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DEVA, str. Mărăști, 
bl. D3, parter 

Tel: 0254-231680 
0730/009907 
0730/009901

Cursă infernală pentru

desfășoară următoarele activități pentru 
AGENȚI ECONOMICI ȘI PERSOANE FIZICE

- ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIILOR 
PENTRU ACCESAREA FINANȚĂRILOR 

DIN FONDURI EUROPENE
Consultanță' economico-financiară și întocmirea 

documentațiilor pentru obținerea finanțării externe 
întocmirea studiilor de fezabilitate 

întocmirea planurilor de afaceri

- AUDITUL SITUAȚIILOR FINANCIAR- 
CONTABILE PENTRU FINANȚĂRI EXTERNE

- CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ PENTRU 
OBȚINEREA FINANȚĂRILOR DE LA BĂNCI

- AUDIT FINANCIAR-CONTABIL
- EVALUĂRI
- CONSULTANȚĂ FISCALĂ
- FUZIUNI și DIVIZĂRI de SOCIETĂȚI

S.C. PROCONTOR S.R.L.
- instalăm centrale termice la cele mai mici 
prețuri începând cu 3.400 lei posibilitatea plății 
și în rate

- schimbăm coloane de apă
- reparații subsoluri tehnice
- verificări metrologice la contoarele de apă

VOTUL DIN ACVARIU
La barul-acvariu dintr-un oraș hunedorean poți 

să-ți bei în tihnă cafeaua, berea ori Pepsi Cola fără 
teama că ai fi descoperit de vreun cunoscut care să te 
agaseze cu omniprezentul ce mai faci. Poți să privești în 
liniște prin geamurile termopane la freamătul și agitația 
din jurul tău fără ca ceilalți să te vadă. Observi că și 
ceilalți clienți sunt făcuți parcă dintr-un aluat aidoma 
ție, oameni tăcuți cărora le place să-și savureze clipa de 
răgaz în liniște. Nu tu icnete, nu tu țipete ori sughițuri de 
animale castrate. Comparativ cu liniștea din interior, 
muncitorii de peste drum se dau de ceasul morții să 
finalizeze o parcare subterană ce I-ar aduce primarului 
în funcție încă circa 800 de voturi. Alături alți lucrători 
se agită să improvizeze câteva mese pentru vânzătorii 
de ceapă, ridichi și alte trufandale. Vis-â-vis, patru 
drumari acompaniați de un utilaj uns cu smoală pe la 
toate încheieturile asfaltează de zor o stradă centrală 
sub privirile aprobatoare ale câtorva pensionari. Alte 
600 de voturi. Dacă te ridici în vârful picioarelor ai 
șansa să vezi firma unui fost vice-primar ce amenajează 
cu sârg un loc dejoacă pentru copii. Jumătate din scara 
blocului își va vota probabil din nou primarul. Brusc, 
liniștea este făcută țăndări de oftatul unui bărbos aflat la 
masa din fundul sălii. “ Of, Doamne dacă fi alegeri 
măcar din doi în doi ani!” murmură acesta, cerându-ne 
parcă din priviri clemență. îl privesc înțelegător și 
găsesc puterea de a-mi sorbi cu nesaț ultimele două 
picături de bere. La urma urmei și clienții acvariului 
sunt niște voturi în plus.

Daniel MARIȘ
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Din nou, pe scurt, despre presa “liberă”

Televiziunile ucigașe de cultură, 
presă și jurnaliști

într-o altă publicație cu existență agitată, 
efemeră, dependentă ba de un pretins om de 
afaceri, dar mai ales afacerist găunos, ba de un om 
de partid nesigur pe viitorul său politic am 
încercat să comentez o diferență nedorită între 
“ziariști” și “jurnaliști”!

Deși nu există nici o deosebire. Sau, măcar, 
n-ar trebui să existe, ambele fiind, definind una și 
aceeași ocupație, pentru unii meserie și mod de a 
exista ...De a fi, de a trăi. Voi continua și aici să 
demonstrez că, așa cum este înțeleasă și practicată 
astăzi, adică de vreo 7-8 ani, ziaristica, sau, mă rog, 
jurnalistica, ori jurnalismul, una dintre cele mai 
frumoase și grele îndeletniciri omenești, riscă să 
devină, ba chiar a devenit una dintre cele mai urâte, 
mai decrebilizate și hulite preocupări profesionale. 
Vedeți, chiar tară să vreau, mă feresc să-i mai zic 
“profesie”, “meserie”. Pentru că tot mai frecvent, 
mai dăunător “jurnalismul” a devenit preocuparea 
unor veleitari, unor afaceriști și politicieni de doi 
bani; o afacere în sine pentru mari trusturi de presă și 
un instrument politic de manipulare și șantaj. în 
acest context, desigur calitatea presei practicate 
scade și se transformă în armă de luptă, în mijloc de 
influență și dirijism intelectual, psihologic și politic. 
Dar scade calitatea și prin aceea că, dezvoltarea 
mass-mediei ca volum, cantitativă și destul de 
haotică, reclamă recrutarea aproape neselectivă a 
practicanților de jurnalism, care devin, tară să-și de- 
a bine seama, de fapt niște prestatori de servicii în 
interesul angajatorului. Care angajator nu urmărește 
obiective editoriale stricte și strict delimitate, 
profesioniste, de probitate, deontologice. De aici și 
gluma că mulți jurnaliști pot suferi fracturi în contact 
cu pixul sau microfonul.. .La degete sau la limbă...

Dar nu e nici o glumă când scrii și se 
tipărește! că X a hotărât “să-și ascută penelul”! 
Dimpotrivă. E o mare tristețe. O tragedie pentru o 
meserie care se exercită în primul rând prin 
recunoașterea Limbii Române și prin solide 
cunoștințe de cultură, vocabular și simțul limbii. De 
fapt, ziaristica este una dintre cele mai pretențioase 
meserii, care presupune și incumbă o cultură 
cvasienciclopedică a practicanților ei. De aici și 
onoarea, dreptul ziariștilor singurii după scriitori! 
de a semna “nud” , adică numai cu numele și 
prenumele, în ordine inversă, tară specificațiile 
aparținând altor semnatari: prof., ing., ec., dr., acad., 
av., procuror, director, manager, primar, etc. Or, 
tocmai acest atu, atribuit tacit și prin tradiție 
ziariștilor, menit să evidențieze rangul, statusul 
social al ziariștilor este călcat în picioare, astăzi, 
tocmai de către cei chemați să-l apere, să-l onoreze și 
să-l perpetueze.

Vinovățiile aparțin deopotrivă “fabricilor de 
ziariști” prin cursuri de scurtă durată, facultăților, 
multe și slabe, de jurnalism, slabei calități a 
învățământului liceal, care neglijează cultura 
generală și Limba Română, dar și practicanților și 
angajatorilor, care nu sunt,-de regulă, ei înșiși, niște 
intelectuali veritabili. Ci, doar oameni de bani și 
interese...

Care cumpără tot. Și, mai cu seamă, 
conștiințe, oameni. Unii gata formați ca ziariști 
redutabili, de certă valoare. Cumpărați la legătură

sau cu snopul. Cum se află la o puternică televiziune 
de știri, dar cu o audiență din ce în ce mai redusă. 
Tocmai datorită prestației manipulatoare a grupului 
profesional de valoare ridicată, dar obligat să 
profeseze neprincipial, neprofesional. De altfel, 
televiziunea, adică televiziunile astea multe, 
publice, comerciale, generale, de știri, de nișă, de 
gang și... degeaba sunt nu doar mari manipulatoare, 
ci și foarte mari și eficiente ucigașe de cultură 
generală și de oameni de presă.

Să ne amintim doar campaniile de presă 
privind taxa de primă înmatriculare și accidentul 
ministrului Orban. Ambele exclusiv politice. Mai 
ales prima, pentru care s-au consumat sume enorme, 
timp și energii în folosul, să zicem, a doar două-trei 
sute de mii oameni, care-și cumpără mașini într-un 
an. Dar n-am văzut nici o campanie de presă 
împotriva scumpirii gazelor, energiei electrice, 
alimentelor, medicamentelor, serviciilor care se 
desfășura tocmai în zilele furiei împotriva taxei 
auto, și care a afectat milioane de români. Iar 
campania anti - Orban s-a încheiat cu 
compromiterea profesională a unuia dintre cei mai 
populari și promițători reprezentant al generației noi 
de jurnaliști Robert Turcescu! Sau, ce presă 
prestează televiziunea care găzduiește emisiunile 
fără cuvinte ale Monicăi Columbeanu?! Ori cea care 
l-a găzduit vreme lungă pe Vali Vijelie și familia sa, 
sau alta pe Laura Andreșan... Ce transmit știrile 
sportive citite cu voluptate apropiată de orgasm de 
câteva crainice ochi alunecoși, inimi zburdalnice? 
Mai degrabă papagalismele unui nimeni, precum 
Mihăiță Pleșan, sau ce chiloți poartă amanta lui 
Ronaldo, decât marea știre că echipa de gimnastică 
feminină a României a cucerit, după 4 ani!, din nou o 
medalie de aur.

De altfel, comportamentul, atitudinea și 
ținuta jurnaliștilor în timpul documentării sunt alte 
manifestări care diminuează și subminează calitatea 
și probitatea actului gazetăresc. Hărțuirea în manieră 
de paparazzi a interlocutorului presupus, agasarea, 
comportamentul inchizitorial, polițienesc și 
atitudinea atotștiutoare ale prea multor mânuitori de 
microfoane și purtători de pixuri (ascuțători de 
peneluri?) sunt grav dăunătoare meseriei de 
ziarist!...

Dar nu mai grave decât vânzarea 
conștiințelor lor unor buni negociatori de valoroși 
gazetari, transformați în activiști sau prestatori de 
servicii. Și aici, lista este foarte lungă, din păcate, 
cuprinzând nume grele de ziariști și jurnaliști sic! 
Am făcut din nou și tot intenționat distincție între cei 
doi termeni ce definesc aceeași profesie, pentru că 
personal continui să cred că ziaristul, ca intelectual, 
nu poate fi decât om de stânga! în vreme ce 
jurnaliștii sunt, mulți, și oameni de afaceri, și plătiți 
pentru prestații de servicii în afaceri sau în politică, 
deci supuși financiar, adică mai de dreapta.

Nicolae STANCIU
P.S. Orice înjurături și amabilități “colegiale” 

sunt acceptate cu înțelegere.
P.P.S. Nereferirea la cazuri similare din presa 

locală nu înseamnă absența lor...

CASA PRO
Agenție Imobiliară

Deva, Str. Liliacului, Bl. 22, Sc. E, P., Ap. 42 
Tel.: 0254 225.272 ; 0354 415.284 ; 0768 

020.917 ; 0720 462.263 
Intermedieri Vânzări, Cumpărări, închirieri: 

Garsoniere, Apartamente, 
Spații Comerciale, Terenuri

ORAR : Luni Vineri h. 9,30 17,30

S.C. PROCONTOR S.R.L.
o instalăm centrale termice la cele mai mici o schimbăm coloane de apă 
prețuri începând cu 3.400 lei posibilitatea o reparații subsoluri tehnice 
plății și în rate o verificări metrologice Ia contoarele de apă

Relații la sediul firmei din Deva, Str. Liliacului, BI.22, Parter, 
sau la tel: 225272 sau 0765/279880.

* Ofer pentru închiriere spațiu comercial în Deva, 
zona Liceul de Artă, 2 camere + grup sanitar, scară 
exterioară,balcon cu termopan, S = 40 mp. Preț 320 
EUR. Tel. 0254 - 225.272; 0354 - 415.284; 0740 - 
021.176; 0720-462.263.

* Cumpăr garsonieră în Deva, zona Dacia, Gojdu, 
Micro, (semi)decomandată, fără îmbunătățiri. Ofer 
între 70 90 mii LEI. Tel. 0720 462.263; 0763 - 
829.298.

* Cumpăr garsonieră sau apartament 2 camere în 
Deva, indiferent de zonă, fără niciun fel de amenajări 
interioare. Ofer 60 70 mii LEI. Tel. 0720 462.663; 
0726 285.871.

* Cumpăr casă,max. 30 km. de Deva, 2 3 camere,
bucătărie, apă, curent electric, grădină, acces auto. 
Ofer 50 70 mii lei. Tel 0730 189.668; 0720
462.263.

* Solicit chirie în Deva, garsonieră sau apartament. 
Ofer 120 EUR. Tel. 0720 462.263; 0763 829.298

* Vând apartament 2 camere, Deva, zona Liceul 
Auto, semidecomandat, Et. 1, standard. Preț 113.000 
LEI. Tel. 0720-46.22.63; 0730 189.668.

* Vând apartament 2 camere, Deva, B-dul luliu 
Maniu, decomandat, amenajări interioare, termopan, 
CT, 2 balcoane închise.Preț 65.000 EUR. Tel. 0726 
285.871; 0763-665.419.

* Vând apartament 3 camere, Deva, Mărăști,
decomandat, etaj 3, amenajat, termopane,CT, 2 
balcoane. Preț 250.000 LEI. Tel. 0730 189.668;
0732 534.996.

* Vând apartament 3 camere, Deva, zona Poliția 
Municipiului, decomandat, parter, SC = 80 mp, 
amenajat integral, CT. Preț 250.000 LEI. Tel. 0732 
534.996; 0763 829.298.

* Vând casă, Deva, zonă ultracentrală, 2 corpuri, 3 + 
3 camere, bucătărie, baie, beci (pretabil cramă ), pod 
(mansardabil), înălțimea camerelor 3,8 m, SC = 300 
mp, curte ST=560 mp, toate condițiile. Preț 297.000 
EUR. Tel. 0720 462.263; 0730 189.668.

* Vând casă, Băcia, zonă centrală, la șosea, 
construcție nouă, apă, canalizare, gaz, grădină 2.000 
mp.Preț 180.000 LEI. Tel. 0726 285.871; 0763 
665.419.

* Vând casă, Hărău, din cărămidă, 3 camere, baie, 
apă, curent electric, SC = 100 mp, grădină 2.500 mp, 
FS = 18 m. Preț 150.000 Lei. Tel. 0720 462.263; 
0730 189.

* Vând casă, lângă Certej, poziție panoramică, 
construcție din cărămidă, 2 camere, bucătărie, anexe, 
curent electric, apă în curte, amenajări recente, 
grădină 3.000 mp. Preț 82.500 lei, sau schimb cu 
garsonieră / ap. 2 camere în Deva, indiferent de zonă. 
Tel. 0730 189.668; 0732-534.996.

* Vând casă, Zam, poziție paralelă cu DN 7,din 
cărămidă, 2 camere, bucătărie, loc pentru baie, 
curent electric, grădină 1.400 mp. Preț 12.000 EUR. 
Tel. 0720 462.263; 0730 189.668.

* Vând teren intravilan, Băița, la drum asfaltat, 
între case, curent electric, ST = 3600 mp, FS = 42 m. 
Preț9EUR/mp.Tel.0720 462.663;0730 189.668.

* Vând teren extravilan, Hărău, 2 ha în zona 
autostrăzii și alte 2 ha în zona izvoarelor de ape 
minerale. Preț 4 6 EUR / mp. Tel. 0720 462.263; 
0732 534.996.
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Cursă infernală pentru șefia Consiliului Județean Hunedoara

Bătălia giganților
Motto: “Puterea este un afrodiziac. Trebuie să ai un echilibru interior foarte puternic, 
foarte stabil ca să nu aluneci în această zonă, a paranoiei”.
Adriana Săftoiu

Adoptarea votului uninominal pentru alegerea președinților Consiliilor Județene 
a încins la maxim staff-urile partidelor importante ce încearcă să-și impună în teritoriu 
reprezentanții cei mai credibili. Pe de altă parte, aspiranții la această demnitate publică 
deosebit de importantă sunt conștienți de gradul ridicat al “independenței” față de propriile 
partide în cazul în care vor fi aleși prin vot uninominal, devenind practic “baronii” 
județelor, cu puteri nelimitate, dacă beneficiază de o majoritate confortabilă a numărului de 
consilieri. Cu toate acestea, nu este de neglijat nici faptul că și consilierii ce aparțin altor 
formațiuni politice decât președintele în exercițiu pot fi lesne momiți cu tot felul de 
avantaje economice spre a-și “orienta” votul în direcția dorită, deoarece s-a dovedit în 
numeroase rânduri că interesele pecuniare pot pune în umbră chiar și cele mai puternice 
doctrine politice.

Liberalii, atac la baionetă

Toate speranțele liberalilor hunedoreni pentru un nou mandat în fruntea 
Consiliului Județean se leagă de numele actualului șef, Mircea Ioan Moloț. Atacat în dese 
rânduri de adversarii săi politici din PSD și PD-L și caracterizat de către deputatul pesedist 
Cosmin Nicula drept un “feudal portocaliu de Săcărâmb”, actualul președinte al 
Consiliului Județean Hunedoara are de partea sa câteva atuuri deloc de neglijat.

Astfel, acesta are o experiență de opt ani în administrația publică locală, dacă 
punem la socoteală și mandatul de viceprimar al 
Devei, este un bun negociator, și un abil manager 
economic, având în “portofoliu” câteva proiecte 
îndrăznețe pentru județ, cu impact la electorat. Din 
rândul acestora se numără îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere județene, inclusiv prin 
finanțarea unei “autostrăzi” județene Deva- Peștiș , 
crearea unei metropole Deva-Simeria-Hunedoara, 
ce ar aduna la un loc circa 170000 loc, și ar contribuii 
la accesarea unor importante fonduri europene și 
derularea unui ambițios proiect de 7 milioane de euro 
pentru integrarea cetăților dacice din Munții Orăștiei 
în Circuitul Turistic Mondial, ce prevede dezvoltarea 
infrastructurii locale și restaurarea cetății 
Sarmizegetusa Regia, prin contribuția fondurilor 
Phare și a comunităților locale. Nu în ultimul rând pe 
lista de proiecte a lui Mircea Moloț se află 
construirea unui aeroport la Săulești, lângă Deva, de 
către un consorțiu italian după modelul aeroportului 

privat de la Olbio-Sardinia pentru transport mărfuri și persoane la standarde internaționale, 
pe o suprafață de 33 de hectare, ce ar putea să rivalizeze chiar și cu Otopeniul. Deloc de 
neglijat este faptul că Mircea Ioan Moloț, în calitate și de președinte al Consiliului de 
Dezvoltare a Regiunii V Vest a susținut o strategie specială de integrare economică 
pentru Valea Jiului, zonă defavorizată unde trăiește aproape 40% din populația 
județului Hunedoara, ce constituie un bazin electoral important. Totuși, există și 
percepții negative, legate îndeosebi de unele acuzații ale consilierilor județeni din 
opoziție privind gestionarea fondurilor publice și desele audieri de la DNA, în urma 
unor sesizări din partea adversarilor politici și economici.

Fostul prefect aruncat în luptă de PD-L

După îndelungi convulsii interne, democrat liberalii și-au desemnat 
candidatul în persoana fostului prefect de Hunedoara, Cristian Marius Vladu, un 
adversar tradițional al “greilor liberali” Mircia Muntean și Mircea Ioan Moloț, 
împotriva cărora ar fi făcut mai multe sesizări la DNA. Bătăios și plin de energie, Vladu 
pare a se plia destul de bine pe așteptările electoratului lui Traian Băsescu prin stilul 
tranșant și tăios de a eticheta realitățile cotidiene.

Mai mult, Vladu se pare că are mai multe “argumente” puternice, încă de pe 
vremea când se afla în fruntea Prefecturii, pentru a le arunca în fața electoratului, 
beneficiind și de aureola de victimă a guvernului Tăriceanu, de care a fost debarcat 
după ieșirea democraților de la guvernare precum și de o infrastructură de partid deloc 
de neglijat în teritoriu, PD-L ocupând, conform unor sondaje interne, locul întâi în 
preferințele electoratului hunedorean. Nu 
știu încă cum va reacționa acesta și ce 
strategie va adopta odată cu preluarea șefiei 
de campanie a lui Mircea Moloț de către 
Adriana Săftoiu, fostul sfetnic de taină al 
defunctei Alianțe DA. '

Cosmin Nicula, arma secretă a 
PSD-iștilor

Necizelat poate politic îndeajuns, 
deputatul pesedist Cosmin Nicula, unul din 
membri de vază a “noului val” alături de 
Victor Ponta, Daciana Sârbu și Titus 
Corlățean, nu poate fi ignorat ca un candidat

inocent, având drept atuuri de partea sa tinerețea, neimplicarea în afaceri oneroase precum 
și experiența dobândită atât în administrația publică locală cât și în cei patru ani petrecuți în 
Parlamentul României. în plus, deputatul pesedist a dovedit în suficiente rânduri că știe să 

iasă la bătaie, prin desele interpelări parlamentare ori 
prin luările de poziție “anti-portocalii” din teritoriu, 
fapt ce i-a creat o oarecare notorietate. Rămâne de 
văzut însă în ce măsură va mobilizat electoratul 
pesedist din județ, ținând cont de masivele dezertări 
ale primarilor din fieful social-democrat ce au trecut 
fie la liberali, fie la democrați, printre cele mai 
“vitregite” zone numărându-se Țara Hațegului.

Având drept zonă electorală Valea Jiului, 
care a ridicat întotdeauna media partidului, 
candidatul PRM, Costel Avram, fost vicepreședinte al 
Consiliului Județean nu poate aspira decât să își 
ocupe din nou vechiul post și să “prindă” cât mai 
multe posturi de consilieri județeni spre a înclina cât 
mai mult balanța în favoarea sa, având în vedere 
fragmentarea electoratului.

Același rol de “locomotivă” și-l asumă și 
șeful conservatorilor hunedoreni, Petru Mărginean, • 
“artizanul” SMURD în județ și actualul 

vicepreședinte al Consiliului Județean, partidul acestuia riscând să treacă greu “pragul 
electoral” după exodul unor organizații puternice din Vulcan, Uricani și alte localități 
hunedorene. Rămâne de văzut dacă UDMR își va mai prezenta un candidat propriu în 
persoana ministrului Karoly Borbely, având în vedere faptul că în mandatul 2004-2008, 
formațiunea nu a fost reprezentată de consilieri județeni din cauza neîntrunirii numărului 
de voturi necesare.

Sondaje și calcule, misterul persistă ,

Prin mediile politice hunedorene se vehiculează intens sondaje interne ale 
partidelor importante, unele indicând supremația PD-L, urmat de PSD și PNL, sondaje 
aproape credibile dacă ținem cont de faptul că pesediștii au fost învingătorii cerți ai tuturor 
alegerilor din “județul roșu”, în afara europarlamentarilor unde s-au prăbușit zgomotos.

Totodată se vorbește despre negocierile intense purtate de liberali cu UDMR 
precum și de alianțe deja “parafate” cu peremiștii și conservatorii. Nici democrații nu stau 
cu mâinile încrucișate, atât președintele acestora, fostul ministru al Muncii, Gheorghe 
Barbu, cât și europarlamentara Monica Iacob Ridzi purtând tratative avansate chiar și cu 
unii oameni politici liberali ce ar vrea să-și asigure “spatele” în caz de eșec.

Rămân de văzut și “modalitățile de reacție” ale președintelui Traian Băsescu 
înaintea alegerilor, ce ar putea influența destui nehotărâți dar și răspunsul la întrebarea 
fundamentală: pe cine vor vota hunedorenii, oamenii sau doctrinele politice?

Daniel Mariș

SC QUANTUM EXPERT
desfășoară următoarele activități 

pentru
A GENȚI ECONOMICI ȘI 

PERSOA NE FIZICE

- ÎNTOCMIREA
DOCUMENTAȚIILOR PENTRU 

ACCESAREA FINANȚĂRILOR DIN
FONDURI EUROPENE

Consultanță economico-financiară și întocmirea 
documentațiilor pentru obținerea finanțării externe 

întocmirea studiilor de fezabilitate 
întocmirea planurilor de afaceri

- AUDITUL SITUAȚIILOR FINANCIAR-CONTABILE
PENTRU FINANȚĂRI EXTERNE
- CONSULTANȚA FINANCIARĂ PENTRU OBȚINEREA 
FINANȚĂRILOR DE LA BĂNCI
- AUDIT F1NANCIAR-CONTABIL
- EVALUĂRI
- CONSULTANȚĂ FISCALĂ
- FUZIUNI și DIVIZĂRI de SOCIETĂȚI
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ROMÂNIA, PE HARTA NEAGRĂ A 
DISPARIȚIILOR MISTERIOASE 

9

DE TIMP

Alături de alte zone în care s-au înregistrat 
dispariții misterioase, ce nu pot fi explicate prin nicio 
investigație științifică, România figurează pe o hartă 
mondială a unor asemenea fenomene inexplicabile, 
fiind în atenția serviciilor secrete specializate ale 
marilor puteri ale lumii. Nici departamentele române 
specializatenu stau cu brațele încrucișate, în arhivă 
existând mai multe dosare confidențiale cu 
mențiunea “ultrasecret”, la care nu au acces decât 
președintele României și câțiva șefi de instituții 
importante.

MAREA NEAGRĂ, TĂRÂMUL DE DINCOLO

Prin anii '70, Ivan T. 
Sanderson, unul dintre 
cei mai cunoscuți 
cercetători ai Triun
ghiului Bermudelor, a 
elaborat o hartă cu 
douăsprezece regiuni 
malefice, identică 
celebrului Triunghi al 
Bermudelor. 
Subliniind că planeta 
noastră operează prin 
electromagnetism, 
Sanderson se întreabă, 
pe bună dreptate, dacă 
nu cumva zonele 

respective funcționează ca niște uriașe generatoare 
care creează vâltori în interior și exterior, unde 
obiectele pot fi atrase și eliminate în afara altor 
dimensiuni, cunoscute de noi. Una dintre aceste 
regiuni ar fi și în Marea Neagră, în apropierea Insulei 
Șerpilor.

Potrivit dovezilor de arheologie subacvatică 
descoperite de Robert Ballard, cel care a detectat 
epava "Titanicului", Potopul lui Noe s-ar fi produs 
acum aproximativ 7.500 de ani. Având "epicentrul" 
în dreptul Turciei de azi, un volum uriaș al 
Mediteranei s-a revărsat peste zonele din jur nimicind 
totul în cale: oameni, animale, plante. Asemenea 
mișcări de mai mică sau mai mare amploare au 
continuat la diferite intervale de timp, dar încă din 
Evul Mediu, în Marea Neagră, a început să se 
vorbească de o zonă malefică unde dispăreau diverse 
ambarcațiuni.

Cercetătorii ruși și ucraineni afirmă că falia 
magnetică din misteriosul triunghi mobil din Marea 
Neagră se deschide de la o fracțiune de secundă până 
la câteva minute la intervale de 
timp neregulate. într-o astfel 
de falie a dispărut în plină zi, 
pe o vreme excelentă, la 31 
mai 1944, crucișătorul sovietic 
"Tiolkovski" având la bord 
câteva sute de marinari, 
undeva la 70 km sud de 
Crimeea. Tragedia navei de 
război dispărută brusc pentru 
totdeauna într-o stranie ceață 
neagră a fost imortalizată în 
niște dosare secrete, al căror 
conținut a fost dezvăluit de 
foștii ofițeri ucraineni din flota 
sovietică a Mării Negre.

După o lună, câțiva 
pescari, au fost martorii unei 
alte dispariții uluitoare. Ei au 
văzut ziua-n amiaza-mare cum 
câteva avioane au dispărut 
într-un nor închis la culoare. 
Era vorba, de fapt, de o 
formație decolată de la

Odessa, în scopul unei recunoașteri marine. Pescarii 
n-au avut însă norocul foștilor ofițeri ucraineni. 
Rudele lor au trebuit să poarte veșminte cernite, 
deoarece pescarii, martori incomozi, au fost lichidați 
rând pe rând de temutul 
serviciu secret KGB, ce a 
încercat să arunce 
dispariția avioanelor în 
cârca aviației germane.

Și în prezent, ucrainenii 
păzesc cu strășnicie zona, 
c on fi scând orice 
ambarcațiune străină de 
pescuit. Pentru că qici mai 
sunt găsite încă mine aflate 
în derivă din timpul 
războiului. O astfel de mină 
a fost recuperată de 
ucraineni, la limita cu apele 
noastre teritoriale, dar câte 
mai simt în aceeași situație, 
nimeni nu știe. Căci e greu 
de prevăzut consecința 
exploziei unei mine, în falia 
magnetică, pentru vasele 
aflate în preajmă, vase care 
ar putea fi astfel proiectate 
într-o altă dimensiune, 
datorită unor astfel de 
șocuri.

INSULA ȘERPILOR, ENTITATE MALEFICĂ

în 1991, Ucraina a moștenit de la defuncta 
Uniune Sovietică, Insula Șerpilor, de fapt o imensă 
stâncă, ale cărei laturi pot fi parcurse la pas normal în 
circa 40 de minute. Șarpele de apă, care a dat numele 
insulei, complet inofensiv, dar cu o înfățișare 
dezagreabilăa, a dispărut complet la mijlocul 
secolului trecut, din cauza amplelor lucrări secrete 
desfășurate de sovietici. în noiembrie 2003, 
ucrainenii au declarat Insula Șerpilor zona de 
rezervație naturală, ca să demonstreze că locul poate 
oferi condiții pentru turism.

Singurii turiști din Insula Șerpilor rămân militarii 
din personalul de "deservire". Acesta întreține două 
imense antene ale unui radar de mare putere, care 
"vede" o bună parte a Balcanilor și tot ce mișcă în 
Mediterana, până la coasta de nord a Africii și zona 
controlată de Statul Israel. Mai sunt întreținute în 
condiții foarte bune stații de bruiaj și de ascultare a 

convorbirilor în sistem fonic și 
prin cablu și un chei unde pot 
acosta submarine de buzunar.

TELEPORTĂRI 
MISTERIOASE ÎN 
MUNȚII BUZĂULUI

In 1981, Departamentul 
Zero, care făcea parte din 
serviciile secrete, a fost 
solicitat să intervină într-o zonă 
muntoasă, la întorsura 
Buzăului. Zona era foarte 
retrasă și aproape nelocuită. 
Doi frați alpiniști se antrenau 
escaladând o stâncă înaltă și 
relativ izolată din masivul 
muntos, cu pereți abrupți. Unul 
dintre ei a urcat până pe la trei 
sferturi din înălțimea stâncii, 
unde a observat niște semne 
bizare săpate în piatră și 
aproape erodate de timp. Când 
a ajuns sus, pe platforma 

îngustă a stâncii, s-a aplecat și a ridicat un obiect 
ciudat de culoare galbenă care semăna cu un lanț, dar 
în clipa următoare a dispărut brusc sub privirea 
stupefiată a fratelui său care se afla jos, la baza 

stâncii. A fost alertată Miliția, 
au fost anunțați părinții, aflați 
la Brăila. Inițial, autoritățile 1- 
au bănuit, pe cel care i-a 
chemat, că le ascunde 
adevărul. însă tatăl fraților, fost 
alpinist, a escaladat și el 
stânca, a ridicat obiectul, și a 
dispărut instantaneu în fața a 
mai mult de zece martori 
îngroziți.

Au sosit imediat la fața 
locului mai mulți ofițeri de 
Securitate de la București, care 
au anunțat DZ în aceeași seară. 
Zona a fost izolată de o echipă 
militară pe o distanță de o sută 
de metri în jurul stâncii. 
Reprezentanții unei alte 
Direcții din Securitate s-au 
ocupat cu dezinformarea 
sătenilor și liniștirea martorilor 
oculari, ce au fost “sfatuiți” să 
nu semene panică și să uite ce 
au văzut.
în zilele următoare un elicopter 
a fost folosit pentru a cerceta de 

sus stânca respectivă. Obiectul era un gen de pârghie 
ancorată în piatra stâncii. Nu se știe cine, cum, și de ce 
a făcut. Scrierea de pe stâncă a rămas necunoscută. 
Semnele păreau foarte vechi. Lipsiți de experiență și 
presați de panica creată, cei responsabili au dinamitat 
stânca. Dar în locul ei a continuat să rămână un contur 
străveziu de culoare verde deschis, ca un abur ușor. 
După câteva zile însă, a dispărut și el, definitiv.

în vara anului 2003, într-o zonă neumblată din 
munții Bucegi, echipa Departamentului Zero (o 
secțiune ultrasecretă a Serviciului Român de 
Informații SRI), a făcut o descoperire epocală care ar 
putea schimba complet destinul omenirii, o zonă 
enigmatică ce ar permite teleportările în timp.

Presiunile diplomatice colosale venite din partea 
Statelor Unite ale Americii asupra Guvernului 
României pentru a nu divulga această descoperire 
lumii întregi au condus la o înțelegere temporară între 
cele două state și la o inedită colaborare de ordin 
științific și militar în cadrul echipei speciale care a 
plecat în Marea Expediție. Există însă, un amestec 
brutal al Ordinului Ocult al Iluminaților care a 
urmărit să preia controlul atât asupra locației 
descoperirii, cât și asupra expediției româno- 
americane.

Potrivit unor surse oculte cel mai mare secret al 
țării ar putea fi și cel mai teribil al Planetei, fiind ținut 
ascuns de câteva organizații guvernamentale.

“Eminența cenușie” a acestor fenomene 
misterioase este directorul tehnic al Direcției Zero, 
Cezar Brad, numit în funcție în primăvara anului 
1990. Un an de cotitură pentru acest serviciu 
ultrasecret l-a constituit anul 1992, când președintele 
de atunci al României, Ion Iliescu a încercat să 
subordoneze total și să politizeze acest serviciu. 
După ce i-au fost explicate însă câteva din realitățile 
șocante descoperite de-a lungul timpului și enormele 
implicații în stabilitatea țării, Iliescu a respectat 
cvasi-independența acestiu serviciu special, de 
importanță strategică deosebită pentru România.

GABRIEL STAN
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Interviu cu Pompiliu Crai, director general al 
MINVEST SA DEVA

Știu că societatea Minvest Deva este angrenată 
în derularea unui amplu proces de restrângere și 
restructurare a activității. Care sunt procedurile de 
execuție ale lucrărilor derulate?

Lucrările acestea se execută în baza unor licitații, 
care sunt derulate prin CONVERSMIN București, ce 
urmează procedurile necesare pentru a fi accesate.

Ce lucrări de închidere mai aveți la ora 
actuală?

Ca lucrări de închidere, mai sunt câteva care se 
execută în subteran la ora actuală, la IaraMin, unde 
executăm niște diguri de protecție pentru puțurile existente 
la acea locație și în perspectiva imediat următoare lucrări de 
suprafață, respectiv rableeri de puțuri și galerii de coastă. In 
prezent se execută în cadrul fdialei BradMin, de către un 
constructor care a câștigat licitația pentru lucrările 
respective, din zona Bradului.

La finalizarea acestor lucrări vor putea avea 
acces și turiștii?

în prezent se execută lucrări în legătură cu 
suprafața, ce înseamnă rambleeri la-puțul Vâmicul suitor, 
Măgura și galerii de coastă și reabilitarea muzeului cu un 
circuit turistic care cuprinde și Galeria 1 Mai cu cele două 
abataje care vor fi amenajate pentru accesul publicului. Tot 
acolo mai avem și locația cu 
Treptele Romane, care v-a intra tot 
în acest circuit turistic și care v-a 
reprezenta o mărturie a ceea ce a 
fost mineritul în zona Bradului, și 
care știm cu toții că perpetuează de 
peste 2000 de ani.

Ce alte programe de 
monitorizare se mai derulează în 
cadrul Companiei?

în perspectiva imediat 
următoare, pe lângă aceste lucrări 
de închidere și ecologizare, cam pe 
toate perimetrele cu filiale din 
companie urmează să se deruleze programul de 
monitorizare postînchidere, care înseamnă ca timp de 30 de 

ani să fie urmărit modul în care factorii de mediu vor acționa 
asupra lucrărilor care au fost ecologizate, în special iazurile 
de decantare, și de asemenea vor exista ecologizări la stațiile 
de neutralizare, având drept scop aducerea apelor de mină la 
niște valori care să se încadreze în cele prevăzute de 
legislația în vigoare.

Cum se aplică procesul de restructurare și 
reorganizare din cadrul companiei?

în ceea ce privește latura cealaltă de activitate a 
companiei, respectiv partea viabilă, noi am încercat să 
continuăm mineritul prin exploatarea unor resurse. în ceea 
ce privește piatra de construcție, am dezvoltat o carieră în 
zona Deva, la dealul Scocul Mic, unde sperăm să 
revitalizăm activitatea. De asemenea avem în dotare și 
exploatăm o balastieră la Brâznic, și în județul Cluj, la Iara 
avem o carieră de nisipuri, care deasemenea va fi 
retehnologizată și v-a reprezenta un segment de activitate pe 
care noi sperăm să-l derulăm în continuare. încercăm astfel 
să eficientizăm din mers activitatea acestei companii de 
tradiție în peisajul industrial românesc.

Care este numărul salariaților din cadrul 
Companiei “Minvest” Deva?

Prin Programul de Restructurare al Industriei 
Miniere din România, și Compania “Minvest” Deva a 

trebuit ca în perioade succesive să-și 
reducă numărul de salariați. Astfel 
dacă la începutul anilor 1990, această 
companie avea un număr de 36.000 
de salariați, în etapele care au urmat 
aceste restructurări, respectiv până la 
închiderea definitivă a activității, și 
bineînțeles și prin desprinderea unor 
segmente din companie, la finele 
anului 2006 am ajuns la un număr de 
400 de salariați. Cu acest personal 
executăm la ora actuală lucrările de 
închidere, ecologizare și moni
torizare, respectiv cu circa 180-200 

de salariați, iar ceilalți 200 de salariați sunt angrenați în 
activitățile viabile pe care noi dorim să le dezvoltăm și să le

continuăm în locațiile care le-am precizat. Nu este lipsit de 
interes faptul că suntem interesați și în dezvoltarea unor noi 
perimetre pentru obținerea pietrei de construcție, care 
probabil v-a fi necesară pentru lucrările la autostradă, la 
amenajări de drumuri și care în perspectivă este o 
continuare a mineritului în această formă în zona Deva.

în cadrul companiei, la ora actuală câte filiale 
mai lucrează în extracția și prepararea minereurilor?

în 1990 compania își desfășura Activitatea în 11 
județe, existau cam 22 de unități. Am avut chiar și activități 
în uzine de reparații, respectiv Rempesul și Atelierele 
Centrale Crișcior. Parte din unitățile miniere care nu au mai 
beneficiat de ajutor de stat, s-au desprins din companie la 
finele anului 1995, respectiv am avut situația de la Calcită 
Vața, Gurasada, Pojoga, cele, două uzine mecanice, 
rămânând în continuare filialele care executau activitatea de 
extracție și prelucrarea minereurilor, care și acestea la un 
moment dat au ajuns în acest program de închidere. La 

.finele anului 2006 noi mai aveam filiale care își desfășurau 
activitatea în județele Harghita, Alba, Cluj și normal în 
județul Hunedoara. La această dată nu mai există nici o 
filială care să mai lucreze în cadrul activității de extracție și 
preparare a minereurilor, aceasta fiind sistată în totalitate.

Lucrările de ecologizare, prioritatea numărul unu
De vorbă cu ing. Victor Pătrășcoiu, director adjunct

Când a fost sistată activitatea de 
extracție din cadrul Companiei 
“Minvest” Deva?

Activitatea Companiei Naționale a 
| Cuprului, Aurului și Fierului 

“Minvest” Deva, a fost sistată in 
proporție de 90%, începând cu anul 
2006 în mai multe luni calendaristice, 
în perioada aprilie iulie. Ultimul 
segment al activității s-a încheiat în 
2007, în luna martie. Am încercat să

derulăm în continuare activitatea de extracție a minereurilor, la Iara, unde avem un 
zăcământ de fier, dar datorită neîncadrării în cheltuieli am fost nevoiți să închidem și 
această activitate.

Ce programe au fost derulate?
în această perioadă am derulat programe conform Legii 

Minelor 85/2005, care precizau că in unitățile miniere unde 
activitatea este sistată se derulează programul de conservare și 
pe etape urmând perioada de închidere, ecologizare și post- 
monitorizare. în filialele din subordinea companiei am derulat și 
derulăm programe de conservare care constă în principal din 
securizarea obiectivelor, respectiv paza acestor obiective, 
verificarea tuturor locațiilor miniere, respectiv galerii de coastă, 
puțuri suitori, care au legătură cu suprafața și o monitorizare 
foarte atentă și verificarea iazurilor de decantare din cadrul 
filialelor. în cadrul acestui program sunt prevăzute fonduri 
anuale până când fiecare locație intră întro formă de închidere, 
respectiv, ulterior de ecologizare. în timp s-au desfășurat 
activități de ecologizare, datorită unor priorități care au existat la

iazurile de decantare, respectiv pentru Altân Tepe, unde activitatea a fost sistată din 2003, s- 
au finalizat lucrările de închidere subterană, s-au trecut la lucrările de ecologizare. în 
prezent compania execută lucrări pe cele două iazuri, și respectiv pe suprafețele care au fost 
afectate de activitatea minieră.

Ce lucrări de ecologizare se execută în județul Hunedoara ?
în județul Hunedoara, se execută lucrări de ecologizare pe iazurile ce au aparținut 

filialei Deva, respectiv Iazul Valea Mureșului și Iazul Herepeia. Compania execută lucrările 
de ecologizare numai pe Iazul Valea Mureșului, și în perspectiva imediat următoare se vor 
ecologiza cele două iazuri ce aparțin filialei Brad, Iazul Rovina și Iazul Ribița-Curteni. 
Compania v-a executa lucrările de ecologizare pe Iazul Ribița-Curteni.

Se vor executa lucrări de ecologizare și în alte județe ?
Da, vor fi executate lucrări de ecologizare și în județul Alba, pe iazurile ce aparțin 

exploatării RoșiaMin. Aceste iazuri sunt Valea Săliștei și Gura Roșiei, urmând ca și 
celelalte iazuri din cadrul companiei să treacă prin aceleași proceduri de execuție a unor 
lucrări de ecologizare. în această situație noi credem că până la finele anului 2009 - 2010, 

.iazurile care au fost prioritare pentru execuția acestor lucrări să aibă posibilitatea să fie 
ecologizate și să intre într-un program de monitorizare.

Stejărel IONESCU
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Certej - Marele pas dintre sat și oraș
încă de dimineață m-am gândit să las la o 

parte treburile cotidiene și fiind o zi frumoasă de 
primăvară am pornit la drum urcând mai sus de 
Rezervația Boholtului undeva într-o mirifică zonă 
plină de istorie, la poalele Măgurii Săcărâmbului 
oprindu-mă la Certejul de Sus, acolo unde mă 
aștepta primarul acestei comune, liberalul Adrian 
Petru Câmpian. Trecuseră cred, vreo doi ani de când 
nu am mai fost prin comună și eram curios să știu ce 
lucruri noi s-au mai făcut.

La primărie, vacarm, lume multă, un dute- 
vino continuu, oameni cu diferite probleme, taxe, 
aprobări de cereri, informații. Primarul a trebuit să 
plece urgent pe teren, cu directorul școlii din 
localitate. Am încercat să iau contact singur cu 
ultimele noutăți, deoarece freamătul continuu de aici 
mi-a indus impresia că cei 
patru ani de mandat ai 
edilului nu s-au scurs 
degeaba.

Nu aș dori să mă 
repet deoarece în urmă cu 
aproape doi ani am mai scris 
despre această comună 
aflată mai aproape de cer, 
datorită altitudinii mai 
ridicate. Are o populație de 
3472 de locuitori și o 
suprafață de 8965 ha, iar în 
componența șa se află nouă 
sate și un cătun: Certejul de
Sus, Hondol, Bocșa Mare, Bocșa Mică. Săcărâmb, 
Măgura Toplița, Toplița Mureșului, Nojag, 
Vărmaga și cătunul Codru.

Dealungul vremii peste comună au trecut 
răscoalele lui Horia, Cloșca și Crișan și Avram Iancu, 
dar și coloniști din: Austria, Germania, Italia, 
Ungaria, Bosnia sau Dalmația. Dar atât comuna cât și 
restul satelor au rămas un excelent loc de “refugiu” 
pentru cei ce locuiesc în marile aglomerări, de orașe 
Deva, Brad, Hunedoara, și chiar mai departe, 
deoarece cât de curând Săcărâmbul va deveni o 
minunată stațiune montană de agrement și distracție, 
grație impozantelor construcții finalizate aici sau 
aflate în curs de construcție.

CULTURA, CONDIȚIA ESENȚIALĂ
A PROGRESULUI

Pe raza comunei funcționează opt școli 
generale în care elevii au toate condițiile pentru un 
învățământ modern: încălzire centrală, apă, 
canalizare, termopane, melaminat, calculatoare, iar în 
centrul de comună funcționează două săli cu 22 de 
calculatoare. Pare ciudat, poate, să enumăr toate 
aceste repere ale normalității însă, raportându-ne la 
condițiile existente în multe școli rurale, unde sărăcia 
e la ea acasă, aceste investiții semnifică preocupare și 
interes pentru generațiile ce vin din urmă.

Și căminele culturale, în număr de șapte, sunt 
puse la punct: renovate, cu apă și canalizare, încălzire 
centrală, fiecare cămin dispunând de lăzi frigorifice. Stejărel IONESCU

Nici religia nu a fost uitată, 
spre deosebire de alte așezări, 
nefiind ajutat doar cultul 
ortodox, ci toate cultele. A 
fost construită o biserică 
nouă la Bocșa Mică, care 
a fost sfințită în cursul 
lunii decembrie, anul 
trecut. Pe raza comunei 
se află 16 lăcașe de 
cult, dintre care opt 
sunt ortodoxe toate 
dispunând de iluminat 
exterior. Celelalte opt 
sunt: una greco-catolică, 
una romano-catolică, una 

orma 
tă, una 
penticostală 
și patru baptiste eeea 
ce reflectă un adevărat 
curcubeu al doctrinelor 
religioase. De asemenea în 
trei biserici ortodoxe a fost 
introdusă încălzirea 
centrală.

Aș putea spune 
câteva cuvinte și despre 
noua primărie. Lucrarea ce 
a fost finalizată în cursul 

anului trecut, alcătuiește azi un sediu modem, 
complect utilat și mobilat. Odată cu darea în funcțiune 
a noului sediu, în cel vechi vor funcționa serviciile de 
interes public local. Deloc de neglijată este 
mentalitatea angajaților acestei instituții în relațiile cu 
cetățenii și la aceșt capitol înregistrându-se progrese 
constante.

CENTRU DE ZI 
PENTRU COPII 
CU PROBLEME

Sunt câteva văi și 
pâraie ce curg prin satele 
comunei, cum a fi: Valea 
Certejului, a Nojagului, a 
Vărmăgii și pârâul 
Toplița. Au fost făcute 
regularizări de cursuri, 
decolmatări și ziduri de 
sprijin în Nojag.

Au fost puși la punct mai mulți kilometri de 
drum, fiind asfaltate 11 străzi în Certej și Hondol. De 
asemenea în Vărmaga au fost asfaltați 3,5 km, în 
Săcărâmb 3,6 km și în Bocșa 1,2 km. De asemenea, 
în prezent se lucrează la asfaltarea drumului dintre 
Certej și Măgura Toplița și Toplița Boholt.

Au fost întocmite 586 de procese-verbale de 
punere în posesie la pădure, și s-au emis aproape 300 

de centru 
Marioara 
în cadrul 
află 20 de

de titluri de proprietate, efectuându-se 
până în prezent 750 de puneri în 

posesie.
Și nu întâmplător am 

lăsat la urmă, și mai ales 
atenției cititorului, câteva 
date despre noul Centru 
de zi, din centrul de 
comună. A fost dat în 
funcțiune la 1.02.2007, 
directoare 
fiind d-na 
Bârsăian.

centrului se
copii cu vârstele cuprinse 

între 4-12 ani, copii ce 
provin din familii sărace 

(monoparentale, cu mulți copii,
fără venituri, sau cu venituri 

scăzute, sau familii beneficiare de 
ajutor social).
Pe lângă cele de mai sus, criteriile de selecție 

pentru copiii asistați social se fac conform Ordinului 
24/2004, 
dintre aceștia 
mai făcând 
parte și copiii 
ce provin din 
familiile 
aflate în 
situație de 
criză (orfani, 
săraci, cres
cuți de bu
nici), copii aflați în risc de a abandona școala, sau care 
au părinții alcoolici, șomeri, invalizi sau privați de 
libertate. Copiii își petrec în centru șase ore pe zi, 

perioadă în care au loc 
activități educaționale, 
recreere, învățare, servirea 
mesei și odihnă. De 
asemenea, centrul se mai 
ocupă și de consilierea 
socială a familiei.

Alocația de hrană și 
salariile celor patru angajați 
sunt suportate de primărie, 
cu fiecare copil cheltuindu- 
se săptămânal 250 lei.

Zi frumoasă de 
primăvară cu soare cald și

dogoritor, cu ciripit de păsărele, dar cu aceiași 
atmosferă de sat pășind cu pași repezi spre statutul de 
așezare modernă, cu baruri și terase și lume, multă 
lume ce stă la sfat, dar care se uită după tine lung 
neștiind ce cauți în comuna lor, dar care, până când să- 
și pună întrebări, realizează că tu ești departe, intrând 
din nou în zgomotul mașinilor și vacarmul orașului.
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LA CRIȘCIOR, SPRE IZVOARELE-!
Comuna Crișcior, se află așezată în N-V Munților Metaliferi, la numai 6 km de municipiul Brad, pe DN 74, întro 
frumoasă și mirifică depresiune formată de-o parte și de alta a Crișului Alb. Se întinde pe o suprafață de 24,5 kmp, 
și are în componența sa satele: Crișcior, Valea Arsului, Zdrapți și Barza, cu o populație de 4188 loc. Cu toate că este 
atestată documentar abia în 1411, este cunoscută ca una dintre cele mai străvechi așezări din Țara Zarandului, pe 
care documentele istorice o motivează încă de pe vremea romanilor. Unele galerii săpate în piatră se mai văd și 
astăzi la mina Sf. Ana, din Ruda și la mina veche din Valea Morii. în comună se mai află și o veche biserică de zid, 
românească, ctitorită de cneazul Bălea și soția sa, jupânița Vișe, la sfârșitul sec. al XIV-lea. De asemenea, tot aici se 
mai găsește și o troiță ridicată în amintireă^obagilor răsculați în 1784 și un obelisc ridicat în memoria eroilor căzuți 
în primul război mondial. Muzeul satului adăpostește obiecte de patrimoniu de la costume tradiționale până la 
diverse obiecte, de muncă, specifice mineritului. Nu poate fi uitat nici schitul Sf. Treime, o mănăstire de măicuțe 
recent înființată, de o frumusețe extraordinară.

Ut..

INVESTIȚIILE ÎN 
INFRASTRUCTURĂ, CALEA 
SPRE EUROPENISM

Zi posomorâtă de început 
de aprilie, cu burniță și soare 
puțin, zi în care am străbătut 
satul de la un capăt la celălalt, 
pentru a lua contact atât cu 
populația, cât și cu realizările 
din ultima perioadă din 
mandatul primarului Ilie 
Ovidiu FURDUI.

Am rămas plăcut surprins 
de ceea ce am văzut și de realizările 
ce au avut loc în mandatul celui mai 
tânăr primar hunedorean.

■ în comună se află 4 școli generale, 2 grădinițe 
și un grup școlar, care au încălzire centrală și 
termopane. De asemenea în comună există televiziune 
prin cablu și telefonie, servicii de care beneficiază 
peste 500 de abonați.

A fost introdusă apa potabilă pe Valea Morii 
până la jumătatea traseului și racordarea familiilor care 
au solicitat branșarea și au făcut actele necesare. De 
asemenea a fost extinsă rețeaua de apă până la Podul 
Morii și executarea unei stații de pompare, montarea 
unei pompe și executarea branșamentului electric în 
această stație. Tot pe agenda edililor s-a aflat și 
schimbarea conductei de apă potabilă în Gurabarza, pe 
străzile Muncii, Cireșilor, Cuptoarelor. Atelierului și 
Minerilor, lucrări ce urmează să se finalizeze în 
continuare.

Și iluminatul public a fost modernizat prin 
montarea unor noi lămpi la fiecare stâlp pe străzile 
Calea Zarandului, a Moților și în 
satul Zdrapți, pe 
drumul național. De 
asemenea, a fost 
extins 
public în Colonia 
Barza pe străzile 
Cireșilor și 
Cuptoarelor, 
urmând o nouă 
extindere în satul 
Zdrapți, către stadion.

Pentru realizarea lucrărilor comunitare a fost 

• i.

iluminatul

achiziționat un buldo-excavator această achiziție 
aducând economii considerabile la bugetul 

comunei. Au fost asfaltate și un număr de 4 
străzi în Crișcior și reparate unele străzi 

i urma săpăturilor pentru 
introducerea apei potabile. Mai mult 

au fost schim
bate bordu
ri 1 e t r o - 
tuarelor de 
pe Calea 
Zarandului.

A fost obți
nută și o fi

nanțare pentru 
modernizarea dru

mului comunal DC 17A 
Barza Ruda - Brad, și o alta 

necesară înființării unui club Info 
pentru tinerii din Crișcior, proiect 
realizat în colaborare cu Grupul . 
Școlar “Crișan”.

Nici sportul nu este 
neglijat urmând a fi înființată și susținută financiar 
Asociația Sportivă “Zarandul” Crișcior. Iată doar 
câteva realizări ale tânărului primar liberal care a 
realizat într-un mandat cât alți în șase. Și lucrurile nu se 
opresc aici...

TINEREȚEA, ȘANSA UNEI AȘEZĂRI 
MILENARE

în cel mai scurt timp 
urmează a fi realizată o 
stație de epurare și rețele de 
canalizare în satele Crișcior
și Zdrapți, precum și 
alimentarea cu apă a satului 
Zdrapți.

De asemenea, se va 
extinde sistemul de iluminat 
public în satele Barza și 
Valea Arsului și se va 
moderniza sistemul de 
infrastructură la drumurile 

Crișcior Valea Arsului și Crișcior Gurabarza. 
Modernizări vor mai fi aduse și la fațadele unor blocuri 
și acoperișuri din Gurabarza, precum și la clădirea 
SMS din Gurabarza pentru înființarea unui sediu 
social destinat persoanelor vârstnice. De asemenea, 
Dispensarul Uman v-a fi adus la standarde europene.

Iar sediul primăriei se va moderniza 
în mod radical lucrările de extindere 
ce urmează să înceapă. Nici râul 
Crișul Alb nu este neglijat, acesta 
urmând a fi îndiguit spre a fi evitate 
inundațiile, fiind prinsă în planul de 
investiții și construirea unui pod. 

Biblioteca va fi dotată 
materiale informative și cărți, 
prezent existând peste 7000 
volume, spre bucuria celor care mai 
preferă încă modalitatea de 
petrecere a timpului liber prin 
lectură.

O vorbă românească spune 
că dacă ai bani ai de toate. Cu alte 
cuvinte adaptare modernă a zicalei

cu 
în 
de

ar fi dacă ști la ce porți să bați există fonduri pentru 
infrastructură, mai ales acum o dată cu aderarea 
României la Uniunea Europeană.

O comună, sau poate un nou oraș apărut pe 
harta județului. Aceasta deoarece un primar tânăr, și 
descurcăreț precum Ilie Ovidiu FURDUI are toate 
șansele necesare pentru a da o nouă față acestei așezări 
hunedorene de o tradiție și unicitate incontestabilă.

Stejărel IONESCU .aparținătoare satului Zdrapți. Vor fi realizate alei 
pietonale și modernizate drumurile din Crișcior,
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MIC TRATAT DE ÎNȘELAT PARTENERUL
Mi-a picat (întâmplător) în mână acum câteva 

zile o revistă. Am frunzărit-o și m-am trezit 
(întâmplător) citind primele rânduri ale unui articol. 
Titlului, cam fad, îi zicea “Mic tratat de diversiune: 

^Cum să înșeli și să nu te prindă!”. Nu mă interesa 
subiectul, dar dacă tot îl începusem mi-am zis să-l și 
termin, poate îmi cere vreodată sfatul vreo prietenă și 
să posed informațiile necesare pentru a-i da o mână de 
ajutor. De-amu să vă împărtășesc și vouă din ce am 
aflat, poate veți putea fi și voi de folos la rândul vostru 
unor suflete chinuite de neliniști, unor minți 
zdruncinate de angoase.

Care va să zică sfaturi: în 
80% din cazuri bărbatul e prins cu 
mijloace primitive, cu o simplă 
privire în telefon. Sfat: vorbiți de 
pe fix cu iubita sau de pe un număr 
pe care l-ați salvat cu un nume care 
să nu dea de gândit. De exemplu: 
Contabilitate. Așa este, de pe fix e 
cel mai bine, când o să sosească 
desfășurătorul unde va apărea că 
ați vorbit câte doojde de minute pe 
zi cu un număr pe care soția nu-1 
știe, îi veți putea argumenta 
simplu: e Gigi, dragă, îl știi, cel 
care a venit astă vară să ne 
desfunde buda, așa e el, prietenos, 
vorbește mult, mai schimbăm și 
noi o părere, ca băieții, așa!”. 
Celălalt sfat e și mai pertinent: 
când va citi sms-ul cu conținutul: “cocoșelul meu 
zburlit, pulpițele mele focoase, biroul pe care ne
am... tăvălit ultima oara te așteaptă!”, semnat 
Contabilitate, va fi ferm convinsă că despre extrasele 
de cont era vorba, ele se tăvăleau.

Când plecați în deplasare cu amanta, invitați- 
vă soția în prealabil. încercați din răsputeri s-o 
convingeți. Sunați-o și de acolo, chiar cu riscul 
(modest, vă asigur!) de a veni. Sunați-o târziu în 
noapte (evident, ieșiți la o țigară, după) și dați și 
numărul de la cameră, centrala hotelului, toate datele. 
Corect. Și numărul duduii cu care ai plecat, poate 
moare bateria telefonului tău sau n-ai semnal și ea are. 
Și e păcat că nevasta să nu te poată anunța că s-a

Piața locurilor de muncă
• Firmă de vopsit ouă caută pensionare cu 
mână sigură pentru a ne ajuta să aplicăm 
modele tradiționale pe oule de găină. Plata se 
face la carton și rebuturile se pot lua acasă 
pentru consum. Așteptăm provincialele.
• Firmă de vulcanizat, peticim cu mare finețe 
prezervativele studenților fără resurse 
financiare. Lucrăm septic, cu alcool tehnic. 
Prețuri foarte mici.
• Tipografia Gutemberg angajează lipitori de 
coperți cu sau fără experiență. Asigurăm 
training și aracet. Semnăm cărți de muncă 
după primul an de colaborare și dăruirn câte 
o carte din fiecare ediție publicată.

• Grup de 
întreprinzăt 
ori cu bani, 
caută țipi 
cu idei ca să 
punem de-o 
afacere. 
Profitul v-a 
fi împărțit 
frățește, noi 
60%, cel cu 
ideca 40%. 
Vă 
așteptăm 
idioților! 

terminat ketchupu' ăla dulce care-ți place ție, să nu uiți 
să iei din drum. Căsnicia ta va trece prin momente 
picante dacă și consoarta a citit articolul și, la ultimul 
telefon pe care i-1 dai că s-o rogi să vină, ea e deja la 
ușă, la ușa băii, lustruind gresia hotelului cu blonda 
proaspăt platinată cu clorul de lângă ghivetă.

Avem o listă cu ce să nu vă luați la 
dumneavoastră ca ea să nu bănuiască nimic: cămașa 
preferată, ceasul cel nou, o carte, dacă nu vă 
pasionează cititul. Ce să uitați acasă: chiloții, 
parfumul, deodorantul. Ce sa luați: laptop și doua-trei 
jocuri sau filme, semințe, ciorapii cei mai ridicoli, 

izmene, un maieu rupt. Așa, o să fie 
sigură că nu vreți să faceți pe 
deșteptul sau sofisticatul în fața 
vreunei puștance! Dacă aveți galoși, 
sunt ideali de plecat la drum!
Măi, drace, măi: în afară de ce ai 

amintit mai sus, mai există o singură 
cale mai ușoara de a-i atrage atenția că 
o înșeli: “fa, io plec cu una în 
delegație, așa să știi! ”,
Pentru ea: îmbrăcați-vă bine: 

altminteri soțul are să creadă că ați 
găsit ce căutați în ultimii ani, pusă la 
patru ace de fiecare dată!...250 g de 
lacrimi la jumătatea de oră de 
explicații, un batic la plecare, make
up discret la sosire. Geanta cea mai 
mare, ca să păreți pusă pe treabă. Aici 
ai nimerit-o: pleacă m delegație în 

pantalonii ăia de trening pe care, de regulă, îi porți 
când stai în genunchi și cureți covorul. Ia cu tine cea 
mai jerpelită geantă, eventual nu face dus măcar 3 zile 
înainte să pleci. Nu te epila în luna respectivă, să nu 
uiți dimineața rețeta de slăbit aia cu usturoi pisat. 
Seara soluția cu gaz. pe păr e sfântă, caută în formula 
AS și crema pentru călcâie scorojite.

Am fugit, vă pup, până duminică sunt 
singură. Pe canapea e cămeșa-i preferata, chiloții sunt 
toți, 96, tocmai i-am numărat. Și m-a sunat azi de trei 
ori să mă cheme la munte, cică îi e dor de mine. îi 
învinețesc ochii când se-ntoarce, zdreanță care e ea 
zdreanță!

Ce noapte mare!
de Daniel Bratu

parodie după "Sunt tânăr Doamnă!"
de Mircea Dinescu

Sunt tânăr, Doamnă, iată, am mușchii încordați, 
cu ei cărat-am, Sisif, cartofi toamna din piață, 
plămânii-mi sunt de piatră cioplită din Carpați 
iar de tușesc e numai s-alung rivali din față.

Sunt tânăr, Doamnă, chiar de șin coate simt dureri, 
când vin târâș spre tine, în grabnică-alergare, 
urlând din gura-mi știrbă doritele plăceri, 
cu limba-mi frântă-n ierburi, din zbucium și 
vigoare.

Sunt tânăr, Doamnă, uite cum nasul roș' mi-l țin, 
să-mi lumineze calea, în nopți, când zbor la tine 
și, cum în capilare-mi furnică numai vin, 
te mbăt, când îți răsuflu topit, de fericire.

Sunt tânăr, Doamnă, caut de-a surda-n buzunar 
și nu găsesc lețcaie să-ți iau o floricică, 
dar nu-ți fie cu șagă, te superi în zadar, 
căci vei găsi, de mâine, în pat, ciuperca mică.

Sunt tânăr, Doamnă, tânăr, din spate sunt frumos, 
cum limpede mi-au spus-o vreo doi, trăgând de 
fiare,
mă-ntorc și-admir minutul de dragoste spumos, 
căscând din toți rărunchii. Mi-e somn! Ce noapte 
mare!

Lumea
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Anunțuri autentice românești:

* Ești analfabet? Scrie-ne azi și te ajutăm pe 
gratis.
* Service Auto. Ridicăm și livrăm mășină 
gratuit. Dacă ne încerci o dată, nu mai pleci în 
altă parte.
* Vând câine: mănâncă orice și îi plac foarte 
mult copiii.
* Căutarr^bărbat pentru lucru la fabrica de 
dinamită. Trebuie să fie dispus să călătorească.
* Castron pe placul oricărei gospodine cu fund 
rotund pentru batere eficientă.
* De vânzare: birou de epocă pentru o doamnă 
cu picioare subțiri și sertare largi.
* Prăjitor de pâine: Un cadou apreciat de 
întreaga familie. Arde pâinea automat.
* Mașini uzate: De ce să te duci în altă parte 
ca să fii păcălit? Vino aici.
* Căutam un om să aibă grijă de un lot de vaci 
care nu fumează și nici nu bea.
* Vând pat pentru copil cu picioare de fier.
* Tânără doamnă, drăguță, inteligentă, 
caracter, familie bună, dorește căsătorie cu 
doTnn bine situat care să aibă și autoturism.
* Ofertele se vor adresa subsemnatei, însoțite 
de fotografia autoturismului.
* Asociație de locatari, angajează fochist de 
înaltă presiune.
* Căutăm femeie la fetiță în vârstă și 
nefumătoare.
* Vând mașină de cusut mână și picior.
* Vând butelie de aragaz cu reșeu și frigider.
* Vând pătuț copil făcut la comandă pentru 
pretențioși.
* închiriez camera la două fete încadrate cu un 
singur pat.
* Cumpăr îmbrăcăminte de damă deosebită și 
puțin întrebuințată.
* Confecționez și încaputez cizme pentru 
bărbați cu înlocuitori de calitate.
* Ofer loc de veci liberabil prin schimb.
* Ofer recompensă celor care au spus nevestei 
lui Paul Ionescu că l-au văzut cu o femeie în 
mașină în ziua de 18 Iunie, pe autostrada 
București-Pitești.
Vă rog să veniți să depuneți mărturie și la 
tribunal.
PaulIonescu.
* La un concurs de animale, în cadrul unei 
sărbători agricole, s-a afișat programul:
- ora 10.00 - prezentarea invitaților.
- ora 12.00 -prezentarea animalelor.
- ora 14.00 - masa comună.
* într-o croitorie de damă: “Fustele se ridică 
zilnic între orele 10.00 și 14.00. Vindem 
second hand”.
* în diverse localuri și prăvălii “Consumați cu 
încredere supă de pasăre vegetariană” .
* Servim cu frișcă clientela bine bătută.
* Avem frișcă bătută toată ziua.
* Nu servim minori sub 18 ani.
* Nu servim în stare de ebrietate.
* Avem ciorapi de femei lungi.
* Lenjeria de corp nu se schimbă!
* Confecționăm costume de damă la proba a 
doua.
* Croim rochii pentru dame de lux!
* Confecționăm poșete și genți și cu pielea 
clientului.
* Nu trimiteți copii la umplut cu sifoane.
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CURSURI GRATUITE PENTRU ȘOMERII HUNEDORENI
Cu toate că în perioada anului trecut 

rata șomajului s-a menținut în jur de 6%, 
anul 2008 a început cu dreptul, rata 
șomajului având un trend descendent: 
ianuarie 2008 5,41% și februarie 2008 
5,12%. Situația generală a șomajului la 
nivelul județului este de: 10.523 șomeri în 
evidentă, dintre care 4.742 sunt 
indemnizati, iar 5.781 neindemnizati. InJ “ 9

luna februarie 2008, prin programul de 
mediere s-au ocupat 2.713 de locuri de 
muncă, dintre acestea 1.692 de locuri de 
muncă pe perioadă nedeterminată și 1.021 
de locuri de muncă pe perioadă 
determinată.

în cadrul acestui program au fost 
angajați: 576 de șomeri peste 45 de ani, 93 

de șomeri întreținători de familie, 56 
absolvenți de învățământ superior și 13 
persoane cu handicap. De asemenea, în 
urma aplicării serviciilor de informare și 
consiliere profesională au fost angajate 
1.083 de persoane, iar 45 de persoane au 
fost încadrate în urma absolvirii unor 
cursuri de formare profesională.

Agenția Județeană peptru Ocuparea ' 
Forței de Muncă Hunedoara, organizează 
începând cu această lună prin Centrele.de 
Formare Profesională proprii, cursuri de 
calificare în următoarele meserii și locații: 
bucătar - Simeria, coafor - Brad, lucrător 
în comerț - Ilia, Călan, montator pereți și 
tavane, gips carton - Hațeg, Deva, zidar, 
pietrar, tencuitor - Brad, Orăștie, Deva, 

zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor 
Orăștie, Petroșani, confecționer, 
asamblor articole textile - Hunedoara, 
asfaltator - Călan, lucrători creșterea 
animalelor - Hunedoara, ospătar, 
vânzător - Hațeg. Petroșani, operator 
confecționer industrial - Petroșani și 
instalator de instalații încălzire centrală 
- Petroșani.

La toate aceste cursuri învățământul 
general este obligatoriu. Cei interesați să 
participe la aceste cursuri, și care 
îndeplinesc cerințele legale se pot adresa 
celei mai apropiate unități locale din 
rețeaua AJOFM Hunedoara.

Mihaela Păunescu

ÎNCHIRIEZ
SPAȚIU
COMERCIAL
COMPUS DIN
CASĂ ȘI HALĂ ÎN 
SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.
INFORMAȚII LA 
TELEFON 0724-811787.

TOTUL DESPRE TAXELE Șl IMPOZITELE FISCALE
Contribuabilii hunedoreni pot primi de acum înainte informații din domeniul finanțelor 

privind taxele și impozitele datorate Administrației Fiscale grație, numărului de telefon 0314- 
039160 de la nou înființatul CENTRU DE ASISTENȚĂ AL CONTRIBUABILULUI.

TELEFON PENTRU MAȘINI ABANDONATE
Devenii ce doresc să reclame parcarea îndelungată a rablelor abandonate pe domeniul 

public o pot face la telefoanele 212735 sau 0723-288282, persoană de contact dl. Mihai Vesa 
din cadrul Primăriei Deva. Proprietarii acestora vor fi somați ca în termen de 30 zile să-și 
ridice rablele care încurcă șoferii dornici de găsirea unui loc de parcare, în caz contrar acestea 
urmând a fi ridicate și depozitate de autoritățile locale în locuri special amenajate.

LOCUIESC ÎN
GERMANIA ȘI ADUC 

LA COMANDĂ 
MAȘINI, PIESE AUTO, 

SCUTERE, 
MOTOCICLETE, 

ANVELOPE, MOBILĂ. 
PREȚ AVANTAJOS. 

TELEFON: 0726/389978, 
004917317822001.

- Bonă îngrijire copil 5 ani care locuiește cu familia în Austria, cazare și masă 
asigurată, întocmire de acte pentru rezidență permanentă, vârsta minimă 35 ani, 
comunicativă. Salariu atractiv. Telefon de contact: 0727/721952.

- Șoferi tir în Austria, la firma Stacamion Standler, necesar minim 2 ani vechime în 
transportul internațional, salariu 1.500 euro, sfârșiturile de săptămână se plătesc 
separat cu 72 euro. Telefon contact: 004372762161124.

- Asistentă medicală sau infirmieră pentru îngrijirea unei doamne paralizate parțial 
și menaj la domiciliul acesteia din Belgia. Se cer cunoștințe minime de limba 
franceză, experiență și seriozitate. Salariu negociabil. Telefon contact: 
0032475930619. E-mail: fr_keyser@yahoo.com.

- Muncitori constructori pentru Belgia. Cazare și masă suportate de angajator. 
Salariu minim 1.000 euro. Contract de muncă în țară. Alte bonusuri: ore 
suplimentare plătite. Relații la tel: 0721/4717*75 sau la e-mail: 
gecoeurope@yahoo.comgecoeurope@yahoo.com.

- Brutari și patisieri în Cipru (băieți și fete). Salariu 900 euro/lună, cazare asigurată. 
Cerințe: seriozitate maximă, cunoștințe minime de limba engleză. Tel. contact: 021- 
3173578.

- Muncitori necalificați la firma FOX CONN din Cehia, 2,6 euro/oră plus plata 
orelor suplimentare. Se lucrează în fabrică, la bandă asamblat produse electrice și 
electronice. Contract minim de 1 an. Cazare gratuită în camere standard cu 4 paturi, 
duș, bucătărie, frigider, mașină de spălat rufe. Asigurări sociale și medicale după 
150 de ore lucrate. E-mail: maxi_job2002@yahoo.com.' 
maxi_iob2002@yahoo.comsau latei: 00339401699 sau0744/117448.

- Sudori pentru Italia (toate tipurile), salariu minim net 7 euro/oră, cazare asigurată 
contra cost, program minim de lucru 44 ore pe săptămână. Autorizații profesionale 
în domeniu, cunoștințe minime de limba italiană, experiență în domeniu de minim 
un an. E-mail: iobs@newstyle.roiobs@,newstyle.ro, sau la telefon: 021 -2506999.

- Asistenți medicali în Italia, cu sau fără experiență, absolvenți de școală postliceală 
sau colegiu sanitar. Salariu oferit: 1.700-2.500 euro. Relații la tel: 021-3166563/64.

- Femei menaj în Italia, îngrijire bătrâni. Salariu net 600 euro, cazare și masă 
asigurate. Adresă e-mail: azzirit@yahoo.com. Tel: 0742/112171.

•Asistenți medicali generaliști în spitale publice și private din Italia, 156 ore lunar, 
se lucrează în trei schimburi. Contracte pe perioade de 6-24 luni sau pe perioadă 
nedeterminată. Colegiu sanitar, școală postliceală sau profesională. Salariu între 
1.300 1.700 euro. Bonusuri: al 13-lea și al 14-lea salariu, ore suplimentare,
concediu, asigurări medicale, zile festive plătite cu spor 100%. E-mail: 
contact@initalia.ro contact@initalia.ro sau la tel: 0742/282799.

- Șoferi TIR în Italia Torino. Atestat marfă peste 7,5 tone și experiență. Salariu 
1.500 euro net plus carte de muncă. Tel: 0742/112171 sau E-mail: 
azzint@v ahoo. comazzint@v ahoo. corn

- Brutari, covrigari în Spania Madrid. Salariu 800 euro/lună. Se cere experiență și 
seriozitate. Informații E-mail: ianvs2002@yahoo.comianys2002@yahoo.com sau 
latei: 0034664448987

- Muncitori fermă Olanda pentru cultivarea și ambalarea florilor, bărbați și femei cu 
vârsta cuprinsă între 18-45 ani, cunoștințe minime de engleză sau germană. Salariu 
între 1.200 1.600 euro/lună net. Cazare în camere de 2-3 paturi, 40 euro/săptămână. 
Transport gratuit de la București la locul de muncă.
Costul programului 250 euro. Tel: 0726/603075 sau E-mail: 
goodwork solution@gmai 1. comgoodworksolution@gmail.com

- Vopsitor auto în Anglia. Se cere experiență și cunoștințe de limba engleză. Salariu 
10,5 euro/oră. Ore suplimentare plătite cu 15 euro/oră. Informații la tel: 
0788378184. E-mail: sebastianls@cityland.ro.

- Agricultori la fermele din Anglia. Program șase zile pe săptămână, până la ora 
17,00. Cunoștințe minime de limba engleză. Salariu 1.000 2.500 euro. Informații la
tel: 0767/939063 
sau 0747/638499

- Constructori 
Anglia între 18-45 
ani, calificați și 
necalificați. Salariu 
6-9 lire sterline/oră. 
Bonusuri: cazare, 
masă, transport. 
Prime la 6 luni. Tel: 
0743/281027.

www.magicweddings.ro

decoratiuni săli 
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invitații 
sonorizare 
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înregistrări video 
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mailto:contact@initalia.ro
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Despre Pseudoreligiozitate cu părintele Emil Jurcan

Părintele'Emil Jurcan, parohul Bisericii 
Ortodoxe Sf. Mina din Alba Iulia, și decanul 
Facultății de Teologie Ortodoxă din același oraș, 
totodată și profesor de Istoria și Teologia Religiilor, 
cu cinci cărți apărute, a fost pentru câteva ore 
invitatul tineretului creștin-ortodox de la Sala 
Logos din Deva, unde în fața unui numeros public a 
vorbit desprepseudoreligio-zitate.

MINORITATEA OMULUI CARE ÎȘI 
PUNE PROBLEMA MÂNTUIRII

“Bine v-am regăsit și mulțumesc de 
invitație. Am ales ca titlu pseudoreligiozitatea 
omului consumist, a omului din mileniul al treilea, 
gândindu-mă la faptul că realmente, și eu vă spun, și 
nu vreau să fac o lecție de prezentare dogmatică 
morală, ci vreau să fiu cât mai apropiat de sufletul 
dumneavoastră. Le spuneam și studenților că încet, 
încet, lumea se împarte și mai tranșant în două, între o 
minoritate și o majoritate. Chiar dacă pe hârtie noi apărem 
ca o majoritate, indiferent de confesiune, în realitate 
suntem de fapt o minoritate. Minoritatea omului care își 
pune problema serios a mântuirii. Minoritatea omului care 
nu doar declară ci, realmente se și întreabă, care are poate și 
insomnii noaptea cu privire la sufletul său, care își pune 
întrebarea, ce a făcut astăzi și ce va putea face mâine.

Am pus pe hârtie câteva idei pentru a vă prezenta 
o definiție a acestui tip de pseudoreligiozitate, și am luat 
câteva din formulele ce le auzim astăzi. După revoluție 
aproape că nimeni nu mai utiliza cuvântul ateu. De ce? 
Pentru că era legat de vechiul sistem. Atunci ți se cerea să fi 
atent și erai lăudat dacă declarai acest lucru, considerându- 
se că ești un om emancipat, un om care gândește în spiritul 
idealismului dialectic, care are o viziune asupra vieții, 
pozitivistă și care de fapt pune preț pe viața de aici, și că de

POEZII CARE 
VOR RĂMÂNE

„Dacă” de Rudyard Kippling

De poți fi calm când toți se pierd cu firea 
în jurul tău și spun că-i vina ta;

De crezi în tine chiar când omenirea 
Nu crede dar s-o crezi ar vrea;

Dacă de așteptare nu ostenești nicicând,
Nici de minciună goală nu-ți clatini gândul drept;

Dacă privit cu ură nu te răzbuni urând
Și totuși nu-ți pui masca de sfânt sau de înțelept;

Dacă aștepți dar nu cu sufletul la gură 
Și nu dezminți minciuni mințind, ci drept; 

De nu răspunzi la ură tot cu ură 
Dar nici prea bun să pari nici prea-nțelept;

Sau când hulit de oameni, tu nu cu răzbunare 
Să vrei a le răspunde, dar nici cu rugăminți; 

De poți visa dar nu-ți faci visul astru;
De poți gândi, dar nu-ți faci gândul tel;

De poți să nu cazi pradă disperării
Succesul și dezastrul privindu-le la fel;

De rabzi s-auzi cuvântul cândva rostit de tine 
Răstălmăcit de oameni, murdar și prefăcut;

De rabzi văzându-ți idealul distrus și din nimic 
Să-l reclădești cu ardoarea fierbinte din trecut;

De poți risca pe-o carte întreaga ta avere 
Și tot ce-ai strâns o viață să pierzi într-un minut 

Și-atuncifără a scoate o vorba de durere 
Să-ncepi agoniseala cu calm de la-nceput;

De poți rămâne tu în marea gloată 
Cu regi tot tu, dar nu străin de ea; 

Dușman, om drag, răni să nu te poată; 
De toți să-ți pese dar de nimeni prea;

De poți prin clipa cea neiertătoare 
Să treci și s-o întreci gonind mereu;

Dacă ajungi să umpli minutul trecător 
Cu șaizeci de clipe de veșnicii mereu, 

Vei fi pe-ntreg Pământul deplin stăpânitor 
Și mai presus de toate, un OM, iubitul meu.

fapt nu ești plin de misticism și de alte lucruri pe care ei le 
considerau retrograde și bune de dat la coș. După revoluție, 
acest termen nu se mai utiliza, în schimb viața nu s-a 
schimbat. A apărut o explozie și o evoluție a omului spre 
cele sfinte, dar a fost așa ca o curbă urmată apoi de o 
sinusoidă cu coborâre cât de cât, sau cel puțin o echilibrare. 
La început toată lumea s-a grăbit, să afirme, să declare, să 
spună și dacă se poate, să și facă. Apoi românii au reușit să 
revină la ceva ce de fapt erau obișnuiți să facă, adică la ceea 
ce de fapt regimul îi învățase, și anume să fie indiferenți. 
Mai târziu, regimul nu a mai avut influență asupra omului. 
Sistemul comunist s-a pierdut ca amprentă și umbră. A mai 
rămas ca o umbră a trecutului, dar a apărut un alt sistem 
care a cultivat pe mai departe, și mult mai puternic, ideea de 
indiferentism religios. Un indiferentism care frizează, care 
are tangență cu ceea ce numeam eu psudoreligiozitate.

Adică omul care nu-i place să-i spui: n-ai nimic 
sfânt în tine, n-ai nici un Dumnezeu, dar nici nu știe ce să 
spună când îi cer să arate sfințenia din el, sau față de 
Dumnezeul pe care el îl mărturisește cât de cât.

RELIGIA OMULUI IPOCRIT

Spuneam că au început niște tipuri de religiozitate 
în societatea noastră.

în primul rând religia omului ipocrit, a omului 
care spune e bine sțLcrezi, adică oamenii vor avea și mai 
multă încredere în mine dacă mă vor vedea și pe la biserică, 
este cât de cât o ținută care dă bine, care îmi ridică și îmi 
cuantifică cât de cât imaginea. Acesta își face din religie 
imagine. Nu imaginea întâlnirii cu Dumnezeu, ci propria 
imagine. Tot aici găsim și religiozitatea falsă a 
politicianului. Lăsând la o parte politicianul îl putem lua pe 
șeful instituției care spune “Hristos a înviat” și oferă ouă

POEZIA DIN „SOMNUL ÎNGERULUI”
Cea de a treia plachetă de versuri a poetului și 

publicistului Stejărel Ionescu, din Deva, inspirat intitulată 
„Somnul îngerului”, este o candidă invitație la poezie. O 
poezie luminoasă, pentru că „e sărbătoare și ne cântă iar / 
doar luminișuri de lumină pură” (în baladă pentru lumină, 
pag.7). far autorul are sensibilitatea de a constata și 
mărturisi: „câtă liniște / atâta neliniște,/ îngerul îmi sărută 
fruntea / adormind / sub genele mele / întredeschise.” 
(somnul îngerului, pag. 14).

Există, însă, în această plachetă editată în format 
„livre de poche” (carte de buzunar) și poezii invitație la 
reflecție existențială, precum „balada tăcerii”: ’’solitară 
viață / râs hidos în piață / gol izbit de gol / gâște în Capitol,” 
(pag. 10). Sau: „din nimic/ adunăm dimineți /pentru a le 
risipi /spre seară.” (umbrele nopții, pag.29). Imagini 
extrem de sumbre conțin unele texte. în „cântecul 
cucuvelei” găsim versuri ca: „doar o cucuvea mai cântă / în 
nucul din șpatele casei,/ ce frumos se împletește / șuieratul 
vântului /cu cântecul cucuvelei.” (pag.31). în „dimineți în 
căldări de rouă”, imaginile poetice sunt și mai șocante, 
realizate în sintagme cvasigrotești: ’’pajiști jelite / ursuze 
cu behăiturile / dimineților /” (pag. 37). Așișderea, ba 
poate cu o conotație mai lehamite-istă a poetului în 
receptarea existenței și în transcrierea trăirilor față de 
momentele acesteia găsiți în versurile: ’’pământ duhnind /a 
putreziciune / îmbălsămat în cutia / craniană a morții/ cu 

roșii la toți angajații sau o bucată de cozonac, ceva care 
să te îmbie spre ideea de religios și spre sărbătoare, este 
același șef de instituție ce organizează un spectacol de 
nebunie, de dezmăț, de Valentines Day, acel om care 
creează confuzia, care face nebunie de ziua de 8 Martie 
indiferent dacă este post sau își permite să calce în 
picioare ceea ce se numește comportament religios. 
Acest tip de om spune: e bună credința pentru că dă 
bine.

A doua împărțire, a doua idee este religiozitatea 
utilitaristului. Zicea Andrei, aici, suntem pelerinii 
mall-urilor, a realurilor, a kauflandurilor. Adevărul e că 
trebuie să ne cumpărăm hrană, și de multe ori o faci 
dintro necesitate practică. De multe ori însă a cumpăra 
devine pasiune, devine un drog, nu-mi trebuie dar îmi 
place, n-am nevoie dar cel puțin mă uit. Credința 
utilitaristului este marcată de credința cred,pentru că 
vreau să-mi meargă bine.

CONFUZIA ESTE APA TULBURE

O altă categorie este religiozitatea disperatului, 
adică a omului care, bolnav și necăjit ajunge la disperare, 
omul care apelează la Dumnezeu doar în momente de 
disperare. Omul care în disperarea lui, atunci își aduce 
aminte că trebuie să se îndrepte către Dumnezeu. Atunci 
apare cerința, atunci apare rugăciunea, atunci apare 
nebunia căutării, a vindecării, a miracolului care să îl facă 
sănătos, a miracolului care să îi dea putere, într-adevăr, să 
fie cum a fost.

Mai este și religiozitatea festivistului, este tipul 
de om căruia îi place credința sau religiozitatea, ca 
festivitate. Este un om care v-a spune cu emfază, cu laudă: 
a fost extraordinar de Paști. Am numărat numai eu câte 
mașini erau parcate, am făcut 6 apreciere și cred că erau o 
mie de oameni, ba cred că două, iar la catedrală erau cred și 
cinci. E omul care nu are întâlnire cu Dumnezeu, ci este 
contabilul dintro parohie.

Religiozitatea tradiționalistului, este iarăși o 
religiozitate a omului care nu are religie. El merge la 
biserică pentru că s-a obișnuit să meargă la biserică, și-a 
format propria tradiție.

Religiozitatea fanaticului, prezentă din 
totdeauna, dar mai ales în ultima perioadă acutizată, a 
fanaticului ce nu a întâlnit iubirea, a întâlnit doar dogma, și 
în ideea lui dogma se impune nu se propune, că în religie 
ești forțat să crezi și nu ești convins să crezi.

O afirmație pe care am făcuto, diavolul pescuiește 
doar în ape tulburi, iar omul religios suferă de confuzie. 
Confuzia este apa tulbure. Omul care intră în confuzie, 
omul care confundă acest lucru. De multe ori și noi gândim 
în acești parametri.” Stejărel Ionescu 

gust de urină / de șopârlă descompusă.” (masa de seară I, 
pag.30). Brrr, ce expresiv și ce imagini dure!

Placheta, inspirat realizată , ca format, de Editura 
CĂLĂUZA v.b., beneficiind de o
copertă, sugestivă ca desen și culoare, de către Cristina 
MORUZ, are, în debut, poezie luminoasă, cu metafore 
sugerând luminozitate, însă de la pagina 10 (și cartea are 
doar 59 de
pagini), conține poezie reflexiv-existențială, deosebit de 
tristă. Conștient de aceasta, poetul își finalizează placheta, 
înserând în finalul acesteia, texte mai luminoase, le-aș 
spune, acceptându-și condiția existențială. Astfel, chiar de 
pe la pagina 46, poezia „o altă gândire”, ne dă de bănuit în 
acest sens. Și continuă, poetul, cu „pentru încă o 
nenaștere”, la pag.47: ’’toate viețile nenăscute, /bat din 
palme /și în hohot de râs / își agață genele/ de altarele 
cerului.”

Dar, cine a văzut sau a cunoscut, pe lumea aceasta, poet 
fericit, de la Homer încoace?

„Somnul îngerului” este o reușită editorială 
incontestabilă, atât pentru autor, cât și pentru editură.

Cinstire autorului și editurii, iarăși cititorului, bună 
lectură!

Deva, aprilie, 2008 
Petrișor CIOROBEA
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PRIN CENUȘA ECONOMIEI ROMÂNEȘTI

FAVIOR VIDRA ORĂȘTIE
SFÂȘIATĂ DE LUPII TRANZIȚIEI

Asistăm la drama unei tradiționale 
mărci economice românești. 
Odată cu drama exportului românesc. 
Unul din cei mai importanți 
producători de articole din blană 
naturală ’’Vidra - Favior” din Orăștie se 
pierde sub rugina gardului metalic, el 
însuși îmbătrânit. Din fabrica de ieri, 
azi cad geamuri. Sub efectul sării, 
ramele din fier s-au mâncat până la 
evaporare. Informații oficiale arată că 
cifra de afaceri a scăzut cu 40 la suta 
între ani. Dacă acceptăm o motivare 
legată de scăderea dolarului ori 
modificări în tendința europeană a 
modei vom privi doar rugina din gard 
și cum “Vidra-Favior” ruginește. Pe 
poarta principală nu mai intră și nu mai 
iese nimeni. Ce iese pe porțile 
secundare nu interesează subiectul 
analizei. Ne interesează că 40 la suta 
din deficitul de cont curent al 
României se datorează lipsei 
comerțului exterior. Doar cu Rusia și 
China înregistrăm acest deficit. Ei ne 
trimit și noi înghițim chinezisme de 3,5
- 4 miliarde de euro. Noi bombardăm 
conducerile marilor populații cu 
declarații belicoase.

“EXPORTUL UMAN” 
SINGURA INDUSTRIE 
NAȚIONALĂ VIABILĂ

Deficitul de cont curent - consum 
net de resurse financiare din străinătate
- trebuie ținut sub control, de către 
oricare stat ce se respectă. Cum se mai 
poate vorbi de control când în anul 
2006 înregistrează un volum de 10 
miliarde de euro ca deficit. Și care 
deficit s-a dublat în 2007. Cifrele sunt 
importante din punct de vedere ale 
plăților externe ce stau în fața 
României. Estimarea din anul trecut 
proiecta investiții străine în scădere, 
scăderea curge și în 2008 și ar putea 
urca spre fabuloasa suma de peste 18 
miliarde de euro. Suma - parcă am mai 
auzit de ea - reîntregește și o balanță 
comercială deficitară ce amplifică iar 
nu compensează deficitul comercial. 
La acest dezastru financiar, remiterile 
către țară din partea românilor, la lucru 
cu brațele și nu numai, nu pot fi decât 
înduioșătoare.. Chiar și aceste sume 
sunt în scădere. Iar apartenența 
României la U.E, prin facilitățile de 
circulație și stabilire în spațiul 
european vor creste și nu vor reduce 
amploarea emigrației de forță de 
muncă din România.

•ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ*
„Primăria comunei Șoimuș organizează licitație publică 

deschisă în vederea vânzării unui teren situat în satul 
Balata, tarla 173, parcela 3699, număr cadastral nou 1250, 
cu o suprafață tabulară de 5377 mp. Prețul de pornire al 
licitației este de 3 EURO/mp. Licitația va avea loc la sediul 
primăriei comunei Șoimuș, în data de 30 aprilie 2008, ora 
11,00.

Caietul de sarcini se poate achiziționa contracost de

la sediul Primăriei birou secretar.
Procedura de licitație se va repeta lunar în data de 

30 a lunii, ora 11,00, în cazul în care nu se îndeplinesc 
cerințele pentru organizarea licitației, până la vânzarea 
imobilului, respectându-se prevederile din Instrucțiuni, 
punctul F.2.4. Informații suplimentare se pot obține la sediul 
primăriei comunei Șoimuș, birou secretar.”

Afară lucrează români, cât înăuntru 
tot atâția se fac că lucrează. Oricum 
salariile nu sunt motivante. Și se 
acordă creșteri fără bază creșterii 
productivității muncii. în afară de 
țigani - cel mai bun produs românesc la 
export - România exportă forță de 
muncă. Un fost ministru de finanțe, 
mai mult reputat jurnalist decât 
finanțist, lăuda la modul ridicol 
agoniseala românilor din străinătate. 
Sigur facea referire, cu predilecție la 
“fetițele” exportate în Italia sau în 
Spania, ce sporesc bugetul național. în 
acest timp, parlamentari europeni 
cereau reluarea exportului de copii. 
Societatea civilă română - cât este și 
mai ales pe cine și ce interese 
reprezintă - nu privea cu ochi buni 
exportul micuților dar nu se întreabă ce 
s-a întâmplat cu cei deja pierduți pe 
mapamond, dacă mai trăiesc în 
familiile de adopție ori au fost utilizați 
în alte moduri la care nici nu ne duce 
gândul.

PROGNOZE AMEȚI
TOARE, ÎNTREPRINDERI 
ÎN DERIVĂ

în consacrarea obiectului prezentei 
analize putem constata că ne aflăm în 
fața unei puternice expansiuni a 
importurilor de orice fel. însăși logica 
lucrului, pentru o țară în deriva, nou 
anexată la un sistem economic străin și 
cu o dramatică încetinire sau chiar un 
export insesizabil, ne pune în față 
imaginea gardului ruginit al “Vidra- 
Favior” Orăștie. Care entitate 
economică trece prin momente greu de 
definit. Generate de însăși desființarea 
tratamentului preferențial ce se mai 
acorda produsului provenit dintr-o țară 
în curs de dezvoltare. Grosul 
exportului ce, în ani trecuți, se îndreptă 
spre țări U.E a devenit și el 
intracomunitar. Un alt regim al TVA 
duce la trecerea unui timp de blocaj 
până la recuperarea plății de către 
exportatorul român. Pentru țări 
tradiționale precum Rusia, China ori 
Turcia, românii vor întâlni acum taxe 
vamale, defavorabile. La ele se vor 
adăuga, pentru exportatori, efectele 
dezastruoase ale aprecierii leului.

în fața mărcii - ce altădată era 
“Vidra-Favior” Orăștie - poți chiar să 
te gândești la institutele de prognoză 
ale României. în cea de toamna 
trecută, se estima o creștere economică 
de 6,1 - 6,5 la sută iar valoarea PIB- 

ului era estimată dela 118 la 126 
miliarde. Estimarea era promițătoare. 
Fața dezastrului economic, văzut cu 
ochiul liber, lipsa exportului românesc 
și calculele analiștilor străini, te fac 
praf și nici o comisie ori institut din 
țară nu te poate convinge că e altfel. 
Din cifre constați un deficit comercial 
în acest an la 18,4 la sută din PIB, nivel 
similar celui din 2007. în prognoza 
amintită ne găsim cu un deficit 19,2 la 
sută și vedem că aici, cifrele unor 
analiști independenți se apropie. Toate 
acestea însă se repercutează la salariul 
mediu ce, chiar în urcare nu cadrează 
cu puterea de cumpărare ce scade 
vertiginos.

Mărirea continuă a deficitului de 
cont curent, prevăzut la 14 la sută din 
PIB pentru sfârșitul acestui an și 
creșterea costurilor salariale reale 
slăbesc competitivitatea României pe 
plan extern. Iar asta, doar se adaugă la 
drama celei mai frumoase 
întreprinderi hunedorene din care au 
tras toți, ca lupii, câte un petic din 
blană. Și care te întrebi dacă mai există 
cu adevărat.

“CĂPUȘELE”, VERIGILE 
GRI ALE LANȚULUI EVA
ZIUNII FISCALE

în Orăștie și în jurul acestei vechi și 
superbe comunități găsim numeroși 
sateliți ai Favior-Vidra Orăștie. Ei sunt 
postați la vedere și au în marea parte 
acționariat în staful vechii fabrici, 
aflată în cădere liberă.

Că economia gri reprezintă 20-22 la 
sută se recunoaște la nivel oficial. 
Adică o treime din economia 
românească nu este fiscalizată. Adică 
Statul Român nu colectează impozite 
și taxe. La aceasta se mai adaugă 
economia așa zis naturală: de consum 
și agricultură de subzistență. Dar cea 
mai mare evaziune se înregistrează la 
țigări, alcool și în industria alimentară 
din import unde se prezumă că 
reprezentanții statului sunt complici.

Ce nu se recunoaște la nivel oficial 
este că circa 30-40 la sută din 
economia reală se află în zona gri, 
neplătitoare de taxe ori impozite. Aici 
găsim munca la negru, evaziunea 
generată de incapacitatea statului de a 
executa debitorii chiar înregistrați. Se 
estimează valori ce depășesc 43 de 
miliarde de euro. Acești bani ar acoperi 
finanțarea pensiilor, fără a fi nevoie de 

deturnarea bugetului, ar rezolva 
învățământul și convulsiile din 
sănătate și ar fi un motor de dezvoltare 
economică și socială. Dar Statul 
Român nu are în acest moment o clasă 
administrativă instruită, eficientă și 
stabile în post, cu demnitate socială. 
Iată una dintre problemele 
fundamentale ale României după care 
se va construi ori nărui viitorul ei în 
lume și implicit al nostru!

Aprilie 2008
Traian OPRONI
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Președintele executiv al PSD Hunedoara, Laurențiu 
Nistor profețind strălucirea eternă a neprihănitului ex- 
premier Adrian Năstase.

Primarul Mircia ot Deva la un miting electoral în Cetatea 
Neagră a Democraților

Primarul de Hațeg, Nicolae Timiș 
așteaptă alegerile liniștit din lipsă de 
contracandidat.

Un lider grăbit, cu carnetul roșu de 
partid în mână.

La cina cea de taină a democraților9 

masa este austeră.

Președintele Mircea Moloț punându-și 
întrebarea hamletiană a fi sau a nu fi.

Cuplul Schiau - Vladu, doi comisari 
ai răzbunării ce așteaptă revanșa.

Doi foști cuci de triluri liberale pe vremea 
când săgețile nu erau pline de parale.


