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LIBER LA DESCHIDEREA UNEI AFACERI [Editorial
IDELE ÎN CARE NU NE-AM NĂSCUT

După ce auzi siderat că salariile și pensiile vor rămâne 
aproape pe loc. Nu și prețul alimentelor și utilităților. Dacă mai 
ai și lehamitea celui îndoctrinat cu ideea că de la fix întâi 
ianuarie a devenit cetățean european. Birocrații te privesc 
imuni din spatele lentilelor, visând la lefuri exorbitante. 
Transhumanță, taxe de înmatriculare, ministrul Vlădescu 
grețos, alimente cu e-uri, mulsul electric al cetelor îndobitocite, 
falși profeți, escroci, gogomani, parlamentari cu buzunarele 
burdușite. Totul get-beget european.

Pe urmă citești despre o fostă deputată germană care 
după expirarea mandatului s-a apucat să își caute o slujbă. Are o 
familie de întreținut. Refuzată peste tot, s-a apucat de făcut 
curățenie cu mătura. Ai noștri nu vor proceda niciodată așa. 
Virusul comunist și visul capitalist. Printre ele, generațiile de 
sacrificiu. Să nu te miri. Vine o zi în care îți vine să te piși pe ea 
de viață din spatele unui ecran prin care privești cu ochii beliți 
cât cepele frajurii bunei speranțe de a fi socotit om. Apoi 
urmează o încălzire globală ce îneacă totul în haos. Cetățenia 
europeană abia hașurată. Moartea rămâne tot sărăcăcioasă.

DANIEL MARIȘ
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MĂCELUL
De cel puțin zece ani 

încoace, poporul roman este 
supus unui măcel continuu. 
Zilnic mor zeci de copii, tineri, 
femei, bărbați, oameni în 
vârstă... După statisticile date 
publicității, anual pierdem 
circa trei mii de cetățeni în 
acesta hecatombă. Nu este 
vreun complot al iudeo- 
masoneriei împotriva națiunii 
române și nici nu este o 
conspirație a iredentiștilor 
unguri împotriva României. 
Pur și simplu, este vorba de 
accidentele rutiere, de ceea ce 
se petrece permanent pe 
șoselele țării noastre. 
Comparată cu Franța, de 
exemplu, care nici ea nu stă pe 
roze în Europa, România are 
de două ori mai multe 
accidente mortale raportat la 
numărul de locuitori! Acest 
trist fenomen are două 
categorii principale de cauze:
- cauze obiective: lipsa unor
șosele de calitate, inexistența 
unei rețele de autostrăzi 
corespunzătoare numărului de 
automobile înmatriculate în 
România ;
- cauze subiective: lipsa de 
educație rutieră (și nu numai) 
și criza morală și 
civilizațională prin care trece 
România. Multe dintre victime 
s-ar mai fi putut bucura de 
viață, dacă toți factorii de 
răspundere, toate organele în 
drept, toate instituțiile 
(inclusiv familia ca instituție) 
și-ar fi făcut datoria.

în primul rând, 
constatăm cu indignare că în 
cei 16 ani care au trecut de la 
revoluție s-au construit în total 
circa 100 km de autostradă, în 
timp ce într-o țară ca Ungaria 
se construiesc anual 150 km de 
autostradă ! La noi, prioritatea 
numărul unu a fost socotită 
posibilitatea de deplasare a 
„burgheziei proletare” spre 
litoral, astfel încât s-a început 
construirea „autostrăzii 
turistice” dintre București spre 
Constanța. în același timp, s-a 
început și modernizarea unor 
șosele „electorale” în 
Moldova, deoarece 
majoritatea decidenților din 
domeniu proveneau din acea 
regiune și, în același timp, cele 
mai bune afaceri și cele mai 
bănoase comisioane puteau fi 
încasate de la clica drumarilor 
din cercul de prieteni din 
propria regiune. Puțin conta că 
în Moldova traficul era 
nesemnificativ sau că nici un 
traseu european nu trecea prin 
acea regiune. Puțin conta că 
România tindea să se integreze 
în Europa de Vest astfel încât 
ar fi trebuit să construiască

legăturile rutiere pornind de la 
granița vestică. Puțin conta 
interesul economic și politic al 
țării, în fața lăcomiei unei clici 
fără repere morale. Chiar și 
acum, în ceasul al 12-lea, se tot 
amână construirea autostrăzii 
spre vest, se programează nu 
știu ce autostrăzi și șosele 
rapide spre Buzău și se repară 
pentru a suta oară autostrada 
București Pitești, sursă sigură 
și inepuizabilă de comisioane 
grase. în al doilea rând, este 
vorba de criza morală pe care o 
traversăm. S-ar putea spune că 
este vorba de o răzbunare de 
dincolo de mormânt a lui 
Ceaușescu: el a reușit să 
făurească „omul nou” pe care 
ni l-a lăsat „moștenire”, cel 
care ne conduce și se impune 
în viața economică, politică și 
socială a României. Este 
„omul nou”, așa cum și l-a 
dorit orice dictatură, individ 
semidoct, cu grad redus de 
civilizație, egoist, fără 
scrupule și fără limite morale, 
fără nici un respect pentru 
tradiții, reguli sau legi. Există 
grave carențe în educarea 
tineretului, atât în familie cât și 
în școală. Acea educație 
elementară care asigură „cei 
șapte ani de acasă”, acel 
minim „bun simț” esențial 
pentru o conviețuire normală 
în societate, nu mai sunt 
transmise de la o generație la 
alta, nu mai sunt predate către 
tineri. Dar acesta este un alt 
subiect, care merită tratat 
separat. Din vasta categorie a 
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personajelor tranziției, noi ne 
ocupăm doar de segmentul 
acelora dintre cetățeni care 
participă la haosul numit 
„circulație”. Putem începe cu 
așa-numitele „modele”, 
oamenii cu bani și/sau cu 
putere, cei care sunt imitați de 
cei tineri sau de mai puțin 
tineri. Pe șoselele noastre,cele 
mai vizibile mașini sunt cele 
conduse de demnitari. Fie că 
sunt parlamentari, membri ai 
guvernului sau simplii 
primari, ei încalcă cu 
nonșalanță legile și regulile de 
circulație, iar poliția se face 
preș în fața lor. Dacă mai 
trebuiau exemple în acest sens, 
aceste „personaje” ne-au 
demonstrat recent că un 
președinte de consiliu 
județean beat, care adoarme în 
mașina sa la un semafor, este 
scutit de testul de alcoolemie și 
nu pățește nimic, în timp ce 
muritorii de rând care nu se 
dau la o parte din fața unui 
convoi de protocol, își pierd 
carnetul de conducere. In 
aceste condiții, „baronii” 
locali copiază modelele și își 
exercită influența în toate 
situațiile delicate. Ei circulă în 
mașini elegante și puternice : 
BMW, Mercedes sau Ferrari, 
care însă adeseori pierd 
direcția din cauza vitezei sau a 
alcoolului ingurgitat de șoferii 
lor și sfârșesc într-un pom sau 
în Dâmbovița. Din păcate, 
mașinile puternice protejează 
doar viețile lor, în timp ce lor le 
cad victime oameni nevinovați 

aflați adeseori în tradiționalele 
Dacii sau pe jos.

Alături de aceștia, 
apar „băieții de băieți”, 
„beizadelele” care pot face 
orice și nu se clintește nici un 
fir de păr de pe capul lor. 
Există exemple celebre în 
domeniu, cum ar fi juniorii 
Răducanoiu sau trist celebrul 
Covei.... Și aceștia au luat 
obiceiul de a compensa 
slăbiciunile lor intelectuale, 
fizice și complexele de 
inferioritate prin caii putere ai 
mașinilor lor. Ei încalcă cu 
bună știință regulile de 
circulație, îi provoacă de-a 
dreptul pe agenții de circulație 
știind că ei înșiși sunt 
intangibili, pentru că „tăticul 
rezolvă totul”. Ei nu suferă să 
stea în spatele cuiva, chiar 
dacă imediat după ce 
efectuează o depășire pe 
muchie de cuțit, trag pe 
dreapta și opresc...Dar au 
arătat lumii întregi că ei sunt 
mai iuți, sunt mai tari, ei stau 
„în față”! Vai de cel care 
îndrăznește să la stea în cale! 
Aceștia vor fi semnalizați cu 
farurile, vor fi înjurați, împinși 
cu bara de protecție, depășiți 
cu orice risc, iar apoi să fie 
fericiți dacă nu vor fi bătuți 
sau, eventual (așa cum s-a 
întâmplat mai recent prin 
București) nu se va trage cu 
armele asupra lor.

Și cum, din nefericire 
pentru noi, aceste modele sunt 
prezentate pe toate mediile de 
informare, în presa scrisă, la 
radio și pe toate posturile de 
televiziune, ei sunt imitați și de 
ceilalți tineri care posedă un 
carnet și o mașină... astfel că 
pe șoselele României trebuie 
să fii șofer de excepție ca să

Lumea]--------- de azi
poți evita „piloții de curse”, 
sinucigașii care intră în 
depășiri fără vizibilitate, 
depășesc prin stânga sau prin 
dreapta, dublează coloane, 
iasă de pe drumuri laterale fără 
să se asigure, sau îți taie calea 
fără avertisment. Un profesor 
în vârstă, venit din America, a 
remarcat după câteva drumuri 
făcute pe șoselele noastre că 
până acum nu și-a putut 
închipui că mersul cu mașina 
poate fi o activitate atât de 
periculoasă!

Circulația pe șoselele 
României este caracterizată 
prin agresivitate, obrăznicie, 
nesimțire și riscuri imense și 
inutile! In același timp, politia 
rutieră strălucește prin 
absență, iar persoanele din 
conducerea ministerului 
transporturilor și a agenției de 
drumuri naționale continuă să 
organizeze licitații cu 
destinație prestabilită și 
stabilesc ca primă prioritate 
segmentul de autostradă dintre 
Fetești și Lehliu Gară... 
Problema este că încă nu se 
vede capătul tunelului, încă nu 
a început nici acum construcția 
autostrăzii Nădlac Arad Sibiu 
București și nici pe planul 
educației nu s-a schimbat 
nimic în bine.

De o luna am intrat în 
Uniunea Europeană cu toți 
șoferii proști, cu toți 
complexații care vor constitui 
un pericol public pe toate 
șoselele europene. Să sperăm 
că Europa ne va impune să 
luăm o serie de măsuri care să 
declanșeze procesul de 
schimbare și să asistăm, în 
fine, la stoparea măcelului.

gheorghegrCn
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Băieții CREATIVI 
din energie

Dorel Haiduc intră în lumea 
bună a „băieților deștepți din energie”. 
Până acum, Haiduc nu a ratat nici una 
dintre afacerile cu statul din care se 
putea „mulge” banul public cu 
vrednicie. A câștigat din contracte 
controversate cu Petrom, a fost în cărți 
când statul a cheltuit miliarde de lei cu 
închiderile de mină și a renovat 
șoselele patriei pe baza unor contracte 
obținute prin licitații la care au participat 
doar firme controlate de el. Povestea 
cu energia este de departe cea mai tare 
pentru că în combinație intră și 
fondurile comunității europene.

Victor Vaida „CREATIV” pentru 
Haiduc

Doru Haiduc a susținut 
proiectul de construire a opt 
microhidrocentrale pe Râul Strei într-o 
dezbatere publică la sediul primăriei 
Baru Mare, deși oficial nu are nici o 
legătură cu firma care a depus 
documentația. SC Creativ Energy 
Solutions SA este o firmă înființată anul 
trecut de Cornelia Cozma (acționar 
majoritar), llie Lavu, Ion Dăneț, 
Corneliu Scripcaru și Gigi Voicu. 
Administratorul societății este 
președintele PSD Hunedoara, Victor 
Vaida iar consultant tehnic după cum 
declară Haiduc Ion Avram, unul dintre 
miniștrii ultimului guvern ceaușist. în 
dezbaterea de te Baru, Doru Haiduc 
admite că el este șeful și că lucrările se 
vor face cu firme controlate de el. 
Informația nu este nouă, însă până 
acum Haiduc nu a recunoscut asta 
public.

„La mica înțelegere”

Dezbaterea publică trebuia să 
fie o formalitate. întâlnirea a fost 
programată pe data de 4 ianuarie, pe 

atunci pe când aburii revelionului 
rătăceau prin murături. Ora nu a fost 
fixată, cum era firesc, prin anunțul 
publicat, așa că oficialitățile s-au 
întâlnit „la mica înțelegere”. Primarul a 
reușit să adune doi trei oameni „de-ai 
casei” ca să se poată vorbi despre o 
qjezbatere publică. La ședință nu au 
fost invitați administratorii Parcului 
Grădiște-Cioclovina, cei care trebuie să 
își dea acordul pentru că două 
microhidrocentrale vor fi amplasate pe 
teritoriul parcului. Dorel Haiduc a 
accăptat cu destulă greutate prezența 
camerei de filmat. în fine, felul în care 
și-a susținut Haiduc proiectul arată clar 
faptul că nu se aștepta la o dezbatere 
publică reală.

Au făcut curentu'- varză

Investiția în aceste obiective 
este de mii de miliarde de lei. Foarte 
probabil ea se va realiza și cu fonduri 
de la comunitatea europeană. Treabă 
serioasă. Potentul om de afaceri și-a 
prezentat proiectul ca și cum ar fi fost 
vorba despre o mini-cultură de arpagic 
(riscăm o transcriere fonetică a 
discursului): „îs pă opt amplasamente. 
Primul amplasament are un bărăjel de 

acumulare care are o dimensiune de 17 
metri lățime pe 30 35 metri lungime. De 
acolo pleacă pă conductă la turbină și 
în funcție de „h”-uri și de măsurătorile 
care le avem noi la 4 kilometri, la 2 
kilometri, unde obținem puterea 
maximă de energie că mai sunt pierderi 
pă conductă a energiei din cauza 
curbelor... a traseului accidental.... 
Sunt mai multe, îs chestii tehnice. Da' 
eu vi le explic în mare. E un proiect care 
în România s-au mai făcut înainte de 
89. Da' la alte standarde care îs cam 
depășite. Adică tehnologie învechită.... 
Și experiență nu prea avem... Noi 
lucrăm cu o firmă românească - inițiator 
de proiect și proiectanți românești și cu 
două firme străine: una-i din Germania 
și alta-i din Austria. Consultanță și 
verificare de proiect. Lucrează prin 
încrucișare. Dacă greșește primul o 
prinde al doilea sau al treilea. Nu se 
cunosc firmele între ele decât se 
centralizează proiectul la un birou 
tehnic al nostru care-i mai... secret. Și 
centralizăm ideile de la fiecare”, a 
explicat Doru Haiduc.

Fără „mastodonii” de pe timpuri

Pentru liniștea celor îngrijorați 
de impactul microhidrocentralelor 
asupra mediului, miliardarul 
precizează: „Un baraj are în jur de 300 
de metri cubi de beton. Toată lumea 
trăiește cu imajinea cum am văzut, 
mastodonii ăștia mari care au fost 
construiți pe timpuri. Casa turbinei va fi 
gândită pe un proiect de lemn, adică să 
bată cu specificul zonei montane. Am 
luat în calcul și chestia asta. Adică nu 
cu betoane și cărămizi că ar fi păcat”, a 
precizat Doru Haiduc.

Miliarde, numai din proiect

Elena Bădescu, director 
executiv la Agenția pentru Protecția

Mediului a atras atenția investitorului că 
ar putea întâmpina dificultăți în 
realizarea construcțiilor în ariile 
protejate din rezervația naturală 
Grădiște-Cioclovina. în cazul în care 
reprezentanții parcului nu își dau 
acordul, investitorul trebuie să refacă 
proiectul și să repete întreaga 
procedură de avizare. Acest lucru l-a 
deranjat pe Haiduc care a anunțat căîi 
va chema in instanță pe toți cei care se 
opun proiectului pentru că „interesul e 
foarte major să ducem proiectul la 
final”. într-o situație asemănătoare se 
află Hidroelectrica SA Hațeg, firmă care 
încearcă fără succes să obțină acordul 
pentru a construi într-o rezervație 
naturală. Dar ceea ce nu poate o firm? 
de stat, indiferent cât de tare ar fi ea pe 
piață, e cu putință pentru „băieții 
deștepți din energie”. Documentația cu 
care s-a prezentat Haiduc pentru a 
primii acordul de mediu este subțire și 
superficială, motiv pentru care nici nu a 
primit avizele solicitate. Specialiști care 
lucrează de o viață în sistemul 
energetic sunt de părere că e puțin 
probabil să se realizeze vreodată 
microhidro-centralele promise de 
Haiduc. Unii cred că bătaia peștelui e 
pe fondurile comunitare destinate 
proiectării. De altfel au mai existat 
cazuri în care băieții deștepți din 
energie s-au mulțumit să încaseze 
banii deloc puțini pentru proiectare.

Marcel Bot
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Dacă mai era nevoie...
De obicei, atunci când una dintre afaceri intră în atenția fiscului, Doru 

Haiduc bagă la înaintare un om de sacrificiu. De obicei, miliardarul controlează 
totul din umbră fără să își asume nici o calitate oficială. Lucrurile au început la fel și 
în afacerea cu energia, însă pentru prima dată Haiduc recunoaște public că el 
este șeful. Publicăm aceste detalii pentru că ele ar putea să îi intereseze pe cei 
care anchetează afșcerile cu locomotive din Gorj și posibilele deturnări de TVA 
dar și alte afaceri controversate derulate prin firme care își mută sediul social 
dintr-un județ în altul și dau raportul pe firul scurt la Hotelul Palas din Sinaia.
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.. .Și despre pesedei la fel: NUMAI DE BINE
! ȘidesprepesedeimăvoipronunțatotNUMAI DE
BINE! Pentru a ne păstra în același registru ca în discuția 
despre liberali, de-acum o vreme, într-o altă publicație, al 
cărei patron și-a dat foc când a trebuit să plătească salariile

... Așadar, doctorul Oprescu a fost președinte al 
organizației PSD București ca prim semn de încercare a 
partidului de a se asana, de la bază începând, de zoaiele 
care-1 înghițeau chiar și în cea mai mare și mai importantă 
organizație a sa. Dar suficient de slabă electoral când era 
vorba de câștigarea Primăriei Bucureștilor. Doctorul a 
candidat apoi la președenția partidului, la Congresul din 
decembrie. A avut „tupeul” să-l concureze pe Mircea 
Geoană. A avut îndrăzneala și naivitatea să creadă că cineva 
dintre greii partidului chiar dorește să restructureze, să 
aerisească, să primenească partidul, să-l curețe de corupții, 
baronii și grofii care au fost alungați de la putere. De către 
alegătorii care nu mai suportau să vadă, la București, la 
Călărași și Bacău, Suceava, Constanța, Cluj, Focșani, 
Alexandria, Târgu Jiu, la Petroșani, vile și palate, 
îmbuibare și desffâu, aroganță și mitocănie pur boierești la 
niște oameni de stânga, ziși socialiști la UE. Dar baronii nu 
au pierdut puterea și-n partid. Mă rog: unii n-au pierdut-o. 
Cei care n-au fost în linia întâi la guvernare. Și-acum se 
scutură, pe rând de Dan Ioan Popescu, Adrian Năstase, 
Miron Mitrea. Foarte bine! Ei au omorât partidul. Rămân, 
încă, în umbră marii manipulatori: Rus, Hrebenciuc, 
Tărăcilă, Dragnea, Vanghelie, Oprișan, Tămăsescu, Dâncu 
... Viitorii baroni.

Cu ăștia și-a găsit să se lupte Sorin Oprescu. 
Singurul pesedist de linia întâi care a demonstrat 
credibilitate, resurse și valoare, șanse pentru restructurarea 
partidului. S-a luptat de unul singur, fără sprijinul 
partidului, cu tot guvernul Alianței DA, cu cel mai suferind 
pacient al României, ministrul sinistru al Sănătății, Eugen 
Nicolăescu, fie în veci blestemat, cu reforma lui cu tot. S-a 
luptat, a câștigat. Are personalitate, are șarm. Dar „grupul 
de la Cluj” adevărata echipă care conduce PSD-ul, l-a vrut 
pe Geoană președinte. Se zice că și președintele Băsescu l-a 
vrut tot pe Geoană. Ba chiar părintele PSD-ului, Ion Iliescu, 
l-a preferat pe ... prostănac. La mâna căruia a venit acum, 
umil și masochist.
Se pare că și americanii l-au vrut tot pe Geoană, și-l vor 
chiar mai mult de atât... Ba,chiar se zice că și lui Geoană, 
ca și lui Băsescu, îi place să o ... pe a licuriciului mai mare. 
Numai că licuriciul actual o să cam plece de la Casa Albă... 
Acum, nu ca să emit pe aceeași undă, și eu am zis, la vremea 
respectivă că Mircea Geoană nu e ministrul de Externe al 
României, ci mai mult ambasadorul SUA la București, 
acționând mai evident cu servicii în favoarea americanilor. 
Dacă ne gândim și numai la semnarea pe când făcea pe 
ministrul de Externe unui act prin care faptele penale 
comise de militarii americani în România nu vor fi urmărite

după legile noastre, ci după ale lor semnătură ilegală, dar în 
baza căreia azi urmașii lui Teo Peter caută degeaba 
dreptatea peste Ocean ...

Și-apoi, cu numai 3 săptămâni de campanie 
internă, palidă, prin câteva apariții TV, și acelea bruiate ori 
de Geoană însuși, ori de omul său negru, Vanghelie, ori de 
la Cluj, Sorin Oprescu a rămas în nădejdea discursului său 
din Congres, curajos, sincer, dureros și înspăimântător la 
gândul „binelui” pe care ți-1 pot face „colegii și prietenii” 
din partid. Era prea puțin pentru o victorie. Cum puțină 
rămâne și șansa ca Titus Corlățean și Cristian Diaconescu, 
ca singurii exponenți ai unei ținute demne, de bun simț și 
competență din noua echipă de conducere a PSD, să țină 
piept, să contrabalanseze banca de rezerve pe care-și freacă 
fundurile tot mai grase reprezentanții noii promoții de 
baroni. Dar, aici și acum ne-am referit numai și numai la 
realegerea lui Mircea Geoană ca președinte al PSD, ca fiind 
un fapt ce nu poate garanta dimpotrivă! reanimarea 
partidului. Omorât de Năstase și acoliții săi. Ar mai fi ei și 
alții, în afara celor epurați. Cei mai șmecheri, care s-au dat 
singuri deoparte, să nu atragă atenția asupra lor: loan 
Mircea Pașcu, Ovidiu Mușetescu, Dan Matei Aghaton ... 
ca și unii baroni locali, gen Aurelian Serafinceanu ... Iar 
dacă timpul ne va permite vom vorbi despre mai multe 
vinovății ale guvernării pesediste, la centru, dar și pe la noi, 
pe meleaguri hunedorene. Până atunci, însă, doar atât: Cea 
mai condamnabilă acuzație a PSD-ului este: aducerea la 
putere a actualei guvernări! Care se dovedește la fel de 
coruptă și hămesită după averi și căpătuială. Doar mai 
neprofesională, mai nepricepută. Ceea ce este și mai 
oprimant...

Deci, pe curând, tot NUMAI DE BINE, în 
continuare, despre PSD.

. NICOLAE STANCIU

P.S.: în disputa televizată local dintre liderii pesediști 
hunedoreni Victor Vaida și Laurențiu Nistor, arbitrată 
părtinitor de Mircea Geoană, regăsim boala veche a PSD-ului 
hunedorean: mâncătoria internă de partid. Care a măcinat 
partidul, și la centru și pe plan local, în cei 4 ani cât s-a aflat la 
ciolan. Numai că acum, disputa locală s-a redus, de la 3 
aripioare, la una, aș zice de principiu. Care vizează valoarea și 
forța politică a președintelui Victor Vaida. Etalată mereu în 
emisiuni televizate, în care spune ... nimic! Nici răspunsuri la 
întrebările telespectatorilor nu are, în afară de bla bla-bla ... 
în timp ce Nistor este singurul primar di. n România care a 
rămas primar, de când e PSD-ul, ba chiar dinainte, de vreo 17 
ani adică, și a avut, în rânduirea CDR-istă, la Șoimuș, 
singurul consiliu local exclusiv pesedist! Și, la nivelul său, este 
pentru PSD Hunedoara, ceea ce a fost Sorin Oprescu pentru 
PSD-ul național: omul care poate gira reanimarea partidului. 
Dacă chiar ar dori cineva acest lucru...

P.S.D HUNEDOARA LA 
RĂSCRUCE DE VÂNTURI

MA URUL POATE SĂ DISPARĂ

Vizita importantei delegații pesediste conduse 
de însuși bossul Mircea Geoană în Hunedoara a stârnit 
o adevărată furtună în cadrul organizației județene. 
Focul mocnit ce amenința demult să se transforme într- 
un adevărat incendiu a izbucnit cu o amploare pe care 
puțini și-o închipuiau.

După o seară dansantă la Geoagiu Băi, 
momentul adevărului de la Deva i-a avut drept 
principali protagoniști pe deputatul Cosmin Nicula, 
viitorul candidat la detronarea lui Mircia Muntean și pe 
(poate cea mai charismatică figură a pesediștilor 
hunedoreni), Laurențiu Nistor, primarul comunei 
Șoimuș, cel mai longeviv edil al partidului, de 
„nedetronat” de toate trecătoarele puteri ce s-au 
perindat la guvernare. Acestora li s-a alăturat ex- 
ministrul Mihai Tănăsescu, surprinzător de bine 
informat despre situația organizației pesediste de care 
odinioară ’răspundea. Ținta atacurilor, nimeni altul 
decât Victor Vaida, „maurul” care în viziunea multora 
i-a trecut vremea și poate să dispară.

Acuzațiile, mai mult sau mai puțin voalate, de 
pactizare cu liberalii au căzut ca un trăznet în sală, 
luându-1 prin surprindere chiar și pe cel vizat. Nu ne 
pronunțăm asupra veridicității acuzațiilor de lipsă de 
combativitate și participarea la unele afaceri cu 
membrii de partid liberali.

Cert este însă un lucru și anume acela că 
acuzațiile ce l-au lăsat mască până și pe Mircea Geoană 
au avut un impact asupra celor prezenți, mulți dintre 
aceștia aprobând tacit luările de poziție.

„Lovitura de palat” se pare că și-a atins ținta 
„devoalând” imaginea lui Vaida în ochii conducerii 
centrale. Pe de altă parte, președintele pesediștilor 
hunedoreni a adoptat o poziție de compromis, 
încercând să împace și capra și varza. Tactica 
improvizată ad-hoc a fost aceea a necramponării de 
funcție, acesta neuitând să reamintească 
„procurorului” Tănăsescu de faptul că a fost rugat să 
vină în fruntea organizației județene.

între timp multe s-au schimbat însă, deputatul 
loan Timiș a „dezertat” la liberali iar carul 
nemulțumiților alimentat și de primarii din Brad și 
Lupeni pare în continuă creștere. O prezență activă în 
tumultul creat a fost și ceea a fostului președinte al 
organizației, Nicolae Mihai Rudeanu care pare să 
atenționeze că nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Ce va 
urma? Depinde mult și de politica de alianțe a 
partidului dar mai ales de voturile obținute la 
europarlamentare. Pentru că în cazul unui dezastru 
electoral, cariera politică a lui Victor Vaida pare 
pecetluită.

DANIEL MARIȘ
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• Al doilea drum de legătură 
dintre orașul Geoagiu și stațiunea 
Geoagiu-Băi se află în faza de 
finalizare. Investiția derulată prin 
fonduri guvernamentale va permite 
turiștilor să evite vechiul drum cu 
serpentine, susține primarul Simion 
Mariș.

Tot pentru stațiunea 
Geoagiu-Băi se lucrează intens la 
un proiect cu fonduri Phare în 
valoare de trei milioane de euro ce 
are în vedere reabilitarea rețelelor 
de apă și canalizare, precum și 
reparații la drumuri și la sistemul 
public de iluminat.

• Un proiect Sapard ambițios 
inițiat de primarul comunei 
Sarmizegetusa, Mihai Cornel 
Todoni va demara cel târziu în vara 

acestui an și vizează construcția 
unui nou drum forestier în bazinetul 
Hobița pe trei tronsoane, lungimea 
totală a acestuia fiind de circa 8,4 
kilometri.

Scopul investiției este acela al 
punerii în valoare a zonei, atât din 
punct de vedere economic cât și 
turistic, contractul în valoare de 
aproximativ un milion de euro fiind 
semnat în cursul lunii ianuarie.

• Și la Turdaș, autoritățile 
lucrează la refacerea 
documentațiilor pentru 
introducerea rețelei de canalizare în 
patru sate ale comunei: Pricaz, 
Spini, Râpaș și centrul de comună, 
în baza Ordonanței 7/2006

• Nici 'primarul din Totești. 
Ionel Cozac nu se lasă mai prejos, 

acesta reușind să încheie un 
contract de finanțare Sapard privind 
modernizarea unor drumuri 
comunale în lungime de 3,7 
kilometri ce asigură legătura dintre 
localitățile Totești-Reea și Păclișa- 
Cârnești, în valoare de 1,8 milioane 
lei. Totodată, sediul Căminului 
Cultural din centrul de comună va 
intra în curând într-un amplu proces 
de renovare printr-un sprijin 
financiar din partea Guvernului 
României, în valoare de 250.000 
lei.

• Un proiect în valoare de 4,7 
milioane de lei, derulat prin 
Ministerul Mediului vizează 
reabilitarea completă a Canalului 
Morii ce traversează centrul 
municipiului Orăștie pe o lungime 

de circa cinci kilometri. Totodată, 
primarul Iosif Blaga are în vedere și 
amenajarea urbanistică a zonei prin 
construcția unor alei moderne 
prevăzute cu bănci și amplasarea 
unor mori pitorești de apă.

• Primarul comunei Luncoiul 
de Jos, loan Petruț, este un edil care 
dorește cu orice preț reabilitarea 
căminelor culturale și a școlilor de 
pe raza comunei. Dificultățile 
provin însă din insuficiența 
fondurilor pentru plata unor 
proiecte privind accesarea unor 
fonduri europene. Cum îl știm ca pe 
un om ambițios ce a reușit deja 
accesarea unor fonduri Sapard nu 
ne îndoim că va reuși în demersul 
său.
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INSTITUȚIILE DREPTĂȚII
Cetățenii români, asemenea 

oricăror cetățeni europeni, dar și 
rezidenții din România, precum și 
firmele de aici au posibilitatea, să se 
adreseze direct instituțiilor europene. 
Există câte o instituție europeană 
abilitată, în funcție de natura problemei, 
care le poate soluționa nemulțumirea.

COMISIA DE PETIȚII A 
EURO-PARLAMENTULUI

Este instituția cu cea mai largă 
sferă de acțiune, fiind asemănătoare 
Comisiei de Abuzuri a Parlamentului 
nostru. Totuși, nefiind o autoritate 
judiciară, nu poate pronunța sentințe și 
nici revoca hotărâri ale instanțelor 
judecătorești din statele membre. 
Instituția poate cere Comisiei Europene 
(Executivului european) informații 
relevante, poate consulta și alte Comisii 
parlamentare, poate organiza audieri, 
vizite, poate coopera cu autoritățile 
naționale și, în general, poate întreprinde 
orice acțiuni sunt considerate necesare. 
Pentru a se putea adresa Comisiei 
parlamentare respective, petentul trebuie 
să fi fost afectat „în mod direct”. 
Nemulțumiții trebuie să își precizeze 
numele, ocupația, cetățenia și adresa. 
Petiția poate fi scrisă inclusiv în limba 
română (oricare dintre limbile oficiale 
ale UE) și poate fi trimisă prin poștă sau 
prin e-mail. Petentul este informat 
asupra măsurilor întreprinse, iar dacă 
problema nu intră în sfera de acțiune a 
UE, petiția este respinsă, iar petentul 
informat. Ședințele Comisiei sunt 
publice, petenți i putând asista la ele.

AVOCATUL POPORULUI 
EUROPEAN

Cetățenii români sau rezidenții 
în țara noastră, asemenea oricărei firme 
din România, se pot adresa 
Ombudsmanului European (cunoscut la 
noi și ca Avocat al Poporului). La acesta 
se poate sesiza administrarea 
defectuoasă din partea instituțiilor și a 
organismelor europene. Excepție fac 
plângerile îndreptate împotriva Curții de 
Justiție și a Tribunalului de Primă 
Instanță, aflat în subordinea primei 

ADRESE UTILE PENTRU PETIȚIONARUL ROMÂN
1. Comisia Petiții a Parlamentului UE

Parlamentul europeen Commission des petitions Secretariat, Rue Wiertz B-1047 BRUXELLEX, e-mail: 
petition@europarl.europa.eu
2. Hotline UE

http:/ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm, telefon: 00800 67891011
3. Ombudsman

Avenue du President Robet Schuman BP 403, F-67001, Strasbourg Cedex France. Tel: (33) 388 17 23 13, e-mail: euro 
ombudsman@europarl.eu.int
4. Comisia europeană

Commission of the European Communities (Attn: Secretary-General), B-1049 Brussels, Belgium e-mail: SG- 
PLAINTES@ec.europa.eu
5. Curtea de Justiție a Comunităților Europene

Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg L-2925 Luxemburg, tel: (352) 4303.1, fax: (352) 
4303.2600, internet: http://curia.europa.eu/

instituții. Nu sunt 
însă de 
competența 
Ombudsmanului 
plângerile 
împotriva 
administrației 
naționale. Spre 
exemplu, se poate 
reclama că un 
organism nu a 
acționat legal, nu 
au fost respectate 
principiile bunei
administrări, ale nediscriminării sau au 
fost încălcate drepturile omului ori se 
poate reclama netrimiterea răspunsurilor 
solicitate.

Ombudsmanul lucrează în 
colaborare cu instituția reclamată, iar 
acesta caută o soluție amiabilă de 
rezolvare a cazului. Dacă concilierea 
eșuează, Ombudsmanul formulează 
recomandări instituției reclamate și în 
caz extrem va întocmi un raport special 
adresat Parlamentului european. 
Plângerile pot fi adresate prin poștă, fax 
sau e-mail în termen de maximum de doi 
ani de când petentul a avut cunoștință de 
faptele pe care se întemeiază 
reclamațiile.

SCRISORI CĂTRE COMISIE

Dacă într-o petiție adresată 
Comisiei Parlamentului european 
petentul trebuia să fie afectat direct, nu 
acesta este și cazul reclamațiilor 
înaintate Comisiei Europene 
(secretarului general al acesteia). 
Românii care consideră că o măsură 
legislativă sau o practică a unui stat 
membru este contrară prevederilor și 
principiilor de drept comunitar pot să se 
adreseze Comisiei Europene, în mod 
direct, printr-o plângere (care are 
caracter oficial) împotriva statului 
membru respectiv. Cetățeanul nu are 
obligația să dovedească faptul că este 
afectat direct de ceea ce reclamă.

O plângere este acceptată doar 
dacă se constată că ea semnalează o 
încălcare a dreptului comunitar de către 
un stat membru. Comisia are la dispoziție 
un an pentru a decide acest lucru. 
Petentul nu poate face recurs împotriva 

deciziei Comisiei și nu poate fi 
audiat în cadrul procedurii. El 
va fi însă informat cu privire la 
demersurile relevante.

Forma-tip a 
reclamației, recomandată de 
Comisia Europeană, dar nu 
obligatorie, se poate descărca 
de la adresa de internet: 
http://ec.europa.eu/communit 
yjaw/complaints/form/form 

en.rtf.

CEDO-ul DE LA UE

Spre deosebire de CEDO, care 
este brațul juridic al Consiliului Europei 
(organizație independentă de UE), 
Curtea de Justiție a Comunităților 
Europene este instrumentul juridic al 
UE. Aceasta are competența de 
soluționare a litigiilor în care se 
constituie ca părți state membre, 
instituții comunitare, întreprinderi sau 
persoane fizice și este garanția aplicării 
dreptului comunitar în oricare stat 
membru al UE. Plângerile pot fi adresate 
de abia la două luni după ce o instituție 
comunitară a adoptat un act prin care a 
fost nedreptățită o persoană individual și 
direct. In cele două luni, petentul este 
obligat să se adreseze instituției care l-a 
nedreptățit înainte de a se adresa către 
Curte. Drepturile cetățenilor UE pot fi 
consultate la adresa: 
ec.europa.eu/youreurope.

SOLUȚIA DE INFORMARE

Pentru a veni în sprijinul 
cetățenilor și al persoanelor juridice care 
vor să beneficieze de drepturile Pieței 
Interne, Comisia Europeană are și un 
mecanism informai de soluționare a 
reclamațiilor SOLVIT.

Pentru ca un dosar să poată fi 
analizat, trebuie întrunite trei condiții: să 
fie vorba despre un caz transfrontalier, 
să nu existe deja o acțiune în justiție 
pentru soluționarea sa și problema să 
rezulte din neaplicarea sau aplicarea 
incorectă a dreptului comunitar privind 
Piața Internă (circulația bunurilor, a 
serviciilor, a persoanelor, drepturi 
proprietate intelectuală, concurență). 
Există câte un centru SOLVIT în fiecare 
stat membru al Uniunii Europene.

De la 1 ianuarie 2007, 
funcționează un centru SOLVIT și în 
România, în cadrul Ministerului 
Integrării Europene, la Departamentul 
pentru Afaceri Europene. Centrul 
SOLVIT românesc colaborează cu cele 
din țările implicate. Plângerile se pot 
înainta printr-un formular electronic de 
reclamație.

LUCIAN COSTA

TRADIȚII
ACCEPTATE/

TRADIȚII 
DISPUTATE -II
“ Ei trebuie să învefe poporul de a deosebi ce este 

sfânt de ce nu este sfânt și să lămurească ce este 

curat de ce nu este curat. în pricinile nehotărâte ei 

trebuie să ia parte la judecată și vor judeca după 

așezăminte și legile vor păzi ”

lezechiel.
în numărul trecut prezentam un punct de 

vedere creștin: practicam o religie revelată. 
Cunoașterea ei se face și din studiul cărților 
de tradiție dogmatică, liturgică ori canonică. 
Studiul va duce la sesizarea marilor 
asemănări ce ne leagă, așișderea - creștini / 
musulmani. CREZUL: “ Cred întru unul 
Dumnezeu,Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului 
și al pământului, văzutelor tuturor și 
nevăzutelor. Și întru unul Domn Iisus Hristor, 
Fiul lui Dumnezeu. Unul Născut, care din Tatăl 
S-a născut mai înainte de toți vecii; Lumină din 
Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut, iar nu tăcut; Cel de o ființă cu 
Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi 
oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a 
pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt și din Maria Feciara și S-a făcut om. Și S- 
a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și 
a pătimit și S-a îngropat. Și a înviat a treia zi 
după scripturi. Și S-a suit la ceruri și șade de-a 
dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă, să 
judece vii și morții, a Cărui împărăție nu va 
avea sfârșit”.

Omul, prin păcat și-a rupt chipul de Om - 
Persoană și de aici se confundă adesea omul 
cu părțile sale. Unii se opresc pe trup, alții pe 
suflet sau pe un amestec psiho-fizic. 
Monahul Ghe. Ghelasie dela Frăsinei- 
Vâlcea, propunea “readucerea părților și 
refacerea integrității OM - Chipul propriu 
zis ce poate întrupa viața interpersonal cu 
Divinul.” Revenind la similitudinea 
Crezului creștin cu cel musulman, credem în 
continuare că practicăm o religie revelată. 
Anticii făceau paradă cu al lor “cunoaște-te 
pe tine însuți și vei înțelege pe zei”. Valabil și 
azi. Creștinește putem considera că a 
“cunoaște pe Dumnezeu, te vei cunoaște pe 
tine însuți”. Conceptual, monahul 
Frăsineiului credea și-i făcea și pe alții să 
creadă că “Fiul lui Dumnezeu se întrupează 
și în Chipul Lumii și se face Dumnezeu- 
Om”. Icoana devenea astfel Centrul 
Universului. Știința, de asemenea, înclina tot 
mai mult să devină o știință naturalistă, dar 
o cunoaștere doar în propria natura dă iluzia 
auto-cunoașterii. în acest mod analitic 
simplist lipsește menirea ori destinul urcării 
creației în divinitate.

Toate acestea nu pot fi luate în 
derâdere?

Zeii nu pot fi formulați într-un 
limbaj al concretului. în raport cu 
limbajul ori artele, teoria este serioasă în 
fața legii: ea nu râde, nu plânge și nu detestă. 
Teoria respectă argumentativ opinia 
adversă. Nici măcar ateismele, în măsura în 
care au fost teoretice, nu au fost considerate 
blasfemie. Căci blasfemia însemnează 
luarea în derâdere a zeilor. Blasfemia a 
însemnat la greci directa impietate față de 
zei. Creștinismul a extins clasificarea 
blasfemiei asupra formulărilor eretice. 
Islamul a considerat că poate considera 
blasfemice nu numai ironiile la adresa 
Dumnezeului lor - Allah, ci și asupra 
Profetului Mahomed. Toți s-au considerat 
îndreptățiți în numele credinței,în dreptdea 
deține adevărul absolut și a respinge - sine 
die-opinia celuilalt.

Prin extindere, diferitele culturi 
ori modeluri ale culturii spiritului au socotit 
blasfemice luarea în derâdere a 
semnificațiilor considerate sacre. Legislația 
le-a ținut isonul. Evreii pedepseau blasfemia 
prin lapidare. Statele creștine apusene, 
identificându-se cu credința creștină, au 
pedepsit-o cu moartea, uneori cu arderea pe 
rug. După revoluția franceză blasfemia a 
încetat a mai fi pedepsită legal, (va urma)

TRAIAN OPRONI

mailto:petition@europarl.europa.eu
mailto:ombudsman@europarl.eu.int
mailto:SG-PLAINTES@ec.europa.eu
http://curia.europa.eu/
http://ec.europa.eu/communit
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De la Orăștioara de Sus
SPRE IZVOARELE ISTORIEI

Comuna este situată la 15 km sud de 
municipiul Orăștie, pe Valea 
Grădiștei. Se întinde pe o suprafață de 
peste 8000 ha și cuprinde în teritoriul 
ei cetățile dacice Sarmizegetusa, 
Costești și Blidaru. Prima atestare 
documentară datează din anul 1444.

Grădiște cu o populație de 2500 locuitori. Din 
punct de vedere turistic, Valea Grădiștei, pe lângă 
obiectivele de interes istoric și frumusețea 
peisajului, este bogată în fenomene carstice. Pe 
malul drept al râului Grădiște se află cabana 
Costești care oferă posibilități de cazare și masă. în 
imediata apropiere se află o tabără de vară pentru 
copii precum și un sat de vacanță cu cabane 
private, de asemenea la numai un km de cabana 
Costești se poate ajunge la pensiunea Murar care 
dispune de cinci camere a două paturi. Comuna 
Orăștioara de Sus este cea mai întinsă din județ ca 
suprafață iar pentru petrecerea timpului liber 
oferă posibilitatea de a fi cât mai aproape de inima 
istoriei, timp de meditație și de recreere.

Data și locul nașterii: 30.08.1950 în Ocolișu Mic 
Studii: Facultate de Electrotehnică Timișoara 
Apartenență politică: membru PSD
Starea civilă: căsătorit, doi copii

Ca obiective turistice găsim:
Sarmizegetusa Regia, care pe timpul lui 

Burebista era considerat cel mai mare centru 
administrativ și religios al dacilor. Cetatea se află 
pe malul drept al Grădiștei la o altitudine de 1200 
m, la confluențele Râului Alb și Godeanu.

Cetatea de la Costești este prima cetate ce 
se află la o distanță de 19 km de Orăștie și 46 km de 
municipiul reședință de județ, Deva, fiind situată 
pe vârful unui deal, dominând toate văile din jur, 
în vremea dacilor îndeplinind un mare rol 
strategic.

Cetatea de la Blidaru face parte din 
complexul de fortificații care aveau destinația de a 
apăra capitala Daciei. Importanța acestor ruine 
constă atât în rolul militar pe care l-a avut, cât și în 
cel spiritual, ilustrat de existența sanctuarelor de 
aici.

Dincolo de Blidaru, înspre satul Luncani 
se poate ajunge la cetatea de la Piatra Roșie 
așezată pe vârful dealului cu același nume, la o 
altitudine de 832 m, între pâraiele Valea Roșie și 
Valea Tisei.

Comuna are în componența sa opt sate: 
Orăștioara de Sus, Ludeștii de Sus, Ludeștii de Jos, 
Bucium, Costești, Costești Deal, Ocolișu Mic și

Investiții necesare
9

Aflat la cel de-al doilea mandat, a încercat de 
fiecare dată ca împreună cu cei 15 salariați ai primăriei și 
cu consilierii locali să schimbe fața comunei. A 
modernizat primăria, a introdus apă potabilă prin 
săparea unui puț, încălzirea centrală, geamuri și uși de 
termopan, parchet melaminat, calculatoare, faxuri, 
xeroxuri și mobilier nou în toate birourile.

Cei 250 de copii din comună învață la cele șase 
școli generale, cinci clasele I-IV și una clasele I-VIII, 
toate fiind dotate cu calculatoare, iar cei mai mici își duc 
jocurile copilăriei la cele șase grădinițe din comună, 
încălzirea este pe lemne în sobe de teracotă, iar școlile 
din Orăștioara de Sus, Bucium, Costești și Ludești au 
apă curentă, fiind în stadiu de finalizare și școala din 
Ocolișu Mic.

Și credincioșii din comună se pot ruga duminica 
la cele cinci biserici care se află într-o stare foarte bună, 
în biserica din Ocolișu Mic fiind introdusă încălzirea 
centrală, iar ferestrele și ușile la cea din Bucium sunt 
schimbate cu termopane.

Pentru petrecerea timpului liber se află tot într-o 
stare bună și cele șase cămine culturale, și două 
biblioteci, una comunală și una școlară, cu peste 8000 de 
volume.

Una din principalele priorități este alimentarea cu apă a comunei care se va face prin 
cădere de pe Valea Rea. De asemenea, prioritară rămâne asfaltarea DJ 705 A, Costești- 
Sarmizegetusa și regularizarea Văii Bucium și a râului Grădiște până la Costești, lucrare ce se 
va executa cu Apele Române. în ajutor social se află 40 de persoane cu care se cheltuiesc lunar 
10.000 RON, cu aceștia executându-se lucrări de curățenie a comunei, a viilor și a pajiștilor și 
întreținerea pomilor.

Pe raza comunei funcționează o singură firmă privată S.C Remax specializată în 
exploatarea lemnului, cu sediul la Costești, dar edilul 
potențiali investitori.

Ape, drumuri și poduri

Comuna este străbătută de 25 km de drum, dintre 
care 6 km este drum județean asfaltat. Cu toate că în 
general starea drumurilor este bună, accesul la Ocolișu 
Mic de la Chitid necesită mici reparații, de asemenea s-a 
început modernizarea drumului la Ludești, iar la 
Bucium au fost turnați 2 km de. asfalt. Există deja'un 
proiect aprobat de regularizare și decolmatare a râurilor 
și pârâurilor din comună. Atât starea iluminatului public 
cât și a podurilor este bună.

Tal comunei așteaptă cu interes și alti

Jagina realizata de 
tejărei Ionescu



Administrație
J

pag. 7 Lumea---------- ae azi

învățământ și cultură europeană

încălzirea centrală și apa, s-au modernizat 
grupurile sanitare, uși și ferestre din profile de 
aluminiu și termopan, parchet melaminat, 
mobilier nou, calculatoare și internet pentru cei 
17 salariați precum și centrală telefonică de 
interior.

Comuna Sântămăria Orlea se află 
așezată în partea central-sudică a 
județului Hunedoara, în Depresiunea 
Hațegului, la poalele Munților Șureanu, 
între Valea Râului Mare și Valea 
Sebeșului. A fost atestată documentar în 
1272 având ca atracții turistice și istorice: 
Castelul Kendeffi, din 
secolul al XVII-lea, 
construit în stil baroc, 
Biserica Reformată, din 
secolele XIII - XIV, 
construită în stil 
arhitectural romanic, 
biserica servind ca model 
pentru 
construcții 
din'* Țara 
Biserica
Sfântul Gheorghe din 
satul Sânpetru, datând din secolul al XIII- 
lea, stilul construcției aflându-se la 
interferența romanicului cu goticul, 
ruinele medievale de 
fosilele de 
dinozauri 
pitici de la 
Sânpetru. 
Are în 
componența 
sa nouă 
sate: 
Sântămăria 
Orlea, 
Subcetate, 
Bucium, 
Balomir, 
Ciopeia,
Bărăștii Hațegului, Săcel, Sânpetru și 
Vadu, cu o populație de 3.700 de locuitori 
și o suprafață de 6.780 Ha.

celelalte 
de acest stil 
Hațegului și 
Ortodoxă

Cele nouă sate beneficiază de două școli 
generale clasele I-VII1 în Sântămăria Orlea și 
Sânpetru, și patru școli generale clasele I-IV, iar 
pentru preșcolari șase grădinițe, toate adunând 
373 de copii. Tot în perioada anului trecut au fost 
modernizate și școlile din Sântămăria Orlea și 
Balomir, unde s-au efectuat reparații capitale 
introducându-se apa și încălzirea centrală, 
lucrări ce au costat 470.000 RON. De asemenea a 
fost schimbată complect instalația electrică cu 

fonduri de 
1 a
Inspectorat 
ul Școlar 
Județean 
Hunedoara 
și de la 
Primărie.

Populația 
comunei și 
copii se pot 
împrumuta 
cu cărți de 
la cele două

biblioteci, comunală și școlară unde se află peste 
13.500 de volume, comuna fiind deservită și de 
către doi medici de familie.

în comună trăiesc 
alături de ortodocși și

la Subcetate și

Sibișel și afluenții acestuia. Tot pentru „Apele 
Române” se află depus un proiect de regularizare 
a Văii Pleșii pe raza satului Subcetate și 
modernizarea străzii Nr. 3 în valoare de 400.000 
lei. în acest an se mai au în vedere regularizări ale 
pârâurilor din Balomir, Ciopeia, Bărăștii 
Hațegului și Săcel, precum și îndiguiri pe Valea 
Pleșii și Valea Măgurii.

Dintre cei 26,2 km de drum, 12,8 sunt 
asfaltați "urmând a fi terminate asfaltările și pe 
DC 63 B, DC 79 și DJ 668.

Dintre cele nouă sate, trei au rețele de apă 
potabilă cu o lungime totală a conductei de 9,5 
km și 8,3 km de canalizări.

Sânpetru.

în bună comuniune 
reformații (italieni, 
maghiari, 
germani) dar și cei 
de etnie rromă. 
Toate cele nouă 
biserici din 
comună au trecut 
prin reparații 
capitale, anual 
fiind alocate 
fonduri de la 
primărie. în 
prezent se află în 
stadiul 
finalizare 
biserică din

d e 
noua 
satul

Ape, drumuri și poduri

Programe de infrastructură cu 
Fonduri Europene

A fost depus un proiect pe mediu pentru 
introducerea apei potabile în Bărăștii Hațegului, 
Săcel, Sânpetru și Vadu în valoare de 400.000 
RON. De asemenea a fost terminată Stația de 
Epurare de la Sântămăria Orlea în valoare de 
500.000 RON.

în ajutor social se află 80 de persoane cu 
care se cheltuiesc lunar 13.000 RON, persoane 
apte de muncă cu care se execută lucrări 
comunitare în comună. De asemenea se mai află 
în plată și 13 indemnizați și 14 asistenți îngrijitori 
pentru care primăria mai scoate din buzunar încă 
9.565 RON, ceea ce spune mult despre eforturile 
depuse în acest sens.

Aflat la cel de-al treilea mandat, liberalul 
Victor Ioan Filip, încearcă să conducă în mod 
armonios comuna spre Europa, an de an 
realizându-se tot mai multe investiții atât în 
infrastructura comunei cât și în instituțiile de pe 
raza sa de activitate.

în cele trei mandate a reușit să 
modernizeze comuna, atât cât se putea cu 
fondurile alocate, numai în perioada anului 
trecut facându-se reparații capitale în cadrul 
primăriei, prin aceasta comuna beneficiind de o 
față europeană. De asemenea, s-a introdus

Comuna este străbătută de patru 
râuri: Strei, Galbena, Râu Mare, 
Sibișelul și afluenții acestora, care anual 
produc importante inundații dând dureri 
de cap atât locuitorilor comunei cât și 
celor de la frâiele acestora, numai în 
1999 Sibișelul inundând patru localități, 
în urma căruia a fost obținut un proiect 
pe „Apele Române” în valoare de 4 
milioane RON, pe o distanță de 10 km, 
proiect ce se derulează de doi ani. Au 
fost construite poduri și podețe peste

Stejărel IONESCU
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Miel în sos de viperă
DIN “ANTOLOGIA TELEZICERILOR” (în anul 2006)

- alcătuit și comentat de psihosociologul C. Haralampy -

de Dumitru Hurubă

Pruncu-n somn
Haralampy și

Să constatăm, că am intrat in a 
doua luna a anului 2007, in iarna asta care e 
cam ca vara... în acest an...!) și, la 
televizor, am văzut și auzit o mulțime de 
ziceri interesant-hilare ale protagoniștilor 
„celor două roze”, portocalii(î) (și nu 
numai...), revigorate din când în când cu 
suc de lămâie altoit cu zeamă de mere 
pădurețe. Emoție brutală, unora li i s-au 
blocat un picuț coardele vocale, sau 
vocabularul, în momentele lipirii prăjit
urică noastre la marea și dulcea turtă 
„UE”... Dar, să recapitulăm niște 
teleziceri din anul 2006...

Așadar, în ajun de An 
Nou, un băiețel, la ușă:

semișcălin... 
nevastă-sa, Claustrina,

I-a ajuns mânu(a-n spin; 
re-citind„ Telezicerile "...

Din mânuță curge sânge 
Și pruncuțu-ncepe-a 

plânge...
-Hallo! îl oprește Haralampy 

furios. Ce-i asta ? Cine te-a învățat ?
-De la Etno Tv știu, nene, 

răspunde colindătorul speriat de vocea 
prietenului.

-Bravo! Ești de-al nost! Dacă e 
în iesle, normal că dă cu mâna în spini! Ia 
cinci bani puțin de la mine, mult de la dom' 
Vlădescu! Să vii și la Paști, și la 23 
august... (4 ian.)

Mihaela Rădulescux la 
emisiunea „Duminica în familie” (Antena 
1,11.06), unei invitate, aviatoare: „Ești din 
Piatra Neamț ? E ceva extraordinar acolo, 
fiindcă și eu sunt de-acolo...”

Haralampy: într-adevăr: 
Moldova a dat țării genii precum Mihai 
Eminescu, Andreea Marin-Bănică jr., 
Ciprian Porumbescu, Mihaela Rădulescu, 
George Enescu...

30 mai „exercițiu de 
sinceritate” (sintagmă preluată de la 
„100%”, de la R.Turcescu mulțumesc). 
Marko Bela: „Ce s-a făcut până acum în 
coaliție? Nimic.”

Haralampy: Așa e! Aveți o bilă 
mare. Albă.

Ministrul Sebastian Vlădescu, 
la emisiunea „100%” (Realitatea Tv din 30 

mai): „De-abia aștept să nu mai fiu 
ministru...”

Corul robilor dirijat de 
Haralampy:„Șinoi'.Șinoil... ”

Mona Muscă, la emisiunea lui 
Mihai Tatulici, „Deschide România” 
(Realitatea Tv) din 16.04: „Eu am intrat în 
toate birturile din Caraș-Severin”...

Haralampy: Am bănuit și noi, 
telespectatorii, ceva-ceva... Felicitări 
pentru sinceritate!

Istoricul Adrian Cioroianu, la 
emisiunea „Politica sub presiune” din 
05.05, de pe Realitatea Tv ( nostalgic): 
„Mi-aduc aminte cu plăcere de clipele 
frumoase petrecute cu Cristian Boureanu 
și sper că vom mai petrece...”

Haralampy, (vesel, mie): Vezi, 
pretenare ? Apăi, nu mureau ăștia doi de 
dor și de jale de nu era abrogat articolul 200 
din Codul Penal ?

Prea Sfințitul Pimen, la Jurnale 
tv, cu ocazia protestului de la Suceava 
pentru retrocedarea pădurilor: „România 
este un stat mafiot”

Haralampy: Așa e, părinte: gura 
Bisericii adevăr grăiește...

Alessandra Stoicescu, la 
Observator, „Antena 1”, în ziua de 23 
iunie: „Incendiul din Sfântu Gheorghe, 
județul Covasna, de-acum trei luni, (...), a 
fost cel mai devastator incendiu din ultimii 
ani din județul Constanța...”

Haralampy (oarecum 
conspirativ): Psst! Am prins-o cu pisicu'-n 
Sac, fin'că, și de fapt, incendiul a avut loc în 
județul Satu Mare, pe malul stâng al 
Dunării...

Radu Mazăre, primarul 
municipiului Constanța: „Sulfma Barbu 
este o proastă...!”

Haralampy: Noa, așă!
Valeriu Stoica, la Realitatea Tv 

(6 iulie): „Nu poți fii amnezic și Prim- 
ministru...”

Haralampy (categoric): Ei, nu!
Mircea Geoană, de ziua 

domniei sale: „-Dimineață fac ceva la 
partid...”

Haralampy: N-am perceput: 
ceva/«partid saupe...?

Traian Băsescu: „-Nici un 
ofițer de securitate nu a reușit să conducă o 
navă maritimă...”

Aghiuță: Hi-hi-hi și ha-ha-ha!

Belzebut, cu voce „maternă”: 
Taci cu tata, îngerașule!...

Emil Boc, la Școala de vară de la 
Costinești, în fața tinerilor politicieni 
pediști: „Dacă stai lângă un stâlp de 
telegraf și se oprește cineva lângă tine, poți 
face politică. Dacă nu, rămâi stâlp.” 
(Jurnale din 3 septembrie, ora 18.00: 
TVR1, Focus Prima Tv, Observator 
Antena 1, Știrile ProTvș.a.).

Haralampy (mie): Ai văzut ? Ce 
ți-am spus eu că domnu' Emil Boc 
gândește singur ?

-Ca un stâlp, tati ?, îl întreabă 
obrăznicătura de fiu-s-o Schwartzeneger.

MOMENT LIRIC al poetului C. 
Haralampy:

Unii vorobesc o limbă ca un 
fagure de miere:

Pleșu, gura cea de aur, 
Stolojan glas cu durere,

Stoica, firea cea întoarsă, Emil 
Boc cel trist și mic,

Gheorghe Flutur dând de știre 
despre-o nouă aviară,

Un partid croind Băsescu din 
cuțite șipahară

Și Vadim vestind în stihuri noi 
războaie de nimic.

Șerban Mihîilescu: „Eu nu știu 
să fi fost ofițer DIE între '86-'89, când am 
fost trecut în rezervă... ”

Aghiuță: -Hi-hi-hi...!
Toate dosarele fostei 

Securități trebuie predate CNSAS înainte 
de aderarea la UE!

Corul municipiului Hades, 
dirijat de Aghiuță:

Ha-ha-ha și hi-hi-hi,
Câtesevorm ai găs ii...

Ihai-hi!
Primul ministru Călin 

Popescu Tăriceanu: „Resping acele 
speculații potrivit cărora nominalizarea 
domnului Varujan Vosganian ar fi afectat 
imaginea României și ar fi adus 
prejudicii.”

-Haralampy: O, nici vorbă, 
domnu' Prim-ministru!

„ Totu-ipraf, lumea-i cum este
Și ca dânsa suntem noi... ”
Marian Vanghelie: „Mă 

numesc Vanghelie și sunt al dracu'! Nu mai 
am nevoie de vrăjeala lui Năstase. Sunt 
obosit...” (Jurnal TVR 1,8 noiembrie);

Haralampy: Domnu' Vanghelie, 
exprimați-vă mai puțin elevat, fiindcă a-ți 
putea da într-un icter mecanico-oprescian- 
geoantic...

Ana Blandiana: "întreaga 
societate are nevoie de o transformare, 
care nu se poate face decât spunând toate 
adevărurile care pot fi descoperite, oricât 
de greu ar fi de suportat".

Haralampy: Mă scuzați: inclusiv 
adevărul despre hoinăreala Motanului 
Arpagic prin „America ogarului cenușiu” ?

Călin Popescu Tăriceanu: „Aș 
minți dacă aș spune că am eradicat 
coruția...”

Haralampy: Drept-îi, dom' 
Prim-ministru... Sănătate și virtute s- 
aveți!

Alex Leo Șerban: „Gellu Naum 
era un tip absolut cool.” (Emisiunea 
„Cultura libre”, TVR1, 9 noiembrie, ora 
11.05);

Haralampy (mie): Cuscre, nu-ți 
pare că se-aude prin eter râsul în engleză al 
marelui poet?...

Oana Zăvoranu, director de 
imagine al lui CV Tudor (Jurnal TVR1, 
17.11): „Nu aș putea să ader la un partid pe 
al cărui lider politic nu l-aș respecta prin 
toți porii mei....

Haralampy: Porii sau perii ? Că 
mi s-a înțepenit paronima în gardu' PRM- 
ului...

Liviu Turcu: „Eu am vrut/să 
ajutCNSAS-ul...”

Haralampy: Filantropica 
dumneavoastră intenție va fi consemnată 
cu litere aurii fix în anal-e...

Adrian Năstase, la Antena 3: 
„Am câțiva colegi proști în Parlament...”

Haralampy: Sunteți modest, 
domnu'Năstase ca întotdeauna... Bravo!

Președintele ședinței de la 
Camera Deputaților (14 noiembrie, 
Jurnal TVR1): „Deci, votăm ce-am votat 
de cinci ori până acum...”

Haralampy: Nu vă descurajați 
mai e până la sfârșitul legislaturii...

Rubrica „Dureri parlamentare”
Mona Muscă la Realitatea Tv 

(11.07): Mă doare-n cot de orice funcție... 
Dumitru Dragomir: Mă doare-n 
pălărie...”

Haralampy: Știam noi!

ELEGIE LA DISPARIȚIA APEI
Unui director îmbogățit și cu amantă

Pe o stradă mică dintr-un cartier
O centrală mare devenii șantier 
Iar proprietarul, un mare magnat 
Cumpără pe rupte spații de la stat.

Nu contează legea ori rude de ieri
Vin cu firme multe să-și facă averi 
Cumpără regia cu preț înzecit 
Piese și supape care au ruginit.

Ai ajuns director, deci poți să prosperi 
Și să uiți că ai fost milogul de ieri 
Fabrică furtune, montează pavaje 
Și-ai să-ți faci o vilă cu multe etaje.

Iar hunedorenii să își sape groapa 
Ce-ai scumpit în scârbă, încă o dată apa.

Constantin Gavrilă GAVCO
Ne-a părăsit pentru a pleca pe drumul fără 

întoarcere, unul dintre cei mai mari caricaturiști pe care i-a 
avut acest gen în România.

Constantin Gavrilă, știut și rămas în conștiința 
iubitorilor acestei arte sub numele de GAVCO, și sub 
numele de PUIU între prieteni, a fost omul de o rară noblețe 
sufletească și artistul care, prin creația sa, și-a înscris 
individualitatea artistică în loja de onoare a caricaturisticii 
românești.

L-am cunoscut, m-am bucurat de prietenia lui 
sinceră, am purtat cu el nenumărate discuții, ne-am 
contrazis în multe, dar sentimentele unei amiciții frumoase 
au rămas. Era Omul și prietenul de o modestie aproape 
enervant, care, cu inteligență, tact și umor (deseori), era în 
stare șă participe ore întregi la dialog, mereu venind cu idei 
noi... M-a legat de GAVCO o prietenie cu totul specială, 
bazată pe sentimente speciale, dar, mai ales, pe o înțelegere 
a lucrurilor care rie apropia. Capacitatea intelectului 
săudădea întâlnirilor noastre un farmec deosebit, tocmai 
prin spontaneitatea gândirii sale eliberată de orice 
prejudecăți, cel mai adesea de o sclipitoare inteligență și 
logică.

Atât caricaturile sale (desene, cum îi plăcea să le 
spună), cât și aforismele cu care a știut să încânte prin 
concizie și valoare privitorul și cititorul, au fost pași de 
frumusețe și umor spre sufletul și mintea oricui. Din 
nefericire, în ultima vreme, starea sănătății sale s-a agravat 
tot mai mult și până la urmă, boala l-a învins, astfel că, în 
seara zilei de 5 februarie, bunul și dragul meu prieten 
GAVCO, a plecat într-o lume unde, sunt sigur, îi este 
rezervat uri loc de Divinitate doar spiritelor alese.

Și nu pot încheia aceste rânduri încărcate de 
tristețe fără a spune, măcar pe scurt, că a fost caricaturistul 
dotat cu un asemenea talent, încât oricare publicație din țară 
sau de peste hotare, l-a primit cu brațele deschise; a 
participat la numeroase expoziții și concursuri de 
caricatură din țară și din străinătate câștigând numeroase și 
binemeritate premii pentru valoarea creației sale; cartea sa 
“Gloanțe de catifea”, tipărită de Editura “Corvin”, prin 
mărinimia domnului Varga Karoly, este un mănunchi de 
aforisme, de fapt, perle ale unei minți sclipitoare.

Dumnezeu să-ți lumineze sufletul și săți-1 poarte 
spre binele veșnic, dragul meu prieten, Puiu.

Dumitru HURUBĂ
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Agricultorii înscriși în 
Registrul Fermierilor, ale 
căror suprafețe au fost 
identificate de către Agenția 
de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură vor putea depune, 
începând cu 15 februarie, 
cererile pentru primirea 
subvențiilor din cadrul 
schemelor de plată unică pe 
suprafață. Termenul limită 
până la care se vor putea 
depune cererile este 15 mai. 
Pentru a primi subvenția, 
agricultorii vor trebui să 
îndeplinească o serie de 
condiții, stipulate în 
Ordonanța de urgență 
125/2006, dar și de 
standardele „Bunelor condiții 
agricole și de mediu” stabilite 
de Uniunea Europeană.

Condiții de acordare a 
subvențiilor»

O.U.G. numărul 
125/2006 precizează 
condițiile pe care fermierii 
trebuie să le îndeplinească 
pentru a obține subvențiile. 
Astfel, ei trebuie să exploateze 
un teren agricol de cel puțin un 
hectar, parcelat în suprafețe de 
minim 0,30 ha sau 0,10 ha în 
cazul livezilor, culturilor de 
hamei, pepinierelor pomicole 
sau viticole, arbuștilor 
fructiferi. De asemenea, 
trebuie să declare toate 
parcelele agricole, să înscrie 
date reale complete și perfect 
valabile în formularul de 
cerere de plată directă. 
Fermierii mai trebuie și să 
respecte „Bunele condiții

agricole și de mediu”, să 
prezinte documentele care 
dovedesc dreptul de folosință 
și să poată face dovada că 
folosesc terenul pentru care au 
depus cererea, să furnizeze 
toate informațiile cerute de 
APIA în termenele stabilite, 
dar și să permită efectuarea 
controalelor de către APIA sau 
alte organe abilitate. 
O altă condiție impusă 
fermierilor este ca aceștia să 
marcheze limitele parcelei 
utilizate, atunci când este 
cultivată cu aceeași cultură cu 
a parcelei învecinate. 
Ei vor avea și obligația de a 
comunica în termen de 10 zile, 
în scris, la APIA orice 
modificare a datelor 
declarative în cererea de plată.

Cerințe agricole și de 
mediu

Bunele condiții 
reprezintă o serie de 11 
standarde definite de legislația 
europeană care se referă la 
evitarea eroziunii solului; 
menționarea conținutului 
optim de materie organică în 
sol, prin aplicarea unor 
practici agricole cores
punzătoare; menținerea 
structurii solului; menținerea 
unui nivel minim de 
întreținere a solului de pajiști 
permanente. De exemplu, 
pentru evitarea eroziunii 
solului, pe timpul iernii terenul 
arabil va trebui să fie acoperit 
cu culturi de toamnă sau să 
rămână nelucrat după 
recoltare pe cel puțin 20 la sută

din suprafața arabilă totală a 
fermei. O regulă care ar trebui 
aplicată pentru menținerea 
conținutului optim de materie 
organică, este că floarea- 
soarelui nu se va cultiva pe 
aceeași suprafață mai mult de 
doi ani consecutiv. De 
asemenea, arderea miriștilor și 
a resturilor vegetale pe terenul 
arabil se va face doar cu 
aprobarea autorității 
competente pentru protecția 
mediului. Pentru menținerea 
unui nivel minim de 
întreținere a solului, fermierii 
nu vor avea voie să taie arborii 
solitari și/sau grupurile de 
arbori de pe terenul arabil și 
vor trebui să ia măsuri pentru 
prevenirea instalării vegetației 
nedorite pe terenurile arabile.

MAȘINI FĂRĂ TAXE ȘI ACCIZE
Persoanele cu handicap fizic grav și accentuat beneficiază de 

scutire de la plata taxelor vamale și a accizelor, după caz, pentru 
introducerea în țară, o dată la 5 ani, la alegere, de motociclete, 
motorete sau autoturisme, adaptate special pentru transportul 
persoanelor cu handicap, pentru folosința proprie.

Persoanele cu handicap, deținătoare de autoturisme adaptate 
handicapului, precum și persoanele care le au în îngrijire beneficiază 
de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri 
naționale.

Persoanele cu handicap care beneficiază conform legii de 
buget personal complementar lunar pot lua legătura cu Serviciile 
Sociale pentru Adulți din cadrul DGASPC Hunedoara pentru 
persoane cu handicap, str. Romanilor, nr.7, în vederea stabilirii 
modalității de plată și a actelor necesare întocmirii dosarului.

Informații suplimentare se pot lua de la numerele de telefon: 
0254/219451,983 și 0254/233340 interior 108.

ALTE FACILITĂȚI FISCALE

1, Scutire de impozit pe veniturile din salarii;
2, Scutire de la plata impozitului pe clădire și teren;
3, Scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor 
cu ataș și mototriciclurilor, adaptate handicapului;
4, Scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de 
funcționare pentru activități economice și viza anuală a 
acestora;

TAXELE PE CASĂ Șl 
PE MAȘINĂ

Taxele pe locuințe, pe terenuri și pe mașini se 
vor plăti în 2007, în două tranșe egale, până la 
31 martie și, respective, până la 30 
septembrie. Proprietarii de case și de mașini 
care își plătesc impozitele integral până la 31 
martie beneficiază de o reducere de până la 
10%. Pentru persoanele fizice se aplică o cotă 
de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii care 
variază în funcție de localitate, zona din 
interiorul localității, dar și de . materialele de 
contrucție utilizate, anul finalizării sau utilitățile 
accesibile. Sumele finale pe care le plătesc 
proprietarii sunt stabilite prin hotărâre a 
consiliilor locale pe baza acestor criterii 
conținute de Codul fiscal. Aceasta pentru că, 
anual, autoritățile pot majora taxele pe case, 
pe terenuri sau pe autovehicule cu cel mult 
20%. Imobilele cu o suprafață de peste 150 de 
metri pătrați se încadrează în categoria 
construcțiilor de lux, iar impozitul va fi majorat 
gradual cu 5% pentru fiecare 50mp în plus. 
Pentru mașini, taxa locală variază de la șapte 
lei pentru fiecare 200 de centrimetri cubi, în 
cazul motocicletelor și al mașinilor sub 1.600 
de cmc, și 120 de lei pentru mașinile de peste 
3.000 cmc. Neachitarea la termen a 
obligațiilor implică majorări de 0,1 % pe zi.
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PIAȚA MUNCII Z Liber la deschiderea unei afaceri în Germania
Departamentul pentru Muncă în 

Străinătate informează persoanele interesate cu 
privire la modul de exercitare a unei activități 
independente și de înființare a unei societăți 
comerciale pe teritoriul R.F. Germania. Oricine își 
poate deschide o afacere în Germania, indiferent 
de naționalitate sau de locul de reședință. 
Antreprenorii se împart în oameni de afăceri sau 
independenți, fiind produceri diferite pentru 
înființarea unei societăți comerciale pentru cele 
două categorii a explicat Daniela Nicoleta 
Andreescu, secretar de stat la Ministerul Muncii, 
șef DMS. Un om de afaceri este orice persoană 
care are propria afacere în domeniul industriei sau 
al meșteșugurilor. La rândul său, o afacere este 
orice activitate desfășurată pe propria cheltuială, 
având drept obiectiv strategic realizarea unui 
profit. Afacerea poate fi înregistrată la Oficiul de 
autoritate comercială, plătindu-se un impozit 
pentru aceasta.

în funcție de cifra de afaceri, 
întreprinzătorii sunt considerați oameni de afaceri 
cu activități reduse și oameni de afaceri cu 
activități comerciale. Cei cu afaceri sunt 
persoanele care desfășoară afaceri cu o cifră 
totală ce nu depășește 250.000 euro. Afacerile 
reduse se înscriu doar în Registrul Comercial al

Oficiului deAutorizare Comercială. în cazul în care 
persoana derulează o activitate ce depășește 
250.000 euro, este un om cu afaceri cu activități 
comerciale. înregistrarea afacerii se realizează la 
Oficiul Local de Autorizare Comercială. Cu 
excepția întreprinzătorilor cu activități reduse toate 
companiile trebuie înscrise în Registrul Comercial.

înființarea unei companii în domeniul 
meșteșugurilor presupune recunoașterea din 
partea Camerei meșteșugarilor și înscrierea în 
Registrul meșteșugarilor. Acest lucru presupune 
calificări profesionale corespunzătoare. 
Meșteșugarii din statele UE pot desfășura activități 
independente, chiar dacă nu au calificare 
profesională relevantă, dacă demonstrează că au 
lucrat independent câțiva ani. Pentru profesii 
liberale, aceasta trebuie să se înregistreze doar la 
autoritățile financiare, în funcție de profesie, la 
asociația profesională competentă. Profesii 
liberale sunt cele de doctor, avocat, notar, expert 
cadastru, inginer, arhitect, consultant, chimist, 
auditor, consilier financiar, consultant economic, 
contabil autorizat, consultant în domeniul 
impozitelor, profesii medicale, dentist, 
fizioterapeut, jurnalist, fotograf de presă, interpret, 
translatorsau pilot.

IOAN ALBU

AJUTOARE DE DECES
De ajutor de deces poate beneficia o 

singură rudă a decedatului sau persoana care 
dovedește cu acte că a suportat cheltuielile de 
înmormântare, indiferent dacă aceasta lucrează 
sau nu. Valoarea ajutorului de deces se 
stabilește anual prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. Anul acesta, 
cuantumul ajutorului de deces este de 1.077 de 
lei. Ajutorul de deces se poate plăti în termen de 
24 de ore de la momentul solicitării sau în 
maximum trei ani de la data decesului. Pentru 
plata ajutorului de deces, solicitanții trebuie să 
se adreseze, după caz, angajatorului, CJP sau 
AJOFM. Actele necesare pentru acordarea 
ajutorului de deces sunt o cerere-tip privind 
solicitarea drepturilor de asigurări sociale, 
certificatul de deces (original și copie) și actul 
de identitate al solicitantului. De asemenea, mai 
sunt necesare actele de stare civilă ale 
solicitantului, din care să rezulte gradul de 
rudenie cu decedatul sau actul care atestă 
calitatea de moștenitor sau tutore, precum și 
documente care fac dovada cheltuielilor pentru 
înmormântare.
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Gratuități pentru hunedorenj

Lista cabinetelor medicale dentare care 
au contract cu CJAS Hunedoara

CSI Dr. Banciu 
Traian
Deva Str. Kogălni- 
ceanu, Nr. 2-4

CMI Dr. Olt Mircea 
Deva Str. 22
Decembrie Bl. D 2
Tel. 230789

CSI Dr. Sebesan 
Horia
Deva Str.
Kogălniceanu
Nr. 2-4
Tel. 0723422504

CSI Dr. CAMADENT 
Dr. Călmutchi
Deva Str. Mărășești 
Nr. 19
Tel. 0723811877

CSI Dr. Manea
Carmen
Deva Str. Kogălni
ceanu, Nr. 2-4
Tel. 0721206959

SC DENTA LAB
H&M SRL
Deva - Str. Mărăști
Nr. 6
Tel. 231079

CMI Dr. Andreica 
Dorina
Deva - Str.
Kogălniceanu
Nr. 2-4
Tel. 0722365160

SC TRIMED SRL
Deva Str. Mărăști 
Bl. D 3/1
Tel. 232090

SC ASTOM SRL
Deva Str. M.
Eminescu Bl. 31
Tel. 224397

CMI Dr. Albu Letiția
Deva Str.
Zamfirescu Nr. 5
Tel. 230370

CMI Dr. Stroia Mihai
Deva Str. Carpati
Bl.35/33
Tel. 233383

CMI Dr. Weber
Maria Claudia
Deva Str. A. lancu 
Bl. H3
Tel. 221066

CMI DENTA PLUS 
SN, Deva Al. 
Romanilor Bl. 22/2
Tel. 227809

CSI Dr. Vulcu Gh. 
Deva Str. Kogăln
iceanu Nr. 2-4
Tel. 223281

CMI Dr. Titianu
Maria
Hunedoara Str.
Moldovei Nr.8/2
Tel. 0765251879

AS MISIONAR 
UMAN 
MARANATHA 
Hunedoara Str. 
Mureșului Nr. 17
Tel. 0722264510

CMI Dr. Radu Viorel 
Hunedoara B-dul 
Dacia Bl. E4/31
Tel. 712841

CMI Dr. Popa Adina 
Hunedoara Str. G. 
Enescu Nr. 24
Tel. 742433

CMI Dr. Pop Doina 
Hunedoara Str. G. 
Enescu Nr. 24
Tel. 719124

CSI Dr. Fischer 
Ștefan
Hunedoara Str. G. 
Enescu Nr. 24
Tel. 748600

CSI Dr. Stănescu 
loan Viorel 
Hunedoara Str. G. 
Enescu Nr. 24
Tel. 0745 521440

SC STOMACOM
Madin Chiș-
Crăciunel SRL 
Hunedoara Str. A. 
lancu Nr. 9
Tel. 0744556016

CMI Dr. Florea
Voichița
Hunedoara Str. G.
Enescu Nr. 24
Tel. 0741622995

CSI Dr. Brujan Ion 
Hunedoara Str. G. 
Enescu Nr. 24 
Tel. 712158

CSI Dr. Crăciunel 
Adinei
Hunedoara Str. G. 
Enescu Nr. 24
Tel. 0745547810

CMI Dr. Oproiescu 
Sorin
Hunedoara Str. G. 
Enescu Nr. 24
Tel. 0743079924

CSI Dr. Sîntimbrean 
Valentina
Hunedoara Str. A. 
lancu Bl. 138/2
Tel. 0722437957

CMI Dr. Florea Ion 
Hunedoara Str.
Cocsarilor Nr. 5 Bl. 5 
Tel. 744999

SC STOMACOM 
Madin Chiș 
Crăciunel SRL 
Hunedoara Str. A. 
lancu Nr. 9

CMI Dr. Hera 
Alexandrina 
Hunedoara Str. G. 
Enescu Nr. 24
Tel. 717679

CMI Dr. Lăzărescu 
Monica
Hunedoara
Str. Laminatorului
Nr. 3/56
Tel. 744499

SC Lavinia DENT 
SERVEXIM SRL 
Petroșani Al. 
Trandafirilor Bl. 4/66 
Tel. 0722248649

CSI Dr. Pădure 
Gabriela
Petroșani Str. 1 
Decembrie 1918
Nr. 137 A
Tel. 541552

CMI Dr. Blendea 
Constantin 
Petroșani Str. 1 
Decembrie 1918
Nr. 137 A
Tel. 0729907193

CSI Dr. Preda loan 
Petroșani Str. 1 
Decembrie 1918
Nr. 137 A
Tel. 0740190153

SCM DUODENT 
H&P
Petroșani Str. 1
Decembrie 1918
Nr. 137 A
Tel. 541927

SCM DUODENT 
H&P
Petroșani Str. 1
Decembrie 1918
Nr. 137A

Tel. 0722702548

CSI Dr. Tat Aurelia
Petroșani Str. 1 
Decembrie 1918
Nr. 137 A

CMI Dr. Matei 
Lavinica
Petroșani Str. 1
Decembrie 1918 Nr. 
137A
Tel. 541898

CSI Dr. Tănăsescu
Doru
Petroșani Str. 1 
Decembrie 1918 Nr. 
137 A
Tel. 0744561826

SC
IMPLANTRODENT 
SRL
Brad Str. Gen. V. 
Milea Bl. 3
Tel. 0722883484
CSI Dr. Cricovean 
Pfau Maria
Brad Str. Spitalului 
Bl.18/18
Tel. 0721513204

CSI OSSIDENTA Dr. 
Rusu loan
Brad Str. Spitalului
Nr. 10
Tel. 610257

CSI Dr. IULIDENTA
Dr. Vărzar
Brad Str. Spitalului
Nr. 10
Tel. 0723462349

CSI Dr. Turcu loan 
Orăștie Str. N.
Bălcescu Nr. 18
Tel. 247995

CMI Dr. Roșu loan 
Ciprian
Orăștie Str. 
Pricazului Bl. 55/1
Tel. 0723321010
CMI Dr. Pop Maria 
Claudia
Orăștie Str.
Pricazului Bl. 57/21
Tel. 0722749622

CSI Dr. Oprița
Ovidiu, Orăștie - Str. 
Armatei
Tel. 241312

CSI Dr. Popovici 
Nicolae
Orăștie Str. N.
Bălcescu Nr. 14
Tel. 241127

SC SORIDENTSRL 
Hațeg Str. T.
Vla’dimirescu Nr. 7
Tel. 770522

CMI Dr. Damian 
Liliana, Hațeg Str. 
Libertății Nr. 13
Tel. 770560

CSI Dr. Marian 
Marioara
Hațeg Str. T. 
Vla’dimirescu Nr. 7
Tel. 0724129217

CSI EMILDENT
Dr. Rildea Emil 
Hațeg Str. T.
Vla’dimirescu Nr. 7 
Tel. 770522

CSI Dr. Ghemeș 
Gavril
Hațeg Str. T. 
Vla’dimirescu Nr. 7
Tel. 770522

CSI Dr. Mrazec 
Silviu Dorin
Călan Str. 
Policlinicii Nr. 1
Tel. 0723513970

CSI Dr. Ghiura 
Nicoleta Corina
Călan Str. 
Independentei
Nr. 18/52
Tel. 731509

CMI STOMATO 
Călan Str. Inde
pendentei Nr. 18/52 
Tel. 731509

CMI Dr. Arșinel 
Antonia
Geoagiu Str.
Romanilor Nr. 212 
Tel. 248304
CMI Dr. lacob 
Melania
Simeria Str. A. 
lancu Nr. 24
Tel. 0723386629

CMI Măeraș Marius 
Simeria Str. A. 
lancu Nr. 24
Tel. 0744470289

CMI Dr. Ciontoș 
Ecaterina
Lupeni Str. T. 
Vladimirescu Nr. 1
Tel. 560557

CMI Dr. Tomșa 
Valeria
Lupeni Str. T. 
Vladimirescu Nr.1
Tel. 560452

CMA Dr. Topârcean 
Rodica
Vulcan Str. N. 
Titulescu Nr. 59
Tel. 0742814431

CSI Dr. PolgarAna 
Maria
Vulcan Str. N.
Titulescu Nr. 59
Tel. 570450

CSI Dr. Mierloiu
Maria Coralia
CSI Dr. Mierloiu 
Sergiu
Vulcan Str. M. 
Viteazu Bl. E 2/2
Tel. 571443

CSI Dr. Preja Inchez 
Brănișca Str. 
Principală Nr. 214 
Tel. 282175

CMI Dr. Bosdoc 
Sorinw Șoimuș Str. 
Principală Nr. 310 
Tel. 237354

CMI Dr. Preja 
Aristidew Ilia Str.
Libertății Nr. 69
Tel. 220872

CMI Dr. Mihuț 
Veronica
Ilia Str. Libertății Nr.
69
Tel. 0723639897

CMI Dr. Duțulescu 
Emil Cătălin
Baru Str. Principală 
Nr. 222
Tel. 0722599598

CSI Dr. Chiriac
Mircea
Zam Str. Principală
Nr. 268
Tel. 280507

CMI Dr. Neamțu 
Florin
Vetel Str. Principală
Nr. 249
Tel. 237770
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Arta delațiunii șj pescuitul ÎH ape tulburi

Instituții nerespectate
Textul analizat, de o grosolănie și 
superficialitate grobiană - culmea - 
nu este redactat de Poliția Română 
ori de vreun polițist provenit din 
rândul vechilor milițieni. Textul 
este doar afișat la această instituție 
de stat. La vedere și la ordin. Se 
găsește în ochii oricui, dintre cei ce 
apelează la serviciile de evidența 
persoanei din cadrul unei poliției 
Țara Hațegului. Este redactat și 
dispus a se afișa la vedere de către 
anticorupți. Justițiarii, cum s-ar 
zice, au comis-o în sensul 
îndemnului ladelaționism.

Delaționismul, trebuie să 
recunoaștem, a devenit cultura de 
bază al poporului trăitor pe aceste 
meleaguri. Delaționismul este 
cultivat și azi. în mod iresponsabil. 
Românii sunt îndemnați să 
reclame dincolo de risc. Căci ne 
găsim în fața riscului sancțiunii 
penale pentru denunț calomnios. 
Corupția însăși, definită în cadrul 
legii române, denunțată neprobat, 
atrage după sine un risc 
inimaginabil față de cel 
iresponsabil. Oare anticorupții nu 
au habar de asta. Cine sunt, ce 
reprezintă și pe ce lume trăiesc 
anticorupții?

Dar să revenim la relaționarea 
românului cu para mioritică. 
Rezistența la instituțiile statului 
opresiv pot fi justificate 
socialmente vorbind și în directa 
legătură cu vicisitudinile istoriei. 
Suferința socială, umilința 
cultivată în universul unei 
republici concentraționale, nu iartă 
în timp. Românii au fost formați, 

dacă nu chiar adecvați genetic, la 
delațiune. Românii sunt rezistenți 
inclusiv la umilință. Ei sunt 
rezistenți în general: la apă chiar - 
pot umbla nespălați o vreme, nu au 
nevoie de spațiu verde și dacă îl au 
- îl distrug imediat, nu au depresii 
existențiale iar dacă le au - le 
rezolvă cu băutură. în birt românii 
își descarcă neputințele și de 
regulă găsesc vinovății exterioare, 
dacă nu chiar istorice. Dar cel mai 
grav: românii pot fi manipulați cu 
o ușurință sinonimă credulității. O 
pată neagră, lângă alte pete 
istorice, rămâne manipularea din 
decembrie 1 989. Marea 
îngrămădeală și asasinatul politic 
este el însuși o imensă manipulare 
iar nația își asumă blestemul 
asasinării conducătorilor și 
uciderea pruncilor. Un blestem 
care urmărește însăși gena acestui 
popor.

Cum au fost conduși înainte și 
cum au fost alimentați românii, 
toate proviziile eliberându-se prin 
cartelă, era tot un mod de 
manipulare. Dar cel mai grav - 
toate legiferările sociale sunt 
făcute și azi pentru a fi încălcate de 
unii ori ignorate de alții, prea 
puternici a fi afectați.

Și pentru că românii în 
genere sunt genetic turnători și 
pârâcioși, a cultiva și azi acest 
fenomen și al îndrepta inconștient 
împotriva instituțiilor statului e 
prea mult. Este periculos și de 
aceea, făptuitorii trebuie depistați, 
sistemul care-i susține desființat 
iar răul smuls din rădăcină.

Pe de altă parte marea 
majoritate a românilor nu au și 
implicit nici nu au cum să aibă 
încredere în stat pe care-1 identifică 
cu instituțiile abuzive, agresive, în 
general reprezentate în stradă de 
semidocți, dacă nu chiar de creiere 
spălate, ca vârf de lance al temerii 
ori sentimentului că vei fi călcat în 
picioare. Grade și uniforme 
bățoase ori mutre acre, îngâmfați 
peste măsură, sunt în general 
reprezentanții Statului Roman. 
Structuri care se suprapun. 
Bastoane și cătușe la vedere. Azi, 
jandari și mascați supermediatizați 
cu orice prilej, te agresează clipă 
de clipă. Multora, marii majorități, 
le este teamă de moarte de aceste 
structuri înfiorătoare și frica este 
justificată. A alimenta însă frica și 
a o transfera în delațiune 
iresponsabilă, a o transforma în 
ură, e prea mult, este inconștiența 
instituțională și România își asumă 
riscul necontrolării sistemului 
civil. Aș crede că ne găsim în fața 
unui interes major și menținut 
peste ani ca poliția să nu-și 
justifice fișa postului. în fața 
învălmășagului de legi care se 
suprapun, până și în numerotare - 
Poliția Română versus Gardienii 
Publici, azi Poliția comunitară ori 
suprapunerea atribuțiilor cu a altor 
structuri cu rost de control și 
sancționare - Grada Financiară, 
până la intimidarea ori influența 
fățișă prin imixtiunea politicului în 
numirile pe post, ne aflăm în fața 
probei intimidării. Cine pescuiește 
în ape tulburi și pentru ce? O lume 

intolerantă și pusă pe căpătuială cu 
orice preț calcă pe cadavrele 
instituțiilor de stat sub pretextul 
reformării! Să fie acesta blestemul 
morții conducătorului mult iubit, 
el însuși un blestem adulat și 
transformat apoi într-o victimă a 
intoleranței necreștine? Și mai 
ales, să nu se mai termine odată 
această manipulare?

Imediat după 1990, la un sediu 
de poliție, dintr-un șantier de 
construcții hidroenergetice, un fost 
milițian isteț a rezolvat problema 
siglei. A lipit discret dar vizibil, un 
PO peste MI și trebuie acceptat, că 
și azi, în cadrul Poliției Române 
transformările sunt formale. 
Fondul nu s-a rezolvat. Aceiași 
atitudine la intimidare, aceiași 
lipsă de personalizarea valorii, 
ascunsă după epoleți, chipiuri și 
veșnica pândă. Cei tineri, 
înghesuiți în birouri ascunse, pe 
scaune vechi, cu mașini de scris 
rudimentare își aduc de acasă 
unitatea informatică. 
Comunicarea, dintre structuri de 
organigramă, a rămas la nivelul 
“gradul doboară valoarea și ucide 
competența” iar “ordinul nu se 
discută”. Echipele se fac pe tip 
clientelar și de grup. Despre poliție 
încă putem vorbi. Mulți dintre 
milițieni au fost surse ale 
obedienței și acest lucru se 
perpetuă. Iar acest subiect va urma.

Februarie 2006 
Traian OPRONI

întâmplări cu copaci și frunze
Niște rădăcini stăteau de vorbă.
- Ia te uită, frate, ce-a răsărit din vlaga 
noastră!? Niște lăstari piperniciți, îi vezi, 
vai de capul lor!
- Le îndoaie vântul de mă mir că nu se rup. 
Și când plouă, zău dacă știu de nu cumva 
stropii de apă cad de sus sau sunt lacrimile 
lor amărâte.
- Niște slăbănogi, vai de-amarul lor.
- Vai de ei și vai de noi! Păi ce fel de 
copaci am fost noi și uită-te ce-a ieșit! Mai 
mare rușinea!
Uite-așa se văitau niște rădăcini într-un 
amurg de zi și de vreme, pe când lăstarii își 
umpleau trupul de sevă și creșteau sub 
nasul lor.

Când a fost împrospătat parcul principal al 
orașului cu soiuri tinere, s-a nimerit ca 
într-un luminiș bătut numai în parte de 
soare între niște copaci dintre cei vechi, 
falnici și aroganți în peisaj.
- Ce idee să bage între noi asemenea 
amărâți, niște intruși, șușoti unul dintre 
copacii cei falnici. Hei, voi de colo de vă 
băgarăți aici! Nu aveți și voi destul loc în 

altă parte, nu să ne faceți de rușine!?
- Vina nu e a noastră, maeștrilor stimabili, 
răspunse cel mai pirpiriu și aflat cel mai 
aproape. Soarta ne-a adus aici, încheie el 
ce avea de spus.
- Apoi n-o să vă meargă, bombăniră de-a 
rândul copacii cei vechi. N-o să vă 
meargă!

Și-n adevăr făcură ce nu făcură, pentru ca 
micul brăduț, cel mai apropiat și mare-n 
gură ca să nu aibă ceea ce zicea el 
SOARTĂ mai bună. îl ținură în umbră, îl 
feriră de binefacerile ploilor, ba și rouă I-o 
drămuiră, iar cei care căutau o cărare de 
trecere fură împinși să-l calce fără pardon 
în picioare.
Din pipernicit ce era, brăduțul se făcu mai 
pipernicit, abia izbutind un amărât de 
brâuleț de frunze. Ceilalți brăduți nu o 
duceau mai bine, dar nu se lăsau, nu se 
lăsau, supraviețuind din răsputeri. Timp în 
care copacii cei vechi, ce bine-mersi o 
duceau, o duceau...și atât, o duceau!

Mircea Șerbănescu

ANUNȚ
INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI, prin 

Biroul teritorial Alba- Iulia , organizează audiențe în 
data de 15.02.2007, ora 10, în Sala Mare a 

Primăriei Municipiului Deva.
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I Oricât de bine arată load în care 
v-ati hotărât să celebrați 
evenimentul! putetisă-i 

imprimați o notă personala, 
adecvată stihului pe care 

h-ati ales.

SPECIAL MOMENTS î 
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Comuna Turdaș se află așezată 
pe malul stâng al Mureșului, la o 
distanță de 6 km de Orăștie și la 20 km 
față de municipiul Deva. Mureșul 
înconjoară satul spre nord și vest, iar 
spre est se află 
pârâul Siteș, 
care desparte 
hotarul 
Turdașului de 
cel al Pricazului. 
Denumirea de 
Turdaș are 
semnificația de
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“trecătoare 
întărită” pe aici 
făcându-se 
trecerea peste 
râul Mureș de la
Turdaș la Bobâlna cu ajutorul 
brudinei. Ca istoric, Turdașul este o 
stațiune neolitică, descoperită de 
poetul Ion Budai-Deleanu din Cigmău, 
aici fiind descoperite unelte și vase de 
ceramică, os, cremene și piatră, vârfuri 
de lance, pumnale de fier, râșnițe și 
obiecte din aur și argint Cea mai veche 
atestare documentară a Turdașului 
este din 1334, când localitatea a fost 
colonizată cu sași. Prima școală 
înființată în Turdaș a fost școala 
reformată confesională de stat în limba 
maghiară, înființată în 1657.

Comuna se întinde pe o suprafață de 
2500 ha, cu o populație de 2013 
locuitori, având în componența sa 
satele: Turdaș, Spini, Pricaz și Râpaș.

Priorități la investiții
9 9

• Alimentarea cu apă și canalizare în 
toate localitățile prin Ordonanța 7/2006 
și construirea a trei stații de decantare.
• Popicărie cu două piste în lungime de 
64 m.
• De asfaltat diferența de 5 km de drum.
• De reparat bisericile.
• Introducerea încălzirii centrale în școli 
și grădinițe.
• Terminarea grupurilor sociale la școli și 
grădinițe.
• Eliminarea inundațiilor din Pricaz și 
Spini.
• Colectarea torenților de pe dealuri.

Dublu mandat și multiculturi 
religioase

Aflat la cel de-al doilea mandat, 
primarul Aurel Lup, a încercat ca împreună 
cu cei 13 salariați ai primăriei să 

modernizeze co
muna. Clădirea 
primăriei a suferit 
în ultima perioadă 
reparații capitale 
atât interioare cât și 
exterioare, aceasta 
fiind complect 
modernizată, gru
puri sanitare noi, 
canalizare, apă 
potabilă, încălzire 
centrală, calcu
latoare, xeroxuri, 
faxuri, internet și o 
seră de flori în stare 

de funcționare care asigură flori pentru satele 
comunei.

în comună funcționează trei școli clasele 
I-IV și trei grădinițe 
unde se află peste 300 
de copii, patru 
învățători și patru 
educatoare. Toate 
școlile și grădinițele 
din comună au suferit 
reparații capitale, 
școala din Pricaz fiind 
prima instituție de 
învățământ în care a 
fost introdusă apa și 
canalizarea și au fost 
construite grupuri 
sanitare moderne, 
urmând ca în acest an 
școlile din Turdaș și Spini să sufere astfel de 
transformări. încălzirea din școli este cu sobe de 
teracotă pe gaz.

Există în comună două biblioteci una în 
Pricaz și cealaltă în Turdaș cu peste 10.000 de 
volume. Duminica și în sărbători turdășenii se 
pot ruga la cele șapte biserici: patru ortodoxe, 
două greco-catolice și una reformată.

Drumuri și ape

Din totalul de 11 km de drum care 
străbate comuna șase sunt asfaltați, apele din 
comună fiind traversate de nouă poduri care se 
află în stare foarte bună, dintre care cinci au fost 
construite în cele două mandate ale actualului 
primar. Cele mai mari probleme au fost cu 
inundațiile de pe Valea Mureșului și Valea 
Siteșului, unde în prezent au loc lucrări de 
îndiguire pe raza comunei Turdaș și a satului 
Pricaz. De asemenea, se execută cu o firmă 
privată lucrări de decolmatare a râurilor și 
pârâurilor ce străbat localitatea.

Data și locul nașterii: 01.08.1940 în loc. Turdaș 
Studii: Institutul Politehnic Cluj
Apartenența politică: membru PD
Starea civilă: căsătorit, un copil.

în ajutor social se află 413 persoane 
pentru care primăria scoate lunar din “buzunare” 
100.000 RON. Cu persoanele din ajutor social se 
execută lucrări de reparații, curățenia în 

localitate și curățitul 
pășunilor.

în localitatea 
Turdaș funcționează 
o tâmplărie și mai 
multe puncte ali
mentare, iar în Spini 
există o societate de 
prelucrare a mar
murei. De asemenea 
în satul Pricaz se 
află situat un cămin 
pentru persoanele 
cu handicap și fără 
urmași.

Pagină realizată de Stej ărel Ionescu


