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"Ascunzându-ne în spatele cuvintelor “supunându-ne oficialităţilor, ne supunem lui Dumnezeu Însuşi”, ierarhia 

noastră s-a supus în faţa Cezarului acestei lumi. Acest lucru ne subminează existenţa noastră.(…) Dacă 

România îşi vine acum în fire, dacă devine mai cinstită şi luptă pentru viaţă şi drepturile ei, cu siguranţă poate 

învinge. Dar pentru aceasta trebuie cu toţii să ne sprijinim împreună, unii pe alţii, pînă la sfârşit. " -  Justin Pârvu 

Trei oameni au murit, la sfîrşitul 

anului trecut, într-un accident 

provocat de explozia unei sonde 

situată în apropiere de Adjud, 

judeţul Vrancea. Activiştii braşoveni 

implicaţi în lupta anti-fracturare au 

descoperit, într-una dintre 

deplasările în teren din data de 18 

februarie, că la sonda 20 din 

Homocea a avut loc, în octombrie 

2013, o explozie datorată spargerii 

unei pungi de hidrogen sulfurat, în 

urma căreia trei angajaţi din Oltenia 

ai Hunt Oil Company, partener 

OMV-Petrom, şi-au găsit sfîrşitul. 

Decesele celor trei foşti angajaţi nu 

au fost consemnate  de către 

mijloacele de informare în masă din 

România.  

   Pînă acum, nu  s-a dat publicităţii 

nici o ştire referitoare la demararea 

unor anchete de către organele în 

drept. 

   Activiştii s-au deplasat la faţa 

locului ca urmare a unor semne de 

întrebare legate de informaţiile 

apărute pe site-ul A.P.M., conform 

cărora sonda 20 Adjud urmează a fi 

desfiinţată.  

 

 

   Marian Furcelea, elev în clasa a 

doua al şcolii generale din Ariceştii 

Rahtivani, judeţul Prahova, a fost 

găsit mort joi, 27 februarie, în 

apropierea unei sonde din 

localitate. Sonda de extracţie a 

ţiţeiului nu era împrejmuită, astfel 

încât copilul a putut ajunge chiar 

lângă ţeava de evacuare a gazelor. 

Până la stabilirea exactă a cauzei 

decesului de către medicii legişti, 

anchetatorii susţin varianta 

intoxicării cu gaze. 

 Nouă activişti de mediu au protestat, în dimineaţa 

zilei de luni, 3 februarie, pe clădirea companiei 

Minvest Deva faţă de mineritul cu cianuri de la 

Roşia Montană, Certej şi alte exploatări aurifere 

din România. 

 Protestatarii au afişat pe colţurile clădirii două 

bannere de peste trei metri înălţime, solicitînd 

interzicerea  mineritului pe bază de cianuri. 

 Alţi doi copii, de 12 şi 14 ani, din Dâmboviţa, s-au 

intoxicat cu gaz de sondă, în timp ce se plimbau 

cu bicicletele  pe lângă un parc de sonde situat 

între localităţile Adânca şi Bucşani, din judeţul 

Dâmboviţa. Cei doi au fost transportaţi cu 

ambulanţa şi cu un elicopter SMURD la Spitalul 

de copii „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, 

după ce  un paznic de la societatea din zonă a 

anunţat la 112 că băiatul de 14 ani este în stare 

de inconştientă, căzut la pământ, şi necesită 

îngrijiri medicale. 

 Poliţia a început investigaţii pentru stabilirea 

cauzelor accidentului. 

Greva foamei, începută de Alexandru Popescu pe data de 21 decembrie 2013, a continuat, la km 0 din 

Bucureşti, pînă pe data de 4 martie. Acţiunea,  menită să atragă atenţia faţă de abuzurile săvârşite 

asupra locuitorilor din comuna Pungeşti şi asupra nocivităţii exploatării gazelor de şist prin fracturare 

hidraulică, s-a desfăşurat în ştafetă, cu participarea mai multor voluntari ecologişti. 

 Activişti anti-fracking au 

participat duminică, 2 martie, la 

un marş al tăcerii în localitatea 

amintită, pentru a atrage atenţia 

opiniei publice asupra 

pericolelor acestui fenomen şi 

au protestat, ulterior, într-o 

staţie de benizină a OMV-

Petrom din judeţul Prahova. 

 În după amiaza aceleiaşi zile, 

mai mulţi ecologişti au 

participat, în Bucureşti, la un 

marş de solidaritate cu familia 

îndoliată. 

SOLIDARITATE PENTRU ROMANIA 
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 6.03.2014 Protest la Viena – sediul OMV 

ACTUALITATE 



 Un sătean din Fitioneşti, Vrancea, a descoperit duminică, 16 

februarie, o pată mare de petrol în fântâna din curtea casei 

sale. Sesizaţi, angajaţii Gărzii de Mediu au descins la Primăria 

din localitate.  

 Sătenii din Fitioneşti acuză, în afara zgomotului din cauza 

căruia nu pot dormi nopţile, faptul că pereţii caselor în care 

locuiesc au început să se fisureze. Sonda este amplasată la 

40-50 de metri de primele case din împrejurimi. 

S
O

LI
D

A
R

IT
A

T
E 

P
EN

T
R

U
 R

O
M

A
N

IA
 

S
O

LI
D

A
R

IT
A

T
E 

P
EN

T
R

U
 R

O
M

A
N

IA
 

În timp ce atenţia opiniei publice româneşti şi a protestatarilor împotriva fracturării hidraulice este îndreptată asupra "fenomenului 

Pungeşti", au fost amplasate sau sunt în construcţie mai multe sonde, în zone despre care nu s-a vorbit niciodată pînă acum. Activiştii 

braşoveni au descoperit, în descinderile lor, asemenea instrumente de extracţie în localităţile: Scutelnici, Cioranii de jos, Fitioneşti, 

Homocea, Burcioaia, Florica, Comandău, Copşa Mică. 

23 feb. 2014 Casa de Cultură din Mangalia a 

găzduit, conferinţa pe teme anti-fracturare 

hidraulică organizată de Asociaţia DobroGeea.  

Vorbitorii (Mircea Vintilescu - profesor universitar 

doctor; Doru Apostol - inginer; Marina Ştefan - 

inginer energetician - master în managementul 

sistemelor energetice; Paul Iurea - activist de 

mediu; Hetti Benedek - activist de mediu) au 

semnalat aspecte ştiinţifice sau practice care 

confirmă nocivitatea acestui tip de activitate asupra 

sănătății și mediului înconjurător. 

 A fost adoptată, cu această ocazie, Declarația de la 

Mangalia pentru susținerea vieții și a drepturilor 

omului, în vederea combaterii disfuncțiunilor 

manifestate de autoritatea centrală în ceea ce 

privește protecția mediului și în reglementarea 

explorării - exploatării gazelor de șist și a fracturării 

hidraulice. 

Participanții au căzut de acord asupra unor măsuri 

ulterioare adoptării Declarației de la Mangalia, 

printre care și acționarea în instanță a autorităților, 

pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare 

la protejarea mediului înconjurător. 

     "Manageri care au băgat în faliment multe firme deţin salarii astronomice de zeci de mii de euro pe lună, primesc bonusuri de 

milioane de euro pe an şi au multe alte privilegii. Aceştia au deja venitul de bază inclus în veniturile lor. Este timpul să îl aibă toţi 

cetăţenii, deci inclusiv oamenii ce au iniţiative constructive şi cei ce vor să rezolve problemele din cadrul comunităţii în care 

trăiesc. Şi ca să munceşti pentru comunitate trebuie să ai existenţa asigurată, iar soluţia pentru ca existenţa ta să fie asigurată 

este venitul de bază. 

     Noi nu trăim din bani, ci din produsele şi serviciile pe care le cumpărăm. Productivitatea este foarte mare deoarece maşinile 

preiau munca de până acum a oamenilor. Deci banii nu se dau „fără muncă”, ci se oferă pe munca maşinilor ce a înlocuit munca 

oamenilor, oameni ce au fost la rândul lor deposedaţi de munca dar şi de venitul lor. În acest moment este nevoie de oameni 

pentru construcţia maşinilor, pentru finanţarea, mentenanţa şi pentru demontarea lor, însă într-o măsură mai mică decât altădată.  

     Munca este deci înlocuită de cea a maşinilor, deci trebuie ca şi venitul din muncă să fie înlocuit pentru a preveni sărăcirea 

celor eliberaţi de muncă (pentru aceştia, oamenii sistemului folosesc un limbaj degradant numindu-i şomeri). Prin introducerea 

unui venit de bază,  oamenii îşi pot împărţi „munca veche” rămasă. Ceilalţi vor putea să efectueze „munca nouă” ce există peste 

tot în societatea noastră: în cultură, în familie, în educaţie, în învăţământ, în ştiinţă, în cercetare, în medicină, în îngrijirea 

medicală şi în artă. 

     Venitul de bază este un concept economic maturizat, ce are ca bază o gândire profundă, bazată pe realităţile actuale. El este 

un venit lunar, care se oferă automat, necondiţionat şi pe toată durata vieţii, indiferent dacă persoana munceşte sau nu, 

indiferent dacă ea este săracă sau bogată, în virtutea dreptului la existenţă a fiecărui cetăţean. 

     Pentru a înţelege acest concept trebuie mai întâi să conştientizăm erorile mentale formate în decenii, secole şi chiar milenii 

prin picurarea în mintea noastră a unor idei ce nu sunt reale, deci prin manipularea minţii noastre de către clasa oligarhică 

parazitară. O astfel de idee falsă este faptul că munca şi banii ar fi în mod direct conexate, ideea că numai prin muncă se câştigă 

bani, iar banii ar fi rezultatul muncii. Această idee este profund greşită şi nu are nimic de-a face cu realitatea. Munca şi banii sunt 

două lucruri diferite.“ 

Din colectia "Foc in Agora", de M.Homerillum.  

La Burcioaia, a fost amplasată o sondă chiar lângă 

bazinele acvifere ce alimentează cu apă potabilă 

locuitorii oraşului Adjud. 

Există indicii potrivit cărora  

au fost amplasate sonde de  

extracţie a hidrocarburilor  

şi în judeţele Gorj şi Argeş. 

 

Pentru mai multe informații despre cum poți ajuta această inițiativă și oamenii implicați în acțiunile civice, contactează persoana de la care ai primit acest buletin, sau 

trimite un mail la solidaritatepentruromania@yahoo.ro 


