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BUTOIUL PORCULUI
„Butoiul porcului”, în 

sensul literal al termenului, este 
un butoi în care se păstrează 
porcul tăiat. Termenul, tipic 
american, provine de pe 
plantațiile din Sudul Statelor 
Unite ale Americii unde, în 
epoca sclavagistă, sclavii 
primeau resturile de la porcii 
tăiați de către stăpâni. Aceste 
rămășițe de calitate inferioară 
de care stăpânii nu aveau 
nevoie, le erau date într-un butoi 
numit „pork barrel” (butoiul 
porcului). Acest termen a intrat 
în limbajul politic al Statelor 
Unite și apoi în vocabularul 
politic general însemnând acele 
resurse de bani publici din care 
se finanțează o serie de lucrări 
de interes local, de care 
beneficiază acei indivizi care au 
finanțat o campanie electorală 
sau au adus niște voturi celor 
aflați la putere. în mod obișnuit, 
„butoiul porcului” cuprinde o 
finanțare publică, de la nivelul 
guvernului central sau al 
autoritatilor locale, pentru 
programe guvernamentale și 
proiecte ale căror beneficii 
economice sunt concentrate 
într-o anumită zonă, dar ale 
căror costuri sunt acoperite de 
toți plătitorii de taxe. Exemplele 
cel mai des citate sunt 
subvențiile agricole, sau

S-ar zice că, peste 
puține zile, la 1 Decembrie, noi, 
românii am sărbători 
înfăptuirea Marii Uniri a toată 
România. Cu care într-adevăr, 
la acea dată, ne mândrim, ne 
aducem chiar aminte că am fi 
ROMÂNI, un popor adică, unit, 
demn, vrednic etc. și bla - bla - 
bla...

Dar cum suntem noi, 
cei ziși ROMÂNI, cu adevărat, 
astăzi, la 88 de ani după ce 
niște ROMÂNI bravi s-au strâns 
la Alba lulia-n Cetate și au 
proclamat Unirea Ardealului și 
Banatului cu Români, a ce fel 
de oameni suntem, cu ce ne 
afișăm în Europa, cât de uniți 
mai suntem, ce Țară, ce Popor 
își sărbătoresc ZIUA 
NAȚIONALĂ la 1 Decembrie 
2006, cu o lună înainte de o 
aderare cerșită și acordată 
nemeritat de o Europă în care 
ne aflăm dinaintea ei însăși, dar 
care știe că nu ne purtăm ... 
Europenește - ce și cum 
suntem??

Păi, s-ar zice că ne 
aflăm în libertate. Cam în 
genunchi, în fața Europei și-n 
turul gol în fața Americii, însă 
ocoși și orgolioși noi în de noi, 
acasă, unde ne dăm mari cu 
democrația și libertatea de a ne 
face de cap. Ne închinăm în 
continuare cotropitorului Traian 
nu numai la Deva, mai nou și la 
București, unde Traian 
Băsescu a marcat locul unei 

anumite lucrări de investiții dar, 
desigur, aceste exemple nu 
epuizează subiectul. Sursele de 
finanțare provin, în general, din 
rezervele aflate la dispoziția 
guvernelor iar alocarea lor se 
face cu ocazia unor rectificări 
bugetare, prin alocări de ultim 
minut, cu discreție, dar cu 
adresă fixă.

La nivel european, 
problema subvențiilor pentru 
agricultură este una dintre cele 
mai sensibile. Astfel, în 
momentul în care s-a pus 
problema bugetului Uniunii 
Europene, Marea Britanie a 
utilizat dreptul de veto pentru a 
bloca votarea lui, astfel că, mult 
timp, exista pericolul unei blocări 
a funcționării Uniunii. Marea 
Britanie cerea reducerea 
drastică a fondurilor pentru 
agricultură, deoarece 40% 
dintre fondurile Uniunii se 
folosesc pentru acoperirea 
activității a 4% din populație. In 
Statele Unite, se dă ca exemplu 
negativ construcția marelui tunel 
de la Boston, unde s-a pornit de 
la o sumă de 1 miliard de dolari, 
în final cheltuindu-se peste 14 
miliarde de dolari pentru un 
proiect de care a beneficiat 
exclusiv populația unui oraș.

Din păcate, se pare că 
noi învățăm foarte repede 

viitoare columne tizului său și 
sclaviei dacice, și ne închinăm 
tot mai rar, dar mai parșiv lui 
Dumnezeu. Avem partide 
democratice, niște găști, 
alcătuind de fapt un singur 
partid-al șmecherilor și 
descurcăreților, bogătașilor 
care au prăduit sudoarea și 
umilirea românilor adunate sub 
trei dictaturi de la 1918 
încoace ...

Care nu șomează, 
culege căpșuni în Spania, 
zidește în Italia, fură în 
Germania, sparge bancomate 
în Anglia, cerșește în toată 
Europa, căreia-i umplem 
trotuarele cu curve din 
România unită și mizeră. Avem 
televiziuni ale ororilor, violenței, 
crimei, violurilor de babe și 
copii, erotismului, 
dezbrăcatelor și tuturor 
frivolităților; avem pedofilie, 
homosexualitate legalizată, 
afișată în marșuri, turism 
sexual, sifilis și tuberculoză, cei 
mai mulți copii cu SIDA, avem 
de tăte ... Nu mai avem petrolul 
nostru, gaze numai de fasole, 
nu mai avem oțel, ciment, 
telefonie, medicamente, 
agricultură, flotă maritimă, care 
era a 6-a în lume, nu mai 
producem mașini - unelte și 
armamentul care ne-a scăpat 
în '89 de datorii către aceeași 
Europă la care ne-am îndatorat 
din nou și care ne va înghiți și 
pe noi, cei 16 milioane rămași 

obiceiurile rele. Dacă nu am 
reușit să învățăm până acum 
mai multă disciplină, un 
comportament mai etic și mai 
civilizat, am reușit să deprindem 
„butoiul porcului”. De fapt, 
putem chiar spune ca și Domnul 
Jourdain din „Burghezul 
gentilom” al lui Moliere, care 
„făcea proză fără să știe”, că 
folosim „butoiul porcului” fără să 
fi știut de el....

Recent, a fost o revoltă 
în Ferentari. Acolo, un număr de 
cetățeni care locuiau mai mult 
sau mai puțin legal în zonă, s-au 
revoltat pentru că Electrica le-a 
tăiat alimentarea cu curent. In
fapt, acest curent era (în, .Idngă. 
general) furat iar răzvrătiri în . 4dern, ne-am obișnuit
marea lor majoritate erau datori ddja, ■ Conform mentalității 
cu sume imense către Electrica, egalitariste cu care am fost 

învățați timp de 50 de ani, ca la 
orice necaz al unei mici 
comunități locale să sară statul 
în ajutor și „să rezolve 
problema”. De câte ori a avut loc 
vreo explozie de gaz, statul a 
deblocat fonduri importante 
pentru refacerea locuințelor 
distruse. Deși, în mod normal, 
aceste locuințe ar fi trebuit 
reparate din banii de asigurări, 
sau din bani recuperați de la 
personale vinovate sau de la 
Distrigaz (dacă explozia s-a 
produs din vina lui), de fiecare 
dată a plătit statul din rezerva 
bugetară aflată la dispoziția 
guvernului...

La un nivel cotidian 
avem, din păcate, numeroase

In urma revoltei, a fost un 
adevărat pelerinaj în zonă: 
Becali, Dna Mantale ca prefect 
al București-ului, primarul 
sectorului și alții s-au grăbit să 
sară în ajutorul manifestanților. 
în final, Becali le-a cadorisit 13 
miliarde pentru introducerea 
curentului în mod legal, apoi 
primăria sectorului 5 prin 
Marean Vanghelie le-a alocat și 
ea vreo 10 miliarde și, în fine, 
primarul general al Capitalei 
Adriean Videanu a intervenit și 
el spunând că el a rezolvat 
problema prin alocarea unor 
sume în același scop. De fapt, 
se pune problema de ce să 
plătească bugetul comun sume 
semnificative, pentru o mică 

în spațiul mioritic: pensionari, 
bolnavi, nebuni și nababi. Pe 
care spațiu ni l-am asumat 
drept epopee și filozofie 
existențială a Națiunii de care 
românilor „europenizați” le e tot 
mai rușine s-audă. Ne-am 
vândut și curentul electric, iar 
pe care nu l-am dat, îl fură 
șmecherii autohtoni, 
cumpărându-l de la Turceni și 
Rovinari și revânzându-l 
Statului, adică nouă, proștilor. 
Premierul Tăriceanu ne spune 
că economia duduie. Care 
economie? Economiile 
căpșunarilor, constructorilor, 
cerșetorilor, hoților și curvelor, 
ajunse acasă, la românii rămași 
și deveniți mari consumatori 
capitaliști.

Avem amirali fără flotă, 
generali fără armată, unii chiar 
fără livret militar, avem doctori 
în științe, că judecând după 
numărul lor am fi cea mai 
militarizată și mai academică 
țară. Dar nu ne pornesc 
mașinile în Irak și ne-am întors 

comunitate aflată în afara legii? 
Nu cumva și acesta este tot 
„butoiul porcului”? Dacă Becali 
face ce vrea cu banii lui 
personali, nu la fel ar trebui să se 
comporte autoritățile locale 
și/sau centrale. Din banii publici, 
nu este normal să finanțeze 
plata datoriilor acumulate de 
niște indivizi care furau curent. 
Dacă apare o astfel de 
problemă, de altfel reală și 
dureroasă, se poate găsi o 
soluție, fie prin apelul la 
fundațiile și asociațiile caritative, 
fie prin găsirea unui credit 
avantajos cu recuperarea 
eșalonată pe o perioadă mai

GHEORGHE GRUN

la analfabetism în rândul 
tineretului, deși avem facultăți 
de bloc, de scară, după fiecare 
colț de stradă, și proliferează 
numărul făcătorilor de minuni, 
vindecătorilor și ghicitoarelor 
promovate pe televizoare cu 
tembelism și profit. Am fost al 5- 
lea producător de armament și 
cumpărăm fregate militare de la 
second-hand, avioane 
americane care au făcut 
războiul din Vietnam, care nici 
nu mai zboară, dar nimeni nu 
mai suflă o vorbă despre mita 
încasată de-ai noștri bravi 
miniștri la achiziționarea fierului 
vechi. Unde am aruncat toată 
industria României, clădită cu 
chin și jale, îndeplinind dorința 
dintâi a primului premier 
democrat, Petre Roman ... Ne 
ridicăm în clasamentul 
sinucigașilor, suntem în frunte 
la numărul morților pe accident 
rutier: 1 la 3 accidente, față de 1 
la 40 de accidente în Europa 
care nu ne așteaptă, și-n care 
ne vom integra cam peste 100 
de ani, dacă Europa stă, fiindcă 
o opresc românii... Suntem 
fericiți, premierul Tăriceanu a 
câștigat 20 de milioane euro 
într-un an cu afacerile sale. Dar 
nu-l va ajunge veci pe Gigi 

exemple. Se cunosc acele 
asfaltări de străzi și drumuri al 
căror unic interes „economic” 
este faptul că acolo locuiește 
vreun grangure.... Am văzut 
asfaltările efectuate de PSD 
înspre Cornu, deoarece acolo 
și-a făcut casă de vacanță 
Năstase, sau în Moldova, 
deoarece acolo se află bazinul 
electoral principal al PSD... 
Astfel încât acum avem cele mai 
bune șosele în Moldova, iar din 
punctul de vedere al rețelei 
rutiere am putea să ne integrăm 
de îndată în ... Rusia. La 
televizor am văzut numeroase 
localități lovite de mici inundații 
locale, ai căror locuitori 
așteptau, după retragerea 
apelor, să „vină cineva” să le 
curețe șanțurile și să le repare 
micile stricăciuni care le-au fost 
provocate. Și culmea, adeseori 
chiar veneau oameni plătiți din 
bani publici să facă reparațiile 
necesare! Aici nu vorbim de 
cazurile de fraudă, ci de lucrările 
efectuate legal.

Deși acest mod de a 
cheltui banii este legal, el nu 
este moral. Dacă vrem să 
asanăm puțin atmosfera politică 
din țară, va trebui să creștem 
transparența modului de 
cheltuire a banilor publici, să 
impunem o serie de principii 
etice în modul de alcătuire a 
bugetelor și să reducem rolul și 
mărimea „butoiului porcului” în 
economia României.

Becali. Care va ajunge el 
premier, că tot ne-am becalizat 
cu toții. Decât să ne 
vanghelizăm ca PSD-ul, mai 
bine becalizați. Că, oricum, ne 
e mai la îndemână să apărem 
ca niște tâmpiți extaziați în fața 
unor Sorin O.Vântu, Dinu 
Patriciu, Gigi și loan Becali, 
Irinel Columbeanu și a sa 
Monica, a căror idilă, cam 
pedofilă, au salutat-o părinții 
fetei, școala, televiziunile, 
revistele și ziarele, țara toată, 
ca model de dragoste și familie.

Pentru ca ROMÂNII să 
aibă ce sărbători la 1 
Decembrie 2006: toate cele 
înșirate aici și cele pe care n- 
am mai avut nervi să le mai 
amintesc.

LA MULTI ANI, 
ROMÂNIA!
Oriunde te vei afla, că pe aici nu 
mai prea exiști...

P.S. Și va fi și mai bine ! 
Ce poate fi mai mult decât un 
Parlament cu Gigi Becali și 
Oana Zăvoreanu? Unul și cu 
Bahmuțeanca și Prigoană 
desigur (Asta, dacă Becali nu 
ajunge președinte...)

NICOLAE STANCIU

Vând spațiu comercial 4,24 mp la parter bl.P, B-dul Decebal
(lângă sediul Serviciului de Evidență Informatizată a
Persoanelor).
Preț negociabil. Telefon 0765 211696; 0740 235059
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pag. 3 Prezent
Români în Legiunea Străină
MERCENARII IADULUI
De-a lungul timpului, Legiunea Străină a reprezentat pentru mulți o a doua patrie. 

Mulți se înrolează aici pentru a scăpa de brațul lung al legii, imunitatea fiind riguros 
garantată, alții pentru a ieși din cenușiul existenței zilnice sau pentru a uita o deziluzie 
profesională ori o căsnicie ratată.

Mai există apoi acei 
“desperados”, dezrădăcinați care 
nu mai au unde să se ducă și care 
își pun în joc tot ceea ce mai au - 
viața. în Legiune au un ban sigur, o 
promisiune de cetățenie franceză 
și mirajul gloriei.

Odată intrați aici, “câinii 
războiului” își abandonează 
identitatea, își anulează trecutul și 
șterg cu buretele orice amintire 
despre familie, limbă și religie.

Timp de cinci ani, perioadă 
minimă de angajament, deviza lor 
este “mergi ori crapă\”.

Există multe legende pe care 
Legiunea dorește să le întrețină, 
există altele pe care vrea să le 
spulbere. Marii criminali nu sunt 
acceptați în legiune. La înrolare, 
nu se pun, totuși, prea multe 
întrebări, iar candidatul poate să 
declare orice nume dorește. Când 
ai intrat în Legiunea Străină, poți 
trânti ușa în urma ta și să pierzi cu 
totul o fostă identitate. Mulți dintre 
legionarii din Est vin aici din motive 
economice. La înrolare au o soldă 
de 1200 euro, casă și masă 
asigurate, la care se adaugă 
primele patru misiuni. Primii cinci 
ani sunt obligatorii, și mulți 
părăsesc Legiunea la încheierea 
primului contract.

Viața nu este tocmai ușoară aici. 
Alții aleg însă să rămână și să facă 
o carieră. Pentru cei răniți în 
misiune, naționalitatea franceză 
este asigurată nu prin sângele 
primit, ci prin sângele vărsat. 
Legea care acordă acest drept se 
numește chiar așa: “Primirea 
naționalității franceze prin sângele 
vărsat”. Exemplul cel mai recent: 
patru dintre cei zece legionari de 
origine străină în misiunea Licorna 
din Coasta de Fildeș au făcut apel 
la acest drept.

Numărul legionarilor din Europa 
de Est a crescut considerabil după 
1989. Au venit și mulți români după 
căderea lui Ceaușescu. Aceștia 
sunt priviți îndeobște ca buni soldați 
ce îndură condițiile grele fără să 
crâcnească și se descurcă în 
împrejurări oricât de dificile. în jurul 
acestui corp de elită s-au țesut 
adevărate istorii de eroism, de 
curaj, de devotament, pentru că 
Legiunea Străină este vârful de 
lance, acea aripă a Armatei care nu 
poate da înapoi pentru că nu se 
poate întoarce decât călcându-și în

camarazii. Ceea ce 
nu vor face niciodată! în 
vremurile s-au mai 

și marea majoritate a

picioare 
legionarii 
prezent, 
schimbat
misiunilor sunt de menținere a păcii 
și de intervenții preventive împotriva 
unor rebeli.

Din sportiv de performanță, 
mercenar

Alexandru Danciu s-a întors de 
trei ani din Legiunea Străină.

în 1993, presimțind parcă 
vremurile grele care aveau să vină, 
fostul component al unui club de 
lupte din Hunedoara a plecat 
împreună cu un prieten în Franța, 
pentru a deveni “legionari’. Pașii i- 
au dus până în portul Toulon, unde 
după înrolare s-au despărțit.

După un stagiu de câteva luni de 
pregătire la o bază militară 
franceză, Alex a fost expediat la o 
bază din Guyana Franceză, unde 
au urmat zile grele.

Antrenamentul prevede aici 
săptămâni întregi în care soldatul 
este lăsat singur în mlaștinile 
infestate cu insecte și 
reptile, care de care mai 
veninoase, cu un 
echipament minim 
pentru supraviețuire în 
spina're: rachete, 
chibrituri antiacvatice și 
unelte de pescuit.

Instrucția în ritm 
drăcesc, climă 

insuportabilă și 
pericolele de tot felul l-au 
făcut pe Alex să devină o 
mașină de 
nu mai 
sentimente,
când în când, îl apucau 
crize de depresie pe care 
le îneca, noaptea, cu 
bere și whisky, alături de 
un bun prieten, rusul Oleg, fost blindate și un patrulater de corturi,
profesor de pian la o universitate din Vântul arzător al musonului de loviți de soarele nemilos, legionarii
St. Petersburg, a cărui singură sud-est pare să-și mai pună încă executau misiuni de supraveghere

preocupare în permisii era de a găsi 
un instrument la care să mai 
exerseze simfoniile lui Sibelius. Așa 
au trecut doi ani din viața “în legio" 
din Guyana. De-a lungul acestora, a 
fost martor la multe: încăierări 
sângeroase în “bombe” de cartier, 
tentative de sinucidere, dar 
niciodată dezertări. Poveștile spuse 
în șoaptă despre comandourile 
feroce însărcinate cu găsirea, 
recuperarea sau neutralizarea 
dezertorilor au ajuns să 
înspăimânte până și pe cei mai 
curajoși legionari.

Mai apoi Alex a fost transferat în 
Zair, în cadrul unei misiuni 
internaționale de pace, de unde a 
ajuns în atolul Mururoa, printre 
legionarii de elită care asigurau 
paza poligonului nuclear. Dar 
despre acest lucru, Alex nu vrea să 
vorbească, știe el ce știe, mai ales 
acum, când, ca cetățean francez, 
poate fi oricând lovit de o mașină pe 
una din străzile mărginașe ale 
Parisului.

Musonul arzător și scorpionii 
veninoși

amprenta pe fața lui Râul 
Tudorache, de asemenea fost 
luptător de elită în Legiune.

După ce a terminat armata la 
tanchiști, acesta s-a angajat, unde 
altundeva, locuind în Valea Jiului, 
decât la o mină din Vulcan. Alături 
de alți doi ortaci, și-a aruncat însă 
lămpașul, sătul de mineriade și 
vorbe goale, plecând cu aceștia 
pentru a-și căuta de lucru, tot în 
subteran, în Ungaria. De aici, după 
câteva luni de lucru, atras de mirajul 
Vestului, a plecat în 1994, prin Italia, 
în Franța, unde, la sfaturile unor 
tineri din Satu-Mare, s-a prezentat 
la biroul de recrutare al Legiunii, din 
portul Marsilia. Mai apoi, alături de 
doi bulgari și un slovac, a fost 
detașat în plin deșert, în Djibouti, 
unde de la zece dimineața și până la 
cinci după-amiaza, temperatura 
depășește 50 de grade. în acest 
peisaj dezolant și de multe ori 
insuportabil, pe un tărâm bântuit de 
triburi nomade, care amestecă khat, 
un fel de frunze cu efect excitant- 
care anihilează foamea, somnul și 
oboseala, unde gunoaiele zac Sub 
cerul liber și copii zdrențăroși, Râul 
a trăit trei ani. Până a fost în portul 
Djibouti, mai frecventa împreună cu 
ceilalți colegi, în marele permisii, 
cârciumele, bordeluri din zonă, 
încingând chefuri de pomină. r

La “Anaconda”, “Baobab” sau 
“Las Vegas”, legionarii erau clienții 
casei, alături de contrabandiști, 
traficanți de arme, prostituate,

și recunoaștere pe frontieră. 
Programul era deosebit de riguros: 
deșteptarea la ora cinci, înălțarea 
drapelului la 5.30, plecarea în 
patrulare la 6. La ora 11, la 53 de 
grade, apa 
nerăsuflate, 
dușmani ai 
scorpionii și
De ei trebuie să te ferești în 
permanență, altminteri șansele de 
supraviețuire sunt minime.

era înghițită pe 
Cei mai perfizi 
legionarilor erau 

păianjenii veninoși.

Ex-legionari, pe post de 
investitori

Nici unul din cei doi, la 
expirarea celor cinci ani, nu și-a mai 
reînnoit angajamentul. Alex și-a 
investit ceva bani în turism, 
construindu-și un motel modern în 
județ, dar actualmente trăiește la 
Paris, unde s-a angajat la o celebră 
firmă de pază și protecție. în 
perioada în care a fost înrolat în 
Legiune, iubita l-a părăsit, lăsându-i 
un gust amar. Râul, în schimb, s-a 
însurat cu o portugheză oacheșă și 
la ora actuală și-a deschis un 
restaurant cu specific românesc la 
Lisabona.. Acest lucru nu l-a 
împiedicat însă să d'evină investitor 
și în Valea Jiului, unde și-a deschis 
un restaurant de care se ocupă 
fratele său. Dar din când în când nu 
se poate opri să nu se gândească 
cu nostalgie la foștii săi colegi, 
“chelioși”, legionarii.

LUCIAN HEGHEDUȘ

Codul de onoare al 
legionarului

război, care 
cunoaște

Totuși, din

aventurieri și 
foști ocnași.

Mai târziu, 
datorită 
probabil 
r e n u m e I u i 
dobândit, Râul 
a fost 
transferat la un 
avanpost al 
Legiunii, la 
frontiera 
etiopiană. într- 
un peisaj lunar 
de nisip și 
pietre negre, 
înconjurați de 
cuiburi de 
mitralieră, care

Legionar, ești un voluntar 
care servește Franța cu 
ONOARE Șl FIDELITATE.

Fiecare legionar este fratele 
tău de arme, indiferent de 
naționalitate, rasă sau religie. 
Vei manifesta întotdeauna 
solidaritatea care trebuie să 
unească pe membrii aceleiași 
familii.

Respectând tradițiile 
Legiunii și pe șefii tăi, 
disciplina și camaderia sunt 
forța ta, curajul și credința 
sunt virtuțile tale.

Mândru că ești legionar, vei 
arăta acest lucru prin ținuta ta 
mereu elegantă, 
comportamentul tău mereu 
demn și modest, cazarma ta 
tot timpul curată.

Soldat de elită, tu te 
antrenezi cu rigoare, îți întreții 
armele ca pe bunul tău cel mai 
de preț și ai grijă să fii mereu 
în cea mai bună formă.

Misiunea ta e sacră, și o execuți 
până la capăt, chiar cu prețui 
vieții tale.

iHlHi

Neamului” din Petroșani.• Tot mai des vehiculat prin presă 
este numele colonelului Nicolae 
Brănișteanu, șeful U.M. 0962 
Hunedoara care este acuzat că 
asigură protecție informativă 
mafiei “gulerelor albe” din Valea 
Jiului. Mai mult, printre zecile de 
nume vehiculate în aceste 
încrengături se numără și cel al 
afaceristului Adrian Gărdean, 
devenit celebru datorită afacerii 
“Aviația Utilitară”, numeroase voci 
șoșotind balade vesele și triste 
despre Loja Masonică “înfrățirea 

• Recent a fost dată publicității 
un așa-zis clasament al celor mai 
bogați români unde sunt prezenți 
și doi hunedoreni, Alin Alexandru 
Popa, patronul din Brad al 
firmelor “Edy Spedition” și “Alin 
Trans impex”, cu o avere 
estimată la 20 milioane de dolari 
și Alin Simota din Petroșani, cu 
un “imperiu” estimate la 15 
milioane de dolari, acționarul de 
la “Atomis Internațional Prod”, 
una din “abonatele” la banii 

contribuabililor. Capetele 
invizibile ale aisbergului nu sunt 
vizibile în acest clasament, câțiva 
oameni politici devansându-i în 
mod evident pe cei doi, însă 
preferând să se mențină în 
umbră, din rațiuni lesne de 
înțeles mai ales prin prisma 
modului de dobândire a averilor.
• La firma pomicolă din 
Sântuhalm își are sediul o 
prolifică firmă de construcții care 
a înghițit sume uriașe din banii 
publici în urma unor lucrări 
acordate pe șestache.

Dirijorul din umbră al acestor 
orchestrații, un om cu mustață și 
tâmplele ninse, ce a îngropat 
destule firme în datorii este pe 

punctual de a demara o altă 
afacere de amploare, construirea 
în zonă a unui ansamblu 
rezidențial. Nimic nou sub soare, 
având în vedere torentul de profit 
izvorât din bugetele publice, 
numai că anumite locuințe au deja 
drept “proprietari” exact în 
persoana celor ce au dovedit 
larghețe la “punga” 
contribuabililor.
• Localitatea Teliucu Inferior, 
situată undeva prin ținutul 
pădurenilor tinde tot mai mult să 
devină scena unor fenomene 
"paranormale” legate de banul 
public.

Astfel, viceprimarul unei 
alte comune, Vorța, a ajuns să 

“execute” chipurile unele lucrări 
cu firma sa pentru locuitorii din 
zonă, fapt ce a stârnit un val de 
nemulțumiri legate de calitatea 
acestora. Mai mult, materialele 
destinate construcției locuințelor 
calamitate de alunecări de teren 
sau de inundații ori n-au ajuns ori 
s-au voalatizat în mod miraculos, 
lăsând niște amărâți de bătrâni în 
voia sorții, tocmai acum în pragul 
iernii. în fața acestor stranii 
coincidențe, primarul Pupăză dă 
din umeri și face și el ce știe mai 
bine, organizând un festival de 
folclor, tradițional spre a mai face 
uitate isprăvile extratereștrilor 
dornici de înavuțire, aterizați prin 
zonă.
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TOPUL FIRMELOR HUNEDORENE 2006
Grupa: CERCETARE, 

DEZVOLTARE Șl HIGH TECH
J Domeniu: Cercetare - dezvoltare

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: INSTITUTUL NATIONAL PENTRU 
SECURITATE MINIERĂ Șl PROTECȚIE 
ANTIEXPLOZIVĂ "INSEMEX" SA Petroșani

V Domeniu: Tehnologia informației 
Tip: Microîntreprinderi

Locul 1: TARGET SRL Hunedoara
Locul 2: DIGITAL VISION SRL Hațeg 
Locul 3: DIGITAL COMPANY SRL Petroșani 
Locul 4: NIKI TRANS SRL Lupeni

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: DUAL COM TECH SRL Deva
Locul 2: INDSOFT SRL Deva

J „Domeniu: Industria de echipamente
electrice și optice

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: ELECTRIC CONTROL SRL Deva
Locul 2: TEHNICO MEDICAL SRL Brad
Locul 3: PAULA INVEST SRL Deva

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: KLF KABLLEX SRL Orăștie
Locul 2: DIGITAL ELECTRONIC SRL Petroșani 
Locul 3: MALVINA ELECTRO COMPANY SRL 
Deva
Locul 4: ROMAEYEWEAR DESIGN SRL Deva 
Locul 5: EVEREST INSTAL SRL Hunedoara

V Domeniu: Telecomunicații 
Tip: Microîntreprinderi

Locul 1: MC ELECTRONIC SAT SRL Hațeg
Locul 2: TELE WEST SRL Petros

S Domeniu: Industria de echipamente
speciale inclusiv în domeniul securității și 
apărării

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: AERO CONSULTING SRL Deva

Grupa: INDUSTRIE
V Domeniu: Industria extractivă, de 
prelucrare a țițeiului și cocsificare a cărbunelui

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: TOSCANA SRL Hunedoara

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: INVESTIM SRL Simeria Veche
Locul 2: PRODANDEZIT SRL Brad

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: OMYA CALCITA SRL Vața de Jos

J Domeniu: Industria produselor
primare

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: FILPLASTSRL Orăștie
Locul 2: HAS MOULE SRL Orăștie
Locul 3: ILIA PLAST SRL Ilia
Locul 4: DEPLAST SRL Hunedoara
Locul 5: TEHNOPROFIL SERV SRL Orăștie

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: SAVROM MULAJ SRL Mintia
Locul 2: IMER SA Petroșani
Locul 3: VESTIDO DESIGN SRL Deva
Locul 4: NOVA PLAST SRL Deva
Locul 5: MARTINO IMBOTTITI SRLAninoasa

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: EUROFLEX SRL Hunedoara
Locul 2: FARES SA Orăștie

Tip: întreprinderi mari
Locul 1: MACON SA Deva
Locul 2: QUASAR INDUSTRIES SRL Petroșani

V Domeniu: Industria metalurgică, a 
construcțiilor metalice șl a produselor din metal 
(exclusiv mașini, utilaje și instalații)

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: VIDI CONF STEEL SRL Deva
Locul 2: CISCO INVEST SRL Deva
Locul 3: DECO EXIM SRL Hunedoara
Locul 4: PRO TERMOPAN SRL Orăștie

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: A END M AGROALIMENT COMPANY SRL 
Vulcan
Locul 2: ADARCO INVEST SRL Petroșani
Locul 3: TECHNOROM SRL Mintia
Locul 4: JACQUEMET INVEST SRL Orăștie
Locul 5: METAL MECANICA MIR SRL Deva

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: GEROM INTERNATIONAL SA Petroșani 
Locul 2: RECOM SID SA Hunedoara

Tip: întreprinderi mari
Locul 1: VALMET PRODUCTION SRL Hunedoara
Locul 2: SOCIETATEA COMERCIALĂ DE 
REPARAȚII Șl SERVICII "TERMOSERV DEVA" SA 
Mintia

S Domeniu: Industria de mașini și
echipamente

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: RUMACOOLTECHINQUE SRL 
Hunedoara

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: TEHNOPRODUCT SRL Deva

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: MECANICA SIDER SA Hunedoara

V Domeniu: Industria mijloacelor de 
transport

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: ECO KRAFT SRL Deva

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: DH SPORT SA Petroșani

J Domeniu: Industria lemnului și a
produselor din lemn, a celulozei, hârtiei și a 
produselor din hârtie, silvicultură și exploatare 
forestieră

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: TRANS COM FOREST SRL Petrila
Locul 2: ALEXFOREST SRL Orăștie
Locul 3: FOREST DANCI SRL Orăștie
Locul 4: ADIMAR EXPOFOREST SRL Romos
Locul 5: TASTER SERV SRL Orăștie

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: VICTORIA GRUP 99 SRL Lupeni
Locul 2: SILVA FORTE SRL Deva
Locul 3: MINELTA SIL COM SRL Petrila
Locul 4: LEMN INVEST SRL Deva
Locul 5: FIDOLIS SRL Dobra

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: COMEXIM R SRL Lupeni
Locul 2: SARMISMOB SA Deva
Locul 3: FOREST BAN ALPIN SRL Birtin
Locul 4: VALNICO SRL Deva
Locul 5: RO XI WOOD SYSTEMS SRL Orăștie

J Domeniu: Industria mobilei
Tip: Microîntreprinderi

Locul 1: CUBIL PROD SRL Hunedoara
Locul 2: ACCENT DESIGN SRL Deva
Locul 3: MOBILA OPTIMA PROD SRL Deva

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: NOVA FLEX SRL Lupeni
Locul 2 : MISRAM PROD SRL Hunedoara
Locul 2: TOTAL MOBILA PRODCOM SRL 
Petroșani
Locul 3: ALSI PROD SRL Deva

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: DOR PLURICOMPREST SRL Deva
Locul 2: SOFT PLUS MM SRLAninoasa

J Domeniu: Industria produselor
textile și de tricotaje, a confecțiilor de 
îmbrăcăminte și a blănurilor

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: FABLOR PELL SRL Orăștie
Locul 2: PROD COM VIDRA IMPORT-EXPORT 
SRL Orăștie

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: LAMBDA CONF PROD SRL Deva
Locul 2: PELLOR 2005 SRL Orăștie
Locul 3: NEW FASHION GROUP SRL Orăștie
Locul 4: TEXTIL COM IMPORT EXPORT SRL 
Deva
Locul 5: EFFECT DESIGN SRL Deva

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: FABRI SRL Brad
Locul 2: MATEX SA Deva
Locul 3: APP TEXTIL SA Brad
Locul 4: UNIOTEX SRL Călan
Locul 5: CO. TEX SRL Petroșani

Tip: întreprinderi mari
Locul 1: AVS PRODTEXTIL SRL Deva
Locul 1: STAR CONF SRL Hunedoara
Locul 2: TEBA BRAD INDUSTRY SRL Brad

J Domeniu: Industria pielăriei,
încălțămintei, articolelor de voiaj și 
marochinărie

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: EMA-GIAN SRL Hunedoara
Locul 2: THEMA MODA SRL Hunedoara
Locul 3: SOLREX SRL Hunedoara
Locul 4: ERREPEL GROUP SRL Orăștie
Locul 5: RO STYLE ALEX SRL Brad

✓ Domeniu: Industria alimentară, a
băuturilor și a tutunului

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: CRIO FINEST SRL Hunedoara
Locul 2: VIOPAN SRL Hunedoara
Locul 3: D&V CONSPRIMEX SRL Deva
Locul 4: ENSIB IMPEX SRL Vulcan
Locul 5: PAVELONESCU SNC Petroșani

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: PARAPHARM SRL Brad
Locul 2: LABORATORUL SPORTUL SRL Petroșani 
Locul 3: FARES DRINKS SRL Orăștie
Locul 4: BRAPAT BRAICU SRL Lupeni
Locul 5: PRIORITAR IMPEX SRL Călan

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: LABORATOARELE FARES BIO VITAL 
SRL Orăștie
Locul 2: AGRO COMPANY NOJAG SRL Nojag
Locul 3: LORIALBA PREST SRL Brad
Locul 4: ROLUX SRL Hațeg

Tip: întreprinderi mari
Locul 1: AGRO COMPANY SRL Deva

S Domeniu: Edituri, tipărirea,
reproducerea înregistrărilor pe suporți și 
activități conexe

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: EDITURA CRIȘAN SRL Deva
Locul 2: ALMA PRINT SRL Deva

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: GRAFICA PLUS SRL Deva
Locul 2: RAFFMARR SRL Petroșani

J Domeniu: Fabricarea articolelor
pentru sport, jocurilor, jucăriilor, instrumentelor 
muzicale și a altor produse

Tip: întreprinderi mari
Locul 1: CHIMSPORT SA Orăștie

Grupa: AGRICULTURĂ, 
PESCUIT, PISCICULTURA

S Domeniu: Cultivarea plantelor,
creșterea animalelor, fabricarea produselor 
pentru hrană animalelor și servicii conexe 

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: CHICK SRL Mintia
Locul 2: AVIS COLLECTION SRL Mintia
Locul 3: EMA GAB SRL Geoagiu
Locul 4: ORION 2004 SRL Orăștie
Locul 5: AGROMAMS SRL PEȘTENIȚA

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: NIRVANA AGRO COM PROD SRL Hațeg 

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: ALIS PROD IMPEX SRL Mintia 

Tip: întreprinderi mari
Locul 1: AVIS 3000 SA Mintia

Grupa: CONSTRUCȚII

J Domeniu: Lucrări de construcții
Tip: Microîntreprinderi

Locul 1: DAMS CONSTRUCT MONTAJ SRL Boița
Locul 2: KRETA GRUP SRL Hațeg
Locul 3: CIPORU SRL Brad
Locul 4: ALAN TRANSIMPEX SRLTârnăvița
Locul 5: FLORA CONS SRL Petroșani

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: LINIAL ELECTRIC SRL Deva
Locul 2: DOMASO CONSTRUCT SRL Petroșani
Locul 3: EURO CASA SRL Deva
Locul 4: SURDU MG SNC Hunedoara
Locul 5: BENTIX SRL Deva

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: ISON TRADE CONSTRUCT SRL 
Hunedoara
Locul 2: GLIAL TEAM EXIM SRL Hunedoara
Locul 3: TC I ND SA Orăștie
Locul 4: C.I.F. SA Deva
Locul 5: METAL EXPRES 2000 SRL Deva

J Domeniu: Lucrări de instalații

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: SIRINSTAL SRL Orăștie
Locul 2: TERMOTEAM LUX SRL Hunedoara
Locul 3: STADIELCO SRL Petroșani
Locul 4: EURONIX SRL Vulcan
Locul 5: ECO INSTAL SRL Deva

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: INTERCOM INSTAL SRL Hunedoara 
Locul 2: COM ELECTRO SERVICE SRL Deva 
Locul 3: DIACOM PRESTCOM SRL Lupeni 
Locul 4: TOTAL INSTAL SRL Deva
Locul 5: ROLAND PREST SRL Hunedoara

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: SEPE INSTALCOM SRL Petroșani

Grupa: SERVICII
J Domeniu: Transporturi și activități
anexe transporturilor

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: ANGELCOR TRANS SRL Trestia
Locul 2: ROCAR TUR SRL Geoagiu-Băi
Locul 3: EXPERT TRADING SRL Călan
Locul 4: MONDO EXPEDITION SRL Deva
Locul 5: MOLDOTRANS SRL Deva

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: DELLITALY SRL Brad
Locul 2: AUTOSENNA SRL Deva
Locul 3: INTERSERVICE SRL Hunedoara
Locul 4: METAL AUTOCOM SA Deva
Locul 5: CORNUL PREST SRL Deva

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1:CRISBUS SA Brad
Locul 2: EBEN EZER SRL Hațeg

Tip: întreprinderi mari
Locul 1: ALIN TRANS IMPEX SA Brad
Locul 2: DEVATRANS SRL Deva

S Domeniu: Servicii profesionale
prestate în principal întreprinderilor

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: AUTOGROUP DESIGN SRL Deva
Locul 2: EUROINVEST CONSULTING SRL Deva
Locul 3: TRIPEXPERT SRL Deva
Locul 4: BEST CONSULTING SRL Petroșani
Locul 5: ROTHEX PROIECT SRL Petroșani

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: INSTITUTUL DE PROIECTARE
HUNEDOARA DEVA SA
Locul 2: GEVIS PROTEAM SRL Deva
Locul 3: COMPACT SRL Deva

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: DE PAZĂ Șl PROTECTIE IANCU DE
HUNEDOARA SRL Hunedoara ’
Locul 2: OPUS GUARD SRL Petroșani

J Domeniu: Servicii generale
Tip: Microîntreprinderi

Locul 1: SARMINTEX GRUP SRL Deva
Locul 2: MEGA SERVICE SRL Petroșani
Locul 3: ZETA LINEA SRL Deva
Locul 4: PROTECMUNC SRL Hunedoara
Locul 5: AUTOGREC SRL Hunedoara

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: NERA SHOPPING CENTER SA Deva
Locul 2: AUROCAR SERV SRL Orăștie
Locul 3: ULPIASA Deva
Locul 4: RECEP PLUS SRL Deva
Locul 5: COMSER SRL Hunedoara

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: AUTOCAMION SERVICE SRL Brad
Locul 2: ELECTROSID SAHunedoarâ

Domeniu: Activități, culturale, 
sportive și recreative

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: GRIMIN SRL Petroșani

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: VEST WEEK-END COM SRL Lupeni

/ Domeniu: Alte activități de servicii
personale

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: VITRAN SRL Deva
Locul 2: XENON IMPORT EXPORT SRL Deva
Locul 3: LE CAPITAN SRL Ciopeia

✓ Domeniu: Servicii de colectat și
reciclat deșeuri, salubritate

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: ALIANDRA FAST SRL Hunedoara
Locul 2: FRACO SRL Hunedoara

Locul 3: EURO BRAUM SRL Deva
Locul 4: DRESCHER CICU SNC Santamaria-Orlea

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: EUROPEAN METAL RECYCLING SRL 
Petroșani
Locul 2: FESTIMANI COMPREST SRL Deva

Tip: întreprinderi mari
Locul 1: TAWIL METAL RECYCLING SRL Deva

V Domeniu: Sănătate
Tip: Microîntreprinderi

Locul 1: BIOCLINICA SRL Deva
Tip: întreprinderi mici

Locul 1: MEDICAL UDREA IONAȘCU SRL
Petroșani
Locul 2: BACTRO SRL Deva
Locul 3: TRANS MED 2003 SRL Deva
Locul 4: CENTRUL DE MEDICINĂ AMBULATORIE 
SRL Deva

Grupa: COMERȚ, EXPORT, 
TURISM

J Domeniu: Activități de intermediere
în comerțul cu ridicata

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: MOGYI ROMÂNIA SRL Deva
Locul 2: SANROC SRL Deva
Locul 3: POEMA SRL Orăștie
Locul 4: BOBSTAR SRL Hunedoara
Locul 5: MERC INTERNATIONAL IMPEX SRL
Călan

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: ADACONI SRL Hațeg

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: SENLONG LIMITED SRL Baia de Criș

V Domeniu: Comerț cu ridicata al 
produselor agricole brute, animalelor vii, 
produselor alimentare, băuturilor și tutunului

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: MARGO PRODIMPEX SRL Deva
Locul 2: ALFA BDN PECOM SRL Orăștie
Locul 3: ANDIA KARMA SRL Hunedoara

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: GEMARK RECORS SRL Petroșani
Locul 2: SAVA EXIM SRL Deva
Locul 3: DUO EKART SNC Vulcan
Locul 4: EDY URSU COMIMPEX SRL Petroșani
Locul 5: GECOM SRL Deva

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: TOTALITARIS COM DIVERS SRL
Locul 2: AGERCOM IMPEX SRL

Tip: întreprinderi mari
Locul 1: JIUL COMALIMENT SRL Petroșani
Locul 2: T &O PRODCOM SRL Hunedoara

V Domeniu: Comerț cu ridicata al 
produselor altele decât cele 
nealimentare

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: INGECO SRL Deva
Locul 2: ELECTROCONAT SRL Deva
Locul 3: METCONS SRL Deva
Locul 4: AGRARIA IMPEX M SRL Orăștie
Locul 5: CAMILA SRL Deva

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: AGROALIMENT SRL Vulcan
Locul 2: AGROPROD INVEST SRLAninoasa
Locul 3: ROMITALIA CONFORT IMPEX SRL Deva
Locul 4: ARMATECH TRANSCOM SRL Silvașu de 
Jos
Locul 5: CHIMPLAST SA Orăștie

Tip: întreprinderi mari
Locul 1: FORETX SRL Hunedoara
Locul 2: MICRO MEGA COMPUTERS SRL 
Hunedoara

V Domeniu: Comerț cu autovehicule, 
piese și accesorii de schimb și carburanți 
pentru autovehicule

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: PRACTICOM SRL Deva
Locul 2: AUTOSOR COM.SRL Călan
Locul 3: TOTAL SERVICOM SRL Deva
Locul 4: ANAIS SRL Deva
Locul 5: PNEUMATICA IMPEX SRL Deva

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: AUGUPRODCOM SRL Hațeg

Locul 2: CORAMEX SRL Deva
Locul 3: APROTERRA SA Simeria
Locul 4: PRO MARPO OIL SRL Orăștie
Locul 5: OIL GLAT EXIM SRL Deva

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: EURO CARDANS SRL Ciopeia

J Domeniu: Comerț cu amănuntul în
magazine specializate, nespecializate, precum și 
neefectuat prin magazine

Tip. Microîntreprinderi t
Locul 1: LAMIPROF METALIC SRL Hunedoara
Locul 2: HYPOCRATE FARMAMED SRL Petroșani
Locul 3: CORNELIAFARM SRL Brad
Locul 4: A.D.E. AUTOMATIZARE DEZVOLTARE 
ELECTRONICĂ SRL Deva
Locul 5: EUROLIBRIS SRL Deva

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: PRIMORIDAL STAR SRL Hunedoara
Locul 2: TOUR IMPEX GROUP SRL Deva
Locul 3: HABITAT XXI SRL Petroșani
Locul 4: SANEX COM SRL Deva
Locul 5: SIMAL EXIM SRL Deva

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: GROZA SCHITEA NICOLAE ADRIAN SRL 
Chitid
Locul 2: BORUNGEL SNC Lupeni
Locul 3: EURO-RIVA SERV SRL Lupeni

S Domeniu: Agenții de turism
Tip: Microîntreprinderi

Locul 1: MAREEA COMTUR SRL Deva
Locul 2: ROGVAIV TUR SRL Petroșani
Locul 3: VITA & KRAFT SRL Deva
Locul 4: NEXUS 2000 SRL Deva

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: BITU IMPEX SRL FILIALA Petroșani
Locul 2: ENERGETICA TOUR SRL Deva

Domeniu: Activitate hotelieră
Tip: Microîntreprinderi

Locul 1: TUNARU LITORAL SRL Petroșani
Locul 2: TIFFANY TURISM SRL Hunedoara
Locul 3: M&C PARTNER TURISM SRL Hunedoara
Locul 4: MINI HOTEL JORJA SRL Orăștie

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: RUSCA SA Hunedoara
Locul 2: HAI-HO NEDERLAND SRL Lupeni

v' Domeniu: Restaurante, baruri,
cafenele

Tip: Microîntreprinderi
Locul 1: MARILAZ SERV SRL Hațeg
Locul 2: CRISTINA COMIMPEX SRL Deva
Locul 3: DIANAALIMPEX SRL Călan
Locul 4: OZANA PROD SRL Deva
Locul 5: TAROPTIMPREST SRL Petroșani

Tip: întreprinderi mici
Locul 1: ALBALUX COM SRL Brad
Locul 2: IVA XSOUND SRL Petroșani
Locul 3: ROMALINEX SRL Orăștie

Tip: întreprinderi mijlocii
Locul 1: JIEȚ COMIMPEX SRLAninoasa

TROFEUL EXPORTATORILOR 
DIRECTI»

Locul 1 CHIMSPORT SA Orăștie
Locul 2 AVS PRODTEXTIL SRL Deva
Locul 3 SARMISMOB SA Deva
Locul 4 FABRI SRL Brad
Locul 5 UNIOTEX SRL Călan
Locul 6 APP TEXTIL SA Brad
Locul 7 SOLREX SRL Hunedoara
Locul 8 EMA GIAN SRL Hunedoara
Locul 9 SOFT PLUS MM SRLAninoasa
Locul 10 THEMA MODA SRL Hunedoara

TROFEUL CREATIVITĂȚII
2006

ediția a IV-a
Locul 1 - ELECTRICA S.A. - FILIALA DE
DISTRIBUȚIE ȘLFURNIZARE A ENERGIEI 
ELECTRICE "ELECTRICA BANAT" - SUCURSALA 
Deva
Locul 2 AB SYSTEMS SRL Deva
Locul 3 GEROM IMPORTEXPORT SA Petroșani
Locul 4 LABORATOARELE FARES BIO VITAL 
SRL Orăștie
Locul 5 VINALCOOL SA Deva
Locul 6 INSTITUTUL DE CERCETĂRI Șl
PROIECTĂRI MINIERE SĂ Petroșani
Locul 7 ELECTROWAVE INDUSTRIES SRL 
Lupeni
Locul 8 SIMAL EXIM SRL Deva
Locul 9 ELECTROMAX SRL Petroșani
Locul 10 INSTITUTUL NATIONAL PENTRU
SECURITATE MINIERĂ Șl PROTECȚIE
ANTIEXPLOZIVĂ "INSEMEX" SA Petroșani
Locul 10 ADARCO INVEST SA Petroșani
Locul 10 GLOBAL ENTERPRISE SRL Petroșani

TOP 10
ediția a ll-a»

Locul 1 ELECTROCENTRALE DEVA SA Mintia
Locul 2 MACON SA Deva
Locul 3 AVIS 3000 SA Mintia
Locul 4 ALIN TRANS IMPEX SRL Brad
Locul 5 CĂTĂLIN INTERNATIONAL SRL Brad

Locul 6 DH SPORT SA Petroșani
Locul 7 VALMET PRODUCTION SRL Hunedoara
Locul 8 AGRO COMPANY SRL Deva
Locul 9 SARMISMOB SA Deva
Locul 10 COMEXIM R SRL Lupeni

TOPUL INVESTITORUL 
ANULUI 

ediția a lll-a
Locul 1 ALIN TRANS IMPEX SRL Brad
Locul 2 AGRO COMPANY SRL Deva
Locul 3 EUROSPORT DHS SRL Deva
Locul 4 TAWIL METAL RECYCLING SRL Deva
Locul 5 DIESEL 24 SRL Deva
Locul 6 VALMET PRODUCTION SRL Hunedoara
Locul 7 MACON SA Deva
Locul 8 MOGYI ROMANIA SRL Deva
Locul 9 CALOR SA Brad
Locul 10 EDY INTERNATIONAL SPEDITION SRL 
Brad
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SITE-UL www.domnuleDrimar.ro adună nemulțumirile cetățenilor
Lansat în urmă cu 

mai puțin de un an, site-ul 
www.domnuleprimar.ro are 
drept scop facilitarea 
comunicării cu primarii 
orașelor din toată țara și 
eliminarea unor 
intermediari plini de ifose 
birocratice.

Astfel, cetățeanul 
care are unele nemulțumiri > 
selectează orașul ce îl

interesează și își scrie 
reclamația. La rândul său, 
primarul sau o persoană 
împuternicită de acesta; 
citește și verifică sesizarea, 
ce poate fi însoțită de copii 
după documente și 
fotografii, urmând ca 
ulterior să revină cu un 
răspuns. Mai mult, după 
publicarea acestuia pe site, 
solicitantul sau orice altă

persoană îl poate comenta. 
Din păcate, mai multi 
primari hunedoreni nu se 
dovedesc receptivi în acest 
sens, spre deosebire de alți 
edili din țară, făcându-se 
că plouă atunci când vine 
vorba de nemulțumirile 
alegătorilor 
aleargă în 
electorale.

după care 
campaniile

Situațiai J
orașelor hunedorene

Lo călită te Nr. sesizări Nr. răspunsuri

Petroșani 26 24

Deva 11 3

Vulcan 7 4

H unedoara 16 6

Brad 3 0

Orăștie 1 0

Lupeni 0

—

0

LA PETROȘANI, 
„ATOMIS ARDE GAZUL 
DE POMANĂ”

Principalele aspecte 
semnalate de 
locuitorii 
municipiului 
Petroșani 
vizează haitele 
de câini ce 
bântuie pe 
unele străzi, 
lipsa totală a 
containerelor 
de gunoi în 
partea de nord 
a orașului, a 
marcajelor, 
pavajelor, 
capacelor de 
canal precum 
și circulația 
haotică prin 
unele zone. Un 
alt cetățean 
reclamă faptul 
că firma Atomis, aparținând 
controversatului om de afaceri 
Alin Simota „arde gazul de 
pomană” tărăgănând lucrările 
de branșare la rețeaua de gaz 
metan plătite din banii

ordin unor subordonați) cu 
promptitudine petroșănenilor. 
Și primarul municipiului 
Vulcan, Gheorghe lie 
dovedește respect pentru 
alegătorii săi care sunt

și de angajații 
Almaserv-ului ce 
bestialitate câinii

acesta și din cauza primarului dispuși să suportăm nici sesizările oamenilor din zonă, 
liberal Petru Păun Jura, care mizeria, nici poluarea și în plus Aceștia cer dispariția haitelor 
probabil din cauza faptului că a să plătim taxe pentru alte de câini din jurul pieței 
stat prea mult timp în sferele investiții ce nu sunt de primă Dunărea, îndepărtarea 

copacilor periculoși, 
se plâng de lipsa apei 
potabile din cauza 
rău platnicilor la 
blocul 47 de pe 
Bulevardul Dacia, de 
rampele de gunoi 
amplasate sub 
geamuri și lipsa 
locuințelor sociale. 
Nu sunt uitate nici 
ruinele ce au devenit 
locuri de joacă 
periculoase pentru 
copii ori circulația 
intensă a 
autocamioanelor 
care crapă pereții 
caselor. 
Hunedoreanul 
Gabriel Lazăr își 
laudă primarul pentru 
amploarea 
manifestărilor 
culturale, rugându-l

mult, un ortac îi 
„sfat prietenesc”solicită

deranjați de starea precară a 
iluminatului 
hingheri ai 
chinuie cu 
vagabonzi.

Mai 
un
domnului primar 
conservator, acesta 
dorind să-și încaseze 
ordonanța și fiindu-i 
frică că nu-i va fi 
aprobată cererea, 
deoarece nu mai 
rezistă stresului din 
mină. La Brad, 
primarul Florin Cazacu 
este informat de faptul 
că cele două muzee 
nu sunt puse în 
valoare prin plăcuțe și 
marcaje, nu există un 
oficiu poștal iar în lipsa 
unei șosele de 
centură, traficul greu 
se desfășoară prin 
centrul orașului aurului 
deranjându-i pe 
cetățeni, mai ales 
noaptea.

contribuabililor.
Alte reclamații 

menționează starea precară a 
drumului spre Cheile Jieț, plin 
de cratere unde șoferilor le 
vine greu să se aventureze. 
Spre lauda lui, primarul Carol 
Schreter a răspuns (sau a dat

MORTII NU SE MAI 
ÎNTORC LASIMERIA

Cetățenii orașului 
Simeria par cei mai fideli 
„admiratori” ai umorului negru,

înalte ale Palatului 
Cotroceni nu catadicsește 

să ia în seamă 
plângerile locuitorilor 
pe care cu onor îi 
păstorește.

Multi cetățenii se 
plâng de nepăsarea 
consilierilor ce nu 
mai au timp pentru 
probleme 
comunității, 
pagina web 
primăriei ce 
funcționează, 
câini comunitari 
de gropile 
șanțurile 
brăzdează ca niște 
tranșee, orașul. De 
înțepăturile unui 
cetățean nu scapă 
nici amplasarea unor 

semafoare fără rost cu 
mai fi cel de pe strada urgență”, în timp ce Vasile 
Cucului, ce are un singur sens Bârlădeanu susține că „regret să aibă în vedere și locurile de 
ori cel dinspre strada 1 că mi-am pierdut timpul”, după agrement, patinoarul, zona 
Decembrie, autorul sesizării ce sesizările sale nu au primit Valea Seacă și stadionul 
avertizându-l 
ironic pe 
primarul 
intrat în 
hibernare că 
oricum „morții 
nu se mai 
întorc”.

Ce să 
mai spunem 
despre faptul 
că la rubrica 
rezervată 
aceluiași 
oraș cetățenii 
nu se sfiesc 
s ă - ș i 
catalogheze 
edili cu 
cuvinte de 
genul „incompetenți” și 
„mafioți".

Capcanele din 
carosabil, mașinile parcate 
ilegal, poluarea și starea 
precară a unor blocuri 
constituie .și subiectul 
reclamanților adresate 
primarului municipiului Deva, 
Mircia Muntean. Deveanul 
Octavian C. Tabac scrie negru 
pe alb că „nu mai suntem

I e 
de 

a 
nu 
de 
ori 
Și 

c e

urgență”, în timp ce Vasile

răspuns nici de la primar, nici 
de la funcționarii numeroși 
plătiți din banii fraierilor de 
contribuabili.

EDILUL-ȘEF AL 
HUNEDOAREI TINE LA 
IMAGINEA SA

„Michael Klein”.
în ceea ce 

privește municipiul 
Orăștie, primarul losif 
Blaga este sesizat de 
către un cetățean 
despre faptul că 
profesorul loan D. 
Valeriu ar merita din plin 
titlul de cetățean de 
onoare al orașului 
datorită contribuției sale 
la promovarea și 
cunoașterea acestei 
zone. Lipsesc de pe 
harta online orașe 
precum Hațeg, Geoagiu, 
Uricani și Petrila, cu 
toate că, suntem 
convinși, probleme 

legate de buna gospodărire 
există și aici.
Dar poate că până la destul de 
apropiatele alegeri locale, 
domnii primari vor fi mai 
receptivi, la sesizările online 
ale cetățenilor. Asta, în 
eventualitatea că vor mai 
candida pentru un nou mandat.

Foarte receptiv este 
primarul municipiului 
Hunedoara, Nicolae Schiau la DANIEL MARIȘ

http://www.domnuleDrimar.ro
http://www.domnuleprimar.ro
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Una din cele mai vechi populare, torsul fuiorului și țesutul în 
război” a precizat primarul localității 
Victor loan Filip.

Nu au lipsit costumele 
populare, cănăpeiurile și paturile cu 
strujeac de paie, vârtelnița și războiul 
de țesut, furca și fusul, dar și 
părsetiurile și stălajele pline cu 
murături de casă.

în școlile generale din 
comună au fost introduse două noi 
cursuri, astfel elevii de clasa a Vl-a 
urmează un curs de descoperire a 
naturii locale iar cei de clasa a Vll-a 
studiază tradițiile locale.

Totul s-a terminat la un pahar 
de pălincă de unde nu a lipsit slana, 
brânza de oi, caltaboșul, răciturile dar 
și sărmăluțele pregătite ca la mama 
acasă, tochitura cu mămăliguță și 
plăcintele țărănești cu brânză de oi.

așezări din Țara Hațegului, 
comuna Sântămăria Orlea, ce a 
fost atestată documentar încă din 
1272, este una din cele mai 
importante așezări din zonă, 
datorită culturii și istoriei. Aici se 
află Castelul Kendeffy, care 
datează din secolul XVIII, castelul 
Nopcsa din satul Săcel, ruinele 
cetății regale a Hațegului, din 
secolele XIII-XIV și o biserică din 
secolul XIII, dar 
paleontologice și 
romane.

în acest

și multe situri 
urme dacice și

an, primarul 
comunei Sântămăria Orlea, Victor 
loan Filip, a încercat reînvierea 
tradițiilor prin inaugurarea unui mic 
muzeu, sub forma unei case 
tradiționale țărănești, ce pentru 
prima dată a fost prezentat la 
București la Muzeul Țăranului 
Român. Inaugurarea a avut loc în 
fața unor oaspeți de seamă: 
ministrul Muncii și Solidarității 
Sociale, Gheorghe Barbu, 
senatorul liberal Viorel* Arion, 
președintele Consiliului Județean 
Hunedoara, Mircea loan Moloț, 
prefectul de Hunedoara, Marius 
Cristian Vladu, primari, 
reprezentanți ai unor direcții 
culturale și de învățământ, ș.a.

“Prin organizarea acestui 
centru muzeistic se urmărește 
întărirea identității locale a zonei, 
deoarece aici sunt valorificate 
tradițiile, care se încearcă a fi duse 
mai departe de copii, ce au reînviat 
șezătorile de altădată prin jocurile

zV-
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Comuna Densuș este situată în partea central-vestică a județului 
Hunedoara, la poalele munților Poiana Ruscăi, având o suprafață de 13 612 Ha și 
se compune din șapte sate: Densuș, Criva, Hățăgel, Peștenița, Peșteana, Poieni 
și Ștei, cu altitudini cuprinse între 400 și 600 m.

Așezată în Țara Hațegului, istoricul comunei Densuș este strâns legat de 
existența monumentului istoric “Biserica Sfântul Nicolae”, ce se află în 
apropierea fostei capitale a Daciei Romane - Ulpia Traiana Sarmisegetuza, fiind 
se pare cea mai veche biserică cunoscută pe teritoriul tării, datată din secolele 
IV-VI.

Tot din Densuș se trage și familia Densușianu, cunoscută prin cultura lor 
latină de școală înaltă, ocupând diferite funcții de preoți, scriitori, profesori 
universitari, ziariști, istorici sau participant la Revoluția de la 1848.

Se presupune că numele de Densuș s-ar trage de la expresia latină “Silva 
Densa - pădurea deasă” unde ar fi fost îngropat unul din vestiții generali romani 
Longinus, din timpul împăratului Traian.

• In sec. XV-lea, Densușul era cnezat și avea în componența sa 24 de sate, 
numeroși cnezi din Densuș remarcându-se prin actele de vitejie săvârșite în 
bătăliile purtate împotriva turcilor. La Adunarea de la Alba lulia, de la 1 
decembrie 1918, au fost prezenți și reprezentanți ai locuitorilor acestei comune, 
iar în timpul celor două războaie mondiale mulți dintre locuitorii comunei au 
participat la luptele pentru apărarea gliei străbune. Păstrându-se vie memoria 
acestor eroi, a fost ridicat în apropierea Bisericii Ortodoxe din Hățăgel un 
monument pe care este inscripționat numele acestora.

Nu de puține ori comuna Densuș a primit vizita unor importante 
personalități ale lumii culturale și politice, amintind doar câțiva dintre aceștia: 
regina Maria, regele Mihai, principesa Margareta, Ion Iliescu, Răzvan 
Teodorescu și Michael Guest.
a i I 0

r
Sorin Ștefoni
Data nașterii:
Studii:
Starea civilă:
Apartenență politică: PNL

X

Hațeg, 12.11.1967
Facultatea de Drept Timișoara 
căsătorit 2 copii

iropene laminat.

Primarul liberal Sorin Ștefoni se află la cel de-al 
treilea mandat, timp în care a reușit să schimbe fața 
comunei, și să o ducă pe drumul spre UE. Primăria are un 
modern sediu unde lucrează 21 de salariați, majoritatea 
acestora fiind cu studii superioare. Primăria dispune de 
calculatoare în fiecare birou, internet, apă și încălzire 
centrală.

Tot în cadrul primăriei a fost înființată S.C. 
Densușiana SRL care are ca acționar unic 
Consiliul Local, având trei obiective: 
-transport persoane, 
-întreținere drumuri și 
- colectarea deșeurilor menajere.

Treptat sau făcut modernizări de 
drumuri, în ultimul mandat fiind modernizați 
doi kilometri de drum în Poieni, iar din D.J. 
687 Densuș-Ștei au fost asfaltați alți doi 
kilometri, iar până la sfârșitul anului 2007 
toate drumurile din comună vorfi asfaltate.

în prezent se află în lucru un 
proiect în valoare de 5 miliarde de lei cu 
Direcția Agricolă în sistem de irigație și 
desecări de terenuri.

în acest an a fost câștigat un 
proiect pe Ordonanța 7 canalizare și stație 
de epurare care va cuprinde patru sate 
Densuș, Peșteana, Hățăgel și Peștenița, 
alimentarea cu apă în prezent făcându-se 
din surse proprii.

A fost reabilitată albia râului 
Galbena pe raza sațului Densuș, iar pe 4 
km de străzi au fost împrăștiate 175 de tone 
de zgură.

Pe raza comunei funcționează 5 
școli generale, una pentru clasele l-VIII și 
patru pentru clasele l-IV, starea acestora 
fiind foarte bună, având grupuri sanitare,

informatică, podelele fiind înlocuite cu parchet 
Transportul pentru cei 120 de copii care învață în aceste 
școli se face gratuit, orele fiind deservite de 24 de cadre 
didactice. Vara se organizează cursuri de limbă franceză 
cu studenți francezi în sezoane lingvistice.

în comună există o bibliotecă, ce pune la 
dispoziția cititorilor un număr de peste 8000 de volume de 
carte și poezie.

Structura populației pe culte religioase: ortodocși 
78%, baptiști 10%, și penticostali 11%, în comună aflându- 
se 6 biserici ortodoxe și 7 neoprotestante.

apă sau dozatoare de apă, calculatoare, internet și săli de

O£ ■i r/'

în acest an au fost executate ultimele lucrări 
la biserica din Densuș care a fost complect renovată, 
banii provenind din fonduri guvernamentale 4 
miliarde lei, iar de la Ambasada SUA 20 000 dolari, 
cu care a fost refăcută fresca, șanțurile de drenaj, 
lucrări exterioare, încălzirea centrală și reparată 
clopotnița.

în ajutor social se află 55 de persoane cu 
care până în prezent sau cheltuit 500 milioane lei, 
dintre aceștia doar 12 fiind apți de muncă, însă cei 
mai mulți bani se duc pe asistații sociali, cheltuindu- 
se peste 700 milioane lei numai în primele zece luni.

Conform Legii 18 și Legii 1 au fost înmânate 
celor în drept 1208 titluri de proprietate cu 6 252 ha, 
iar pe Legea 247 820 ha. în comună se află 247 
deținători de bovine, 64 de persoane primind 
subvenții de 1,5 milioane lei pe cap de vacă. S-au 
mai primit subvenții pentru grâu de 336 milioane lei 
pentru 224 ha, subvenții pentru viței de 500 milioane 
lei și subvenții pentru ovine și caprine de 100 
milioane lei.

Pagină realizată de 
Stejărel IONESCU

îi
în comună funcționează un număr de 17 societăți comerciale, 

majoritatea desfășurând activități comerciale de comerț sau 
prelucrarea lemnului.

Datorită zonei pitorești în care se află așezată comuna 
Densuș, 
precum și a 
obiectivelor 
sale turistice ce 
se află în zonă: 
Biserica “Sf. 
Nicolae’, 
Muzeul Satului, 
“Tăul fără fund", 
Movila 
“Măgureana” 
sau Rezervația 
botanică din 
Peșteana fac ca 
peste 1000 de 
turiști să 
viziteze anual 
comuna. De 
asemenea în 
localitatea Ștei 
există încă și 
astăzi urmele 
unor galerii de 
unde se 
extrăgea 
minereu de fier, 
loc ce astăzi 
poartă numele 
de “Valea 
Fierului”.
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Programul de reabilitare 
termică, patronat de Ministerul 
Transporturilor, Construcțiilor și 
Turismului are ca principal scop 
reducerea pierderilor de căldură 
din apartamentele vechi. Din 
2010 fiecare clădire va trebui să 
dețină certificat energetic, care 
poate fi obținut la un preț mai bun 
prin reabilitarea termică a 
blocurilor.

Lucrări necesare
Prin reabilitare termică a 

proprietății comune se efectuează 
termoizolarea planșeului peste 
subsol și a conductelor, 
transformarea terasei în șarpantă, 
contorizarea utilităților termice și 
înlocuirea armăturilor cu pierderi, 
în cazul proprietății individuale se 
montează geamuri termopan, 
calorifere noi și repartitoare, 
precum și contoare și instalații noi 
la apă caldă.

Costuri
Aceste lucrări se suportă, 

în proporție de 33% de către 
asociațiile de locatari, restul de 
67% fiind achitat cu bani de la 
bugetul statului și al primăriilor. 
Valoarea maximă estimată pentru 
reabilitarea locuințelor cu 2-4 
camere este estimată de către stat 
la 4.000 - 5.000 euro/apartament, 
ceea ce înseamnă că fiecare 
proprietar trebuie să contribuie cu 
circa1.300 euro. Legislația din 
domeniu permite asociațiilor de 
proprietari acoperirea celor 33 de 
procente și cu fonduri UE. Potrivit 
specialiștilor MTCT, acest costuri 
se pot amortiza în 7-9 ani, în 
special prin reducerea facturii la 
întreținere pe timpul iernii, cu până 
la 50%. Din 2010, fiecare bloc va 
avea un certificat energetic, la fel 
ca și aparatele electrocasnice. 
Drept urmare, apartamentele din 
clasa A-B, de exemplu s-ar putea 
vinde la un preț mai bun decât cele 
din clasa D-E.
Pentru a intra în program, 
asociația de proprietari trebuie să 
adopte cu majoritate de voturi (50 
plus 1) hotărârea de reabilitare 
termică a blocului și să acumuleze 
banii necesari. După aceasta, va 

contacta primăria de cărei 
aparține, pentru a se informai 
despre pașii de urmați 
(finanțare,expertizare, audit: 
energetic). După realizarea; 
proiectului de reabilitare, asociația: 
va aproba prin adunarea generală: 
hotărârea de intervenție asupra: 
clădirii.
Fiecare proprietar de apartament! 
ar trebui să scoată din buzunar: 
sau să obțină fonduri UE de circa; 
1.300 euro.

sa 
de 
s ă

Criterii de selecție
Pentru ca un bloc 

poată fi inclus în programul 
reabilitare, trebuie
îndeplinească numeroase criterii 
de eligibilitate.
Printre acestea se numără:
• anul construcției, între 1950.
1985 (cu prioritate cele mai vechi);: zonă în care rata șomajului
• proiectul/soluția constructivă (cu’ 
prioritate Cele construite din 
panouri mari - prefabricate);
• starea tehnică a clădirii (cu 
prioritate cele care nu necesită 
lucrări de consolidare);
• zona climatică (cu prioritate zona
IV, cea mai rece, apoi III, II și I, cea 
mai caldă zonă);

Igrasia, un „avantaj”
Intră în programul de; 

reabilitare și blocurile în care este: 
semnalată prezența unor: 
elemente dăunătoare sănătății; 
igrasia și mucegaiul de pe pereții: 
din apartamente. Selecția se va; 
mai face și în funcție de numărul: 
de etaje și de apartamente (cui 
prioritate cele cu mai multei 
niveluri și apartamente), suprafața j 
desfășurată (cu prioritate cele cui 
suprafața mai mare), modul de: 
înregistrare (contorizat sau! 
paușal) și consumul de energiei 
termică din ultimul ani 
calendaristic (cu prioritate celei 
contorizate șl cu un consum mare: 
de agent termic). De asemenea,: 
pentru intrarea în program este: 
necesar ca blocul să fie situat într- ■ 
o zonă dens populată, să fie: 
racordat la sistemul centralizat dei 
termoficare și să aibă pierderii 
termice mari.

fi
Ministerul Finanțelor a finalizat 
patru tipuri de ajutor de stat, 
care vor fi utilizate după data 
aderării României la UE. 
Schemele au fost aprobate pe 
considerentul că acestea vor 
încuraja investițiile și vor 
reduce discrepanțele atât în 
regiunile țării cât și între 
România și alte state.

Tipul 1
Se aplică pentru 

agenții economici care 
îndeplinesc una dintre 
următoarele condiții: 
realizează investiții cu o 
valoare de peste un milion de 
euro și creează cel puțin 50 de 
noi locuri de muncă, într-o 

este mai mare decât media 
națională calculată pe ultimele 
12 luni. Investițiile sau locurile 
de muncă nou create pot fi 
realizate în toate sectoarele 
de activitate, cu excepția 
pescuitului, transportului și 
construcției de nave maritime. 
Această schemă de ajutor de 
stat nu se aplică agenților 
economici aflați într-una din 
următoarele situații: sunt 
considerați „firme în 
dificultate”; sunt firme 
împotriva cărora a fost emisă o 
decizie de recuperare a unui 
ajutor de stat (dacă decizia de 
recuperare nu a fost deja 
executată). Totodată, agenții 
economici nu pot beneficia de 
ajutoare în favoarea 
activităților legate de export, 
de ajutoare care favorizează 
utilizarea produselor naționale 
în detrimentul produselor de 
import și nici de ajutoare 
pentru întreprinderile mici nou 
create.

Tipul 2
Prevederile se aplică 

agenților economici care

îndeplinesc una dini 
următoarele condiții:
a) realizează investiții cu oj 
valoare care depășește! 
echivalentul în lei a 50! 
milioane de euro în una dini 
regiunile Nord-Est, Sud-Est,j 
Sud-Muntenia și Sud-Vest-j 
Muntenia și 100 milioane dej 
euro în una din regiunile Vest, j 
Centru, Nord-Vest șij 
București-llfov.
b) investiția inițială creează cel i 
puțin 100 de noi locuri dej 
muncă într-o zonă în care rata j 
șomajului este mai mare decât • 
media națională din ultimele i 
12 luni. Ajutoarele de stat care ■ 
depășesc echivalentul în lei a! 
30 milioane de euro acordate! 
în regiunea București-llfov șij 
37,5 milioane de euro în; 
celelalte regiuni se notifică; 
Comisiei Europene, după caz. j
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ȘMEDICII DE FAMILIE, 
, LlIBERI” SĂ RENUNȚE 
| ÎLAPACIENȚI

Medicii sau asistenții medicali vor 
putea să renunțe la pacienții pe care 
îi îngrijesc, dacă au un motiv 
întemeiat, se precizează în proiectul 
de norme metodologice la unul din 
capitolele Legii reformei în sănătate. 
Aceste norme au fost afișate pe site- 
ul Ministerului Sănătății. In situația în 
care medicul dorește întreruperea 
relației cu pacientul, acesta va 
notifica pacientului dorința terminării 
relației, înainte cu minimum cinci 
zile, pentru ca pacientul să 
găsească o alternativă. Renunțarea 
se va putea face doar în măsura în 
care acest fapt nu pune în pericol 
starea de sănătate a pacientului. 
Medicul trebuie să motiveze refuzul, 
astfel încât acesta să nu fie unul 
arbitrar. Notificarea se întocmește în 
dublu exemplar, unul fiind transmis 
pacientului cu minimum 5 zile 
înaintea terminării relației, celălalt 
exemplar urmând să rămână la 
medicul nemulțumit.

LOCURI DE MUNCĂ 
ÎN STRĂINĂTATE
ASISTENTE MEDICALE 
PENTRU S.U.A.

Dacă ați absolvit o școală 
postliceală sanitară cu durata de trei 
ani, aveți experiență de minimum un 
an într-un spital și cunoașteți limba 
engleză cel puțin la nivel intermediar, 
aveți toate șansele să vă angajați într- 
o unitate spitalicească din SUA. 
Salariul este tentant - între 21 și 34 de 
dolari/oră, iar locurile nelimitate.
Dacă vă încadrați în condițiile cerute, 
puteți trimite companiei'Knightsbridge 
Internațional Recruitment prin email 
(nurse@ki-recruit.com) sau fax 
(021.326.22.01) un CV în limba 
engleză. Se poate folosi și formularul 
de înscriere on-line pe site-ul www.ki- 
recruit.com.

Tipul 3
Se adresează 

agenților economici din toate 
sectoarele de activitate, cu 
excepția următoarelor 
domenii: transport rutier, 
pescuit și acvacultură, 
producția primară a 
produselor agricole, export, al 
cărbunelui, siderurgie, etc. 
Agenții economici care 
beneficiază de ajutor nu 
trebuie să fi primit, pe o 
perioadă de trei ani fiscali, 
ajutoare care depășesc 
plafonul de 200.000 de euro. 
Acest tip de ajutoare nu sunt 
supuse procesării de 
notificare către Comisie 
Europeană.

Cei chemați la interviu vor 
da un test de limba engleză. După o 
perioadă, ei se vor întâlni cu un 
reprezentant al firmei intermediare din 
SUA. Cei admiși vor susține, la Londra 
sau Frankfurt, un examen NCLEX- 
RN, în baza căruia vor avea dreptul șă 
profeseze.

NCLEX este un test pe 
calculator ce acoperă cinci arii din 
nursing. La două luni de la 

adresează; promovarea NCLEX, va urma și testul 
IELTES sau TOEFEL. Materialele de 
studiu sunt puse la dispoziție de firma 
intermediară. Demn de menționat 
sunt și costurile de transport, cazare, 
taxe pentru examen care sunt 
suportate de partenerul american.

Tipul 4
S e

întreprinderilor mici și mijlocii, i 
cu excepția celor din minerit, i 
siderurgie, producția de fibrei 
sinteticb, transporturi,i 
construcții navale și pescuit, i

GOSPODĂRIILE Șl FIRMELE MICI DE LA TARA 
FINANȚATE PRIN CREDITE AVANTAJOASE „ >

întreprinzătorii din mediu 
rural au posibilitatea de a accesa 
fonduri prin Fondul Internațional de 
Dezvoltare Agricolă pentru a-și 
finanța producția ori procesarea de 
bunuri destinate vânzării pe piața 
liberă.

în categoria solicitanților 
eligibil intră micii investitori, IMM- 
urile și în special întreprinderile 
procesatoare care își desfășoară 
activitatea în județele: Alba, Arad, 
Bihor, Cluj, Hunedoara, Sălaj, 
Vâlcea Sibiu, Covasna, Buzău, 
Vrancea, Bacău, Harghita, Neamț 
și Suceava. Banca prin intermediul 
căreia se poate accesa Fondul este 
Romexterra. Aceasta va acorda 
subîmprumuturi beneficiarilor și 
grupurilor de beneficiari pentru: 
finanțarea îmbunătățirii șeptelului, 
prelucrării produselor alimentare, 
agroturismului și industriilor rurale; 
furnizarea de capital circulant 
pentru întreprinderile productive și 
finanțarea stocurilor pentru 
comercializarea produselor de larg 

consum și agroalimentare.

TIPURI DEÎMPRUMUTURI

• Credite pentru gospodării 
maximum 4.000 USD destinate 
micilor investitori, gospodărie, 
producție primară și turism rural,
• Credite agricole între 
4.000 și 10.000 USD destinate 
producției primare, prelucrării 
reduse, activității comerciale,
• Credite pentru turismul 
rural suma maxim admisă este de 
20.000 USD,
• Credite comerciale între 
10.000 și 150.000 USD aplicabile 
în special întreprinderilor 
procesatoare, care creează piețe 
de desfacere pentru producătorii 
primari și generează un efect de 
multiplicare. Aici se pot include și 
proiecte cofinanțate cu programul 
SAPARD. Finanțatorii precizează 
că activitatea de creditare se va 
concentra în principal pe

beneficiarii situați în zona de munte 
și deal a județelor' menționate. 
Totuși, proiectele localizate în 
zonele urbane sau zonele de șes 
din aceste județe vor fi eligibile 
dacă fac dovada unor legături 
puternice cu producătorii din zona 
montană sau de deal de exemplu; 
achiziționarea de materie primă din 
aceste zone. Deoarece, 
Romexterra nu are unități în toate 
județele incluse în cadrul 
proiectului, se acceptă ca 
solicitanții de credite să se poată 
adresa și altor unități teritoriale ale 
băncii din județe limitrofe, dacă 
proiectele ce urmează a fi finanțate 
se află în zona eligibilă. Pentru 
accesarea fondurilor în cadrul 
acestui proiect, beneficiarii eligibili 
pot colabora cu Direcțiile Județene 
pentru Agricultură și Dezvoltare 
Rurală din zona proiectului, în 
vederea obținerii de asistență 
pentru îndeplinirea cerințelor 
impuse prin normele specifice 
proiectului. Moneda creditului este 
dolarul SUA. Dobânda generată 
este de 4,05%, la care de adaugă 
dobânda băncii intermediare.

SC ERA XXI SRL Deva
Achiziționează

prin depozitul său, situat în Deva strada Mihai 
Eminescu nr. 48 (fosta fabrică de mobilă)

-deșeuri de hârtie 
-carton 

-folie polietilenă

Toate la prețuri avantajoase.
Vă așteptăm de luni până vineri între orele 8 și 16

Informații la Telefon: 23.27.15 sau 22.61.49

mailto:nurse@ki-recruit.com
http://www.ki-recruit.com
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în primele zece luni ale 
acestui an, Casa Județeană de 
Pensii Hunedoara a emis 18 592 
decizii de stabilire sau modificare a 
drepturilor specifice dintre care 
17.997 privesc drepturi de pensie iar 
595 decizii privesc indemnizații 
acordate în temeiul unor legi 
speciale.

Dintre cele 17.997 decizii 
de pensie, pentru 8.383 s-au stabilit 
drepturi noi, iar pentru 9 614 au fost 
modificate drepturile existente, ca 
urmare a schimbărilor intervenite în 
elementele care determină 
cuantumul drepturilor specifice. A 
fost asigurată de asemenea plata la 
termenele stabilite a drepturilor 
pentru un total general de 145.874 
de persoane, care cuprind atât 
pensionarii cu limită de vârstă cât și 
cei de gradul l-lll, invaliditate, 
agricultori, IOVR, urmași și cei aflați 
în ajutoare sociale.

Pentru asigurarea plăților 
drepturilor cuvenite au fost 
necesare fonduri la nivelul a peste 
454,4 milioane RON.

Au fost recalculate 96.187 
de pensii, dintre care 45.959, adică 
47,78%, au fost majorate, cu sume 
cuprinse între 89 lei și 12.189.275 
lei, iar un număr de 50.228 pensii, 
adică 52,22%, nu au fost majorate, 
din recalcularea acestora rezultând 
punctaje medii anuale mai mici

15 MAI 2007, DATA-LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA 
CERERILOR DE PLATĂ DIRECTĂ

Agenția de Plăți Agricole (APIA) este 
responsabilă de acordarea plăților 
directe pe suprafață, în funcție de 
numărul de hectare avute de 
producători, dar și de condițiile 
agricole și de mediu în care sunt 
menținute respectivele suprafețe. în 
2007, vor fi alocate 440 milioane de 
euro pentru plățile directe pe 
suprafață, la care se vor adăuga 
fondurile din bugetul național. 
Pentru a beneficia de plățile directe, 
este obligatorie parcurgerea mai 

decât cele aflate în plată. în medie 
pensiile au fost majorate cu 667.859 
lei, adică o creștere cu 21,62%. La 
nivelul județului Hunedoara s-a 
ajuns la o creștere medie a pensiei 
medii de 8,71%, aceasta ajungând 
de la 3.116.544 lei, la 3.388.043 lei. 
Și pensiile de invaliditate au crescut, 
în medie, cu 5,16%, iar cele de 
urmaș cu 8,39%. Nici pensiile 
agricultorilor nu au fost uitate 
acestea cunoscând o creștere de 
10%, pensia medie crescând de la 
812.226 lei la 873.449 lei. De 
asemenea au fost soluționate peste 
43.400 de cereri, privind revizuirea 
recalculării pensiilor. Și punctul de 
pensie a fost majorat cu 5% de la 1 
septembrie 2006, tot în acest an, în 
conformitate cu HG nr. 1768/2005, 
privind formatul electronic a 
carnetelor de muncă, s-au operat pe 
calculator peste 42.000 de carnete 
de muncă, având peste 2.000.000 
linii de înregistrare.

Prin recalcularea pensiilor 
s-a uniformizat modul de stabilire a 
drepturilor specifice, indiferent de 
data pensionării, această 
operațiune angajând un efort 
extraordinar din partea personalului 
Casei Județene de Pensii 
Hunedoara.

Stejărel IONESCU

multor pași. Primii se referă la 
înscrierea în Registrul Fermelor și 
la identificarea parcelelor pe care le 
utilizează. Apoi, până cel mai târziu 
pe 15 mai 2007, trebuie completată 
o cerere de plată directă pe 
suprafață, formularele tipărite 
putând fi găsite la centrele locale ale 
APIA din toată țara. Sunt îndreptățiți 
să beneficieze de plăți directe doar 
fermierii al căror teren agricol este 
de cel puțin 1 ha, format din parcele 
de cel puțin 0,3 ha.

UNIUNEA EUROPEANĂ ÎNCURAJEAZĂ 
TINERII FERMIERI CU 25.000 EURO 
BANI PENTRU ÎNTINERIREA SATELOR 
Asemenea multor țări din Uniunea 
Europeană, România se confruntă 
și ea cu problema ponderii mari a 
persoanelor ocupate în agricultură 
și cu numărul tot mai mare al 
fermierilor vârstnici. După aderare, 
se vor putea aplica și în țara noastră 
măsurile comunitare concepute 
pentru o dezvoltare rurală durabilă, 
ce vizează pensionarea anticipată 
și atragerea tinerilorfermieri.
La nivelul UE 25 (înainte de 
aderarea României și Bulgariei), 
spațiul rural ocupă 90% din 
suprafață, iar cea mai mare parte a 
bugetului comunitar se îndreaptă 
spre agricultură. în vederea 
dezvoltării rurale, UE acordă sume 
substanțiale de bani inclusiv pentru 
îmbunătățirea nivelului de trai al 
fermierilor, pentru reconversia 
profesională, asigurarea condițiilor 
de instruire și de sănătate, dar și 
pentru pensionarea „timpurie”. 
Acest sprijin, reglementat prin 
Regulamentul Consiliului nr. 
1698/2005, se acordă prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR). România va primi 
din FEADR, în primii șapte ani după 
aderare,nu mai puțin de 7,1 miliarde 
de euro, dintre care în primul an se 
vor primi 698 milioane euro.

15.000 euro/an în schimbul 
renunțării la activitățile 
agricole

Schema comunitară de 
pensionare anticipată se aplică 
fermierilor de peste 55 de ani, care 
nu au împlinit 55 de ani, care nu au 
împlinit vârsta normală de 
pensionare și au lucrat în 
agricultură cel puțin zece ani. 
Aceștia trebuie, în schimb, să 
înceteze definitiv toate activitățile 
agricole comerciale, iar utilizarea 
terenului să fie transferată altor 
agricultori sau muncitori mai tineri, 
care vor trebui, la rândul lor, să 
demonstreze că pot îmbunătăți 
viabilitatea exploatațiilor. Cel către 
care se realizează transferul

V

ALTE AJUTOARE 
FINANCIARE
- 1.500 euro/an, timp de trei ani, 
pentru fermele de subzistență, sub 
condiția ca o parte din producția lor 
să fie destinată și pieței, nu doar 
consumului propriu.
- 300.000 euro este subvenția 

maximă pe care o poate primi o 
fermă mare dintr-un stat 
membru UE, cu mențiunea că 
accesul ultimelor țări aderate 
se face eșalonat, până în 2011.

- între 25 și 200 euro/hectar/an 
pentru fermierii din zonele 
defavorizate agricol 
(considerate a fi zonele 
montane, cele afectate de 
anumite dezavantaje teritoriale 
și alte zone asimilabile), cu 
scopul stimulării acestora 
pentru a continua cultivarea 
terenului, prezentarea stilului 
de viață rural și respectarea 
standardelor de mediu.

- Până la 200 euro pe hectar pentru 
fermierii din zonele cu 
constrângeri de mediu, în 
vederea compensării costurilor 
determinate de adaptarea la 
standardele de mediu ale UE.

- între 450 și 900 de euro pe hectar 
pentru fermierii care au folosit 
în ultimii cinci ani (față de data 
evaluării) metode de producție 
agricole care nu au dăunat 
mediului.

Subvenții pentru creșterea 
capacității de procesare și 
distribuție pentru firmele viabile

25.000 de euro pentru economic și care corespund 
fiecare nou fermier sub 40 Standardelor sanitare, de mediu și 
deanj de bunăstare a animalelor,

în paralel cu pensionarea 
anticipată, se urmărește

. stimularea angajării de fermieri ■ —
tineri. în acest sens, UE plătește J [ J 
până la 25.000 euro pentru ■■■ ■ ■ ■ WS’’
fiecare nou fermier sub 40 de ani ■ _ _______
sau subvenționează dobânda 
împrumuturile pe care le face 
acesta. Condiții necesare a fi 
îndeplinite persoana 
respectivă să nu mai fi condus 
vreo fermă agricolă anterior, 
iar ferma să îndeplinească 
standardele minime de mediu,

agricultor cu vârsta de până la 50 de 
ani sau o persoană juridică privată 
va prelua exploatația eliberată 
pentru a-și spori proprietatea 
agricolă. Pentru muncitorul agricol, 
condițiile necesare a fi îndeplinite 
sunt: minimum 55 de ani, fără a 
avea vârsta normală pentru 
pensionare, și-a desfășurat cel 
puțin jumătate din activitate în 
agricultură, în ultimii cinci ani, ca 
ajutor al familiei sau ca muncitor 
agricol, a lucrat pe proprietatea 
agricolă a celui ce face transferul 
minim echivalentul a doi ani întregi 
în ultimii patru ani de dinaintea 
pensionării celui care face 
transferul și este înscris într-un plan 
de ajutor social.
în schimbul renunțării, persoana 
respectivă poate primi până la 
150.000 de euro, sumă plătibilă, în 
tranșe egale, pe durata a zece ani. 
Nu se poate depăși însă vârsta de 
70 de ani de către persoana care 
face transferul și nici vârsta 
normală de pensionare a 
muncitorului agricol. Nu este însă 
foarte clar, nici acum, cu 
aproximativ două luni înainte de 
aderarea propriu-zisă, ce înseamnă 
transfer, dacă presupune sau nu 
înstrăinarea prin vânzare- 
cumpărare și nici ce se întâmplă la 
sfârșitul perioadei de zece ani.

la
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igienă și de bunăstare a animalelor.

PUBLICAȚIE DE 
ANALIZĂ ȘI 

INFORMARE A 
JUDEȚULUI 

HUNEDOARA

Ultima situație a 
Agenției Județene pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 
Hunedoara, privind situația 
generală a șomajului din județ, 
arată că în cadrul agenției se 
află în evidență ca total șomeri, 
14.414, dintre care 8.047 sunt 
indemnizați, iar 6.367 șomeri 
neindemnizqți, rata șomajului la 
sfârșitul lui octombrie fiind de 
6,73%.

Prin programul de 
mediere s-au ocupat numai în 
ultima lună 2.929 de locuri 
muncă, dintre acestea 1.471 
perioadă nedeterminată 
1.458 locuri de muncă 
perioadă determinată.

în cadrul programului 
au fost angajați 219 șomeri 
peste 45 de ani, 25 de șomeri 
întreținători de familie, 91 de 
absolvenți ai instituțiilor de 
învățământ superior, 3 
persoane cu handicap și 2.591 

de 
pe 
Și 

pe

alte categorii de persoane.
De asemenea 

agenția prin cele două 
centre autorizate a 
organizat în perioada 
01.01 31.10.2006, 111
cursuri în 33 de ocupații, 
din care 17 cursuri de 
inițiere și 94 de cursuri de 
calificare/recalificare.

Din cele 111 de 
cursuri, 75 de cursuri au fost 
organizate la Deva și Petroșani, 
iar 36 de cursuri de furnizorii de 
formare profesională autorizați. 
Cursurile au cuprins un număr 
de 1874 cursanți 18 persoane 
aflate în detenție și 1.856 de 
șomeri, dintre care 32 sunt 
rromi. Totalul absolvenților de 
cursuri încadrați în 2006 este de 
721, dintre care 513 absolvenți 
sunt proveniți din cursurile 
organizate din bugetul fondului 
de șomaj și 208 absolvenți din 
cursurile organizate cu

Tel:0745167940
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Mihaela PĂUNESCU

; Oricât cte 6ine arată tecul în care 
v-ati hotărât să cete6rati 
evenimentul puteti să-i 

imprimați o notă personală, 
adecvată stilului pe care 

l-ati ales.

SPECIAL MOMENTS 
^Pentru Momente cu Adevărat 

Speriate!

furnizorii, beneficiari de fonduri 
Phare.

Cele mai căutate 
meserii au fost cele de: zugrav, 
ipsosar, tapetar vopsitor, zidar, 
preparator produse lactate, 
pomicultor, lucrător pentru 
drumuri și căi ferate, lăcătuș 
mecanic, instalator, operator 
confecționer industrial, dar și 
operator PC, inspector resurse 
umane sau comunicare 
limbile spaniolă și italiană.

Rubrica “Știu deci exist!” 
și pagina “Lumea de Haz 

!” conțin zvonuri și 
informații cu caracter de 

pamflet și de aceea 
trebuiesc tratate ca atare.
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pe
Despre Institutul Multimedia cerințelor și nevoilor cliențîlor, cursuri de 

Româno-Elvețian am mai scris în urmă seară, de weekend, clase mobile, toate 
cu șase luni; când ani stat e vorbă cu un adaptate la nivelul de pregătire a

om cu o mare inimă și de o conștiință 
profesională ieșită din comun, trup și 
suflet în ceea ce face, directorul acestui 
institut, Daniela Miheț. Institutul nu este 
altceva decât un centru de competențe 
în domeniul formării profesionale IT / 
limbi străine și al serviciilor web 
multimedia, și se adresează atât 
publicului larg, cât și firmelor care doresc 
specialiști în domeniul calculatoarelor. 
Centrul funcționează într-o modernă 
clădire, iar cursurile sunt adaptate 

u
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în cei patru ani de existență, njVel european și international.
institutul a format peste 1.800 de . Academie CISCO' (CISCO Network 
persoane, 
dispunând de un 
corp didactic de 
21 de profesori.

Spațiul 
n d e

funcționează 
Institutul 
Multimedia 
Româno- 
Elvețian este 
luxos, confortabil 
și primitor cu săli 
moderne cu 70 
de computere, 5 
servere, 4 
videoproiectoare 
și table 
magnetice, o 
sală de 
conferințe de 100 
de locuri, iar la 
etaj cu regim de hotel - zece camere și 
două apartamente.

Datorită seriozității și calității 
formărilor institutului; s-au obținut până 
în prezent mai multe certificări naționale 
și internaționale.
• Centrul teritorial CPI (Centrul 
de Pregătire în Informatică 
București) pentru formările IT și

! limbi străine.
• Reprezentant regional ECDL 
(European Computer Driving

! Licence) pentru cursuri de inițiere 
IT și examinare în vederea 
obținerii Permisului European de 

i Conducere a Calculatorului.
i • Centru acreditat ECL
i (European Consorțium of
i Languages) pentru cursuri și
i examene în vederea obținerii 

certificatului ECL, recunoscut la

cursanților, existând o ofertă diversă de 
cursuri: operare PC (după programe 
europene), 60 de ore (375 RON), limbi 
străine, 40 ore (300 RON), contabilitate 
informatizată, 50 ore (550 RON), 
administrator rețea, 50 ore (500 RON) și 
proiectare, 50 ore (500 RON). Dar cea 
mai importantă activitate o reprezintă 
cursurile de webdesigner și web 
programator cu atestare de la 
Universitatea Haute Ecole din Elveția, cu 
o durată de un an.

Academy) pentru cursuri și certificare CISCO, 
în vederea dobândirii de abilități profesionale 
în domeniul rețelelor de calculatoare.
• Atestare elvețiană din partea HE-ARC 
(Haut Ecole ARC) pentru formarea de înalte 
competențe în meseriile Web.

Mihai IONESCU

s

societatea românească 
tumultos dezorientată și teribil de 
fragmentată și stratificată social mai ceva 
ca America a mai rămas o singură portiță 
de salvare în eterna tranziție spre haosul 
integrării europene Și al pierzaniei și 
anume, educația.

Se știe că aceasta din urmă se 
realizează, după efectuarea celor șapte 
ani de acasă, prin intermediul școlii, deci, 
în instituțiile de învățământ. Acestea, pe 
lângă cele clasice: școli, licee, universități 
de prestigiu s-au îmbogățit și dezvoltat cu 
tot felul de alte noi forme de pregătire mai 
mult sau mai puțin recunoscute și 
instituționalizate. Nimic rău în asta.

însă, în urbea noastră Deva, spre 
exemplu există, din păcate, așezate 
strategic tot felul de localuri “plantate” în 
jurul instituțiilor de învățământ, în care 
elevii și studenții își petrec pauzele 
școlare care cel 
“prelungiri" cu 
educativ. .

Factorii

mai adesea se lasă cu 
mult peste programul

răspunzători, profesori, 
polițiști comunitari nu mai prididesc să-i 
„culeagă” pe chiulangii trimiși la școală pe 
spezele părinților din locantele în care 
duduie manelele, mișună vagabonzi și tot 
felul de comercianți dubioși și liberi de . 
orice autorizație și unde minorele liceene 
se dau în stambă vorbind dulce la celular 
(numai cât au credit) și își etalează 
formele în minijup doar doar le-o remarca 
vreun „sponsor” căci nu-i așa se 
pregătesc să intre în viață și societate nu 
demn1 și cinstit așa cum le vor părinții și 
profesorii (ambele categorii penibil și 
rușinos remunerate) ci după cele ale lui 
... Guță!

Absenteismul școlar și așa 
încurajat de lipsa de orizont și perspectivă 
a tinerilor garantate de guvernanți doar lor 
și clientelei politico-economice și aferent 
odraslelor mai sus menționatei categorii 
trimise la școli de renume în străinătate

(ahăhă! încă de pe vremea Iu' toarășu’) ■ M Jl w _ 4 ■ ■
unde nu s-a auzit (încă!) de copilu-minune I |*f| |TT I I |T| CS |
nu știu care și unde locurile de distracție I Iwl I I I I I
pentru tineri sunt plasate la kilometrii | 
distanță de școli și licee.

Acest mediu infectîn care se zbat j 
tinerii, lăsați de izbeliște deliberat și | 
programat, nu trebuie să ne sperie pentru ■ 
că el este prezent peste tot: pe stradă, în ! 
gări, în mijloacele de transport urban. Aici J 
putem da exemplu societatea deveană de I 
transport urban Tirius Trans ale cărei I 
servicii dublează zăngăneala penibilă a | 
lăutarilor treziți la. pofta de îmbogățire | 
rapidă pe seama strivirii bunului gust cu | 
înghesuiala atroce în care sunti 
„transportați” călătorii așa câte 30-40 (16 ■ 
pe scaunej.că de' biletul e doar 1 RON pe j 
când licitațiile devin tot mai dese și ... J 
costă. Mai rămâne să se introducă muzica I 
manelistă la prefectură, primărie și poliție, I 
iar judecând după fundătura (americanii îi | 
zic DEADEND) în care se află întreaga j 
națiune... n-arfi delocexclus!)

Concluzia ce rezidă din aceste ■ 
triste realități poate fi doar una singură:! 
românilor înșelați și dezorientați li se oferă ■ 
posibilități de defulare de un feedback I 
penibil și rușinos și asta pentru că I 
Tăriceanu et comp au băgat la tărtăcuță | 
un vechi și etern valabil dicton latinesc | 
care zice că „dacă PANEM estem, bani să | 
o cumperi nu estem, atunci dăm peste tot i 
circensem” la toate orele de audiență și în ■ 
toate locurile publice nemaicontând decât! 
cantitatea, asta în condițiile în care j 
„calitatea” veniturilor populației lasă foarte I 
mult de dorit (nu toată lumea are „dreptu” I 
ce aduce 20 milioane euro în cont precum | 
Tăriceanu sau care transbordează valută | 
cu Taromul în China precum în cazul j 
„detronatului” Bombonel!)

. Să mai zică cineva că românii n-! 
au învățat nimic de la latini!

în rest noi vă dorim din suflet să I 
vă descurcați cât puteți mai bine și să trăiți I 
măcar ca Bodo cel al fiicei lui Băsescu!

BOGDĂNEL LUCIAN IOAN I
I

Veteranii celui de-al doilea război' 
mondial, cu toată sinceritatea, că în ultimii 
ani am întâmpinat și întâmpinăm și azi “Ziua 
Națională a României 1 Decembrie” cu un 
dublu sentiment:
• cu sentimentul vibrant și luminos de 
mândrie națională față de realizarea Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 1918, prin Marea 
Adunare Națională de la Alba lulia.
• cu un sentiment de grea și profundă 
dezamăgire, deoarece în cel de-al doilea 
război mondial, deși din armata română, din 
care am făcut parte și noi, au căzut pe 
câmpurile de bătălie 800 de mii de ostași 
români luptând pentru reîntregirea 
României și eliberarea întregului popor 
român, partea de răsărit a patriei noastre cu 
locuitorii' săi a rămas în afara hotarelor 
istorice a României.

Prin hotărârea regimurilor 
tptalitariste ale lui Hitler și Stalin, 
concretizate în tratatul de tristă amintire 
cunoscut sub denumirea de “Pactul 
MolotoV-Ribbentrop”, în 1940 României i s- 
au răpit: Basarabia, nordul Bucovinei și 
Ținutul Herța și răpite au rămas și în ziua de 
azi...

Veteranii celui de-al doilea război 
mondial, atâția cât mai suntem azi, ducem 
cu noi spre soare-apune regretul și 
mâhnirea de a nu putea lăsa urmașilor 
întreaga Românie “Dă la Nistru pân' la Tisa”, 
așa cum ne-a hărăzit-o Dumnezeu și cum 
ne-au încredințat-o moșii și strămoșii noștri 
spre păstrare și folosire până la sfârșitul 
veacurilor...

De aceea, stimați contemporani, 
vă încredințăm dumneavoastră și urmașilor 
urmaților dumneavoastră mesajul solemn 
de a continua lupta dreaptă pentru 
integritatea României și libertatea poporului 
român nu cu armele războiului ci cu armele 
păcii, ale înțelepciunii, inteligenței, ale 
istoriei, adevărului și dreptății.

Socotim că această luptă dreaptă 
și sfântă pentru neam și pentru țară trebuie 
dusă fără complexe, fără sincope și timorări, 
cu hotărârea, curajul și demnitatea ce ni le 

conferă onestitatea vieții istorice parcursă de 
poporul român între celelalte neamuri ale 
Pământului.

Dumnezeu să binecuvânteze România 
și poporul român, precum și pe toate celelalte 
popoare, neamuri, limbi, rase și religii ale lumii și 
să le dea înțelepciunea, voința și puterea să 
scoată războaiele din viața oamenilor, ca 
omenirea să trăiască în pace, înțelegere, 
prietenie și dragoste, căci dacă dragoste nu e, 
nimic nu e!

Profesor Dumitru Susan, col (r) 
-veteran de război-
Se sting veteranii

Privește, copile, cum trec veteranii 
în șiruri tăcute, bătrâni luptători, 

Se duc! Se topesc și-odată cu anii 
Dispar în neant, anonimi călători.

Se sting veteranii, albiți tot mai tare 
încet, în tăcere și-n taină se sting, 

Imaginea lor slabă dispare 
Ei nu se vaită și nici nu se plâng.

Privește-i! Respiră, mai sunt încă vii 
Și-așteaptă să sune...un ultim atac, 
Căci astăzi sunt iarăși in linia-întâi 

Și-așteaptă semnalul! Și rabdă și tac!

Privește-i trecând împăcați spre vecie, 
Pășind maiestuos, ca lumea să știe 
C-au fost demni, nu s-au plâns, n-au 

crâcnit!
Au luptat, au muncit, au tăcut...și-au murit!

De-aceea, copile, când trec veteranii 
Cu fețele supte, de sfinți bizantini, 
Oprește-te-n loc, căci ei sunt titanii 
Istoriei noastre și lor să te-nchini!

Sunt condeie sfinte! Cât pâlpâie încă, 
Mai dă-le onorul, c-așa slăbiți și modești, 
Ți-au clădit viitorul în piatră și-n stâncă 

Și-au murit pentru țara în care tu să trăiești!

Gheorghe LĂCĂTUȘU 
-veteran de război-
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Denumită generic “Logica 
trinitară o concepție autohtonă 
asupra misticii creștine”, 
continuăm o gamă de articole ce au 
o titulatură aparent pretențioasă. La 
o primă privire. Tematica va urmări 
însă doar intrarea în disputa 
intelectuală și ecumenică, în 
contradictorialitate iar nu în 
contradictoriu cu sectarismul, 
autorul acestui proiect 
considerându-se și acționând ca un 
simplu trăitor ortodox. Plecăm 
dela faptul că rugăciunea isihastă 
nu poate fi tratată ideativ ci ca 
meditație mental - raportată la 
inimă. Rugăciunea nu este 
“pietism", nici metafizică, nicidecum 
nu trebuie plasată în tehnica 
energetică. Chiar dacă se 
întrepătrunde ca sistem de analiză 
cu cele sus menționate, rugăciunea 
poate fi definită taina numirii, 
chemării și întâlnirii cu chipul 
persoana hristică citându-l pe 
părintele monah Gh. Ghelasie dela 
Frăsinei. Trecerea în cuvântul 

hristic și mai apoi din ishia inimii" în 
biserica vie proprie, unde 
liturghiseste însuși Domnul Hristos, 
unde mintea se roagă și ascultă 
ritualul Sfântului Duh, însuși 
liturghisirea lui Hristos, e mai 
presus de minte, e proprie și 
simplului mirean. în context, se 
cuvine să credem că din taina 
sfintei liturghii oficiate de Sfinții 
Părinții, deosebit de complexe și 
uneori greu de înțeles după 
rânduiala - tipic sau felul în care se 
face grăirea, trebuie definit un mod 
cert de individualizare a creștinului 
ortodox, în fața îndumnezeirii, prin 
dihovnicul ales ori preotul paroh cât 
și direct prin sfânta rugăciune a 
inimii. Chemarea și întâlnirea cu 
chipul hristic, în intimitatea de 
nepătruns a eu-lui, cu specificitatea 
atât de personală și în afara 
influenței înconjurătorului se 
produce în ceea ce numim 
identitatea în individualitate, 
specifică și superioară ortodoxiei, 
dovedindu-se o mare capacitate de 

cuprindere în specificitatea fiecărui 
individ, dar definită în 
contradictorialitate cu sintagma 
“identitatea în comunitate”, 
caracteristică în general 
neoprotestantismului capabil de 
adaptabilitate, chiar de modernism. 
Sintagma ultimă se propune și ea 
ca fiind obiectul unor dialoguri, cu 
încercare de analiză a întregului 
șirag spectacular, al participării de 
grup posibil manipulat, al extazului 
ce uneori poate duce spre fanatism. 
Buna credință și faptul că nimeni nu 
se poate declara deținătorul 
adevărului absolut mă fac să cred 
că suntem protejați de riscul 
generării unei cât de mici erezii. Nu 
ne-am putut opri în a reda o filă de 
acatist, înainte de a menționa ca 
semnele harului sunt acestea: când 
vine la Om Harul Preasfântului Duh 
îi adună mintea și-L face să fie cu 
luare aminte și smerit, aducându-i 
aminte de moarte, de păcate, de 
judecata viitoare dar mai ales de 
osânda veșnică. Harul Sfânt îi face 
sufletul a se frânge ușor, de 
plângere și de tânguire, cu ochii 
liniștiți și plini de lacrimi. Atunci 
mintea omului parcă este răpită de 
acea lumină a conștiinței 

Dumnezeiești. Atunci, inima i se 
face senină și blândă, se dă iveală 
la roadele Sfântului Duh precum 
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, compătimirea, iubirea, 
smerenia prin care sufletul omului 
primește o bucurie de negrăit’’.

încheiem cu vorbirea părintelui 
monah Gherasim de la Poiana 
Pustnicului Lainici, Mare este 
Dumnezeu și minunate sunt 
lucrurile Lui I Experiența părintelui 
Gherasim la Muntele Athos l-a adus 
cu totul în lume și printre creștinii ce- 
I înconjoară azi. A început să 
trăiască printre ei. Că au fost și alții 
la Sfântul Munte Athosl. Lucrul 
hainelor sufletelor nostre nu se 
termină decât atunci când vom 
pune mâinile pe piept - glăsuiește 
precum ava Arsenie. în Poiana 
Pustnicului, unde-și face în liniște 
rugăciunile, priciul are dedesupt un 
coșciug. întrebat fiind ce cred, 
copleșit de sensuri ce nu le 
înțelegeam atunci, azi cred că astfel 
se învinge, înconjurat de icoane și 
în profunzimea rugăciunii în fața 
icoanei Maicii Domnului, teama de 
moarte regăsit în liniștea plutind 
prin misterul Poienii Pustnicului.

Dincolo de orice apreciere ori
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de lipsa acesteia, în soseaua 
națională, falnica Monăstire Lainici 
a devenit o adevărată uzină de 
tranzit religios. Poziționată între 
cele două regiuni românești - 
Transilvania și Oltenia - se simte 
nevoința de a te opri. Monahi și 
mireni sporovăiesc, umblând 
grăbiți, cu capul plecat. Vara, cei 
aflați în tranzit nu se sfiesc să intre 
în bermude și șlapi. înăuntru se 
cădelnițează. Afară se sfințesc 
mașini. Se dau pomelnice. La ușile 
monahilor preoți se stă la coadă și 
se fac spovedanii. Se intră și se iese 
de-a valma din marea biserică, cea 
nou ridicată. Afară, cu glas de 
heruvimi, muzica psaltică iese din 
difuzoare puternice și creează o 
atmosferă de basm. Bărbați și 
femei, copii duși de mânuță și 
cerșetori intră și ies, se închină și 
trec apoi mai departe spre Ardeal 
ori Oltenia. Deasupra furnicarului 
religios - în vârful muntelui - Biserica 
din Cer ș/ Monahul Gherasim 
așteaptă sfințirea formei celei mai 
înalte a spiritualității ce presupune 
mutația dela lume la Sfântul Duh, ca 
stare premergătoare a întâlnirii cu 
divinul.

Noiembrie 2006 • Traian Oproni

Sugestii pentru 
timpul liber care a 
trecutf?)

La periferia Micului 
Paris - la periferia 
Europei
•Dicto, mamă, luna-n par! /Aș 
ce, bulectrica!

într-un sfârșit - dar nu tocmai 
fericit, putem spune că intrăm cu 
pași de Guliver, în Europa. Se 
vede asta pe toate canalele de 
știri, începând cu ale noastre și 
mergând până la BBC ori CNN. 
Nicidecum nu e vorba despre 
creșterea nivelului de trai, despre 
construcția primului kilometru de 
autostradă, despre școli ori spitale 
mai de Doamne-ajută, sau despre 
alte lucruri de acestea, oarecum 
firești într-o societate cu pretenții, 
și chiar cu exigențe maxime. Din 
păcate, ne-am trezit brusc și dintr- 
odată, cu răzmerițe ciocolatii pe 
străzile din vestitul cartier de 
epocă al Bucureștiului, numit 
țanțoș Ferentari. Importate de la 
periferiile Parisului, unde așa-zise 
categorii sociale defavorizate au 
ajuns să dea foc la tot ce le-a ieșit 
în cale, de la mașini parcate pe 
trotuare la autobuze, mașini de 
poliție și de pompieri. Dacă acolo 
drama a pornit de la un fenomen 
de genul celui din Los Angeles, de 
la mijlocul anilor 80, fiind vorba 
despre un incident soldat cu 
victime, între polițiști și indivizi „de 
culoare”, la noi faza cea mioritică 
se petrece pe fondul unei „pene” 
de curent puse la cale cu dibăcie 
și sălbăticie birocratică, tocmai de 
către SC Electrica SA. Ca de 
fiecare dată în România, nimeni 
nu are dreptate, în timp ce toată 
lumea are dreptate !... Ăia cu 
stâlpii și cablurile de curent s-au 
tot plâns ani de-a rândul că sunt 
furați ca-n codru (unde nu e curent 
electric, dar așa vine vorba n.n.) 
și-atuncea s-au gândit că e mai 
bine să taie de tot curentul, 
undeva într-o parte a Ferentari- 
ului care se cheamă Zăbrăuți. 
Cine știe, poate le-o fi plăcut cum 
sună toponimul, de li s-a pus pata 

atât de...categoric. Și cum nu se 
putea mai al dracului, s-a nimerit 
ca toate astea să se întâmple în 
sectorul 5 al Capitalei României, 
guvernat cu îndârjire de 
proaspătul laureat la bacalaureat, 
nimeni altul decât fiorosul Daniel 
Marian zis și Vanghelie (pentru ca 
să se știe că nu suntem nicidecum 
oareșce neamuri, am făcut eu 
sublinierea dinainte, în locul altora 
n.m.). Și totodată, în plin fief 
țigănesc, unde de regulă nu prea 
stă nimenea cu mâinile în sân 
până să pună mâna pe pari, cuțite, 
săbii ninja, pistoale, iar mai nou pe 
chibrituri. Crezând întâi că o fi 
vorba doar de un foc de paie, D.M. 
Vanghelie a zis că-i treaba 
pompierilor care n-au decât să se 
descurce. De-abia însă când au 
luat foc și mașinile pompierilor de 
mâna răzvrătiților, domnul primar 
care e și al ăstora că de-aia l-au 
votat, s-a dus în mijlocul mulțimii 
cu pieptu-i de aramă, să 
potolească spiritele încinse 
undeva până la o mie și ceva de 
grade. Iar gândul că seamănă 
până la urmă a campanie 
electorală de-aia porcească , ne-a 
venit pur și simplu fără să ne dăm 
seama... Și asta, abia după ce un 
alt individ obsedat de propria-i 
imagine, Gigi de la stână cu 
piscină, autointitulat Războinicul 
Luminii (dacă era, Doamne 
ferește, președinte, s-ar fi chemat 
de unul singur Cezar n.n.), s-a 
oferit pe dată să dea acolo 
300.000 de euro contribuție la 
branșarea cu electricitate a celor 
în cauză, care nu-s chiar puțini și 
mai sunt și războinici dovediți, așa 
că știe el Gigi pe-ale cui voturi le 
cumpără...!; însă, nu-i așa, gestul 
contează.. Iar până la urmă, să 
sperăm că totul va fi bine 
deoarece cam pe când vor apărea 
aceste rânduri va pâlpâi și 
bulectrica de Zăbrăuți, după cum 
sună promisiunile unora și altora. 
Rămâne însă, ideea că violența e 
cea mai accesibilă și cea mai 
eficientă soluție de rezolvare a 
tuturor problemelor, fie că e vorba 
de România, ori de Franța, ori de 
Bagdad ș.a.m.d. Se vede asta, 
cum ziceam, pe toate canalele de 
știri,nu-i așa?

Daniel Marian

Doi îngeri călători s-au 
oprit să-și petreacă noaptea în 
casa unei familii înstărite. Familia a 
fost rea și a refuzat să-i lase pe 
îngeri să înnopteze în camera de 
oaspeți. în schimb, le-a oferit o 
cămăruță în subsol. în timp ce își 
făceau paturile, îngerul cel bătrân 
a văzut o gaură în perete și a 
reparat-o imediat. Când îngerul cel 
tânăr l-a întrebat de ce, celălalt 
înger i-a răspuns: "Lucrurile nu 
sunt întotdeauna ce par a fi". în 
noaptea următoare îngerii au 
ajuns să se odihnească în casa 
unui om foarte sărac, dar foarte 
ospitalier, țăran ce locuia 
împreună cu soția lui. După ce au 
împărțit cu ei puțina mâncare ce o 
aveau, i-au lăsat pe îngeri să 
doarmă în patul lor, unde se 
puteau odihni în voie. Când s-au 
trezit a doua zi, îngerii i-au găsit pe 
țăran și pe soția lui plângând. 
Singura lor vacă al cărei lapte era 
singurul lor venit, murise pe câmp, 
îngerul cel tânăr s-a înfuriat și l-a 
întrebat pe cel bătrân! cum se 
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poate întâmpla un asemenea 
lucru? "Primul om avea tot și totuși 
l-ai ajutat", a spus el. "A doua 
familie avea atât de puțin, dar era 
în stare să împară totul, și tu i-ai 
lăsat vaca să moară". "Lucrurile 
nu sunt întotdeauna ce par a fi", i-a 
răspuns îngerul cel bătrân. "Când 
am stat în subsol am observat că în 
gaura din perete era depozitat aur. 
De vreme ce stăpînul era obsedat 
de lăcomie și era incapabil să-și 
împartă bogăția cu altcineva, am 
astupat zidul ca să nu o mai 
găsească. Noaptea trecută când 
am dormit în patul familiei de 
țărani, îngerul morții a venit după 
soția lui. l-am dat în schimb vaca. 
Lucrurile nu sunt întotdeauna ce 
par a fi. Uneori chiar așa se 
întâmplă când lucrurile nu 
se desfășoară așa cum ar trebui. 
Dacă ai credință, e nevoi doar să 
crezi că orice întâmplare este 
întotdeauna în avantajul tău. S-ar 
putea să nu știi (să nu afli de ce 
anume te-a păzit Dumnezeu) ... 
Unii oameni intră în viata noastră 

și pleacă repede... Unii ne devin 
prieteni și stau aproape de noi... 
lăsându-și minunatele amprente 
asupra inimii noastre... și noi nu 
mai suntem aceiași pentru că ne
am făcut un prieten bun!!! Ieri a 
trecut. Mâine este un mister. Astăzi 
este un dar. De aceea se cheamă 
prezent (de la present=dar)! Cred 
că viața aceasta este deosebită... 
trăiește și savurează fiecare 
moment... la acest mic înger și 
ține-l aproape de tine. El este 
îngerul tău păzitor trimis să 
vegheze asupra ta. Acesta este un 
îngermai deosebit... tu trebuie să- 
I trimiți și altor persoane după ce 
faci acest lucru pune-ți o dorință ... 
dacă l-ai trimis, dorința ți se va 
împlini și îngerul va veghea 
asupra ta pentru totdeauna... Dacă 
nu ... lacrimile lui vor curge și nici o 
dorință nu va mai fi îndeplinită... 
Acum, nu uita această întâmplare, 
pentru că vine de la un înger 
aparte. Cineva are nevoie de tine. 
Transmite-i această poveste.

mailto:office@iim.ro
http://www.iim.ro
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Comuna Certeju de Sus 
este amplasată la o distanță de 
24 kilometri nord de municipiul 
Deva, fiind străjuită de Munții 
Metaliferi la o altitudine medie 
de 417 m. Are în componența 
sa nouă sate și un cătun: 
Certeju de Sus, Hondol, Bocșa 
Mare, Bocșa Mică, Săcărâmb, 
Măgura-Toplița, Toplița- 
Mureșului, Nojag, Vărmaga și 
cătunul Codru, cu o populație 
de 3472 de locuitori și o 
suprafață de 8965 hectare. 
Datorită așezării sale într-o 
zonă muntoasă greu 
accesibilă, Săcărâmbul a fost 
în timpul răscoalelor conduse 
de Avram lancu și a celor 
conduse de Horia, Cloșca și 
Crișan, un loc excelent de 
refugiu, atât pentru cei urmăriți 
de autorități, cât și pentru cei 
care erau în pericol de a-și

pierde viața datorită 
evenimentelor din acele 
timpuri. Cu privire la aceste 
evenimente, există pe plan 
local o serie de legende, 
privind însuși trecerea 
“Crăișorului Munților”, Avram 
lancu, prin localitate și 
îndemnul acestuia la luptă 
adresat minerilor din 
Săcărâmb, localitate ce 
aparține comunei Certeju de 
Sus și se află la o altitudine 
cuprinsă între 600 și 1000 m, 
fiind situat în masivul Setras, la 
extremitatea de sud-est a 
munților Metaliferi. Numele 
localității provine de la 
prezența unui minereu de aur 
de cea mai pură calitate, numit, 
după chiar numele localității, 
săcârămbita.

Primii mineri care s-au 
stabilit în localitate au ajuns în

anul 1746, iar în 1858 erau 2384 
de locuitori, majoritatea de 
naționalitate română , dar și 
coloniști din: Italia, Austria, 
Germania, Boemia, Ungaria, 
Dalmația, etc.

în perioada 1852-1944 
Săcărâmbul a fost vizitat de 
diferite somități mondiale în 
materie de minerit, din: 
Germania, Ungaria, Olanda, 
Suedia, Cehoslovacia, Austria, 
Turcia, Brazilia, Japonia, SUA 
și Anglia.

în 1928 se extrăgea de 
la Săcărâmb 101 kilograme 
de aur, însă și la ora actuală 
mai există destule filoane care 
așteaptă să fie descoperite și 
exploatate. Din păcate, la ora 
actuală, mineritul a devenit o 
ocupație de domeniul 
trecutului, datorită masivelor 
restructurări din domeniu.

Locul nașterii: Deva, 22.10.1964
Studii: Școala Militară de Ofițeri Activi Sibiu 

Facultatea de Drept Sibiu
Starea civilă: necăsătorit, 2 copii
Apartenența politică: membru PNL

3,5 kilometri în Săcărâmb. INVESTIȚII PENTRU VIITORUL EURO
S-au executat și o serie de »

lucrări de investiții pe îmbunătățiri Din totalul de 3.472 de locuitori,

Manager și bun 
organizator, liberalul Petru 
Adrian Câmpian, nu lasă 
nici o clipă din mână 
frâiele primăriei. Mereu 
între oameni, ascultându- 
le oful, de când este 
primar a reușit să pună 
ordine în ograda sa. A 
introdus încălzirea 
centrală la: primărie, stația 
de apă, căminul cultural și
școala generală din centrul de Nici religia nu a fost d
comună și la școala generală din 'a 0 Par^e și în fiecare an cele 
Bocșa Mică biserici de pe raza corni

_ . x anual fiind funciare de 5,4 miliarde lei în CertejuTot pe perioada mandatului Pornind ajutoare, 
s - a u ♦ ■C’

făcut |E 
reparații |
capitale la 'mL 'r-i
căminele j 1 ’ WljWR
culturale g||f: ‘ 
din Certej, ® 1 Mim__ - -
Săcărâmb, f
Hondol și | Off
Vărmaga și 
la școlile BBwr*; '• 
generale 
din Certej, Bocșa Mică, 
Săcărâmb și Vărmaga și s-a Săcărâmb a fost finalizat un alt 
introdus apa în școlile generale l°ca§ de cult în anul 2005. In 
din Certej, Hondol și Bocșa prezent se lucrează la biserica 
Mică din Hondol și la Capela din
____________ _________________  Vărmaga, iar la biserica din

Certej a fost introdusă 
încălzirea centrală și a fost 
schimbat acoperișul, acesta 
fiind acoperit cu tablă de 
cupru.

Din totalul de 60 de 
kilometri de drum, 41 kilometri 
sunt de drum comunal și 19 
kilometri de drum județean. 
Au fost asfaltați 2,7 kilometri 
de drum Nojog -Vărmaga și

alocați între de Sus și Bocșa Mică. De asemenea 
50 și 150 pentru a se evita inundațiile au fost
milioane lei, 
din partea 
primăriei, în 
funcție de 
necesități. 
La Bocșa 
Mică se află 
în fază de 

o 
ă 
la

finalizare 
nou 
biserică,

construiți peste 4 kilometri de șanț 
de drenaj și 16 podețe, a fost 
decolmatat 
pârâul 
C e r t e j , 
pârâul 
Făierag și 
pârâul 
Nojag, alte 
asemenea 
proiecte 
aflându-se 
in atenția 
edilului șef.

abonați, și servicii de 
în sistem de conectare 
în cadrul Școlii Generale 
V-VIII din centrul de

1.200 de persoane sunt 
consumatori de apă potabilă, 
numai pe raza comunei Certeju 
de Sus existând peste 100 de 
foraje la adâncimi de peste 750 
m și o rețea de canalizare de 
aproape doi kilometri dar și 
peste 100 de fose septice.

în momentul de față, 
primăria a demarat un proiect 
pentru înființarea unei rețele de 
distribuție a gazului metan, în 
lungime totală de 12 kilometri.

Există telefonie fixă în comună cu 
252 de 
internet 
Dial Up, 
clasele
comună existând o modernă clasă 
de informatică cu un număr de 20 
de calculatoare, iar celelalte cinci 
școli primare de pe raza comunei 
au în dotare câte un sistem 
informatic complect.

în anul 2007 va fi dat în 
folosință noul sediul al primăriei, 
clădire modernă pe două nivele, 
vor mai fi asfaltați 2,4 kilometri de 
pe traseul Certej-Măgura-Toplița 
și 3,6 kilometri în Vărmaga. Tot în 
2007 se are în vedere 

introducerea încălzirii 
centrale în școlile din 
Săcărâmb și Hondol.

în prezent primăria 
dispune de 16 utilaje 
proprii cu care se execută 
lucrările de drumuri, 
decolmatări și șanțuri de 
pe raza comunei, ceea ce 
aduce însemnate 
economii bugetului local.

Stejărel IONESCU


