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Atac la siguranţa naţională!Atac la siguranţa naţională!

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎn vreme ce la noi
companiile având capital
majoritar de stat sunt de-
structurate, falimentate,
spre a se justifica şi impune
„privatizarea” lor, dar nu
pentru a aduce un aport de
investiţii care să asigure
dezvoltarea lor în folosul
poporului român, ci pentru a
extrage pachetul majoritar
de acţiuni din proprietatea
Statului, o decapitalizare 
a patrimoniului naţional
menită a facilita procesul de
diminuare până la disoluţie
a suveranităţii economice a
ţării (primul pas spre
disoluţia suveranităţii terito-
riale), companiile similare
din Ungaria sunt puse la
adăpost prin măsuri-
le protecţioniste ale
guvernanţilor de la 
Budapesta. Companii
subvenţionate şi, nu în ul-
timul rând, supracapitalizate
pentru a asigura asaltul
economic al Ardealului.
Pentru că, dincolo de aca-
pararea „micii economii” de
către firmele private ungare,
pe ţintarul împingerii 
sub capitalul maghiar a
economiei zonale şi a fluxu-
rilor financiar-bancare 
din Ardeal, segmentul
economiei mari, acolo unde
fiinţează companiile de stat
româneşti, domeniu rămas
până mai ieri „descoperit”, a
intrat în sfera de interes 
a Budapestei. Și doar
guvernanţii noştri se fac că
nu observă masiva infuzie
de capital unguresc în
Ardeal.

Un proces care s-a
derulat în deja arhicunos-
cuta strategie a paşilor
mărunţi, care a început prin
destructurarea, decapi-
talizarea şi falimentarea
băncilor autohtone din
Ardeal, care ar fi putut ges-
tiona fluxurile financiare şi
investiţiile de capital pur
românesc diin zonă, a fost
continuat prin invazia în
etape cu zeci de firme
maghiare pe structuri eco-
nomice tot mai diversificate
(dar în special pe seg-
mentele comerciale ale 
momentului, precum televiz-
iunea digitală şi telefonia
mobilă), iar astăzi se
consemnează tentativa Bu-
dapestei de a acapara ul-

timele mari companii de stat
din economia României.
Societăţi având dimensiuni
mult prea mari pentru a
putea fi „privatizate” prin in-
termediul micilor firme
maghiare care au invadat
Ardealul.

Iar astăzi, la portav-
ocea vânzării României pe
bucăţi, a venit, prin trădările
succesive ale guvernanților,
și rândul Poştei Române. O
companie apetisantă, atât
prin nivelul veniturilor pe
care le-ar putea dezvolta
într-un management perfor-
mant, cât şi prin uriaşul pat-
rimoniu reprezentat de
oficiile pe care le deţine în
ţară. Şi care, intrate pe
mâna Budapestei, pot de-
veni un vârf de lance în pro-
cesul de maghiarizare.

Şi nu trebuie să
uităm că printre „asociaţile”
care, la 1880, au contribuit
financiar la susţinerea pro-
cesului de maghiarizare a
românilor din Ardeal s-a
numărat şi cea a breslei
postaşilor maghiari. Nu tre-
buie să uităm că, un secol şi
ceva mai târziu, asociaţii
similare au contribuit finan-
ciar la înfiinţarea primelor
universităţi particulare
maghiare din România.

Dar, mai ales, nu
trebuie să ignorăm faptul
că, de două decenii în-
coace, Poşta Maghiară
(Magyar Posta) s-a implicat
activ în promovarea
acţiunilor iredentiste. Iar
astăzi, guvernanţii noştri vor
să privatizeze serviciile
postale de stat, lucru pe
care nu l-a mai făcut nici o
altă ţară, afișând cu o mân-
drie tâmpă, ca o mare re-
alizare, prezenţa ca ofertant
a companiei „Magyar
Posta”! Şi nu este vorba
doar de o simplă ignorarea
a istoriei recente! Ci de o
trădarea efectivă la care se
dedă Guvernul Ponta prin
intenția de a privatiza
Poșata Română și
anunţarea ofertantului de la
Budapesta la nici o lună de
la cea mai făţişă acţiune
iredentistă sprijinită de
Poşta Maghiară. În speţă,
expedierea către mai multe
şcoli din Maramureş (şi nu
numai) a unor scrisori re-
vizioniste semnate chiar de
vicepremierul Ungariei.

O „corespondenţă”
asumată de Guvernul Un-
gariei, şi faţă de care
autorităţile noastre nu au

luat nici o poziţie, deşi, pli-
curile, purtând antetul exec-
utivului de la Budapesta,
conţineau și scrisoarea vi-
cepremierului Ungariei, dar
şi o brosură ce îndeamnă
etnicii maghiari „să strângă
rândurile pentru păstrarea
natiunii maghiare”.

Astăzi, această
oficină de propagandă a
iredentismului pofteşte 
la privatizarea Poştei
Române. Şi este admirată
de nătângul ministru al
societăţii informaţionale,
Dan Nica, menţionată chiar
ca o mare companie pe
care statul român a reuşit,
iată, să o atragă la stupul cu
miere.

Or, este inacceptabil
să acceptăm prezenţa la
procesul de privatizare a
unei companii care şi-a
manifestat făţiş pornirile re-
vizioniste. Mai ales că nici
nu este greu să ne
imaginăm ce va urma după
o asemenea „privatizare”.
Constituirea unei societăţi
ce va folosi ca „siglă” sim-
bolurile secuieşti şi care nu
va avea nici o problemă să-
şi oblige angajaţii să înveţe
maghiara (iar avertizările
primarului Raduly Robert
că, în secuime, toţi angajaţi,
inclusiv corespondenţii de
presă, trebuie să ştie
maghiara, nu sunt deloc
întâmplătoare!) şi nici nu va
putea fi împiedicată să-şi
afişeze sigla (în mod cert
având la bază cârpa
secuiască) în toate cele
7100 de oficii din România.

Oare nu este sufi-
cient că unii operatorii de
telefonie mobilă şi-au setat
deja „roboţii” în maghiară?

De fapt, iar aici este
nevoie ca românii să fie sol-
idari, nici măcar nu trebuie
să acceptăm privatizarea
serviciilor postale de stat!
Este vorba atât de siguranţa
datelor şi corespondenţei
noastre, cât şi de apărarea
unei instituţii parte a
identităţi noastre naţionale.

●

Să ne luăm țara înapoi!Să ne luăm țara înapoi!

Sorin
Andrei

CCum este posibil ca
un cetăţean, care nu este nici
bolnav cu capul şi nici nerod,
dar a fost adus în sapă de
lemn de către politicienii de
tip FSN, să considere că ab-
solut orice alţi politicieni vor
veni vor proceda aidoma
celor de până acum, ba, cul-
mea paradoxului, să-i voteze
tot pe vinovaţii pe care, de al-
tfel, îi acuza?! 

Cam toată România
se-ntreabă şi se miră faţă 
de această ciudăţenie!
Bineînţeles, nu-i luăm aici în
calcul pe românii care au
votat cu ”FSN-ul” din convin-
gere şi nici pe cei care
votează din interes. Primilor
să le dea Dumnezeu minte,
iar celorlalţi să le dea şi nişte
modestie dacă nu chiar şi
puţină smerenie. Noi ne
întrebăm ce este de făcut cu
cei care înjură, la greu, ”FSN-
ul” şi cu toate astea îl
votează, precum şi cu cei
care înjură dar nu mai
votează cu nimeni mergând
pe ideea că tot ”FSN-ul” va
ieşi?!

Totuşi o explicaţie la
acest comportament aberant
există, iar ea este prezentată
de anumite voci ca fiind una
elaborată în laboratoarele
”FSN-iştilor”. O fi aşa, n-o fi,
nici nu mai contează. Tot ce
importă este gradul de risc
imens pe care-l generează
acest comportament. Cu
toate astea, poporului ”vino-
vat” trebuie să i se acorde
măcar câteva circumstanţe
atenuante. Păi, am trecut
printr-o revoluţie (garnisită cu
o lovitură de stat)
anticeauşistă şi, pe alocuri,
revoluţia a fost chiar şi
anticomunistă, după care
poporul se aştepta să
înceapă să trăiască,
materialiceşte, mai bine.

Unii, mai puţini, cre-
deau c-o să fie mai bine chiar
şi spiritual. La aceste
speranţe li s-a răspuns cu o
perioadă de mari dezamăgiri
între 1990 şi 1996. Scăpam
de-un comunism păgân şi
dam peste un haos imposibil
de definit care punea, de fapt,
bazele unei ţări de tip ”sat
fără câini” în care puterea
aleasă fură până la stingerea
fizică a celor care au ales-o!

A mai existat o zvâc-
nire de nădejde în ’96, dar s-
a stins rapid. Ne-a fost din
nou călcată-n picioare

speranţa legată de ”ţepele din
Piaţa Universităţii”, iar acum,
mai nou, ni s-a aruncat prob-
abil cea mai mare ”plasă”, de-
sigur tot la nivel de speranţă,
dată de o înfrăţire în contra
naturii între un partid socialist
şi altul liberal. Toate aceste
dezamăgiri, pentru că par-
tidele post-decembriste au, în
fapt, o singură doctrină –
aceea a manipulării fraudu-
loase a banilor publici, n-au
făcut altceva decât să ducă la
o pervertire masivă a su-
fletelor şi a logicii cetăţenilor
ţării noastre. Nu toţi oamenii
au tăria de a înfrunta, măcar
cu mintea, 23 de ani de
minciună, sfidare şi jaf. Şi
atunci mintea li se mai şi
poceşte.

Cu toate astea, par-
tidele naționaliste trebuie să
se adreseze în continuare şi
acestor români, pentru că,
mai devreme sau mai târziu,
şi ei se vor convinge şi se vor
alătura efectiv politicilor
naţionale şi creştine spre re-
punerea ţării pe un drum
drept. Doar că acest declic
trebuie să se realizeze cât
mai repede deoarece ”FSN-
iştii” şi ai lor trag acum, mai
abitir decât oricând, din trupul
vlăguit al ţării, din banii noştri
ai tuturor, ai celor care am
votat cu alţii, ai celor care n-
am votat deloc şi ai celor care
am votat cu ei.

Politicile promovate
de partidele naționaliste se
bazează pe acele sentimente
ale activismului politic adânc
înrădăcinate în morala
creştină. Și pleacă de la pre-
miza că România trebuie să
fie condusă de oameni care
dau şi nu care iau, oameni
jertfelnici, oameni implicaţi,
oameni militanţi, oameni care
să priceapă odată pentru tot-
deauna că, pe termen lung,
când întregii ţări îi va fi bine şi
lor şi copiilor şi nepoţilor lor le
va fi bine.

Scopul politicianului
este, clar, acela de a lua put-
erea, doar că scopul puterii
trebuie să fie acela de a real-
iza binele întregului popor, nu
doar pe al lui şi-al acoliţilor
săi. De aceea, trebuie să
luăm România din mâinile ac-
tualilor criminali şi să o redăm
țării, oamenilor normali.

Să facem o politică
nu „din ură pentru cei ce au,
ci din dragoste pentru cei ce
n-au”.

●
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Despre dezmembrarea Frontului Popular și dispersarea Despre dezmembrarea Frontului Popular și dispersarea 
forţelor naţionale din Republica Moldovaforţelor naţionale din Republica Moldova

Valentina
Gălușcă

- interviu cu patriotul
unionist Ilie Bratu -

- Fiind un ROMÂN unionist
radical, cum aţi ajuns deputat
în Parlamentul R.Moldova încă
în  anul 1990, cînd în PMAN
încă mai defila ”moldovenis-
mul”?
- Exact pentru ceea ce sunt şi
cum sunt, cu ideile şi convin-
gerile mele! Lucram ca
arendaş în gospodăria agricolă
din Cojuşna (iniţial lucrasem ca
inginer-şef, dar securitatea şi
cozile de topor locale m-au dat
afară şi de aici…). În 1989 fon-
dasem filiala Străşeni a Fron-
tului Popular din Moldova.
Eram preşedinte. Apropo, era
cea mai puternică filială din
RM. Aveam peste 2800 de
membri. Erau organizaţii pri-
mare în toate localităţile
raionului. Nu este adevărat că
moldovenii ar fi contra unirii.
Aveam 12 contracandidaţi pe
circumscripţia mea. Consider
că am cîştigat alegerile anume
cu argumentele mele union-
iste, proromâneşti! Lumea se
deșteptase.  Mă cunoştea tot
raionul, aveam deja la activ nu-
meroase întîlniri şi discursuri în
faţa oamenilor din toate
localităţile raionului, reuşisem
să creez de pe atunci o stare
de spirit patriotică,
proromânească în întregul
raionul Străşeni. Eu nu le
spuneam oamenilor baliverne:
la adunări, mitinguri, întâlniri
făceam adevărate lecţii de is-
torie şi de patriotism. La Marea
Adunare Naţională din 27 au-
gust 1989, noi am venit în
coloană de la Străşeni cu circa
25.000 de oameni! Frontul
Popular din Străşeni avea
mare autoritate pe atunci în tot
raionul. Aşa se explică faptul
că noi am cîştigat alegerile în
șapte circumscripţii din opt
(doar în circumscripţia unde a
candidat roşca le-am pierdut,
şi avea să-mi pară bine mai
tîrziu…), iar, mai apoi, şi
alegerile locale în majoritatea
localităţilor… Toată conduc-
erea raionului era frontistă pe
atunci… Mă mîndresc că
anume noi, frontiştii din raionul
Străşeni, am reuşit să-i
aducem în Parlamentul R.
Moldova pe dnii Mircea Druc,
Alexandru Moşanu, Ion Vata-
manu, Nicolae Alexei, Mihai
Poiată…
– Dar nici deputat fiind, nu v-aţi
astîmpărat… Mi-amintesc cum
aţi luat cu asalt clădirea
Comitetului Raional de Partid,
şi asta se întîmpla pe timpul
Uniunii Sovietice! Mare curaj
aţi avut, dle Bratu!…
– Era prin octombrie 1990,
cănd începuseră acţiunile anti-
statale la găgăuzi… Din
iniţiativa mea a fost convocată
o sesiune a deputaţilor de
toate nivelurile din raion (pe
atunci şi consilierii locali şi
raionali tot deputaţi se nu-
meau…) ca să adoptăm o
poziţie comună asupra eveni-

mentelor care se derulau în
acea zonă a Republicii. Toţi
deputaţii, în afară de
comunişti, au condamnat
acţiunile separatiştilor de la
Comrat şi au hotărît să
răspundem pozitiv la
chemarea Prim – Ministrului
(Mircea Druc) ca să mobilizăm
populaţia raionului şi să
mergem organizat la sud.
Comuniştii, din contra, au emis
un apel către populaţie în care
ne incriminau nouă cele mai
mari păcate şi chemau lumea
să nu se supună… Eram foarte
idignaţi de comportamentul
profund antinaţional al aces-
tora…  Iată de ce, în februarie
1991, după ce lucrurile se mai
liniştiseră, am convocat o
Conferinţă extraordinară a fil-
ialei Străşeni a Frontului Pop-
ular unde s-a discutat despre
acţiunile ce urmează să 
le întreprindem împotriva
comuniştilor, care erau o forţă
vizibil retrogradă şi
proimperială în procesul de
Renaştere Naţională…  S-a
hotărît atunci să-i expulzăm din
clădirea pe care o ocupau, căci
era construită pe banii şi cu
munca oamenilor. Am profitat
de faptul că şi preşedintele
raionului (Nicolae Alexei), şi
şeful comisariatului de poliţie
(deputatul Nicolae Alexei, o
coincidenţă de nume), erau oa-
menii noştri, ne-am asigurat de
sprijinul acestora şi le-am dat
comuniştilor un ultimatum, ca
pînă la o anumită oră să
elibereze clădirea… N-au
făcut-o, şi atunci noi am intrat
în acţiune. Comisarul îmi
dăduse chiar un megafon ca
să pot dirija mulţimea. Erau nu
doar frontişti. Venise şi  elevii
din clasele superioare de la
şcolile din Străşeni împreună
cu profesorii lor. Am intrat în
clădire şi i-am scos afară pe
comunişti, unul cîte unul. Iar
toate documentele lor le-am
pus în saci şi le-am dus la
sediul Consiliului Raional ce se
află peste drum. Astfel clădirea
a fost transmisă Şcolii de Arte
din localitate.
– Dar aţi mai avut o ,,ieşire” de
acest gen, cănd ardeaţi cauci-
ucuri în faţa Guvernului, în
Piaţa Marii Adunări
Naţionale… De ce ați recurs la
aceste metode?
–  Asta s-a întâmplat în de-
cembrie 1991, după ce
Preşedintele Mircea Snegur
semnase Acordul de Aderare a
Republicii Moldova la CSI, fără
a înştiința Parlamentul. Noi, cei
de la Frontul Popular, eram
foarte indignaţi, hotărîsem să
declanşăm o serie de acţiuni
de protest. Eu eram printre or-
ganizatori, iar la un moment
dat preluasem iniţiativa şi or-
ganizam demonstraţii de
protest în centrul Chişinăului în
fiecare zi, inclusiv sub fere-
strele dlui Snegur, care locuia
atunci pe str. 31 august.
Noaptea aprindeam cauciucuri
pe care le adusese cineva cu o
autobasculantă şi le
răsturnaseră în PMAN!
– Da, mi-aduc şi eu aminte
cum ieşea dl Snegur la televi-
zor şi se plîngea în faţa

,,poporului” că nu se poate odi-
hni din cauza deputatului Ilie
Bratu care organizează
demonstraţii sub ferestrele
sale la care se scanda: ,,Sne-
gur-trădător!”, ,,Jos Snegur”
ş.a.
– De altfel, trebuie să
menţionez că acţiunile noastre
de protest n-au fost zadarnice,
acel Acord aşa şi n-a fost ratifi-
cat de primul Parlament, asta
s-a întîmplat în următoarea
legislatură, în care agrarienii în
frunte cu Snegur deţineau ma-
joritatea…
-  Bravo, deputaților primului
Parlament! Cu adevărat, prin
anii 1990-1992  curentul union-
ist din Basarabia era foarte
puternic! Atunci credeam că în
scurt timp ne vom uni cu fraţii
noştri de peste Prut şi vom fi
din nou o singură Ţară! De ce
nu s-a realizat Unirea atunci,
dle Bratu?
– Într-adevăr, toate acţiunile
Frontului din acea perioadă
purtau un caracter pronunţat
unionist! Lozincile care se
scandau pe atunci la mitinguri
şi demonstraţii erau: ,,Jos Ho-
tarul de la Prut”, ,,Unire, fraţi
Români!”, România Mare –
vechile Hotare!”, lozinci, de al-
tfel, scoase în evidenţă de
mine la un miting, organizat cu
ocazia demolării monumentu-
lui criminalului Lenin… Era pe
data de 28 iunie 1991, tocmai
se terminaseră Conferinţa
Internaţională în problema
Pactului Molotov-Ribbentrop şi
consecinţelor acestuia asupra
Basarabiei şi nordului Bu-
covinei… Atunci mi-am permis
şi o glumă: ,,Am auzit că, deşi
au dat jos monumentul bandit-
ului Lenin, postamentul vor să-
l păstreze, au de gînd să-l
instaleze în locul lui pe Grigore
Eremei (secretar general al
partidului comunist din
R.Moldova pe atunci…) de
viu… Aveam şi momente
umoristice…
- Da, la acele mitinguri noi ne
bucuram şi ne relaxam, căci ne
simţeam fericiţi împreună, că
puteam vorbi deschis, că eram
uniţi într-un cuget! Dar ce s-a
întâmplat, dle Bratu, că
UNIREA a fost zădărnicită??
- Puţină lume îşi mai aminteşte
că în decembrie 1990 a avut
loc cea de-a doua Mare
Adunare Naţională (de o am-
ploare mai mică, adevărat), la
care se constituise ,,Alianţa
pentru Reîntregire 16 decem-
brie”, ca o replică la acţiunile
separatiţtilor de la Tiraspol şi
Comrat din toamna acelui an…
Cea mai mare ocazie pentru
reunirea cu Ţara a fost în au-
gust 1991, după puciul eşuat
de la Moscova şi după ce
Rusia şi Ucraina îşi
proclamseră independenţa!
(Re)Unirea nu s-a produs nu
din cauza Parlamentului de la
Chişinău, ci din vina
trădătorului şi agentului
Moscovei, Ion Iliescu! Înainte
de Marea Adunare Naţională
din 27 august 1991 (a 3-a la
număr) o delegaţie
parlamentară de la Chişinău
plecase la Bucureşti ca să
ceară acceptul de la conduc-

erea României să votăm
(Re)Unirea cu Patria-mamă.
Iliescu, însă, s-a opus, zicînd:
,,România nu-i pregătită să
preia Basarabia! Votaţi
independenţa!…”. Aşa am
votat ,,independenţa”! Iar
România condusă de Iliescu a
fost prima ţară din lume care a
recunoscut-o… Sunt convins
că dacă atunci, la acea Mare
Adunare Națională, prop-
uneam să votăm Unirea, cei
circa 750.000 de participanţi ar
fi votat în unanimitate! La fel ar
fi procedat toţi deputaţii din
primul Parlament, inclusiv ru-
sofonii, de frică…! Astfel, a fost
ratată o oportunitate
extraordinară!
– Să înţeleg că acel Parlament,
votînd ,,independenţa” a
legiferat şi  bătut în cuie sepa-
rarea Basarabiei de Ţară, altfel
spus, consecinţele Pactului
Molotov-Ribbentrop?!
– Absolut deloc, Declaraţia de
Independenţă ne obligă chiar
să facem şi următorul pas,
adică, să revenim la trupul
Ţării! Acest lucru este stipulat
în Declaraţia de Independenţă
în faimoasa frază:
,,R.Moldova… este liberă să-şi
construiască prezentul şi vi-
itorul în spaţiul istoric şi etnic al
devenirii sale naţionale”! Iar
acest spaţiu nu este altceva
decît România în frontierele
sale istorice, fireşti, de pînă la
ocupaţia sovietică din 1940!
-  De ce, atunci, nu ne folosim
de drepturile noastre?! Ce mai
așteptăm, ce ne încurcă?
- Totul se întîmplă din cauză că
la conducerea R. Moldova toţi
aceşti ani s-au aflat şi se mai
află încă separatişti, persoane
care vor cu orice preţ să per-
petueze consecinţele Pactului
Molotov-Ribbentrop, să ne ţină
separaţi de Ţară şi fraţi, spre
beneficiul lor şi a stăpînilor
lor… Iată de ce eu le zic aces-
tora urmaşi ai lui Hitler şi
Stalin… Dar nici România, nici
pe timpul lui Iliescu, nici pe tim-
pul lui Constantinescu sau
Băsescu, nu şi-au dorit şi n-au
întreprins nimic pentru a-şi rea-
duce acasă teritoriile naţionale
înstrăinate de la est de Prut…
După cum vă ziceam mai sus,
România, după lovitura de stat
din 1989, a fost (şi mai este)
condusă de francmasoni şi
agenţi ai Moscovei… Mare mi-
a fost mirarea să aflu că şi în
R. Moldova, şi Filat, şi Plahot-
niuc, şi Urechean, şi Lucin-
schi… sunt francmasoni…
Ăştia, cînd ajung la conduc-
erea unui stat, fac dezastru în
acel stat…
- Filat este susținut de UE…
Oare, fiindcă e mason? Și în
UE tot francmasonii dictează
regulile?!
– Întreaga lume este condusă
de oculta mondială, de guver-
nul mondial din umbră, alcătuit
numai din evrei… Ăştia deţin
tiparniţele de bani, au acumu-
lat cu aceste hîrtii pe care ei le
tipăresc munţi de aur…, ei
cumpără tot în toată lumea şi
devin stăpîni absoluţi, ei fac şi
desfac state, declanşează
războaie, revoluţii… Ei, dar
astea-s din alt domeniu…

– Deci, aşa se explică faptul că
Lucinschi l-a numit pe Filat şef
al Departamentului pentru Pri-
vatizare la vîrsta de doar 29 de
ani?…
– Exact! Filat fusese racolat
încă pe timpul studenţiei, cînd
îşi făcea studiile la Iaşi. Iar Lu-
cinschi era francmason ,,cu
barbă”, pe de asupra – şi omul
de nădejde al Moscovei! Multe
afaceri murdare au făcut
aceştia doi, atunci Filat a acu-
mulat primele milioane, de
dolari, fireşte…
– Dar cum se explică faptul că
acea Mişcare Naţională, acel
curent unionist, foarte puternic
prin anii 1990-1992, s-a stins
pe neobservate, a dispărut
pentru o lungă perioadă de
timp?
–  A fost o întreagă conspiraţie.
Şi-au făcut bine treaba servici-
ile ruseşti prin trădătorii noştri
locali, plasați în fruntea Mişcării
de Renaştere Naţională . Dar
şi la conducerea României
erau trădători de Ţară, şi mai
sunt… E bine să ştie toată
lumea că România a mai avut
o ocazie extraordinară să-şi ia
înapoi teritoriile furate de la est
de Prut! Mă refer la sf. anului
1991, cînd Rusia (Elţin),
Ucraina (Şevciuc) şi Belarusi
(Şuşchevici) au semnat actul
de deces al Uniunii Sovietice…
Îşi încetase existenţa URSS,
nu mai exista ca subiect al
dreptului internaţional acea
Uniune Sovietică care rupsese
cu tancurile din corpul
României teritoriile dintre Prut
şi Nistru!…
- Ce trebuia să facă atunci
România?
-   România trebuia să
acţioneze rapid! România tre-
buia să preia teritoriile sale de
la est de Prut! Nimeni, nici un
stat, inclusiv Rusia, n-ar fi su-
flat o vorbă în contextul 
cînd întreaga comunitate
internaţională, inclusiv URSS,
condamnaseră Pactul Stalin-
Hitler şi-l declaraseră nul ab
initio, din momentul semnării!
România lui Iliescu, însă, spre
deosebire de cele trei ţări
baltice, a preferat să meargă
pe calea perpetuării, şi nu
lichidării consecinţelor pactului
diavolului…
– Asta, probabil, v-a descura-
jat definitiv…
– Ba nu! Vă amintesc că la 24
ianuarie 1992, la Iaşi, în cadrul
unei Convenţii Naţionale, a 
fost consfinţită constituirea
Consiliului Naţional al Unirii
(CNU), creat din iniţiativa a 53
de deputaţi din Chişinău şi un
număr mai mare de deputaţi şi
senatori din dreapta Prutului,
iar Preşedinte  a fost ales dl
Mircea Druc!

(va urma)

●
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LLa învestirea în
funcţie, preşedintele României,
membrii Guvernului şi cei 588
de parlamentari aleşi de calcu-
lator, după 9 decembrie 2012,
au depus jurămîntul înscris la
articolul 82, alin.2 din
Constituţie, respectiv: „Jur să-
mi dăruiesc toată puterea şi
priceperea pentru propăşirea
spirituală şi materială a
Poporului Român, să respect
Constituţia şi legile ţării, să
apăr democraţia, drepturile şi
libertăţile fundamentale ale
cetăţenilor, suveranitatea,
independenţa, unitatea şi in-
tegritatea teritorială a
României. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!“. Singurii care nu
depun nici un jurămînt faţă de
Poporul Român şi România
sînt europarlamentarii din ţara
noastră la Parlamentul Euro-
pean. Ca urmare, mulţi dintre
ei, mai ales cei aleşi pe listele
şi cu sprijinul U.D.M.R., P.D.L.
şi P.N.L., acţionează la Parla-
mentul European împotriva
României şi Poporului Român,
fără să fie condamnaţi penal.
Nici măcar cel prins la ciordit în
Parlamentul European nu a
fost, încă, condamnat penal.
Contează mult că este nepotul
lui Silviu Brucan (Saul Bruck-
ner), cel care a coordonat
echipele de alogeni care au
impus în România şi împotriva
voinţei Poporului Român atît
comunismul criminal (după
anul 1944), cît şi capitalismul
sălbatic asociat cu Holocaustul
împotriva Poporului Român
(după anul 1989).

Cei care au depus
jurămîntul prevăzut de
Constituţie se grăbesc să-l în-
calce, ştiind că pentru nere-
spectarea acestuia nu sînt
sancţiuni penale, ci numai
politice care, zicea Nenea
Iancu, că nu există. Ca urmare,
cei mai mulţi dintre aleşii şi
numiţii în funcţii publice, la
nivel naţional şi local, au luat în
discuţie şi au început să
acţioneze pe tema
regionalizării, de fapt, a
împărţirii, României.

Constituţia României,
la art.3, alin.3, prevede că:
„Teritoriul este organizat, sub
aspect administrativ, în co-
mune, oraşe şi judeţe. În
condiţiile legii, unele oraşe sînt
declarate municipii“. Este un
text foarte clar. În Constituţia
României nu există regiuni, ca
persoane juridice şi unităţi ad-
ministrativ-teritoriale! Ca ur-
mare, toate demersurile făcute
în mare grabă şi la comandă
externă de către Guvernul
Ponta II vizînd delimitarea şi
înfiinţarea regiunilor, ca unităţi
administrativ-teritoriale, încalcă
Constituţia României. La
poruncă externă, Regimul
Băsescu-Ponta sfidează
Constituţia şi pune carul înain-
tea boilor! U.S.L. împreună cu
U.D.M.R. încearcă să aplice
Poporului Român politica fap-
tului împlinit. Logic şi legal,
abia după ce în viitoarea
Constituţie re-revizuită vor fi

acceptate de către Poporul
Român, prin referendum
naţional, regiunile în organi-
zarea teritoriului, probabil în
anul 2014, va putea Guvernul
României să treacă la region-
alizare. În anul 2013, Guvernul
Ponta II nu are temei
constituţional pentru împărţirea
României în regiuni ca unităţi
administrativ-teritoriale! Toate
demersurile pe această temă
ale Guvernului Ponta II sînt lip-
site de temei legal. În Progra-
mul de guvernare adoptat de
Parlament prin lege nu s-a
prevăzut că regionalizarea
României se înfăptuieşte ilegal
şi înaintea revizuirii
Constituţiei!

În vechea organizare
a Ţării Româneşti şi a
Moldovei au existat judeţe ca
unităţi administrativ-teritoriale.
În timpul domniei lui Alexandru
Ioan Cuza şi, mai ales, al
României Mari, judeţele au
cunoscut o mare dezvoltare.
După alungarea din ţară a
domnitorului Alexandru Ioan
Cuza, primul rege al României
(cel care a intrat în ţara noastră
deghizat şi cu acte false) şi
urmaşii lui, alogenii din familia
Hohenzollern, nu şi-au permis
să renunţe la judeţe, la tradiţiile
româneşti. După al II-lea
război mondial, comuniştii alo-
geni din conducerea României
au primit poruncă de la
Moscova să distrugă tradiţiile
multimilenare ale Poporului
Român şi Biserica
strămoşească, inclusiv
judeţele. Ca urmare, au fost
desfiinţate judeţele şi în pe-
rioada 1950-1968 România a
fost împărţită în regiuni,
alcătuite din mai multe raioane
şi unul sau mai multe oraşe im-
portante. În anul 1968, la în-
ceputul Regimului Ceauşescu
şi în plină dominaţie a
Moscovei în ţările socialiste,
Marea Adunare Naţională, prin
Legea nr.1/1968, a hotărît
revenirea la tradiţiile româneşti
în organizarea administrativ-
teritorială. Au fost desfiinţate
regiunile şi raioanele,
revenindu-se la judeţe. Ele au
fost menţinute prin Constituţia
României din anul 1991,
revizuită în anul 2003.

Acum, la începutul an-
ului 2013, alţi stăpîni străini ai
României, de aceeaşi etnie cu
comuniştii din conducerea ţării
noastre, în perioada 1945-
1964, cei de acum aflaţi la
Bruxelles şi nu la Moscova, au
dat mutarea în plic Regimului
alogenilor Băsescu - Ponta
pentru a regionaliza teritoriul
nostru naţional. Stăpînii străini
ai României, împreună cu
komisarii plasaţi la Palatul Vic-
toria, au stabilit deja viitoarele
regiuni, inclusiv una după mod-
elul fostei Regiuni Mureş -
Autonomă Maghiară din vre-
mea lui I.V. Stalin. Dacă ar fi
cinstiţi faţă de Poporul Român
şi ar da dovadă de
transparenţă, premierul Victor
Ponta şi vicepremierul Liviu
Dragnea ar trebui să informeze
Parlamentul şi să arate, mai
ales la televiziune, docu-
mentele primite de la Brux-
elles, inclusiv regiunile stabilite

pentru România. În slugărnicia
lor, guvernanţii de la Bucureşti
se străduiesc să îndeplinească
porunca de la Bruxelles înainte
de termen şi cu încălcarea
Constituţiei, dacă se poate în
cîteva luni să voteze în Parla-
ment proiectul de lege al
regionalizării. La fel s-a întîm-
plat şi cu legislaţia în domeniul
privatizării, de fapt al
înstrăinării şi lichidării unităţilor
productive româneşti. Atunci,
în anii 1990-1991, proiectul
legii privatizării a fost adus din
străinătate de Silviu Brucan şi
votat rapid de majoritatea
parlamentară de circa 80 la
sută a Frontului Salvării
Naţionale (F.S.N). Acum, se
păstrează secretul asupra
,,poştaşului“ care a adus de la
Bruxelles proiectul legii
regionalizării României. Se
zvoneşte că ar fi alogenul
Sorin Frunzăverde. Majoritatea
parlamentară a U.S.L., de circa
60 de procente. împreună cu
U.D.M.R., aşteaptă să voteze
noile regiuni impuse Poporului
Român ca pe vremea stalinis-
mului.  „Ciocănitoarele“ politi-
ce au înghiţit găluşca
regionalizării şi, fără întreru-
pere, încearcă să-i
păcălească, din nou, pe
români, susţinînd, fără argu-
mente logice şi credibile, că
aceasta este prioritatea
numărul 1 în România. Totul
este fals şi cusut cu aţă albă!
Diversiunea cu regionalizarea
este menită să abată atenţia
Poporului Român de la, cel
puţin, următoarele probleme:
înstrăinarea pentru sume deri-
zorii a ultimelor mari societăţi
comerciale româneşti nominal-
izate de F.M.I. şi Banca
Mondială; continuarea
lichidărilor în domeniul locurilor
de muncă; vînzarea a patru
combinate metalurgice cu 52
de euro, urmată de tăierea în
bucăţi pentru fier vechi, care va
fi scos din ţară; tăierea şi top-
irea rafinăriei „Arpechim“
Piteşti, care rafina anual peste
opt milioane tone de ţiţei; je-
fuirea uriaşelor zăcăminte nat-
urale ale Poporului Român la
cele mai mici redevenţe din
lume; începerea exploatării
gazelor de şist prin fracturare
hidraulică; genocidul aplicat
bolnavilor de cancer şi celor
cărora le-au fost tăiate aju-
toarele sociale; retrocedările
ilegale de clădiri şi terenuri
către bisericile ungureşti; polit-
ica diabolică a Ungariei de
acordare a cetăţeniei ungare
pentru românii get-beget cu
scopul de a anexa Ardealul în
anul 2014, prin Diktatul de la
Bruxelles şi bazat pe aplicarea
principiului autodeterminării
popoarelor; majorarea
substanţială şi nejustificată a
preţurilor, impozitelor şi taxelor;
teroarea instituită de băncile
străine asupra debitorilor; vîn-
zarea şi dispariţia din Româ-
nia, în fiecare an, a mii de copii
pentru băncile de organe şi
omorurile rituale; vînzarea
pămîntului românesc la străini;
continuarea epurării etnice a
românilor din judeţele Cov-
asna, Harghita şi Mureş; elim-
inarea a circa 45% din orele de

limba română şi matematică
din programa şcolară şi în-
locuirea lor cu mişcare în aer
liber; neatragerea fondurilor
europene, în proporţie de 90%;
sterilizarea fetiţelor cu aşa-
zisul vaccin împotriva canceru-
lui de col uterin; tăierea
necontrolată legal a pădurilor;
apropiata închidere şi lichidare
a combinatului „Oltchim“ din
Rîmnicu Vîlcea; destinaţia îm-
prumuturilor de la bănci luate
de Regimul Băsescu-
Tăriceanu-Boc-Ungureanu-
Ponta; dobînzile de peste zece
miliarde de euro ce trebuie
plătite de Poporul Român la
băncile străine, din care 2,5
miliarde euro în anul 2013;
creşterea gradului de sărăcie a
populaţiei; intrarea României în
Spaţiul Schengen etc. Nimeni
nu poate garanta că Uniunea
Europeană va dăinui pînă în
anul 2016 sau 2020. Proiectul
„Casa Europei“ s-a dărîmat. Is-
toria lumii a confirmat că toate
imperiile dispar.

Guvernul Ponta II şi
Parlamentul României nu au
temei constituţional pentru
împărţirea teritoriului naţional
în regiuni administrativ - terito-
riale! Poporul Român nu a fost
consultat şi, în mod demo-
cratic, prin referendum
naţional, nu s-a pronunţat pen-
tru împărţirea ţării în regiuni, ca
pe vremea comunismului. Cu
toate acestea, Guvernul Ponta
II transmite că viitoarele regiuni
pentru România nu vor avea
denumiri tradiţionale, ci vor fi
botezate după punctele cardi-
nale, ca de pildă: regiunea
Nord-Est; regiunea Sud;
regiunea Vest; regiunea Sud-
Vest etc. Probabil că Guvernul
Ponta II va dona fiecărui
locuitor cîte o busolă ca să se
poată orienta în căutarea
regiunilor dictate de la Brux-
elles.

Guvernul Ponta II,
încearcă să-i păcălească pe
români cu două argumente
false pe tema regionalizării
României, şi anume:

1) Accesarea fon-
durilor europene, în perioada
2014-2020. Se ştie că, în pe-
rioada 2007-2012, Regimul
Băsescu-Tăriceanu-Boc-Un-
gureanu-Ponta nu a atras circa
90 la sută din fondurile neram-
bursabile cuvenite României. 

Dacă aceşti
conducători ai ţării  ştiau că
împărţirea teritoriului României
în regiuni este cheia succesu-
lui pentru atragerea tuturor fon-
durilor europene cuvenite
Poporului Român se pune în-
trebarea: de ce nu au acţionat
în această direcţie din anul
2006? Cu toţii ştiau, inclusiv
„ciocănitoarele“ politice de azi,
că după împărţirea administra-
tiv-teritorială ele trebuie omolo-
gate, în anul următor, la nivelul
Uniunii Europene. Deci, dacă
cu încălcarea Constituţiei s-ar
împărţi România în regiuni în
anul 2013, urmează omologa-
rea lor în anul 2014 şi abia din
anul 2015 ar fi recunoscute ca
unităţi de management. Pentru
anul 2014 numai prin ministere
vor putea fi atrase fondurile eu-
ropene.

În perioada 2007-
2013, cînd României i-au fost
alocate mari fonduri europene
nerambursabile s-au atras
numai 10% din ele şi nu au ex-
istat şi nici nu au fost impuse
de stăpînii de la Bruxelles
regiuni administrativ-teritoriale
în România. Pentru perioada
2014-2020 sînt alocate ţării
noastre mai puţine fonduri eu-
ropene nerambursabile, iar la
conducerea României, pînă în
anul 2016, se află aceleaşi par-
tide politice şi aceiaşi oameni
care sînt vinovaţii reali de
neatragerea a 90 la sută din
fondurile europene. Ei au zis şi
au făcut: „La vremuri noi, tot
noi!“ Ca urmare, avem garanţia
că ei vor atrage cel mult zece
la sută din fondurile europene
cuvenite în perioada 2014-
2020. În plus, în cazul în care
în viitoarea perioadă pînă în
anul 2020 se depăşeşte defici-
tul bugetar impus României de
F.M.I. şi Uniunea Europeană
vor fi blocate toate accesările
europene pentru Poporul
Român.

2) Aducerea deciziei
mai aproape de cetăţean prin
descentralizare. O altă
minciună. Actuala structură ad-
ministrativ-teritorială nu poate
fi desfiinţată sau modificată
decît prin încălcarea
Constituţiei! Persoanele alese
în urma scrutinului din iunie
2012 au mandate de 4 ani ca
primari, preşedinţi de Consilii
Judeţene, consilieri locali, pe
actuala organizare administra-
tiv-teritorială a României. Pe
cale de consecinţă, logic şi
practic, dacă s-ar materializa
porunca de la Bruxelles,
susţinută de Ungaria, s-ar
ajunge la înfiinţarea unei
suprastructuri, situată între
ministere şi judeţe care nu
poate aduce decizia mai
aproape de cetăţean.
Dimpotrivă, o îndepărtează. În
plus, fiecare contribuabil va tre-
bui să suporte, din taxe şi im-
pozite mărite, cheltuielile
ocazionate de funcţionarea
aparatului birocratic al regiu-
nilor, inclusiv indemnizaţiile
pentru guvernatori.

În ziua de 22 februarie
a.c., la Congresul Extraordinar
al P.N.L., liderul U.D.M.R.,
Kelemen Hunor, i-a sfidat pe
participanţi şi le-a dăruit
steagul ilegal, unguresc, al
Ardealului. Preşedintele P.N.L.,
Crin Antonescu l-a primit cu
plăcere, în loc să-i dea foc ime-
diat, în faţa celor 1.400 de
delegaţi la Congres. În situaţii
similare aşa s-ar fi întîmplat în
Israel, Franţa, Germania,
S.U.A., Italia, Spania, Bulgaria,
Grecia ş.a.

Argumentele prezen-
tate ar trebui să-i determine pe
membrii Guvernului Ponta II şi
pe parlamentari U.S.L. să
abandoneze activităţile la „Co-
operativa Munca în Zadar“ şi
să se ocupe de adevăratele
probleme ale Poporului Român
şi ale României.

Oamenii inteligenţi nu
stăruie în greşeală!.

●
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CChiar dacă a făcut pe
„cocoşul” în chestiunea Schen-
gen, răţoindu-se la partenerii
europeni, dar mai ales la Ger-
mania, principalul contributor
(inclusiv la nivelul fondurilor
europene pentru a căror absor-
ţie guvernanţii motivea-
ză graba regionali-
zării României), diplomaţia
noastră a lăsat creasta într-o
parte când la Bucureşti a venit
emisarul găinii ungureşti.

Nu s-a suflat nimic de-
spre discuţiile dintre ministrul
nostru de externe şi omologul
ungar, nu a răsuflat nici o
şoaptă din dezbaterile deloc
întâmplător programate de Bu-
dapesta chiar în care s-au îm-
plinit zece de ani 
de la semnarea „Declara-
ţiei privind cooperarea 
şi parteneriatul strategic
româno-ungar”, în fapt, un act
de supunere a guvernanţilor de
atunci faţă de pretenţiile Bu-
dapestei, sluj diplomatic care
continuă şi astăzi.

Gura păcătosului de
serviciu a slobozit însă, din
prostie, exact ceea ce nu s-a
spus oficial. Budapesta ne-a
mai dat o dată cu capul de
pământ! Căci, în momentul în

care şeful Camerei Deputaţilor
a ieşit la rampă să vorbească
despre steagul secuiesc, sub-
liniind că el nu se simte deran-
jat de arborarea acestuia, a
devenit clar că „dezbaterile” se
îndreaptă în direcţia dorită de
Budapesta.

Şi nu au trecut 24 de
ore de la remarca lui Valeriu
Ștefan Zgonea că Parlamentul
României s-a şi dat în stambă.
Iar în vreme ce asociaţiile şi
fundaţiile româneşti au nevoie
de fel şi fel de avize şi sunt
puse să aştepte în cazul în
care vor să organizeze în fosta
Casă a Poporului, devenită un
adevărat Palat al Parlamentar-
ilor, foruri de dezbatere cu
teme de interes naţional, inclu-
siv în ceea ce priveşte re-
vizuirea Constituţiei, forul
„aleșilor” din mastodontul par-
lamentar a îngenuncheat, cât o
fi el de mare şi bleg, în faţa Bu-
dapesei.

În nici 24 de ore, pe
ordinea zi a fost înscrisă o dez-
batere privind „Arborarea
steagului secuiesc. Drept la
identitate sau abuz?”, parla-
mentul punând pe tavă
maghiarimii politice și celei bu-
dapestene sămânţa otrăvită a
cârpei secuieşti. Astfel, deşi
nici măcar nu ar fi trebuit să se
ajungă la organizarea unei
dezbateri despre acest „sim-
bol” inventat, forul aleșilor a

ridicat maghiarimii mingea la
fileu, prin inventarea unei dez-
bateri atât de pompoase chiar
sub patronajul Parlamentului
României (sub eticheta „Clubu-
lui Parlamentarilor”), problema
arborării steagului secuiesc de-
venind practic o temă oficială.
Adică, exact ceea ce şi-a dorit
„secuimea”.

Iar pasul este cu
adevărat uriaş, ieşind din
cadenţa „paşilor mărunţi”! Pen-
tru că, dacă până acum se
apela la organizaţii „culturale”,
(ong-uri pe care oricum le
stiam finanţate de Budapesta),
pentru a se încălzi treptat
subiectul, prin dezbateri din ce
în ce mai dese şi din ce în ce
mai puţin mascate de perdele
de fum, până la obişnuirea
societăţii româneşti cu
„revendicările, după care
urma, în contextul de
indiferenţă generală, imple-
mentarea provocărilor în acte
oficiale, acum lucurile au mers
pe o linie mult mai directă.

Asistăm, dară, la o de-
sprinde de strategia paşilor
mărunţi de până mai ieri. O
ieşire din tactica care a asigu-
rat impunerea plăcuţelor bil-
ingve (iar liderii UDMR ne rând
acum în nas: „Aţi spus că nu le
vom avea niciodată; acum le
avem!”), dar şi a altor zeci de
alte obrăznicii, pretenţii,
revendicări (strecurate în men-

talul colectiv, iar de acolo, sub
pretextul acceptării lor de către
societatea românească, aduse
în spaţiul legislativ). Şi nu tre-
buie să amintim decât ofi-
cializarea sintagmei de „ţinut
secuiesc” printr-un act al gu-
vernului avansat de ministrul
de atunci al Administraţiei,
Vasile Blaga.

Or, astăzi pare că am
uitat acele „compromisuri”…
Poate de aceea, suntem
condamnaţi să asistăm şi 
la compromisul actualei
guvernări, compromis care
face parte şi organizarea „dez-
baterii” de la Parlamentul
României. Acolo unde se vrea
înfiinţarea unei camere a regiu-
nilor. Și ce pretext mai bun
decât, iată, „dezbaterea” unor
chestiuni de interes regional.

Co-organizator al
acestei manifestări a fost
asociaţia… Facias, aceea
care, mai ieri, instiga la cenzu-
rarea şi chiar închiderea unor
ziare, platforme şi site-uri mult
prea româneşti, patriotice şi
naţionaliste, cerând în sevrajul
ei de ură anti-românească mai
multor instituţii din România
(Consiliul Naţional al Audio-
Vizualului, Centrului pentru
Monitorizarea şi Combaterea
Anti-Semitismului, Parlamentu-
lui, acolo unde astăzi este
găzduită cu elucubrațiile sale!,
Procurorului General, dar şi

Poliţiei) să pună lacătul pe
aceste site-uri. Astăzi, această
structură anti-naţională
pregăteşte la rându-i terenul
care să asigure arborarea
cârpi secuieşti, inclusiv în faţa
Parlamentului României.

Într-un asemenea con-
text, ministrul nostru de ex-
terne, acest rictus carcalăţean,
spune tâmp că, în sfârşit, s-a
realizat reconclierea româno-
ungară. O reconciliere în care,
în Ungaria, slujbele din biseri-
cile catolice se încheie cu
imnul secuiesc, la intrarea în
localităţi numele acestora sunt
scrise şi cu semne runice
secuieşti, iar în tot mai multe
localităti apar monumente cu
Ungaria „mare”, punctele turis-
tice abundă în hărţi cu „Un-
garia mare”, iar la instalarea
guvernanților, inclusiv a actu-
alului preşedinte al Ungariei,
se intonează imnul secuiesc.

… O reconciliere în
care, în România, după tăbliţe
bilingve, monumente închinate
criminalilor de război maghiari,
schimbarea numelor străzilor,
oficializarea pe șest a noţiunii
de ţinut secuiesc, asistăm
acum şi la atârnarea cârpei
secuieşti în tot mai multe

localităţi.

●

Şcoala românească – debusolată, birocratizatăŞcoala românească – debusolată, birocratizată

Iulian
Chivu

NNu cred că, dintre cei
responsabili, va avea cineva
răbdare să citească acest text
până la cap, deşi l-am dorit cât
se poate de succint, deşi
vizează o problemă cât se
poate de serioasă; bulversarea
funcţiilor fundamentale ale
şcolii româneşti din
învăţământul preuniversitar.
Fenomenul plana mai demult,
doar ca un risc, asupra
învăţământului nostru, dar sub
noua conducere a ministerului
de resort destructurarea
efectivă a şcolii se pune în
operă printr-un birocratism rar
întâlnit şi greu asimilabil unei
instituţii care trebuie să
rămână în interesul formării
tinerilor conform unui orizont
educativ naţional(!). Excesul
de control tinde să asfixieze
însăşi menirea şcolii spre dis-
perarea explicită a părinţilor,
spre debusolarea elevilor, spre
disperarea directorilor de şcoli,
dar şi a inspectorilor şcolari, şi
ei ameninţaţi cu controale din
minister, aşa cum arată
graficele  de monitorizare. A se
vedea, de pildă, graficele de
monitorizare pe site-urile ISJ
Gorj, ISJ Dolj, ISJ Bucureşti
etc.

Scriu aceste rânduri
din mijocul problemelor, cu
experienţa a 42 de ani de
carieră, spre ştiinţa părinţilor,
fără a reuşi să văd însă vreo
speranţă imediată pentru
cadrele didactice debutante,
legată de redresarea sistemu-
lui. Pe lângă tradiţionalele
planificări anuale şi semestri-
ale a materiei de predat, pe

lângă portofoliile personale
care cuprind o  serie de date
personale, acte de studii şi de
perfecţionare didactică, pro-
grame remediale, de pregătire
cu elevii din loturile olimpice,
evaluări, bareme şi prelucrarea
rezultatelor, lucrări scrise se-
mestriale, lectorate cu părinţii,
pe lângă activităţile metodice
din comisii pe arii curriculare
(comunicări de specialitate, ori
activităţi model) ‒ practicate de
multă vreme din raţiuni profe-
sionale efective, ca diriginte ar
mai fi o mapă specială de doc-
umente cu fişe de observare
psiho-pedagogică a elevilor, de
urmărire a rezultatelor la
învăţătură în date comparate,
cu evidenţa absenţelor şi
măsuri de contracarare a ab-
senteismului şi abandonului
şcolar, programe de combat-
ere a violenţei în şcoli, de pre-
venire a accidentelor rutiere,
de combatere a fumatului, a
consumului de alcool şi de
droguri, de prevenire a
infracţionalităţii, de orientare
şcolară, procese verbale de la
şedinţele cu părinţii, prelu-
crarea regulamentelor de or-
dine interioară (cu dovada
luării la cunoştinţă şi de către
elev şi de către familia aces-
tuia), profesorul trebuie să se
mai angajeze într-o suită de
alte activităţi şcolare, multe din
ele lipsite şi de raţiune şi de
eficienţă.

Aşa de pildă, dacă
şcoala în care lucrează are
doar 150 de elevi şi sunt numai
10 cadre didactice (în situaţia
asta sunt poate 1000 de unităţi
din învăţământul rural), organ-
igrama instituţiei de învăţământ
cuprinde, conform actelor nor-
mative, consiliul profesoral cu

atribuţiile lui stabilite prin lege
şi consiliul de administraţie;
fiecare cu programe manageri-
ale, cu rapoarte de activitate,
cu grafice de şedinţe tematice,
cu planuri de măsuri, consiliul
părinţilor şi de relaţie
comunitară. 

În plus, aceleaşi 10
cadre didactice fac parte dintr-
o serie de 22 de comisii de
sprijin: comisia de programe
educative, comisia pentru cur-
riculum, comisia pentru cerc-
etarea şi sancţionarea
abaterilor disciplinare, apoi
comisia de prevenire şi com-
batere a violenţei, o comisie
pentru orar şi încadrare, alta
pentru organizarea olimpiade-
lor şi a concursurilor şcolare,
apoi pentru protecţie civilă şi
apărare împotriva dezastrelor,
de formare profesională, pen-
tru sport şi turism, pentru
minorităţi, pentru evaluare
iniţială, pentru corigenţe şi
încheierea situaţiei şcolare,
pentru monitorizarea
absenţelor, de recepţie a ma-
terialelor, de crucea roşie, de
inventariere, comisia „Laptele
și cornul”, comisia „Euro 200”,
comisia de conservare și ges-
tionare a manualelor școlare,
de acordare a rechizitelor
școlare și a burselor, de verifi-
care a documentelor școlare,
comisia pentru promovarea
imaginii școlii și implicare în
programe  educaționale. 

Fiecare comisie, din
care fac parte minimum trei
membri, are propriul dosar de
activitate, cu programe punc-
tuale, cu măsuri, cu termene
scadente de urmărire a lor și
cu rapoarte periodice de activ-
itate. Dar lucrurile nu se opresc
aici. Pentru a accede la

obținerea gradelor didactice
sau a unei gradații de merit,
cadrele didactice sunt determi-
nate prin nevoia unui punctaj
eligibil să se înscrie într-o serie
de programe ale caselor cor-
pului didactic, în activități cul-
turale, în simpozioane pe teme
de specialitate sau metodice,
în activități comunitare.

În plus, în fiecare
școală trebuie să fie un con-
silier cu munca educativă care
urmărește un calendar al
activităților organizate la nivel
județean sau local, calendarul
unor zile din programele eu-
ropene pentru mediu, eveni-
mente UNESCO, UNICEF,
parteneriate, un grafic de par-
ticipare la activitățile educative
organizate la clase etc. Și
totuși, dacă a mai rămas ceva
timp liber (nicicum pentru a citi
o carte), nu trebuie uitat consil-
iul elevilor, cu şedinţele lui
adoptate prin grafic, care se
vrea o şcoală a democraţiei
pentru elevi. După toate aces-
tea, vine programul de moni-
torizare și control al
inspectoratului școlar care, se-
mestrial, trebuie să vada, cu un
supliment de stres, toate
unitățile de învățământ din ter-
itoriu pe teme ale evaluării
calității serviciilor educaționale
furnizate, ale evaluării calității
ofertei educaționale, de moni-
torizare a modului de pregătire,
organizare și desfășurare a ex-
amenelor naționale etc. Pentru
toate acestea, se organizează
inspecții tematice, speciale și
de specialitate. Unele sunt de-
a dreptul stupide: Verificarea
modului de selecție, angajare
și gestionare a resursei umane
‒ aceasta în situația în care nu
unitatea de învățământ are lib-

ertatea de a angaja personal
didactic. 

Secretariatele școlilor
sunt verificate pe tema
dosarelor personale ale
cadrelor didactice, a arhivării
documentelor școlare și chiar a
utilizării sigiliului școlii etc. In
urma inspectoratelor școlare
vin, cu un nou supliment de
stres, inspecțiile din minister,
acreditările ARACIP, comisiile
CEAC şi, de parcă nu ar fi de
ajuns, vin organele sanitare
pentru autorizarea instituţiei şi
controlul igienic, pompierii pen-
tru securitatea contra incendi-
ilor, poliţia pentru patrulele de
circulaţie, reprezentanţii
rromilor pentru a vedea dacă
nu se fac discriminări etnice,
iar cadrele care asigură servi-
ciul pe şcoală trebuie să
încheie procese verbale cu
menţionarea afluenţei per-
soanelor străine în şcoală, cu
observaţii şi constatări zilnice. 

Totul trebuie consem-
nat în scris, îndosariat, ca să
nu mai amintim de situațiile zil-
nice solicitate directorilor de
școli pe forumul acestora de la
inspectoratele școlare. Văzând
toate astea în raport cu bugetul
de timp cotidian (nu şi cu
nivelul retribuţiei cadrelor di-
dactice), categoric observăm o
nouă și cel puțin stranie  de-
structurare a funcțiilor școlii, iar
observațiile legate de nivelul la
care citesc și scriu elevii (se
extinde scrisul cu mâna stângâ
nestingherit!), cândva cerinţe
minimale în şcoli, ori cele
privind rezultatele la bacalau-
reat devin colaterale dacă nu
chiar anacronice. Aşadar, în-
cotro, şcoala românească?
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