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7 România - ținută secretă 
timp de 10 ani

Europenlsm șl 
... dezvoltare 

regională, 
■ „găurile negre" 

ale 
României

Creștineasca Sărbătoare a Sfintelor Paști 
îmi oferă plăcutul prilej de a adresa 
angajaților și colaboratorilor calde 
urări de sănătate, viață îndelungată 

și fericire.
: Hristos a înviat! \

■

Conducerea SC DEC4&QCD 
Director general - 

Ni^lae STANj^f[

’ •><- * /

0745167940
0729736882

www. nuntahacheie. ro
TotuCpentru nunta tal
Agenția noastră vă oferă rochii de mireasă, 
rochii de ocazie și accesorii pentru nuntă prin 
magazinul situat în Deva, strada Horea, nr. 30. 
dot ha noi veți găsi: - decoratiuni saha, huse 
scaune, sonorizare, invitații, aranjamente fiorahe, 
înregistrări video, cadouri invitați, artificii.
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Sărbătoarea Sfintelor Paști să coboare 
peste voi toți bucurii duhovnicești, 

pace și bună înțelegere, iar Domnul 
Iisus Hristos să vă dăruiască sănătate 

și întru toate bună sporire.

Hristos a înviat! 
Paște Fericit!

Sucursala Hidrocentrale Hațeg 
Director, 

Ion DRĂGHICI

ORBUL ȘI SOARELE
Despre politicienii care și-au pierdut rațiunea și 

“vederea” orbiți de mirajul dregătoriilor ori arginților s-au 
scris atâtea și atâtea încât nu știu ce s-ar mai putea spune. 
Acum când campania electorală bate la ușă, descopăr o 
parabolă ce o reproduc întocmai. Bineînțeles, cititorii mai 
inteligenți decât noi sunt suficient de inspirați să schimbe 
satul cu statul și tot așa: “ într-un sat era un om tare 
încăpățânat și, pe lângă acest nărav ce-l avea, mai era și 
îngust la minte. După o vreme a început să își piardă puțin 
câte puțin vederea. în nepriceperea lui, a început să zică:

- Eu nu știu ce are soarele, că pe zi ce trece mi se pare tot 
mai puțin strălucitor.

- După câtva timp, slăbindu-i tot mai mult vederea, 
zicea:

- E ceva înspăimântător, însă foarte adevărat: razele 
soarelui nu mai au putere și sunt întunecate și posomorâte. 
Schimbarea se vede și la celelalte lucruri: toate frunzele și 
toate florile și-au pierdut înfățișarea lor frumoasă și parcă 
sunt înnegrite cu cărbune.

în cele din urmă, când orbi de tot, strigă:
Soarele s-a stins! Soarele s-a stins! Acum, la amiază e la fel 
de întuneric ca și la miezul nopții! Soarele s-a stins!

Zadarnic se străduiau cei din jurul lui să-1 încredințeze 
că soarele răspândea o lumină vie și strălucitoare la fel ca 
înainte, el nu-i credea, ci răspundea:

- Nu mai este soare! întunericul acoperă tot Pământul!
Niciodată nu-i trecea prin minte că acest întuneric 

provenea din faptul că și-a pierdut vederea. Atunci un bătrân 
din acel sat a zis:

Starea acestui orb se aseamănă întocmai cu aceea a 
sufletului care și-a pierdut cu totul dragostea față de 
aproapele și credința în bunătatea lui Dumnezeu. Când 
ochii săi, întunecați de patimi, nu mai sunt în stare să vadă ce 
e drept și sfânt, inima i se împietrește și atunci zice că toți 
oamenii sunt răi, iar bunătatea lui Dumnezeu nu mai 
există.”

.DANIEL MARIȘ

CMYK

mailto:office@personalbroker.ro
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• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC PRIER 29 SRL, cu sediul în Simeria, str. Ion 
Luca Caragiale, bl. 2, sc. D, etaj 3, ap. 14, județul Hunedoara, J20/829/2003, CUI: 15615438, 
notifică administratorul societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 
237, alin. (1), lit. (b) din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 
53589/19.10.2009 al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și 
eventualii creditori în vederea comunicării declarațiilor de creanță până în data de 10.05.2011 la 
sediul lichidatorului din Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 20.05.2011, termen 
contestații: 31.05.2011 și tabel definitiv: 10.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în 
data de 10.06.2011, ora 10”, la sediul lichidatorului.

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC DEVIAN PREST ALIMEX SRL, cu sediul în 
Simeria, str. Andrei Mureșanu, nr. 45, județul Hunedoara, J20/644/1997, CUI: 12700296, notifică 
administratorul societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 30 din 
Legea 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 37171 /04.09.2006 al Oficiului 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și eventualii creditori în vederea 
comunicării declarațiilor de creanță până în data de 10.05.2011 la sediul lichidatorului din Deva, str. 
Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 20.05.2011, termen contestații: 31.05.2011 și tabel 
definitiv: 10.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 10.06.2011, ora IO30, la 
sediul lichidatorului.

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC VARAVA 1MPEX SRL, cu sediul în Simeria, 
sos. Națională, nr. 96, județul Hunedoara, J20/1083/1993, CUI: 4125210, notifică administratorul 
societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 237, alin. (1), lit. (b) din 
Legea 3171990, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 53614/19.10.2009 al Oficiului 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și eventualii creditori în vederea 
comunicării declarațiilor de creanță până în data de 10.05.2011 la sediul lichidatorului din Deva, str. 
Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 20.05.2011, termen contestații: 31.05.2011 și tabel 
definitiv: 10.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 10.06.2011, ora 11°°, la 
sediul lichidatorului.

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC AGROPROD B&B SRL, cu sediul în Deva, B- 
dul Decebal, bl. K, ap. 67, județul Hunedoara, J20/1532/1992, CUI: 3629022, notifică 
administratorul societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 30 din 
Legea 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 25943/24.05.2006 al Oficiului 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și eventualii creditori în vederea 
comunicării declarațiilor de creanță până în data de 10.05.2011 la sediul lichidatorului din Deva, str. 
Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 20.05.2011, termen contestații: 31.05.2011 și tabel 
definitiv: 10.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 10.06.2011, ora 11”, la 
sediul lichidatorului.

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC SCHULL TRANS SRL, cu sediul în Deva, str. 
Scoruș,nr. 24, județul Hunedoara, J20/1512/2006, CUI: 19140633, notifică administratorul 
societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 237, alin. (1), lit. (b) din 
Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 53620/19.10.2009 al Oficiului 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și eventualii creditori în vederea 
comunicării declarațiilor de creanță până în data de 10.05.2011 la sediul lichidatorului din Deva, str. 
Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 20.05.2011, termen contestații: 31.05.2011 și tabel 
definitiv: 10.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 10.06.2011,ora 12°°, la 
sediul lichidatorului.

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC DERYA SRL, cu sediul în Brad, str. Cocorilor, 
nr. 22, județul Hunedoara, nr. de ordine in registrul comerțului J20/42/2002 CUI: 14395822, notifică 
administratorul societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 237, 
alin. (1), lit. (b) din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 
48263/05.11.2007 al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și 
eventualii creditori în vederea comunicării declarațiilor de creanță până în data de 10.05.2011 la 
sediul lichidatorului din Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 20.05.2011, termen 
contestații: 31.05.2011 și tabel definitiv: 10.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în 
data de 10.06.2011, ora 1230, la sediul lichidatorului.

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC SCHUMA & LOLI SRL, cu sediul în Brad, str. 
Republicii, bl.8, sc. 1, etaj 4, ap. 15, județul Hunedoara, nr. de ordine în registrul comerțului 
J20/399/2004, CUI: 16249807, notifică administratorul societății că societatea se află în dizolvare 
de drept, potrivit prevederilor art. 237, alin. (1), lit. (b) din Legea 31/1990, cu modificările și 
completările ulterioare, în dosarul 48280/05.11.2007 al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara și eventualii creditori în vederea comunicării declarațiilor de creanță până în 
data de 10.05.2011 la sediul lichidatorului din Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel 
preliminar: 20.05.2011, termen contestații: 31.05.2011 și tabel definitiv: 10.06.2011. Prima Adunare 
a Creditorilor va avea loc în data de 10.06.2011, ora 13°°, la sediul lichidatorului.

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC DELFIN VAME SRL, cu sediul în Deva, str. 
Viitorului, bl. 03, sc.l, etaj 3, ap.19, județul Hunedoara, nr. de ordine în registrul comerțului 
J20/787/2002, CU1: 14938902, notifică administratorul societății că societatea se află în dizolvare 
de drept, potrivit prevederilor art. 237, alin. (7), din Legea 31/1990, cu modificările și completările 
ulterioare, în dosarul 46565/09.09.2008 al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara și eventualii creditori în vederea comunicării declarațiilor de creanță până în data de 
10.05.2011 la sediul lichidatorului din Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 
20.05.2011, termen contestații: 31.05.2011 și tabel definitiv: 10.06.2011. Prima Adunare a 
Creditorilor va avea loc în data de 10.06.2011, ora 13”, la sediul lichidatorului.

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC TEHNO PROIECT SRL, cu sediul în Deva, str. 
Aleea Plopilor, bl.2A2, ap.4, județul Hunedoara, J20/122/1995, CUI: 7186823, notifică 
administratorul societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 237; 
alin.(7) din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 46566/09.09.2008 
al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și eventualii creditori în 
vederea comunicării declarațiilor de creanță până în data de 10.05.2011 la sediul lichidatorului din 
Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 20.05.2011, termen contestații: 31.05.2011 
și tabel definitiv: 10.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 10.06.2011, ora 
14”, la sediul lichidatorului.

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC OMNIA CELSIUS SRL, cu sediul în Petrila, str. 
8 Martie, bl. 12, ap. 20, județul Hunedoara, J20/1215/2003, CUI: 15786616, notifică 
administratorul societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 237, 
alin.(7) din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 47987/16.09.2008 
al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și eventualii creditori în 
vederea comunicării declarațiilor de creanță până în data de 11.05.2011 la sediul lichidatorului din 
Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 23.05.2011, termen contestații: 01.06.2011 
și tabel definitiv: 13.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 13.06.2011, ora 
1000, la sediul lichidatorului.

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC SORIFLOR! SRL, cu sediul în Rapoltu Mare, nr. 
39, jud. Hunedoara, J20/1946/2005, CUI: 18249781, notifică administratorul societății că 
societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 237, alin. (1), lit. (b) din Legea 
31/1990, cu,modificările și completările ulterioare, în dosarul 53593/19.10.2009 al Oficiului 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și eventualii creditori în vederea 
comunicării declarațiilor de creanță până în data de 11.05.2011 la sediul lichidatorului din Deva, str. 
Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 23.05.2011, termen contestații: 01.06.2011 și tabel 
definitiv: 13.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 13.06.2011, ora IO50, la 
sediul lichidatorului.

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC COMPLAST SRL, cu sediul în Deva, B-dul 
N.Bălcescu, bl. 17, ap. 68, județul Hunedoara, J20/410/1992, CUI: 3816969, notifică 
administratorul societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 237, 
alin.(7) din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 46568/09.09.2008 
al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și eventualii creditori în 
vederea comunicării declarațiilor de creanță până în data de 11.05.2011 la sediul lichidatorului din 
Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 23.05.2011, termen contestații: 01.06.2011 
și tabel definitiv: 13.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 13.06.2011, ora 
11“, la sediul lichidatorului.

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC DOBRA FOREST COM SRL, cu sediul în Deva, 
str. Zarandului, nr.33, județul Hunedoara, J20/676/2001, CUI: 14194837, notifică administratorul 
societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 237, alin.(7) din Legea 
31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 46564/09.09.2008 al Oficiului 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și eventualii creditori în vederea 
comunicării declarațiilor de creanță până în data de 11.05.2011 la sediul lichidatorului din Deva, str. 
Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 23.05.2011, termen contestații: 01.06.2011 și tabel 
definitiv: 13.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 13.06.2011, ora Îl30, la 
sediul lichidatorului

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC TEOMIST SRL, cu sediul în Brad, str. Libertății, 
bl. A8, sc.l, ap.l, județul Hunedoara, J20/373/1999, CUI: 11720^80, notifică administratorul 
societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 237, alin. (1), lit. (b) din 
Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 48285/05.11.2007 al Oficiului 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și eventualii creditori în vederea 
comunicării declarațiilor de creanță până în data de 11.05.2011 la sediul lichidatorului din Deva, str. 
Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 23.05.2011, termen contestații: 01.06.2011 și tabel 
definitiv: 13.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 13.06.2011, ora 12°°, la 
sediul lichidatorului

’ QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC MAL MOB SRL, cu sediul în Deva, str. Bejan, 
nr. 7, bl.56, sc. 4, ap.5, județul Hunedoara, J20/646/2001, CUI: 14177780, notifică administratorul 
societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art.237, alin. (1), lit. (b) din 
Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 50487/22.11.2007 al Oficiului 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și eventualii creditori în vederea 
comunicării declarațiilor de creanță până în data de 11.05.2011 la sediul lichidatorului din Deva, str. 
Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 23.05.2011, termen contestații: 01.06.2011 și tabel 
definitiv: 13.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 13.06.2011, ora 1230, la 
sediul lichidatorului

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC G & CO SERVICECOM SRL, cu sediul în 
Certeju de Sus, sat Toplița, nr. 10, județul Hunedoara, J20/2663/1992, CUI: 3190376, notifică 
administratorul societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 237, 
alin.(7) din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 46567/09.09.2008 
al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și eventualii creditori în 
vederea comunicării declarațiilor de creanță până în data de 11.05.2011 la sediul lichidatorului din 
Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 23.05.2011, termen contestații: 01.06.2011 
și tabel definitiv: 13.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 13.06.2011, ora 
13°°, la sediul lichidatorului.

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC TRANSELEDO SRL, cu sediul în Simeria, str. 
Teilor, nr.127, județul Hunedoara, J20/1564/2004, CUI: 16851828, notifică administratorul 
societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 237, alin. (1), lit. (b) din 
Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 53603/19.10.2009 al Oficiului 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și eventualii creditori în vederea 
comunicării declarațiilor de creanță până în data de 11.05.2011 la sediul lichidatorului din Deva, str. 
Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 23.05.2011, termen contestații: 01.06.2011 și tabel 
definitiv: 13.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 13.06.2011, ora 13”, la 
sediul lichidatorului

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC LUPEA SNC, cu sediul în Valea Bradului, str. 
Principală, nr.91, județul Hunedoara, J20/68/1992, CUI: 2139472, notifică administratorul 
societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 30 din Legea 359/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 26049/24.05.2006 al Oficiului Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și eventualii creditori în vederea comunicării 
declarațiilor de creanță până în data de 11.05.2011 la sediul lichidatorului din Deva, str. Mărăști, bl. 
D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 23.05.2011, termen contestații: 01.06.2011 și tabel definitiv: 
13.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 13.06.2011, ora 14°°, la sediul 
lichidatorului.

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC INSTALAȚII GAZ MET FRĂȚIA SRL, cu 
sediul în Simeria, str. Cloșca, bl. 16, sc. A, ap. 2, județul Hunedoara, J20/301/1996, CUI: 8240122, 
notifică administratorul societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 
30 din Legea 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 37172/04.09.2006 al 
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și eventualii creditori în 
vederea comunicării declarațiilor de creanță până în data de 11 05.2011 la sediul lichidatorului din 
Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 23.05.2011, termen contestații: 01.06.2011 
și tabel definitiv: 13.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în data de 13.06.2011, ora 
14”, la sediul lichidatorului

• QUANTUM SPRL în calitate de lichidator al SC SARO COM IMPORT EXPORT SRL, cu sediul 
în Deva, Str. Depozitelor, nr. 2B, județul Hunedoara, J20/1252/2003, CUI: 18982528, notifică 
administratorul societății că societatea se află în dizolvare de drept, potrivit prevederilor art. 237, 
alin. (1), lit. (b) din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul 
53621/19.10.2009 al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și 
eventualii creditori în vederea comunicării declarațiilor de creanță până în data de 11.05.2011 la 
sediul lichidatorului din Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc.4, ap.44. Tabel preliminar: 23.05.2011, termen 
contestații: 01.06.2011 și tabel definitiv: 13.06.2011. Prima Adunare a Creditorilor va avea loc în 
data de 13.06.2011, ora 15°°, la sediul lichidatorului.
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Darurile învierii de Pr. Teofil Părâian
Darul cel mai deosebit, darul care izvorăște din învierea 

Mântuitorului nostru lisus Hristos, este iertarea păcatelor, fără 
iertarea păcatelor, nu pot fi trăite celelalte daruri ale învierii. 
Sfântul Evanghelist loan, istorisește ca Domnul Hristos, în cea 
dintâi zi a învierii Sale, a suflat peste 
ucenicii Săi și a zis: "Luați Duh Sfânt, 
cărora veți ierta păcatele le vor fi 
iertate și cărora le veți (ine, vor fi 
ținute", deci iertarea păcatelor este în 
legătura cu învierea. Știți că Sfântul 
loan Gură de Aur, în Cuvântul de la 
Paști zice: "Nimeni să nu se tânguiască 
pentru păcate, că iertarea din mormânt 
a răsărit", și asta pentru totdeauna, 
pentru toată viața pământească, 
pentru cât va fi omul pe pământ, până 
la sfârșitul lumii, pentru că până la 
sfârșitul lumii este și putința de a 
păcătui, este și darul de a ierta.

Cel dintâi lucru care l-a spus 
Domnul Hristos după înviere este 
cuvântul: "Bucurați-văl". Un îndemn 
la bucurie și un salut, în același timp. 
Noi știm că grecii din vremea aceea 
(poate și cei de acum) se salutau cu 
cuvântul "bucură-tel". Așa încât unii 
au și tradus cuvântul acesta ca un 
cuvânt de salut, dar poate fi și un 
cuvânt de îndemn la bucurie. Când 
Domnul Hristos S-a întâlnit cu femeile 
mironosițe care se întorceau de la Mormântul gol le-a spus: 
"Bucurați-văl". Și după aceea îndată:"Nu vă temeți!" Pentru că 
ele au intrat într-un fel de temere, le-a cuprins frica și atunci 
Domnul Hristos le-a zis:"Nu vă temeți!". Bucurați-vă și nu vă 
temeți.

Sunt cuvinte spuse femeilor mironosițe după înviere, cuvinte 
din care înțelegem că Domnul Hristos vrea să ne bucurăm și că din 
mormântul dătător de viață al Mântuitorului izvorăsc bucuria și 
curajul, netemerea. Curajul este o virtute creștină, o virtute 
morală pe care cu toții voim s-o avem, pentru că numai așa ne 

putem manifesta credința noastră în Mântuitorul, Care a zis: 
"îndrăzniți. Eu am biruit lumea." Nu din puterea noastră ne 
bucurăm și nu numai din puterea noastră ne liniștim, ajungem la 
netemere, ci cu ajutorul lui Dumnezeu și mai ales pentru credința 

noastră, câtă o avem, în Mântuitorul 
care ne ajută. "Toate le pot intru 
Hristos, cel ce mă întărește", scria 
Sfântul Apostol Pavel creștinilor din 
Filipi.
Apoi mai avem încă două daruri al e 
învierii. Domnul Hristos, după 
învierea Sa din morți, de fiecare dată 
când S-a întâlnit cu ucenicii Săi, le-a 
zis:"Pace vouă!". Cuvântul acesta, 
pace vouă, e un cuvânt de salut al 
evreilor; evreii se salutau cu 
salom=pace. Deci, DomnulHristos nu 
numai că I-a salutat pe ucenici cu 
cuvintele pace vouă, ci le-a și dat 
pacea. Domnul Hristos spune și despre 
bucurie și despre pace că sunt lucruri 
pe care El le dă. înainte de Sfintele 
Patimi, în cuvântarea de despărțire pe 
care a reținut-o în Evanghelia sa 
Sfântul Evanghelist loan, e scris că 
Domnul Hristos a zis: "Pace vă las 
vouă, pacea Mea o dau vouă." Nu 
daruri cum dă lumea vă dau Eu, ci o să 
vă dau pace, care-i mai presus de 
orice, dar și prin care și celelalte 

lucruri primesc valoare.
Despre bucurie, Domnul Hristos a zis: "Deci și voi acum sunteți 
triști, dar iarăși vă voi vedea, și se va bucura inima voastră și 
bucuria voastră nimeni n-o vă lua de la voi". S-au bucurat ucenicii 
că L-au văzut pe Domnul după Înviere, au primit pacea 
Mântuitorului după înviere și astfel s-au împlinit cuvintele 
Mântuitorului dinainte de Pătimire.

Avem patru daruri ale Învierii: iertarea păcatelor, bucuria, 
netemerea și pacea.

Și încă unul, al cincilea - binecuvântarea. Domnul Hristos, 

după ce Și-a împlinit aici, pe pământ, cele pentru care a venit El, 
fiul lui Dumnezeu, S-a înălțat la ceruri binecuvântându-l pe 
ucenici.

Binecuvântarea este mare lucru; binecuvântarea arată 
întotdeauna bunăvoința, binecuvântarea arată întotdeauna 
lărgime de suflet. Pentru a primi binecuvântarea trebuie să ducem 
o viață pe care Domnul Hristos s-o poată binecuvânta, o viață 
asemănătoare cu cea a ucenicilor, o viață asemănătoare cu cea a 
Maicii Domnului, pentru că în Tradiția Bisericii este că și Maica 
Domnului a fost la Înălțarea Mântuitorului, așa cum a fost și 
atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât peste Sfinții Apostoli.

Toate aceste știindu-le, e bine să ne cercetăm pe noi înșine nu 
numai dacă facem lucruri care nu se potrivesc cu o viață sfântă, ci 
să ne gândim și la darurile învierii: în ce măsură suntem oameni 
cu bucurie, cu netemere, cu pace, în ce măsură suntem oameni 
care suntem sub binecuvântarea Domnului nostru lisus Hristos. 
Să ne cercetăm dacă suntem oameni care primim iertarea 
păcatelor, care se dă la Sfânta Spovedanie, împărtășindu-ne cu 
dumnezeieștile Taine care și ele se dau spre iertarea păcatelor, 
luând parte la slujba Sfântului Maslu, care este tot spre iertarea 
păcatelor.
Să știm că, dacă vedem că nu avem bucurie, ceva nueîn regulă; să 
știm că, dacă nu avem pace a sufletului, ceva nu e cum vrea 
Dumnezeu, ceva nu-i în rânduială. Să știm că, dacă n-avem curaj, 
dacă suntem cuprinși de teamă, ceva e rău în existența noastră, 
pentru că nu suntem în legătură cu Mântuitorul care ne susține; 
dacă vedem că lucrurile nu merg așa cum le dorește Domnul 
Hristos, trebuie să schimbăm felul de a gândi, de a lucra, de a 
acționa în lumea aceasta.

în această zi de bucurie, care se continuă tot cu zile de 
bucurie, în această zi de pace, care se continuă cu alte zile care 
sunt dătătoare de pace, în această zi în care stăm cu sărbătorire în 
fața Mântuitorului înviat, să ne gândim la Domnul Hristos Cel 
înălțat și să ne gândim la Duhul Sfânt, Care și El este Duhul Sfânt 
care da bucurie. Cu viața noastră, cu cele agonisite de sufletul 
nostru, să căutăm să fim oameni care pot da încredere celorlalți 
oameni.

A fi cu Domnul Hristos înseamnă a fi sub binecuvântare, a fi 
sub iertarea păcatelor, a fi în marginile păcii, în marginile 
bucuriei și ale netemerii. Dumnezeu să ne ajute!

Tânăr patron, mai 
„bogat" <u 

10.000 de euro!
Tinerii de până la 35 de ani pot primi 

de la Guvern 10.000 de euro pentru a 
începe o afacere, dacă nu au avut 
niciodată o firmă sau acțiuni în vreo 
afacere. Banii pot reprezenta maximum 
30% din valoarea totală a investiției. La 
o afacere de 30.000 de euro, tânărul 
întreprinzător trebuie să aibă deja 20.000 
de euro angajați în afacere, pentru a 
putea primi sprijinul Guvernului.

Trebuie știut că, tinerii antreprenori 
vor pierde facilitățile și vor retuma 
integral finanțarea, dacă în timp de trei 
ani vor vinde sau cesiona o parte din 
acțiuni altor persoane decât unor alți 
tineri debutanți.

Programul guvernamental are alocate 
în jur de 100 milioane de euro, pentru 
anul 2011. Pentru că banii sunt relativ 
puțini, se va folosi principiul „primul 
venit, primul servit”. Prioritate vor avea 
proiectele cu activități productive și sunt 
excluse afacerile de intermedieri 
financiare, consultanță, jocuri de noroc 
etc. în funcție de rezultatele acestui 
program, fondurile vor fi suplimentate în 
anii următori, promite Guvernul. (A.D.)

Taxa auto de primă înmatriculare a „explodat" în 2011!
Ministerul Mediului a pus taxe „înrobitoare” de primă înmatriculare a autovehiculelor, 

pentru anul 2011, mai mari în medie cu 23 % față de cele din 2010. Cea mai importantă 
modificare constă în faptul că și mașinile Euro 5 vor fi taxate, chiar și în cazul acelora noi. Iată 
care sunt noile taxe auto, aplicabile cu data de 1 ianuarie 2011:

Capacitate Normă
de poluare Vechime Taxă nouă

1100 cmc Euro 5 Nou 116 euro
1100 cmc Euro 5 1 an 91 euro

2000 cmc Euro 5 Nou 680 euro
2000 cmc Euro 5 2 ani 618 euro
3000 cmc Euro 5 Nou 2160 euro
3000 cmc Euro 5 2 ani 1706 euro
1400 cmc Euro 4 1 an 483 euro
2000 cmc Euro 4 2 ani 1281 euro
2000 cmc Euro 4 4 noi O-, 1424 euro
1400 cmc Euro 3 7 ani 998 euro
1400 cmc Euro 2 10 ani 2428 euro
3200 cmc Non-Euro 20 de ani 32000 euro

SERVICII DE CALITATE OFERITE DE 

PERSONAL CALIFICAT
- CONTABILITATE: financiară și de gestiune, depunere declarații: 
Finanțe, CAS, Sănătate, Șomaj, ITM;
- EXPERTIZE CONTABILE: extrajudiciare și judiciare;
■ EVALUĂRI DIVERSE; TELEFON
- RESURSE UMANE. 0765-211696
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Relația cu asigurătorul, în caz de accident auto
Pe scurt, despre RCA
Asigurarea de Răspundere Civilă (RCA) este o poliță 

prin care terții prejudicial primesc despăgubiri pentru 
daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale 
suferite în urma unui accident auto care a fost produs din 
vina conducătorului auto asigurat.

Scopul asigurării RCA este ca, persoana păgubită să 
primească despăgubiri pentru daunele suferite, indiferent 
de situația materială a celui care a produs paguba.. Astfel, 
polița RCA despăgubește:

• Vătămările corporale sau decesul celui pe care l-ați 
accidentat;

• Orice tip de pagube pe care le-ați provocat;
Pagubele rezultate din lipsa de folosință a vehiculului 
avariat;

• Cheltuielile de judecată plătite de către cel nevinovat.
Atunci când circulați în străinătate, polița RCA este 

valabilă în toate statele menționate în cuprinsul acesteia. 
Dacă veți circula în alte state decât cele menționate, trebuie 
să vă luați o asigurare Carte Verde.

Pe de altă parte, asigurarea RCA nu acoperă și pagubele 
suferite de mașina dumneavoastră în cazul în care ați fost 
vinovat de producerea accidentului. Pentru a vă proteja 
mașina și viața și în acest caz, va trebui să vă luați o poliță 
CASCO.

în cazul în care nu aveți asigurare RCA, veți fi penalizat 
cu: - Amendă între 1.000 și 2.000 de ron; - Reținerea 
certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare. Dacă veți fi 
găsit vinovat de producerea accidentului și nu aveți 
asigurare RCA, veți plăti toate despăgubirile, în mod 
unilateral!

în caz de accident cu victime:
- Nu părăsiți locul accidentului până la venirea unui echipaj 
al Poliției Rutiere;
- Poliția își va încheia procesul-verbal de constatare, va 
stabili vinovăția și vă va elibera autorizația de reparație 
pentru autovehicul;
- Șoferul găsit vinovat va da o copie a poliței sale RCA 
celuilalt șofer.

în cazul unui accident ușor:
- Mergeți împreună la secția de Poliție Rutieră pe raza 
căreia a avut loc accidentul;
- Poliția va încheia procesul-verbal, va stabili vinovăția și 
vă va elibera autorizația de reparație pentru autovehicul;
- Șoferul găsit vinovat va da o copie a poliței sale RCA, 
celuilalt șofer;
- Completați împreună cu celălalt șofer un singur formular 
și veți păstra unul dintre cele două exemplare;
- Dacă aveți pretenții de despăgubire, trebuie să depuneți 
formularul la compania de asigurare a celuilalt șofer;
Dacă nu aveți pretenții de despăgubire, trebuie să îl 
depuneți la compania dumneavoastră de asigurări.
- Pentru mai multă siguranță, mergeți împreună cu celălalt 
șofer, cu formularul completat, la un centru de daune al 
uneia dintre companiile de asigurare RCAimplicate.

Documentele necesare la prezentarea la asigurător:
• Formularul de constatare amiabilă, completat de ambii 
conducători auto implicați în accident, sau procesul-verbal 
eliberat de către Poliție;
• Permisul de conducere;
•Actul de identitate;

• Certificatul de înmatriculare;
• Cartea de identitate a autovehiculului;
• Procura notarială de la persoana fizică, în care vehiculul 
nu vă aparține, sau împuternicire de la persoana j uridică.

Obținerea despăgubirii presupune efectuarea mai 
multor pași:
- Trebuie să înștiințați societatea de asigurări a persoanei 
vinovate de producerea accidentului;
- Inspectorii de daună vor efectua constatarea avariilor, vor 
deschide dosarul de daună și vă vor înmâna nota de 
constatare;
- Puteți solicita plata despăgubirii înainte de reparația 
mașinii ! în această situație, asigurătorul este obligat să 
stabilească valoarea despăgubirii în funcție de prețurile 
pentru piese, părți componente, materiale și manoperă 
necesare reparației, practicate de către unitățile service 
specializate, prevăzute în sistemele pentru evaluarea 
daunelor auto și/sau cataloagele pentru piesele de schimb.

Cum funcționează sistemul bonus-malus:
- Bonus-malus este un sistem care corelează prima de 

asigurare RCA cu numărul de accidente pe care le 
produceți;

- Dacă nu ați fost vinovat de producerea vreunui 
accident pe parcursul ultimului an, veți beneficia de o 
reducere de 5% sau de 10%;

- Dacă ați fost găsit vinovat în totalitate sau doar parțial, 
veți plăti mai mult pentru asigurarea RCA, la reînnoirea 
acesteia, indiferent de compania de asigurări pe care o veți 
alege pentru noua poliță. în acest caz, prețul asigurării se 
poate mări cu minim 50% și cu maxim 200%, pentru trei sau 
mai multe accidente.

Ghid pentru anularea amenzilor rutiere
Avocați specializați care au câștigat procese în 

instanță cu Poliția Rutieră, susțin că rata acestor 
câștiguri este de 30% din procesele intentate. Pe de altă 
parte, mulți șoferi deși se consideră nedreptățiți nu 
contestă procesul-verbal de contravenție pentru că nu 
știu cum să facă acest lucru. în plus, tot avocații 
recunosc că în unele cazuri nu este neapărat nevoie de 
asistența lor, procedura de acțiune în instanță fiind 
suficient de simplă!

Primul pas este acela de a nu lăsa să treacă cele 15 
zile în care aveți dreptul de a vă adresa instanței de 
judecată pentru a contesta procesul-verbal de 
contravenție. Dacă ați depășit acest termen, acțiunea 
dumneavoastră judiciară nu mai are nicio șansă de 
succes. Termenul de 15 zile curge de la data la care ați 
primit procesul-verbal: fie v-a fost înmânat personal de 
polițistul rutier, fie l-ați primit prin poștă. In acest din 
urmă caz, trebuie să fiți atent la data de pe ștampila 
poștei, care poate fi anterioară zilei în care ați primit 
procesul-verbal.

Instanța căreia trebuie să vă adresați este aceea pe 
raza căreia își are sediul unitatea de Poliție Rutieră care 
v-a amendat!

Plângerea care se adresează instanței de judecată 
pe care o puteți depune personal sau trimite prin poștă 
cu confirmare de primire trebuie să fie însoțită de o 
copie după actul de identitate și o copie după procesul- 
verbal prin care ați fost amendat. Toate aceste acte 
plângere, copie după act de identitate, copie după 
procesul-verbal trebuie depuse în dublu exemplar.

Principalele motive prin care puteți obține anularea 
procesului-verbal de contravenție țin chiar de modul în 
care acesta a fost întocmit de polițiști. Acesta trebuie să 
conțină toate rubricile completate corect. în realitate, s- 
a dovedit că mulți polițiști nu completează toate 
rubricile sau nu le completează corect!

Vând sau schimb Mercedes Vito, 2300 cmc, AF 1997, 
consum 7I motorină /100 km, geamuri electrice, 
închidere centralizată, oglinzi electrice, servodirecție, 
climă, stare foarte bună.
Preț: 5500 euro.

Tel. 0762 675 555

Vă prezentăm în continuare câteva posibile lipsuri 
ale procesului-verbal: neprecizarea motivelor care au 
dus la întocmirea unui proces-verbal, sau care nu conțin 
datele cerute de lege; nu sunt menționate obiecțiunile 
contravenientului; lipsa semnăturii agentului 
constatator; lipsa mențiunilor cu privire la numele și 
funcția agentului constatator; stabilirea amenzii în 
sumă totală, fără să se indice sancțiunea aplicată pentru 
fiecare din contravențiile stabilite etc.

în cazul în care dumneavoastră nu ați semnat 
procesul-verbal de contravenție semnătura personală 
fiind obligatorie polițistul trebuie să aleagă un martor 
ocular credibil, care contrasemneze procesul-verbal.

De asemenea, pentru a fi valabil, pe procesul-verbal 
trebuie obligatoriu menționate data și locul unde acesta 
este încheiat, numele, prenumele, calitatea și instituția 
din care face parte agentul constatator, datele 
dumneavoastră personale din actul de identitate, codul 
numeric personal al dumneavoastră, descrierea faptei 
pentru care ați fost oprit în trafic, prin indicarea datei, 
orei și locului, și descrierea împrejurărilor ce pot servi 
la aprecierea gravității faptei și la evaluarea 
eventualelor pagube pricinuite.

Este important să știți faptul că, în instanță aveți 
dreptul de a cere Poliției Rutiere să pună la dispoziția 
judecătorului orice fel de probe care dumneavoastră nu 
v-au fost prezentate, sau care credeți că v-ar putea 
dovedi nevinovăția. Spre exemplu: fotografiile, în care 
trebuie să apară mașina dumneavoastră cu claritate, și 
pe care trebuie să fie inscripționate data completă (ziua, 
luna, anul, dar și minutul și secundele!). în cazul unei 
parcări ilegale, de pildă, această probă este chiar 
esențială!

Alexandru R. David

înmatriculările auto în 
Bulgaria vor rămâne un vis!
Cresc taxele și la vecini...
Autoritățile bulgare, în principal Ministerul 

de Finanțe, au anunțat că taxele pentru 
înmatricularea autovehiculelor vechi și 
dăunătoare mediului vor crește cel mai probabil 
din anul viitor, dacă nu cumva chiar mai 
devreme! Legislația permisivă a bulgarilor se va 
schimba „dramatic”, lucru care va duce la 
temperarea valului de înmatriculări second-hand 
provenite în principal din Germania, Italia ori 
Spania.

în prezent, costă 600 de euro
înmatricularea unui autovehicul în Bulgaria 

costă, deocamdată, aproximativ 600 de euro, iar 
taxele anuale se ridică la 120 130 de euro, norma 
de poluare sau cilindreea nefiind luate în calcul. 
Singurul criteriu relevant la înmatricularea în 
Bulgaria este puterea motorului, limitată la 
maxim 120 Kw (puțin peste 160 CP), iar 
limitarea respectivă este făcută printr-o taxă de 
lux.

Taxe mai mici, pentru Euro 4 și 5
în câteva luni, bulgarii vor anunța exact 

valoarea taxelor care vor trebui plătite de 
proprietarii automobilelor înmatriculate în 
Bulgaria. O certitudine este faptul că 
autovehiculele care respectă normele Euro 4 și 
Euro 5 vor primi reduceri de taxe, în timp ce 
autovehiculele care respectă normele Euro 3 sau 
mai mici, vor suporta taxe mult mai mari. Se 
estimează că, în prezent, 87% din autovehiculele 
înmatriculate în Bulgaria sunt mai vechi de 10 
ani.

Consecințe...
Odată cu creșterea taxelor și impozitelor din 

Bulgaria, sunt șanse ca Poliția de acolo să 
colaboreze cu cea din România, pentru a confisca 
plăcuțele și certificatele de înmatriculare ale 
autovehiculelor care circulă în țara noastră fără 
să aibă obligațiile fiscale plătite la zi.
Rămâne de văzut, unde își vor mai înmatricula 
mașinile cei care circulă acum cu autovehicule 
înmatriculate în Bulgaria!
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Ghid de supraviețuire pe timp de criza
• Eliminați toate cheltuielile inutile. 
Răspunsul la întrebarea: „Am cu adevărat 
nevoie de acest lucru?” vă va direcționa către 
cumpărăturile cu adevărat necesare, care să 
acopere doar nevoile de bază. în magazine, 
urmăriți ofertele de tip „2 plus 1”, „cumperi 3 și 
plătești doar 2”, sau cupoanele cu reduceri.
• Folosiți mașina personală cu moderație, doar 

atunci când este neapărat nevoie. Acest lucru va 
elimina costurile cu benzina sau motorina, dar și 
eventualele costuri suplimentare legate de 
reparația autoturismului. Păstrați combustibil în 
rezervor pentru urgențe.
• Economiile la curent electric se pot face prin 

stingerea luminii atunci când nu sunteți în 
încăpere. La fel procedați și cu apa opriți 
robinetul dacă nu folosiți sau folosiți strict cât 
este nevoie.
• Eliminați toate facturile neesențiale. Dacă 

petreceți mult timp la serviciu și ajungeți acasă 
seara târziu, renunțați la abonamentul de 
internet sau de telefonie fixă.
• Economisiți la categoria produselor pentru 

întreținerea casei raționalizați consumul, 
adăugând apă în săpunul lichid, folosiți filtrul 
original în loc să aruncați banii pe filtre de hârtie 
pentru cafea, apelați la oțet pentru a dezinfecta 
obiecte și folosiți șampon când spălați rufe.
• Dacă nu puteți renunța la viciul cafelei, o 

variantă ar fi să o îndoiți cu apă. La serviciu, 
uitați de automatul de cafea, aducând de acasă 
un termos care să vă ajungă întreaga zi.

• Nu renunțați la hrana sănătoasă. De cele mai 
multe ori, este o prejudecată că alimentele 
sănătoase sunt scumpe. Este nevoie doar de 
puțină atenție la ceea ce introduceți în lista de 
cumpărături. Nu renunțați la ingredientele de 
bază și nici la condimente. Combinațiile 
inteligente și câte puțin din fiecare vă vor ajuta 
să nu flămânziți.
• Umpleți golurile din frigider cu gheață astfel 
va consuma mai puțin! Specialiștii spun că un 
frigider plin consumă mai puțin decât unul care 
are pe rafturi doar câteva alimente.
• Reorganizați șifonierul și „recondiționați” 
vechile haine, potrivindu-le după culori și 
croieli. O garderobă frumoasă este și o 
garderobă la care se adaugă un pic de 
inventivitate.
• Folosiți telefonul cu măsură, doar pentru 

apeluri urgente, sau cele necesare, dar scurte. 
Dacă nu puteți fi „expeditivi”, schimbați 
abonamentul pe care îl aveți cu unul care oferă 
minute incluse. O altă variantă ar fi să renunțați 
la abonament pentru o cartelă SIM pe care o 
folosiți pentru conversații ocazionale.
• Dacă aveți spațiu suplimentar în locuință, nu 
ezitați, cel puțin pentru o perioadă limitată, să 
închiriați una dintre încăperi.
• Faceți economii importante la electricitate 
dacă, în loc să urmăriți știrile la TV, vă plimbați 
prin parc...
•Amânați pentru o vreme hobby-urile. De cele 
mai multe ori, acestea sunt costisitoare și vă 

împiedică să vă atingeți scopul de „a strânge 
cureaua”. încercați să vă ocupați timpul liber 
într-un mod creativ și sănătos fără a cheltui prea 
mulți bani.
• Dacă banii de cărți sunt o problemă care vă 

fură plăcerea lecturii, nu vă privați de un roman 
bun. încercați să vă faceți un abonament lunar 
sau trimestrial la o bibliotecă din apropierea 
casei.

• Când faceți cumpărăturile din marile 
magazine, încercați și mărcile proprii, pe care le 
are fiecare lanț comercial. Acestea sunt mai 
ieftine decât brandurile consacrate și au 
avantajul că acoperă multe categorii de produse, 
în special cele necesare casei.
• Socializarea este importantă, dar ieșirile în 

oraș sunt scumpe. Faceți vizite prietenilor acasă 
și chemați-i la voi. Nu mergeți la restaurante 
dacă nu vă permiteți. Petrecerile în cadru 
restrâns întăresc, oricum, cel mai bine, relațiile.
• Folosiți cash. Dacă plătiți cu cârdul, nu aveți 

întotdeauna control asupra sumelor cheltuite. 
Banii lichizi sunt mai ușor de gestionat.

Când banii sunt puțini, disciplina „de fier” este 
cheia reușitei. Puteți trăi decent dacă vă 
organizați prioritățile și cheltuiți doar pentru 
lucrurile absolut necesare. De mare ajutor este și 
implicarea celorlalți membri ai familiei. Și ei 
trebuie să fie conștienți de situația financiară 
dificilă și trebuie să participe activ la organizarea 
bugetului familiei!

Mugurel M. Badea

Actele necesare pentru 
eliberarea unei noi cărți de 

identitate
în cazul pierderii cărții sau buletinului de 

identitate, sunt necesare o serie de acte pentru 
obținerea unui document nou. Astfel, este vorba 
despre:
- Cerere pentru eliberarea cărții de identitate, pe 
care cetățeanul va menționa că, în termen de 48 
de ore de la găsirea actului, se obligă să se 
prezinte pentru reglementarea situației:
- Certificatul de naștere, în original și copie 
xerox:
- Certificatul de căsătorie, pentru persoanele 
căsătorite, în original și copie xerox;
- Certificatul de deces al soțului/soției decedate, 
în cazul soțului supraviețuitor, în original și copie 
xerox;
- Hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă 
(dacă este cazul), în original și copie xerox;
- Documentele cu care se face dovada adresei de 
domiciliu, în original și copie xerox;
- Un document emis de instituții sau autorități 
publice pașaport, permis de conducere, 
legitimație de serviciu, livret militar ori diplomă 
de absolvire a unei instituții de învățământ, cu 
fotografie de dată recentă (!), în original și copie 
xerox;
- Chitanță reprezentând contravaloarea cărții de 
identitate de 7 ron, achitată la Serviciul de 
Impozite și Taxe din cadrul Primăriei unde își are 
domiciliul solicitantul;
- Documentul cu care se face dovada achitării, în 
condițiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru, 
de 4 ron, plătită la același Serviciu de Impozite și 
Taxe.

Cât vâ costa „Prima casa"

L
a achiziționarea unei locuințe prin 
programul guvernamental „Prima 
casă”, trebuie luate în considerare, pe 
lângă avansul minim, destul de multe taxe, care 

nu sunt deloc de neglijat...

Taxe la notariat
Printre primele costuri care trebuie suportate, 

sunt cele de autentificare la notar a unei declarații 
pe proprie răspundere din care să rezulte că 
viitorul contractant nu mai deține alte imobile și 
că nu are alte împrumuturi ipotecare. Declarația 
are un cost variabil, cuprins între 15 și 40 de lei, la 
care se adaugă TVA.

în cazul în care solicitantul a găsit locuința și a 
ajuns la un acord cu vânzătorul, va trebui să 
încheie un antecontract de vânzare-cumpărare, și 
să achite avansul. De regulă, avansul plătit în 
momentul semnării antecontractului este cel 
minim impus de bancă. Mai precis, 3.000 de euro 
pentru un preț de 60.000 de euro (în cazul 
locuințelor vechi), 3.500 de euro pentru 70.000 
de euro (la locuințele nefinalizate), și între 3.500 
7.000 de euro pentru case construite în asociere. 
Dacă prețul de achiziție depășește cele trei 
praguri, diferența va fi suportată tot de către 
cumpărător.

Comisionul către „fond”
înainte de a aproba creditul, banca va trimite 

unul dintre evaluatorii imobiliari pentru a stabili 
prețul real al locuinței. Tariful evaluatorului se 
ridică la aproximativ 360 de lei. în unele cazuri 
doar, taxa de evaluare este acoperită de bancă.

în continuare, pentru aprobarea creditului, 
solicitantul trebuie să achite comisionul către 

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru 
IMM (FNGC), care se ridică la 0,49% pe an, 
aplicat la valoarea inițială a creditului, prima 
plată. Astfel, pentru început trebuie suportat un 
cost de 280 de euro, 326 de euro, respectiv 350 de 
euro, în funcție de tipul de locuință achiziționată. 
Unele bănci suportă în avans comisionul către 
FNGC, și îl recuperează ulterior de la client.

Asigurarea și depozit bancar
Totodată, solicitantul nu trebuie să uite de 

asigurări. Asigurarea imobilului este obligatorie, 
iar costurile ei sunt între 100 și 120 de euro pe an. 
Mai mult, solicitantul, deja devenit debitor, 
trebuie să constituie un depozit bancar colateral a 
cărui valoare se ridică la de trei ori prima rată. 
Mai exact, pentru cele trei praguri, de 900 de 
euro, 1.050 de euro, respectiv 1.140 de euro, 
calculate la valoarea medie a ratelor de pe piață, 
în final, trebuie plătită și autentificarea 
contractului de vânzare-cumpărare. Dacă prețul 
de achiziție este de 60.000 de euro, atunci tariful 
se va la minim 712 euro. Pentru 70.000 de euro și 
75.000 de euro, taxele notariale se ridică la 802 
euro, respectiv 842 de euro.

Alexandru R. David
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Suprapopularea umană va atinge, după estimările 
experților, un maximum de 9,5 miliarde de oameni până 
în anul2075.

Cea mai mare creștere se va înregistra în țările din 
Africa, care vor urma pașii industriali de dezvoltare după 
modelul asiatic.

în schimb, numărul populației din țările cu industrie 
dezvoltată va înregistra o stagnare sau chiar o scădere în 
următoarele decenii.

Realități, deopotrivă cu scenarii SF

Omenirea, ca specie, nu poate fi oprită de la perpetuare, 
decât fie de către natură, prin condiții nefavorabile, fie de 
diferite situații și evenimente provocate de însuși ființa 
umană, de la distrugerea mediului până la războaie, 
dictaturi, sărăcire, ori crearea și experimentarea în secret de 
arme biologice. Iar politica „unui singur copil”, cum este 
cea adoptată de China, vine în contradicție flagrantă cu 
Drepturile Omului, care au dat tonul democrației ce se 
dorește a fi, într-o bună zi, extinsă pe tot globul.

Se estimează că până în anul 2050, populația urbană a 
globului va ajunge la 6,5 miliarde de oameni, față de 3,3 
miliarde, cât arătau statisticile în 2007. Dar urbanizarea nu 
pare a fi tocmai o soluție fericită, în ciuda avantajelor pe 
care doar aparent le are. Astfel, se vor înmulți „mahalalele” 
acele suburbii mizere, specifice lumii sărace, slab 
dezvoltate, acestea facându-se cu timpul tot mai numeroase 
și în metropolele supraaglomerate din țările cele mai 
dezvoltate. Din această 
cauză, miliarde de oameni 
vor fi expuși riscului 
foametei, scăderii resurselor 
de apă și locuirii în condiții 
precare, ceea ce ar putea 
genera nemulțumiri 
profunde, ce ar putea duce la 
conflicte și revolte publice.

în ceea ce privește 
nevoia de apă pentru 
populația din ce în ce mai 
numeroasă, aceasta ar fi cu 
30% mai mare până în anul 
2030 decât este în prezent, iar 
cea a resurselor de hrană se 
va dubla până în 2050, mai 
ales cea de resurse agricole. 
Ori, urbanizarea excesivă 
dublată de înmulțirea 
populației va consuma o 
mare parte a acestor resurse 
naturale, în primul rând prin 
faptul că vor fi mai multe guri 
de hrănit, iar pe de alta din 
cauza distrugerii mediului 
din care noi luăm aceste 
resurse, pentru a face astfel 
loc construcțiilor și 
infrastructurii urbane. Nu în 
ultimul rând, activitățile 
umane specifice unui 
asemenea trai vor produce 
din ce în ce mai multă 
poluare, dacă nu vor fi întreținute și perfecționate sisteme 
de combatere eficiente a acesteia. Dificila situație care se 
anunță și care va presupune costuri de trilioane de dolari, va 
putea fi depășită doar dacă națiunile bogate, care își vor 
permite să investească atâția bani pentru a contracara 
efectele respective, vor înțelege să le ajute și pe cele sărace, 
împărțind cu ele atât povara financiară, cât și resursele 
tehnologice.

înmulțirea fără precedent a populației planetei 
reprezintă cel mai mare pericol, depășindu-1 chiar și pe 
acela al controversatei „încălziri globale”, ce e pusă teoretic 
pe seama activităților din ce în ce mai artificializate ale 
omului, deși încă există contradicții între oamenii de știință 
referitoare la acest proces, despre care o parte dintre ei 
susține că ar fi una dintre evoluțiile firești ale Terrei. Unii 
savanți mai optimiști au recomandat chiar migrarea, în 
viitorul nu foarte îndepărtat, a pământenilor pe alte planete 
unde ar fi posibilă viața.

în teorii și scenarii SF mult mai „îndrăznețe”, însăși 
specia umană s-ar putea transforma în următoarele secole, 
prin tot soiul de descoperiri ale științei și tehnicii, în așa fel 
încât ar deveni de nerecunoscut. Un astfel de scenariu a 
prezentat Discovery Channel, în carejomul viitorului va fi o 
ființă amorfa, o „arătare” mai precis, dar provenită din 
pământeni criogenizați și transportați cu nave spațiale de 
mărimea statului american Texas pe alte planete, unde vor fi 
readuși la viață și modificați genetic astfel încât să reziste 
„supertehnologizați” la condițiile de mediu de acolo. Dar 
aceea nu s-ar mai putea numi „viață”, - cel mult o altă formă 
existențială!...

Concluzia este că ar trebui să ne îngrijim de pe 
acum de asigurarea cel puțin a „proviziilor” pentru nevoile 
de bază ale omenirii, iar specialiștii propun ca prime soluții 
reducerea risipei de energie, îmbunătățirea capacității de 
stocare a hranei și detectarea unor noi surse de apă.

Trebuie luat în seamă și faptul că impactul creșterii 
la nivel global a populației va face ca schimbările survenite 

într-o regiune să aibă 
impact la mii de kilometri 
distanță, asupra altor 
regiuni, într-o lume din ce 
în ce mai interconectată 
prin noile sisteme de 
comunicare din ce în ce 
mai performante.

Reconfigurarea 
economiei globale

în privința evoluției 
economice a diferitelor 
țări de pe planetă, statistici 
și previziuni recente 
completează previziunile 
deja existente, arătând că 
statele unde există și 
continuă ritmul creșterii 
de populație vor 
înregistra, majoritatea, și 
progrese economice, care 
vor schimba situația de 
până acum a puterii în 
acest domeniu.

Astfel, China și încă 
șase țări în curs de 
dezvoltare le vor depăși pe 
cele dezvoltate și puternic 
industrializate, până la 
sfârșitul acestui deceniu, 
iar producția mondială se 

va tripla până în anul 2050! Avantajul acestor țări, în frunte 
cu China și India, a fost creat chiar de actuala criză 
economică și financiară, care a lovit puternic multe dintre 
cele mai bogate și dezvoltate economii și democrații ale 
lumii, după părerea experților. Aceștia prevăd că, în 
deceniul în curs, un total de șapte țări în curs de dezvoltare 
China, Rusia, India, Brazilia, Mexic, Indonezia și Turcia 
vor depăși grupul G-7 al celor mai puternic industrializate 
țări SUA, Japonia, Germania, Marea Britanie, Franța, 
Italia și Canada. în privința Produsului Intern Brut (P1B), 
cel al economiilor în curs de dezvoltare îl va depăși pe cel al 
economiilor dezvoltate, până în anul 2032.

De asemenea, bogăția produsă în lume se va tripla până 
în 2050, iar China va fi liderul mondial, SUA trecând în 
urma ei. Cu toate acestea, experții recunosc că anticipările 
lor ar putea fi răsturnate de neprevăzut, cele mai probabile 
cauze fiind războaiele militare și comereiale, revenirea în 
forță a protecționismului sau răspândirea diferitelor boli... 
Oricum, cea mai mare provocare pentru omenire rămâne tot 
asigurarea echilibrului ecologic al planetei și exploatarea 
rațională a resurselor naturale, care sunt din ce în ce mai 
puține!

Alexandru Dumbravă

GEO PREVIZIUNILE FUTUROLOGILOR

„Toffler Associates”, un cabinet de consultanță 
înființat de scriitorul și futurologul american Alvin 
Toffler, și-a publicat predicțiile pentru a marca 
aniversarea cărții „Future Shock”, scrisă în anii '70.

Prognoza din urmă cu 40 de ani afirma, printre altele, că 
tehnologia și știința vor evolua într-atât de rapid încât 
multă lume nu va fi capabilă să se adapteze și se va rupe 
de realitate!

Mai multe dintre predicțiile din carte s-au adeverit, 
inclusiv cea conform căreia informațiile vor circula în 
jurul lumii instantaneu, iar violența și dezastrele naturale 
se vor accentua, consecințele acestora afectând lumea 
întreagă.
Astfel, noile predicții ale lui Toffler se vor putea dovedi 
utile... Potrivit acestora, America de Sud va înregistra o 
creștere economică semnificativă, în timp ce Orientul 
Mijlociu va deveni „o încrengătură de religii”.

Previziunile mai anunță că, tot mai mulți oameni își 
vor cultiva propria hrană, pentru a-și reduce dependența 
de marii producători și distribuitori, iar proliferarea 
Intemetului de mare viteză și a conferințelor video îi va 
elibera pe angajați din birouri, pentru că vor putea lucra 
de oriunde din lume...

Doar câteva țări vor continua să fie considerate o 
amenințare la adresa păcii mondiale, printre acestea 
numărându-se Coreea de Nord și Iran. „Adevăratul test 
pentru liderii politici va fi modul în care vor relaționa cu 
aceste state și măsura în care le vor permite agenda 
geopolitică”, specifică raportul „Toffler Associates”.

China va reprezenta puterea economică globală, se va 
alia foarte probabil ci India și Brazilia pentru a influența 
cursul valutar, și cu Venezuela și statele africane pentru a- 
și asigura necesarul de energie. Mai mult, Statele Unite 
ale Americii vor depinde de China, din cauza a 17 metale 
rare, esențiale pentru producția de armament, radare, 
turbine eoliene și mașini hibride.
Dezvoltarea surselor alternative de energie va duce la 
apariția „perdanților într-o lume post-petrol”, din care 
vor face parte Arabia Saudită, Iran, Irak, mai multe state 
din Golful Persic, împreună cu Rusia!

Creștinismul va câștiga rapid tot mai mulți adepți în 
partea sudică a globului, în timp ce musulmanii vor 
emigra în număr tot mai mare spre vest, unde prezența lor 
va remodela atitudine publică și politicile 
guvernamentale.

Schimbările climatice vor alimenta conflicte pe 
măsură ce topirea calotei glaciare va scoate la iveală 
bogății minerale și câmpuri petroliere în Oceanul Arctic, 
în timp ce creșterea nivelului mărilor va obliga un număr 
mare de oameni să emigreze.
în ceea ce le privește pe femei, ele vor avea o putere de 

decizie fără precedent peste tot în lume, pe măsură ce 
statele vor realiza că „nu poți să ai succes dacă numai 
jumătate din populație participă la luarea deciziilor”, se 
mai arată în raportul citat.

Totodată, în următorii circa 40 de ani, colectarea de 
informații va deveni tot mai rapidă, pentru că lumea va 
intra în „era petabyte”. Această unitate de măsură, 
echivalentul al un milion de gigabytes (este o unitate de 
măsură pentru fișierele de computer, spațiul pe hard-disk 
sau memoria computerului folosită în mod excepțional în 
prezent, dar care până în anul 2050 va deveni uzuală.

CMYK
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TULBURĂTOARELEPREVIZIUNIALEMEDIVMULUL VANGA
ULTIMA VIZIUNE DESPRE ROMÂNIA, 

ȚINUTĂ SECRETĂ TIMP DE 10 ANI
Unul dintre cei mai cunoscuți mediumi din lume, 

Vanga, s-a născut la Strumica, în Republica Macedonia de 
azi, la 31 ianuarie 1911, într-o familie de țărani. A fost un 
copil născut prematur și cu complicații. Conform tradiției 
locale, un nou născut nu este botezat decât în momentul în 
care se presupune că va trăi. După primul său țipăt, moașa a 
ieșit în stradă ca să ceară de la un trecător un nume pentru 
copil. Numele ales pentru ea a fost Vanghelia, prescurtare 
de la Evanghelia, un nume grecesc care înseamnă 
„purtătoarea de vești bune”.

în copilărie a fost o fetiță obișnuită, blondă cu ochi 
albaștri, inteligentă, căreia îi plăcea să se joace de-a 
medicul, prescriindu-le celorlalți copii remedii din plante.

. La 12 ani, însă, a trecut printr-un moment dramatic, care i-a 
schimbat definitiv viața. O furtună cu vânt puternic, iscată 
din senin, a luat-o pe sus, târând-o departe pe câmp. A fost 
găsită după multe căutări, înspăimântată, acoperită cu 
crengi și pietre, cu ochii plini de praf și de nisip. Nicio 
încercare de vindecare nu a avut succes, astfel încât în scurt 
timp și-a pierdut definitiv vederea.

Darul miraculos al profeției
După ce și-a pierdut vederea, au început treptat să i se 

dezvolte alte simțuri. La scurt timp a început să-și 
manifeste darul prezicerii și clarviziunea. Uneori vorbea cu 
ființe invizibile celorlalți. Alteori, pe neașteptate, intra în 
stări de transă, glasul îi devenea mai puternic și spunea 
lucruri pe care în mod normal n-ar fi avut de unde să le știe. 
Avea capacitatea de a comunica cu cei morți, spunea unde 
se află persoane dispărute, rezolva cazuri criminalistice, 
punea diagnostice care se dovedeau exacte, vindeca 
bolnavii folosind remedii din plante.

Susținea că extraordinarele sale capacități paranormale 
erau în legătură cu prezența unor ființe invizibile a căror 
origine nu s-a priceput prea bine să o explice. Aceste ființe 
îi puteau oferi orice informații despre oameni, timpul și 
spațiul nefiind o problemă pentru aceștia. Pentru Vanga, 
viața fiecăruia îi apărea ca un film în fața ochilor, de la 
naștere până la moarte. Doar că nu era în puterea ei să 
modifice nimic; putea numai să spună ce vede.

Prezicerea celui de-Al Doilea Război Mondial 
în ianuarie 1941, Vanga a fost vizitată de un spirit: un 
bărbat înalt, blond și dumnezeiesc de frumos, călărind un 
cal alb, îmbrăcat într-o armură strălucitoare, ca un 
războinic din antichitate. Acesta a anunțat-o despre cel de
al Doilea Război Mondial: „Lumea a devenit tărâmul 
dezastrului. Milioane de oameni vor muri. Tu însă vei 
rămâne aici și vei profeți. Nu te teme, îți voi spune eu ce să 
zici!

La 6 aprilie 1941, așa cum prezisese Vanga, trupele 
germane au traversat granița iugoslavă. Ea a început să se 
manifeste ca un adevărat canal pentru această ființă și a 
început să facă preziceri exacte despre locuri, evenimente, 
oameni implicați în război. Faima sa de prezicătoare s-a 
răspândit și numărul celor care o căutau a crescut. La 8 
aprilie 1942 a vizitat-o chiar regele Bulgariei, Boris a,! III- 
lea.

între anii 1940-1950 a fost persecutată de comuniști, o 
perioadă a fost chiar în închisoare pentru că prezisese 
moartea lui Stalin. Capacitățile ei inspirau totuși teamă, iar 
valul de persecuții a luat sfârșit după ce a trimis acasă un 
polițist venit să o ancheteze, îndemnându-1 să-și salveze 
copiii căzuți într-o groapă cu var.

Din 1967, pentru că afluxul de oameni care o căutau era 
din ce în ce mai mare, a cerut ajutorul statului. Au fost 
desemnați oameni care să păstreze ordinea în fața ușii sale, 
iar la primărie a fost înființat un serviciu care înregistra 
datele tuturor solicitanților. în cele din urmă Vanga a fost 
recunoscută oficial. Se știe că de-a lungul timpului ea a fost 
vizitată și de importanți șefi de state, care i-au cerut sfaturi. 
Printre aceștia se numără și fostul cuplu dictatorial din 
România.

O previziune importantă pentru România
Cu puțin timp înainte de moarte, Vanga a înregistrat pe 

bandă de magnetofon o previziune pe care a încredințat-o 
uneia dintre nepoatele sale. Rugămintea sa era ca această 
previziune să ajungă la o anumită dată la o persoană anume, 
care are misiunea de a o face cunoscută românilor. 
Explicația pe care ea a dat-o a fost că „Românii sunt 
oameni speciali, dar nu mai cred în valorile lor și, dacă 
mesajul le este adus de un străin, este mai bine primit decât 
de la unul de-al lor. ”

Vă prezentăm în continuare textul acestei 
previziuni:

„Eu sunt foarte mică pentru ca el să vină la mine, așa 
că eu transmit această veste, care mi-a venit de Sus. Să fie 
despachetată în luna ianuarie, ziua 24, anul 2005 și, în cel 
mult o lună de zile, să fie dusa celui la care voiface referire 
în text. Dacă nu se va putea ajunge la el, să fie dată celor 
din preajma sa. Să vă ajute Dumnezeu! 
în bucuria acestei lumi, în România va veni cel promis 
lumii. Se va bucura întregul Pământ de nașterea lui. 
Dumnezeu îl va ocroti într-un loc, departe de locul unde se 
odihnesc străbunii lui, până când va veni ceasul său. Cu 
puterea de Sus va fi dăruit. Pământul, Apa, Focul îi vor 
veni în ajutor. O dată cu venirea lui în această lume, tot 
ceea ce este construit pe minciună se va nărui. Toate 
acestea se vor petrece în anul 2005. El va fi piatra de 
temelie pentru omenire. Primii care îl vor recunoaște vorfi 
cei din poporul său, poporul din care el a ieșit. Drept 
răsplată, el va aduce acest popor pe cea mai înaltă culme a 
desăvârșirii, din întreaga lume. Acest popor va deveni o 
adevărată pildă pentru toate popoarele pământului. El nu 
va veni cu un cal viu, ci cu un cal din fier, pe care singur îl 
va mânui. ”

Vindecări Miraculoase
înafara capacităților previzionare și de clarviziune, 

Vanga a fost și o vindecătoare miraculoasă. Pentru aceasta 
utiliza exclusiv plante. Considera că oamenii ar trebui să se 
trateze folosind doar ierburi care cresc în zona în care ei 
locuiesc. Prescria băi cu infuzii de plante despre care 
spunea că au efecte binefăcătoare asupra pielii. Vanga nu se 
opunea medicinii alopate, însă spunea că nu e bine să iei 
prea multe medicamente pentru că acestea,; închid porțile 
prin care natura reface echilibrul în corp cu ajutorul 
ierburilor. ”

Cea mai mare plăcere a ei era să stea de vorbă cu florile: 
susținea că ele îi povestesc o mulțime de lucruri. Vanga a 
trăit în concordanță și armonie deplină cu natura, făcând cu 
adevărat parte din natură, scria K. Stoianov, un biograf al 
său. Tocmai de aceea, natura comunica, vorbea cu ea atât 
de explicit. Vanga, având simțurile desăvârșite, putea 
recepționa mesaje de la tot ceea ce o înconjura: de la ierburi 
și de la copaci, de la pietre și din cosmos, din trecut și din 
viitor.

Uneori, Vanga rămânea tăcută și nemișcată, cu un aer 
absent. în aceste momente, în care era desprinsă de realitate 
avea viziuni, ori vorbea cu ființe din alte planuri ale 
manifestării, așa cum i-a spus o dată surorii ei mai mici 
Liubka, împreună cu care era la fântână după apă: „Am 
vorbit cu un om, un călăreț care a venit la fântână să-și 
adape calul. Eu i-am spus să nu se supere că nu-i faci loc, 
deoarece tu nu-l vezi. Călărețul mi-a spus: Vezi iarba aceea 
cu flori albe, mici, care crește lângă fântână? Este «iarba- 
stelelor» și ajută la vindecarea mai multor boli. ”

După cum mărturisea ea însăși, tot ce ne înconjoară e 
viu. Nu există „natură moartă”. Totul este coordonat de 
materia superioară, adică de rațiune. Medicii erau uimiți de 
rezultatele ei. „Farmacia Vangăi” cuprindea plante, flori, 
precum și alte substanțe obținute pe cale naturală și 
înzestrate, parcă special pentru om, cu miraculoase puteri 
de vindecare.

PREVIZIUNI PENTRU VIITORULOMENIRII

Cele mai șocante predicții pe care Vanga le-a făcut în 1980. 
în acel an Vanga a spus următoarele: La sfârșitul secolului, 
în august 1999 sau 2000, Kursk va ajunge sub apă și 
întreaga lume va plânge după el. Atunci aceste cuvinte 
pentru întreaga lume științifică și nu numai, păreau a fi o 
adevărată prostie. Cum poate orașul Kursk din Rusia să 
ajungă în totalitate sub apă? Dar au trecut 20 de ani și 
deodată cuvintele lui Vanga au căpătat un sens groaznic. 
Submarinul Kursk a haufragiat în urma unei explozii a 
combustibilului unei torpile. Imensul submarin Kursk, 
care purta același nume cu a orașului a dispărut sub apă 
pentru totdeauna, în Marea Barents. Nu au existat 
supravețuitori.

Vanga a mai prezis și alte lucruri.
1. Groază, groază! Teroare! Frații americani vor 

cădea sfâșiați de păsările din fier. Lupii vor urla din 
tufișuri și sânge nevinovat va curge râuri (1989).

Predicția s-a realizat in 2001. Cu totii știm ce s-a 
întâmplat în SUA odată cu actele de terorism în urma 
cărora cele două clădiri Gemene, au dispărut pe 11 
septembrie luând viețile a miilor de oameni nevinovați.

Cele două clădiri Gemene distruse în totalitate pe 11 
septembrie 2001 în viziunea lui Vanga erau Frații 
Gemeni. în aceste două clădiri au fost îndreptate 
avioanele păsări de fiare deturnate de către teroriști. 
Dar ce legătura are aici tufișul? Lupii vor urla din tufiș. 
E simplu; din limba bulgară cuvântul tufiș se traducfeîn 
engleză ca Bush, ceea ce vrea să spună că Lupii vor urla 
din spatele lui Bush, adică tragedia se va produce pe 
timpul președenției lui Bush.
2. Lumea va suferi o mulțime de cataclisme și necazuri 
mari se vor .abate. Se va schimba însăși conștiința 
oamenilor. Timpuri grele vor veni. Oamenii se vor 
împărți după credința lor (data este necunoscută). 
S-a înfăptuit și se înfăptuește încă. Timpurile grele au 
venit deja. Și conștiința oamenilor suferă niște 
schimbări. Cataclisme sunt deja câte doriți și 
pretutindeni numai un singur tsunami câte vieți a luat, 
dar au mai fost și altele și vor mai fi. Dacă mai adăugăm 
aici și multiplele acte de terorism prin toată lumea care 
și ele au luat mii de vieți omenești? Dar multiplele 
răscoale, revolte, omoruri, crime înfăptuite pe fond 
religios?

3. Noi suntem martorii evenimentelor 
cutremurătoare, ce vor modifica soarta și destine. Doi 
mari conducători își vor strânge mâna (Vanga probabil 
avea în vedere pe Gorbaciov și Reagan). Dar va trece 
mult timp și multă apă va curge, până când va veni al 
Optulea. Acesta va aduce pacea definitivă pe planetă 
(ianuarie 1988).

începe să se înfăptuiască, cel puțin referitor la al 
Optulea ales. Apropo, încă în acele timpuri, când 
președintele Rusiei era Boris Eltin, Vanga deja făcea 
aluzii referitoare la următorul președinte, deși nu a 
spus numele lui. Acesta va fi un personaj nebănuit. 
Sigur nu va fi Ziuganov și nici Lebed.

4. în 2018 trenurile vor zbura pe conductoare de Ia 
Soare. Dobândirea petrolului va înceta, Pământul se va 
odihni (1960).

începe să se materializeze, să se adeverească, să 
capete întruchipare. Aproape de anul 2018 oamenii de 
știință au intenția de a organiza dobândirea Heliului-3 
de pe Lună. Despre astfel de perspective și proiecte eu 
de exemplu, am aflat acum nu mult timp în urmă.

Heliu-3, reprezintă în același timp un produs al 
activității solare și un combustibil pentru reactorul 
atomic, care prin esența lui, reprezintă un mic Soare. 
Reactorul va furniza electricitate prin conducte și vor 
zbura trenurile.

5. în Cosmos se va descoperi viață și deodată va 
deveni limpede cum a apărut viața pe Pământ.

Previziunea încă nu a căpătat materialitate. Taina 
apariției vieții încă nu a fost descoperită. încă nu am 
reușit să descoperim viață pe Marte, Jupiter sau în altă 
parte a Cosmosului. Dar căutările continuă, mai 
îndeosebi în direcția captării semnalelor radio sau de 
altă natură din partea vieții extraterestre raționale, de 
la ființe extraterestre.

Vanga credea în extratereștri. în 1979 Vanga a prezis 
întâlnirea oamenilor cu extratereștri, adică frații noștri 
raționali care vor veni de pe alte stele îndepărtate. Vanga a 
spus că acest eveniment se va întâmpla aproximativ în 200 
de ani.

IoanALBU

CMYK
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Nu lăsați copiii să-și facă de cap la calculator!
Calculatorul și îndeobște Intemetul au implicații fizice, sociale, comportamentale 

și de gândire în dezvoltarea copiilor ce au acces la aceste mijloace. Specialiștii le 
consideră ca o sabie cu două tăișuri: îi poate ajuta să se dezvolte intelectual, dar pot 
conduce și la tulburări. în acest moment, folosirea Intemetului a surclasat privitul la 
televizor sau vorbitul la telefon!

în rândul tinerilor, tendințele de a se refugia în fața computerului sunt în creștere. 
Pentru faptul că Intemetul este mai nociv decât televizorul, specialiștii au argumentul 
că primul, spre deosebire de al doilea, este interactiv. Dar mai există încă o deosebire 
între cele două: Ceea ce e unic în cazul Intemetului, constă în faptul că prin 
intermediul acestuia copiii pot învăța într-o manieră distractivă, „nedureroasă” și 
neplictisitoare. Poți învăța fără să te simți obligat să înveți! Există studii ce susțin că 
acei copii care folosesc Intemetul sunt mai activi la școală și pot citi mai repede.

în concluzie, în cazul în care le lăsați copiilor acces la Internet, cu siguranță este 
foarte important să știți: vârsta este un factor fundamental în limitarea accesului la 
Internet! Pentru un copil mic, accesul este recomandat să fie minimal și extrem de 
filtrat, cu site-uri selectate de părinți și întru totul destinate copiilor mici. în al doilea 
rând, este de dorit să-i încurajați pe copii să-și dezvolte un așa-numit „sistem de 
imunitate virtual”, pentru a-și dezvolta capacitatea de selecție a informațiilor de pe 
Internet!

8 sfaturi pentru renunțarea 
Ia fumat

Studiile arată că aproape 40% dintre români sunt fumători înrăiți. 
Aceasta înseamnă că, aproape 8 milioane de persoane din țara noastră 
cheltuiesc lunar în jur de 300 de lei pe țigări și sunt predispuse Ia tot felul de 
afecțiuni. Există, în consecință, unele sfaturi privind renunțarea la fumat, 
venite din partea specialiștilor:

• Când ați luat decizia de a renunța la fumat, e bine să fiți în concediu sau într-o 
zi liniștită, să nu existe practic nici un factor de stres care să vă facă să vă 
răzgândiți;
• Este important ca atunci când aveți chef de fumat să faceți ceva care să vă 
distragă atenția de la acest gând;
• înlocuiți cafeaua de la micul dejun cu lapte, ceai, suc natural de portocale etc., 
ca să nu mai fiți tentați să vă aprindeți o țigară;
• Evitați pauzele de cafea de la serviciu, care se asociază de obicei cu țigara;
• Dacă aveți prieteni fumători, e recomandat ca în primele luni când ați decis să 
vă lăsați de țigări, să nu vă vedeți cu ei, ca să nu vă corupă;
• Evitați alcoolul, fiindcă acesta deschide apetitul pentru țigări;
• Când aveți poftă de o țigară sau când simțiți o foame dureroasă, care apare o 
dată cu renunțarea la fumat, trebuie să beți multe lichide, dar să nu fie dulci! E 
recomandată apa plată;
• Dacă aveți un tic din a ține o țigară în mână, înlocuiți-o cu o scobitoare! J

Gențiana, de ajutor în 
tratamentul hepatitelor

Gențiana, o plantă de toamnă, 
conține ulei volatil, minerale și un 
principiu activ numit amarogentină, 
considerată drept cea mai amară 
substanță din lume. De aceea, în 
popor, gențianei i se spune „fierea 
pământului”. Planta este celebră în 
fitoterapie pentru capacitatea de 
tratare a infecțiilor din organism și 
pentru eliminarea toxinelor din corp.

Gențiana are puternice efecte de 
stimulare a metabolismului și 
favorizează secreția normală de 
hormoni tiroidieni. Mai mult,

rădăcina plantei ajută la regenerarea 
celulei hepatice și la combaterea 
virusurilor care afectează ficatul.

Tratamentul cu gențiană se 
administrează în caz de hepatită 
cronică și acută, sub formă de 
pulbere, din care se ia o jumătate de 
linguriță de trei ori pe zi, în cure de 
câte șase săptămâni. Leacul se 
administrează cu 15 minute înaintea 
meselor principale.

Tinctura de gențiană: Se dizolvă 
10 picături în 100 ml cu apă, timp de 7 
8 zile.

Siropul de gențiană: 10 grame de 
rădăcină mărunțită (trei linguri) se 
opăresc în 150 ml de apă. După 6 ore, 
maceratul se strecoară și se adaugă 
250 de grame de zahăr, apoi se fierbe 
și se filtrează.

Se recomandă mai ales copiilor 
care nu au poftă de mâncare (se iau 
câte trei linguri pe zi, la un interval de 
10 zile).

în timpul somnului se produc o serie de procese fizico- 
chimice care duc la o regenerare a întregului organism, 
menținăndu-se starea fizică fi psihică

Somnul „ideal”
în mod normal, o persoană ar trebui să doarmă circa 7 

8 ore pe noapte, iar intervalul ideal de somn este între orele 
22 și 6. Aceasta deoarece, în această perioadă se secretă 
melatonina, un hormon ce asigură odihna fiziologică.

De o importanță deosebită este somnul REM (somnul cu 
vise), deoarece în timpul acestuia au loc o serie de procese 
fizico-chimice care duc la o regenerare a întregului 
organism. Persoanele care au un somn fără vise rezistă mai 
puțin la stres și sunt mai obosite în timpul zilei. Pe scurt, 
somnul este esențial pentru sănătatea noastră fizică, dar și 
pentru cea mentală, susțin specialiștii.

Deficiența de somn și afecțiunile psihice
Cu cât trece mai mult timp fără somn odihnitor, cu atât 

persoana în cauză devine mai irascibilă, deoarece privarea 
de somn schimbă modul de reacție a centrilor emoționali 
din creier. în plus, lipsa somnului crește nivelul 
hormonilor de stres, numeroase studii asociind acest lucru 
cu apariția depresiei.

Somnul insuficient duce în timp la oboseală cronică pe 
tot parcursul zilei, la tulburări de concentrare și la dureri de 
cap. Pe termen lung, acest lucru poate determina apariția 
depresiei, nervozitate excesivă și chiar agresivitate!

Consecințele somnului insuficient
9

Riscul crescut de boli cardiace
Potrivit specialiștilor, un ciclu natural de odihnă corelat 

cu perioade de activitate fizică influențează toate funcțiile 
biologice ale organismului. Atunci când ritmul biologic 
este dereglat, apar tulburări metabolice, hormonale și ale 
presiunii sângelui.

Astfel, persoanele care sunt private de somn în mod 
regulat sunt mai predispuse către boli cardiovasculare, 
infecții, cancer, diabet zaharat sau către obezitate, 
comparativ cu cele care dorm suficient. în plus, lipsa 
somnului poate duce la dureri musculare acute, la amețeli 
și la migrene.

Scurtarea duratei de viață
Persoanele care dorm mai puțin de șase ore pe noapte 

prezintă un risc de deces cu 30 la sută mai crescut decât 
cele care dorm în mod obișnuit șapte sau opt ore. Aceasta 
deoarece somnul insuficient scade imunitatea 
organismului, precum și capacitatea acestuia de vindecare 
în cazul în care a apărut o problemă de sănătate.

Privarea de somn mai mult de trei săptămâni 
poate duce la deces (!) din cauza scăderii imunității.

Scăderea capacității de memorare
Lipsa somnului duce la o încetinire a activității neuro- 

transmițătorilor din creier, ceea ce poate fi asociat cu 
tulburările de concentrare și memorare.

Astfel, potrivit specialiștilor, somnul este 
implicat în procesele cognitive ale memoriei și, de aceea, 
atunci când ne trezim, reușim să înțelegem mai bine 
informația acumulată înainte de a adormi. în plus, în 
timpul somnului informația inutilă este estompată sau 
chiar ștearsă, iar informația importantă este mai bine 
întipărită, dezvoltându-se memoria de lungă durată.

Pericolul de accidente
Cercetătorii au demonstrat că somnul insuficient și 

neodihnitor scade capacitatea de reacție, o persoană care 
nu doarme începând să-și piardă autocontrolul și să fie mai 
puțin atentă.

De altfel, statisticile arată că 20 la sută din accidentele 
rutiere grave pot fi puse pe seama acestui factor.

Cum putem dormi mai bine
Pentru a combate tulburările de somn, trebuie să se 

respecte câteva reguli înainte de culcare. Astfel, înainte de 
a merge în pat este indicat să luăm o cină ușoară, să 
desfășurăm activități relaxante precum o baie caldă sau să 
citim o carte, să aerisim camera și să alegem o pernă și o 
saltea confortabile. De asemenea, este indicat să mergem 
la culcare la aceeași oră în fiecare seară și să evităm 
fumatul, cafeaua și alcoolul cu câteva ore înainte de 
momentul alocat somnului.

Alexandru R. David
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CIVILIZAȚIILE Șl INTOLERANTA RELIGIOASĂ ÎN "VREMURILE DIN URMĂ"
MOTO: “Ei trebuie să în vețe poporul de a deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt și să lămurească ce este curat 
de ce nu este curat. în pricinile nehotărâte, ei trebuie să ia parte la judecată și vor judeca după așezăminte și 
legile vor păzi”.

lezechiel

A
cest text fascinează. De analizat, rămâne problematica 
mandatului, latura etică și ideologică cât și încărcătura 
apostolatului - asumat ori inconștient/a se vedea cazul 
pastorului american - încredințat de către comunitatea 

reprezentată. Un nou caz de cum se poate provoca lumea!
Demența mistică/Orgolii nemăsurate/Gravele afronturi deduse 

din libertatea de exprimare fără vreo limită a moralului/Conflicte 
cu consecințe incalculabile - neasumate - generate de factori 
precum cei patrimoniali - săraci/bogați - generați de diferența 
culturală - creștini/musulmani - în final intoleranța religioasă cât și 
faptul că toți ce-i ce au murit din ura de religie - inchiziția ca 
instituție ori grupurile catalogate drept teroriste - au murit degeaba. 
Plecând de la esența mesajului, citez: “Cred într-unul Dumnezeu, 
Tatăl atotputernicul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor 
văzutelor și nevăzutelor. Și într-unul Domn lisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de 
toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, Născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate 
s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, 
S-a coborât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din 
Maria Fecioara și S-a făcut om "(Crezul Niceno- 
Constantinopolitan formulat la 325 și modificat la 381) la 
citez: “Cred în Dumnezeu și în îngerii Săi, și în Scripturile Sale, și 
în Mesagerii Săi, și în Ziua de Apoi, și în Soarta, ca Binele și răul 
sunt de la Dumnezeu, și din înviere după Moarte. Declar că nu 
există nimic demn de venerație în afară de Dumnezeu "(o traducere 
aproximativă a cum glăsuiește și gândește musulmanul) încercăm 
o similtitudine. Crezul musulman nu concepe nici o imagine 
vizuală ori reprezentarea artistică a lui Dumnezeu. O atare 
reprezentare ar duce la idolatrie. Asemenea aspecte sunt excluse! 
Interzise chiar! Interdicția de orice fel este ea însăși o credință. 
Oarbă - am zice noi - ce o putem accepta ori ignora! Dar nu o putem 
pune în discuție! Supușenia e deasupra de orice raționament, 
deasupra sinelui, a personalității. Mai mult, ei cred că însuși 
Dumnezeu e mai presus de corp și că este imposibilă orice 
reprezentare bi ori tri dimensională. Din acest considerent, ei 
reușesc să-l descrie pe Dumnezeu prin atribute divine, definite în 
Coran precum cele 99 de nume ale lui Alah - Mesagerul Său.

Anticii făceau paradă cu al lor “cunoaște-tepe tine însuți și vei 
înțelege pe zei”. Valabil și azi! Isihast, putem considera că a 
“cunoaște pe Dumnezeu, te vei cunoaște pe tine însuți ”!. Părintele 
Ghelasie - monahul Frasineiului - credea și-i făcea și pe alții să 
creadă, că “Fiul lui Dumnezeu se întrupează și în Chipul Lumii și 
se face Dumnezeu-Om Icoana devenea astfel Centrul 
Universului. Știința, de asemenea, înclina tot mai mult să devină o 
știință naturalistă, dar o cunoaștere doar în propria natură da iluzia 
auto-cunoașterii. în acest mod analitic simplist lipsește menirea 
ori destinul urcării creației în divinitate.

Toate acestea nu pot fi luate însă în derâdere. Nu pot fi ignorate și 
nicidecum nu este permis a se ajunge la sacrilegiu! Zeii nu pot fi 
formulați într-un limbaj al concretului. în raport cu limbajul ori 
artele, teoria este serioasă în fața legii: ea nu râde, 
nu plânge și nu detestă. Teoria respecta argumentativ opinia 
adversă. Nici măcar ateismele, în măsura în care au fost teoretice, 
nu au fost considerate blasfemie. Căci blasfemia însemnează 
luarea în derâdere a zeilor! Blasfemia a însemnat la greci directa 
impietate față de zei. Creștinismul a extins clasificarea blasfemiei 
asupra formulării eretice. Islamul a considerat blasfemice nu 
numai ironiile la adresa Dumnezeului lor /Allah, ci și asupra 
Profetului Mahomed. Toți s-au considerat îndreptățiți - în numele 
credinței - în drept de a deține adevărul absolut și a respinge - sine 
die - opinia celuilalt. Cu ce și cât de grave consecințe!

Prin extindere, diferitele culturi ori modele ale culturii 
spiritului au socotit blasfemice luarea în derâdere a semnificațiilor 
considerate sacre. Legislația le-a ținut isonul! Evreii pedepseau

blasfemia prin lapidare! Statele 
creștine apusene - identificându-se 
cu credința creștină - au pedepsit-o 
cu moartea/arderea pe rug. După 
revoluția franceză blasfemia a 
încetat a mai fi pedepsită legal. Azi 
legea apuseană excelează prin 
disponibilitate și în principal prin 
neaplicare. Stare care generează 
risc!

Vremurile din urmă par a deveni 
obiect al conflictului între civilizații. 
Blasfemia este detonatorul! 
Versetele satanice - autorul, deși 
islamic se situează în centrul cultural 
occidental - și apoi caricaturile mai 
recente, reprezintă valorizări 
blasfemice ori produse din interiorul 
unei culturi în detrimentul alteia, 
exterioară ariei ei de înțelegere ori 
datorate generalizării și globalizării 
comunicării, unde dialectica 
sacrului și profanului, în loc să se 
întrepătrundă, funcționează cu 
viteze diferite. Blasfemia, devine 
conturul punerii în discuție a
dreptului la exprimare printr-o normă ori o reglementare proprie și 
contestă cel mai sacru și fundamental drept divin: dreptul la 
existență - implicit de conștiință.

Rememorez din ce m-a șocat la un moment dat. Și viața socială 
românească mi-a oferit câteva șocuri. Poate “Patimile Sfântului 
Toma d'Aquino" montat pe scena Naționalului! După “o carte 
extremă” distinsă cu Premiul Academiei în 1995! O sală - Sala 
Mare - șocant de pustie și o distribuție formată din greii teatrului 
românesc. Se producea pe scena o piesă într-o regie șoc. Cei 
prezenți în sală păreau încremeniți. Și nimeni nu a mișcat din 
încremenire o oră și jumătate. O parte au plecat la pauză. în pauză, 
ori după aceea m-am întrebat ce-i puteam spune copilului meu - 
dacă m-ar fi însoțit - în legătură cu orice din gama de principii 
morale ori creștine ce fuseseră luate în derâdere pe parcursul celor 
două părți din spectacol. Și dacă totul poate fi luat în bășcălie. De 
ce nu am părăsit sala? Sau de ce nu am solicitat retumarea banilor 
plătiți pe bilet? De ce nu m-am revoltat? Toate acestea - pentru că 
am stat să cuget până unde poate merge limita acceptabilului - dacă 
totuși ignorarea luării în bășcălie, a tot și a tuturor celor ce se leagă 
de morala și de rațiunea interioară/a se înțelege cultura religioasă, 
nu este ce-a mai bună cale. Privită îngăduința - le poți adresa doar 
“Iartă-i Doamne că mă nedreptățesc și-mi încalcă dreptul la 
existența spirituală ”! Doar atât!

Azi - când estetica șocului e mai eficientă decât vestita 
capodoperă unanim acceptată iar violența e o temă permanentă, 
alături de revolta aducătoare de succes - ne trezim între 
fundamentalismul islamic și ultrademocrații indignați de cultura 
iconoclastică. A trăi într-o lume dominată de fundamentalism 
religios ori laic - la fel de provocator ca și reacționarismul unui 
mediu bazat pe contestarea la nesfârșit cu fundamentare a judecății 
pe discriminări pozitive - asta e de discutat.“Doar Omului i s-a 
suflat Chipul” glăsuia Monahul Frasineiului. Natura are 
reflectările rațiunii. Dacă natura 
creată are în sine scrisul, rațiunile - Dezbaterea și Legile Divine - 
viața își poate produce propriile ei rațiuni de creație. Omul nu poate 
lăsa închisă natura creată. Menirea și destinul omului nu a creat 
doar cuvântul care "zice și se face ” în Marea Taină a Ființei Divine 
și al Universului. Chip însemnează "Permanența Ființială în 
Sine ” se înțelege din spusele părintelui Ghelasie. Să nu confundăm 

Chipul cu natura chiar dacă nu poate evolua mai mult 
decât ea. “La început a fost Cuvântul - cartea Vieții 
și Dumnezeu era Cuvântul. Și cartea Vieții s-a 
deschis tainic. Cerși pământ și totul era un întins de 
ape. însuși Dumnezeu bunul, le ținea în brațe. Și 
Cartea Vieții era Soarele, nevăzutul Divin din care 
ieșea Lumina ce străpungea Apele ca să le adune și 
să arate uscatul. Și lumina împărțea cerul și 
pământul în zile și nopți și fiecare zi devenea o Foaie 
de tainăa ” - mai cugeta Părintele Ghelasie Monahul 
Frasineiului.

Toleranța religioasă este încă o dispută. A creat 
Dumnezeu întâi lumea spirituală ca cer și apoi pe 
cea materială sau mai întâi Dumnezeu a creat 
lumea materială din care a “trezit spiritul”. Spirit, 
ce va găsi calea armoniei depline în credință! Sau 
o va arunca în neantul din care vine!

Aprilie 2011 
Traian OPRONI
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DIN CUGETĂRILE 
LUI

PETRE TUTEA
1. Uncie e omul, în imanență, absolut 
liber? într-o bisericuță din lemn din 
Maramureș, unde sacerdotul creștin 
vorbește de mistere, de taine, și se lasă 
învăluit de ele ca și credincioșii.
2. Omul e liber și eliberat numai în 
templul creștin, acolo, în ritual, când 
se comunică tainele care îi învăluiesc 
deopotrivă și pe sacerdot, și pe 
credincioși. Ca să fi cu adevărat liber, 
trebuie să înlocuiești infinitul și 
autonomia gândirii cu credința în 
Dumnezeul creștin: "Robește-mă, 
Doamne, ca să fiu liber!" (Imitatio 
Christi)
3. Libertatea eu o aseamăn cu o 
frânghie agățată de undeva, de sus. Te 
poți urca pe ea la cer, participând la 
actul mântuirii tale creștine, sau poți să 
cobori în întuneric. Bipolaritatea 
libertății. După creștini, libertatea este 
vehicolul cu care poți să cobori în 
întuneric, dacă ești vicios. Infractorii 
sunt primitivii actuali, pentru că ei nu 
sunt adaptabili la morala zilnică și o 
calcă fiind liberi. Am învățat la 
închisoare că omul e un animal stupid, 
deoarece confiscă libertatea semenilor 
săi. Tiranul e un om absurd și lipsit de 
rușine. Nu îi e rușine să își chinuie 
semenii. Oricum suntem captivi în 
univers. Ne ajunge această grozăvie. 
Dar să intensifici această captivitate 
până la nivelul pușcăriei - numai omul 
e capabil de asemenea nebunie.
4. Liberatea omului e partea divină din 
el.
5. Limba română are virtuți complete, 
adică poate fi vehicol a tot ce se 
întîmplă spiritual în om. E foarte greu 
de mânuit. Prin ea poți deveni vultur 
sau cântăreț de strană. Limba română 
are toate premisele valorice pentru a 
deveni o limbă universală, dar nu știu 
dacă e posibil acest marș istoric. Dacă 
am fi fost un popor cuceritor... Noi, 
românii, nu punctăm universalitatea 
nicăieri. Și asta ne face sceptici. Ceea 
ce ne lipsește este îndrăzneala.
6. Luciditatea este o limpezire a 
spiritului nimicitoare. Când ești lucid 
ești în fața cimitirului. A fi lucid

i înseamnă a-ți da seama perfect de 
limitele și neputințele tale. Luciditatea 
este o categorie dizolvantă. în măsura 
în care Dumnezeu trebuie primit, și nu 
înțeles, la Dumnezeu nu ai acces prin 

I luciditate.
7. Mă întreba Marin Preda cum era cu 
macedoromânii si i-am zis: domnule 
Preda, macedoromânii nu sunt 
români, sunt super-români, români 
absoluți. Atât de năpăstuiți și goniți, au 
instinct național de fiară bătută. Iar eu 
și dumneata pe lângă ei, avem forță 
domestică de rațe. Măcăim. Am stat cu 
macedoromâni în temniță. îi băteau 
pînă îi omorau, dar nu declarau nimic. 
Au o bărbăție perfectă.
8. A ști la scară umană, poate fi 
folositor - dar în niciun caz mântuitor.
9. E mai mântuitoare o rugăciune într- 
o biserică din Găiești decât Platon.
10. Ideea morții absolute stă la baza 

i smintelii modeme.
11. Heidegger spune așa: ca să ieși din 
anonimat, trebuie să trăiești neliniștea 
perspectivei neantului zilnic. El te 
îndeamnă, Heidegger, să trăiești 
murind absolut în fiecare zi!

L
una aceasta, pe 8 aprilie s-au 
împlinit 100 de ani de la 
nașterea filozofului Emil 
Cioran. “Nimeni n-a iubit mai mult ca 

mine această lume și, cu toate acestea, dacă 
mi-ar fi fost oferită pe tavă, chiar copil, aș 
fi exclamat, prea târziu” scria filozoful 
român din Paris care s-a stins din viață la 
25 iunie 1995, la vârsta de 85 de ani și ale 
cărui manuscrise s-au reîntors recent, nu 
prin grija statului român, la Biblioteca 
Academiei.
• Două mari personalități ale culturii 

române, IOAN GRIGORESCU, scriitorul 
și omul de televiziune celebru prin al său 
“Spectacol al lumii” și profesorul 
universitar și criticul ROMUL 
MUNTEANU, fostul director al Editurii 
Univers s-au stins din viață pe 26 și 
respectiv 13 martie. Ambii rămân niște 
repere pentru o cultură tot mai îndoliată și 
pentru faptul că în anii de adâncă beznă 
ceaușistă aduceau o rază de lumină, 
primul prin serialul de televiziune atât de 
celebru, iar cel de-al doilea prin valul de 
traduceri fără precedent derulat în 
perioada directoratului la Editura Univers, 
în pofida prigoanei împotriva a tot ceea ce 
însemna literatura de sorginte 
“capitalistă”. Dumnezeu să-i odihnească 
în pace! Din păcate golul lăsat în urmă 
rămâne uriaș, nimic nu vine în urma lor.
• Revista “România Literară” a ajuns să 
fie sponsorizată financiar de către 
Consiliul Județean Alba, al cărui 
președinte, IOAN DUMITREL, a ajuns să 
dea o lecție tuturor celor care mai pe față

POEZIA CA RESPIRAȚIEs

Primul volum de poezie al poetului 
(trans)devean Andrei Caucar, un vechi 
membru al cenaclului Ritmuri și al „serilor 
și nopților de poezie dansantă” ne convinge 
încă o dată în plus că avem în față o autentică 
stare de grație lirică pe fondul unei 
însingurări în melancolia, atât de prezentă în 
scenariul poematic al autorului. Pornind 
parcă de la versul lui Daniel Corbu, “arta e 
minciuna spusă zilnic în fața 
morții”, autorul și-a rafinat 
respirația poetică până la 
fracturări lirice fără a da 
senzația că este în căutarea de 
efecte, disimulând adesea 
complexe de adâncime. Acest 
amestec de pantomimă 
stingheră și imagism esenian 
plutește ca un nor în aer pe care 
vrând-nevrând îl respiri: “doar 
nu-s nebun să-i trimit morții 
scrisori / știu că visătorul 
pierde totul în zori / tocmai 
când mă lăsase iubirea la vatră/ 
mi s-a năzărit numele scris pe o piatră” 
(Temându-mă de moarte un sicriu de versuri 
am scris) ori “vorbea cu înjurături despre 
iubire / era sălbatică și tristă în privire / 
pâinea bunătății degrab' o împărțea / să nu 
mai aibă bunătatea ce să dea” (Răutatea 
aruncase cu oase-n câini). De altfel, 
motivația poemelor provine însuși din 
realitatea fragilă și nostalgii ale unui eu 
poetic bine conturat: “stăm pe masa 
prăpastiei privind în jos/ când amețim ne 
dăm mai în jos / prietenii cei buni se- 
adăpostesc cu mine / deocamdată-i soare 
prăpastia ne ține” (Dacă asta e lumea de mult 
euv-am lăsat).

Găsim în asemenea poeme spectacolul 
precarității precum și o dorință mereu 
reînnoită de joc cu iluzia, joc bine dozat cu 
fabulos și vanitate glorioasă: „poetul 
preschimbat în cerșetor înjură / dragostea nu 
poate fi femeia ta / pentru iubita mea ei dau 
cu zarul / femeia sărutată dă semne de trezire

IN ALB Șl NEGRU
sau mai pe dos au ajuns să disprețuiască 
cultura de care își mai aduc aminte doar 
prin preajma companiilor electorale. O 
lecție de bun simț predată celor ce cred că 
un act de cultură se rezumă la cheltuirea 
unor sume uriașe pentru tipărirea 
pliantelor turistice ori cumpărarea unor 
bilete de teatru.
• Versuri frumoase de Emil Brumaru: 
“nu are rost să stai chircit în tine/ când e 
atâta frumusețe înjur”.
• Simpozioane peste simpozioane, 
întrebări fără răspunsuri: de ce nu se mai 
cumpără carte în România?, de ce am 
ajuns și aici la periferia Europei. De fapt, 
răspunsul există, soluții nu.
• Câteva paragrafe elecvente ale 

criticului Alex. Ștefănescu din editorialul 
“Iubire și pedeapsă” apărut recent în 
revista România Literară încearcă să 
analizeze una din realitățile abstracte pe 
care am ajuns să le trăim: “Dacă un român 
declară că iubește Cehia, că îi admiră pe 
cehi, că se simte emoționat ori de câte ori 
aude vorbindu-se limba cehă, nimeni nu se 
miră și nu îl dezaprobă. Dar dacă un român 
declară că iubește România, că îi admiră pe 
români, că se simte emoționat ori de câte 
ori aude vorbindu-se limba română, este 
aproape sigur că va fi acuzat de 
naționalism și blamat. S-a ajuns la o 
situație absurdă. Un român care își iubește 
țara nu și-o poate iubi decât pe ascuns, cu 
sentimentul clandestinității. Steagul 
american, cu cele cincizeci de stele, este în 
mod spontan arborat de americani, în 
multe situații, pe fațadele caselor lor.

/ sub zâmbetul reginei m-am dus către palat / 
poetul învins să rabde surâsul giocondei / 
sătul de mărunțișul vieții voi închide ușa” 
(Noi suntem ciufuliții prietenilor strâmbi 2). 
Poezia lui Andrei Caucar poate părea 
accesibilă de prizat direct, dintr-o suflare. 
Dincolo însă de această impresie, repede 
risipită de ceremonia uneori derutantă a 
jocului poetic, alchimia verbului și 

frumusețea în tuș a tabloului 
generează un șir de dileme: “jarul e 
învelit în cenușă nu-i scris / ar 
aprinde realitatea s-a zis / aceste 
cuvinte sunt aduse din rai / de o 
pasăre care cântă fără grai” 
(Aceste versuri sunt doar spuza de 
pe focul meu).
Tocmai această realitate divide 

poetul aducându-1 într-un punct de 
aparent colaps existențial: “eu voi 
schia departe pe un obraz de 
munte / voi fi plecat la zâne 
frumoase și cărunte / o cerșetoare 
blondă sătulă de cerșit / v-a zice-n 

lacrimi crezul ce nu l-am împlinit” (Când se 
termină cartea pe care o citești).

Pendulând între diafan și profan, între 
“dopul sticlei” și “cuiul grenadei” ori între 
ironie și austeritate, Andrei Caucar predă 
adevărate lecții e respirație poetică, fără de 
care supraviețuirea nu pare posibilă: 
“prietenii strâmbi mă duc până la vamă / 
apoi se întorc în peștera din cramă / o fată cu 
copil în brațe mă tot cheamă / inconfundabil 
Doamne, glasul ei de mamă” (Poetul învins 
să rabde surâsul giocondei).

Inconfundabil și harul poetic al autorului 
care prin volumul său de debut “Poet găsit” 
apărut la Editura Măiastră, aduce, deloc 
întâmplător, o poezie mai vie ca oricând, 
dincolo de ceea ce se predă prin școlile și 
curentele mai mult ori mai puțin oficiale, de 
care se bucură, sunt sigur, de acolo de sus și 
regretatul Valeriu Bârgău, poetul și 
prozatorul mentor al Cenaclului “Ritmuri”.

DANIEL MARIȘ 

Steagul românesc tricolor nu are aproape 
nimeni curaj să-l desfășoare în vreo 
împrejurare, ca să nu fie considerat ridicol. 
Paradoxul funcționează și invers. Dacă un 
român vorbește cu dispreț despre oricare 
alt popor decât poporul român riscă s-o 
pățească rău de tot, fiind acuzat de 
xenofobie. Dar dacă un român vorbește cu 
dispreț despre poporul român, toți cei din 
jurul lui îl aprobă cu entuziasm sau tac. Să 
nu mi se spună că este vorba de 
manifestarea spiritului critic, de luciditate 
etc. Nu la aceste situații mă refer. Eu am în 
vedere denigrări nerușinate a ceea ce este 
românesc, acte de defulare dizgrațioase, 
care ar trebui să se petreacă în intimitatea 
locuinței sau într-un cabinet psihiatric, nu 
în public. Sunt multe exemple, dar primul 
care îmi vine în minte este Mircea Badea, 
în fiecare zi el își bate joc, în fața a sute de 
mii de telespectatori, de viața din România 
numai pentru a atrage atenția asupra lui. 
Vocea lui stridentă, măscările pe care le 
face în fața camerelor de luat vederi, 
incultura etalată cu nonșalanță îi aduc bani, 
popularitate și premii. „în fiecare zi ne 
batem joc/ de păsări, de iubire și de mare” 
și mai ales de propria noastră țară, cu o 
lipsă de dragoste și de respect despre care 
credem în mod greșit că e la modă în Vest, 
dar care, în realitate, îi consternează pe 
vestici. Iar cei care ne iubim țara trebuie să 
avem grijă să nu se afle că o iubim, pentru 
ca nu cumva să fim stigmatizați. ”

CRONICAR

POEZII CARE VOR RĂMÂNE

Isihia
Sfânta iubire
-căci în jurul inimii rotește 
acoperământul 
întunericului 
cel ce cere va lua 
ci fața descoperită (adică omul 
dinăuntru) 
oglindind
Slava Domnului

nu aripi trupești ca ale păsărilor 
ci ale Duhului, chemând, ușurând, 
cu aripi inteligibile.
Cel nesfârșit și fără trup se micșorează 
pe Sine 
din Bunătate nesfârșită.

Trupul acesta subțire s-a îmbrăcat 
prin ochiul care vede.

Mai mult decât să arzi pe rug 
rug ți-e și trupul de-1 
desparți de suflet 
și-l însetezi de patimă și somn.

Mai mult decât să-l lași să muște biciul 
din trup, pentru că nu poți nici șopti 
că Dumnezeu e numai o părere 
că nu-i în tine 
și decât tine nu-i adevărat,

Mai mult decât să crești ca o fântână 
între nisipuri 
este să ai milă 
de cel sărac, de cel 
ce are 
de tine, 
de cuvântul 
de lumina 
privirii 
blânde, sau 
de hrana ta mai multa lipsă, 
căci dăruind, lui Dumnezeu te 
asemeni.

Daniel Turcea
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EUROPENISM Șl DEZVOLTARE REGIONALĂ - 
“GĂURILE NEGRE” ALE ROMÂNIEI

România se află în cea mai gravă incapacitate 
administrativă. Niciodată - după 1968 - România nu s-a 
mai confruntat cu o atare impostură instituțională - în 
materia resursei umane - în administrația publică. De 
aici deriva centralismul și lipsa de decizie a 
funcționarului cât și valorizarea salarială umilitoare a 
acestuia, acestea nefiind nimic altceva decât o apreciere 
a propriei ineficiențe, a inutilității chiar a funcției 
administrative.

Azi, România se află în fața unor dezechilibre majore: 
dependența de importul de produse produce efecte 
grave asupra balanței de plăți externe și a contului 
curent. Dramatica deprofesionalizare a forței de muncă 
din industria generatoare de profit cât și lipsa totală de 
strategii sectoriale, denotă o economie fără viitor. Și o 
viață socială dezastruoasă.

REORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ, O 
FATA MORGANA DES INVOCATĂ

“Avem nevoie de reorganizare administrativă 
"declara președintele tuturor românilor. "Actuala 
organizare administrativă a României, ea nu mai poate 
duce nici măcar proiectele regionale. O “lozincărie"\ 
Ea nu poate fi convingătoare! Nu poate duce decât la 
supoziția că ne găsim în fața unui alt experiment. Și că în 
spatele unei oaresce argumentații se găsește constatarea 
dramatică a academicianului C-tin C. Giurascu. Cum că 
istoria se repetă - lecturând presa vremii din perioada 
construirii României Mari iar o nouă organizare 
administrativ teritorială în acest moment nu poate fi 
decât un eșec, grav și cu dramatice consecințe urmare a 
bulversării instituționale pentru cel puțin un deceniu, a unei țări 
aflată într-o continuă derivă de regăsire a propriei identități 
naționale.

O așa zisș dezvoltare “echilibrată și durabilă a teritoriului ” 
n-are nici o legătură cu o analiză temeinică, fundamentata 
instituțional și în directă legătură cu realitățile românești. Cum 
concluziile altor “comisii prezidențiale" s-au dovedit nerealiste 
și implicit inaplicabile - formate din năuci, fără vreo legătură cu 
realitatea ori rațiunea de a fi “suplă” încât să fie creată o 
“veritabilă autonomie locală"- ultima sintagmă putând fi 
înțeleasă de fiecare în mod original și aplicată în funcție de 
interesele proprii ori de grup - apare senzația unui grav eșec 
politic.

Pentru unul - cu minimă știință de carte, parcursă într-o 
instituție în care se predă știința administrației, nicidecum la casa 
de cultură ori pe lângă vreo fundație nonprofit - este de știut că în 
Carta Comunitară a Regiunilor se definește regiunea “ca un 
teritoriu ce formează geografic o unitate netă ori un ansamblu 
similar de teritorii în care există comunitate și în care populația 
posedă elemente comune și care dorește să-și păstreze specificul 
cu scopul de a stimula progresul cultural, social și economic." 
Simplu și didactic pentru cine vrea să țină cont! Mai apoi, în 
accepțiunea Consiliului Europei, regiunea este “unitatea ad-tiv 
teritorială situată imediat sub nivelul statului - unitar, federativ 
etc. care are o autoritate aleasă a administrației publice și 
mijloace financiare de susținere a acestei autorități". în afara 
acestor elemente de principiu este doar “vorba de popă beat!" - 
am citat dintr-un cunoscut comerciant din Țara Hațegului, 
preocupat mai ales că “de la Burebista și până azi mergem din 
rău în mai puțin bine!". Este bine de știut însă că atunci măcar 
“regulile de conduită erau respectate unanim " după cum reiese 
dintr-o inscripție descoperită la Balcic. Reiau din tezele la zi: “O 
politică regională ancorată în redlitatea românească cu instituții 
noi și sănătoase, poate aduce un suflu nou pe linia convergenței 
noastre către Uniunea Europeană " cu opinează doct un consilier 
de concurență. Sau că “devine imperativă operaționalizarea 
unor elemente legate de unitate/diversitate, trenduri economice 
și caracteristici geografico-spațiale, care, fiecare în parte și 
toate la un loc (re)dau complexitatea regionalismului" și mă 
înfior gândindu-mă cam pe unde se predau asemenea inepții. Să 
merg cu câțiva prieteni și să exterminăm profesorii! Mă scutur ca 
trezit dintr-un coșmar ca să-mi amintesc că, în urmă cu două sute 
de ani, marele umanist Humbold împărțea Europa de azi în mai 
multe regiuni, fără vreo legătură cu specificul geografic. Și 
nicidecum politică. Una dintre regiuni era cea dunăreană. Se avea 
în vedere, în special relația economică în strânsă legătură cu cea a 
comunicației pe marele fluviu. Zona cuprindea Bavaria, Austria, 
Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România și Bulgaria. Azi, 
aici ar mai putea intra Bucovina, Basarabia “pământ românesc”, 
eventual Crimeia.

EUROPA UNITĂ, UN VIS ASTĂZI REALIZABIL

Europa se afla din nou în fața asigurării echilibrului dintre 
pangermanism/panslavism, ambele agresive. în contextul sorții 
tragice în care a apărut, apoi a dispărut România Mare - în 
perioada 1920-1040 - nu putem să nu remarcăm elemente ce se 
repetă. Se percepe din exterior că Statul Român a avut mereu 
complexul de a nu fi terminat procesul de construcție națională. 
Iar discursul identitar pare a fi fost unul al stării de asediu 
permanent. în același timp regionalismul și regionalizarea sunt 
percepute drept amenințări la adresa statului unitar. Cu toate 
astea, statul național nu este un concept depășit pentru ca 
identitatea națională nu poate fi relativizată.

VOJVODINA

Novi Sad
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în ultima parte de sec. XIX, concepția unei Europe Unite 
apare pe fondul nașterii unor partide cu larg caracter de masă cât 
și a unei radicalizări sociale și de identitate cultural religioasă. 
Azi, în toată Europa central/răsăriteană rivalitatea etnică a luat 
forme noi iar eșecul realizării unei construcții bazate pe națiuni 
egale va conduce la dezastrul întregii construcții administrative. 
Una dintre soluții - închegată și agreată în Europa de sfârșit de 
secol - gândită de ilustrul umanist Aurel C. Popovici - prelua și 
transmitea un concept susținut și de Nicolae Bălcescu, regăsit 
apoi la Dumitru Brătianu - ambii cuceriți de Manzini - care 
făureau proiectul unei grupări statale democrate și republicane. 
Panromanismul lui Bălcescu cuprindea ținuturile locuite de 
români. Pacea nu se putea stabili în regiunea Dunării de jos dacă 
nu se întemeia aceași structură bazată pe principiul egalității 
națiunilor conlocuitoare. O determinare a zonelor naționale se 
gândea plebiscitar urmându-se indicațiile majorității și abia apoi 
se trecea la o teoretică departajare națională de sine stătătoare: 
maghiară, slavono/croată, dalmată, slovenă, sârbă și cea română. 
Cu toți românii din afară!. Andrei Șaguna însuși gândise 
satisfacerea aspirațiilor naționalităților pe căi constituționale, 
înaltul ierarh transilvan a combinat elementele de centralism cu 
cele de federalism. El ar fi dorit să extindă un cod de legi uniform 
și o constituție comună și eliminarea privilegiilor locale ce-și 
pierdeau orice valabilitate în epoca modernă ori rămâneau doar 
obstacole în calea progresului social. în același timp se impunea 
păstrarea unui grad suficient de autonomie provincială pentru a 
se permite parcurgerea unor căi proprii în cadrul istoric distinct.

Principiul naționalităților urmarea constituirea unor state 
autonome în cadrul mai larg. Plecând dela premisă “un stat, o 
națiune"- concept original ori opus altora ce propuneau un 
principiu de transfer al dreptului popoarelor din dreptul 
internațional public în cel al unui contract a cărui autolimitare era 
însoțită de garanții constituționale în cadrul statului 
multinațional, independenței naționale i se substituia autonomia 
națională. Dreptul popoarelor devenea o exercitare de opțiune 
individuală.

Proiectul marelui umanist Aurel C. Popovici avea valențe 
modeme și previziona forme de administrare bazate pe principii 
în care în principal urmau să se gestioneze puterile - cea 
judecătorească și cea legislativă gestionate în comun - și cea 
executivă. Statele componente aveau un parlament propriu, 
guverne și instanțe judecătorești. Autoritatea centrală garanta 
statelor teritoriul și autonomia în măsura în care acestea nu erau 
limitate de constituția comună ori de cea proprie. Planul nu 
trebuia să țină cont de protestele aristrocației - maghiare, polone, 
cehe etc. - însă adepții erau mult mai puțini decât oponenții 
proiectului, care au găsit un sprijin deplin la gruparea politică din 
jurul moștenitorului tronului. Ah iducele Franz-Ferdinand realiza 
însă ca nesfârșitele conflicte dintre națiuni și popoarele din 
imperiu trebuiau soluționate. N-a mai apucat! S-a opus un 
“patriot" la Sarajevo!

O tentativă de soluționare a situației nefirești în care se găsea 
imperiul a încercat-o Carol I-ul în octombrie 1918. Respinsă de 
națiunile componente ce-și cereau dreptul la autodeterminare, pe 
3 noiembrie 1918 își înceta existența un concept federativ 
modem și viabil, lăsând deplin loc în acest spațiu central/est- 
european să se instaleze la loc același pangermanism/panslavism 
agresiv.

în consecință, dispariția imperiului așa cum l-a gândit 
remarcabilul gânditor lugojan o considerăm ca reprezentând o 
catastrofa pentru Europa dunăreană cât și pentru întreaga 
Europa. NoUa stare de lucruri apărută a creat mai multe probleme 
decât încerca să le rezolve. Cu toate că ulterioară evoluție politică 
era rezultatul voinței deliberate și nu doar al disperării ci chiar a 
legitimării anumitor grupuri naționale - de a se pronunța cu 
privire la propriul destin - s-a dovedit că popoarele erau 

incontestabil mai libere înainte de 1914 decât în 
sistemele instaurate din 1938 încoace și mai ales după 
1945. Ultimile două decenii nu sunt de comentat și 
nici nu pot face obiectul unei analize comparative.

Sfârșitul războiului rece nu a schimbat lumea. Iar 
dacă a schimbat-o, i-a păstrat conflictele și a modificat 
actorii principali. A dispărut oarecum blocul comunist. 
Democrația pare să fi cuprins întreaga Europa. Cu 
inimaginabile costuri materiale. Democrația 
neoliberală - așa cum este interpretată - produce în 
prezent scenarii abracadabrante. Musulmanii o 
consideră chiar o sintagmă depășită. Atâta timp cât 
S.U.A - cu formele ei adiacente, ne referim la NATO și 
ONU, devenite între timp structuri obediente și de 
reacție imediată - rămâne singura putere în lume și a 
dispărut contraponderea, conflictele sunt tot mai mult 
scăpate de sub control. Iar Rusia nu se sfiește să-și 
proclame un panslavism belicos și bășcălos în același 
timp la semnalele realelor derapaje privind aplicarea 
originală în materia drepturilor omului și a propriei 
democrații în lume.

ÎNTRE POPULISM ȘI REALITATE

“Actuala organizare administrativ teritorială nu 
corespunde nevoilor României" a afirmat și Primul 
Ministru. El a mai declarat că România are nevoie de o 
nouă organizare, dar regiunile care vor fi, nu trebuie să 
aibă un caracter etnic. Și că, prin noile regiuni “se va 
putea ajunge la o mai bună utilizare a fondurilor 
europene și a bugetului" iar regiunile “răspund 

principiului subsidiarității, principiu care se află în tratatele 
europene, cât și în legislația românească ”. Da, teoretic e simplu!

în realitatea românească însă, de la organizarea feudală 
structurată în apărarea intereselor privilegiilor personale și a 
legăturilor de familie, când granițele se schimbau foarte des și 
până la legea de împărțire teritorială din 1864, la modificarea din 
1925, căreia i-a urmat cea din 1929 âu fost peste 25 de schimbări 
legislative. De reținut modificările din 1938 cu apariția ținutului 
și revenirea în 1940 la județe care arată cât de instabilă este 
structura legislativă în materii de cea mai mare însemnătate 
precum cea a organizării admnistrativ/teritoriale. Anul 1950 a 
adus două modificări, structura de azi putând fi definită cu 
cuvintele de altădată, atât de actuale, precum ca județul “are rolul 
de verigă intermediară. Organele de stat din județe au legături 
directe cu organele centrale de stat..." apoi orașul care 
“constituie un centru politico-admnistrativ dezvoltat cu un 

potențial economic, social-cultural și edilitar-gospodăresc mai 
ridicat" și comuna ca "unitate adtiv-teritorială alcătuită din unu 
sau mai multe sate... " și așa mai departe. Legea administrației 
publice locale modificată și republicată mai "stabilește 
posibilitatea formării comunelor din unul sau mai multe sate și 
cătune ! Dramatic cât s-a profitat în ultimele două decenii!

Iar opinia liderilor care vor să reformeze merge mai departe pe 
același ton, cum că: “Sunt multe lucruri pe care le vom promova. 
Pe programul operational sectorial pentru dezvoltarea 
capacității administrative noi scoatem la licitație două proiecte 
care efectiv să încerce să pună pe masă un material de studiu 
privind noua organizare teritorială a.României”. Ori că: “Noi nu 
mai putem merge tot așa. Din acest motiv trebuie să facem pași 
importanți, dar o astfel de măsură nu are nici o șansă să fie 
implementată în 2012, ci în 2016, însă lucrurile trebuie începute 
în acest an. Să știm exact cum realizăm structurile administrative 
ale României. Până la urmă spre asta trebuie să ne orientăm în 
continuare...!". Cumplit! Și dureros! România are o dramatică 
problemă în materia resursei umane la cel mai înalt nivel, cel al 
reprezentabilității administrative.

Nu în ultimul rând, amărăciunea te cuprinde când constați că 
cei ce-și dau cu părerea "în vederea oprimizării marilor 
aglomerări urbane și înființarea în cadrul acestora a zonelor de 
dezvoltare, cu acordul consiliilor locale și după consultarea 
populației” nu se raportează concret tocmai la totalitatea 
trebuințelor locuitorilor ale țării, regiunii ori localității pentru că 
"nu exista stat fără populație așa cum nu poate exista stat fără 
teritoriu ". Pentru că, prin definiție statul este o societate umană 
organizată, o societate stabilizată în interiorul unor frontiere 
permanente și doar atunci când s-a stabilit o relație permanentă 
între populațiile din teritoriu, doar atunci statul s-a născut.

Din nefericire, în stadiul de evoluție a societății românești, 
suportul național al statului care este “națiunea ” poate cădea în 
derizoriu dacă ansamblul de așezări omenești nu dețin legătura 
de solidaritate dintre locuitorii acestora, bazată pe principiile 
factorilor de origine, limba, obiceiuri ori cel de tradiții și amintiri, 
de aspirații iar în final voința de a trăi 
împreună într-o unitate geografică clar determinată de-a lungul 
istoriei. în același timp, națiunea presupune o incontestabilă 
unitate sociologică a populației indiferent de rasă sau credință, în 
care se releva identitatea stat/națiune ca soluția ce asigura cea 
mai profundă solidaritate din cadrul populației. Constituția 
României prevede la art. 6 ca “statul recunoaște și garantează 
persoanelor incluse minoritarilor naționale dreptul la păstrarea, 
la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, 
lingvistive și religioase " încheiat citat.

Dar cine să mai țină cont de acest deziderat!
Martie 2011

Traian OPRONI
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Primar,
SORIN Șll A OM

PRIMĂRIA SĂLAȘU DE SUS

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, mai buni, mai dornici de a ne 
înțelege unii pe alți și de a ne împăca toți cu noi, între noi.

HRISTOS A ÎNVIAT! 
SĂRBA^RI FERICITE!

—

Primar,
SORIN MARI CA

4*

PRIMĂRIA BĂITA
9

PRIMĂRIA RĂNITA
9

Cea mai mare sărbătoare creștină a românilor, Paștele, 
îmi oferă plăcutul prilej să urez din toată inima locuitorilor 

comunei, salariaților din primărie, consilierilor locali 
și familiilor lor, colaboratorilor din instituțiile orașului, 

lumină în suflet și bunăstare în case, împreună 
creștinescul „ hristos a înviat! 'fi

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,

Primar,
MIANDINIȘ

AVA
p 
I 11 U

multe împliniri spirituale, pace și întru toate bună sporire

Primăria TURDAȘ

Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Nașterii Domnului, 
Primăria comunei dorește tuturor 

cetățenilor și colaboratorilor un Paște fericit cu bucurii 
și împliniri, însoțit de tradiționalul

PRIMĂRIA BRAD

Sfintele Sărbători de Paști, cea mai mare sărbătoare a 
creștinilor, îmi oferă bucuria de a vă adresa cele mai calde 
urări de sănătate, de noroc, de fericire, de tot ce e bine și 
frumos. Părtaș sufletesc la bucuria pe care o trăim, vă 

doresc din toată inima sărbători fericite, 
cu pace și liniște sufletească, o viață plinăjle satisfacții și 

împliniri alături de cei dragi.

HRISTOS A ÎNVIAT! 
SÂRBÂTORI FERICITE!

Primar, 
FLORIN CA/ACU

CMYK


