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Pag. 2 Un lung șir de minciuni, 
trădări și delațiuni

Subvenționarea agriculturii 
ecologice și a locurilor de 
muncă din fonduri UE

SUCURSALA 
HIDROCENTRALE 
HAȚEG
Fie ca de Sfânta Sărbătoare a 
învierii Domnului să primim 
cu toții în case și în suflet 
lumină din lumina iubirii de 
oameni care să ne arate calea 
Binelui, Adevărului și 
Frumosului, cu speranța și 
încrederea de mai bine.

HRISTOS A ÎNVIAT! 
Director,
Ing. ION DRĂGHICI

t A
Rțl Sărbătoarea St. .. Sfintelor Paști ne prilejuiește 

marea iTu curie de â^transmite

-»

ericireȚprosperitate învvi 
creștinescul?,Hristosjiîn 

► bători fericite»
•ursala Hidroconstrucțiâ? 
Filiala^Râ^ul 
jpI.ihtQloanRj^wQf

HIDROSER V HA TEG
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște 
transmitem tuturor colaboratorilor, 

salariaților noștri, 
familiilor acestora cele 
mai alese gânduri de 
înțelegere, pace și liniște. 

„Hristos a înviat!” 
Director General, 

lng. !OAN SOLO!

ÎJlrwiri"

A
Fie ca frumusețea inegalabilă a renașterii \ 
naturii impusă de miracolul universal al 
vieții, dumnezeește împlinităAe. Sărbătoarea 
învierii Domnului nostru1 lșus~'Hristos, să . 
aducă în sufletele salariațHo^MlNVF.ST S:A.

__ DEjVA colaboratorilor,jrapropjatilpnrmstrjjj 
sa liniște?, senin.-pace și multgîî 
—Ji* Hristos a înviat!*!

Director General* 
ling? Daniel Androi

PRIMĂRIA PUIlb*vr**vrwyv^v****Sfintele Sărbători de Paști, cea mai mare 
sarbatoare a creștinilor, uni oferă plăcutul 

* prilefdeâ^resa tuturor.locuitorilorf 
* comuneiPUI cele maj calde urări de fcuntccic mni cuimc ururi 
șănătâtF^d?noroc,~ fericire și cât maif multe 
împlinirifpacefși liniște sufletească alături

^eilSragitKt,
^9lhfios,a înviat! 

Sărb^ori^fericite! 
Pr'imar^yiCTOR^STOÎCĂ^ fj?
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Creștineasca Sărbătoare a 
Sfintelor Paști îmi oferă 

plăcutul prilej de a adresa 
angajaților și 

colaboratorilor calde 
c urări de sănătate, viață

• îndelungată și fericire.
Hristos a înviat!

Conducerea 
SC DEVA GOLD 

Director general 
Nicolae Stanca

Pag. 8 Criza economică între 
adevăr și mistificare

Editorial

VÂNĂTOAREA DUPĂ
PREAMĂRIRE

Revolta tinerilor din Basarabia, impozitul 
forfetar “marca” Pogea (ce tinde tot mai mult să 
devină un personaj odios), arestările lui Becali, 
Penescu et comp, corupția generalizată, criza 
economică pătrunzând ca un tăiș veninos în existența 
noastră, iată tot atâtea subiecte ce ar putea constituii 
subiectul unui mic editorial.

Peste toate însă învierea Mântuitorului Nostru 
Isus Hristos și Sărbătorile Pascale întâmpinate cu 
mare emoție și bucurie de toți românii ce nu și-au 
pierdut credința nici chiar în perioada dictaturii 
comuniste. Ne naștem și murim pentru a putea 
parcurge drumul spre viață veșnică aidoma 
Mântuitorului în care credem. Dispar generații și 
apar altele noi într-o lume tot mai confuză unde până 
și credința este pusă la încercare. încotro ne 
îndreptăm, oare? întrebări la care nu vom găsi foarte 
lesne un răspuns dacă nu ne vom reîntoarce la un 
sistem de valori bazat pe cu totul altceva decât goana 
bezmetică după banii, atât de necesari uneori 
supraviețuirii, dar atât de nocivi pentru caracterele 
umane ce ajung să creadă că totul se vinde și se 
cumpără.

DANIEL MARIȘ
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POVESTIRI DIN ROMÂNIA

UN LUNG ȘIR DE MINCIUNI, TRĂDĂRI Șl DELAȚIUNI
Sub lava mistuitoare a bocitoarelor 

care sufocă televiziunile și ziarele, 
edițiilor speciale care ridică piramide, 
troițe și monumente, și scriu epopei 
dedicate lui Gigi Becali, plasat în 
centrul respirației unei națiuni 
multimilenar mințite și prostite, sub 
aceasta lavă s-au topit mari mânării și 
mârlănii, legate de numele clanului 
prezidențial! S-au adăpostit și 
neputința guvernului de a guverna 
criza, incapacitatea administrației 
roșu-orange de a asigura celor 16 
milioane de săraci un minim de trai 
decent. Dar au trecut neobservate, în 
săptămâna patimilor becaliene, 
episoade de viață mai puțin însemnate, 
la prima vedere, dar generatoare și 
acestea de istorii și telenovele, de 
manele, care cotropesc traiul 
românilor.

Autoritățile se strofoacă, tardiv și 
nu întâmplător,să înfăptuiască un act 
de justiție, dar dau impresia că și-au 
pierdut deprinderea de face dreptate. 
Firesc! După ani de mimare a Statului 
de Drept, Democrației și Libertății!! 
Nu e ca mersul cu bicicletă- dacă ai 
învățat odată, nu se uita. Se uită, cum 
nu?Dacă cineva voia dreptate, Gigi ar 
fi fost dat pe mâna justiției atunci când 
l-a bătut pe realizatorul tv., de culoare, 
al emisiunii satirice Fotbal la Maxx, de 
la TVR.. Sau când l-a agresat verbal, 
trivial, în maniera personală, pe 
Cristian T. Popescu, aflat la o cafea cu 
Mitică Hărădău. Ori după debutul sau 
la tv., la o emisiune a lui H. Ivanovici, 
în care Cornel Dinu îi explica 
îmbuibatului că într-o țară civilizată nu 
ar umbla liber pe stradă, dar la noi apare 
la TV. Și de câte ori, de atunci, putea fi 
legat acest cel mai mediatizat 
personaj??!! Probabil chiar și Obama îl 
invidiază pe ciobanul mioritic, 
îmbrăcat ca un mare domn și școlit la 
cursuri scurte, acasă, de numeroși 

oameni de și cu carte, care au lustruit 
clanțele ușilor palatului, contracost, 
bineînțeles, și totul sub reflectoarele 
camerelor de luat vederi, vinovate în 
egală măsură de fabricarea și umflarea 
unui megastar artificial sfertodoct. Nu 
a fost legat când trebuia. Au făcut-o 
acum, în baza unui scenariu bizar, pe 
cât de spectaculos, pe atât de tembel, de 
periculos prin transformarea unui 
pretins act de justiție în victimizarea, 
apoi martirizarea ciobanului lustruit în 
"aroganțe" de o presă lipsită și ea de 
simțul măsurii și chiar de bun-simț. 
Urmează sanctificarea?!...

Sub acest asediu mediatic, menit să 
ne convingă că acest Buricul 
pământului este cauza tuturor relelor 
din România, și totodată izbăvirea 
Justiției române, s-au pierdut câteva 
episoade de viață românească 
autentică. Și, ce poate fi mai autentic în 
tipologia românului, decât trădarea?! 
Miorița este numele ei de alint. Este 
epopeea adevărată a noastră. Istoria 
toată este, de la Decebal încoace, un 
lung șir de trădări, minciuni și 
delațiuni. Care ne-au ținut și ne țin în 
viață. Chiar și primul document de 
scriere românească, Scrisoarea lui 
Neacșu, nu se referă la un fapt măreț, 
demn, eroic, ci este o delațiune, o 
para...

Acum, nu aș zăbovi eu asupra 
trădării cvasi-generale a lui Tăriceanu 
de către partidul pe care l-a menținut la 
guvernare, în pofida oricăror 
previziuni pesimiste. Cu prețul tot unei 
trădări - a propriei doctrine a partidului, 
prestând o guvernare cu instrumente 
sociale, sub șantaj pesedist. în plus, 
personal îl prefer pe Crin Antonescu, 
încă de când era ministru al sportului. 
Dar putem discuta despre maniera în 
care organizația PNL Hunedoara și-a 
trădat liderul, care a răspuns afirmativ 
la toate șantajele venite din Deva în 

guvernarea liberală. Și cu numirea 
prefectului, și cu vânzarea Calorului la 
Mintia....Dar, la congres l-a votat pe 
Antonescu. Contra unui post de vice al 
partidului pentru M. Munteanu și a încă 
unuia lui D.D. Rușanu, care s- 
a...devenizat. Ba, unii spun că moșierul 
liberal, la concurență cu cel de la 
Pipera, are pământuri, retrocedate, 
evident, și pe aici, dar nu luăm în seamă 
bârfe...Se întâmplă însă că între 
recompensele pentru votul lor, ca să nu 
zic trădare, liberalii hunedoreni au mai 
primit și un loc eligibil pe listele pentru 
Parlamentul European. Așa că ilustrul 
necunoscut, dar cu prenume ciudat, 
Ben Oni, i-a luat locul lui Cioroianu, un 
alt trădător de cursă lungă. Mai întâi al 
lui Stolojan, care l-a lansat în politică, 
dar Cioro n-a plecat cu el la PD, iar 
acum a plecat ofensat din PNL. Din 
cauza lui Ben Oni! Altă invenție a lui 
M. Munteanu, ca și primarul 
Hunedoarei. (Cel pentru care Nicu 
Gavrea l-a mazilit mediatic pe singurul 
antrenor hunedorean care a adus o 
medalie olimpică în atletismul nostru 
județean, Ștefan Beregszaszy).

Ben ăsta m-a distrat în campania 
electorală trecută, când ne povestea că 
el era în Chicago când se afla acolo 
Obama și, cu relațiile lui, dacă va fi 
ales, Obama ne va ajuta... Acum, cum 
să vă spun, dar chestia asta e ca ș cum 
eu v-aș povesti că mă aflam la Las 
Vegas deodată cu Celine Dion, dar n-aș 
risca să vă mint că mi-a promis că vine 
să cânte la Deva...Sau că mi-am făcut-o 
amantă...Cert este că Ben ăsta a ajuns 
elegibil, în locul lui Cioro. Dublă 
trădare. Partidul pe Cioro, acesta pe 
partid. Intelectual autentic, cu studii și 
calificări solide, dar politician de 2 
bani, Adrian Cioroianu se dovedește, 
prin demisia din partid, gest de copil 
răsfățat, un fripturist oarecare, dându- 
mi de gândit și în privința omului de 

catedră. Dar nu asta voiam să vă 
povestesc, ci ceea ce zice el despre 
scoaterea sa din lista eligibilor, în 
favoarea celebrului Ben Oni, un fel de 
Bin Laden pentru Cioro. Anume că la 
partid i s-a spus că locul său l-a luat 
reprezentantul Zarandului, fiindcă este 
omul lui Rușanu. Și, ce-i cu 
asta?întreabă Cioro. Păi, ce să fie, omu' 
e membrul unei secte, penticostali, 
parcă, și așa se atrag voturile sectei!! 
La care, un prieten al păcăliciului 
politician, avocat, îi zice: "Dăm 
imediat PNL în judecată pentru că ai 
fost discriminat ca ortodox într-un 
partid care este NAȚIONAL"!

Ar fi extraordinar! Numai asta ar 
mai lipsi pe scena politică autohtonă, 
de parcă nu ar fi îndeajuns de ridicolă. 
O foarte posibilă sacralizare a lui Gigi, 
un proces de discriminare politică pe 
motive religioase, vedeți dară dragi 
cititori, ce suntem, cum suntem tratați, 
ca niște tâmpiți. Istorici, precum 
Cioroianu, în rol de politician, adaugă 
noi pagini de mizerii istoriei milenare a 
minciunilor, ticăloșiilor și trădărilor. în 
timp ce singurul Istoric care a scris 
adevărul despre români, a fost ucis, 
fiind singurul geniu român mort în 
România! Dar ucis și rămas tot 
ostracizat de către Istorie și istorici de 
felul lui Cioroianu

... Din astfel de aparente mici 
potlogării avem și Justiția asta, care 
face martiri din alde Gigi, pentru a 
acoperi adevăruri neconvenabile 
politic.

NICOLAE STANCIU

P.S. Domnule primar Munteanu, Vă 
rog respectuos să nu mai vorbiți pe la tv. 
exclusiv în nume personal. La persoana 
întâi, adică: eu, mie, al meu etc. Că doar 
nu ați privatizat toată Deva și tot 
Consiliul Local. Nu încă.

La Vita E BeCALLissima

1. Ciobanu' nu-și vede de urdă, 
darmite de turma de la „Steaua”. 
Și vine fluieratu'-a pagubă. Cum 
era pe știri un urangutan din 
continentul african, care fluiera șî 
acela la comanda îngrijitorului. 
Numa' că nu de la Cercetări 
Penale. Nu-i ajunse că se făcu 
boier sărac, cf. Forbes România, 
că o luă de-a binelea pe pajiște și 
cu și fără behe; hoțu' cinstit îi cu 
mușchii la plimbăreală, iar 
războinicul milostiveniei dătătoare 
de lumini pe alocuri o.z.n.-istice 
stă și joacă table precum mulți 
care mai sunt urangutani de 
conjunctură și de prisosință, în 

locuri de seamă, unu-i „Majestic”. 
La ăștia nu are habar tătucu' 
Băsescu, că nu-i doare pe de nici 
un cot de 2,15 ori de 3,14.

2. Kishinev era și cred că mai 
este pe TV identitatea spionului 
necunoscut și nemuritor din 
serialul de excepție „Alias”, acela 
în care Jeniffer Gamer îi bate de-i 
pleoștește pe toți. Chișinău este 
capitala republicii-surioară de 
peste Prut, unde nu-i vântu' ca 
precum cuvântu'. Și unde, dacă 
cumva o fi dat dracu' să fie vreun 
românaș arestat, atuncia cu NATO 
& UE ar putea beli cariciu cine? 
Efectiv nici-cine, pentru că 
Armata a 14-a-i pe țavă și dor de 
al treilea R.M. bănuiesc că nu-i e 
chiar dor la nimenea.

3. Georgia. Tbilisi. Shakasvili. 
Un dement politic, care și-a pus

ursul sovietic pe coada-i de 
veverițoi. Ce-a ieșit anu' trecut, 
știm cu toții. Amu', după modelul 
moldovenesc, l-au poreclit ai lui: 
Voronin, ș-au încercat să dea foc 
la WC-urile instituționalizate cu iz 
de Parlament, Președinție, 
Guvern, că poate o ieși ceva gen 
'89 Timișoara/București. Măcar 
de dragul statului USA numit 
Georgia, trebuia careva să sară 
calu'. Da' se dovedi că-i iapă, și 
numa' bună la altceva, păcat să fie 
sărită.

4. Poezie:

ADică Paștele ADhoc 
am sfințit 2 clopote cu vin 
înainte ca la Dânsul să mă-nchin 
ș-am zis aievea, cum ar veni așa: 
să mă tot călătorească cei ce vin 
călare pe o călărită șa 
nevăzută nechiarbănuită 
nepotențială 
nemamaeideboală.

Daniel Marian@n@Conda
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ÎNVIEREA LUI ISUS,
IPOTEZE Șl CONTROVERSE

Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A 
înviat!” (Marcu 16, 6). Cu această proclamație a început 
să ființeze Biserica creștină, fiind și elementul 
fundamental al religiei creștine. Toate religiile celebrează 
cicluri ale nașterii și morții, dar creștinismul insistă că 
într-un moment istoric unic, ciclul s-a inversat și un om 
mort a revenit la viață. Pentru creștini, acesta a fost 
punctul de cotitură în istoria lumii, semnul apropierii 
sfârșitului ei. Din anul 381, creștinii mărturisesc în Crez 
că Iisus din Nazaret s-a răstignit, a pătimit, s-a îngropat și 
a înviat a treia zi. Astăzi, mulți recită Crezul fără să se 
gândească la ce spun si, încă mai puțin, să creadă.

Spre știința tuturor, Trupul omului mort nu învie 
niciodată ci se descompune în mormânt (în Moarte), în 
atomii și particulele elementare din care este compus. 
Nimeni să nu se gândească vreodată că după ce a murit, 
va învia cândva în Trupul viu pe care-1 are acum, ne 
spune chiar Iisus. Avem o singură Viață în acest Trup viu 
și aceasta este aici pe Pământ. în schimb, Sufletul nostru 
există și după ce noi murim, el fiind prizonierul Trupului 
viu sau mort, el fiind generat de către Trup. După tradiția 
Bisericii, Trupul mort este descompus în maxim șapte 
ani și, deci, numai atunci va dispărea Sufletul mortului.

Numai Duhul din noi are viață veșnică, numai 
Duhul din noi învie și reînvie, numai Duhul din noi este 
viu și după ce noi am murit. Orice om, după ce a murit, 
învie doar în Duh, nu si în Trup. Cum învie, este o alta 
explicație. Cert este ca un om învie în Trup numai din 
moarte clinică (Iisus, mama sa Mafia, Lazăr, fiica lui 
Iair, tânărul din Nain), nu și din moarte biologică, 
cerebrală. în moarte clinică Trupul este viu, este în Viață 
și nu a trecut de Momentul Morții, iar în moarte 
biologică Trupul este mort și a trecut de Momentul 
Morții, în Moarte. Orice om, orice ființă, are următorul 
ciclu: Nașterea, Viața, Momentul Morții, Moartea, 
urmând Renașterea.

După cum știm, Iisus a murit vineri 3 aprilie anul 33 
orele 15 și a înviat duminica 5 aprilie anul 33 către 
dimineață. Firesc se pune întrebarea: în jurul cărei ore? 
Deoarece există la noi obiceiul să sărbătorim învierea ba 
la miezul nopții, ba dimineața, în funcție de tradițiile 
locale. Trebuie să precizez că la Ierusalim, deoarece 
acolo s-a petrecut evenimentul eristic, în ziua de 5 
aprilie noaptea se termină la ora 5 și ziua începe la ora 
5:25, odată cu răsăritul Soarelui. între orele 5 și 5:25 este 
crepusculul de dimineață, popular spus se amestecă 
noaptea cu ziua.

Marcu și-a scris Evanghelia în anul 75, spunând că 
„Mafia Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salomea... 
dis-de-dimineață..., pe când răsărea soarele au venit la 
mormânt”. Deci ele au venit la ora 5:25 și au găsit 
mormântul gol. Matei și-a scris Evanghelia în anul 85, din 
care citim: „când se lumina de ziua întâi a săptămânii 
(duminica), au venit Maria Magdalena și cealaltă Mafie, 
ca să vadă mormântul”. Aici avem de-a face cu 
crepusculul de dimineață care este între orele 5-5:25, 
când Iisus nu mai era în mormânt.

Luca și-a scris Evanghelia în anul 90, deci la 57 de 
ani de la moartea lui Iisus, cu: „iar în prima zi de după 
sâmbătă (duminica), foarte de dimineață, au venit ele la 
mormânt, ...și au găsit piatra răsturnată...”. Se pare că ora 
este 5:25. loan și-a scris Evanghelia în anul 97, relatând: 
„Iar în ziua întâi a săptămânii (duminica) Mafia 
Magdalena a venit la mormânt dis-de-dimineață, fiind 
încă întuneric...”. Aici este vorba de ora 5, când se termină 
noaptea.

în apocrifa „Evanghelia lui Petru”, scrisă de un 
martor ocular al evenimentelor din 3-5 aprilie anul 33, 

citim: „în zorii zilei de duminică Maria Magdalena... a 
luat cu ea câteva prietene și s-a dus la locul unde a fost 
așezat trupul lui Iisus... și când au sosit au găsit 
mormântul deschis”. Aici este ora 5-5:25. O primă 
concluzie este că la ora 5 dimineața, trupul lui Iisus nu 
mai era în mormânt.

Cea mai veche parte a Noului Testament este epistola 
întâia a lui Pavel către Tesaloniceni, scrisă în anul 50, la 
17 ani după moartea lui Iisus, în care este menționat doar 
că „a înviat”. în epistola întâia a lui Pavel către Corinteni, 
scrisă în anul 57 sau 58, se poate citi „a înviat a treia zi”.

Un detașament numeros de soldați, sub comanda 
centurionului Petronius și cu ajutorul evreilor, a blocat 

intrarea în mormânt cu o piatră grea, a pus 7 peceți, și-a 
întins corturile și a început o pază neîntreruptă pentru ca 
să nu se fure cadavrul. Dar iată fragmentul principal al 
Evangheliei:

„în ziua sabatului, dis-de-dimineața, o mulțime de 
oameni din Ierusalim și din împrejurimi a venit să vadă 
mormântul pecetluit. în noaptea de dinaintea duminicii, 
pe când soldații făceau de strajă câte doi, s-a auzit un glas 
puternic în cer și au văzut cerurile deschizându-se, iar doi 
bărbați strălucitori ca soarele au coborât din ele și s-au 
apropiat de mormânt și piatra care fusese așezată la 
intrare s-a dat singură la o parte; atunci, descoperindu-se 
mormântul, cei doi tineri au intrat în el.

Văzând soldații una ca asta s-au dus și i-au trezit pe 
centurion și pe bătrâni. Tocmai le povesteau ce văzuseră, 
când iarăși se arată, de data aceasta trei bărbați ieșind din 
mormânt doi dintre ei sprijinindu-1 pe al treilea și-n 
urmă, însoțindu-i, o cruce, iar capetele primilor doi 

ajungeau până la cer în timp ce capul 
Aceluia pe care-1 țineau de mâini trecea 
dincolo de ceruri și au auzit un glas de 
sus zicând: „Ai dus vestea celor 
adormiri?”. „Am dus-o”, a venit 
răspunsul dinspre cruce.» (cap. IX si X). 
„în ziua sabatului, dis-de-dimineața”, 
este ziua de sâmbătă 4 aprilie anul 33 în 
jurul orei 5:30. „în noaptea de dinaintea 
duminicii”, este noaptea de sâmbătă 4 
aprilie către duminică 5 aprilie anul 33, 
când a avut loc învierea lui Iisus.

Mormântul lui Iisus a fost pe dealul 
Capatanii (Golgota), chiar pe culmea sa 
stâncoasă. Zidurile cetății Ierusalim au 

fost cu 80 de metri mai jos în direcția Est și Sud, iar poarta 
de acces (a lui Efraim) cu 120 de metri mai jos în direcția 
Est. în zona de Est și maximum la această distanță a stat 
martorul ocular al învierii, deoarece el a văzut profilându- 
se pe cerul nopții siluetele celor trei. Pentru aceasta 
trebuie ca Luna să fie pe direcția Sud-Vest către Vest. în 
noaptea învierii (4 spre 5 aprilie) a fost Lună Plină.

Deci condițiile de vizibilitate erau excelente și 
martorii au văzut evenimentul eristic în toată realitatea sa. 
în noaptea învierii, Luna a răsărit sâmbătă seara la ora 
18:47 (în 4 aprilie) și a apus duminică dimineața la ora 
6:05 (în 5 aprilie), deci în jurul orei 0:30 era pe direcția 
Sud. La ora 3:15, Luna a fost pe direcția Sud-Vest, iar la 

ora 4 a fost pe direcția Sud-Vest către Vest. în jurul 
acestei ore cei doi bărbați care au venit din cer, adică 
pe sus prin aer, l-au luat pe Iisus din mormânt, l-au 
ținut de brațe (de subțiori), unul în dreapta și celălalt în 
stânga și l-au dus cu ei.

Aceasta a fost învierea. Iisus fiind mai înalt decât 
cei doi tineri cu aproximativ un cap, autorul 
Evangheliei ca martor ocular care apoi a scris 
întâmplarea, a văzut pe fondul Lunii Pline capetele 
celor doi tovarăși, iar capul lui Iisus depășea în 
înălțime discul Lunii Pline care era în fața lor pe cer. Și 
astfel tragem concluzia că Iisus avea 1,80-1,90 m 
înălțime, iar tovarășii lui numai 1,60-1,70 m înălțime. 
La ora aceea Luna Plină se afla jos la orizont, deci 
deasupra dealurilor. Un argument în plus este și faptul 
că în jurul orei 3-4 dimineața toți care erau de strajă 
dormeau, în afară de cei doi soldați români.

Romanii în posturile de noapte făceau de strajă 
(santinele) câte doi, fiind patru schimburi de câte trei 
ore fiecare: primul schimb intra seara în jurul orei 18; 
al doilea schimb intra la ora 21; al treilea schimb intra 
la miezul nopții, iar al patrulea schimb intra la ora 3 
până dimineața. Deoarece erau treji numai cei doi 
soldați care-și făceau rondul în jurul mormântului, 
înseamnă că cei doi bărbați au coborât din cer, adică 
de sus prin atmosferă, în jurul orei 3:30 și au intrat în 
mormânt. S-a demonstrat științific că între orele 2-4 
noaptea, creierul fiecăruia dintre noi este în faza de 
somn profund.

Crucea care venea în urma lor era doar umbra 
lăsată de cei trei (Iisus la mijloc mai înalt și cei doi 
tovarăși mai scunzi pe margini, ținându-1 de subțiori) 
datorită luminii Lunii Pline, deci cerul era perfect 
senin. Deoarece umbra care avea aproximativ o formă 
de cruce era în urma celor trei bărbați (Iisus și cei doi 
tineri însoțitori), adică în spatele lor, înseamnă că ei se 
depărtau de cetatea Ierusalimului mergând în direcția 
Mării Mediterane, spre Vest.
Dacă cunoaștem învierea din „Evanghelia lui Petru”, 

înțelegem ușor și ce se scrie în „Evanghelia după Matei” 
referitor la învierea lui Iisus (28,2-4). Adică s-a făcut un 
cutremur mare când îngerul Domnului a coborât din cer, a 
prăvălit piatra de la intrarea în mormânt și ședea pe ea, 
înfățișarea sa era ca fulgerul și îmbrăcămintea albă ca 
zăpada și cei ce păzeau s-au făcut ca morți. Apoi îngerul a 
vorbit cu femeile. Aceasta este o dovadă directă că Matei 
s-a inspirat din „Evanghelia lui Petru”.

Cum Matei și-a scris Evanghelia în anul 85, 
„Evanghelia lui Petru” este mai veche, scrisă după anul 
35, fiind folosită de prima comunitate de iudeo-creștini 
din Ierusalim. în „Evanghelia lui Petru” este scris: 
«Atunci toți cei de față au început să se sfătuiască între ei 
dacă să meargă să-1 înștiințeze pe Pilat, și pe când 
discutau ei, iată că din nou se deschid cerurile și un om 
coboară și intră în mormânt. îndată cei din preajma 
centurionului au părăsit mormântul pe care-1 păzeau, au 
alergat în toiul nopții la Pilat și i-au povestit tot ce 
văzuseră. Iar la sfârșit au zis cu glas cutremurat: „într- 
adevăr era Fiu al lui Dumnezeu”.» (XI, 43-45).

Propovăduitorii creștinismului au depus mari 
eforturi pentru a combate aceste dubii și a-i convinge cu 
orice preț pe sceptici că învierea trupească a lui Iisus nu 
poate fi pusă la îndoială.

Despre învierea lui Iisus, în Coran la XIX Sura 
Măriei citim: «și pace asupra zilei nașterii mele și asupra 
zilei morții mele și asupra zilei sculării mele spre viață!” 
Acesta este Isus, fiul Măriei, cuvântul adevărului, de care 
se îndoiesc ei.» (34-35). Ziua sculării spre viață este 
învierea. învierea lui Iisus este Paștele creștinilor.

VAS ILE TUDOR
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Subventionarea 
agriculturii ecologice
Acest document se referă la: IMM , ONG. Agricultura 
ecologică. Comisia Europeană. Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale

Obiectiv
Impulsionarea agriculturii ecologice.
Beneficiari:
- Producătorii din domeniul agriculturii ecologice.
- Producătorii agricoli din sectorul de îmbunătățiri funciare.
Activități subvenționate
Un producător poate primi subvenții pentru o suprafață de 
până la 3 hectare de pe care sunt recoltate unul sau mai multe produse din sectorul legume- 
fructe.
Condiții de obținere a subvenției
a) Condiții financiare
- Valoarea subvenție reprezintă 50% din valoarea taxei de inspecție și certificare, dar nu mai 
mult de 900 lei, precum și de un sprijin financiar, care poate ajunge la 700 lei pe hectar.
- Persoanele fizice care sunt membre ale asociațiilor sau organizațiilor profesionale pot primi 
1.110 lei pe hectar.
- Membrii grupurilor de producători, persoane fizice sau juridice, primesc 2.960 de lei pe 
hectar. Dacă grupul de producători a fost recunoscut preliminar, sprijinul crește la 3.700 de 
lei pe hectar pentru fiecare membru.
- Producătorii agricoli din sectorul de îmbunătățiri funciare vor fi subvenționați cu sume 
cuprinse între 31 și 140 lei/hectar pentru paza instalațiilor de irigație și pentru întreținerea și 
reparația echipamentelor folosite.
- Pentru culturile ecologice pe teren arabil, pășuni și fânețe permanente aflate în perioada de 
conversie, subvenția va fi în acest an de 425 de lei pe hectar, pentru o suprafață de maxim 20 
de hectare, în cazul fiecărui producător.
- Pentru culturi de viță-de-vie și livezi aflate în perioada de conversie, valoarea sprijinului 
este de 700 lei pe hectar, de asemenea pentru maxim 20 de hectare.
- Producătorii de miere ecologică vor primi 75 de lei pentru fiecare familie de albine, în 
limita a 50 de familii de albine fiecare.

b) Alte condiții de obținere:
Operatorii care produc, procesează, importă din terțe țări, depozitează sau distribuie produse

- Subvenția acordată unui producător nu trebuie să depășească valoarea de 7.500 de euro, pe 
o perioadă de 3 ani.

ecologice în vederea comercializării au 
următoarele obligații:
- Să își înregistreze activitatea în fiecare 
an la Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
și Dezvoltării Rurale, prin 
compartimentul de specialitate.
- Să se supună controlului unui organism 
de inspecție și certificare aprobat.
- Vor beneficia și producătorii de legume 
și fructe, dar numai dacă fac parte din

asociații sau organizații, subvenția fiind 
diferențiată în funcție de tipul de 
organizare.
- Fermierul trebuie să lucreze o 
suprafață de cel puțin 0,25 hectare.
- Un producător poate primi subvenții 
pentru o suprafață de până la 3 hectare 
de pe care sunt recoltate unul sau mai 
multe produse din sectorul legume-
fructe.
Cum se obține subvenția
în fiecare an, până la data de 1 iunie, operatorii (producătorul agricol sau asociația de 
producători) au obligația de a-și înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și 
Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate.
Fișele de înregistrare, aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, 
sunt transmise în original operatorului care a solicitat înregistrarea.
Dacă un producător administrează mai multe ferme, solicitantul va completa câte un set de 
fițe de înregistrare pentru fiecare fermă/unitate ecologică.
în scopul verificării informațiilor cuprinse în fișele de înregistrare, operatorul furnizează la 
cererea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și alte documente.
în situația în care fișele de înregistrare nu sunt complete sau conțin informații neclare, 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale va acorda operatorului o perioadă de 
15 zile pentru rectificarea acestora. Dacă fișele de înregistrare nu sunt remediate în termenul 
legal, procedura de înregistrare va fi anulată. Organismele de inspecție și certificare nu vor 

efectua prima inspecție la ferma/unitatea 
ecologică dacă operatorul nu este 
înregistrat la Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor și Dezvoltării Rurale. în cazul 
în care operatorul încetează activitatea cu 
organismul de inspecție și certificare 
menționat în fișa de înregistrare, acesta va 
informa Ministerul Agriculturii, Pădurilor 
și Dezvoltării Rurale, respectiv 
compartimentul de specialitate.

în fiecare an, Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor și Dezvoltării Rurale pune la 
dispoziție celor interesați lista 
actualizata cuprinzând numele și 
adresele operatorilor supuși sistemului 
de inspecție și certificare.
Acte necesare:
- Fișe de înregistrare;
- Lista produselor și codul de 
identificare.

Subventionarea locurilor de muncă 
din fonduri UE
Acest document se referă la: IMM, 
APL, Angajare șomeri, Studenți. 
Educație. Guvernul României, 
Comisia Europeană

Obiectiv
Pentru a reduce efectele crizei 
economice, Guvernul României și 
Comisia Europeană, prin Fondul 
Social European, vor acorda sprijin 
financiar întreprinderilor.
Beneficiari
Orice agent economic din România, 
fie cu capital privat, fie cu capital de 
stat, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii.
Activități subvenționate
Măsurile vizează sprijinirea angajatorilor, dar și a salariaților și a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă prin subvenționarea salariilor noilor angajați, a formării 
profesionale a salariaților precum și a investițiilor făcute pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, în scopul reducerii îmbolnăvirilor profesionale.
Condiții de obținere a subvenției
a) Condiții financiare
- Suma totală a fondurilor alocate prin Fondul Social European va fi de 142 milioane euro, 
iar banii vor fi disponibili în perioada 2009 - 2010. Contribuția Comisiei Europene la 
finanțare este de 85%, diferența de 15% fiind contribuție națională.
- Pentru formarea generală, subvenția acordată întreprinderii va fi de 60% din cost, pentru 
întreprinderi mari, de 70% - pentru întreprinderi mijlocii și de 80% - pentru întreprinderi 
mici. Pentru formarea specifică, subvenția fi de 25% din cost pentru întreprinderi mari, 
35% - pentru întreprinderi mijlocii și de 45% - pentru întreprinderi mici.
b) Alte condiții de obținere
- dacă o firmă mică vrea să califice un angajat în meseria de zugrav, va primi 80% din 
cheltuieli, dacă vrea să specializeze un zugrav în folosirea unui anumit tip de produs, foarte 
rar utilizat, specific doar serviciilor oferite de acea firmă, va primi doar 45%.
- în situația angajatului unei întreprinderi mari, subvenția pentru calificarea lui în meseria 
de zugrav va fi de numai 60%, iar dacă firma vrea să-1 specializeze doar în utilizarea unui 
anumit tip de produs, subvenția va fi de 25%.
- în cazul programelor de mentorat, finanțarea se acordă doar dacă absolventul este angajat 
cu contract de muncă pe o perioadă de cel puțin 24 de luni.
- un alt criteriu de departajare a cuantumului subvențiilor va fi tipul de angajat. 
Cuantumurile prezentate mai sus vor fi suplimentate cu 10%, dacă formarea profesională 
este acordată întreținătorilor unici de familie, persoanelor cu vârstă de peste 50 de ani, 
celor care nu au absolvit o formă de învățământ secundar sau nu dețin o calificare, 
femeilor, în cazul în care lucrează într-o întreprindere în care majoritatea angajaților sunt 
bărbați, și lucrătorilor cu handicap.
- prin subvenția acordată pregătirii profesionale se înțelege nu doar cheltuiala firmei 
reprezentând plata celui care predă și materialele folosite în timpul cursului sau a stagiului 
de pregătire, ci și suportarea salariilor celor care vor fi instruiți, pe perioada de instruire.
- nu vor putea depune cereri de finanțare întreprinderile aflate în situații de insolvență sau 
lichidare, precum și cele care înregistrează datorii la bugetul de stat sau local. Cererile se 
vor depune la Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial pentru

Dezvoltarea Resurselor Umane.
Cum se obține subvenția 
Vor fi subvenționate timp de 12 luni, jumătate 
din salariile noilor angajați care provin din 
rândul unor categorii de populație cum sunt 
șomerii, care nu și-au găsit un loc de muncă în 
ultimele șase luni, persoanele care sunt unici 
întreținători de familie, persoanele care au 
depășit vârsta de 50 de ani, persoanele care 
provin din comunități rome, sau nu au studii 
medii și calificări care să le dea mari șanse pe 
piața muncii. 
Pentru angajarea celor care sunt în șomaj de 
mai bine de doi ani se va subvenționa un 
procent de 75% din salarii, timp de 24 de luni, 
în cazul angajării persoanelor cu handicap, se 
va subvenționa 75% din salariile acordate și, 
mai mult, vor fi acoperite investițiile făcute de 
angajator pentru adaptarea spațiilor de lucru și 
asigurarea echipamentelor necesare.
Din subvenția totală de 56 de milioane de euro 
pentru sprijinirea ocupării forței de muncă, 29 
de milioane de euro vor fi alocate pentru 
angajarea persoanelor din mediul rural, astfel 

încât și acestea să aibă șanse reale pe piața muncii.
Vor putea fi decontate cheltuieli cu achiziționarea și montarea diferitelor instalații, 
instruirea angajaților, seminarii de pregătire, broșuri și materiale informative.
Banii se vor acorda după principiul "primul venit, primul servit", cu condiția ca cererea de 
finanțare să respecte regulamentele CE și legislația în vigoare.
Acte necesare
- Cerere de finanțare;
Termene limita de obținere 
Cererile de ajutor de stat se completează și se transmit electronic, prin sistemul informatic 
ActionWeb, aflat pe pagina de intranet a AMPOSDRU, www.fseromania.ro, până la 
utilizarea integrală a fondurilor alocate, dar nu mai târziu de data de 30 octombrie 2009, 
ora 16:00.

http://www.fseromania.ro
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Bugetarii, pensii și salarii de la stat
Pensionarii care câștigă, de la stat, peste venitul mediu brut pe economie 1.700 

lei vor fi nevoiți să opteze fie pentru salariu, fie pentru pensie.
Potrivit proiectului de lege, pensionarii cu un venit lunar sub salariul mediu brut pe 
economie vor putea, în continuare, să cumuleze pensia cu salariul. Cei care 
acumulează un venit de la stat de peste 1.700 lei vor fi nevoiți să opteze fie pentru 
pensie, fie pentru salariu, potrivit aceluiași proiect de lege. Salariul mediu brut 
prognozatpe 2009 este de 1.693 lei.

Opțiunea finală comunicată în 15 zile

A doua categorie va trebui să opteze pentru salariu sau pensie în maximum 15 
zile de la intrarea în vigoare a legii, ce va trebui aprobată de Parlament. Potrivit 
premierului Emil Boc, în urma unei analize făcute de autoritățile competente, 
profesorii, actorii, medicii, asistenții matemali și cei care au persoane cu handicap 
în supraveghere se încadrează în categoria celor cu un venit lunar, de la stat, mai 
mic de 1.700 lei. Drept urmare, aceștia vor fi excepția de la actualul proiect de lege. 
Aceste limitări afectează doar sectorul bugetarilor, nu și cel privat.

Danemarca ridică restricțiile pentru români
Danemarca ridică restricțiile de pe piața muncii pentru români și 

bulgari, începând cu data de 1 mai 2009. Astfel, românii pot lucra în această 
țară fără permis de muncă, în condiții egale cu cetățenii danezi, potrivit 
Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

înregistrarea la OSIM a mărcilor
în vederea combaterii pirateriei și 

asigurării legalității circulației unor opere 
originale, agenții economici ori persoanele 
care le produc le pot înregistra denumirea 
sau sigla acestora, ca marcă a unui produs, 
la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 
(OSIM). Nu pot fi înregistrate mărcile care 
sunt notorii (larg cunoscute), de exemplu 
cuvinte ca „Lege”, „Guvern”, „Pâine”, sau 
embleme și steme oficiale sau 
binecunoscute și nici mărcile deja 
înregistrate.

CERERE. Mărcile sunt protejate 
în România conform dispozițiilor legii și cu 
respectarea convențiilor, tratatelor și 
acordurilor la care România este parte. 
Cererile de înregistrare a mărcilor, oricare 
alte cereri cu privire la mărcile depuse spre 
înregistrare sau înregistrate, precum și 
întreaga corespondență referitoare la 
acestea vor fi întocmite în limba română și 
vor fi depuse la OSIM.

înregistrarea unei mărci se solicită 
la OSIM de către persoane fizice sau 
juridice, direct sau printr-un mandatar. 
Depunerea unei cereri de înregistrare a unei 
mărci la OSIM se poate face direct și cu 
confirmare de primire la Registratura 
generală a OSIM sau prin Poștă, trimisă 
recomandat cu confirmare de primire.

Cererea de înregistrare a mărcii se 
întocmește într-un singur exemplar pe un 
formular-tip ce se furnizează gratuit de 
OSIM și care se poate găsi pe Internet la 
adresa www.osim.ro. Cererea va fi însoțită 
de reproducerea grafică sau fotografică a 
mărcii în dimensiuni de maximum 8/8 mm, 
după cum urmează:
• Cinci reproduceri ale mărcii în negru și 
alb, când solicitantul nu revendică o culoare 
ca element distinctiv al mărcii;
• Cinci reproduceri ale mărcii în negru și alb 
și cinci reproduceri ale mărcilor colr, când 
solicitantul revendică cel puțin o culoare ca

element distinctiv al mărcii. 
EXCEPȚII. în cazul în care din cererea de 
înregistrare a mărcii lipsesc unele elemente, 
OSIM notifică solicitantului lipsurile 
constatate. Dacă solicitantul completează 
lipsurile în termen de trei luni de la data 
depunerii cererii de înregistrare a mărcii la 
OSIM, data depozitului va fi aceea la care 
toate aceste elemente au fost comunicate la 
OSIM. în cazul în care solicitantul nu 
completează cererea în termen de trei luni 
de la notificare, OSIM va decide 
respingerea cererii de înregistrare a mărcii 
și va restitui taxa de înregistrare și de 
examinare a mărcii.

Decizia de atribuire a datei depozitului 
național reglementar sau de respingere a 
cererii de înregistrare a mărcii este 
comunicată solicitanților în termen de cinci 
zile de la emiterea acesteia. Când un 
document nu a fost semnat de solicitant, de 
titular sau de mandatar, data la care 
documentul a fost prezentat la OSIM este 
recunoscută, cu condiția ca acesta să fie 
semnat ulterior, în termen de maximum o 
lună.

Semnătura unui document transmis 
prin fax este valabilă, cu condiția ca 
originalul documentului să fie transmis la 
OSIM în termen de maximum două luni de 
la data transmiterii acestuia prin fax.

CLASIFICARE. Lista cuprinzând 
produsele și serrviciile pentru care protecția 
mărcii este solicitată trebuie să fie stabilită 
în termeni preciși, astfel încât denumirea 
produselor și a serviciilor să permită 
clasificarea fiecărui produs sau serviciu 
numai într-o singură clasă a Clasificării de 
la Nisa. Produsele și serviciile nu pot fi 
considerate ca asemănătoare pe motiv că 
figurează în aceeași clasă și nici nu pot fi 
considerate ca fiind diferite pe motiv că 
figurează în clase diferite ale Clasificării de 
la Nisa.

Dan APOSTOL

Bugetul Consiliului Județean pe 2009 
- Repartizarea sumelor pe localități -

Unitatea Total Cerbăl 487
administrativ- (mii lei) Certeju de Sus 361

teritorială Cîrjiți 304
Crișcior 1.014

TOTAL 27.278 Densuș 303
MUNICIPII 4.858 Dobra 221
Deva 828 General Berthelot 280
Hunedoara 0 Ghelan 200
Petroșani 350 Gurasada 265
Brad 1.378 Hărău 100
Orăștie 100 Hia 100
Lupeni 1.461 Lăpugtu de Jos 200
Vulcan 741 Leîese 446
ORAȘE 7.366 Lunca Cernii de Jos 213
Aninoasa 639 Luncoiu de Jos 100
Călan 0 Mărtmești 200
Geoagiu 460 Orăștioara de Sus 0
Hațeg 2.313 Peștișu Mic 487
Petnla 416 Pui 0
Simeria 2.029 Rapoltu Mare 200
Uncatu 1.509 Răchitova 173
COMUNE 15.054 Ribița 439
Baia de Cnș 134 Rîu de Mori 913
Balșa 266 Romos 100
Bani 200 Samuzegetusa 854
Bacia 779 Sălașu de Sus 0
Bălța 100 Sântămăria-Orlea 162
Banița 407 Șoimuș 150
Bătrâna 362 Teliucu Inferior 635
Benu 0 Tomești 200
Blățeiu 100 Toplița 166
Boșorod 100 Toîești 356
Brănișca 100 Turdaș 100
Bretea Română 452 Vața de Jos 0
Buceș 207 Văîișoara 0
Bucureșci 247 Vețel 100
Bulzeștn de Sus 384 Vorța 548
Bunda 250 Zarn 539
Burjuc 50

http://www.osim.ro
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"Energia produsa de hidrocentrale este energia viitorului!"
Interviu cu dl. ing. Valeriu Babau, director tehnic la Sucursala Hidrocentrale Hațeg

- Domnule inginer Valeriu 
BĂBĂU, prezentați specificul 
activității ce o desfășurați la
S.C. Hidroelectrica S.A. 
București...

- Hidroelectrica este o 
societate comercială pe acțiuni 
cu capital integral de stat. își 
desfășoară activitatea sub 
autoritatea Ministerului 
Economiei și Comerțului. Are 

ca principal obiect de activitate producerea de energie 
electrică și furnizarea de servicii în domeniul 
hidroenergetic. Așa zice legea!

- Este pregătită societatea din a cărei echipă de 
conducere  faceți parte pentru noile cerințe rezultate 
din aderarea la U.E? De ce ar mai fi nevoie în acest 
sens?

- Desigur, societatea ca un tot unitar, prin unitățile 
din teritoriu, se raportează la noile perspective de 
dezvoltare și crearea de oportunități în piața de 
energie pentru a face față la noile cerințe rezultate din 
aderarea la U.E. O abordare realistă, cu eforturi 
intense, direcționate pe eficiență și dobândirea de noi 
dimensiuni în domeniul energetic rezultă din 
combinarea experienței personalului specializat, cu 
abordarea unei atitudini orientate spre calitate și idei 
inovatoare. Noi înțelegem dezvoltarea durabilă în 
deplin consens și coroborată cu etica mediului și 
faptul că energia necesită resurse, conversie și 
eficiență. în acest context, eforturile României de 
integrare în U.E sunt practic legate de promovarea 
interesului industriei românești, de eficiență 
energetică pentru o dezvoltare durabilă în folosul 
nostru și al generației viitoare.

- Dezvoltați una din problemele importante ce vă 
preocupă...

- Reprezentanții legal împuterniciți ai unității 
din Sucursala Hațeg și mai nou Uzina Caransebeș fac 
eforturi pentru a continua investițiile de interes 
național susținute de Guvern. în acest sens, 
promovăm dezvoltarea potențialului hidroenergetic 
din cele două județe, producem energie din surse 
regenerabile, apreciată la nivel mondial, în deplină 
concordanță cu strategiile de dezvoltare durabilă și cu 
problemele energetice ale U. E. Putem arăta că 
unitatea se încadrează în perspectivele viitorului 
hidroenergetic în context european. Anul 2009 stă în 
continuare sub semnul dezbaterii, pe de o parte între 
statele Uniunii Europene, între Bruxelles și Rusia, iar 
pe de altă parte între Germania, Polonia și Ucraina, 
separat de Rusia. Vedem că în jurul energiei se 
declanșează cele mai mari provocări ale momentului, 
în această ordine de idei, politica energetică este 
pentru orice stat european un domeniu strategic în 
măsura în care aparține strategiei și securității 
naționale. De aceea, în interiorul U.E. cel mai des 
folosit termen cu referire la politica energetică este cel 
de strategie. Iar strategia în domeniul energiei ține de 
siguranța națională.

- Cum vedeți viitorul hidroenergeticii în context 
european?

- România s-a angajat ca până în 2010,33 lasută 
din consumul național să-l reprezinte energia produsă 
din resurse verzi. în cadrul surselor de energie 
regenerabilă, cea produsă în hidrocentrale apare ca 
energia viitorului și reprezintă una dintre cele mai 
importante opțiuni pentru o energie curată. Iar 
România are un potențial imens. Economic, 
hidroenergia este fezabilă. Este o sursă regenerabilă la 
care se adaugă un beneficiu pentru un proiect de 
dezvoltare de resurse complex: furnizarea de energie, 
valorificarea apei, inclusiv pentru irigații. Un parcurs 
succinct al recomandării europene duce la următoarea 

constatare: Directiva 2003/54/CE definește politica 
energetică a U.E și instituie norme comune pentru 
piața energiei electrice. Domeniul de aplicare al 
acestei directive privește producerea, distribuția și 
furnizarea energiei electrice. A fost directiva care a 
dus la pasul decisiv în liberalizarea pieței de energie 
electrică.

- Ce vă leagă de această zonă, din toate punctele 
de vedere, a ceea ce reprezintă Țara Hațegului 
coroborat cu tradiția energetică a județului 
Hunedoara? Cât de apropiată este această zonă de 
realizarea dumneavoastră profesională?

- Mă simt împlinit că m-am născut într-un județ în 
care prin vestigiile capitalelor leagănului civilizației 
antice a poporului român - Sarmizegetusa Ulpia 
Traiana, respectiv Sarmizegetusa Regia - s-a creat 
cadrul economic al valorificării întregului potențial 
hidroenergetic. Alături de cel termoenergetic de la 
Mintia și Paroșeni, ne vom situa printre cele mai 
importante zone economice energetice din România, 
unde ne este și locul!

-Dacă am putea da timpul înapoi, v-ați mai alege 
acest domeniu de activitate?

- Este evident că numai această profesie mi-a fost 
destinată. în această minunată Țară a Hațegului, cum 
bine ați spus, mă regăsesc sufletește și găsesc că sunt 
suficiente bogății ce trebuie valorificate. Toate 
generațiile care au sălășluit aici au găsit locul ideal al 
valorificării unui potențial economic și natural 
special. Noi nu facem decât să ducem mai departe 
speranțelele părinților care ne-au ținut la școală și cele 
ale dascălilor noștri! împreună ne-au format, ne-au 
sprijinit, suntem obligați - moralmente vorbind - să 
dăm valoare acestor bogății. Mai ales că acest 
complex hidroenergetic - C.H.E. Retezat și Barajul 
Tomeasa - Gura Apelor - se găsește amplasat pe 
teritoriul de baștină al Clopotivei mele dragi.

Daniel Mariș

Zodiacul Defectelor (urmare din nr. trecut)

SĂGETĂTOR (22.11-21.12)

Planeta dominantă: Jupiter, 
planeta exceselor și a glumelor 
proaste. Animalul sacru: 
grangurul 
Personalitate: Săgetătorul 

este un inconștient optimist, a cărui 
specialitate este datul cu bâta în baltă: 
scoate perle după perle cu un aer de savant 
atotștiutor, face glume proaste și râde tot 
timpul fără rost. Este un snob care-și poartă 
hainele cu etichetele pe-afară. Promite 
marea cu sarea, dar când trebuie să-și țină 
promisiunile este lovit de amnezie. Adoră 
mașinile, pe care le conduce cu plăcere și 
cu mare viteză, în cei mai falnici pomi de 
pe marginea drumului. Dacă nu le conduce 
el, face orice pentru a sta pe locul de lângă 
șofer. Fiindcă se crede cel mai bun în toate, 
se bagă în bucluc și trece razant pe lângă 
dezastre. Scapă însă cu bine, căci 
beneficiază de clauza berzei chioare, care i- 
a fost acordată pentru a nu rămâne 
horoscopul cu doar 11 zodii. Când se 
îndrăgostește, iubește cu foc, din toată 
inima.
Pe scurt orice săgetător veritabil este:
- mincinos profesionist
- leneș
- snob
- glumeț până la capăt, chiar și atunci când 
dă mașina peste el
- inconștient
Meseria potrivită: parlamentar, 
stomatolog, sociolog, pocherist, parașutist, 
turist.
Pizza magică: Hawaiana.
Medicamentul norocos: laxativele

CAPRICORN (22.12-20.01)

Planeta dominantă: Saturn, 
planeta parvenirii și 
anchilozării.
Animalul sacru: catârul

Personalitate: Capricornul e un parvenit 
planificat, care se chinuie să ajungă în 
moțul ierarhiei și-și urmărește interesele 
cu îndârjire de buldog. Perseverența cu 
care merge pe drumul stabilit arată că de 
fapt nu are alternative sau alte bucurii în 
viață. încăpățânarea lui este monumentală
- mai mare ca a Berbecului și a Taurului, 
care sunt, totuși, niște vietăți relativ 
normale. Și la capitolul rezistență stă bine
- în cazul unui cataclism planetar s-ar 
număra printre puținii supraviețuitori, 
alături de șobolani și insecte. Grozav de 
suspicios și sigur că nimeni nu e mai 
competent ca el, n-are somn dacă nu 
controlează totul. Deține un stoc 
impresionant de temeri și complexe pe 
care, fiind foarte orgolios, face eforturi să 
și le mascheze, fiind din cale-afară de 
plictisitor, își găsește greu o pereche care 
să-l suporte. Singurul care îl tolerează 
este alt Capricorn.
Pe scurt orice capricorn veritabil este:
- orgolios
- foarte încăpățânat
- infantil și credul
- mincinos
- bolnav închipuit
Meseria potrivită: în asigurări, IT, liftier, 
călugăr, paznic.
Pizza magică: Margherita 
Medicament norocos: antidepresivele.

VĂRSĂTOR (21.01-19.02)

Planeta dominantă: Uranus, 
planeta convulsiilor și 
ciudățeniilor
Animalul sacru: omitorincul 

Personalitate: Vărsătorii sunt
cele mai ciudate ființe de pe 

Terra, ceea ce explică frecvența mărită cu 
care sunt răpiți de marțieni. Nu se știe totuși 
dacă aceștia îi selectează doar pentru a le 
studia anomaliile sau fiindcă îi consideră o 
specie înrudită. Oricum, este ceva în 
neregulă cu ei, deoarece au idei stranii, 
reacții imprevizibile și fac totul pe dos față 
de restul omenirii. Se spune că sunt deschiși 
la nou, le place să experimenteze și au o 
fire independentă. Asta înseamnă că dau 
banii pe prostii de care n-a mai auzit 
nimeni, adera la cele mai fistichii diete sau 
curente religioase și îi doare în cot de 
părerea celorlalți. în plus, sunt deosebit de 
agitați, ceea ce nu este bine, căci excesul de 
energie le permite să-și pună în practică 
proiectele utopice și inițiativele anarhiste. 
Prietenii îi suportă maximum două ore, iar 
rudele lor migrează în alte cartiere. Cât 
despre dragoste, Vărsătorilor nu le este prea 
clar ce înseamnă ... 1
Pe scurt orice vărsător veritabil este:
- pasionat de alcool, mereu
- tipicar
- imprevizibil
- cel mai mare risipitor
- utopic
- ipohondru
Meseria potrivită: futurolog, revoluționar, 
basist, sudor, vânzător de gogoși.
Pizza magică: Napoletana.
Medicamentul norocos: sedativele.

PEȘTI (20.02-20.03)
Planeta dominantă: Neptun, 
planeta confuziei și 
dependențelor.
Animalul sacru: balena 
Personalitate: Peștii sunt niște

viețuitoare blânde și buimace, care 
cred tot ce le îndrugă primul venit. în capul 
lor este un talmeș-balmeș de impresii și 
intuiții, ce face imposibilă o activitate 
neuronală decentă, fiind incapabili să emită 
vreun argument logic, au devenit la rândul 
lor experți în abureală și îmbrobodire. Se 
spune că sunt creativi și talentați, ceea ce 
înseamnă că producțiile lor îi turmentează 
atât de tare pe ceilalți, încât le anihilează 
puterea de discernământ.. Foarte sociabili 
din fire, se înțeleg de minune cu animalele, 
handicapații, delincvenții și spiridușii de 
casă. Misterele și superstițiile exercită 
asupra lor o mare fascinație: admiră grozav 
iscusința cu care își apără intimitatea 
monstrul din Loch Ness, iar când nu le 
place vremea de-afară își îmbracă plini de 
încredere hainele pe dos. Dar marca lor 
distinctivă este enorma capacitate de a iubi. 
Peștii se îndrăgostesc total și iremediabil 
de cine nu trebuie, când nu trebuie sau... de 
câte persoane nu trebuie!
Pe scurt orice pește veritabil este:
- certăreț și agasant
- mitoman și trișor 

speculant 
aerian 
superstițios

Meseria potrivită: veterinar, fotograf, 
curățitor de piscine, medium, traficant, 
maistru în gaz metan.
Pizza magică: Tonno. 
Medicamentul norocos: Untura de pește.
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CU PAȘII SIGURI SPRE EUROPA

COMUNA PUI ÎNTRE ÎMPLINIRI Șl PERSPECTIVE
Situată în partea central- 

vestică a județului 
Hunedoara, comuna Pui se 
află la 65 de kilometri de 
Deva și la 18 kilometri de 
Hațeg, pe DN 66, ce leagă 
Deva de Petroșani. Are o 
suprafață de 22879 Ha și o 
populație de 4745, fiind 
străbătută de râul Strei și 
pâraiele Râu Bărbat, Uric și 
Rușor. în afară de centrul de 
comună are în componența 
sa 11 sate: Băiești, Federi, 
Fizești, Galați, Hobița, 
Ohaba Ponor, Ponor, Râu 
Bărbat, Rușor, Șerel și Uric.

Are un relief variat, de la lunca 
Streiului până la înălțimile 
Retezatului și Șureanului, cu 
drumuri de diferite clase, de la clasa 
a I-a până la clasa a V-a, dar și 
drumuri miniere și forestiere, o 
parte dintre acestea fiind 
modernizate prin pietruire sau 
asfaltare: DJ 667 Pui-Cabana 
Baleia, asfalt 5,5 km; DC 64 Galați 
Fizești, 1,6 km de asfalt și DC 65 
Ponor Federi, 4,5 km betonat. 
Comuna a dat naștere de-a lungul 
timpului unor oameni de renume, 
cum este cunoscutul realizator de 
televiziune Dumitru Moroșanu și 

renumitul fotbalist Romulus Gabor. 
Dar tot aici se află și cea mai 

modernă sală de sport din mediul 
rural.

Grija permanentă a primarului 
Victor Stoica (foto dreapta), față de 
locuitorii comunei a făcut ca aceștia 
să îl prefere în continuare, și la 
alegerile ce au avut loc anul trecut. 
De-a lungul timpului s-au făcut o 
serie de investiții în comună 
avându-se în vedere în primul rând 
școlile, grădinițele și căminele 
culturale pentru ca actul 
educațional să se desfășoare în cele 
mai bune condiții și la standarde 
europene. Au fost executate 
reparații capitale la majoritatea 
școlilor prin înlocuirea 
acoperișurilor, montarea de 
tâmplărie PVC, instalarea de 
centrale termice, tencuieli 
interioare și exterioare, grupuri 
sanitare noi, apă curentă și

canalizare, 
mobilier nou și 
parchet laminat. în 
școala din centrul 
de comună a fost 
amenajat un 
cabinet cu 20 de 
calculatoare, iar 
celelalte școli 
fiecare posedă câte 
un calculator.

Una dintre cele 
mai importante

investiții pentru administrația 
publică locală, o reprezintă cea din 

satul Fizești, unde după cum spunea 
primarul Victor Stoica, ’’aici practic 
e vorba de o dublă inaugurare, cea a 
școlii primare și a căminului 
cultural. Cele două locații 
funcționează în aceiași curte, pentru 
acestea fiind construită o clădire 
nouă, cea veche fiind distrusă de un 
incendiu. Demn de remarcat este 
faptul că noua clădire beneficiază 
de grupuri sanitare, centrală 
termică, tâmplărie PVC, gresie, 
faianță, parchet laminat și mobilier 
specific activităților pentru fiecare 
instituție.

„Mai sunt multe de făcut în 
continuare, și multe de finalizat 
cum ar fi terminarea unor lucrări 
de reparații la școli, dar și 
punerea la punct prin pietruire 
ori asfaltare a unor drumuri, 
regularizarea pâraielor, 
introducerea apei curente și în 
alte sate decât centrul de 
comună și canalizarea acestora” 
spune primarul Victor Stoica, un 
gospodar pentru care 
prosperitatea obștii ocupă 
dintotdeauna primul plan.

Stejărel Ionescu
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Criza economica mondiala
Lumea--------------------------------------------de azi

între adevăr si mistificare
Am auzit de foarte multe ori în jurul 

meu, de din ce în ce mai multe ori, o 
grămadă de aiureli despre depresia 
economică în care vom intra și noi în 
curând. Așa m-am hotărât să scriu din 
nou despre ea. Las la o parte toate 
tâmpeniile despre conspirații 
internaționale. în definitiv, teoria 
conspirației este cea mai comodă 
explicație pentru orice fenomen social 
sau economic pe care nu îl pricepem. Și 
cea mai acceptabilă scuză pentru 
incapacitatea noastă de a face față unui 
lucru sau pentru subdezvoltarea 
endemică sau pentru orice lucru care ar fi 
trebuit să țină de noi dar uite că l-am 
neglijat sau am fost cu mintea la miuța de 
pe maidan în timpul orelor de școală și 
acum nu vrem să acceptăm că ne merge 
rău din cauza noastră. Las la o parte ?i 
toate comentariile mai mult sau mai 
puțin patologice ale taximetriștilor. 
Zilele trecute am primit însă o întrebare 
de mare bun simț de la un taximetrist (cu 
siguranță altul decât cel din povestea 
care merită ascultată) și pe care am auzit- 
o repetată de mai multe ori în 
săptămânile trecute de prieteni sau 
colegi. Omul nu înțelegea un lucru: unde 
naiba au dispărut banii de zice toată 
lumea că e criză de bani.
Un lucru e sigur: masa monetară a nici 
unei țări nu s-a subțiat în nici un fel. Al 
doilea lucru care este sigur: pe piață sunt 
mult mai mulți bani decât masa 
monetară, bani pe care îi voi numi 
scriptici, doar că numărul lor este 
variabil. Al treilea lucru care este de 
asemenea sigur ține de senzația că pe 
piață sunt și mai mulți bani aici fiind 
vorba doar de cât de mult pot cumpăra 
banii scriptici într-o unitate de timp 
rezonabil de mare.

Sistemul monetar, „prizonierul” 
dolarului american

Sfârșitul marii depresii din 1929-1933 a 
fost și sfârșitul unei ere în felul în care era 
gândit sistemul monetar. în vechime, 
moneda era o bucată de metal prețios care 
valora cât scria pe ea. Cu alte cuvinte, 
moneda avea acoperire valorică în ea 
însăși. Schimbam practic un bun pe câteva 
grame de aur sau argint. Singura problemă 
pe care o putea avea o asemenea monedă o 
reprezenta scăderea ei în greutate prin 
vămuirea aplicată de către fiecare posesor 
al ei marginilor, pentru că fețele monedei 
trebuiau să rămână vizibile. Criza subțierii 
masei monetare prin datul cu jula la 
marginea monezii a fost rezolvată simplu 
de către Isaac Newton prin aplicarea 
zimților pe marginea monezii, lumea 
intrând astfel într-o eră de stabilitate 
monetară excepțională. Unele monede din 
ziua de azi amintesc de vremurile acelea. în 
definitiv, one pound sterling înseamnă 
literalmente o livră de argint. Un asemenea 
mecanism monetar presupune, în ultimă 
instanță, dependența masei monetare de 
cantitatea de aur și argint existentă la un 
moment dat. Cum moneda era reprezentată 
printr-o cantitate de metal marcată pentru a 
fi utilizată în acest sens, marcarea în sine 
era un atribut al puterii politice care juca în 
felul acesta rolul monopolist al unui terț de 
încredere. Practic, moneda reprezenta o 
cantitate de metal prețios garantată de stat 
în ceea ce privește puritatea și greutatea. 
Atât.

Evident, moneda care ne interesează în 
tot ce vorbim pe-aici este dolarul. Motivul 
este unul simplu, global, dolarul înseamnă 
cam 65% din masa monetară a lumii. Odată 
cu apariția Euro, acesta reprezintă cam 25% 

Lira sterlină cam 5% iar Yenul 3%. Restul 
de 2% este reprezentat de monedele tuturor 
celorlaltor state la un loc și cred că lucrul 
acesta ne demonstrează pe de o parte ce 
reprezintă cu adevărat economia 
americană, iar pe de alta de ce atunci când 
economia americană are o problemă, 
problema devine repede una globală. Primii 
dolari din aur și argint au fost emiși în 1792 
la o paritate de 1.6 grame aur pentru un 
dolar. La sfârșitul marii depresii, adică în 
1933, dolarii din aur au fost confiscări și 
înlocuiți cu hârtii care erau garantate la o 
paritate de 0.888 grame pentru un dolar. 
Asupra monedei astfel instituite avea să 
vegheze același FED (Federal Reserve 
System, adică banca centrală americană) 
înființat în 1913, după marea panică 
bancară din 1907. Unul dintre lucrurile 
interesante instituite în acest fel a fost ideea 
de elasticitate a monedei utilizată la greu 
mai ales după reforma din anii 70.

Deocamdată însă banii aveau un 
corespondent destul de rigid care era aurul. 
Cu alte cuvinte, dacă toți depunătorii la 
toate băncile americane ar fi dorit simultan 
să retragă banii, banca centrală le garanta 
această operațiune cu rezerva de aur care 
stătea în sprijinul monedei de hârtie. Odată 
cu acest pas, întregul sistem bancar a intrat 
sub controlul băncii centrale a statului în 
care funcționează. La început marile bănci 
americane au fost nemulțumite de măsurile 
luate de către guvernul federal. A fost 
momentul pierderii independenței băncilor 
de dragul evitării unei crize de felul celei 
din 1907. Cu timpul însă, lucrurile s-au 
schimbat. După o perioadă de expansiune 
economică dublată de o inflație continuă, 
Statele Unite au hotărât unilateral 
reevaluarea monedei naționale și bazarea sa 
pe cu totul altceva decât pe paritatea cu o 
resursă ușor de controlat și care limita 
drastic expansiunea cererii. în 1971, Statele 
Unite au renunțat unilateral la posibilitatea 
convertirii dolarilor în aur la o valoare 
prestabilită. Practic, în momentul de față 
nici un stat nu mai dă această posibilitate, 
banii nemaifiind legați de nici un fel de aset 
tangibil. Banii de hârtie au deschis astfel 
epoca banilor pe hârtie. Mecanismul este 
destul de complicat, dar în linii mari 
lucrurile arată cam așa: Masa monetară 
declarată de către banca centrală ajunge la 
noi prin intermediul băncilor comerciale. O 
bancă poate oferi împrumuturi în limita 
unui multiplu al rezervei pe care este 
obligată să o aibă la banca centrală. în 
Statele Unite această limită obligatorie este 
de aproximativ 1 din 6. Cu alte cuvinte, 
pentru fiecare dolar depus în rezerva de la 
FED, o bancă poate împrumuta 6 dolari. 
Practic, este ca și cum masa monetară este 
multiplicată de 6 ori. în felul acesta, FED 
emite bani de hârtie oferindu-le băncilor 
posibilitatea de a “emite” bani pe hârtie. 
Care dispar dacă banca se declară în 
încetare de plăți. De obicei nu se ajunge 
până aici, pentru că FED poate interveni, 
până la un punct, în apărarea băncilor. 
Banca centrală nu mai este nevoită să 
tipărească bani suplimentari pentru a 
acoperi cererea, băncile pot să-și multiplice 
din nimic de șase ori cantitatea de bani pe 
care o au la dispoziție, cel care se 
împrumută de la bancă se simte oarecum 
protejat și toată lumea este mulțumită. 
Banii pe hârtie pot să apară și să dispară fără 
a afecta în vreun fel masa monetară. Prin 
reglajele pe care banca centrală le poate 
face, statele pot controla o grămadă de 
lucruri de la piața internă la relațiile 
interstatale. Faptul că banii nu mai au un 
corespondent într-o marfă tangibilă, care ar 
putea fi la fel de bine platina sau cartoful, ci 
în cât din depozitele făcute la bănci este 
garantat de banca centrală este probabil cea 

mai interesantă găselniță a statelor prin care 
acestea își exercită controlul asupra 
piețelor. Odată cu apariția banilor 
electronici și cu globalizarea piețelor 
financiare, odată cu diversificarea 
produselor bancare și a tipurilor de garanții 
acceptate de sistem, tot acest mecanism s-a 
rafinat devenind din ce în ce mai opac 
pentru neinițiați și, din păcate, printre 
neinițiați se numără în mod inevitabil și 
majoritatea covârșitoare a oamenilor 
politici aflați în situația ingrată de a lua 
decizii într-un domeniu la fel de abstract 
pentru ei ca și geometria diferențială. Odată 
cu anii 80, sistemul financiar a devenit o 
putere independentă și netransparentă care, 
atunci când lucrurile funcționează bine 
sprijină dezvoltarea societății dar care 
poate acumula toxine greu de sesizat de 
către un necunoscător pus în situația de a 
lua decizii. Sistemul financiar a devenit în 
fiecare stat un monopol netransparent și cu 
o mare autonomie în raport cu sistemul de 
putere politică, autonomie care nu derivă 
din lipsă de reglementare ci din 
incomprehensivitate. într-o oarecare 
măsură, sistemul financiar este atât de 
specializat și de sofisticat încât nu mai are 
cum să facă obiectul exercitării 
suveranității naționale pentru că cei 
chemați să o exercite nu îl mai pot pricepe.

Nașterea banilor.. .din nimic
Pe lângă multiplicatorul de masă 

monetară bazat pe depozitele garantate de 
către banca centrală, au apărut, în timp, o 
serie de mecanisme de creat bani pe hârtie 
din nimic. Iată unul simplu, descris de 
Rothbard, economist american considerat 
exponent al școlii austriece. FED poate 
cumpăra, printr-una dintre băncile sale, 
active de pe piața liberă. De exemplu, 
obligațiuni ale statului american. Adică 
promisiunea statului că va oferi, în 
schimbul unei hârtii, bani în viitor. Statul 
este fericit că obligațiunile sale sunt 
tranzacționate și că în felul acesta valoarea 
lor de tranzacționare poate crește aducând 
cu sine încrederea că orice emisiune 
viitoare de obligațiuni va fi repede 
absorbită de piață. Să presupunem că FED 
decide să cumpere obligațiunile din piața 
liberă, adică de la o entitate economică 
oarecare. Dar FED nu poate deschide 
conturi decât pentru guvern și pentru 
băncile comerciale. El va emite un cec în 
favoarea entității de la care a cumpărat 
obligațiunile. La rândul ei, entitatea care a 
vândut către FED nu poate face nimic 
altceva cu cecul său decât să-l depună la 
banca comercială la care are cont deschis. 
Care bancă va constata cu fericire o creștere 
a depozitelor la cerere cu suma scrisă pe 
cecul emis de FED. Banca va lua cecul și îl 
va depozita la FED crescându-și astfel 
depozitul de la banca centrală. Ceea ce îi va 
da dreptul să își crească volumul 
depozitelor la cerere cu de șase ori suma 
scrisă pe biletul emis de FED. Să 
presupunem că FED a scris pe cecul său 
valoarea de 1 dolar. Banca comercială a 
entității economica care a vândut la FED 
obligațiuni în valoare de 1 dolar are la 
dispoziție încă 6 dolari pentru a-i oferi celor 
care doresc să fie împrumutați de ea. La 
sfârșitul acestei tranzacții au fost creați 6 
dolari pe hârtie din nimic. Și uite așa, 
guvernul federal poate crea bani fără să 
tipărească nimic, masa monetară rămâne 
fix aceeași iar banii pe hârtie se pot 
multiplica având doi multiplicatori: 
raportul de 1 la 6 și obligațiunile de stat, 
împrumutul făcut de guvern prin 
intermediul lor nu îi aduce nici un ban în 
plus guvernului, dar poate crește masa de 
monedă pe hârtie fără a afecta masa de 
monedă de hârtie în nici un fel. și exemplele 

pot continua, pentru că sistemul a devenit 
extrem de sofisticat.

Un alt mecanism care face ca o aceeași 
cantitate de bani să cumpere mai multe sau 
mai puține bunuri este cel care ține de 
timpul în care un produs devine dintr-o 
colecție de materii prime bun cumpărat de 
utilizatorul final. Același lucru poate fi spus 
ași despre un serviciu, dar prefer exemplul 
cu produsul pentru că este mult mai intuitiv.

Să presupunem că este vorba de un 
automobil. Prima fază care ține de 
concepția lui are un cost care se distribuie 
apoi în timp pe fiecare mașină produsă în 
serie. A doua fază este cea interesantă și ea 
ține de producția și vânzarea 
automobilului. Dacă timpul și costurile 
necesare producerii lui ?in de tehnologia 
adoptată, timpul necesar vânzării ține atât 
de abilitățile poziționare a automobilului pe 
piață cât și de capacitatea de plată a celor 
care doresc să îl achiziționeze. Să 
presupunem că nevoia de a cumpăra un 
automobil nou este constantă. în acest caz, 
diferența este dată de posibilitatea 
financiară a celor care doresc să îl cumpere. 
Când aceasta este mare, vânzarea se va face 
repede și banii se vor întoarce repede la 
producător. Care va putea să producă mai 
multe automobile, limita fiind dată de 
timpul necesar producerii unui automobil ?i 
de numărul de linii de fabricație pe care le 
are la dispoziție. Tendința producătorului 
va fi să crească liniile de fabricație și să 
angajeze mai mulți muncitori. Aceasta va 
duce la scăderea numărului de muncitori pe 
piață și deci la creșterea salariilor pentru a 
fideliza forța de muncă. în felul acesta, 
muncitorii săi vor avea mai mulți bani pe 
care îi vor cheltui dând de lucru altor 
oameni. De exemplu, celor care cultivă 
cartofii pe care îi cumpără de la Mac-ul de 
la Dristor. Cu cât timpul necesar producerii 
și vânzării unui automobil este mai scurt, cu 
atât banii câștigați de către producător într- 
o imitate de timp suficient de mare, de 
exemplu într-un an, vor fi mai mulți. 
Implicit, veniturile lucrătorilor de la fabrica 
de automobile, ale celor de la Mac-ul de la 
Dristor și ale cultivatorilor de cartofi vor fi 
mai mari. Solvabilitatea lor în fața băncii va 
fi mai mare, vor putea cumpăra mai multe 
automobile și vom vorbi de creștere 
economică. Masa monetară nu s-a 
modificat deloc în acest proces. în cazul în 
care banii aflați în posesia cumpărătorilor 
vor fi mai puțini, vom asista la un proces 
invers.

Riscul insolvabilității
Până la un punct, toate aceste lucruri pot 

fi reglate de legile pieței și de regulile de 
îndatorare stabilite de banca centrală. Dacă 
regulile se relaxează prea mult, apare riscul 
intrării în joc a unui număr mare de 
insolvabili care vor mai garanta și cu aseturi 
cu lichiditate redusă cum ar fi ipotecile pe 
bunuri greu de vândut iar în situații limită 
caruselul creșterii economice pe datorie va 
duce la căderi spectaculoase de felul celei 
pe care tocmai ne pregătim să o traversăm. 
Banca centrală înăsprește atunci regulile 
pentru a proteja băncile comerciale. 
Raportul de 1 la 6 poate deveni 1 la 4 sau 
chiar mai mic. Banii vor veni la fabrica de 
automobile după un timp mai mare, 
salariile lucrătorilor vor scădea în cel mai 
bun caz, iar banii pe hârtie se vor contracta 
fără a afecta în nici un fel masa monetară. 
Răspunsul scurt ar fi: banii nu au dispărut. 
Sunt tot atâția în termeni de masă monetară. 
Doar că banii pe hârtie s-au evaporat iar 
timpul s-a dilatat brusc.

NicolaeNanu



pag. 9 Publicitate Lumea-----------de azi
IMOBILIARE

GARSONIERE
• Hunedoara, B-dul Dacia, termopane, ușă 
metalică, centrală termică, parchet. Preț 
53.000 Lei, neg. Tel. 0767 404.022.
• Hunedoara, zona Union, etaj 3, ușă 
metalică, gresie, faianță, parchet lăcuit, 
boiler, convector. Preț 56.000 Lei. Tel. 0766
967.944.
• Hunedoara, zona 1848 (OM), gresie, 
faianță, balcon mare, parchet. Preț 52.000 
Lei. fel. 0752 458.285.
• Hunedoara, zona Union, etaj 1, fără 
îmbunătățiri. Preț 58.000 Lei, neg. Tel. 0724
861.463.
• Hunedoara, B-dul Dacia, etaj 2, vedere la 
bulevard, super-amenajată, centrală 
termică, parchet lamelar, gresie, faianță, 
termopane, modificări interioare, mobilat 
cu mobilă la comandă, electrocasnice noi, 
TV LCD. Preț 72.000 Lei. Tel. 0767 
404.022.

APARTAMENTE 2 CAMERE
• Hunedoara, zona M7, decomandat, ușă 

metalică, centrală termică, parchet lamelar, 
gresie, faianță, bucătărie, lavabil. Preț 
55.000Lei. Tel. 0766 967.944.
• Hunedoara, zona TV Net, confort 1, 
semidecomandat, instalație gaz 2 focuri, 
parchet, balcon. Preț 60.000 Lei. Tel. 0767 
404.022.
• Hunedoara, zona Gară, gresie, faianță, 
parchet, ST = 54 m.p. Tel. 0724 861.463. ’
• Hunedoara, B-dul Dacia, decomandat, 
etaj intermediar, centrală termică, greesie, 
faianță, ușă metalică, parchet lamelar, tavan 
fals, spoturi, lavabil, ST = 60 m.p. Preț 
100.000 Lei. Tel. 0767 404.022.
• Hunedoara, zona OM, decomandat, ușă 
lemn masiv, parchet paluxat, centrală 
termică, partial termopan, beci, pod. Preț 
28.000 Euro,neg. Tel. 0724 861.463.
• Hunedoara, zona M5, etaj intermediar, 
gresie, faianță, balcon, ușă metalică. Preț 
45.000 Lei. Tel. 0752 458.285.
• Hunedoara, zona M3, etaj intermediar, 
gresie, faianță, parchet lamelar, termopane, 
ușă metalică, uși interior schimbate, balcon 
mare. Preț 75.000 Lei, neg. Tel. 0724 
861.463; 0767 404.022.
• Hunedoara, zona M2, semidecomandat, 
etaj intermediar, centrală termică, parchet, 
gaz 2 focuri. Preț 85.000 Lei. fel. 0766 
967.944
• Hunedoara, zona M2, etaj 1, centrală 
termică, gresie, faianță, parchet lăcuit, 
balcon închis. Preț 95.000 Lei. Tel. 0752 
458.285.
• Hunedoara, zona M7, decomandat, ST = 
48 m.p. Preț35.000 Lei. Tel. 0768 863.416; 
0752 458.285.
• Hunedoara, zona M4, termopane, balcon 
închis cu termopan, uși interior din 
termopan, modificări interioare și colorit 
frumos, lavabil, centrală termică, gresie, 
faianță, baie și bucătărie O.K., instalație pe 
cupru la C.T., instalație electrică refăcută. 
Preț 100.000 Lei, neg. Tel. 0766 967.944.
• Hunedoara, zona M6, termopane, ușă 
metalică, gresie, faianță, parchet lamelar, 
centrală termică, tavan fals. Preț 43.000 Lei. 
Tel. 0752 458.285; 0768 863.416.

APARTAMENTE 3 CAMERE
• Hunedoara, zona M2, decomandat, 
centrală termică, gresie, faianță, parchet 
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lamelar, termopane, lavabil, ușă metalică, 
aer condiționat. Preț 130.000 Lei. Tel. 0724
861.463. ’
• Hunedoara, zona OM, 2 băi, gresie, 
faianță, parchet lamelar, centrală termică, 
termopane, teren pentru garaj. Preț 48.000 
Euro, neg. fel. 0767 404.022
• Hunedoara, Str. Pinilor, bloc de cărămidă, 
gresie, faianță, parchet lăcuit, balcon închis. 
Preț 60.000 Lei. Tel. 0766 967.9441.
• Hunedoara, zona M7, etaj 1, centrală 
termică, parchet, balcon închis. Preț 54.000 
Lei. Tel. 0724 861.463.
• Hunedoara, zona B-dului 1848 (OM), 
centrală termică, gresie, faianță, parchet 
lăcuit, beci, pod, ușă metalică. Preț 150.000 
Lei. Tel. 0767 404.022.
• Hunedoara, M5/2, etaj 1, centrală termică, 
gresie, faianță, parchet lăcuit, balcon închis 
cu termopan. Preț 65.000 Lei. Tel. 0766
967.944.
• Hunedoara, M7, Str. Pinilor, gresie, 
faianță, balcon închis. Preț 44.000 Lei. Tel. 
0767 404.022.
• Hunedoara, zona M5/1, etaj 2, 
decomandat, centrală termică, gresie, 
faianță, parchet, ușă metalică, balcon închis, 
geamuri termopan. Preț 35.000 Euro, neg. 
Tel. 0724 861.463.
• Hunedoara, zona M3, etaj 1, decomandat, 
centrală termică, ușă metalică, parchet, 
balcon închis. Preț 125.000 Lei. Tel. 0724
861.463.
• Hunedoara, zona Viorele, etaj 3, 
decomandat, termopane, centrală termică, 
balcon închis cu termopan, zugrăvit lavabil. 
Preț 80.000 Lei. Tel. 0752 458.285 ; 0768 
863.416.
• Hunedoara, zona M5/Alimentara 38, 
decomandat, termopane, ușă metalică, 
centrală termică, ST = 68 m.p. Preț 105.000 
Lei. Tel. 0724 861.463

APARTAMENTE 4 CAMERE
• Hunedoara, zona M5/1, etaj 2, centrală 
termică, gresie, faianță, ușă metalică, 
termopane, parchet lamelar, aer condiționat. 
Preț42.000 Euro, neg. Tel. 0767 404.022
• Hunedoara, zona M7, fără îmbunătățiri. 
Preț 60.000 Lei. Tel. 0766 967.944.
• Hunedoara, zona M7, etaj intermediar, 
baie, bucătărie, hol cu gresie, faianță, 1 
cameră cu parchet lamelar, zugrăvit lavabil, 
balcon închis. Preț 65.000Lei. Tel. 0752 
458.285; 0768 863’.416.

CASE
• 20 km. de Hunedoara, 2 corpuri: primul 
corp 3 camere; al doilea corp 2 camere, 
anexe, curte, grădină ST =2.600 m.p., 
fântână. Preț 85.000 Lei. Tewl. 0766
967.944.
• 7 km. de Hațeg, drum asfaltat, 4 camere,
anexe, 2 fântâni, grădină ST = 2.400 m.p. 
(FS = 70 m.l.). Preț 87.500 Lei, neg. Tel. 
0720 46.22.63 ; 0730 189.668; 0763
829.298; 0721 931.789.
• Hunedoara, 2 camere, curte ST = 640 m.p. 
Preț 77.000 Lei. Tel. 0766 967.944.
• Hunedoara, zona Șc. Gen. Nr. 5,3 camere, 
baie, bucătărie, centrală termicăm curte ST 
= 300 m.p. Preț 125.000 Lei. Tel. 0724
861.463.
• Sântandrei,, 3 camere, baie, bucătărie, 
gresie, faianță, parchet, sobe de teracotă pe 
gaz, curte + grădină 600 m.p. Preț 170.000 
Lei. Tel. m0766 967.944.

• Cristur, 3 camere, baie, bucătărie, sobe pe 
gaz, curte+grădină 400 m.p., garaj 
mansardat cu o cameră. Preț 230.000 Lei. 
Tel. 0752 458.285; 0768 863.416.
• Hunedoara, B-dul Traian, 2 camere, baie, 
bucătărie, 3 garaje, renovată recent, curte + 
grădină 700 mp. Preț 55.000 Euro. Tel. 0766
967.944.

TERENURI
• Hunedoara, zona Ciuperca, parcele de 500 
m.p.. Preț 70Euro/mp. Tel. 0767 404.022.
• Hunedoara, zona Ceangăi, ST = 1.600 
m.p., FS = 30 m.l. Preț 35 Euro/m.p. Tel. 
0767 404.022.
• 17 km. de Deva, zona Băița, la drum 
asfaltat, între case, ST = 3.300 m.p., FS = 33 
m.l. Preț 5,5 Euro/m.p., neg. Tel. 0720 
46.22.63; 0763 829.298.

SPATII COMERCIALE
• De închiriat, în Hunedoara, M. Viteazu, 
amenajat, SU=35 m.p. Preț 250 Euro/lună. 
Tel. 0766 967.944.
• De închiriat, în Hunedoara, pentru 
depozit, zona Modem, SU=100 m.p., 
utilități, curent electric 380 V. Preț 2.000 
Lei/lună. Tel. 0766 967.944.

LICITAȚII
1. Consiliul Local al municipiului Deva, 

prin Serviciul Comunitar pentru Cadastru și 
Agricultură biroul Administrarea 
Domeniului Public și Privat, având sediul 
pe str. M. Viteazu, nr. 12, telefon și fax 
0254/212735, cod fiscal 14024980, 
organizează:

Licitație publică în vederea 
concesionării unui teren în suprafață de 
52,00 mp, ce aparține domeniului privat al 
municipiului Deva, înscris în CF nr. 3732 N 
Deva, cu nr. cadastral 6944, situat în Deva, 
str. M. Eminescu, f. n., în zona cimitirului 
catolic, în vederea construirii unui spațiu 
comercial, în temeiul art. 36, alin. 2 lit. „c” 
și alin.5, lit. “b”, ale art. 45, alin. 3, și art. 
123, alin.2 din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.

Documentația de atribuire se poate ridica 
contra-cost de la sediul Serviciului 
Comunitar pentru Cadastru și Agricultură 
biroul Administrarea Domeniului Public și 
Privat, din Deva, str. 1 Decembrie, nr.ll, 
telefon și fax 0254/212735, începând cu 
data de 21.04.2009.

Costul unei documentații de atribuire 
este de 150 lei.

Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 07.05.2009.

Ofertele se depun într-un singur 
exemplar până la data de 12.05.2009, orele 
15,00, la sediul Serviciului Comunitar 
pentru Cadastru și Agricultură 
Registratură, din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 
11.

Licitația publică va avea loc în data de 
13.05.2009, orele 12,00, la sediul 
Serviciului Comunitar pentru Cadastru și 
Agricultură sala de ședințe, din Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 11 unde vor fi prezenți 
membrii comisiei de evaluare de evaluare a 
ofertelor și ofertanții care au depus oferte, 
personal sau prin reprezentant pe bază de 
împuternicire scrisă.

Contestațiile se vor depune la sediul 
Serviciului Comunitar pentru Cadastru și 
Agricultură Registratură, din Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 11.

2. Consiliul Local al municipiului Deva, 
prin Serviciul Comunitar pentru Cadastru și 
Agricultură biroul Administrarea 
Domeniului Public și Privat, având sediul 
pe str. M. Viteazu, nr. 12, telefon și fax 
0254/212735, cod fiscal 14024980, 
organizează:

Licitație publică în vederea 
concesionării unui teren în suprafață de 
103,00 mp, ce aparține domeniului privat al 
municipiului Deva, înscris în CF nr. 4016 
Deva, cu nr. cadastral 6943, situat în Deva, 
str. M. Eminescu, f. n., în zona cimitirului 
catolic, în vederea construirii unui spațiu 
comercial, în temeiul art. 36, alin. 2 lit. “c” 

și alin. 5, lit.”b”, ale art. 45, alin. 3, și art. 
123, alin.2 din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.

Documentația de atribuire se poate 
ridica contra-cost de la sediul Serviciului 
Comunitar pentru Cadastru și Agricultură 
biroul Administrarea Domeniului Public și 
Privat, din Deva, str. 1 Decembrie, nr.ll, 
telefon și fax 0254/212735, începând cu 
data de 21.04.2009.

Costul unei documentații de atribuire 
este de 150 lei.

Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 06.05.2009.

Ofertele se depun într-un singur 
exemplar până la data de 11.05.2009, orele 
15,00, la sediul Serviciului Comunitar 
pentru Cadastru și Agricultură 
Registratură, din Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 11. Licitația publică va avea loc în 
data de 12.05.2009, orele 12,00, la sediul 
Primăriei municipiului Deva sala de 
ședințe, din Deva, Piața Unirii, nr. 4 unde 
vor fi prezenți membrii comisiei de 
evaluare a ofertelor și ofertanții care au 
depus oferte, personal sau prin 
reprezentant pe bază de împuternicire 
scrisă.

Contestațiile se vor depune la sediul 
Serviciului Comunitar pentru Cadastru și 
Agricultură Registratură, din Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 11.
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La masa de scris a îngerilor
La câțiva ani după trecerea sa în eternitate, Octavian Paler 

continuă să rămână între noi, prin gândurile sale profunde, pline de 
imortalitate, credință și iubire. Cu atât mai mult, acum în preajma 
Sărbătorilor Pascale, se cuvine să ne aplecăm cu atenție asupra 
acestor rânduri, să abandonăm stresul și zbuciumul existenței de zi 
cu zi spre a redescoperi bogățiile din lume: seninătatea, altruismul, 

dragostea ori bucuria sufletească.
Citind, sau recitind aceste rânduri, vom putea redescoperi 

măcar câteva din dimensiunile spirituale pierdute.
Ceea ce nu este puțin lucru!...

Daniel Mariș

Octavian Paler
Mă întrebam de ce plâng bogății. După ce îți 

atingi toate țelurile, după ce îți poți îndeplini toate 
dorințele, ce va fi, vei fi oare fericit? Fericirea o 
consider o stare de spirit, poți să fi fericit fără 
niciun ban în buzunar, și nefericit având tot ce-ți 
dorești... e o chestiune de perspectivă: un om 
poate să fie distrus fiindcă i-a murit copilul sau 
fiindcă și-a rupt o unghie.

Mereu vei găsi un motiv pentru a fi nefericit, 
acesta este paradoxul... cu cât ești mai aproape de 
fericirea pe care o doreai cu atât mai mult realizezi 
că ai din ce în ce mai multe motive pentru a nu fi 
fericit.

Paradoxul vremurilor noastre în istorie este că 
avem: clădiri mai mari, dar suflete mai mici; 
autostrăzi mai largi, dar minți mai înguste.

Cheltuim mai mult, dar avem mai puțin; 
cumpărăm mai mult, dar ne bucurăm mai puțin. 
Avem case mai mari, dar familii mai mici. Avem 
mai multe accesorii, dar mai puțin timp; avem mai 
multe funcții, dar mai puțina minte, mai multe 
cunoștințe, dar mai puțina judecată; mai mulți 
experți și totuși mai multe probleme, mai multă 
medicină, dar mai puțină sănătate. Bem prea mult, 
fumăm prea mult, Cheltuim prea nesăbuit, Râdem 
prea puțin Conducem prea repede. Ne enervăm 
prea tare, Ne culcăm prea târziu, ne sculam prea 
obosiți. Citim prea puțin, ne uităm prea mult la 
televizor și ne rugăm prea rar. Ne-am multiplicat 
averile, dar ne-am redus valorile. Vorbim prea 
mult, iubim prea rar si urâm prea des.

Am învățat cum să ne câștigăm existența, dar 
nu cum să ne facem o viață. Am adăugat ani vieții 
și nu viață anilor. Am ajuns până la lună și înapoi, 
dar avem probleme când trebuie să traversăm 
strada, să facem cunoștință cu un vecin. Am 
cucerit spațiul cosmic, dar nu și pe cel interior. Am 
făcut lucruri mai mari, dar nu și mai bune. Am 
curățat aerul, dar am poluat solul. Am cucerit 
atomul, dar nu și prejudecățile noastre. Scriem mai 
mult, dar învățăm mai puțin. Plănuim mai multe, 
dar realizam mai puține. Am învățat să ne grăbim, 
dar nu și să așteptăm. Am construit mai multe 

calculatoare: să dețină mai multe informații, să 
producă mai multe copii ca niciodată, dar 
comunicăm din ce în ce mai puțin. Acestea sunt 
vremurile fast-food-urilor și digestiei încete; 
oamenilor mari și caracterelor meschine; 
profiturilor rapide și relațiilor superficiale.

Acestea sunt vremurile în care avem două 
venituri, dar mai multe divorțuri, Case mai 
frumoase, dar cămine destrămate. Acestea sunt 
vremurile în care avem excursii rapide, scutece de 
unică folosință, moralitate de doi bani, aventuri de- 
o noapte, corpuri supraponderale și pastile care îți 
induc orice stare, de la bucurie, la liniște și la 
moarte.

Sunt niște vremuri în care sunt prea multe 
vitrine, dar nimic în interior.... Amintește-ți să-ți 
petreci timp cu persoanele iubite. Pentru că nu vor 
fi lângă tine o eternitate. Amintește-ți să spui o 
vorbă bună copilului care te enervează, pentru că 
acel copil va crește curând și va pleca de lângă tine.

Amintește-ți să-l îmbrățișezi cu dragoste pe cel 
de lângă tine pentru că aceasta este singura 
comoara pe care o poți oferi cu inima și nu te costă 
nimic. Amintește-ți să spui "TE IUBESC" 
partenerului și persoanelor pe care le îndrăgești, dar 
mai ales să o spui din inimă. O sărutare și o 
îmbrățișare vor alina durerea atunci când sunt 
sincere.

Amintește-ți să-i ții pe cei dragi de mână și să 
prețuiești acel moment pentru ca într-o zi acea 
persoană nu va mai fi lângă tine. Fă-ți timp să 
iubești, fa-ți timp să vorbești, fa-ți timp să 
împărtășești gândurile prețioase pe care le ai. 
Astăzi sunt acolo unde mi-am dorit să ajung ... dar 
nu am cu cine bea o bere seara ... ( George unde 
ești? ;)

Octavian Paler în Interviu cu Dumnezeu:
- Ai vrea să-mi iei un interviu, deci... zise 
Dumnezeu.
- Dacă ai timp... i-am răspuns. Dumnezeu a zâmbit.
- Timpul meu este eternitatea... Ce întrebări ai vrea 
să-mi pui ?

- Ce te surprinde cel mai mult la oameni ?
Dumnezeu mi-a răspuns:
Faptul că se plictisesc de copilărie, se grăbesc să 

crească..., iar apoi tânjesc să fie copii; că își pierd 
sănătatea pentru a face bani..., iar apoi își pierd 
banii pentru a-și recăpăta sănătatea.

Faptul că se gândesc cu teamă la viitor și uită 
prezentul iar astfel nu trăiesc nici prezentul nici 
viitorul; că trăiesc ca și cum nu ar muri niciodată și 
mor ca și cum nu ar fi trăit.

Dumnezeu mi-a luat mâna și am stat tăcuți un 
timp.
Apoi am întrebat:
- Ca părinte, care ar fi câteva dintre lecțiile de viață 
pe care ai dori să le învețe copiii tăi ?

Să învețe că durează doar câteva secunde să 
deschidă răni profunde în inima celor pe care îi 
iubesc..., și că durează mai mulți ani pentru ca 
acestea să se vindece ;

Să învețe că un om bogat nu este acela care are 
cel mai mult, ci acela care are nevoie de cel mai 
puțin;

Să învețe că există oameni care îi iubesc dar, pur 
și simplu, încă nu știu să-și exprime sentimentele ;

Să învețe că doi oameni se pot uita la același 
lucru și că pot să-l vadă în mod diferit;

Să învețe că nu este suficient să-i ierte pe ceilalți 
și că, de asemenea, trebuie să se ierte pe ei înșiși.
- Mulțumesc pentru timpul acordat..., am zis umil. 
Ar mai fi ceva ce ai dori ca oamenii să știe? 
Dumnezeu m-a privit zâmbind și a spus:
- Doar faptul că sunt aici, întotdeauna.

Zdrențărosul fericit
Un călugăr s-a rugat mult la Dumnezeu să-i arate pe cel de la 

care ar putea învăța calea împărăției. într-o zi, mergând la biserică, 
monahul a întâlnit lângă ușă un cerșetor zdrențăros, plin de bube. 
Trecând, monahul îl salută, după obicei:

-Ziua bună!
- Nu țin minte să fi avut vreodată o zi rea!
- Să-ți dea Domnnul fericire atunci, bătrâne!
- Nu știu să fi fost vreodată nefericit!
- îți doresc ceea ce singur îți dorești!
- Nu duc lipsă de nimic!
- Dar tu n-ai nicio nevoie ?
Nu-mi doresc bunăstarea și tocmai aceasta este bunăstarea 

mea, nu-mi doresc fericirea și tocmai aceasta este fericirea mea, 
dacă sufăr de foame îi mulțumesc lui Dumnezeu, dacă mi-e frig îi 
mulțumesc lui Dumnezeu, când toți mă gonesc îi mulțumesc lui 
Dumnezeu, pentru că Voia lui Dumnezeu este totdeauna 
desăvârșită, bună și dreaptă...

Această istorioară este pentru credinciosul preocupat de 
propria sporire, pentru cel care caută fapta bună, pentru acela 
care nu știe cât e de fericit sau pentru acela care caută 
perfecțiunea...

Poezii care vor rămâne
Moare câte puțin cine se transformă în sclavul 
obișnuinței urmând în fiecare zi aceleași 
traiectorii.
Cine nu își schimbă existența
Cine nu riscă să construiască ceva nou,
Cine nu vorbește cu oamenii pe care nu îi 
cunoaște

Moare câte puțin cine își face din televizor un 
guru
Moare câte puțin cine evita pasiunea
Cine prefera negrul pe alb si punctele pe "i" 
în locul unui vârtej de emoții, acele emoții care 
învață ochii să strălucească, oftatul sa surâda și 
care eliberează sentimentele inimii.

Moare câte puțin cine nu pleca atunci când e 
nefericit în îocul său,
Cine nu riscă certul pentru incert pentru a-și 
îndeplini'un vis;
Cine nu își permite măcar o dată în viață să nu 
asculte sfaturile responsabile

Moare câte puțin cine nu călătorește
Cine nu citește
Cine nu ascultă muzica
Cine nu caută harul din el însuși.

Moare câte puțin cine își distruge dragostea; 
Cine nu se lasă ajutat
Moare cate puțin cine își petreci zilele 
plângându-si de mila și detestând ploaia care nu 
mai încetează

Moare câte puțin cine abandonează un proiect 
mai înainte de al fi început
Cine nu întreabă de frică să nu se facă de râs și 
cine nu răspunde chiar de știe întrebarea

Evitam moartea câte puțin amintindu-ne 
întotdeauna că a fi viu cere mai mult efort decât 
simplu fapt de a respira.
Doar răbdarea cuminte nu ne va face să cucerim 
o fericire splendidă
Totul depinde de cum o trăim

Daca va fi să te înfierbânți, înfierbântă-te la 
soare
Dacă va fi să înșeli, înșelați stomacul
Dacă va fi să plângi, plângi de bucurie
Dacă va fi să minți, minte în privința vârstei
Dacă va fi sa furi, fură o sărutare
Dacă va fi sa pierzi, pierde-ți frica
Dacă va fi sa simți foame, simte foame de iubire 
Dacă va fi să dorești să fi fericit, dorește-ți in 
fiecare zi.

Pablo Neruda
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Pietrele și gunoaiele Retezatului rămân 
„inaccesibile" standardelor europene

încercăm analizarea unui caz des 
întâlnit. Și un comportament ce te 
oripilează. “Ceaușescu a murit 
degeaba!”-glăsuia CornelArmeanu, un 
fost mare jurnalist. Noi îndrăznim și 
zicem: Ceaușescu a fost asasinat. Și cum 
orice se clădește pe crimă și minciună 
atrage blestemul renașterii vechilor 
deprinderi, cotidianul ne oferă 
permenente surprize. Intimidarea și 
aroganța vetustului milițian definește 
relationarea românului cu instituțiile

9 9

statului, percepute ca opresive. La 
care implicit se adaugă aroganța 
funcționarului superior. Și el, un 
vetust! E de greu!

Complexul turistic “Pietrele din Retezat” 
la ceas de vară. Altădată, un loc reprezentativ 
pentru turismul montan european, vara trecută se 
scălda în gunoaie. Din loc în loc vezi cantități 
impresionante de deșeuri. Unele chiar plutesc 
nestingherite pe cel mai splendid curs de apă din 
Retezat: Nucăoara. La acestea se adaugă un 
comportament golănesc, distructiv și greu de 
înțeles. Cei câțiva angajați ai unei structuri greu 
de definit, ciudat denumite “Administrația 
P.N.R”, oripilează printr-un comportament mai 
"prostesc decât al pădurarilor lui Ceaușescu ” - 
cum cu obidă se exprima un tânăr al locului. 
Bătrânii cred că "frizează aroganța vechilor 
nemeși" ce gestionau pădurile românești din 
Ardealul de demult.

Afirmațiile nu sunt gratuite. O barieră abuzivă 
te oprește chiar dacă te afli pe drum public și te 
îndrepți spre proprietatea-ți, recent confirmată de 
autorități ale Statului Român. Mersul îți este oprit 
cu brutalitate. Ca trecător simplu ești șocat de 
abordarea și tonul extrem de tăios. Un limbaj 
agresiv te plesnește în urechi și cauți cu temere la 
omul pădurii, întrebându-te: oare nu-mi va propti 
și o țeavă de pușcă în piept ? Te găsești totuși pe 
un drum public! într-o țară pe care o consideri a 
ta. Și civilizată! în fața ta a răsĂrit încă un 
reprezentant al unei structuri ce se vrea și 
reușește a fi opresivă, precum multele din cele 
apărute după 1990.

în România de azi te oprește în drum și te poate 
insulta orice semidoct în exprimare ce singur se 

bagă în seamă ca reprezentant al unei autorități 
greu de definit ca fiind a statului. Cel din fața ta, 
un pricăjit fizic, ce nu ar trece nici cel mai 
elementar test de aptitudini fizice, te agasează. 
Clasat sigur pentru serviciul militar, de sub ochii 
împăienjeniți de ură, sub lentilele unor ochelari 
cu multe dioptrii, un complexat fizic te calcă în 
picioare, fără menajamente.

Declamă că promovează normele Uniunii 
Europene. îți vine să te întrebi: care Europa și a

cui ori dacă acest prăpădit te 
reprezintă și pe tine ! în trupu-i 

, bățos nevoie mare, vezi 
deja grade și o potențială 
uniformă bățoasă ! încă o 
structură opresivă, precum 
multe altele ce se suprapun și 
aplică de-a valma reguli 
europene, numai de el înțelese, 

te calcă în picioare! Norme date însă ca 
imperative! Bastoane și cătușe pot apărea la 
vedere, în orice moment. Un atare plin de 
agresivitate, acoperit de o 
structură greu de de definit, 
aparent a Statului Român, 
îti crează impresia că te afli 
într-o Românie sub asediu. 
Altfel, este un angajat al 
unei structuri paralele 
Romsilva - Direcția Silvica 
Deva - ce umblă însoțit de 
un altul, ce pare neutru. La 
prima vedere, doar. După 
însemnele de pe un chipiu 
decolorat afli ca este un 
salvamontist. Plătit 
umilitor de unul din 
consiliile locale, limitrofe 
Retezatulului, acesta simte 
și el nevoia să te prindă de 
gât.. Crescut pe maidanele 
Hunedoarei ori ale 
Vulcanului, cel de-al doilea 
pare a-1 proteja pe primul, 
în fața celor doi “traseiști”, 
găsești un act de 
samavolnicie greu de 
cuprins în cuvinte. Ești 
umilit și umilința este dublă, crezându-te la tine 
acasă. în țara ta! Sau în țara lor!?... Pentru că aici, 
cel puțin din actele de carte funciară, opozabile 

terților, tu faci parte din cei ce ar fi trebuit repuși 
în dreptul de proprietate, chiar înainte de apariția 
acestor ciudați din structuri de sancționare și 
excesiv de restrictive.

Devenită practică în formatul administrativ al 
României de ieri, intimidarea este pe cale de a fi 
repusă în drepturi sub umbrela unei Europe de tip 
colonial. Marea majoritate a românilor nu au și 
nu pot avea încredere într-un stat pe care-1 
identifică cu reprezentanți agresivi, mereu în 

stare să te calce în picioare. La tot 
pasul întâlnești grade și uniforme 
bățoase. Mușchi sub pieptare, care 
mai de care în culori închise, 
patrulează străzile dar și potecile 
de munte. Bastoane și cătușe la 
vedere dau impresia unei Românii 
sub asediu. Dacă nu te simți 
complice, te crezi imediat ca fiind 
terorist.

Celor mai mulți dintre oamenii 
simpli le este teamă ca de moarte 
de asemenea structuri înfiorătoare 
și frica este pe deplin justificată. 
Frica însuși explică rezistența 
românului la instituțiile statului 
opresiv. Socialmente vorbind și în 
directă legătură cu vicisitudinile 
istoriei românești, suferința 

socială, umilința cultivată în universul unei 
nefirești și nedrepte republici concentraționale, 
nu iartă în timp. Cazul mai sus relatat explică 
întocmai cum majoritatea românilor nu pot și nu 
au cum să nu poată identifica statul cu diverse 
structuri agresive, în general reprezentate de 
semidocți, chiar creiere spălate, ca vârf de lance 
al temerii că vei fi călcat în picioare.

Mutre acre, îngâmfați peste măsură sunt în 
general reprezentanții statului dacă nu chiar te 
găsești în fața imposturii instituțional izate, unde 

amestecul stat/structură 
de tip
nonguvernamental a 
generat un talmeș- 
balmeș administrativ, 
de nesuportat. 
Acceptarea imposturii, 
în vălmășagul de legi ce 
se modifică, cu 
repeziciunea 
superbului curs de apă 
al “Obârșiei Nucșoarei” 
prin promovarea unor 
asemenea specimene 
sub tolerarea 
inconștientă a R.N 
“Romsilva” produc 
efecte dramatice pe 
termen lung. Nu poți să 
nu remarci și un interes 
real, acela că adevărații 
salariați ai statului - 
pădurarii și poliția - să 
nu-și poata justifica fișa 
postului. Paza stânei 
nu o fac dulăi adevărați 

ci javre ce-și latră cu înverșunare propria-i teamă 
și complexul inferiorității.

Cine-i plesnește peste botul plin de bale?
Traian OPRONI
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PRIMĂRIA BĂITA
9

Cu prilejul Sfintelor Paști și al învierii 
Domnului nostru Iisus Hristos, 
neasemuita sărbătoare a creștinătății, 
urez locuitorilor comunei BĂIȚA 
sănătate, fericire și împlinirea tuturor 
dorințelor. Paștele să le aducă bucuria 
pe care o așteaptă și pe care o merită!

Hristos a înviat!
Sărbători Fericite!

Primar, DAMIAN DINIȘ

PRIMARIA GEOAGIU
Șfțbtele Sărbători de Paști, cea mai mare sărbătoare a 

8 creștinilor, îmi oferă plăcutul prilej de a adresa tuturor 
locuitorilor orașului GEOApIU cele mai calde urări de

sănătate, de noroc, fericire șijcât mai multe împliniri, pace și 
niște sufletească alături de cei drațțj.

-
a în^iatUi

Sărbători Fericitei

Primar, SIMION MARIȘ

Primar, MARTIN BURLEC

PRIMĂRIA BĂNITĂ
Fie ca Sfintele Sărbători de Paști, Învierea Domnului, să vă 

aducă liniște și pace în suflete, 
bunăstare și sănătate celor dragi. 
Să ne apropiem o clipă de 
Dumnezeu și astfel vom fi mai 
înțelegători, mai buni și mai dornici 
de a ne înțelege unii pe alții.
Hristos a înviat! 
Sărbători fericite!

..........................

-------------------r--------------------------------- 
PRIMĂRIA<RÂU DE MORI

An de an; Praznicul învierii este solia cerului, mesajul de iubire 
creștinească pe care Isus Hristos, prin Sacrificiul Său, prin învierea 

și înălțarea Sa la cer ni-l transmite de veacuri, 
împreună să ne apropiem o clipă*de Dumnezeu și’asta ne va ajuta 
să fim mai îngăduitori,rmai bunifmai dornici de a ne înțelege unii 

pe alțifșiTde a ne împăca toți cu noi, între noi 
22* HRISTOS A ÎNVIAT!

■FSĂRBĂTORI FERICITE!
"N

Primar, NICULIȚA MANG

------------------------- -- ------------------------ —
K 4SWS A *’ PRIMARI A GHEL ARI

Ceâ^mai mare^sărSătoare creștină aromânilor 
Paștelejîmi oferă plăcuîul^ilepTaJrez din»toată 

inPiiitnViinr comuneij'saîanațiîor’din 
ilor îocalijși familiilor lor,> . 
nstitutiileTorașulumumina 
re în caseyîmpreun&cu» 
^Ilristosjâ înviat!

PRIMĂRIA ORĂȘTIE

'Primar^ldhNfBUL'BUCĂNt^

.JmL_____________ ii >

Sfintele Sărbători de Paști, cea mai mare sărbătoare’ajj^ 
eștinilor, îmi oferă bucuria de a vă adresa cele mai caldeȘ 

jurăn*de*sănătate, de norocTcle fericire, de toCceje binejși] 
frumos? Părtaș sufletesc la bucuria pe “care*o trăim.‘ vă doresc 
din toată inima sărbători fericiteȚcu pace și liniște*sufletească, 

o viață plină de satisfacțifși împliniri alături dejceCdragi?^ 
HRISTOSA ÎNVIAT!|.fi 

SĂRBĂTORI 4 FERICITEÎmL

PRIMĂRIA SÂNTĂMÂRIE ORLEA
Sfintele Sărbători de Paști, care ne aduc 
în suflete și în case bucuria și lumina 
învierii Domnului nostru Isus Hristos, 
ne oferă deosebita plăcere de a 
transmite tuturor cetățenilor comunei, 
salariaților primăriei, familiilor acestora 
și colaboratorilor noștri cele mai alese 
urări de sănătate, fericire și înfăptuirea 
speranțelor de mai bine.

Sărbători fericite! 
Hristos a înviat!

Primar, FILIP IOAN

PRIMĂRIA SĂLAȘU DE SUS

Sărbătoarea Sfintelor Paști pe care o 
așteptăm an de an pentru a primi în 

suflet lumina învierii, îmi oferă plăcutul 
prilej să adresez din inimă cele mai 

sincere gânduri, multe împliniri 
spirituale, pace și întru toate bună 

sporire tuturor locuitorilor comunei 
SĂLAȘU DE SUS. 
Hristos a înviat!

Sărbători Fericite!
Primar, SORIN MARICA

Primăria TOMEȘTI
Cu ocazia Sfintelor 

Sărbători ale Nașterii 
Domnului, Primăria comunei 
dorește tuturor cetățenilor și 
colaboratorilor un Paște fericit 
cu bucurii și împliniri, însoțit de 
tradiționalul

„Hristos a înviat!”
Primar, 

OCTAVIAN TĂMAȘ

SINDICATUL ENERGET1CIENILOR

Sărbători fericite!
Președinte,

ADOLF MUREȘAN

din județul Hunedoara
Cu prilejul Sărbătorilor de Paști și învierea 
Mântuitorului Nostru Iisus Hristos adresez tuturor 
sindicaliștilor energcticieni și a celor din BNS 
județul Hunedoara și nu în ultimul rând 
consumatorilor de energie electrică din 
județ multă sănătate, bucurie și împlinirea 
tuturor dorințelor. La marea sărbătoare 
cu sufletul deschis vă doresc 
Hristos a înviat!


