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„Somnul, vameş vieţii, nu vrea

să-mi eie vamă.” 

- Mihai Eminescu
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Războiul tehnocraților sorosisti în lumeaRăzboiul tehnocraților sorosisti în lumea
noastră politic dâmbovițeanănoastră politic dâmbovițeană

Cezar Adonis
Mihalache

OOricât de tehnocrați
ar fi, dar parcă nu s-ar da
nici ei duși de la măcelărie!
Păi, unde mai prind fleici
așa savuroase?! Că la Brux-
elles ori la Strasbourg, se
cam dă pe rație Uniunea
Europeană. Și funcțiile, și le-
furile. Pe când, aici, abia și-
au mărit „alocațiile” din
huzurul statului în fund. În
plus, treburile pentru care s-
au trezit puși acolo nu au
fost încă rezolvate. Mai sunt
multe de desfăcut și reîm-

pachetat pe directivele prim-
ite. Că nu se pierde nimic,
nu se risipește nici măcar un
vârf de ac. Totul se pune în
ordinea unor interese de
care țara va afla când nu va
mai conta.

Sigur, vor trebui să-
și năpârlească ambalajul
ăsta strâmt și deja știrb de
„tehnocrație” pentru a-și
pune straie „noi”. Politice.
De fapt, doar să le dea la
iveală că le au deja acolo pe
sub maieurile ălea de
maneliști ai guvernării. Pen-
tru că asta sunt de fapt
acești tehnocrați. Niște
maneliști care nu cântă nici
tehnocratic, nici politic, ci
după anumite bilețele de gu-
vernare. Guvernare întru
dezagregare…

Pentru că trebuie să
rămână la guvernare. Docili
și executanți. Așa cum și-ar
dori ăia care i-au pus acolo
să fie multe alte „executive”
din restul ăsta de UE. Doar
că un al doilea mandat ca
„tehnocrați” nu se va justi-
fica după alegerile parla-
mentare. Dar nici o
transformare fățiș politică nu
va izbuti, nu din cauza țării,

ci din cauza lupilor care au
stat pe margine așteptând
ca tehnocrații să le
lustruiască fotoliile și să le
lase pe mese lucrurile gata
aranjate.

Și cum să împaci
varza bruxeleză cu
mămăliga interesului politic
autohton? Simplu! O for-
mulezi ca etapă sub forma
unui guvern de „uniune
națională”. Unul în care lași
și partidelor mai colțuroase
în așteptări câteva zgârciuri,
eventual în eșalonul doi,
prin ministere ori deconcen-
trate și agenții, păstrând pe
masa guvernării un număr

suficient de ecusoane soro-
sist-bruxeleze.

Și chiar va fi de râs
să vezi alde PSD ori PNL
bătându-se pe funcțiile se-
cundare alocate până mai
ieri soluțiilor imorale și
umorale. Dar asta ne
așteaptă într-o Românie tot
mai înstrăinată de noi, acolo
unde până și lupii ori șacalii
politici de mai ieri or să
ajungă să se bată pe res-
turile azvârlite de la masa
unei guvernări desu-
veranizate.

Iar ordinea de
așezare la masa noii
guvernări va trebui
respectată. Altminteri, or-
ganismul principal de epu-
rare a politicii noastre
mioritice, departamentul
național probruxelez, va
săvârși arestările și
mișcările necesare ordonării
ultimei turme de mioare
necumințite. Cele politice.
Pentru că, aici s-au înșelat
mulți făcători și desfăcători
de influențe, ordinele de
execuție nu mai veneau de
multă vreme din culisele
jocului politic autohton, ci
din afara lui, (transfrontal-

ier!), totul pentru a asigura
culoarele de infiltrare nece-
sare noii ordini europene.

O nouă ordine
europeană care a început
ca experiment tehnocratic la
București… De aici, proba-
bil, și reacția de cal transfor-
mat în mârțoagă a
principalului partid din
România. Care s-a trezit dat
la o parte din toate
proiectele antamate, fiind
trimis să bată țurca dincolo
de marginea expirată a
tehnocrației.

Adevăratul plan al
Proiectului de țară, de
toamnă!, a fost dat la iveală

de unul dintre vicepremieri.
Nu de Vasile Dâncu, politi-
cianul cu guler tehnocrat, ci
de Costin Borc, intrat în gu-
vern, după propriile spuse,
cu jumătate de inimă. Și
care, pesemne, pentru a se
dărui țării cu întregul cord,
ne anunță viziunea
tehnocrată a manipulării
maselor după alegerile par-
lamentare.

Așadar, experimen-
tul noii ordini europene
continuă printr-un plan de
executiv posttehnocratic
sub formula unui guvern de
„uniune națională”! Un cabi-
net UN pentru UE în fruntea
căruia se vede chiar portav-
ocea de la București a noii
ordini europene, tehnocratul
juma-de-inimă, pentru că
Dacian Cioloș prea s-a jurat
că nu-și politizează man-
datul, iar eșecul anunțat al
recuperării moștenirii
brâncușiene îl va cuminți
oricum ca prestanță publică.

Sau poate că nu?!

●

Lacrimi deLacrimi de
mamămamă

George
Alexander

CClaudia Racolța ştie
sigur ce L-a rugat pe Dum-
nezeu… L-a rugat să-i dea put-
erea şi înțelepciunea să ştie
când să tacă, pentru că, da!, un-
eori este mai bine să tăcem,
decât să vorbim, despre anu-
mite lucruri… Mai ales, când
emoțiile sunt atât de puternice,
mai ales, când durerea cauzată
de pierderea celor doi copii ai
săi, Diana şi Andy Barbu
Racolța, - adoptați forțat de
către un cuplu de homosexuali!
- este atât de mare, atât de vie
încât nu există zi de la Dum-
nezeu în care să nu se
gândească la ei! Claudia nu a
bătut drumurile către nicio tele-
viziune, cu toate că unii, în
completă necunoştință de
cauză, au şi etichetat-o. Ea nu
a apărut la nicio masă rotundă
să se disculpe. Nici nu a ridicat
rating-ul vreunei emisiuni, nici
nu a numărat link-urile pe face-
book pe care binevoitorii i le-ar
fi dat. Nu s-a pozat cu niciun
politician celebru, în costum şi
cravată. Imaginea ei nu
contează. Doar copiii ei. Lacrim-
ile ei, de Mamă care-şi iubeşte
copiii, Mamă disperată, distrusă
de Protecția (?!) Copilului din
Anglia, sunt adevărate. Sunt
tragice. „Tot ce-mi doresc pe
pământul ăsta, spune ea,
plângând în hohote, este să-i
ating, să-i miros… Dar, de
fiecare dată, durerea e la fel de
mare!”... Este adevărat, de
dragul copiilor, părinții mor
câteodată… Înnebunesc.
Clachează de dorul copiilor lor,
părinții. Este şi mai rău, când
viața îi desparte pe părinți, când
sufletele lor mor în fiecare
singurătate… Nu ai cum să mai
aşezi totul la loc atunci. Nu ai
cum să mai îndrepți lucrurile
sfărâmate. Nu ai cum să te mai
întorci la vechea viață! Trebuie
să avem grijă, de aceea, la ce
cerem, uneori, în viață… Pentru
că Dumnezeu, în iubirea sa
nemărginită, ne dă exact ce
cerem, oameni! De dragul copi-
ilor, să mergem, totuşi, mai de-
parte! Nu poate nimeni să-i
condamne pe cei doi părinți
pentru că nimeni nu e Dum-
nezeu! A fost viața lor, - şi, tre-
buie să înțelegem asta!- iar
acum ei nu mai sunt decât
părinți pentru copiii lor, Diana şi
Andy. O mare Responsabilitate,
însă! Ambii părinți au nevoie de
suportul oamenilor. Ambii tre-
buie tratați cu respect şi ambii
trebuie să înțeleagă şi să ac-
cepte schimbările în viață…
Având tăria şi puterea morală
de a trece peste toate
divergențele din trecut, accep-
tând că fiecare dintre ei este o
ființă umană care are propriul

drum, acum, în viață, conlu-
crând, de dragul copiilor lor!, pot
face front comun împotriva Sis-
temului care le-a răpit copiii,
dându-i homosexualilor.

Toate argumentele
Protecției Copilului din Anglia
pot fi demolate. Condiția, însă,
este să nu existe absolut nicio
ceartă între foştii soți pentru că
ar putea fi, în mod evident,
folosită de Sistem. Atacurile la
persoană sau declarațiile pe la
televiziuni sunt urmărite şi
traduse de oamenii Sistemului
pentru că aici este vorba de
prestigiu, interese mari şi bani.
De dragul copiilor voştri, Clau-
dia Racolța şi Florin Barbu, să
luptăm împreună pentru a-i
salva pe Andy şi Diana din
mâinile homosexualilor! Cu cât
mai multe săbii în slujba
aceluiaşi ideal, cu atât mai bine!
Florin a fost în greva foamei, şi-
a făcut cunoscut cazul pe la
televiziuni, în mediul politic. Clu-
dia, un om sensibil şi inteligent,
a lucrat cu îndârjire… Zilele
acestea va depune în instanță
dosarul prin care cere revo-
carea ordinului de adopție! Să o
susținem! Se poate demonstra
că judecătoarea nu a citit sufi-
cient de bine dosarul, că au fost
multe inexactități, chiar,
răzbunare!, din partea anumitor
autorități, se poate demonstra
că mama a studiat pentru a de-
veni chiar o mamă mai bună… 

Articolul 41 din
convenția „Drepturile Copiilor”
(2002) stipulează că „Dacă
legea din țara de origină a
copilului prevede o mai mare
protecție a drepturilor acestuia
decât această convenție, atunci
acea lege ar trebui să se
aplice.” Iar legea din România
este clară: nu acceptă adopțiile
(forțate) internaționale! Se
poate argumenta că Andy şi
Diana, cei doi copii, îşi pierd
identitatea, religia, limba
maternă, cultura, obiceiurile şi
tradițiile lor. Se poate, de
asemenea, demonstra că
schimbările petrecute în viața
celor doi copii sunt negative şi
există un risc major pentru dez-
voltarea lor intelecuală,
afectivă, etc. în viitor. Mama va
cere înapoierea imediată a
copiilor şi ea vine cu trei prop-
uneri: înapoierea copiilor către
Mamă, Tată sau Familia lărgită.
Susținându-se unul pe altul, cei
doi părinți vor face o impresie
bună în Instanță. Nu are, în de-
finitiv, importanță la care dintre
cei doi părinți vor ajunge copiii.
Important este să-i scoatem din
mâinile homosexualilor şi să le
redăm o viață normală.

Valul de proteste va
cuprinde până la urmă lumea
întreagă…

●
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Descoperire unicat pe un șantier arheologic cucutenian: Descoperire unicat pe un șantier arheologic cucutenian: 
un posibil templu uriaș la Ripiceniun posibil templu uriaș la Ripiceni

George V.
Grigore

UUn posibil templu
preistoric uriaș a fost de-
scoperit de curând (iunie
2016) pe un șantier arheo-
logic din localitatea Ripiceni,
a anunțat arheologul Aurel
Melniciuc, directorul Muzeu-
lui Județean de Istorie
Botoșani. Potrivit acestuia,
descoperirea a fost făcută
în cadrul unui proiect real-
izat în colaborare cu Facul-
tatea de Istorie a
Universității „Ștefan cel
Mare” din Suceava și „Plat-
forma Arheoinvest” de la
Universitatea „Al. I. Cuza”
din Iași, care vizeaza
studierea „Evoluției habitat-
ului uman preistoric și pro-
toistoric în depresiunea
Prutului Mijlociu”. În timpul
săpăturilor arheologice, de-
marate la sfârșitul lunii iunie
2016, arheologii botoșăneni
au făcut descoperiri de
excepție pentru arealul
românesc de răspândire a
Civilizației Cucuteniene.

Ripiceni este o
comună în județul Botoșani,
din Moldova, formată din
satele Cinghiniia, Lehnești,
Movila Ruptă, Popoaia,
Râșca, Ripicenii Vechi și
Ripiceni (reședința). Aici, pe
teritoriul acestei comune, s-
au descoperit vestigii
aparținând culturii muste-
riene (vârfuri triunghiula-
re, piese foliacee 
bifaciale, răzuitoare etc.,
confecționate în special din
așchii de cremene și cuarțit)
aparținând omului de Nean-
derthal (Homo primigenius)
și datate în paleoliticului mi-
jlociu (120.000 – 30.000
î.Hr.). În cursul unor săpături
arheologice din anul 1997,
într-un tumul de la Ripiceni
s-a descoperit un complex
cu schelete de cai din epoca
bronzului, îngropate după
un ciudat ritual (2.000 –
1.200 î.Hr.).

În ce constă noua
descoperire? „Pe lângă cele
peste 100 de locuințe
rămase în zona neafectată
de apele lacului de acumu-
lare, a fost descoperită o
structură uriașă, de circa
1.000 de metri pătrați, cu o
incintă împrejmuită și
fortificată printr-un șanț de
apărare și palisadă. Această
mega-structură, unicat
deocamdată în preistoria
românească, putea fi 
un templu, locuință a
căpeteniilor sau avea altă
funcționalitate. Poziționarea
centrală și dimensiuni-
le uriașe demonstrează
importanța sa deosebită în
cadrul așezării, care și ea
este una dintre cele mai

mari cercetate până în
prezent în cadrul arealului
cucutenian din România”, a
mai spus arheologul Melni-
ciuc.

Acesta a arătat că,
deocamdată, din uriașa
structură a fost cercetată, în
campania din luna iunie,
doar o mică parte (aproxi-
mativ o sută de metri
pătrați), din cauza fondurilor
insuficiente și a dificultății
efectuării cercetărilor în
teren. „În zilele următoare
vor fi demontate resturile
locuinței pentru recuperarea
întregului inventar – vase,
arme, unelte, plastică
zoomorfă și antropomorfă,
etc – și pentru stabilirea mai
cu exactitate a
funcționalității sale”, a com-
pletat la cele spuse anterior
Melniciuc. La descoperirile
arheologice de la Ripiceni
au fost folosite tehnologii de
ultimă generație, printre
care scanări magnetomet-
rice și scanări 3D, ce au
permis determinarea exactă
a amplasării locuințelor în
cadrul așezării. Arheologii
botoşăneni, în colaborare
cu specialiştii din Iaşi şi
Suceava, au declarat că în
cadrul acestei misterioase
culturi Cucuteni nu a mai
fost descoperită o aseme-
nea megastructură de peste
1.000 de metri pătraţi, care
a fost cel mai probabil un
uriaş templu de acum 7.000
de ani. „Această mega-
structură, este unicat
deocamdată în preistoria
românească”, ne spune di-
rectorul Muzeului Judeţean
de Istorie Botoşani. Uriaşa
aşezare cucuteniană în in-
teriorul căreia a fost scoasă
la lumină mega-structura se
află pe malul Prutului, în
apropiere de localitatea
R i p i c e n i . D e o c a m d a t ă
cercetările continuă, inclusiv
cu determinări magnetomet-
rice, cele care au reliefat di-
mensiunile gigantice ale
structurii. De fapt, au fost
enunţate mai multe ipoteze
despre destinația acestei
mega-structuri preistorice.
În primul rând ar putea fi
vorba de un templu uriaş de
acum 7000 de ani, un loc de
veneraţie şi pelerinaj poate
pentru mai multe comunităţi
din această zonă. Arheologii
cred însă că ar putea fi şi
locuinţa sau centrul de put-
ere al unei căpetenii de trib
cucuteniene, ce domina
politic ambele maluri ale
Prutului. „Gândiţi-vă că este
o locuinţă de 1000 de metri
pătraţi. Deocamdată s-ar
părea unicat pentru Cucute-
niul din România. Poate fi
un templu, poate fi locuinţa
şefului de comunitate, de
trib”, spune arheologul Aurel

Melniciuc.
Uriaşul templu sau

locuinţă de şef de trib a fost
cercetată şi de reputatul
arheolog Dumitru Boghian,
conf. univ. dr. la Universi-
tatea „Ştefan cel Mare” din
Suceava.  Acesta spune că
structura este de-a dreptul
uriaşă. Conform specialistu-
lui din Suceava, mega-

structura era dotată inclusiv
cu palisadă şi val de
pământ, ca modalități de
apărare. „Spaţiul interior are
aproximativ 1000 de metri
pătraţi, împreună cu incinta,
împreună să spunem cu
construcţia, şanţul cu
palisadă lutuită, în jur de
1500 de metri pătraţi. Este
foarte mare. În alte sit-uri, o
asemenea megastructură ar
reprezenta întregul sit”,
spune Dumitru Boghian.
Uriaşa locuinţă era ridicată
pe o structură de lemn şi era
construită dintr-un soi de
chirpici. 

Despre posibilitatea
ca acestă structură să fi fost
un centrul politic al unei
căpetenii care domina
regiunea, specialistul arată
că ipoteza unor structuri pa-
leopolitice poate fi 
luată în considerare, dar
deocamdată imposibil de
dovedit arheologic.

„Structuri pale-
opolitice, structuri organiza-
torice ale comunităţilor
umane la nivel macro şi
micro, au existat din toate
timpurile. Din punct de
vedere arheologic, acestea
fac parte din relaţiile care
sunt economice, sociale,
spirituale care se fosilizează
extrem de greu şi din
această cauză arheologia
dispune de foarte puţine mi-
jloace până în prezent pen-
tru a avansa asemenea
ipoteze. Dar nu trebuie ex-
clus că, acolo unde există
modele care se repetă pe
anumite spaţii, acolo unde
există de pildă o anumită
uniformitate a manifestărilor
materiale, să existe ca un
reflex firesc al acestora şi
anumite entităţi mai mici
sau mai mari care aveau rol
administrativ-politic”, spune
Dumitru Boghian.  Mega-
structura descoperită în
această lună face parte

dintr-o aşezare uriaşă,
considerată printre cele mai
mari descoperite vreodată
pe teritoriul României, în
cadrul culturii Cucuteni. Are
nu mai puţin de 25 de
hectare, cu locuinţe,
dependinţe, cu zone
diferenţiate şi această
mega-structură ce este
încojurată de un val de

pământ cu palisadă pentru
protecţie.

Practic este ca o
„metropolă” cucuteniană de
acum 7000 de ani. Situată
pe malul Prutului, această
aşezare a fost cercetată în
ultimii cinci ani de specialişti
în arheologie, şi continuă
totuși să uimească.
Aşezarea acesteia pe malul
râului Prut a favorizat
schimburile economice şi
dezvoltarea unei civilizaţii
misterioase de acum 7000
de ani. Este o civilizaţie uni-
cat, dezvoltată, dar mai ales
uimitoare prin spiritualitatea
ei, prin reprezentările ei
artistice care ridică semne
de întrebare la nivel mon-
dial. „Aveau şi un nivel de
trai suficient de ridicat,
puteau să construiască
aceste sate, unele cu locuri
centrale care puteau să
aibă şi funcţii administrative,
poate religioase, poate de
tipul acesta comercial, să
construiască arme şi unelte
la nivel respectiv, să
folosească aramă pe o
scară destul de ridicată. Să
folosească o serie de
invenţii care au fost
prezente în neoliticul şi ene-
oliticul est-central şi sud–est
european să le folosească
pe scară largă şi bineînţeles
expresia artistică atât de
bine încetăţenită în splen-
dida ceramică pictată care
nu este ceea ce pare la
prima vedere, are o serie de
coduri culturale bine
încetăţenite dar insuficient
puse în valoare”, precizează
Dumitru Boghian.

Cultura Cucuteni
este reprezentată printr-un
număr mare de aşezări
aflate pe teritoriul judeţului
Botoșani, iar specialiştii
arată că inclusiv această
zonă a făcut parte din
leagănul agrar al civilizaţiei
europene difuzate apoi

către vestul Europei, ca fac-
tor civilizator. „Avem aici în
zonă un punct forte în
evoluţia întregii civilizaţii eu-
ropene. Aici s-ar părea că a
fost leagănul de dezvoltare
al civilizaţiei agrare eu-
ropene şi nu neapărat în
zonele vehiculate până
acuma din Asia, de exem-
plu. Este una dintre zonele
din care civilizaţia agrară s-
a extins ulterior către vestul
Europei”, precizează Melni-
ciuc. Cultura Cucuteni este
cea care reprezintă 
vârful de dezvoltare al 
unei civilizații în Europa
anilor 3.500-5.000 î. Hr.
Performanțele la care a
ajuns populația cucuteniană
acum 7.000 – 8.000 
de ani, înaintea civilizațiilor
egiptene și mesopotamiene,
sunt absolut uimitoare, iar
de acestea ar trebui să știe
toți românii! Geții de Aur pri-
mordiali, cei trecuți prin ul-
timul mare cataclism
planetar, au refăcut nucleul
uman necesar repopulării
uscatului și i-au reînvățat
arta, religia, meșteșugurile
și tradițiile, cele fără de care
civilizația nu poate exista.
Misionarii lor au adunat în-
treaga populație decimată a
planetei sub deviza „Ochii
mei au văzut un om!”, nefi-
ind importantă rasa umană
sau neamul din care face
parte acesta. Le-au oferit
loc și condiții pentru refac-
erea Pomului Vieții neamu-
lui lor, după care au
recolonizat planeta. Va tre-
bui să știm că este posibilă
o reîntorcere în epoca de
piatră oricând. Numai prin
păstrarea tradițiilor și a
meșteșugurilor (prin „bresle”
specifice și prin aport man-
ual – artizanal), a
învățăturilor transmise oral
(s-ar putea să avem cu noi
doar „bagajul” mental;
strămoșii spuneau că:
„scrisul lenevește mintea”),
vom putea recrea condiții
civilizate de trai pentru oa-
menii viitorului, pentru copiii
copiilor noștri. Întoarcerea
spre trecut ne va salva în vi-
itor.

Întreaga civilizație
Cucuteniană, prin acestă
descoperire, aduce noi
semne de întrebare pentru
specialiști, dar și dovedește
noi valențe și potențe ale
strămoșilor noștri de acum
7.000 de ani.

●
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Aflarea în treabă ca metodă de lucru a lui Nicușor DanAflarea în treabă ca metodă de lucru a lui Nicușor Dan

- Domnule profesor
ION COJA, circulă o
mulțime de informații cu
privire la Nicușor Dan și
echipa sa, informații care ne
pun în gardă cu privire 
la adevăratele intenții 
ale lui Nicușor Dan.
Dumneavoastră ce părere
aveți despre acest domn?

– Domnul Nicușor
Dan are o față de om cum-
secade, de copil ingenuu,
incapabil să mintă sau să
jure fals. Sper că nu mă
înșel! I-am scris mai multe
mesaje pe adresa sa de in-
ternet, dar nu mi-a răspuns,
nici el, nici doamna
Clotilde!… Ceea ce ar putea
fi un semn… Nu-i prop-
uneam o colaborare propriu
zisă, ci îi ofeream niște
obiective cu care să se an-
gajeze în campania
electorală. Nu mi-a răspuns.
Răspunsul așteptat de mine
era un simplu „Mulțumesc!”
Unul dintre obiectivele pro-
puse de mine era să
redeschidă șantierul portului
București. Dintre toți
candidații la primăria
Bucurștiului numai doamna
Iulia Gorea Costin a venit cu
acest obiectiv, cel mai im-
portant cu putință. Este și
motivul pentru care am
votat-o pe distinsa doamnă!
O felicit din toată inima!

– V-a supărat faptul
că Nicușor Dan v-a ignorat?

– Ce m-a supărat cu
adevărat este lipsa de sens
și de maturitate cu care
Nicușor Dan a tratat invitația
doamnei Firea, care i-a
oferit domnului Nicușor Dan
funcția de vice-primar! O
invitație care dovedește

intențiile doamnei Firea de a
fi un primar corect, care nu
se teme să aibă „în coastă”
un adversa de neîmpăcat!
Din păcate, refuzul lui
Nicușor Dan te lasă perplex.
La urma urmelor ce dorește
acest domn?! Ca vice pri-
mar putea să se ocupe de
domeniul predilect, în 
care are oarece 
experiență: urbanism, arhi-
tectura orașului, monu-

mente etc. Se putea ocupa
de ceea ce se înțelege prin
sintagma cu care a 
făcut atâtea valuri, dar 
ne-a păcălit: salvarea
Bucureștiului! Colac peste
pupăză, ne-am trezit vice-
primar la Capitală cu un
caraghios. Vina nu este a
bietului neica nimeni, ci a lui

Nicușor Dan! De Tăriceanu
nu mai zic nimic!

– Se poate spune că
Nicușor Dan și-a trădat
susținătorii?

– Nu! Nicușor Dan
nu a trădat! Cine trădează o
face pentru un câștig, are
un motiv oarecare. Nicușor
Dan are alt defect de carac-
ter, mai greu de diagnosti-
cat. Este vorba de acel
defect sesizat de limba

română prin locuțiunea
aflarea în treabă! Se poate
spune că aflarea în treabă
este metoda de lucru a lui
Nicușor Dan. Intră în arenă,
se implică, pare decis să
rupă gura târgului, să facă
ceva deosebit, dar când e
pe făcute, când îi vine rân-
dul să joace, dă din colț în

colț, se eschivează și dis-
pare în ceață… Eventual
bombănind și dând vina pe
alții pentru neputința sa de a
face! Devine periculos, este
amăgitor pentru mulți, așa
cum a fost și pentru mine, în
urmă cu patru ani, când l-
am votat…

– Ce șanse are cu
Salvați România la alegerile
din decembrie?

– A mai zis și Petre

Roman & Ion Iliescu că
salvează România și au dis-
trus-o!… Eu am scos din vo-
cabularul meu cuvîntul
salvare! Ne-a mințit atât de
rău în decembrie 1989 și
anii ce au urmat.

– Deci PRM-ul nu va
colabora cu acest partid?

– Vom colabora cu
oricine pentru ca să nu se
fure la numărătoarea vo-
turilor!… Dar doctrinar și în
timpul campaniei electorale
nu văd ce alt interes comun
am mai avea! Dar, cine
știe?! Văzând și făcând! Să
vedem ce oameni va pune
pe liste! Altminteri, la idei, nu
prea are, nu prea știe pe ce
lume trăiește. L-am auzit pe
B1 vorbind prostii, banalități!
Nu trebuie lăsat să mai
amăgească o dată lumea!
S-a descalificat definitiv!…
Dar am impresia că oameni
cu mulți bani vor să ni-l
bage pe gât cu ajutorul tele-
viziunilor!

A consemnat 
Petre Burlacu

●

Flancul estic…Flancul estic…

Iulian
Chivu

SSummitul NATO de
la Varșovia a avut, după
cum se știe, o agendă
încărcată începând de la
amenințarea rusă, invocată
tot mai motivat de statele
Europei de Est, în special
țări membre ale Alianței,
terorismul, ieșirea Angliei
din Uniunea Europeană și
altele. Desigur, pentru țările
europene aliate, subiectul
cel mai fierbinte rămâne cel
prinvind Rusia, în contextul
în care, de la Moscova, mai
mult sau mai puțin disimu-
late, amenințările vin inclu-
siv pe căi diplomatice și se
adaugă faptelor de arme ale
rușilor din spațiul ex-sovi-
etic. Potrivit relatărilor de
presă, ambasadorul rus în
Danemarca i-ar fi „prevenit”
pe danezi că, dacă vor
adera la sistemul NATO
antirachetă, navele lor din
Baltica ar fi ținta rachetelor
rusești ‒ amenințarea are
scopul de a aduce neîn-
credere în capacitatea de
ripostă a Vestului. Pe de
altă parte, Vladimir Putin, cu
ipocrizie afirmă că NATO,
într-o isterie antirusească,
promovează asiduu imag-
inea unui dușman ca să

poată astfel să-și justifice
apropierea de frontierele
ruse cu trupe, unități aviat-
ice și cu sisteme antirachetă
și nu ezită să amenințe că
încercarea de a returna
Ucrainei Crimeea ar atrage
după sine inclusiv folosirea
forței nucleare. Vizate de
amenințări au fost și Litua-
nia, Letonia și Estonia, țări
membre NATO, dacă s-ar
întruni aceleași condiții care
au justificat intervenția rusă
în Ucraina și Crimeea, sau
dacă ar fi atinse interesele
etnicilor ruși acolo unde
aceștia sunt în număr sem-
nificativ.

Tot în țările estice
ale Alianței există temerea
că oricând una dintre aces-
tea ar putea fi atinse într-un
test rus al reacției NATO
lovind obiective de pe terito-
riul lor fără a produce
pagube materiale semni-
ficative și fără pierderi de
vieți omenești, doar ca să le
demonstreze aliaților că
americanii nu vor interveni
în temeiul art. 5 al Pactului.
Probabil că așa se explică și
sfatul pe care i l-a dat Putin
lui Juncker ca Uniunea
Europeană să-și înființeze
propria armată ca să nu mai
depindă de îndepărtata
Americă și tot așa se

explică și turul de forță ma-
terializat în circa 150 de in-
cursiuni ale avioanelor
militare rusești interceptate
în ultimul an în spațiul aer-
ian al unor țări baltice, ceea
ce n-ar fi exclus să se în-
tâmple și în spațiul Mării
Negre sau cel al enclavei
Kaliningrad. Intimidările
ruse strecurate astfel printre
aliații estici se resimt și mai
departe, în spațiul vestic,
unde Cameron se situează
pe o poziție moderată și se
scuză pe seama unui vot de
respingere în Parlament,
nemții ar putea arăta și ei at-
itudine rezervată, Anglia, re-
cent retrasă din UE, ar
putea urma și ea modelul
Franței, iar în zona Mării
Negre Bulgaria arată și ea
destul scepticism.

În aceste condiții,
liderii NATO au decis prelu-
area comenzii scutului
antirachetă, urmând ca
acesta să nu mai fie sub
controlul direct al SUA, ceea
ce înseamnă o eficientă
corelare a lui cu radarul
NATO din Turcia, cu forțele
navale din Spania și cu
celelalte mijloace de ripostă
rapidă. Și tot în acest temei,
la summit s-au luat în calcul
întăririle cu efective în țările
estice membre NATO,

România urmând a benefi-
cia și ea, alături de țările
baltice aliate, de prezența
unor batalioane NATO și se
vor face noi exerciții militare
pe flancul de est, după cum
anunța Jens Stoltenberg,
secretarul genral al Alianței.
Probabil că în aceste
condiții, la sugestia
Moscovei, Rpublica
Moldova face la stânga-
mprejur, adoptând un statut
de neutralitate, aban-
donându-și ori cel puțin
amânându-și sine die ide-
alurile europene și pro-
românești, lucru pe care nu
îl poate face și Ucraina care
a plătit un preț prea greu
pentru idealurile sale în
afara CSI. Și totuși, Rusia
nu renunță la ideea
ucraineană din moment ce
avansează prin Vladimir
Putin un apel către Francois
Hollande să-și exercite
influența asupra lui
Poroșenko și să-i
amintească de acordul de
pace de la Minsk. Summitul
de la Varșovia s-a încheiat,
potrivit declarațiilor lui Jens
Stoltenberg, cu asigurarea
că liderii țărilor aliate au
convenit să consolideze o
politică de descurajare, dar
și de dialog, cu o Rusie tot
mai activă, că nu se dorește

o confruntare cu Moscova,
ceea ce pare să-i fi liniștit pe
oficialii ruși și au apreciat,
potrivit presei occidentale,
că „Deciziile NATO nu
conțin un risc real, dar
Rusia le consideră agresiuni
cu efect global”.

Totuși, pentru țările
flancului estic al Alianței in-
cidentele semnalate referi-
tor la violările spațiului
aerian național ori maritim
de către avioanele militare
rusești ori de navele de
război din Baltica sau din
Marea Neagră sunt de
natură să mențină nu numai
vigilența, ci și temerea bine
întemeiată istoric de a nu fi
atacate de forțele militare
rusești mult mai active în
urma sancțiunilor occiden-
tale, dar și a opțiunilor pro-
europene firești exprimate
de unele state membre ale
CSI. 

●
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Protecționism sau „roexit” agro-alimentar?!Protecționism sau „roexit” agro-alimentar?!

Cezar Adonis
Mihalache

LLegea obligativității
prezenței produselor
românești în supermarke-
turi, într-un procent de
minim 51 la sută, a fost
promulgată! Dar este ea
una cu adevărat
„protecționistă” pentru noi?
Pentru că, în final,
importantă este dimensi-
unea pieței de desfacere,
altminteri „protecționismul”
asigurat fermierului român
nu are nici o finalitate reală.
Or, una este să alimentezi o
piață autohtonă limitată ca
putere de cumpărare, și
acoperită oricum aproape
sută la sută cu maximul ac-
tual de producție posibilă a
agriculturii noastre, și alta ar
fi fost ca toată această dem-
agogie „protecționistă” să fi
vizat măsuri care să sprijine
fermierii români pentru a
intra pe piața de desfacere
a Uniunii Europene. Dacă ar
fi fost impusă în primii ani ai
aderării, ar fi fost cu
adevărat o măsură
protecționistă.

Acum însă, de ben-
eficiile ei se vor bucura tot
alții. Adică, exact aceia care
au mai câștigat o dată, la în-
ceputul aderării noastre,

când au negociat în de-
favoarea noastră, pe seama
trădărilor guvernanților
români din acei ani, cotele
de producție alocate nouă
în cadrul marii familii.

Dacă Marea Britanie
va ieși din UE vom fi practic
într-un nou moment al

„aderării”. Un nou început în
care se vor renegocia
piețele de desfacere,
prezențele pe piețe, benefi-
ciarii acestora. Pentru că
într-o economie, esențială
nu este sfera de producție,
ci piața de desfacere.

Fără Marea Britanie,
piața de desfacere a UE se
va restrânge, iar războiul
comercial concurențial al
prezenței pe aceasta va de-
veni mai acerb. Or dacă
România nu a reușit să
ocupe post aderare decât o

infimă parte din piața de
desfacere a Europei, cu atât
este mai puțin probabil să
reușească să facă acest
lucru acum.

De aceea, în spatele
discursurilor aparent
naționaliste care au stat în
spatele promovării și im-

punerii legii cotei de pro-
duse românești în
supermarketuri, se găsesc,
într-o manipulare poate
genială, tot interesele mar-
ilor producători ai UE. Care
trebuie să găsească noi
piețe de desfacere a pro-
duselor, să renegocieze
cotele… Dar, mai ales, să
elimine de pe piața de des-
facere a UE post brexit pro-
dusele statelor mai mici. Și
ce născocire mai inteligentă
decât o lege cu aparență
protecționistă care va putea

înlocui toate presiunile de
până acum?!

La nivel intern, legea
pare bună. Dar nimeni nu se
întreabă dacă fermierii și
producătorii noștri pot
acoperi acest procent de
prezență impusă în super-
marketuri, ori, mai grav, cum
vor controla ca pe rafturi să
nu intre sub acoperirea
„Made în România”, tot pro-
duse agro-alimentare din
Egipt, Turcia, Ungaria? Pen-
tru că asigurarea mai multor
locuri pe rafturile din super-
marketuri nu va însemna și
o creștere peste noapte o
producție pieței interne.

La nivel extern, cel
puțin pentru piața UE, efec-
tul va fi însă maxim ca ben-
eficii. Chiar cu extensie…
protecționistă! Pentru că,
oricum piața autohtonă nu
va putea acoperi acest 51 la
sută de pe rafurile din țară
(oferta producției românești
nu a reușit în două decenii
se acopere diversitatea
cerințelor clienților!), așa că
fermierii din Franța, Spania
etc nu vor trebui să-și mai
facă griji, să protesteze ori
să impună prin sferele lor de
lobby de la nivelul breslelor,
extrem de puternice,
aberații precum tăierea viilor
în România pentru că nu
sunt suficient de nobile.

Înainte de aderare
am negociat în genunchi
cote de producție care ne-
au pus agricultura pe butuci.
Acum, suntem într-o poziție
și mai sinistră decât servi-
tutea de care au dat dovadă
guvernele de atunci. Iar într-
un moment în care
guvernanții ar fi trebuit să
lupte pentru a deschide fer-
mierilor români piețele Uni-
unii Europene, ei protejează
de fapt aceste piețe, împ-
ingându-ne pe noi în colțuri
de supermarketuri.

Calcul e simplu…
Prin astfel de politici
„protecționiste”, România
este limitată la aceeași piață
de desfacere, de 18 mil-
ioane de locuitori, în loc să
intre pe marea piață a UE,
de peste 450 milioane de
consumatori (în condițiile
Brexitului!)… Legea este
dară favorabilă pieței eu-
ropene, de aceea Bruxelles-
ul nu va reclama caracterul
de non economie de piață a
acestei legi.

●

UDMR și Biserica Romano-Catolică, presiuni pentru izgonirea UDMR și Biserica Romano-Catolică, presiuni pentru izgonirea 
elevilor români de la Colegiul „Unirea” din Târgu Mureșelevilor români de la Colegiul „Unirea” din Târgu Mureș

Dan
Tănasă

CConducerea Colegiu-
lui Naţional ‘Unirea’ din Târgu
Mureş a afirmat, într-o
conferinţă de presă, că Sta-
tusul Romano-Catolic şi
anumiţi politicieni din UDMR
au început din nou presiuni
asupra şcolii, de această dată
pentru evacuarea unor săli de
clasă în favoarea mai nou-
înfiinţatului Liceu Teologic, deşi
există o convenţie de închiriere
valabilă până în anul 2019.

Directoarea Colegiului
Naţional Unirea, Andreea
Năznean, a declarat că, deşi
există o convenţie semnată
între Primăria municipiului
Târgu Mureş şi Statusul Ro-
mano-Catolic, prin care se
prevede că acest colegiu poate
folosi cele două săli de clasă
din Corpul B al ansamblului de
imobile, fundaţia doreşte evac-
uarea claselor respective.

Profesorii şi părinţii
elevilor de la ‘Unirea’ au
anunţat, marţi, că vor face un
memoriu pe care îl vor înainta
tuturor instituţiilor statului, în-
trucât susţin că se simt
‘intimidaţi în permanenţă şi
ameninţaţi’ de către
reprezentanţii Liceului Teologic
Romano-Catolic, care cer
acum cu insistenţă evacuarea
claselor gimnaziale, după ce
au reuşit anul trecut mutarea
claselor primare ale Colegiului

‘Unirea’ la altă şcoală din oraş.
‘De 12 ani, această

unitate de învăţământ îşi
desfăşoară activitatea într-o
clădire retrocedată Bisericii
Romano-Catolice. În cei 12
ani, comunitatea Colegiului
Naţional Unirea a continuat să
se menţină la standardele pe
care le-a promovat, obţinând
rezultate deosebite, orga-
nizând evenimente de înaltă
ţinută, instituţia dobândind
apreciere nu doar la nivel
judeţean şi naţional, ci şi
internaţional (…) În pofida
acestor reuşite, asistăm la de-
teriorarea bazei materiale şi la
imposibilitatea dezvoltării infra-
structurii, necesare atât pentru
securitatea, cât şi pentru con-
fortul acestei comunităţi
şcolare. Din septembrie 2015,
în clădirea mică (Corpul B)
funcţionează Liceul Teologic
Romano-Catolic, a cărui
înfiinţare a avut un semnifica-
tiv impact negativ asupra 
principiilor educaţionale funda-
mentale, bazate pe multicultur-
alitate caracteristice unităţii
noastre şcolare din toate tim-
purile’, a arătat Năznean.

Ea a spus că prin
înfiinţarea şi funcţionarea
Liceului Teologic Romano-
Catolic în aceeaşi incintă
şcolară cu Colegiul Naţional
‘Unirea’ s-a ajuns la reducerea
numărului de clase ale colegiu-
lui, prin preluarea de către
acest liceu a claselor maghiare
din ciclul primar şi gimnazial şi
a unei clase de liceu de la

secţia maghiară ‘fără re-
spectarea procedurilor privind
planul de şcolarizare’.

Năznean a arătat că
prin înfiinţarea Liceului Teo-
logic s-a ajuns la relocarea
claselor primare de la secţia
română aparţinând Colegiului
Naţional ‘Unirea’ într-o altă uni-
tate şcolară, la reducerea
numărului de clase de la
‘Unirea’ prin anularea a două
clase din proiectul de
şcolarizare 2016-2017, prin in-
vocarea lipsei de spaţiu, în
condiţiile în care opţionalitatea
elevilor de clasa a VIII-a este
de 267,15 la sută.

În plus, a spus An-
dreea Năznean, Liceul Teo-
logic Romano-Catolic
revendică 19% din baza
materială a colegiului, în
condiţiile în care o parte a
acesteia a fost câştigată prin
proiecte şi granturi ale echipei
Colegiului Naţional ‘Unirea’, iar
acum există ‘solicitarea
eliberării abuzive a corpului B
a clădirii, înainte de expirarea
convenţiei de folosinţă’.

Conducerea Colegiu-
lui Naţional „Unirea” a arătat că
printre cei care au solicitat ver-
bal, în data de 24 iunie, eliber-
area celor două săli de clasă,
s-a numărat şi deputatul Bor-
bely Laszlo, care a precizat
însă că acţionează în calitate
de membru al curatoriului
fundaţiei.

Cadrele didactice
susţin că pe lângă ‘intimidarea
permanentă’ şi menţionarea în

permanenţă a termenului de
‘chiriaşi’ când este vorba de-
spre Colegiul Naţional Unirea,
Liceul Teologic foloseşte imag-
inea Colegiului în scop de mar-
keting, iar din acest motiv atât
profesorii, cât şi părinţii îşi pun
problema continuităţii celei mai
prestigioase unităţi de
învăţământ din judeţul Mureş.

Conducerea Colegiu-
lui Naţional ‘Unirea’ a precizat
că promovabilitatea este de
1sută la sută la examenele
naţionale în fiecare an, planul
de şcolarizare realizat sută la
sută anual, şcoala ocupă
poziţia 62 în Top 100 naţional,
are peste 675 de elevi
participanţi la olimpiade şi con-
cursuri naţionale, în care s-au
obţinut 227 premii, 205
menţiuni etc., şi deţine nu-
meroase distincţii naţionale şi
internaţionale. Reprezentantul
Primăriei Târgu Mureş,
Claudiu Maior, consilierul pri-
marului, a dat asigurări
părinţilor elevilor adunaţi,
marţi, la Colegiul Naţional
‘Unirea’, că cele două clase de
gimnaziu nu vor fi evacuate din
clădire, întrucât există o
convenţie de închiriere.

‘În anul şcolar 2018-
2019 Corpul de clădirea A se
va utiliza în întregime de către
Colegiul Naţional ‘Unirea’. Din
anul şcolar 2018-2019 cor-
purile de clădire B şi C se vor
utiliza în întregime de Liceul
Teoretic Romano-catolic cu
condiţia finalizării mansardării
Corpului A. Mansardarea este

însă blocată, deoarece există
o anchetă penală privind legal-
itatea procedurii de retro-
cedare a clădirii Colegiului, aşa
că şi dacă mansardarea nu se
face până în 2040, cele două
clase vor rămâne aici (…) Bor-
bely să înţeleagă că oraşul şi
Colegiul Naţional ‘Unirea’ merg
mai departe. Dacă mai vine pe
aici să ameninţe, să depuneţi
plângere penală. Eu voi
depune una în nume personal.
Nu va pleca nicio clasă. Dacă
Statusul Romano-Catolic a
cerut două clase în plus, este
treaba lor şi nu au decât să şi-
o rezolve în altă parte ‘, a
arătat Claudiu Maior.

Părinţii elevilor au
arătat că doresc ca şcoala să
rămână acolo unde este şi că
temerea lor este justificată, în-
trucât există precedentul de
anul trecut, când s-a înfiinţat
Liceul Teologic Romano-
Catolic, iar clasele primare ale
Colegiului au fost evacuate,
însă şi precedentul evacuării în
doar câteva zile a elevilor
români de la Liceul Bolyai din
Târgu Mureş, în anul 2002.

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Mureş nu a prezen-
tat încă un punct de vedere
asupra problemei apărute, iar
reprezentanţii Statusului Ro-
mano-Catolic nu au putut fi
contactaţi pentru a-şi exprima
poziţia. 
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