã posibilitatea de a te detaºa
de neplãcerile amoroase ºi de a obþine succese
remarcabile. Lasã-te purtat de valurile vieþii ºi
îþi va fi mult mai bine din toate punctele de
vedere. Provocãri parteneriale interesante. La
serviciu se încheie o etapã ºi se va face loc alteia.
Deocamdatã, observã ceea ce se petrece ºi
analizeazã pe îndelete. Sãnãtatea este vulnerabilã.
Prudenþã ºi relaxare!

Zodia Vãrsãtor

(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Sãptãmâna debuteazã cu treburi gospodãreºti
ºi cu discuþii familiale. Predominã gustul dulceamar acasã, însã cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei
depãºi totul cu bine. Intervalul 13 - 15 ianuarie
animã segmentul amoros, rãscolindu-þi amintirile
ºi dorul de o persoanã iubitã, undeva, cândva.
Þine-þi firea ºi nu te lãsa luat de valul emoþiilor.
Sãnãtatea este vulnerabilã, astfel cã ar fi bine sãþi dozezi eforturile ºi sã-þi alegi, cu prudenþã, felul
în care rãspunzi la provocãri. Chiar dacã se
preconizeazã finalul unei etape sentimentale, fie
cã este vorba despre copii, fie despre persoana
iubitã, lasã-i pe ceilalþi sã se bucure de
strãlucirea ºi de cãldura ta sufleteascã! Sãnãtatea
este vulnerabilã, de aceea odihneºte-te ºi
îngrijeºte-te corespunzãtor.

Zodia Peºti

(19 Februarie - 20 Martie)
O sãptãmânã foarte interesantã vizavi de relaþiile
cu anturajul apropiat. Se întrezãresc discuþii,
întâlniri cu multã lume, însã ºi cãlãtorii pentru a
rezolva chestiuni personale sau profesionale.
Vorbeºte puþin despre tine ºi ascultã mai mult la
ce spun alþii. Vei fi foarte surprins de câte vei afla
spre folosul tãu. Acasã se animã atmosfera prin
reuniuni cu persoane dragi, pe care nu le-ai mai
vãzut demult. Totuºi ai grijã pe cine aduci în
spaþiul tãu personal, deoarece unii nu privesc cu
ochi buni realizãrile tale. Se conturezã un final
de etapã domesticã. Aventuri la finalul sãptãmânii.

Autor: AstroCafe.ro
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BNR a majorat dobânda de
politicã monetarã la 2%
Banca centralã a majorat lunea aceasta dobânda sa de
politicã monetarã de la 1,75 la 2%, cea mai micã valoare din
regiune, dupã ce nivelul inflaþiei de la sfârºitul lui noiembrie
trecut s-a menþinut aproape de 8% iar BNR anticipeazã o
evoluþie ascendentã a preþurilor în urmãtoarele luni.
Pentru sfârºitul anului, prognozele indicã valori ale ratei de politicã
monetarã cuprinse între 2,5 ºi 3,5%. În prezent, cu- 5,75% România
are cea mai mare dobândã real negativã din regiune.
Leul, ca ºi alte monede din regiune, a profitat de apetitul pentru
risc existent în rândul investitorilor iar cursul euro a coborât joia
trecutã la 4,9431 lei, minimul ultimelor patru luni. La sfârºitul
perioadei analizate, media a fost stabilitã la 4,9445 lei, într-o ºedinþã
în care transferurile s-au realizat între 4,941 ºi 4,951 lei.
Decizia BNR a avut ca efect creºterea indicilor ROBOR, care au
atins valori comparabile cu cele din martie 2020.
Miercurea aceasta, indicele la trei luni, în funcþie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte
de mai 2019, a scãzut de la 3,07 la 3,04%. Indicele la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a stagnat la
3,20%, iar cel la 12 luni, care reprezintã rata dobânzii plãtitã la
creditele în lei atrase nivel interbancar, s-a oprit la 3,28%.
Moneda americanã s-a depreciat dupã ce s-a anunþat cã în
decembrie au fost create 199.000 noi locuri de muncã, în timp
ce analiºti au prognozat apariþia a 400.000. În schimb, rata
ºomajului din SUA a scãzut de la 4,2% în noiembrie la 3,9%.
Euro a urcat miercurea aceasta la 1,1355 - 1,1415 dolari iar în
piaþa localã, media dolarului a crescut pânã la 4,3779 lei dar a
alunecat la finalul intervalului la 4,3541 lei.
Preþurile din Statele Unite au crescut în decembrie cu 0,5%,
faþã de majorarea de 0,8% din noiembrie. Inflaþia an/an s-a
majorat la 7%, cea mai ridicatã valoare începând cu iunie 1982.
Evoluþia a fost anticipatã în minuta ºedinþei de politicã monetarã
din decembrie a Rezervei Federale care indicã decizia unanimã
de încheiere în martie a programului de achiziþii de obligaþiuni
de Trezorerie, municipale sau ale companiilor din Statele Unite.
De asemenea, conform ºefului filialei Fed din St. Louis, prima
majorare a dobânzii cheie ar putea veni mai repede decât se
anticipa pentru a frâna creºterea inflaþiei.
Moneda elveþianã a atins la debutul perioadei un nou maxim
istoric de 4,7785 lei, dar a scãzut la sfârºitul ei la 4,7133 lei, dupã
deprecierea ei la 1,048 - 1,051 franci/euro.
Lira sterlinã a urcat marþi la 1,2009 euro, cea mai ridicatã
cotaþie începând cu februarie 2020, rezultat al anticipãrilor cã
Banca Angliei va majora, din nou, în februarie dobânda sa de
politicã monetarã. A doua zi, piaþa s-a echilibrat, astfel cã media
a scãzut de la 5,9370 la 5,9315 lei.
Deprecierea monedei americane a majorat plasamentele în metalul
galben care a crescut miercurea aceasta la 1.815 - 1.824 dolari astfel
cã preþul gramului de aur a urcatde la 253,2748 la 254,4439 lei.
Viitoarea înãsprire a politicii monetare a Fed a fãcut ca bitcoin sã
cunoascã cel mai negativ debut de an începând cu 2014. Luni, moneda
digitalã a scãzut pânã la 39.500 dolari, minim care nu a mai fost atins
din septembrie trecut. La finalul intervalului cotaþiile fluctuau între
42.490 ºi 44.070 dolari. Dupã o scurtã scãdere sub sub pragul de
3.000 dolari, ether se miºca miercuri între 3.210- 3.380 dolari.
Analiza cuprinde perioada 4 - 12 ianuarie.
 Radu Georgescu

informaþii
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COMUNICAT DE PRESÃ - NEREGULI CONSTATATE ªI
SANCÞIUNI APLICATE DE CÃTRE DSVSA MEHEDINÞI
PE PARCURSUL ANULUI 2021

Urmare a controalelor oficiale efectuate
în anul 2021 în domeniul sãnãtãþii
animalelor au fost identificate
urmãtoarele tipuri de neconformitãþi:
- vânzare sau înstrãinare a animalelor fãrã
documente sanitar veterinare în vigoare;
- nerealizarea programului strategic 2021;
- mijloace de transport neautorizate
sanitar veterinar;
- eliberarea de documente sanitar veterinare
altele decât cele prevãzute în legislaþie.
Pentru deficienþele constatate cu
ocazia controalelor au fost aplicate
sancþiuni contravenþionale constând în
5 sancþiuni contravenþionale 17.400
Bunãstarea animalelor
Urmare a controalelor oficiale efectuate
în anul 2021 în domeniul sãnãtãþii
animalelor au fost identificate
urmãtoarele tipuri de neconformitãþi:
- neasigurarea condiiþilor minime de
bunãstare animalelor (câinilor)
Pentru deficienþele constatate cu
ocazia controalelor a fost aplicatã
sancþiune contravenþionalã constând în
valoare 1.500 lei.
Siguranþa alimentelor de origine animalã
La nivelul unitãþilor înregistrate sanitar
veterinar conform Ord. ANSVSA nr. 111/
2008 au fost constatate ca principale
neconformitãþi urmãtoarele:
ambalarea
ºi
etichetarea
necorespunzãtoare a produselor
alimentare comercializate;
- depozitarea în condiþii improprii a
produselor alimentare destinate
comercializãrii cãtre consumatorul final;
- manipularea produselor alimentare de
origine animalã fãrã a respecta bunele
practici de igienã;
- neîntreþinerea spaþiilor ºi echipamentelor
în condiþii care sã nu punã în pericol
calitatea ºi siguranþa produselor;
- lipsa documentelor care sã ateste
monitorizarea stãrii de sãnãtate a personalului
implicat în activitãþi de producþie.
Siguranþa alimentelor
de origine non animalã
Urmare a controalelor oficiale efectuate
în anul 2021 în domeniul siguranþei
alimentelor de origine nonanimalã au
fost identificate urmãtoarele tipuri de
neconformitãþi:
- neconformitãþi structurale ºi funcþionale:
- neîntreþinerea spaþiilor (pereþi ºi
plafoane cu infiltraþii sau acumulãri de
fum, pavimente cu crãpãturi, ferestre fãrã
site de protecþie), utilajelor, ustensilelor
ºi a echipamentelor de lucru (rastele,
mese de lucru ºi veselã neigienizatã);
- lipsa spaþiului de depozitare a
materialelor ºi instrumentelor de

curãþenie ºi a substanþelor dezinfectante;
- nerespectarea circuitului personalului
în unitate, vestiar nefuncþional;
- sursa apã caldã nefuncþionalã;
- iluminat neprotejat;
- neefectuare acþiuni DDD;
- neconformitãþi privind transportul;
- mijloace de transport neigienizate ºi/sau
neînregistrate;
- neconformitãþi privind personalul;
- manipularea alimentelor cu încãlcarea
normelor privind siguranþa alimentelor;
- lipsa/neactualizarea documentelor
privind atestarea stãrii de sãnãtate a
personalului lucrãtor;
- lipsa echipamentului de protecþie sau
echipament incomplete/murdar;
- personal neinstruit în materie de igienã;
- neconformitãþi privind managementul
deºeurilor:
- lipsa recipientelor de precolectare a
deºeurilor;
- eliminarea necorespunzãtoare a
deºeurilor din unitate
- neconformitãþi privind produsele
alimentare:
- nerespectarea normelor privind
etichetarea produselor alimentare;
- nerespectarea normelor de depozitare a
produselor alimentare;
- depozitarea necorespunzãtoare a
ambalajelor;
- neconformitãþi privind sistemul HACCP
- plan HACCP nerevizuit;
- neîntocmire proceduri bazate pe
principiile HACCP;
- documentaþie HACCP parþial întocmitã;
- monitorizãri incomplete.
Pentru abaterile de la normele pentru
siguranþa alimentelor au fost aplicate un
numãr de 179 sancþiuni contravenþionale din
care 155 avertismente conform O.U.G. nr. 2/
2001 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
ºi 24 sancþiuni contravenþionale conform
H.G. 984/2005 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare în valoare de 112.600 lei.
Au fost retrase de la comercializare ºi
distruse 334,78 kg produse de origine
nonanimalã neconforme în valoare de
1846,901 lei.
Total sancþiuni aplicate de DSVSA în
anul 2021: 47 sancþiuni în cuantum total
de 209.200 lei, din care:
a) 24 sancþiuni în domeniul siguranþei
alimentelor în cuantum de 112.600 lei
b) 13 sancþiuni în domeniul sãnatãþii
animale în cuantum de 21.000 lei:
Au fost emise un numãr de 4 Ordonanþe
de interzicere (O.I.A.), conform Ordinelor
A.N.S.V.S.A. nr: 111/2008, 57/2010, 16/
2010 ºi 44/2017:
Director Executiv, Dr. Mariþoiu Valentin
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Mehedinþeni de Liga 1
Doar trei fotbaliºti mehedinþeni s-au
regãsit pe gazon în prima parte a sezonului 20212022 din Liga 1. Descoperit de antrenorul Miºu
Vintilã la Unirea Tricolor Drobeta Turnu Severin,
mijlocaºul Dragoº Constantin Albu (20 ani) a fost
mehedinþeanul care a evoluat cel mai mult în cele
21 de etape disputate din sezonul regular. Ajuns
la FCU Craiova în 2020, de la FC Utrecht II
(Olanda), Albu (foto) a evoluat în Liga 1 timp de
1467 minute, în 18 meciuri, pentru echipa
patronatã de Adrian Mititelu.
Dragoº Albu a fost urmat în topul celor mai
utilizaþi mehedinþeni în Liga 1 de mijlocaºul
orºovean Eduard Gabriel Radaslavescu (17 ani),
care a bifat 291 minute, în 8 partide, fiind titular
doar în meciul cu FCSB, pierdut de echipa sa Farul
Constanþa, cu 1-0, în etapa a 13-a. Legitimat la
CFR Cluj, atacantul severinean Adrian Mihai Gâdea
(21 ani) a evoluat în 7 partide, toate din postura de
rezervã, timp de 61 minute. Niciunul dintre cei 3
mehedinþeni utilizaþi în actualul sezon nu a marcat.
Dupã ce debutase sezonul trecut în Liga 1,
Programul etapei a 22-a din Liga 1
Vineri, 21 ianuarie
Ora 20.00: FC Argeº - Dinamo Bucureºti
Sâmbãtã, 22 ianuarie
Ora 14.30: Chindia Târgoviºte - FC Voluntari
Ora 20.00: Universitatea Craiova - Rapid
Duminicã, 23 ianuarie
Ora 14.30: CS Mioveni - Academica Clinceni
Ora 17.00: UTA Arad - Gaz Metan Mediaº
Ora 20.00: FCSB - CFR Cluj
Luni, 24 ianuarie
Ora 17.30: FC Botoºani - Sepsi Sf. Gheorghe
Ora 20.00: Farul Constanþa - FCU Craiova
Clasament
1. CFR Cluj
21
2. FCSB
21
3. Voluntari
21
4. Botoºani
21
5. Univ. Craiova
21
6. Farul
21
7. Rapid
21
8. FC Argeº
21
9. UTA Arad
21
10. Sf. Gheorghe
21
11. Chindia
21
12. CS Mioveni
21
13. Mediaº
21
14. FCU Craiova
21
15. Dinamo
21
16. Clinceni
21

Liga 1
19 0
14 5
11 4
8 10
9 5
9 5
8 8
8 4
6 9
5 11
5 7
5 6
5 5
4 7
3 3
2 5

2
2
6
3
7
7
5
9
6
5
9
10
11
10
15
14

Se rupe Guvernul?!

32-8
38-17
25-20
21-19
36-23
23-13
26-21
19-18
17-15
21-18
13-17
13-27
17-25
15-21
15-43
15-41

57
47
37
34
32
32
32
28
27
26
22
21
20
19
12
11

fundaºul orºovean Adrian Marian Moescu (20
ani) a prins, în actuala stagiune, o singurã datã
lotul la FC Botoºani, însã a rãmas doar pe banca
de rezerve. În aceeaºi situaþie s-au mai regãsit
fundaºul severinean Denis Mirel Benga (17 ani),
la Universitatea Craiova, ºi fundaºul orºovean
Emanuel Vlasi Martinovici (17 ani), la Farul
Constanþa. Utilizat sezonul trecut în 2 jocuri de
FCSB, atacantul orºovean Gabriel Mirel Fulga (17
ani) a jucat în actuala stagiune doar în
Campionatul Naþional de Juniori U19 pentru
echipa bucureºteanã, în timp ce mijlocaºul
severinean Robert Dumitru Jerdea (18 ani),
debutant ºi el în campionatul precedent din Liga
1, a fost împrumutat de Academica Clinceni în
Liga 2, la Unirea Constanþa. Jerdea ar putea reveni
în aceastã iarnã la echipa ilfoveanã, care se
confruntã cu grave probleme de efectiv.
În actualul sezon de Liga 1, judeþul Mehedinþi a
fost reprezentat ºi de un antrenor. Este vorba despre
Flavius Stoican, însã acesta n-a rezistat decât 3 etape
pe banca echipei FCU Craiova, interval în care oltenii
au acumulat doar 1 punct. Stoican a semnat recent

cu Dinamo Bucureºti ºi va încerca sã salveze echipa
de la retrogradare. Dupã o pauzã de o lunã, Liga
1 se reia la sfârºitul sãptãmânii viitoare.

Balaure ºi Coadã,
titulari în Liga 2
În Liga 2, cinci fotbaliºti mehedinþeni au jucat
în prima parte a campionatului, iar 2 dintre ei
au fost componenþi de bazã la echipele la care
sunt legitimaþi. Cel mai prolific a fost mijlocaºul
Silviu Balaure (25 ani), care a marcat 7 goluri
pentru FC Hermannstadt Sibiu, la care a evoluat
pe parcursul a 973 minute, în 16 jocuri, în timp
ce fundaºul severinean Ionuþ Viorel Coadã (24
ani) a jucat în 15 etape ºi a bifat 1.337 minute
pentru Unirea Slobozia.
una dintre pretendentele la promovare.
La CSA Steaua Bucureºti, mijlocaºul Mãdãlin
 Mircea Oglindoiu
Mihãescu (33 ani) a jucat în 13 etape, dar
Clasament Liga 2
numai 480 minute, fiind titular în doar 3 1. Petrolul Ploieºti
16
14 0 2 35-5 42
partide. Mijlocaºii severineni Robert 2. Hermanstadt
16
10 5 1 33-12 35
Jerdea (18 ani) - 279 minute în 10 etape 3. Universitatea Cluj 16
11 0 5 25-14 33
pentru Unirea Constanþa ºi Robert Eusebiu 4. Concordia Chiajna 16
9 5 2 17-6 32
16
8 4 4 39-12 28
Licã (24 ani) - 102 minute în 5 partide în 5. FC Buzãu
8 4 4 20-11 28
tricoul echipei Astra Giurgiu s-au regãsit 6. CSA Steaua Bucureºti16
8 2 6 26-22 26
ºi ei pe teren în cele 16 etape disputate în 7. FK Miercurea Ciuc 16
8. Unirea Slobozia
16
6 6 4 21-13 24
eºalonul secund.
Liga 2 se reia pe 26 februarie, iar FC 9. CS Comunal ªelimbãr16 6 5 5 18-21 23
16
6 4 6 15-14 22
Hermannstadt, la care este legitimat 10. Unirea Dej
11. Metaloglobus Buc.16
6 4 6 18-20 22
mehedinþeanul Silviu Balaure (foto), este

 urmare din pagina 1

Dar TVA-ul scãzut înseamnã ºi venituri mai mici la buget ºi este o întreagã spiralã care porneºte.
Trebuie sã luãm mãsuri al cãror rezultat, dupã ce trece aceastã perioadã, sã fie salvarea acelor companii
profitabile, companii care pot sã meargã mai departe ºi nu sã salvãm pe toatã lumea. În acelaºi timp este
foarte important sã ajutãm ºi pe consumatori (…) dar foarte important sã-i ajutãm în primul rând pe cei
vulnerabili ºi apoi pe restul cetãþenilor, deci trebuie sã facem niºte prioritãþi. (…)
Ar fi foarte ciudat interpretatã de agenþiile de rating care vor veni în martie cu prima evaluare, un început de
derapaj sau o situaþie în care ne-am propus un deficit pentru 2022 ºi deja sã venim cu mãsuri care ar pune
în pericol atingerea acelei þinte din prima lunã a anului. Ar arãta foarte bizar ºi nu cred cã ne dorim acest
lucru”, a fost declaraþia datã de Florin Cîþu.
capital.ro

12. Politehnica Iaºi 16
6
13. Ripensia Timiºoara16
5
14. Politehnica Timiºoara16
6
15. Viit. Pandurii Tg.Jiu16
5
16. FC Braºov
16
3
17. Unirea Constanþa 16
2
18. Dunãrea Cãlãraºi 16
1
19. Astra Giurgiu*
16
5
20. Dacia Unirea Brãila 16
0
*echipã penalizatã cu 14 puncte

3
6
2
5
3
2
4
4
2
din

7 20-16 21
5 17-18 21
6 18-22 20
6 15-19 20
10 14-28 12
12 13-44 8
11 12-33 7
7 17-22 5
14 7-48 2
cauza datoriilor
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Sucã ºi ninsoarea, elevii fãrã mascã, clopotu’ nou di la Strehaia ºi
joaca de-a energie scumpã a lu’ nea ministru’ de Mehedinþi

Veni ninsoarea, trei metri stratu’
de zãpadã, sã umplu pãnã ºi Valea
lu Dinu de omãt, sã dedeau copiii

Cu ceva carte, la asta mã refeream.
Mã nepoate, adusãrã clopot nou
la mãnãstirea Strehaia, pesemne ãla

Concurenþã, susþine cã STATU este
vinovat... Cum sã plãtim o facturã
la un HOÞ? se întreba Ministru

la sãniuº, de ziceai cã nu mai e
nevoie de altã distracþie, numai
chiote sã auzeau pãnã la Schela.
Bine, în vis, cã dete trei fulgi ºi
sã panicarã severinenii, ieºisãrã
sã dea fulgii de pe maºini de
ziceai cã vine potopu’. Bag samã
cã fu cam mare aºteptarea pe
prima ninsoare, da sã dusã cum
veni. Acuma cicã sã aºteaptã
urmãtoarea, sã pregãti ºi Tanþa lu
Pecingine, bãgã toate lemnele în
casã, pe sub pat, pin beci, pi la
aragaz, zisã cã dacã vine prãpãdu’
sã sã asigure.
Între timp, pi la ºcoli, elevii dau
din colþ în colþ, cã nu toþi au bani
de mãºti omologate dupã noile
ordine transmise, drept pentru care
o mascã sã poartã ºi câte o
sãptãmânã întreagã. Cã la noi mai
întâi sã dispun mãsurile ºi dupã aia
sã vãd consecinþele. Acuma, dacã
tot le vin tabletele, sã vezi Netflix ºi
jocuri în ore, cã ºi aºa ãºtia doi ani
nici nu ºtiu când au trecut pentru
ei ºi dacã au mai rãmas cu ceva.

vechi s-o fi distrus di la ploi, di la
fieru’ de trebuia topit, cine ºtie de
la ce. Cert e cã ãsta nou o sã sã
audã pãnã la ultimul palat, pãnã la
ultima pirandã ºi puradel, sã vezi
ce rugãciuni o sã sã facã la fiecare
tragere. Da nu e rãu, nu e, numai
sã o vedem ºi p-asta.
Mã fraþilor, nea Virgil ieste pe

Popescu. Cicã sã reclame cetãþenii,
zisã nea ministru’ di la Mehedinþi.
Numai cã nici nea fostu prmier
Mihai Tudose nu sã lãsã mai prejos
ºi zisã cã „ne îmbãtãm cu apã rece.
Compensarea facturii e ajutor, dar
statul compenseaza tot din banii
noºtri, cã nu a câºtigat statul la
Loteria americanã, nu, tot din taxele

| Foto: Colaj - www.romaniatv.net

post de DEMARATOR de controale,
prin inspectorii OPC, la firmele
furnizoare de gaz ºi curent
electric... I-a fãcut HOÞI pe
furnizorii de energie electricã ºi
gaze. Chisãliþã, ºefu’ de la

ºi impozitele noastre (se plãteºte
compensarea). În loc sã avem bani
de creºteri de salarii, creºteri de
alocaþii, investiþii, compensãm
facturi umflate artificial de jucãtori
din piaþã. Un ministru nu are voie

sã se plângã, un ministru trebuie
sã zicã ce a fãcut. De plâns,
plângem noi. L-am auzit ºi zgârie
logica”, a declarat Tudose.
Ministrul Energiei, nea Virgil
Popescu, s-a plâns marþi ºi
miercuri cã majoritatea firmelor de
energie ºi gaze nu respectã legea
privind plafonarea ºi compensarea
facturilor ºi i-a îndemnat pe cetãþeni
sã facã reclamaþii dacã bãnuiesc
nereguli la facturi. ºi asta, deºi
parcã ‘mnealui e ministru la
Energie?!
Mã nepoate, da o replicã pe tema
asta cu preþurile la energie ºi
facturile uriaºe, veni ºi di la fostu’
conseler prezidenþial, nea
Sebastian Lãzãroiu, care zice cam
aºa: “Ameþitul ãla de la Energie dã
vina pe furnizori, dar mi-e teamã
cã nu e deloc aºa. Mi-e teamã cã
nu prea existã soluþii realiste ºiatunci ies lãutarii la înaintare, cu
Marcel în frunte, zici cã PSD e în
opoziþie sau a fost plecat din þarã
în ultimele luni. Mã bucur mult
pentru liberali cã au ales sã
guverneze cu lãutarii în vremuri de
crizã. Bine, nici ei nu sunt mai breji,
dar pesediºtii au vocea mai
puternicã ºi acoperã mieunatul lui
Cîþu. Pariez cã ºi bilanþul valului
cinci al pandemiei îl vor deconta
tot liberalii, deºi PSD are în curte
Sãnãtatea. Între doi proºti ajunºi la
guvernare, câºtigã întotdeauna cel
care ºtie sã cânte mai frumos”.
Curat-murdar, coane Lãzãroiu,
ameþitu’ di la Energie, auzi la el...
Da pãnã data viitoare, atenþie la
facturi, sã fiþi iubiþi ºi optimiºti!
 nea Mãrin

