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LUMEA DE HAZ (materiale cu caracter de pamflet)
Până la Serafimi te mănâncă sfinții • Din Beciul din care DomnescJ
Urdă n-a făcut mare brânză • Clean viclean • Asigurat neremunerat 

Uscătura bate gura (Pag.5)
Dezvăluiri

Despăgubiri pentru veterani
Veteranii ie război oaie nu au putut fi împroprietăriți conform legii vor

Firma Selina SA Oradea executa iui proiect SAPARD de modernizare a unui 

drum cu piatră “de împrumut” Comisarii Garărzii de Mediu au sistat 

lucrările până la obținerea autorizațiilor și avizelor legale. Constructorii 
bihoreni continuă să lucreze în afara cadrului legal. (Pag • 3) 

Pășunile raiului 
Pentru prima oară în viața lui,
Gigi Becali a pus mâna pe un manual 
(Manualul războinicului luminii, de Coelho)

Brănișca - o comună 
cu datorii de miliarde

Fostului primar Comean Cornel i-a fost întocmit dosarul penal 
43813/25.04.2005 sub aspectul comiterii infracțiunii de abuz în serviciu 
contra intereselor publice. Acesta în perioada în care s-a aflat la cârma 
primăriei, a încheiat diferite contracte pentru o serie de lucrări cu diferiți 
agenți economici, cum ar fi: Direcția Județeană de Drumuri, SC Minut 
Jancons SRL Deva și SC Drupo SRL Deva, de aproape tr ei miliarde de 
lei, cu penalități de 0,5%/zi.
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Echivalarea diplomei de 
asistent medical în Italia

Asistenții medicali care doresc să 
muncească în Italia trebuie să obțină de la 
Ministerul „italian al Sănătății echivalarea 
diplomei. In acest sens trebuie depus la 
această autoritate un dosar care să conțină 
cererea tip D? completată, prin care se 
solicită echivalarea.

Cererea respectivă poate fi găsită la adresa 
de site: wwvv.ministerosalute.it/professioni/ 
Documenti/Modello%20D%Laurea.pdf.

De asemenea sunt necesare următoarele 
documente: fotocopia unui document de 
identitate valabil, care să conțină semnătura 
interesatului (In cazul în care documentația 
nu este prezentată direct de către interesat, 
acesta poate împuternici o persoană fizică 
sau o societate care să reprezinte cererea 
și documentele anexe, care să urmărească 
întreaga procedură de echivalarea a 
diplomei.
A . ' ...
In acest caz, împuternicitul trebuie să 
prezinte procur- înmânată de interesat, 
autentificată de autoritatea consulară din 
România, de biroul stării civile italian sau 
de un notar), fotocopia legalizată a diplomei 
de studiu pentru activitate solicitată, 
fotocopia legalizată a diplomei de abilitare, 
specifică pentru activitate, dacă legislația 
țarii care a eliberat diploma prevede acest 
lucru, fotocopia legalizată înscrierii în 
registrul profesional al Jării în care a fost 
obținută diploma, daca acest lucru este 
prevăzut m’legîsraȚiă'țarîi respective, 
fotocopia legalizată a programei școlare, 
fiind indicat clar numărul de ore efectuate 
și a materiilor parcurse, declarația de 
valoare eliberată de autoritatea diplomatică 
italiană (pentru informații suplimentare se 
poate consulta adresa de site https:// 
consitalia.dicvalore.finsiel.ro./default.php), 
certificat care să ateste inexistenta unor 
limitări de tip penal sau profesional pentru 
exercitarea activității profesionale, eliberat 
de autoritățile din România, certificat care 
să ateste activitatea desfășurată în țara de 
origine sau de proveniență, ulterioară 
obținerii diplomei pentru care se solicită 
echivalarea (inclusiv perioadele de stagii), 
fotocopia tuturor documentelor enunțate, în 
caz contrar dosarul va fi considerat 
incomplet, lista tuturor documentelor 
prezentate, semnate de solicitant.

întregul dosar trebuie să fie prezentat la 
Ministerul italian al Sănătății (Minister o 
della Salute, Direzione Generale delle 
Risorse Umane e delle Professioni Sanitare, 
Piazzale dell Industria 20,00144 Roma), în 
fiecare miercuri de la ora 9,00 la 12.00 sau 
în prima zi de luni din lună.

Toate documentele redactate în limba 
română trebuie să fie însoțite de traducerea 
în italiană certificată (“în conformitate cu 
textul original”) de către Autoritatea 
diplomatica italiană din România sau de 
către un traducător oficial de pe lângă un 
tribunal italian. Documentația prezentată nu 
va putea fi restituită. . , J

Ministerul Sănătății va transmite 
informațiile legate de procedura de 
echivalare la adresa indicata de interesat în 
cerere. Este, deci, în sarcina interesatului 
să comunice cu rapiditate acestui minister 
orice schimbare de domiciliu.

Pentru informai ii suplimentare poate fi 
consultată pagina de web 
www.ministrosalute.il.

Permis de muncă pentru 
Austria

Dacă perioada de lucru depășește 
6 săptămâni, aprobările de ședere 
se eliberează de ambasadă. în 
Austria sunt căutați specialiștii în 
domeniul tehnologiei informatice și 
financiar-bancar. Pentru 
activitățile sezoniere se caută, în 
general, lucrători în domeniul 
turismului și al gastronomiei.
Pentru desfășurarea unei activități 
sezoniere în Austria, angajatorul 
trebuie să se prezinte la oficiul 
forțelor de muncă din localitate 
(“Arbeitsmarktservice”) pentru a 
obține un “permis de muncă” 
nominal pentru cetățeanul român. 
Mai multe informații puteți obține 
accesând adresa de internet a 
Oficiului pentru Migrația Forței de 
Muncă, www.omfm.ro.

Obținerea permisului de 
’ muncă în Belgia

Persoanele care vor să lucreze în 
Austria trebuie să obțină permisul 
de ședere și aprobare de muncă, 
potrivit legii 218 din 1975. Pentru 
activitățile sezoniere este 
necesară, doar aprobarea de 
muncă. în vederea obținerii 
permisului de ședere, solicitantul 
trebuie să dețină un certificat de 
siguranță. Acesta este eliberat de 
oficiile ale forței de muncă și va fi 
prezentat viitorului angajator. 
Aprobarea de muncă se obține pe 
o perioadă de cel mult un an jși 
poate fi prelungită la cerere. In 
cazul schimbării slujbei sau chiar 
a poziției în cadrul aceleiași 
întreprinderi este necesară 
solicitarea unei alte aprobări de 
muncă.
Aprobarea de muncă și certificatul 
de siguranță sunt solicitate de 
către angajatorul austriac. Acesta 
primește un duplicat al acestor 
aprobări, pe baza cărora va 
solicita permisul de ședere 

reprezentanțelor acestora din țară. Mai multe informații privind ^div^rse țâri, precum și jpșcrierea
■ ■ ■ obținerea permiselor de muncă pe m baza de date a instituției pentru

'_________ •_________ q cei care doresc să muncească în
obținute la Ministerul Comunității străinătate.
Flamande - Administrația Locului

Cetățenii români care sunt 
interesați să obțină un permis de 
muncă în Belgia trebuie să 
identifice în primul rând un 
angajator dispus să le acorde un 
contract de muncă pe teritoriul 
acestui stat. în acest scop, 
angajatorul va contacta, în numele 
dumneavoastră, serviciul regional 
de care aparține societatea sa 
pentru a solicita eliberarea unui 
permis de muncă. Permisul va fi 
acordat doar în măsura în care nu 

__  __ _____ există solicitanți belgieni sau pentru 
autorităților austriece, respectiv' specialitatea cerută.......... "M

Aprobările se acordă pentru o 
perioadă de cel mult 6 luni și nu se 
pot prelungi.

teritoriul statului belgian pot fi

Liber la muncă în Ungaria

Străinii ce vor să se angajeze sezonieri în Ungaria pot 
lucra în această țară, de la 1 august, timp de 60 de zile 
fără permis de muncă, respectând prevederile referitoare 
la intrarea și șederea în această țară, conform cu noile 
reglementări legislative promovate de Guvernul de la 
Budapesta. Pentru a legaliza situația lucrătorilor sezonieri 
din agricultură și pentru a mări veniturile bugetare, 
autoritățile maghiare au modificat o lege adoptată în 1997 
și care reglementa angajarea în muncă sezonieră pe baza 
unui carnet de angajare temporară. Departamentul pentru 
Muncă în Străinătate, din cadrul Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale precizează că, potrivit noilor 
reglementări, cetățeanul străin poate solicita, la centrul

Locuri de muncă în Occident
de Muncă; Ministerul Regiunii 
Bruxelles (Capitala) - 
Administrația Economiei și Locului 
de Muncă; Ministerul Regiunii 
Valone - Direcția Generală a 
Economiei și Locului de Muncă. 
In baza permisului de muncă 
obținut și a unui cazier recent, 
acoperind ultimii 5 ani, se poate 
solicita ulterior obținerea unei vize 
de tip “D” la Ambasada Belgiei la 
București, având următoarele date 
de contact: Ambasada Regatului 
Belgiei în România - Cancelaria: 
București, B-dul Dacia nr. 58, 
sector 2, telefoane (0040-1) 
210.29.69, 210.29.70, fax (0040- 
1) 210.28.03, e-mail:
ambabuc@ines.ro. Programul de 
lucru: luni-joi, 9-13,14,30-17, vineri 
9-15. Secția Consulară: B-dul 
Dacia nr. 58, sector 2, telefoane 
(0040-1) 210.29.68, 212.36.80. 
Program de lucru: luni-vineri, 
9.30-11.00. Program telefonic: 
luni-joi, 14.30-16.30.
Același tip de viză este necesar și 
atunci când se solicită obținerea 
unui drept de studii, căsătorie sau 
reîntregire a familiei în această 
țară.
Unele categorii de lucrători nu au 
nevoie în Belgia de permis de 
muncă. Informații pe această 
temă se obțin la postul diplomatic 
și consular belgian.
Oficiul pentru Migrația Forței de 
Muncă din cadrul Ministerului 
Muncii oferă informații privind 
obținerea permisului de muncă în

cei care doresc să muncească în

de muncă al localității în care desfășoară activitatea, 
eliberarea gratuită a carnetului de muncă pentru angajare 
temporară. Carnetul de muncă pentru străini conține 
datele de identificare ale lucrătorului, numărul de 
asigurare socială și rubrici pentru cele 60 de zile în care 
are dreptul să lucreze. în cazul în care cetățeanul străin 
venit la muncă în Ungaria nu are număr de asigurare 
socială, centrul de muncă solicită din oficiu eliberarea 
acestuia la casa județeană de sănătate. Raportul de 
muncă dintre angajator și posesorul carnetului de muncă 
pentru angajare temporară se realizează prin completarea 
și semnarea rubricilor aferente zilelor de muncă.

wwvv.ministerosalute.it/professioni/
http://www.ministrosalute.il
http://www.omfm.ro
mailto:ambabuc@ines.ro


Lumea.
ae azi

Lumea de azi lansează o 
dezbatere publică pe tema 
“bani pentru partid". în acest 
sens vom publica, în serial, 
listele cu toți donatorii 
hunedoreni ai partidelor 
parlamentare. După cum se 
știe, toate partidele politice au 
avut obligația să declare 
sumele de bani de care au 
dispus în campania electorală. 
Sunt aceste liste complete? 
Sau folosit în campanie bani 
la negru? Ce și cât au câștigat 
cotizanții de partid? Au fost 
donațiile o frână în demersul de 
declanșare a alegerilor 
anticipate? Câți dintre 
demnitarii hunedoreni se tem 
că vor rata o poziție privilegiată 
și vor pierde irecuperabil banii 
investiți în partid în cazul în 
care se vor organiza alegeri 
anticipate? Neînțelegerile din 
sânul coaliției de guvernământ 
au vreo legătură cu tema 
dezbaterii noastre? Așteptăm 
comentariile dumneavoastră 
pe adresa: C.P 44, Oficiul 
Poștal nr.1, Deva, județul 
Hunedoara.
Textele dumneavoastră vor fi 
publicate în unul din 
numerele viitoare ale 
publicației Lumea de azi.

Investiția într-un partid cu șanse 
reale de a ajunge în Parlament 
este una dintre cele mai sigure 
investiții. Banii plasați odată la 
patru ani în campania electorală 
se înmulțesc într-un ritm 
amețitor. Recunoscător, partidul 
își răsplătește donatorii prin 
funcții publice bine plătite, prin 
repartizarea lor în consilii de 
administrație sau - pentru cei 
rămași în afara instituțiilor 
publice - prin atribuirea unor 
contracte economice
avantajoase în dauna firmelor 
de stat. începem serialul nostru 
cu Partidul Democrat pentru că, 
dintre toate partidele aflate la 
putere, PD-ul a stors tot ce se 
putea stoarce din această 
afacere. Cu bani foarte puțini 
donați în campanie, aproape 
toții democrații înscriși pe lista 
cotizanților au obținut câte un 
post călduț. Iată lista cu firmele 
și persoanele care au susținut 
financiar Partidul Democrat din 
Hunedoara pe parcursul anului 
2004:

MIR GRUP SIMERIA - 
9.000.000;
PETCOM DEVA-600.000 
Ivan Gheorghe-187.755.000 
Pogea Gheorghe-102.000.000 
Paran Dorin - 62.600.000

adopta

Butulescu 
Valeriu - . 
4.000.000 J

Copaescu M 
Sorin - aH 
4(1X1000 ■. 
Cornea Jr 
Claudiu «T 
kxiujoo W

Parcurgând lista 
oficială cu cei care au 
donat bani în anul 
2004 pentru

obștii. La câteva luni de la 
. ocuparea fotoliului de primar, 
■l pe numele său a fost 
■l întocmită o sesizare către
■ Agenția Națională a
■ Funcționarilor Publici.

■ Primarului i se reproșază că 
W- împreună cu alți trei
■ potentați locali - au făcut
■ presiuni asupra aleșilor locali 
( pentru a

Gherasim Paul - 4.000.000 
Pinte Carmen - 4.000.000 
Sodolesacu Petronela 
4.000.000

Hasegan Gheorghe - 
50.829.155
Marcu loan - 49.072.000 
Ciobanu Ionel-40.178.200 
Mitea Vasile - 38.000.000 
Iorgovan Vasile - 32.500.000 
Oprita Matei-32.500.000 
Dara Remus-30.000.000 
Barbu Gheorghe - 27.000.000 
Inisconi loan-26.540.100 
Vladu Cristian - 22.019.230 
Danciu Marcela - 20.000.000 
Gligor Dorin - 20.000.000 
Bejenearu Vaier - 19.320.000 
Schiau Nicolae- 18.380.000 
Lei Nicolae -16.800.000 
Iacob Ridzi Monica -1 
14.000.000 J
Kovacs Francisc - X 
13.650.000 ■
Magheru Liviu 
13.350.000
Gorcea Mihai - 
12.250.000
Iorga lonuț-10.000.000 
Toma Florean - 9.650.000 
Filip George - 9.000.000 
Suiaga Grigore-8.707.821 
Iacob Ridzi Tiberiu - 8.000.000 
Sandu Marin - 8.000.000 
Antonescu Janin - 7.500.000 
Folescu Milu - 6.500.000 
Dragos Angelica - 6.440.089 
Balanoi Constantin - 
6.300.000
Craciunescu Adrian - 
6.000.000
Baciu Teodor-5.850.000 
Faur loan - 5.374.000
Teban Andronic - 5.300.000 
Corosi Constantin - 5.236.850 
Barbita Eugenia-5.136.500 
Baroi Vasile - 5.099.080 
Cioară Horia - 5.000.000 
Codea Firuta-5.000.000 
David Mihai-5.000.000 
Malea Vasile -5.000.000 
Muntean Alexandru - 
5.000.000
Pasconi Ovidiu - 5.000.000 
Schreter Carol - 5.000.000 
Tapurin Marin-5.000.000 
TrifOvidiu-5.000.000
Soos Tiberiu - 4.922.142 
Roman Octavian-4.620.510 
Stanculea Gratian - 4.350.000 
Blag Daniel - 4.000.000

Partidul Democrat se poate 
constata că cei mai mulți și-au 
recuperat investiția cu salariul 
de pe două -trei luni sau chiar 
mai urgent. Primarul Carol 
Schreter a “antamat” Primăria 
Petroșani cu modesta sumă de 
5 milioane de lei, în timp ce 
viceprimarul Tiberiu Iacob Ridzi 
a plătit cu trei milioane mai mult 
pentru demnitatea sa. Ministrul 
Gheorghe Barbu a scos din 
conturile personale o sumă mai 
mică decât salariul său de 
ministru pe o lună. Unii 
demnitari, dornici să recupereze 
cât mai repede investiția, au 
ajuns în gura presei și în atenția 
organelor de control. Primarul 
comunei Vața de Jos, Milu 
Folescu a investit 6,5 milioane 
de lei pentru a ajunge în fruntea
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normative ce au prejudiciat 
bugetul local cu importante 
sume de bani. (Pare de necrezut, 
dar Asociația Sportivă 
“Ponorul” Vața a înghițit, în 
perioada 2001 - 2005 - deci și 
înainte de instalarea pe funcție 
a actualului primar - peste un 
miliard și jumătate de la bugetul 
local). Despre afacerile de la Vața 
de Jos vom scrie pe larg, după 
ce se vor finaliza cercetările 
autorităților abilitate. Așteptăm 
cu interes comentariile 

. dumneavoastră precum și orice 
informație legată de abuzurile 
sau neregulile comise de 
demnitarii hunedoreni, 
indiferent de culoarea politică la 
adăpostul căreia s-au culcușit.

Lucian Costa

Din categoria: Cu bani orice prost se descurcă...

Fonduri SAPARD “concasate” ilegal

Firma Selina SA Oradea execută un 
proiect SAPARD de modernizare a 
unui drum cu piatră “de împrumut”. 
Comisarii Garărzii de Mediu au sistat 
lucrările până la obținerea 
autorizațiilor și avizelor legale. 
Constructorii bihoreni continuă să 
lucreze în afara cadrului legal. Pe 
parcursul unei săptămâni poliția locală 
a scos de două-trei ori pe zi utilajele 
din cariera din care Selina 
exploatează piatră ilegal. Proiectul 
SAPARD ar trebui să fie finalizat în 
luna septembrie a acestui an. Deși se 
află în întârziere, constructorii de la 
Selina se codesc să cumpere piatră, 

preferând să scormonească pe 
drumuri lăturalnice și în zona de 
protecție a unei cariere ce se află în 
faza de conservare și ecologizare.

Amenda nu i-a speriat
SC Selina SRL Oradea și SC 
Conselina SRL Baia de Arieș lucrează 
la modernizarea durmului comunal de 
la Dealul Mare. Proiectul, scos la 
licitație de Agenția SAPARD, este de 
peste 23 de miliarde de lei. Pentru 
realizarea proiectului SC Selina SRL 
concasa la greu piatră fără nici un fel 
de forme legale. Șeful șantierului, 
Arcadie Rus a încercat să păcălească 

Garda de Mediu susținând că primarul 
comunei Băița și-a dat acordul pentru 
exploatarea carierei. Diversiunea 
celor de la Selina a căzut deoarece 
cariera nu se află în administrarea 
primăriei. Comisarii Gărzii de Mediu 
au amenințat cu amenzi cuprinse 
între 25 de milioane lei și 75 de 
milioane. Până la urmă, amenda 
plătită de Arcadie Rus a fost doar de 
7 milioane de lei. Comisarii au 
suspendat activitatea constructorului 
până la momentul în care acesta își 
va obține toate avizele și autorizațiile 
necesare. Cu toate acestea, bihorenii 
și-au văzut de treabă ca și cum nimic 

nu s-ar fi întâmplat. Cariera din care 
exploatează ilegal SC Selina SRL este 
pe cale să dobândească statutul de 
arie protejată. Potrivit informațiilor 
noastre, piatra luată gratis din carieră 
urmează să fie facturată Agenției 
SAPARD, însă acest amănunt îl vom 
afla doar la recepționarea durmului. 
Trebuie, de asemenea, spus că SC 
Selina SRL Oradea nu este la prima 
ispravă de felul acesta. în urmă cu 
doi ani, aceeași firmă a escavat piatră 
dintr-o arie protejată în Munții Vulcan 
pentru modernizarea drumului de la 
Ceruleasa.
(L.C.)
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Noile valori ale ajutoarelor pentru cădură

Nivelul veniturilor pe baza cărora persoanele singure sau 
familiile cu posibilități materiale reduse beneficiază de ajutorul 
statului, în perioada de iarnă, pentru încălzirea locuinței, a 
fost modificat printr-o hotărâre de guvern cu actualizarea 
ajutoarelor acordate. Noile valori ale veniturilor luate în calcul 
și ale ajutoarelor lunare acordate vor ti valabile pentru perioada 
1 noiembrie 2005-31 martie 2006. Conform actului normativ 
- în cazul locuințelor racordate la sistemul centralizat de energie 
termică persoanele singure sau familiile al căror venit mediu 
lunar pe membru de familie se situează până la 110 lei (1,1 
milioane lei vechi) vor primi o sumă lunară de 223 lei (2,2 
milioane lei vechi) timp de cinci luni - în cazul în care ajutorul 
se acordă numai în perioada sezonului rece - sau de 92 lei 
(920 mii lei), dacă ajutorul se acordă pe o perioadă de un an. 
Pentru persoanele singure sau familiile cu un venit mediu net 
lunar cuprins între 110 lei (1,1 milioane lei vechi) și 150 lei 
(1,5 milioane lei vechi), ajutorul lunar va fi de 145 lei ( 1,4 
milioane lei vechi) pe o perioadă de cinci luni sau de 60 lei 
(600 mii lei) pe o perioadă de un an. Pentru un venit net lunar 
cuprins între 150 lei (1,5 milioane lei vechi) și 190 lei (1,9 
milioane lei vechi), ajutorul lunar de încălzire a locuinței va fi 
de 97 lei (970 mii lei) timp de cinci luni sau de 40 lei (400 mii 
lei) timp de un an. Pentru un venit mediu net lunar cuprins 
între 190 lei (1,9 milioane lei vechi) și 225 lei (2,2 milioane lei 
vechi), ajutorul lunar va fi de 65 lei (650 mii lei) timp de cinci 
luni sau de 27 lei (270 mii lei) timp de un an.
Pentru persoanele singure sau familiile cu un venit mediu net 
lunar pe membru de familie cuprins între 225 lei (2,2 milioane 
lei vechi) și 260 lei (2,6 milioane lei vechi), ajutorul lunar va 
fi de 49 lei (490 mii lei vechi) timp de cinci luni sau de 20 lei 
(200 mii lei vechi) timp de un an. Ultima categorie de beneficiari 
sunt persoanele singure sau familiile cu un venit mediu net 
lunar pe membru de familie cuprins între 260 lei (2,6 milioane 
lei vechi) și 310 lei (3,1 milioane lei vechi), care vor primi un 
ajutor lunar de 32 lei (320 mii lei vechi) timp de cinci luni sau 
de 14 lei (140 lei vechi) timp de un an.

Subvenție pentru încălzire cu gaze naturale

în cazul locuințelor încălzițe cu ajutorul gazelor naturale, 
ajutorul lunar acordat persoanelor singure sau familiilor cu 
un venit mediu lunar de până la 110 lei (1,1 milioane lei 
vechi) va fi de 160 lei (1,6 milioane lei vechi), în lunile 
noiembrie și decembrie 2005, și de 178 lei (1.7 milioane lei 
vechi), în lunile ianuarie, februarie și martie 2006. Pentru 
persoanele singure sau familiile cu un venit mediu net lunar 
cuprins între 110(1,1 milioane lei vechi) și 150 lei (1,5 milioane 
lei vechi), ajutorul lunar va fi de 98 lei (980 mii lei vechi), în 
perioada noicmbrie-decembrie 2005, și de 108 lei (1.080 
milioane lei vechi), în intervalul ianuarie-martie 2006. Pentru 
persoanele singure sau familiile cu un venit mediu net lunar 
cuprins între 150 lei (1,5 milioane lei vechi) și 190 lei (1,9 
milioane lei vechi), ajutorul lunar va fi de 71 lei (710 mii lei 
vechi), în perioada noiembrie-decembrie 2005, și de 79 lei 
(790 mii lei vechi). în intervalul ianuarie-martie 2006. Pentru 
un venit mediu net lunar cuprins între 190 lei (1,9 milioane 
lei vechi) și 225 lei (2,2 milioane lei vechi), ajutorul lunar va 
fi de 51 lei (510 mii lei vechi), în perioada noiembrie-decembrie 
2005, și de 56 lei (560 mii lei vechi). în intervalul ianuarie- 
martie 2006. Pentru un venit mediu net lunar cuprins între 
225 lei (2,2 milioane lei vechi) și 260 lei (2,6 milioane lei 
vechi), ajutorul lunar vafi de 41 lei (410 mii lei vechi), în 
perioada noiembrie-decembrie 2005, și de 44 lei (450 mii lei 
vechi). în intervalul ianuarie-martie 2006. Pentru persoanele 
singure sau familiile cu un venit mediu net lunar cuprins între 
260 lei (2,6 milioane lei vechi) și 310 lei (3,1 milioane lei 
vechi), ajutorul lunar va fi de 20 lei (200 mii lei vechi), în 
perioada noiembrie-decembrie 2005, și de 22 lei (200 mii lei 
vechi), în intervalul ianuarie-martie 2006.

Subvențiile pentru casele cu sobe

Pentru locuințele încălzite cu ajutorul lemnelor, cărbunilor și 
combustibililor petrolieri, ajutorul lunar acordat, în perioada 
1 noiembrie 2005-31 martie 2006, persoanelor sau familiilor 
care au dreptul la ajutor social va fi de 48 lei (480 mii lei 
vechi). în perioada de iarnă 2004-2005. limita minimă a 
veniturilor în funcție de care se acordă ajutoarele a fost stabilită 
la un milion de lei vechi, iar limita maximă, la 2,8 milioane de 
lei vechi, iar cuantumurile ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat s- 
au situat între 270 mii lei vechi și 1.855.000 de lei vechi. 
Pentru locuințele încălzite cu gaze naturale, limita minimă a 
ajutoarelor lunare a fost stabilită, iarna trecută, la 125.000 de 
lei vechi, iar limita maximă, la 1.010.000 de lei vechi. Până la 
1 noiembrie 2004, aproape un milion de familii au cerut 
ajutoare de la stat pentru acoperirea facturilor aferente 
consumului de căldură.

Lumea.
ae azi

Noile norme de reconstituire a dreptului de proprietate

întârzierea proceselor, amenzi de până la 300 de milioane de lei - Se introduce 
proba cu martori - Punerea în posesie,în maxim 30 de zile de la data validării CJ > 

Se elimină taxa de timbru și timbru judiciar pentru vânzarea terenurilor -Tulburarea 
de posesie, închisoare de până la 7 ani

Ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, 
a prezentat principalele modificări aduse 
legilor proprietății funciare, Legea 18/ 
1991, Legea 169/1997 și Legea 1/2000, 
pentru ca prefecții și autoritățile locale 
să urgenteze finalizarea procesului de 
retrocedare. Reconstituirea dreptului de 
proprietate se face pe vechile 
amplasamente dacă aceste terenuri nu au 
fost distribuite, anterior, legal, altor 
persoane. “Reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra unui teren va avea 
prioritate în fața constituirii unui nou 
drept”, a declarat Flutur. Potrivit noii 
legislații, și persoanele care nu au cedat 
terenurile CAP-urilor capătă dreptul de 
a solicita titlurile de proprietate.
Primăriile au obligația de a afișa lunar, la 
sediu, situația reconstituirilor, validărilor 
și a terenurilor rămase neretrocedate, 
pentru transparență.
Noua legislație elimină taxa de scoatere 
din circuitul agricol a terenurilor din 
intravilan.
Comisiile județene de fond funciar revocă 
titlurile de proprietate emise nelegal 
pentru terenuri care nu au intrat în 
circuitul civil. Legea prevede amenzi 
pentru întârzierea acestor procese, de la 
100 la 300 de milioane de lei vechi.
Noua legislație modifică Legea nr. 169/ 
1997, în sensul reglementării cazurilor 
în care sunt lovite de nulitate absolută 
actele care încalcă legea, cum ar fi 
reconstituirile pentru cei care nu au avut 
niciodată terenurile respective în 
proprietate sau reconstituirile pe 
suprafețe mai mari decât cele deținute 
inițial. Trecerea terenurilor din domeniul 
public al statului în cel privat se va face 
prin validare, nu prin Hotărâre de Guvern, 
ca până acum.

Potrivit noi i legislații, care modifică Legea 
1 /2000, restituirea terenurilor agricole se 
va face integral în natură, la nivelul anului 
1945. Acolo unde pe terenurile deținute 
anterior se regăsesc amplasamente 
hidrotehnice sau de interes comunitar, 
restabilirea dreptului de proprietate se 
va realiza pe alte locații. Dacă pe 
terenurile revendicate se află amenajări 
piscicole sau viticole, restituirea se va 
face pe vechiul amplasament, cu obligația 
menținerii utilității acestor amenajări. 
Terenurile revendicate care au fost 
vândute unor societăți private vor face 
obiectul unui acord între foștii și actualii 
proprietari. Aceștia trebuie să ajungă la 
o înțelegere referitoare la cuantumul 
despăgubirilor în termen de trei luni de 
la validare, adică până la 25 octombrie 
2005.
O noutate legislativă este introducerea 
probei cu martori, astfel încât cei ce neagă 
un drept de proprietate trebuie să 
dovedească acest lucru.
Terenurile forestiere vor fi retrocedate la 
nivelul anului 1948 fără alte limite, pe 
vechile amplasamente, chiar dacă acestea 
includ părți din rezervații naturale. în 
aceste cazuri, proprietarii au obligația 
respectării regimului silvic. Condiția 
primirii terenurilor va fi reorganizarea 
formelor asociative conform statutelor 
din perioada 1921-1945 în forma inițială. 
Până la constituirea acestora, ocoalele 
silvice vor trebui să asigure paza 
terenurilor. în perioada de tranziție dintre 
validarea cererii și punerea în posesie a 
exploatației, care trebuie să fie cât mai 
scurtă, toate beneficiile obținute de pe 
urma exploatării terenurilor revendicate 
vor fi acordate viitorilor proprietari. 
Termenul pentru punerea în posesie va

Cum s-au scumpit taxele notariale ? Notarii percep onorarii majorate cu până la 200 la suta

Cât costă o tranzacție
Contract de vânzare-cumpărare imobil (casă și teren aferent) în 
valoare de un miliard de lei vechi (înjur de 28.000 de euro). Vă 
prezentăm nivelul taxelor (valabil de la 1 iulie) și destinația 
banilor:
1. Taxă de timbru (venit la bugetul localității de care aparține 

imobilul vândut) = 10.836.000 de lei
2. Tarif ANCPI (venit la Agenția Națională de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară - Carte Funciară) = 4.544.000 de 
lei

3. Timbru judiciar (venit la Ministerul Justiției) = 50.000 de 
lei

4. Onorariu notar = 14.803.000 de lei
5. TVA la onorariu = 2.812.570 de lei
Total taxe: 33.045.570 de lei.

Despăgubiri pentru veterani

Veteranii de război care nu au putut fi împroprietăriți con
form legii vor primi despăgubiri bănești, până la sfârșitul 
acestui an.
Guvernul a alocat la ultima rectificare de buget două sute 
de miliarde de lei vechi pentru plata despăgubirilor în 
cazul în care, din lipsă de terenuri, veteranii nu au putut fi 
împroprietăriți. Conform Legii nr. 44/1994, privind veteranii 
de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și 
văduvelor de război, veteranii de război cărora le-au fost 
acordate ordine și medalii pentru faptele de arme săvârșite 
pe câmpul de luptă pot fi împroprietăriți, în funcție de 
medaliile obținute, cu un lot de cinci hectare de teren 
agricol în localitatea de domiciliu sau un loc de casă de 
500 mp în municipiul, orașul sau comuna în care 
domiciliază ori, dacă acest lucru nu este posibil, cu 1 hectar 

fi de maximum 30 de zile de la data 
validării de către Comisiile județene.
în ceea ce privește Regulamentele de 
aplicare a legilor, există termene pentru 
fiecare etapă, depășirea acestora fiind 
sancționată cu amenzi între 100 și 300 
de milioane de lei vechi pentru persoanele 
care determină acest întârzieri. Referitor 
la regimul circulației juridice a terenurilor 
noutățile în acest domeniu sunt scutirea 
de taxă de timbru și de timbru judiciar 
pentru înstrăinările de terenuri 
extravilane dacă scopul final este 
comasarea parcelelor de teren. Noile 
reglementări urmăresc încurajarea 
comasării terenurilor, având în vedere 
gradul excesiv de fărâmițare a parcelelor 
agricole, dar și forestiere în România. 
Dreptul de preempțiune al vecinilor și 
arendașilor la cumpărarea terenurilor se 
elimină, practica dovedind că o astfel de 
prevedere este ineficientă.
Totodată, noile legi ale proprietății 
elimină limita de 200 de hectare pentru 
dobândirea terenurilor extravilane de 
către persoanele fizice. S-au adus 
modificări și Codului Penal, prin 
extinderea dreptului la legitimă apărare 
în cazul persoanei care respinge un atac 
pe un teren agricol sau forestier 
împrejmuit, delimitat prin garduri sau 
prin alte semne. Pedeapsa pentru 
tulburare de posesie este de închisoare 
de la 1 la 7 ani.
Ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur 
a anunțat că primirea și înregistrarea de 
retrocedare are ca termen limită data de 
22 septembrie 2005.

Viorel Oancea

Până la 1 iulie, onorariul aferent era de 10.875.000 de lei, plus 
2.066.250 de lei reprezentând TVA. Astfel, taxele erau mai 
ieftine cu aproape 5 milioane de lei.

Cât costă o ipotecă
Contract de garanție imobiliară (ipotecă), calculat la valoarea 
unui împrumut bancar de 5 miliarde de lei vechi (aproape 
140.000 de euro).
1. Taxă de timbru = 111.000 de lei
2. Tarif ANCPI = 950.000 de lei
3. Timbru judiciar = 1.500 de lei
4. Onorariu notar = 13.825.000 de lei
5. TVA la onorariu = 2.626.750 de lei
Total taxe: 17.514.250 de Iei.
Până la 1 iulie, onorariul aferent era de 2.400.000 de lei, plus 
456.000 de lei reprezentând TVA. Astfel, taxele erau mai ieftine 
cu aproape 13.600.000 de lei.

de teren arabil în extravilan. Veteranii de război care, din 
cauza deficitului de teren în localitățile unde domiciliază 
sau în alte localități, nu au putut fi împroprietăriți conform 
legii vor fi despăgubiți cu o sumă de reprezintă 
contravaloarea terenului la care erau îndreptățiți conform 
legii.
Conform unei Hotărâri de Guvern din 2004, veteranii de 
război, care au primit diverse distincții, au dreptul la un 
hectar de pământ extravilan sau 500 mp intravilan pentru 
construcția unei locuințe sau despăgubire pentru hectarul 
de pământ, în valoarea de 15.640.000 lei.

Steiărl lonescu
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Documente la FF (Fisc si Fiasco)
Până la Serafimi te mănâncă sfinții sau Drumul spre iad e 

pavat cu utilaj minier

Fostul prefect, Aurelian Calistru Serafmceanu se pregătește să transfere pe lumea cealaltă 
toate șmecheriile pe care le-a învățat pe Pământ. Mai nou, Serafmceanu și-a mutat cea mai 
profitabilă firmă pe o fundație caritabilă ce se cheamă “Sfânta Maria”. Cunoscătorii spun 
că ingineria financiară are drept scop fentarea fiscului. Iată pe scurt povestea acestei 
inginerii financiare de succes. Afacerile fostului prefect au înflorit odată cu înființarea SC 
“Gerom Invest” SA, unde era acționar majoritar. (Serafmceanu a cumpărat de la Fondul 
Proprietății de Stat - în iunie 2000 firma “Umirom” SA, căpăușă de nădejde pentru CNH. 
Atunci, Gerom-ul avea profit zero, o pierdere de 2,5 milioane de lei și datorii de peste un 
miliard). La un an de la înființarea Geromului, Aurelian Serafmceanu a realizat un profit de 
29 miliarde de lei. Unele surse susțin că Gerom a funcționat ca o adevărată căpușă pe 
spinarea Companiei Naționale a Huilei. Această idee este susținută de raportul corpului de 
control al Ministrului Industriilor, raport în care se arată că Gerom a pus CNH-ul pe butuci. 
Cu puțin înainte de a pierde facilitățile fiscale acordate pentru activității economice în zonă
defavorizată, Serafmceanu a trecut 99,9 din firma Gerom Invest pe Fundația Creștină “Sfânta Maria”, scăpând astfel de impozitele 
datorate statului. Cam asta ar fi povestea pe scurt, însă, cu siguranță, ea merită a fi știută cu lux de amănunte.

Din Beciul din care Domnesc Urdă n-a făcut mare brânză Clean viclean - teren viran

De când au ajuns la putere, liberalii nu își mai țin ședințele 
de partid la sediul PNL. Și asta nu pentru că sediul ar fi 
deturnat de la funcția lui inițială spre meserii mai liberale 
cum ar fi comerțul. Peneliștii au ales să se întâlnească pe 
linie de partid în sala de protocol a Direcției Județene de 
Drumuri, adică, în Beciul Domnesc, pentru cunoscători. 
Cică aici nu ar fi ajuns încă băieții obraznici de la Doi 
ȘiD ’un Sfert cu instalația de audit financiar. Ce-i drept, 
și pe la noi au ajuns informații cum că microfoanele 
montate în Beci nu au fost plantate de “organe”. Poate 
și pentru faptul că de la ăștia informațiile transpiră mai 
greu.

Condeerul Ioan Urdă, în calitatea sa de consilier 
județean, și-a dat acordul pentru mutarea Bibliotecii 
Județene. O samă de cărturarii hunedoreni au întocmit 
o notă de protest ce urmează să fie înaintată ministrului 
culturii, prin care își manifestă dezacordul față de decizia 
Consiliului Județean de a muta biblioteca din sediul ei 
actual. Numai cine n-a umblat în viața lui într-un raft de 
cărții nu știe ce înseamnă să muți o bibliotecă de nivelul 
celei județene. Cum trei mutări echivalează cu un 
incendiu - cel puțin așa se spune - și pentru că “țara te 
vrea prost” -, fetele de la bibliotecă au toate motivele 
de îngrijorare.

Peștii mari din județul Hunedoara care au rupt năvoadele 
PNA sunt - după cum spun specialiștii - niște fitofagi cu 
abilități de răpitor. Se spune că un astfel de răpitor și-a băgat 
coada într-un teren de la Baia Sărată (CF 13 94, nr. topo. 1288/ 
1/2 și 1289/1/2) în suprafață de 11.000 de metrii pătrați, 
aparținând Elenei Șpak (litigiu pe rol la Judecătoria Deva, 
dosar 3686/2004) în 1998, Comisia locală de fond Funciar a 
aprobat retrocedarea terenului dar nu s-a făcut punerea 
efectivă în posesie. Se mai spune că un pescar dibaci a pus 
mâna pe peștișorul de aur, îl știți, cel care îndeplinește trei 
dorințe dacă ceri una. Așa a ajuns pescarul împărat peste un 
ținut pe care proprietarul de drept nu-1 va primi nici cu slujbe.

Asigurat neremunerat, loc 
garantat

Obișnuiți cu marea ciolăneală după 
posturi în consiliile de administrație, bine 
plătite, aleșii județeni au avut neplăcuta 
surpriză să constate că locul rezervat 
pentru asigurați în C.A.-ul Casei Județene 
de Asigurări de Sănătate Hunedoara este 
unul neremunerat. Drept urmare, interesul 
acestora pentru ocuparea onorantului loc 
a căzut mai brusc decât cursul valutar al 
euroiului în ultimele zile, fiind nevoie de 
eforturi considerabile pentru ca un
consilier să accepte acest supliciu.

Ce-i drept altul ar fi fost deznodământul dacă s-ar fi scos la bătaie postul de membru al C. A.-ului de la 
Drumuri Județene ori de la Regia Apei Valea Jiului, unde dacă nu curge -pică!

v,

Uscătura bate gura

Celebru prin raliurile sale ce vehiculează, bianual, frumoase sume 
din banii contribuabililor spre știute buzunare, la strânsă 
concurență cu o poetesă veștejită, consilierul județean ACR- 
PSD, loan Ștaier a comis-o și mai vârtos la ultima ședință a 
aleșilor hunedoreni. Stimabilul automobilist a propus nici mai 
mult nici mai puțin ca eminenții consilieri județeni să fie scutiți 
de plata parcărilor pe întreg teritoriul județului, lăsându-1 
înmărmurit pe șeful pediștilor Gheorghe Pogea care i-a 
recomandat să se caute la specialist.
Câteva zile mai târziu, strămoșeasca zicală “Dumnezeu nu bate 
cu parul” s-a adeverit și în cazul lui Ștaier deoarece o creangă 
uscată i-a zdrobit limuzina nou-nouță aflată într-una din parcările 
Devei. Așa ca să se învețe minte să mai ceară fără socoteală.
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GLOANȚE OARBE» Motto: „ Prostia multiplicată nu încetează de a fi prostie; se 
intensifică doar caracterul ei vizibil. ” (Stanislav Lem)

>
Viețile noastre de români amărășteni, cenușii și urâte ca pielea măgarului, preiau uneori, prin intersectarea cu evenimente și 

personaje importante, dacă nu chiar însemnate, accente romanești sugerând titluri celebre. Curată literatură!

Levantul
Aici, la noi, locul unde Europa 
se prăvale în Marea Neagră 
uitându-se chiorâș la întinsele 
stepe scitice ce se întrevăd 
dincolo de Prut, lucrurile 
grave sunt date de o parte și, 
ca într-o vacanță perpetuă, 
toată lumea este invitată la 
bâlci. De cel mai mare succes 
se bucură caruselul politic, 
unde guvernul se dă în bărcile 
demisiei lui Tăriceanu și 
propriei remanieri. Tras puțin 
de urechi la Bruxelles, 
Tăriceanu a renunțat la joaca 
de-a „hai la groapa cu demisii 
mici, ba-i aici, ba nu-i aici”, 
și s-a apucat de altă joacă, cea 
de-a reconstrucția țării. De 
care s-a plictisit repede și a 
plecat în vacanță. Băsescu, 
mai obișnuit cu imensitatea 
apelor, privește cu dispreț 
inundațiile, care abia dacă au 
afectat 1% din suprafața țării. 
Pentru el, situație de urgență 
înseamnă când vin minerii să 
răstoarne guvernul ( ce 
vremuri, domnule, ah!, ce 
vremuri), nu când un pic de 
apă dulce inundă niște mii de 
hectare sau trag la fund 
câteva zeci de țărănoi care nu 
știau să înoate. Dezamăgit că 
inundațiile i-au stricat ploile 
cu anticipatele, președintele 
și-a uns chelia cu cremă și s- 
a dus și el la mare, unde a 
dansat cu țigăncile și cu pro
pria nevastă, în lipsa Elenei 
Udrea. Despre parlamentarii 
Alianței, ce să mai zicem? 
Fiecare trage în legea lui, fără 
să rupă hamul dar și fără să 
miște căruța. Până și pesedeii 
au început să-și dea coate 
prin tribune și să râdă de ei 
ca la circ.Uneori, știți, stând 
pe malul înierbat al situației, 
îmi vine să ascut coasa și să 
vorbesc prostii.

Pășunile raiului
Pentru prima oară în viața lui, 
Gigi Becali a pus mâna pe un 
manual ( Manualul 
războinicului luminii, de 
Coelho) și de atunci a devenit 
tare bătăios. Se vede că prea 
multă carte strică. „Am plecat 
să bat Europa!” - a declarat 
el belicos presei, înainte de 
meciul cu irlandezii. Țâșneau 
probabil la suprafață amintiri 
din copilărie, când tăt d’su 
lăsa țâța oii și se îndrepta 
șerpuit, dar hotărât, spre 
bordei. „Unde pleci, tată?” - 
întreba micul Gheorghiță. 
„Mă duc s-o bat pe mă-ta, 
ca să nu uite cine-i mai tare 
aici la stână!” Dacă nu avem 
ce face și mergem cu câteva 
secole în trecut, riscăm să 
dăm de un strămoș al 
ciobanului nepereche, un Bee 
Khali rătăcit pe aici cu urdia. 
Dat jos de pe cal de vreun 
trabant de-al lui Mihai 
Viteazu, războinicul răsăritului 

nu a știut să profite de 
avantajul călărețului și o fi 
fost vândut ca rob unui boier, 
unde a rămas să-i păzească 
oile. Chiar dacă între timp 
maybachul a luat locul calului 
și mentalitatea de cioban, 
șlefuită în atâtea generații de 
transhumanță, pe cel al 
spiritului sălbatic al călărețului 
stepelor, le-au rămas 
comune, peste eoni, 
preferințele : pământurile 
furate și carnea de oaie. Mai 
putem pune la socoteală 
transmiterea genetică a unor 
viguroase trăsături de 
caracter: lăcomia și aroganța 
barbarului lipsit de educație, 
care nu ține cont de nici o 
lege decât de aceea a „pohtei” 
sale și avem tabloul complet 
al bărbatului mioritic plecat 
de acasă să-i tragă Europei la 
gioale.

Quo vadis
„Nu avem nimic împotriva 
migrației legale. Migrația | 
legală există de când lumea.” 
Acest briliant al înțelepciunii 
de interne românești a fost 
șlefuit de ministrul Vasile 
Blaga cu ocazia aplicării'nOilor 
reguli de trecut granița. 
Cuvintele ministrelulHi ne 
amintesc cu plăcere de 
vremurile daco-romane și 
chiar și de cele de descălecat, 
când oamenii locului 
beneficiau din plin de 
avantajele economice aduse 
de turismul internațional 
promovat de avari, goți, celți, 
ostrogoți, slavi, pecenegi, 
maghiari, tătari, turci și alte 
câteva zeci de duzini de 
neamuri aduse de vânt din 
furnicarul asiatic, care 
migrau cât se poate de legal 
după principiul „oprește-mă, 
sedentarule, dacă poți!”. în 
zilele noastre, Occidentul se 
apără cu grănicerii, și, 
incredibil, chiar cu grănicerii 
români! Nu se mai ține cont 
de dreptul fundamental al 
omului la libera circulație, nici 
de cei care și-au făcut o 
situație în străinătate. 
Grănicerul-șef Blaga se 
repede cu hotărâre să-și 
justifice salariul și confiscă 
iute 3000 de pașapoarte. Pe 
seară spune că va înapoia 
2000! Păi, atunci de ce nu a 
confiscat numai 1000? Are 
vreun plan la rețineri și la 
înapoieri de pașapoarte? Așa 
a sugerat UE? E cumva prost? 
Oricum ar fi, luați-vă adio de 
la hălăduit de capul vostru 
prin Europa, ca pe vremea lui 
Brâncuși, oricât de burdușit 
v-ar fi portofelul de glob- 
trotteri. Ca să vă plimbați prin 
viitoarea voastră „țară”, va 
trebui să aveți și invitație, și 
rezervare la hotel(!) și tot felul 
de permise și de asigurări și 
cash în buzunare și nici nu 

mai știi ce alte invenții de ale 
celor care au inventat și 
Charta Internațională a 
Drepturilor Omului. 
Internațională - internațională, 
dar să nu uităm că unii sunt 
mai internaționali decât alții.

Capitalul
Nu am avut niciodată ceea ce 
se cheamă un „cap eco

nomic”. La economie politică 
am avut note mici. Nu am 
învârtit niciodată sume mari 
de bani. Nici acuma, după ce 
am trecut, de o bună bucată 
de vreme, de la „plus 
valoare” la „profit”, nu pot 
pricepe unele subtilități ale 
economiei românești. De 
exemplu, timp de paisprezece 
ani am crezut ceea ce ni se 
tot spunea, că este normal ca 
periodic prețurile să crească 
în ritmul inflației. Cele mai 
prompte în acest sens erau 
„alinierile” de prețuri la 
combustibili. Parcă simțeai 
spaima metafizică a celor din 
industria petrolului ca nu 
cumva întârzierea cu trei 
zecimi de secundă a 
scumpirilor să nu le perturbe 
ritmul îmbogățirii. De vreun 
an încoace, însă, nu mai 
putem vorbi de o inflație. 
Dimpotrivă, leul s-a apreciat 
considerabil atât față de euro 
cât și față de dolar. Țin minte 
că, acu un an, un an jumate, 
am rămas fără bani și am fost 
nevoit să schimb ultima sută 
de dolari din casă la un preț 
de 33 500 lei/dolar. în același 
timp, litrul de benzină era 
undeva în jurul a 27 000 lei, 
dacă mai țin bine minte. De 
atunci, dolarul a scăzut cu 
mai mult de cinci mii de lei, 
dar prețul carburanților și-a 
păstrat ritmul de creștere. 
Din cauza asta, nici celelalte 
prețuri nu au putut să scadă, 
presupunând că ar fi existat 
bunăvoință în acest sens. De 
ce se tot scumpește benzina 
asta, capul meu neeconomic 
nu poate pricepe, nici stropit 

cu apă. După inflație, de vină 
au fost creșterile la baril pe 
plan mondial, chiar dacă 
dolarul se devaloriza mai 
rapid decât creștea prețul 
petrolului. După asta, nu a 
mai fost nici un fel de 
explicație, în afara unor 
bălmăjeli nebuloase, de genul 
„acoperit prețul serviciilor” 
sau altceva la fel de cretin. Și 

uite așa am ajuns să ne 
transportăm și să mâncăm 
mai scump decât țări cu un 
nivel de trai mult mai ridicat, 
cum ar fi Grecia sau Spania. 
Dacă mă gândesc puțin, cum 
au mai făcut-o și alții înaintea 
mea, emigrez în Spania, dacă 
mă lasă d-1 ministru Blaga. 
Acolo benzina este mai 
ieftină, iar căpșunile gratis.

Deșertul tătarilor 
„Băsescu e tătar, de aceea nu 
are nici un fel de simpatie 
pentru suferințele
românilor.”- a spus Adrian 
Severin. Stranie afirmație 
pentru un fost diplomat, dar 
Băsescu a râs: „Am eu mutră 
de tătar?” Nu a întrebat dacă 
are mutră de tătar indiferent 
la problemele românilor, ci 
doar dacă are mutră de tătar. 
Oare cum arată un tătar? Eu 
mi-1 închipui ca în benzile 
desenate cu logofătul Udrea, 
de care eram fan în copilărie: 
un chelios purtând deasupra 
ochilor oblici o chelie cu moț 
și un fel de căciulă-coif cu 
țugui; mustață pe oală și 
țăcălie; un scut mic și rotund 
pe umăr; trăgea cu arcul pe 
sub burta calului. Dacă 
Băsescu,în afară de chelie și 
de ochii sașii, nu are nimic în 
comun cu benzile desenate de 
pe vremea lui Fane Babanu, 
Adrian Severin pare a nu fi 
aflat nimic despre 
discriminarea pe motive 
etnice, cu toată perioada în 
care a strălucit ca meteoristru 
de externe pe toate 
meridianele globului.

Procesul maimuțelor
Din microsecunda în care a 
fost înființat, Parchetul 
Național Anticorupție (ha-ha- 
ha) s-a arătat a fi o 
excrescență penibilă, inutilă și 
costisitoare pe obrazul și așa 
hidos al justiției românești. 
Pentru a nu mai exista această 
problemă națională, tandemul 
Băsescu-Macovei ar trebui să 
continue ce a început și să 
tot demită la procurori 
îmbuibați până când 
problema s-ar stinge de la sine 
și în instituție nu ar mai 
rămâne decît femeia de 
servici să rănească după ei. 
Măsura nu ar putea fi decât 
benefică pentru bugetul 
național, care ar economisi 
sute de milioane de euro 
anual, și poate chiar și pentru 
bugetul meu, iertat de taxele 
necesare pentru ca un Amarie, 
Chiciu, Botoș sau alte dihănii 
ca astea să-și plimbe 
netrebnicia inamovibilă în 
mașini scumpe, să locuiască 
în vile de neam prost și să ne 
arunce nouă disprețuitor, de 
la înălțimea lor de vânzători 
de NUPuri: „trăiți în țara pe 
care o meritați!” Oare 
asemenea paraziți ticăloși în 
ce țară ar merita să trăiască? 
întorcându-ne la PNA, acest 
halitor inutil de bani, cred că 
a fost creat doar ca să 
scurtcircuiteze instituțiile 
statului abilitate să vegheze la 
respectarea legilor țării. Atâta 
vreme cât era creat organul 
specializat, știa și omul de 
afaceri gen „Hayssam” exact 
unde să meargă cu dreptul, 
fără să mai bâjbâie între 
secții, nu-i așa? Dar nu va 
ajunge demiterea NUPiștilor 
și SUPiștilor din PNA, va mai 
trebui să li se deschidă și câte 
o anchetă penală, poate așa o 
să aflăm și noi dacă un 
procuror poate câștiga mai 
mult decât Andreea Esca.

Anotimpul musonului 
în zonele tropicale, anul se 
împarte în două anotimpuri: 
unul ploios și altul secetos. 
De la un timp încoace, și la 
noi se manifestă tendința de 
a simplifica schema celor 
patru anotimpuri tradiționale 
( ah, ce frumoase erau, pe 
vremea copilăriei mele, și 
cum veneau ele când 
trebuia!), reducând-o tot la 
două: anotimpul ploios și 
anotimpul rece. Cum ar veni, 
după ploaie-vreme rea, adică 
după inundații urmează geruri 
și zăpezi. Viitorul nu sună 
prea bine, oare cât o costa 
un bilet dus spre Marte?

Muad Di □Bibliotecă
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Cu ochii pe ei
Ce are prefectura cu glasul roților de tren

Fiecare face ce știe el mai bine. Bunăoară Prefectura condusă de ceferistul 
Cristian Marius Vladu a prins câte ceva din mersul trenurilor. La Prefectură 
există mai nou birouri în care te poți simți la fel de confortabil ca-n gară. La 
primul etaj - în vecinătatea WC-ului de dame, spațiu despre care s-ar putea 
spune că asigură o intimitate clasa-ntâi - se află o ușă pe care scrie: Zonă de 
securitate clasa II. Probabil doar cei care călătoresc cu interes și doar spre 
anumite uși beneficiază de “bilet de securitate” clasa I. Deși bănuim noi pe 
unde s-ar afla, nu am găsit ușa pe care să scrie zonă de securitate “Bou Vagon” 
și nici pe aceea cu regim de cușetă. în rest, toate rămân ca-n tren...

Fiecare bolovan pe limba lui piere

Toate sculpturile expuse în Hațeg au dispărut, fără să fi 
fost ciordite de vreun colecționar de artă sau de vreun 
simplu cleptoman. Excepție face doar ghibolul, bizonul, 
zimbrul sau cum s-o fi numind animalul de piatră din 
părculețul central. Nu de mult, câțiva artiști plastici au 
organizat o tabără de creație în Țara Hațegului. La final, 
artiștii și-au expus lucrările în spațiile publice din Hațeg, 
cu acordul maimarilor urbei. Pe nesimțite, una câte una,

exponatele au început să dispară din târg. Misterul 
disparițiilor a fost dezlegat doar după ce a dispărut și 
ultimul bolovan vizitat de metaforă. Primarul s-a confesat 
că a dispus retragerea lor de pe piață pentru că el personal 
nu le înțelege și ele, operele de artă, nu vorbesc pe limba 
lui. în Hațeg doar bivolul de piatră știe să-i vorbească 
primarului pe limba PUR - Conservatoare.

S-o luăm pe ocolite...
în orașul în care toate cele rele sunt cu putință, unde orice canal cască 
gura la cer fiindcă de canale s-au îngrijit edilii de le-au sărit capacele, 
la Deva - după cum, probabil, v-ați dat seama - trecătorilor li s-a mai 
întins o capcană. (Parcă Deva s-ar fi născut într-o zi de luni, când nici 
iarba nu crește...) Pe partea laterală a restaurantului Castelo, nas în 
nas cu Tribunalul, birtașul a plantat o perdea de stuf, ocupând tot 
trotuarul. Drumeții sunt nevoiți să calce zona-verde-ca să-nu tulbure 
afacerea. Că așa stau lucrurile o dovedește poteca bătătorită și 
mocirloasă de unde iarba ă dispărut. E știut fâptol'că primarului nu-i 
priește la loc cu verdeață. Dacă lucrurile ies bine și cândva - peste 
foarte mulți ani - primarul o să ajungă în Rai, Mircia Muntean va avea 
parte de o eternitate teribil de nesuferită.

Torna, torna frate
Panamezul a pus talpa iadului pe Muntele Sfânt și crede că se poate 
spăla de păcate în scăldătoarea lui de la Geoagiu.
Cunoscut în guvernarea anterioară drept “omul nostru din Panama” 
celebrul Dupcea a fost răsplătit de foștii guvernați, rând pe rând, cu 
“scutiri” de bir pe alcool pentru fabrica fantomă din Orăștie, 
proprietăți diverse, ultima din acest șir fiind băltoaca dacilor liberi și 
a romanilor colonizatori din Geoagiu.
Alegerile din 2004 l-au surprins însă pe Panamez complet nepregătit 
pe baricadă. Odată cu pierderea alegerilor de către pesediștii, pe care 
mizase cu inima roșie, valetul de treflă și dama de pică, adică tot 
arsenalul de care dispunea, Dupcea și-a amanetat și omenia.
Drept urmare, sifonarul s-a precipitat să mai salveze ceva, făcându-i 
o curte asiduă eminenței cenușii a liberalilor din Orăștie, actualul
subprefect Dan Pricăjan. Cum nu a reușit să-i intre acestuia în grații așa? 
și trezindu-se cu ușa trântită în nas, Dupcea a tăiat-o la Muntele 
Athos spre a-și mai spăla din păcate. Excursia nu l-a tulburat la

suflet, dar a îmbâcsit și mai rău apele daco-romane. Totuși, Dupcea 
nu a încetat să bată la ușile maimarilor liberali din județ pe o altă 
pistă, continându-și diabolicele mașinațiuni și printr-un asalt final 
asupra primarului din Geoagiu, pe care vrea să îl introducă într-o 
schemă din care nu ar avea decât de profitat din nou. Astfel, omul 
nostru din Panama care ar fi în stare să bată mătănii și pe talpa 
iadului, a sifonat discrete informații pe la urechile actualei puteri, 
privind unele împroprietăriri cu terenuri și alte trufandale din Geoagiu, 
făcându-se că uită cum a fost cadorisit cu ștrandul și câți mușterii 
strecoară prin hotelul aparținând Ministerului Muncii și Protecției 
Sociale.
Așa cu mâna întinsă la două porți, Panamezul speră să-și schimbe 
numele în renume și să își europenizeze bugetul. Punem pariu că e

Născut maniac

Celebru pentru tunul tras de 
Eurocredit, implicat într-un 
scandal de plagiat, înainte ca 
ministrul Barbu să-l reșapeze într- 
o funcție de conducere, 
personajul de care vorbim a 
“plâgîăt” șînumele hinistruKiî 'de 
Interne,\dar - ca de fiecare dată -

I . Inr.t-tio i. • ■ . r .

a încremenit la jumătate de proiect 
și a rămas cu prenumele său de 
botez. Născut Maniac, Eugen 
Blaga a reușit să frângă inima celei 
care i-a dat viață. Apropiați ai 
doamnei Maniac, din Simeria, 
spun că mama lui Eugen Blaga s- 
a jurat să-l dezmoștenească 
pentru nerușinarea de care a dat 
dovadă schimbându-și numele. 
“Ca și când i-ar fi fost rușine de 
neamul nostru”, s-ar fi plâns 
doamna Maniac. Noi am zice, mai 
degrabă, că Eugen a făcut numele 
de rușine și a șters-o spre o altă 
identitate, mai lustruită. Uniunea 
Scriitorilor ar trebui să-l dea pe 
Eugen în judecată înainte de a 
terfeli și memoria marelui poet de 
la Lancrăm.

Nicula și-a băgat picioru-n ea de 
demnitate

Deputatul Cosmin Nicula s-a defectat și pare să nu-și mai găsească echilibrul: 
Hoacă fotbal cu picoarele din față, de la prohap în sus și face politică cu 
picioarele de dinapoi, de la șliț în jos. La turneul de fotbal de la Ilia, organizat 
de PSD Hunedoara, tânărul demnitar l-a luat la poceală pe liberalul Doru Sapta, 
după o fază controversată de joc. A fost nevoie de intervenția viceprimarului 
și a polițiștilor din comună pentru a tempera fraier-pleiul dezlănțuit de pumnii 
deputatului. Până la urmă, echipa de fotbal condusă de Nicula a câștigat 
turneul după o finală liniștită în compania celor de la Zam. însă chiar dacă 
Zamul ar fi jucat cu nebunii, tot ar fi pierdut partida pentru că - lucru știut - 
'întodeauna cel mai deștept cedează...
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152
Cărți, partituri, tablouri. 

Spiritele se mumifică mai ușor 
decât corpurile.

153
Clemență. Fii tolerant cu 

intoleranța altora!
154

în ură sau în dragoste, unii 
oameni sunt la fel de lacomi și 

denechibzuiți.
155

După ce-am văzut inimi 
transplantate și oameni 

hoinărind pe Lună - schilodul 
care își ia patul și umblă îmi 

pare un miracol banal.
156

Reforma a atins și Codul 
rutier. S-au introdus semne de 

circulație pentru traficul de 
influență

157
Mai insuportabili decât bigoții 

sunt doar ateii.
158

Grație presei cotidiene, 
numele meu circulă regulat 

prin toată rețeaua de 
canalizare.

159
Cronos a tăiat cu secera 

testiculele tatălui săuUranos, 
care era personificarea 

cerului. Cred că a procedat 
corect Vă puteți imagina un 

cer cu testicule?
160

Politica nu poate opera adânc 
în conștiința unei națiuni, fără 

anestezia minciunii.
161

Nu poate fi Nemurire acolo 
unde există Naștere.

162 
Omul este un produs 

dumnezeiesc, dar perisabil.
163

Steagul e frumos, dar stegarii 
au mâinile murdare.

164
Da, sunt împrăștiat. De 

necuprins.
165

Când subalternii îți aduc 
ofrande simți că devii un zeu.

166
Apleacă-te în fața neghiobului, 

înțeleptule! Lasă-1 să se 
creadă mai mare.

Eveniment editorial
ARTUR SILVESTRI - Vremea Seniorilor, ed. Carptahia Press

Volumul I din acest bogat corolar de 
corespondențe ale anilor 1984-1989, făcute 
public de autor, relevă spectaculos capacitatea 
eminentului istoric al civilizațiilor, editorului, 
omului de formație enciclopedică, impetuos, 
care este Artur Silvestri.
Laureat recent, după o “recoltă” impresionantă 
de alte titluri universitare de pe mapamond, cu 
prestigioasa “La Croix de Saint Antoine du 
Desert”, a Bisericii Copte din Alexandria (Egipt), 
Silvestri dă luminii o incredibil de vie, de 
pătrunzătoare epistolerie susținută în anii sus- 
invocați, dintre Dsa și cei mai de seamă ierarhi și 
cărturari ai Bisericii.
Opera aceasta este salutată, dealtfel, cu egală 
competență și iubire, de toți cei ce s-au aplecat, 
în acei ani, întru răspunsurile cerute de 
discipolul-cărturar, teolog și reporter subtil, 
sondând cu smerenie și cutezanță luminată, 
zonele spirituale, duhovnicești, îndeosebi cele 
din spațiul creștin românesc.

“Mai întâi felul cum curge erudiția Dvs., parcă 
luînd-o înaintea condeiului care abia se ține după 
dânsa, un adevărat har din partea lui 
Dumnezeu”(Antonie Plămădeală)... într-adevăr, 
stilul năvalnic, al “spiritului ce se agită”, este al 
acestui magician modem, apostol și savant care 
este Artur Silvestri. Eseistul, filozoful și 
cucernicul autor, se întâlnesc și rezonează 
armonios cu interlocutorii săi, relevând 
dimensiunea culturală a religiei în continuitatea 
sa.
“Ați pus într-o manieră nouă începuturile 

literaturii române, ceea ce mă face să țin seama 
de cele ce ați scris la noua ediție a cursului “Istoria 
Bisericii Române”, pe care o am în pregătire” 
(Prof. Dr. Mircea Păcurariu).
“Sunteți printre puținii care ați căutat și ați găsit 
formula de a familiariza cititorii români cu un 
domeniu al culturii noastre care altcum le-ar 
rămâne necunoscut. Fiți binecuvântat!” (Nicolae 
Comeanu, Mitropolitul Banatului, 1988).

Cartea lui Artur Silvestri se zidește ca un 
Document de mare valoare, asupra unei perioade 
când majoritatea elitelor culturale se complăceau 
în pseudo-rezistență prin cultură, retro-pledată 
de N. Manolescu și alții. Cum a “rezistat” vedem 
azi după 16 ani de la .,„ cu amărăciune și tristețe.

Eugen Evu

ARTUR SILVESTRI
UNIVERSITE FRANCOPHONE 

INTERNATIONALE
Expert internațional Profesor viziteur U.F.I. 
Bruxelles, gestiuni imobiliare, expertize 
patrimoniale pentru U.E.
Doctor în științe aplicate Universitatea 
Francofonă Internațională (U.F.I. Bruxelles).
Prof. Dr. Universitatea din Madras, India. 
Doctor în istorie H.C. Institutul de Studii 
Istorice Medievale de Catalunya Barcelona.s

Omagiu înțelepciunii

Ne face o deosebită plăcere a semnala, între 
aparițiile editoriale actuale, lucrarea domnului 
profesor Petru Ardeu intitulată “Antologie de 
maxime, cugetări și reflecții”, tipărită la Editura 
Etnia din Deva, în 2005.
Citind această carte avem credința că domnul 
profesor Petru Ardeu s-a pătruns adânc și 
structural de marele adevăr exprimat de învățatul 
cronicar Miron Costin, care a afirmat că: “ ... 
nu este alta și mai frumoasă, și mai de folos în 
toată viața omului zăbavă decâtu cetitul cărților.” 
(Miron Costin - “Opere”, vol. II, Editura pentru 
literatură, 1965, p. 13).
împătimit iubitor al cărții, autorul “Antologiei” 
de față a parcurs pogoane de pagini în care marile 
spirite ale umanității și-au revărsat gândirea și 
înțelepciunea, începând de la filozofii și scriitorii 
antichității și până la cei din zilele noastre 
(Socrate, Platon, Tacit, Heraclit, Shakespeare, 
Dante, Ibsen, Descartes, Goethe, Beethoven, 
Schopenhanes, Dostoievski, Tolstoi, Eminescu, 
Iorga, Cibran, Blagaetc., etc.).

Din numeroasele cărți gândite și scrise de 
înțelepții lumii domnul profesor Petru Ardeu ne 
oferă o culegere, o selecție de texte de mare 
valoare, coagulate în jurul celor mai importante 
probleme, provocări, aspirații și idealuri ale 
omului, cum sunt: adevăr-minciună; bucurie- 
suferință; fericire-nefericire; iubire-ură; libertate- 
sclavie; tinerețe-bătrânețe; viață-moarte etc., etc. 
“Antologia de maxime, cugetări și reflecții”, 
metodic concepută, lucrată cu o rară și 
minuțioasă perseverență în decursul multor ani 
de lectură, selecție, decantare, sistematizare și 
deliberare, se constituie, pe de o parte, într-un 
binemeritat omagiu închinat gândirii umane 
fixată în roca nepieritoare a cuvântului scris de 
marii înțelepți ai lumii. Pe de altă parte ea este 
un strălucit ghid pe care educatorul Petru Ardeu 
îl pune la îndemâna cititorilor și - cum 
mărturisește în binevenitul “Argument” - 
îndeosebi în fața tinerilor de toate nuanțele spre 
a culege din el: adevăruri, idei, povețe, 
nenumărate sfaturi spre a ști cum să-și facă viața 
frumoasă, utilă și fericită.

Felicitându-1 pe autor pentru această admirabilă 
realizare editorială, îi dorim multă sănătate spre 
ane mai oferi asemenea lucrări de înaltă și nobilă 
delectare spirituală.

Profesor Dumitru Susan

MAGDALENA MARGARETA 
DEHELEANU

VALSUL
cârâbușioi mai

Magdalena Deheleanu și “Valsul cărăbușului de 
mai”

în această vară Editura Emia din Deva încearcă 
să se mențină în topul culturii hunedorene. 
Placheta de versuri “Valsul cărăbușului de mai” 
a profesoarei Magdalena Deheleanu, nu este 
altceva decât, dragostea și iubirea pe care 
autoarea a dăruit-o unei persoane care nu a 
înțeles-o. Poemele de față nu reprezintă decât 
mici crâmpeie din viața autoarei, care pentru 
nemurire, eternizează amintirile.
Șaizeci de pagini de speranță a gândurilor, de 
așteptare, de nopți nedormite și de vise.
O carte care merită citită în care “iubirea e o 
lacrimă /care plânge” iar “sentimentele noastre

sunt dedicații” și după cum spunea însăși 
autoarea: “avem momente când dorim filmul 
vieții, să trăim sentimentele și experiențele 
noastre, care sunt ca niște verigi care se înșiră 
într-o ordine perfectă, care nu depinde de noi”. 
Versuri dedicate dragostei dintâi în care autoarea 
își pune sufletul la mezat cu Hristos, acolo unde 
a așezat cu grijă credința, speranța și iubirea.
Dacă doriți ca împreună cu autoarea să trăiți 
amintirile unei vieți, citiți “Valsul cărăbușului de 
mai”.

Mihaela Păunescu

DUMITRU HURUBĂ, sub zodia 
scorpionului (senti)mental

Cu “Natură vie cu scorpion sentimental”, Dumitru Hurubă se află la cea 
de-a douăsprezecea apariție editorială, și ca de fiecare dată, aduce în atenție, 
prin ceea ce scrie, un timp mai aparte printre noi, acela a lui “Nenea 
Iancu”. O carte care - după cum spuneau recenzorii - trebuie să fie citită 
pe nerăsuflate, cu sufletul la gură, de seara până dimineața.
Dumitru Hurubă se apropie încetișor de 61 de ani, scrie de peste 40 ani și 
- după cum spune el însuși - în cărțile scrise se află în primul rând, viața 
sa. La “Natură vie cu sorpion sentimental” autorul a lucrat timp de patru 
ani și jumătate (mai mult decât a scris Tolstoi la “Război și pace”), într-un 
stil emfatic cu cârcoteala de zi cu zi și cu blânda ironie a situațiilor de care 
ne lovim.
Dumitru Hurubă are în pregătire pentru 2006 un volum de pamflete și un 
volum de versuri (poezii de dragoste), care mai mult ca sigur va purta titlul 
“Păcătoșenii”.
Succes maestre pe bătătoritul drum al umorului și “La mulți ani!” 
Mihai Ionescu

Concurs de debut la
“Cartea Românească”

Editura Cartea Românească lansează concursul de debut pentru acest an, 
la secțiunile: poezie, proză, teatru, eseu/critică și istorie literară. Sunt 
acceptate și manuscrise ale autorilor care anterior au fost incluși în antologii 
sau care au publicat în volume colective. Manuscrisele vor fi expediate pe 
adresa Calea Victoriei nr. 115, sector 1, București,cod 010071, în format 
electronic și printat (ambele obligatorii), dar pot fi depuse și direct la 
sediul editurii. Data limită este 31 decembrie. Plicul va purta mențiunea 
“pentru concursul de debut al Editurii Cartea Românească”. Pe plic nu va 
fi scris numele expeditorului, în locul acestuia trecându-se un motto. în 
interior se va introduce un al doilea plic sigilat, conținând același motto și 
CV-ul autorului. Lucrările declarate câștigătoare vor fi publicate, dar nici 
un manuscris nu va fi înapoiat.
Relații se pot obține la telefon 021-319.65.99 sau la adresa de e-mail 

ecr@cartearomaneasca.ro.

mailto:ecr@cartearomaneasca.ro
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CĂLUGĂRUL, DIAVOLUL Șl BUNUL DUMNEZEU

Călugărul este un om ca și tine. Mai mult, călugărul este un creștin ca și 
tine, ca și mine, ca și oricare alt creștin, așezat prin urmare între cer și 
pământ, între înger și diavol, între viață și moarte.
Alternativa de viață pe care el a ales-o nu are la bază un act de trădare, ci 
de mare curaj, de neînțeles de către mulți, blamat de alții, surprinzător și 
seducător pentru marea majoritate. Decizia sa de a îmbrățișa cu toată 
ființa votul fecioriei, al ascultării și al sărăciei de bună voie reprezintă cu 
siguranță o formă de jertfă și curaj.
A da astăzi o definiție exhaustivă a călugărului este imposibil, fără o 
percepție directă a atmosferei de mănăstire. Din punct de vedere al 
etimologiei, (kalos+gerontos) cuvântul se traduce: „bătrân frumos”, 
făcând desigur trimitere la un înțeles spiritual al celor două cuvinte: 
bătrân devine astfel sinonim cu înțelept, iar frumos este cel care urmează 
calea îngustă a virtuții evanghelice.
Cine crede că viața de mănăstire este facilă și comodă se înșeală amarnic. 
Direct proporțional cu dorința de desăvârșire morală cresc și ispitele. Se 
spune că într-o mare cetate locuiește un singur diavol, slujba sa fiind 
mult ușurată de cecitatea morală, de naturalețea cu care cei mai mulți 
dintre creștini săvârșesc păcatul. în chilia unui călugăr (sau a oricărui 
creștin) care îl caută pe Hristos, roiesc mii de draci specializați în inducerea 
în eroare a celor slabi de înger.
în aceste condiții se pune firesc. întrebarea: „Există călugări (preoți) în 
iad?” Răspunsul pe care îl dă însuși Scaraoschi vă va surprinde: „NU”. 
Cum, căci sunt cazuri flagrante de slujitori nevrednici care își neglijează 
chemarea și se dedică preocupărilor lumești. „A, preciză Scaraoschi, ăia 
sunt popi. De ei este plin iadul. Preoți (călugări) nu sunt, însă.”

Ca și în cazul lui Dumnezeu, este greu de definit conceptul de „călugăr 
ortodox”. Putem mai degrabă spune ce nu este un călugăr: călugărul nu 
este un Homo medievalis gata să răstignească pe primul demonizat pe 
care îl întâlnește în cale. Deși se luptă cu diavolul, nu este un exorcist, 
termenul fiind specific mediului catolic. Despre un „ritual de exorcizare” 
nici nu poate fi vorba, conceptul în sine implicând o bună doză de 
magie, străină duhului autentic al Ortodoxei, în care slujitorul se roagă cu 
smerenie fără a-L constrânge pe Dumnezeu, prin obscure ritualuri să-i 
îndeplinească, necondiționat, cererea.
Ortodoxia este religia libertății, a smereniei și a iubirii care „nu cade 
niciodată”. Fericitul Augustin, unul dintre părinții latini ai primelor secole 
creștine, spunea: „iubește și fă ce vrei” pentru că iubirea autentică 
exclude orice acțiune negativă, îndreptată împotriva fericirii semenilor. 
Fără respectul libertății celuilalt și fără smerenie însă, intenția, oricât de 
bună ar fi, poate pava în cel mai bun caz drumul către iad, după cum s- 
a putut constata adesea în istorie. Cazul recent de la Mănăstirea Tanacu 
constituie un trist exemplu în acest sens.
Dincolo de excepțiile pe care unii le doresc transformate în regulă (iar 
regula în excepție), Biserica (mănăstirea) este și rămâne trupul mistic al 
lui Hristos, pe care porțile iadului nu o vor cuceri. Centul ei de greutate 
nu cade pe lucrarea omului separat de Dumnezeu, ci în conlucrarea 
dintre om și harul sfințitor al Duhului Sfânt care depășește finitudinile 
naturii umane deschizându-i calea către zorii altei lumi.

Prof. Bogdan-Gabriel Nitu

Călugărul căruia i s-a arătat Maica Domnului
(din învățăturile părintelui llie Cleopa)

Era odată un călugăr în Galia, în Franța de 
astăzi. Era pe timpul când Biserica din Apus 
nu era catolică, ci era o singură Biserică 
Ortodoxă în toată lumea, că până la anul 1054 
nu existau catolici sau protestanți, ci erau toți 
ortodocși. Acel călugăr avea deosebită dragoste 
și mare evlavie către Maica Domnului și în 
fiecare zi îi făcea canoanele, acatistele și 
paraclisele. Și făcea metanii totdeauna cu multe 
lacrimi la icoana Maicii Domnului, ca s-o aibă 
ajutătoare pe pământ și în vremea morții și în 
ziuajudecății.
Dar, auzind el că este atâta frumusețe în ceruri, 
zicea: “Dacă un înger este atât de frumos, dar 
Maica Domnului, care-i împărăteasa 
Heruvimilor? Oare nu pot eu în viața asta să o 
văd pe Maica Domnului? Măcar cât este cu 
putință omului!” Și a început a se ruga: “Maica 
Domnului, dacă vrei și dacă crezi că îmi este de 
folos, aș vrea să te văd o dată în veacul de aici, 
ca mai mare evlavie să simt pentru tine și mai 
mare credință. Eu văd sfintele tale icoane, dar 
aș vrea să văd cum ești tu în ceruri. Nu sunt 
vrednic, că sunt om păcătos, dar măcar cât este 
cu putință omului”. Că de s-ar arăta slava ei 
cumva, ar muri omul de atâta frumusețe.
După mulți ani iarăși aude un glas: “Părinte, ia 
seama! Maica Domnului o să ți se arate pentru 
evlavia ta, dar tu ai să orbești! Vrei să rămâi 
fără vedere?” Dar el zice: “Vreau! Să rămân orb 
câte zile mai am, numai să o văd o dată”.
Și odată, pe când era el la rugăciune, i s-a arătat 
Maica Domnului. A venit întâi o mireasmă a 
Duhului Sfânt și câiid a început să apară lumina, 
cum răsare soarele, de mii de ori mai puternică, 
el ce s-a gândit? “Ca să nu orbesc de tot, am să 
închid un ochi și am să orbesc numai de unul”. 
Și a apărut Maica Domnului cu Mântuitorul în 
brațe, așa cum este pictată pe icoane. Atunci a

închis un ochi. Și a căzut cu fața la pământ de 
atâta lumină și frumusețe, încât limba 
omenească n-o poate spune. Și Maica 
Domnului i-a spus: “Nu înceta a te ruga. Atât 
m-am arătat, cât îți este cu putință”. Și l-a 
binecuvântat și ca fulgerul ș-a înălțat la qer. 
Călugărul a orbit cu ochiul cu care a privit 
strălucirea, dar era bucuros că i-a rămas un ochi. 
Și după ce a plecat Maica Domnului, avea mare 
bucurie și mare mângâiere de la Duhul Sfânt 
care a venit prin Maica Domnului și l-a umplut 
de dragoste duhovnicească, dar îi părea rău că 
nu s-a uitat cu amândoi ochii, ca să vadă 
frumusețea ei cea negrăită. Apoi se duce la icoana 
Maicii Domnului și zice: “Mulțumescu-ți ție, 
Maica Domnului, că te-am văzut! îmi pare rău 
că mi-am cruțat un ochi. Vreau să rămân orb 
până la moarte, numai să te mai văd o dată”.
Și s-a rugat ani de zile la Maica Domnului, cu 
lacrimi și post, ca să i se mai arate o dată, așa de 
mare bucurie îi lăsase în suflet, că nu poate să 
înțeleagă mintea și să spună limba de țărână, 
câtă frumusețe are chipul ei.
Atunci iar a auzit un glas: “Părinte, a auzit 
Maica Domnului rugăciunile tale și o să ți se 
mai arate o dată. Dar primești să rămâi orb 
toată viața ta?” Și el, bucuros că o s-o mai vadă 
o dată pe Maica Domnului -, pentru că zicea, 
că altă fericire și bucurie mai mare pe pământ 
nu este -, a zis: “Mulțumesc darului Stăpânei 
cerului și al pământului, pentru dragostea ei. 
Pentru aceasta sunt în stare să-mi pierd și viața 
vremelnică, nu numai vederea, numai s-o mai 
văd o dată”.
Și ce s-a gândit el: “Am să pun mâinile la ochi, 
să văd măcar așa printre degete lumina ei”. Dar 
când a văzut că vine și când a venit lumina așa 
de tare, el voia să pună mâinile la ochi. Și când 
s-a uitat, în loc să-l orbească, s-a întâmplat altă

minune: i-a deschis Maica Domnului și celălalt 
ochi! Și aude un glas: “Iată, ți-am vindecat și 
ochiul celălalt, căci pentru dragostea mea ai vrut 
să fii orb! De acum rămâi și mă vei vedea în 
veacul viitor pentru vecii vecilor!”
Și atât ș-a aprins el <j.q ,.dragoste# Maicii 
Domnului, că toată viața, unde se ducea, îl 
auzeau călugării cântând Maicii Domnului o 
cântare. Și atâta bucurie avea, că în loc să-l 
orbească de tot, i-a deschis și celălalt ochi care 
i-1 orbise. Și toată viața lui lăuda pe Maica 
Domnului, și nu avea alt cuvânt, decât “Maica 
Domnului”, oriunde.
Și s-a dus bietul călugăr în ceruri, să se sature 
de bucuria și lumina, de veselia cea negrăită și 
de privirea Preacuratei Născătoare, nu o clipă, 
nu un minut, ci de-a pururea. S-a dus să aibă 
privirea cea duhovnicească îndreptată spre 
Preacurata și spre Mântuitorul și spre Sfânta 
Treime cu toți sfinții, în lumina cea neapropiată 
și să se bucure și să se veselească.
Noi să nu dorim numaidecât o vedere ca aceasta. 
Aceasta a fost o cutezanță a unui suflet așa de 
mare. Dar noi să ne vedem de păcatele noastre 
și să nu dorim s-o vedem pe Maica Domnului, 
că nu suntem vrednici.
Să ne vedem și să ne plângem păcatele! Să ne 
pocăim până la ultima suflare; să ne mărturisim 
curat, să fim împăcați cu toții, să ținem sfintele 
posturi, să ducem viața curată, să avem dragoste 
către aproapele și atunci și noi păcătoșii vom 
nădăjdui la mila Mântuitorului și a Preacuratei 
Fecioare Maria, ca să o vedem și noi în veacul 
viitor, nu un minut, nu o zi, nu un an, nu o mie 
de ani, ci în vecii vecilor.
Pentru rugăciunile Preacuratei Născătoare de 
Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, Doamne 
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește- 
ne pe noi păcătoșii. Amin.

Condacul Născătoarei de Dumnezeu

Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem Ție, Născătoare de Dumnezeu, 
noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție: Bucură-te, 
Maică, pururea Fecioară!
Fecioară care ești pururea slăvită, de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, 
primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze, pentru 
tine, sufletele noastre.
Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
De Dumnezeu Născătoare, Fecioară, nu mă trece eu vederea pe mine, păcătosul, celui ce-mi trebuie al tău ajutor 
și a ta folosință, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește.

PROGRAMUL DE 
VIAȚĂ 

RECOMANDAT DE 
DUHOVNICUL 

TEOFIL PÂRĂIAN

Vă prezentăm 
programul de viață 
duhovnicească recomandat 
de părintele Teofil Pârăian, 
cunoscutul duhovnic al 
Mănăstirii Brâncoveanu, de 
la Sâmbăta de Sus, județul 
Brașov.
• să mergi la biserică în 
zilele de sâmbătă și 
sărbătoare;
• să începi ziua cu 

Dumnezeu: rugăciunea de 
dimineață, de seară și 
rugăciunea de la vremea 
mesei;
• să citești în fiecare zi 
două cppitole din noul 
Testament;
• să spui cât mai des 
rugăciunea lui Isus: 
„Doamne Isuse Hristoase, 
Fiul lui Dumnezeu, miluiește- 
mă pe mine păcătosul!”;
• să postești, în zilele de 
post de peste săptămână și 
atunci când este rânduit de 
Biserică - în cele patru mari 
posturi de peste an.

La acest program, 
părintele Teofil adaugă alte 
cinci recomandări ale 
cunoscutului duhovnic 
Arsen ie Boca:
• Oxigen - să trăiești în 
aer cât mai curat;
• Glicogen - să iei o 
hrană rațională . și 
echilibrată, nici prea multă, 
nici prea puțină;
• Somn - cel puțin șase 
ore de somn continuu;
• Să-ți păstrezi hormonii 
- să nu faci risipă de energie 
sexuală;
• Să ai o concepție de 
viață creștină.
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BRĂNIȘCA- O COMUNĂ CU DATORII DE MILIARDE

Ne continuăm periplul în Lunca 
Mureșului prezentându-vă de această 
dată, comuna Brănișca, așezată ca și 
Ilia, pe malul drept al Mureșului. Are în 
componența sa opt sate: Rovina, 
Târnăvița, Boz, Târnava, Furcșoara, 
Bărăștii lliei, Cibești și Gealacuta. în 
afară de centrul de comună care se 
află pe malul Mureșului, toate celelalte 
sate aparținătoare comunei sunt 
așezate in zona de deal, având o 
populație ce cu puțin depășește 1800 
locuitori.

Titlu executor și sechestru de bunuri

A trecut mai bine de un an de când la cârma 
comunei se află liberalul Teodor Lazăr, om 
de-al satului învățat cu cele de-ale primăriei 
încă din vremuri de mult apuse, de când era
agent fiscal.
în 2004 în luna iunie când a fost “uns” ca 
primar, nu știa ce îl așteaptă. La fel ca Ilia, 
Primăria Brănișca era plină de datorii ce 
depășeau suma de două miliarde de lei. Și aici 
datoriile au fost lăsate tot de un primar PSD. 
Pentru început de mandat situația era grea și 
dificilă, s-a trecut imediat la verificarea actelor 
contabile, ajungându-se astfel la concluzia că 
majoritatea contractelor erau încheiate cu 
0,5% 

carte de vizită Lazăr Teodor
Născut: 21.11.1960 Furcșoara Locuri de muncă: agent fiscal primărie 
Studii: Liceul Teoretic Ilia SC Teo Companii

Viața politică: 1991 - membru PNL

penalități/zi, sumele nefiind achitate de mai 
mulți ani, iar la sfârșitul anului trecut primăria 
a ajuns cu o datorie de peste trei miliarde de 
lei, numai penalitățile de întârziere erau de 6 
milioane/zi. Cu toate că s-a încercat plata 
facturilor mai mici, datoriile având o vechime 
dț trei-patru ani, într-o primărie fără bani s-a 
ajuns la executarea silită și la sechestrul pe o 
parte din bunurile primăriei. Fostului primar 
Cornean Cornel i-a fost întocmit dosarul 
penal 43813/25.04.2005 sub aspectul 
comiterii infracțiunii de abuz în serviciu contra 
intereselor publice. Acesta în perioada în care 
s-a aflat la cârma primăriei, a încheiat diferite 
contracte pentru o serie de lucrări cu diferiți 
agenți economici, cum ar fi: Direcția Județeană 
de Drumuri, SC Minut Jancons SRL Deva și 
SC Drupo SRL Deva, de aproape trei miliarde 
de lei, cu o dobândă de 0,5%/zi. Contractele 
respective au fost semnate doar de către 
primar - pentru Primăria Brănișca, fără 
acordul Consiliului Local, cum ar fi trebuit.

Probleme la Legea 18 și nu numai

în afară de datoriile preluate au mai existat 
probleme și cu Legea 18, unde au fost făcute 
multe abuzuri, fiind găsite o serie de erori. 

Mai mulți cetățeni ai comunei nu și-au primit 
pământul conform cu titlul de proprietate.

Mai mult chiar, o parte din terenul bisericii a 
fost împărțit unor persoane din PSD. Din 
1989 și până în prezent nici o reparație nu a 
fost făcută la instituțiile din comună, numai 
la căminul cultural acoperișul era distrus în 
proporție de 70%, lucrările de refacere a 
întregii instituții ajungând la 3 miliarde de lei. 
Au existat probleme și cu o serie de 
funcționari din primărie care nu-și cunoșteau 
fișa postului.

“Am moștenit o situație dramatică”

Deoarece nici unul dintre primarii ce s-au 
perindat după 1990 la primărie, nu s-au gândit 
la lucrările ce trebuiau făcute în comună, adică 
desfundările de șanțuri, canale și rigole. Primul 
dezastru, inundațiile din 14 mai când au fost
afectate localitățile Târnăvița și Boz. Atunci 
pierderile ce au fost, numai în cazul drumurilor 

comunale și a podețelor de 
aproape 11 miliarde de lei. 
Lucrurile nu s-au oprit 
aici, în 19 iunie aceiași 
situație în satul Rovina 
unde pierderile au ajuns 
la două 

miliarde de lei. La ultimele inundații în satele 
Târnava și Târnăvița, apele au făcut ravagii 
de câteva miliarde de lei și cu toate că 
drumurile au fost pietruite în urmă cu câteva 
luni, munca a fost zadarnică, deoarece apa a 
spălat drumul ducând cu ea și piatra.
Consiliul Județean Hunedoara a promis ajutor 
sinistraților și deja au fost distribuiți 350

Steiărel Ionescu

milioane lei unor familii inundate, banii
provenind din partea unei firme private. Au
mai fost împărțite 8 tone de cartofi primiți de 
la D.A.D.R. Hunedoara, iar cu un utilaj adus 
de la Apele Romane s-a reușit decolmatarea a 
trei km din Valea Târnăviței.
Toate lucrările au fost suportate de către 
Apele Romane și tot ei au fost cei care au 
deblocat drumurile din Furcșoara și Bărăștii 
lliei. De la primărie nu au fost suportate 
cheltuielile decât cu transportul muncitorilor 
și cu motorina, reușindu-se achiziționarea unui 
camion, tractor și excavator. Cu ajutorul 
acestora se vor face lucrările de decolmatare 

și de reabilitare a 
drumurilor din satele 
comunei. Mai există o serie 
de lucrări, cum ar fi 
refacerea a trei podețe 
pentru care ne trebuie 3 
miliarde de lei, bani care 
momentan nu există în 
primărie, numai proiectul 
privind canalizarea Văii din 
Târnăvița a costat 6 
miliarde de lei. Primarul, 
Lazăr Teodor, consideră că 
inundațiile din acest an au

fost cea mai grea lovitură ce a primit-o în 
noua funcție de edil al comunei.
Pentru 2006 în prim plan este podul peste 
Valea Bozului, unde se încearcă obținerea unei 
finanțări de la buget de cel puțin 3 miliarde de 
lei. Valea trece prin mijlocul satului 
împărțindu-l în două, podul fiind singura 
legătură între cele două părți de sat. Pentru
2007 se va încerca și asfaltarea unor drumuri. 
Tot în anul respectiv se au în vedere două 
drumuri forestiere din Furcșoara, care să fie 
cuprinse într-un program de finanțare 
europeană.

Inundațiile și... nemulțumirile

Comuna a fost lovită numai în acest an de trei 
inundații. Apele au făcut ravagii în majoritatea 
satelor din comună. Mulți oameni s-au arătat 
nemulțumiți și au refuzat apa adusă în cisternă 
de la Deva pe motiv că este cu clor, având 
pretenția să primească apă minerală, iar în 
primărie nu era nici un ban. La nici două ore 
de la inundații s-a dat cetățenilor un cuptor 
de pâine și apa minerală ce se afla la magazinele 
din sat.
Cele mai multe nemulțumiri au venit din partea 
unor familii de rromi din gară, care au refuzat 
apa din cisternă și atunci le-au fost curățite 
de primărie și fântânile dar nici așa nu au fost 
mulțumiți, și cum din sat nimeni nu vroia să le 
dea apă au fost trimiși la magazinul soției 
primarului să ia în bidoane apă de la robinet.

Legături bune între spital și primărie

în centrul comunei, vizavi de primărie se află 
un cămin spital pentru persoanele cu 
handicap. Primarul spune că de când spitalul 
a fost preluat de consiliul județean nu există 
probleme, și că legăturile între cele două 
instituții sunt foarte bune. Primăria a ajutat 
de mai multe ori căminul spital cu diverse 
sume de bani pentru a-și face aprovizionările, 
în prezent nu există director ci un șef de 
centru interimar iar unitatea face parte din 
Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului. încă din 1997 a început 
construcția unui nou sediu, modem și de nivel 
european de 60 de locuri. Noua clădire va
avea saloane medicale, birouri, spălătorie, 
bucătării și magazii. în prezent la 86 de 
bolnavi există 66 salariați. Spitalul are 
arendate 6 ha de teren pe care le lucră cu 
salariații, iar 20% din necesar provine din 
surse proprii. îngrijirea și asistența medicală 
este asigurată de doi medici și opt asistente 
medicale.

Investiții

în perioada noii investituri a primarului Lazăr 
Teodor a fost reparat căminul cultural de la 
Boz unde s-a schimbat complet acoperișul, 
s-a făcut o terasă pentru nunți, o cameră 
frigorifică, bucătărie și a fost zugrăvit. Același 
lucru s-a întâmplat și cu căminul cultural din 
Brănișca, care în plus a suferit și înlocuirea 
geamurilor și ușilor cu tâmplărie din aluminiu 
și termopane. S-a reparat acoperișul de la 
Școala Generală din Brănișca, Căminul 
Cultural Târnăvița și peste 20 de km de drum, 
în plată socială sunt peste 30 de persoane 
fără probleme, cu plățile la zi, însă bursele nu 
au fost plătite de mai mulți ani, reușindu-se 
plata a 25 milioane, însă mai sunt restante pe 
trei ani.
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CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
COMUNICAT DE PRESĂ

Evaluarea proiectului ISPA “Reabilitarea și Modernizarea sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare în Deva și Hunedoara”

în perioada 01-03.08.2005, în județul Hunedoara a avut loc Misiunea Finală de Evaluare a 
Proiectului ISPA “Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în 
Deva și Hunedoara”.
Pe parcursul celor 3 zile, experții Comisiei Europene conduși de d-na Camelia Kovacs, Băncii 
germane kfW, ai Ministerelor Mediului și Gospodăririi Apelor și Finanțelor Publice, însoțiți de 
reprezentanții autorităților județene și locale și ai consultantului SRP Schneider și Partner, au 
vizitat amplasamentele pe care se vor construi și reabilita rețelele de apă și canal, rezervoarele, 
stațiile de tratare și epurare din municipiile Deva și Hunedoara.
De asemenea au mai avut loc dezbateri și analize referitoare la partea tehnică, financiară și 
instituțională a proiectului precum și situația domeniului public pe care se găsesc obiectivele 
din aplicația ISPA.
Proiectul are valoarea de 46 milioane euro(34,5 milioane euro de la UE -75%; 5,74 milioane euro 
- credit luat de autoritățile locale de la Banca kfW Germania; 5,74 milioane euro - Guvernul 
României).
în luna septembrie aplicația ISPA va fi trimisă Comitetului de Monitorizare de la Bruxelles 
însoțită de raportul Comisiei de evaluare redactat de experții UE.

COORDONATOR PROIECT ISPA
VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA
DORIN PĂRAN

Uniunea Europeană acordă României expertiză și sprijin financiar în vederea pregătirii pentru 
aderare , prin programe specifice: Phare, Ispa și Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la 
dezvoltarea regională și sprijin pentru IMM-uri, până la investiții în infrastructura de mediu și 
transport și dezvoltare rurală.
Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este 
în creștere, de la cca 660 de milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. 
Gestionarea acestor fonduri este realizată de autoritățile de resort, sub coordonarea Ministerului 
Finanțelor Publice.

Management performant - o nouă provocare!

Societatea de consultanță managerială și training RIDA CONSULTING din Deva, în parteneriat 
cu Inspectoratul Școlar al județului Hunedoara lansează proiectul MANAGEMENT 
PERFORMANT - instruire managerială continuă, cursuri on-line. Proiectul este co-finanțat de 
Uniunea Europeană prin programul PHARE 2002 Programul de Coeziune Economică și Socială- 
Dezvoltarea Resurselor Umane.

“Considerăm că dată fiind creșterea economică înregistrată de România în ultima perioadă, 
realizată în principal prin activitatea firmelor private și în special a IMM-urilor, dar și rolul IMM- 
urilor ca alternativă a restructurării industriale, pregătirea managerilor și a personalului de 
conducere din aceste firme reprezintă o garanție în plus pentru continuarea acestei dezvoltări și 
crearea de noi locuri de muncă”.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, sc RIDA CONSULTING srl a apelat la lectori cu experiență 
în domeniu, buni cunoscători ai fenomenelor economice specifice României în această perioadă.

Proiectul MANAGEMENT PERFORMANT constă din 18 cursuri și 3 aplicații de management 
general și specializat și se adresează managerilor de IMM-uri (directori, directori economici, 
directori de producție), sunt gratuite, se finalizează cu evaluare și Certificat și se derulează în 
perioada 01 septembrie - 28 octombrie 2005 la sediul firmei din Deva și urmăresc instruirea 
managerilor și personalului în vederea maximizării managementului general al I.M.M-uri din 
județul Hunedoara.

Pentru informații și înscrieri, SC RIDA CONSULTING srl Deva poate fi contactată la următoarea 
adresă: DEVA, Aleea Poiana Narciselor, bl.2, sc.B, parter, ap. 19 și la tel./fax 0040.254.230595, 
mobil 0742.013084 sau e-mail rida_consulting@yahoo.com

ANUNȚ

Consiliul local al comunei Șoimuș, județul Hunedoara, cu sediul în 
Șoimuș, nr. 310, anunță organizarea licitației publice deschise, având 
ca obiect: Delegarea gestiunii prin concesiune pentru activitățile de 
colectare transport gunoi menajer în satele Șoimuș, Bălata și Boholt, 
comune din județul Hunedoara.
Termenul limită de depunere a ofertelor este de 1 septembrie 2005, 
ora 10.00 la sediul Consiliului local Șoimuș, compartimentul urbanism. 
Deschiderea ofertelor are loc în data de 1 septembrie 2005, ora 12.00 
la sediul Consiliului local Șoimuș. Durata concesiunii este de 8 ani cu 
posibilitatea prelungirii acesteia. Caietul de sarcini se poate achiziționa 
contracost de la sediul Consiliului Local Șoimuș.
Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0254237350 sau la sediul 
instituției.

■■■■I CONSILIUL LOCAL DEVA
COMUNICAT

în perioada 30-31 august 2005, la sediul Consiliului local al municipiului Deva se va 
desfășura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției publice de 
execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul “Biroului 
fond locativ, îndrumare, control asociații de proprietari” al “Serviciului public local 
de asistență socială Deva” subordonat Consiliului local al municipiului Deva. 
Concursul se va desfășura după următorul program:
• 30 august 2005 - orele 10 - proba scrisă
• 31 august 2005 - interviul
CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Condiții generale:
Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții publice persoana 
care:

are cetățenia română și domiciliul în România; 
cunoaște limba română, scris și vorbit;
are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
are capacitate deplină de exercițiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată 
pe bază de examen medical de specialitate;
îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică; 
îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu servicul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, 
cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
nu a fost destituită dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege; 

Condiții specifice de participare:
Au dreptul de a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice 
de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior persoanele care 
îndeplinesc următoarele condiții:

studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice - minim 5 
ani;
cunoștințe operare calculator - nivel mediu

Actele necesare pentru participarea la concurs:
Copia actului de identitate
Formularul de înscriere
Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări 
Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în 
muncă și, după caz, în specialitate
Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionlae individuale sau, după caz, 
recomandarea de la ultimul loc de muncă
Cazierul judiciar
Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat 
activități de poliție politică
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documente originale, 
care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de 
concurs, sau în copii legalizate.
Formularul de înscriere se pune la dispoziție de către instituția organizatoare a 
concursului.
Depunerea dosarelor se face la “Compartimentul resurse umane, salarizare” al 
aparatului propriu de specialitate al Consiliului local al municipiului Deva în perioada 
12-17 august 2005. Informații suplimentare la telefon: 21.34.35,21.85.79/int. 112. 
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Mișcări de trupe la PD

Remanierea Guvernului atinge într -o oarecare măsură și județul 
Hunedoara. Bursa zvonurilor acordă o probabilitate semnificativă 
următoarelor permutări: Prefectul Cristian Marius Vladu urmează să preia 
șefia Ministerului Transporturilor după ce ministrul Dobre va fi tras pe 
linie moartă. La Prefectură va fi uns actualul viceprimar al Devei, loan 
Inișconi iar locul său va fi ocupat de consilierul local Andronic Teban.

De la indieni se trage mania cu sarcofage

Intoxicat de atâtea fonduri europene, ONG -ul unei anumite părți a 
rromilor ( am putea spune - țigani, de -a dreptul) hunedoreni și-a tras un 
bantustan și în Deva, terenul fiind oferit spre folosință gratuită tuturor 
confraților noștri intrați și ieșiți prin orificiul estic al Uniunii Europene. 
Gestul generos al consilierilor deveni avea la bază, după cum se 
șoșotește, intenția de înfrățire cu un oraș din India unde o delegație a 
aleșilor ar dori să viziteze vestigiile templelor hinduse.
O tempora, cât de rapid s-ar rezolva problema dacă aceștia ar da fuguța 
până la ruinele de la “Siderurgica”. Ce spuneți domnule Bologa?

Diversiune ieftină

Venirea din vacanță a eminențelor cenușii din Prefectura 
Hunedoara a adus acestora insolita idee de a inventaria presa 
hunedoreană. Cum zbirii condeiului trebuiau luați pe ocolite, cu duhul 
blândeții, mintoșii din Prefectură au prins găselnița de a momii presa 
locală cu fonduri nerambursabile. Patronii ziarelor locale au fost invitați 
să depună la Prefectură toate datele legate de societatea editoare, 
persoanele de conducere și mai cu seamă departamentul de investigații. O 
modalitate destul de grosieră de a afla cine se află în spatele publicaților. 
Nenicilor, noi știam că oamenii Puterii se ocupă doar de mătrășirea 
banilor publici.
Dacă Uniunea Europeană a luat decizia de a susține financiar presa 
locală, atunci cu siguranță decizia a fost luată tocmai ca ziarele să nu mai 
poată fi cumpărate cu publicitate de stat. Greu de crezut că -europenii 
finanțează proiecte media prin intermediul Guvernului. E ca și cum ar 
înlocui o formă de control al presei cu alta plătită de ei.

Liberalii Ion Simion și Tibi Balint cu sacii 
în căruță de la opoziție la putere și de la 

Moscovici la Mercedes

Don Juanul PS.D.-ist Victor Ponta într-un 
scurt popas afectiv la Deva, via Brad

Restaurantul Anne Marie amplasat la Ruși, pe 
DJ 66 Călan - Hațeg vă așteaptă cele mai 
gustoase sortimente de mâncăruri românești: 
ciorbă de burtă, mici, celebrii virșli de Sălaș 
și multe altele. VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!
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