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Jăgenția noastră vă oferă rochii de mireasă, 
rochii de ocazie și accesorii pentru nuntă prin 
magazimd situat în<Deva, strada Jdorea, nr. 30. 
dot Ca noi veți găsi: - decoratiuni saCa, huse 
scaune, sonorizare, invitații, aranjamentefCoraCe, 
înregistrări video, cadouri invitați, artificii.

I
mediat după 1989, când execuția 
Ceaușeștilor nu se uscase încă bine de pe 
primele pagini ale ziarelor, românii se aflau 
în fața unui pariu interesant. Fie să-și primenească 

trecutul și să demareze reformele economice, adică 
să facă din piața liberă un fenomen natural care să 
intre rapid în viața economică fie să se mențină într-o 
expectativă păguboasă și un populism ieftin. 
Trecutul ne mai influența însă pașii. Istoria ne 
reamintea însă că o națiune este matură pentru 
schimbare dacă înțelege bine ce înseamnă valoare, 
ce ar trebui aruncat și ce ar trebui păstrat. Din păcate, 
vântul dur al schimbării a surprins societatea 
românească nepregătită pentru noul drum de care 
avem nevoie. Așa s-a ajuns la controlul administrativ 
al prețurilor, la ieftinirea necondiționată a prețurilor 
ori la amânarea reformelor. Paradoxal, cine țipa mai 
tare primea sporuri salariale mai mari în detrimentul 
celor tăcuți și muncitori. Există încă de pe atunci 
convingerea că o creștere a salariilor este benefică, 
chiar dacă prețurile explodau și ele. Iluzia monetară 
se gonfla tot mai mult. Fostele întreprinderi de stat se 
vindeau pe nimic. Mita rotunjea conturile 
îmbogățiților de Revoluție. Sacul valutar s-a golit. 
Impozitele și taxele s-au redus. Veniturile din 
producția industrială au scăzut dramatic. Totul era 
pus la pământ cu obstinație fie că era bun fie că nu. 
Creștea în schimb consumul de produse alimentare și 
alte cele. Rezerva valutară moștenită de la defunctul 
regim a fost “topită” pe importuri.

_______ Daniel MARIȘ 
(Continuare în pag. 2)
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ANI ÎNȘELĂTORI
(Urmare din pag. 1)

“Există întotdeauna o 
întâmplare în viața noastră care 
este responsabilă de faptul că am 
încetat să progresăm” scria cândva 
Paul Coelho. Aveam nevoie noi 
românii de o primenire în politică, 
în economie, în cultură, în morală. 
Aveam nevoie de primenirea 
întregii societăți. înșelați de timpul 
care se derula parcă în alt ritm n- 
am făcut nimic din toate acestea. 
Acum am ajuns vasali, fără 
industrie, fără agricultură, 
dependenți de importuri, lipsiți de 
aportul “creierelor tinere” care au 
ales exodul, înglodați în datorii. 
Este oare prea târziu să abandonăm 
vechile reflexe ce supraviețuiesc în 
noi? Mai poate fi salvat ceva? Iată 
câteva întrebări la care ar trebui să 
căutăm fiecare răspunsul. Mai ales 
acum, când state europene 
puternice stau gata să se 
prăbușească precum castelele de 
nisip în fața crivățului nemilos al 
crizei mondiale.

Cornul și șoarecele, final de stagiune
Consiliul Județean Hunedoara a 

organizat pentru achiziția de 
produse lactate și de panificație 
aferent programului „Cornul și 
Laptele” în școlile și grădinițele de 
stat și private din județ două licitații, 
ambele derulate în data de 13 
septembrie 2010. Astfel, pentru 
furnizarea produselor de panificație, 
respectiv comuri, instituția condusă 
de liberalul Mircea Ioan Moloț a 
încheiat două contracte, unul în 
valoare de 830.004, 87 fără TVA cu 
societatea Succes Nic Corn SRL, iar 
al doilea în valoare de 509.460,87 
lei fără TVA cu firma Boromir Ind. 
SRL. Pentru furnizarea de produse 
lactate, respectiv pentru furnizarea 
de lapte UHT și lapte pasteurizat, 
Consiliul Județean Hunedoara a 
încheiat, la data de 29 septembrie 
2010, patru contracte. Primul, în 
valoare de 1.154.519 lei fără TVA, a 
fost încheiat cu SC Simultan SRL. 
Al doilea, în valoare de 
1.560.053,76 lei fără TVA, a fost 
încheiat cu firma Albalact SA. Al 

treilea, în valoare de 959.787,52 lei 
fără TVA, a fost încheiat cu Sorilact 
SA, iar al patrulea contract, în 
valoare de 1.005.250,56 lei fără 
TVA, a fost încheiat cu firma Sole 
Mizo România SRL. în total, pentru 
lapte și com, Consiliul Județean 
Hunedoara a virat în conturile celor 
șase firme nu mai puțin de 
7.463.654,3 lei cuTVAinclusă.

Dincolo de aceste licitații și cifre, 
care trebuie spus s-au lăsat și cu 
contestații, județul Hunedoara 
ocupă locul 5 pe țară în privința 
sumelor cheltuite pe acest program.
Nimic rău, veți spune, „cașcavalul” 

întotdeauna atrage și cine trebuie să 
câștige, câștigă întotdeauna.
în topul național al „beneficiarilor” 

un „onorant” loc trei îl ocupă 
„clientul” C.J. Hunedoara, firma SC 
Simultan SRL Făget care a câștigat 
nu mai puțin de 12.497.354,79 lei 
(2.975.560,66 euro), locul 7 este 
ocupat pe țară de SC Succes Nic 
Corn SRL Runcu (Gorj) cu 
3.291.230, 23 lei (783.626,23 euro) 

iar locul 9 de Sorilact SA Brad cu 
1.190.136, 52 (283.365, 83 euro). 
Dincolo de speculațiile care s-au 
făcut cum că aceste firme ar fi în 
grațiile „troicii” de la conducerea 
C.J. Hunedoara, trebuie să 
menționăm totuși un fapt cert. 
Astfel, Autoritatea Națională Pentru 
Protecția Consumatorului (ANPC) 
a „recompensat” cu multe amenzi 
calitatea produselor livrate, pentru 
prelungirea ilegală a limitei de 
consum și impuritățile prezente în 
conținutul laptelui UHT. Celebru a 
fost și cazul produselor roase de 
șoareci și cu excremente în 
ambalaje, produse mult mai vechi 
decât data de pe ambalaj, care au 
fost oferite cu „generozitate” 
copiilor de la Școala Andrei 
Mureșanu din Deva. Cu toate 
acestea, amenzile au fost doar 
simbolice față de milioanele de 
euro câștigate. Așteptăm cu interes 
viitoarea licitație pe „cașcaval”, dar 
fără „șoareci” și alte asemenea 
lighioane (a se citi comisioane ).

Domnu’ Mihai, domnii' Mihai, 
da' tupeu să ști că ai

Că funcționarii fac legea în 
instituțiile statului nu este un secret 
pentru nimeni. La Registratura 
Tribunalului Hunedoara programul 
scris mare pe ușă nu are puterea să-l 
seducă pe domnu’ Mihai, șeful 
„înregistrărilor”. Nici măcar cozile 
care se formează nu-1 sensibi
lizează. într-un târziu, când apare, 
în loc să „recupereze” se ocupă de 
copiatorul din dotare. întrebat de ce 
nu-și face treaba, domnu' Mihai 
replică tăios: „Mulțumiți-i lui Boc 
că (scuzați cacofonia ) el ne-a tăiat 
salariile și ne-a redus posturile !”. 
Probabil că tot lui Boc trebuie să-i 
mulțumim și pentru nesimțirea 
angajaților plătiți din impozitele 
noastre și care nici măcar când trec

pe la birou nu-și fac cum trebuie 
treaba, pentru tonul arogant ori 
disprețul vizibil afișat. Cât despre 
domnu' Mihai, acestuia îi 
recomandăm să-și lase dracului 
postul mizer plătit din bani publici 
și să plece la cules licheni în 
Patagonia pe pesetas privați ori să- 
și schimbe programul de pe ușă, să- 
și pună cenușă în cap și să devină 
sindicalist. Poate așa va avea vreo 
șansă când va ajunge Ponta prim- 
ministru să-și tragă vreo două-trei 
zurloaie de vile și să uite că și-a 
irosit cei mai frumoși ani ai tinereții 
cu niște nenorociți de contribuabili 
ce-și permit să-i atârne la reverul 
hainei floarea de colț a datoriei.

Deputatul Nistor față în față 
cu criza care hăhăie

De orice l-am fi bănuit pe deputatul 
pesedist Laurențiu Nistor, dar nu și de 
talentul de pamfletar. Dezamăgit probabil 
după o ședință furtunoasă în Parlament, 
unde tocmai i-a fost respins un proiect ori a 
fost luat la mișto după o interpelare, 
deputatul s-a „produs” într-un pamflet 
fulminant, „Criza care hâhâie”. Spicuim 
din Text: „ Traian Gură aurită o să-ți 
rămână numele hă, hă, hă, distinse sforar 
de talie internațională care ai dat semnalul 
de dărâmare a economiei hă, hă, hă 
românești era la mintea cocoșului (doamna 
Udrea șezi blând, că aici este vorba despre 
zburătoarea cu același nume cu al soțului, 
nu de partenerul matale ) că or să apară 
dificultăți economice și sociale... nu-s bani 
decât dacă ești blondă și din Pleșcoi (sta e,

leneșul la toate zice că nu poate)... hă, hă, 
hă... spusese Ia un moment dat Băsescu un 
banc cu el și Dumnezeu din care rezulta că 
nu se va sfârși criza în România hă, hă, hă, 
în mandatul Iui Dumnezeu...

Trăienel flotă dispărută hă, hă, hă a 
inventat în premieră mondială criza care 
hâhâie”. Hă, hă, hă să mori de râs nu alta, 
dacă nu te-ar apuca plânsu', la declarația 
politică a domnului deputat citită în 
Parlamentul României. Felicitări, 
combateți bine, da' dacă reacțiunca vă 
ridică imunitatea ori Cazacu vă sapă 
vârtos noi vă oferim pagina de bârfe a 
ziarului spre o behăială cât mai bengoasă. 
Oferta e valabilă numai pentru 
dumneavoastră, nu și pentru consilieri, că 
e criză mondială hă, hă, hă...

Faptul aproape (per) vers
# Aflată într-o profundă criză, 

Casa Județeană de Sănătate și-a 
redus programul zilnic la câteva ore. 
Contribuabilii veniți din tot județul 
rămân năuci la afișul de pe ușă, 
blestemându-și zilele că și-au mai 
pierdut degeaba o zi prin Deva. în 
schimb, beizadeaua unei somități 
din instituție lucrează din greu la 
contracte cu instituții ce iau bani de 
la CJAS (a se citi contribuabili).
• După ce au săpat de zor, au 

astupat la loc și iar au spart că au 
uitat ceva, angajații Hidrocon- 
strucția au reușit să monteze noile 
conducte pe strada Cioclovina, din 
Deva. Euforia victoriei nu a ținut 
însă decât până când maiștrii și 
muncitorii și-au strâns sculele și au 
plecat. Cei care au rămas, băștinașii, 
au constatat stupefiați că 
„specialiștii” au turnat tot ce au 

apucat în canalele de apă pluvială și 
le-au lăsat așa. Drept urmare, când 
plouă, pe stradă nu se mai poate 
circula. Așteptăm cu interes, 
recepția lucrării.

O La unul din magazinele 
PROFEsionale din Deva, o femeie a 
fost îmbrâncită și scoasă afară de 
agenții de pază deoarece ar fi avut 
tupeul să ceară bonul pe produsele 
achiziționate. Imediat, acesteia i s-a 
făcut rău, fiind dusă la spital. La fața 
locului a sosit și poliția. Așteptăm 
noul spot publicitar: Dacă bon de 
casă vrei, peste bot pe loc o iei/Și la 
vale și la deal, PROFE' ajungi la 
spital. Cumpără, bă!...

• Un control tematic privind 
contractele derulate cu finanțare 
europeană din toate domeniile: 
mediu, infrastructură, agricultură și 
sănătate, va poposi în curând și în 

Hunedoara, și va purica la sânge tot 
ce înseamnă fonduri europene. 
Gurile rele susțin că printre 
proiectele “vizate” s-ar număra 
gestionarea de către Consiliul 
Județean a fondurilor de finanțare a 
unei investiții la Spitalul Județean 
Deva, lucrări realizate de o firmă 
controlată de un consilier județean 
liberal, căruia i s-a « decontat» un 
avans mai mare decât cel prevăzut 
de normele europene, ulterior 
apelându-se la « suplimentarea » 
investiției cu o nouă « construcție ».

•Un alt proiect aflat în atenția 
controalelor ar putea fi cel privind 
realizarea drumului Vețel Muncelul 
Mic Poienița Tomii Feregi, 
câștigat “la mustață” de asociațiii 
(frații) TransConstruct Drupo și 
având o valoare de 10, 86 miliarde 
de lei.

• Și apropo de Drupo, oare or fi 
adevărate zvonurile privind faptul 
că această firmă a primit de la 
falimentara Drumuri Județene 
utilaje în comodat gratuit ? Noi nu 
credem așa ceva, dar nu băgăm 
mâna în foc...
• Transhumanța primarului de 

Hațeg de la liberali și pesediști s-a 
lăsat, pe lângă scandalul iscat în 
coaliție și cu revopsirea bordurilor 
din capitala Țării Hațegului din 
galben-albastru în roșu și negru. 
Aceasta probabil de bucuria unor 
liberali hunedoreni de frunte care au 
făcut fețe-fețe (roșii și negre) la 
noua culoare politică a primarului 
ex-liberal.
• De altfel, în curând vom reveni 

cu un material incendiar privind 
“regii asfaltului” din Hunedoara.
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C
omorile și tezaurele au stârnit de-a lungul 
veacurilor numeroase patimi, drame și 
controverse. Căutătorii de comori specializați 
pe acest domeniu au apărut, din câte se știe, prin secolul al 

XIX-lea, cu tot ce presupune această îndeletnicire: hărți, 
legende, aventuri, chiar și crime. în România apar legende 
despre căutătorii de comori celebri la începutul secolului al 
XX-lea, în special după 1920. După 1945, comuniștii 
români au instituit un puternic control asupra a tot ceea ce 
era metal prețios, iar căutătorii de comori au intrat într-un 
con de umbră. în paranteză, trebuie spus că puțin din aurul 
confiscat de comuniști a ajuns în vistieria statului, cea mai 
mare cantitate intrând în buzunarele celor care făceau 
investigațiile, fie procurori, fie milițieni.

După 1990 lucrurile s-au schimbat oarecum, oricare 

cetățean român având voie, teoretic, să caute averile 
ascunse de daci, haiduci, regi, revoluționari etc. Practic 
însă, șicanele au continuat și după ce a căzut Ceaușescu, atât 
în ceea ce privește legislația, foarte puțin permisivă, cât și 
modul în care acești oameni sunt tratați de oficialități. Asta 
a făcut ca toți căutătorii de comori din România să continue 
să se teamă de stat. De obicei, ei nu pot fi abordați decât 
printr-o recomandare specială venită din partea altui 
membru al grupului din care fac parte. Practic, sunt câteva 
mii de persoane care caută comori în toată țara, unii 
singuratici, alții în grupuri. Pentru unii este un hobby, 
pentru alții doar un mod de a te îmbogăți. Cei mai mulți sunt , 
în județele Constanța, Mehedinți, Caraș-Severin, Alba și 
Hunedoara.

Prima asociație de profil

Drept urmare, împătimiții căutători de comori și-au 
înființat în anul 2005 prima „Asociație a Căutătorilor de 
Comori și Tezaure din România”, ce numără câteva sute de 
membri. Aceștia au dreptul, oficial, să caute comori pe 
teritoriul țării și de asemenea au legitimații menite a-i feri 
de șicanele autorităților. Conform spuselor acestora, 
tezaurele scoase până acum la lumină nu reprezintă decât o 
mică parte din cantitatea de comori existente. Majoritatea 
acestora sunt dezamăgiți însă de prețul mic pe care statul îl 
plătește pentru obiectele istorice inestimabile descoperite.

De aceea, căutătorii de comori cer schimbarea legislației 
în sensul că acela care găsește comoara trebuie să devină 
proprietarul ei de drept, așa cum se întâmplă în celelalte 
state europene, iar dacă statul consideră că descoperirea 
trebuie să devină obiect de patrimoniu, să o achiziționeze la
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prețul de pe piața liberă.
Mai mult, căutătorii de comori se plâng de faptul 

că nu au voie să iasă cu detectorul de metale în teren 
fără a anunța autoritățile locale și poliția și sunt 
considerați potențiali infractori dacă sunt prinși cu 
ele în mașină. Spre comparație, în Germania, unde 
există 250.000 de cătători de comori, aceștia pot 
căuta oricând și cu orice aparatură doresc fără ca 
cineva să-i ia la întrebări. Nu este mai puțin adevărat 
că mulți „lucrează” sub înalta protecție a unor 
persoane influente politic, care primesc o cotă-parte, 
toate siturile arheologice fiind devastate de acești 
profanatori ai istoriei. Pentru cei mai mulți membri 
ai asociației, căutarea comorilor este arheologie, 
este un hobby. Aceștia organizează conferințe din 

doi în doi ani, unde fac schimburi de informații și 
chiar de tehnologie modernă, cele mai performante 
detectoare de metale „citind” până la o adâncime 
de 20 de metri.

Căutătorii de comori dacice

Mulți dintre cei pentru care căutarea de comori 
constituie doar un mijloc pentru a se îmbogăți, au ajuns în 
închisori. Celebri în acest sens sunt căutătorii de comori 
dacice, în ultimii ani zeci de hunedoreni fiind condamnați 
la pedepse cuprinse între 7 și 12 ani de închisoare și 
interzicerea unor drepturi după ce au făcut săpături ilegale 
în siturile arheologice, însușindu-și adevărate tezaure 
alcătuite din kosoni și brățări dacice pe care ulterior le-au 
vândut în străinătate. Vizate au fost îndeosebi cetățile 
dacice de la Costești, Blidaru și Sarmizegetusa Regia.

Mai recent, arheologii din Deva au descoperit noi 
săpături ilegale, de mari dimensiuni, efectuate de persoane 
necunoscute în cetatea dacică de la Ardeu, aflată la 25 de 
kilometri de Orăștie. Săpăturile au fost realizate într-o 
peșteră aflată la baza sitului arheologic, în care presupuși 
căutători de comori au înaintat pe o lungime de 15 metri și o 
adâncime de 7 metri. Din interiorul peșterii s-au dislocat 
aproximativ 15 metri-cubi de pământ și arocamente. 
Specialiștii au apreciat că săpăturile ilegale ar fi fost 
executate pe o perioadă de mai multe săptămâni. Acestea au 
fost semnalate de sătenii din localitatea Ardeu, cazul fiind 
prezentat de arheologi poliției, care a început o anchetă în 
acest sens. Nu se cunoaște valoarea materialului descoperit, 
dar plasarea peșterii sub c 
perspectiva depozitări 

valoroase din 
mm punct de vedere

I istoric. Cetatea
■ dacică de la 

I Ardeu este 
I una dintre 
I puținele

atea dacică Ardeu oferă 
aici a unor piese

existente la
nord de râul Mureș.

Cetatea era plasata pe 
■tîr calea de legătură dintre 

Munții Orăștiei și zona 
Auriferă din Munții 

Apuseni.
Situl arheologic este unul 

complex, care prezintă urme de 
locuire din preistorie, epoca 

dacică și chiar Evul Mediu.

Polițiștii de la Biroul Patrimoniu Național nu mai fac față 
valurilor de căutători „ilegaliști” care „lovesc” fulgerător și 
apoi se fac nevăzuți.

Comori descoperite prin capacitățipsi

La mare preț în rândul căutătorilor de comori sunt, pe 
lângă detectoarele performante și persoanele cu capacități 
psi deosebite ce localizează ușor tot ce se găsește sub 
pământ la adâncimi variabile. Căutătorii sunt și ei separați 
pe categorii, unii sunt simpli deținători de informații, 
respectiv cunoscători de legende sau posesori de hărți, alții 
se pricep la descântece (o comoară nu poate fi dezgropată 
oricum pentru că poate fi blestemată) iar alții, foarte rari, 
sunt oameni care știu să decripteze documentele secrete 
privind locurile unde sunt îngropate obiectele vizate, 

aceștia fiind denumiți îndeobște „nobili”.
Pe primul loc în topul celor mai râvnite tezaure se 

numără comoara lui Decebal, localizată de unii căutători 
în zona râului Sargeția, după unii actualul Strei, cel mai 
important curs de apă ce izvorăște din chiar inima 
masivului Șureanu, ori în cea a râului Grădiștii care 
trece aproape de fosta capitală a Daciei,, Sarmizegetusa 
Regia. Vizate sunt și râurile Sibișel, Cugir, Sebeș și Jiu 
ce sunt „vizitate” frecvent de căutătorii de comori. Pe 
malul Oltețului, din Munții Olteniei, în zona Peșterii 
Polovragi se fac intense căutări pentru descoperirea 
comorii lui Zamolxis. Legenda spune că locul era 
populat de eremiții daci iar aventurierii lacomi ce și-au 
încercat norocul ar fi avut parte de morți tragice.

La fel, comoara lui Dromihetes este localizată undeva 
în stânga și în dreapta Prutului, iar șantierul de la 
Comești, din județul Timiș, locul unde s-a descoperit 
cea mai mare fortificație medievală din Europa, este 
vizat de cei ce visează să descopere tezaurul lui Attila,

despre care se spune că ar fi îngropat aici o avere 
impresionantă. La mănăstirea Baia de Aramă se presupune 
că ar fi îngropat aurul domnitorului martir Contantin 
Brâncoveanu, iar în Munții Zarandului s-ar afla comoara 
haiducului Mantu, un personaj legendar al locului, fugit de 
pe moșiile grofilor.

Acestea sunt doar câteva dintre legendele care bântuie 
imaginația căutătorilor de comori încurajați și de 
descoperirile unor „colegi de breaslă”, descoperiri despre 
care poate nu vom afla niciodată niciun fel de informații, 
deoarece și aici, în rândul acestei adevărate „bresle”, 
tăcerea e de aur.

Adrian Rour
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Amenzile pentru casele neasigurate sunt... pe drum!
Cum stăm?!...

Doar un sfert din casele din România sunt 
asigurate. Resemnarea, dar și obișnuința de a 
se baza pe ajutoarele oferite de stat în caz de 
dezastre naturale, au fost cauzele care i-au 
făcut pe români să întârzie asigurarea 
caselor. însă, odată cu lansarea sistemului de 
asigurări obligatorii, proprietarii nu vor mai 
primi bani de la stat drept despăgubire, iar 
singura compensație va fi cea oferită de 
firmele de asigurări.

Termenul limită prevăzut pentru 
asigurarea caselor este 15 iulie. în prezent, 
ritmul de înscriere a urcat la 3.000 de polițe 
pe zi, de la circa 400 - 500 la începutul anului. 
Acestora li se adaugă alte 15 20% din
locuințe cu o asigurare facultativă, care o 
poate înlocui pe cea obligatorie (!).

Trebuie știut însă că, de regulă, 
companiile care oferă polițe facultative nu

includ în riscurile acoperite accidente care au 
probabilitate mare să se producă. Cele trei 
riscuri acoperite de polița obligatorie sunt 
cutremurul, alunecarea de teren și 
inundațiile. în lipsa unui grad mare de 
subscriere, asigurarea obligatorie este, 
practic, ineficientă.

Se anunță amenzi!

După 15 iulie, primăriile ar trebui să 
consulte baza de date a PAID, pentru a vedea 
care sunt proprietarii fără asigurare pentru 
casă. Statistica PAID include însă doar 50% 
din proprietățile din România. Cel puțin 
teoretic, primăriile vor putea verifica pe site 
cine nu a încheiat o poliță obligatorie de 
asigurare. Acele primării care au trimis 
datele despre persoanele care trebuie să 
încheie asigurare vor vedea listele cu 
neasigurații, în timp ce primăriile care nu au

trimis date vor vedea listele cu cei care au 
încheiat asigurare. Pornind de la aceste date, 
primăriile pot aplica amenzi celor care nu 
sunt asigurați, dacă aceștia nu au încheiată, 
pe de altă parte, o poliță facultativă. 
Cuantumul amenzilor se așteaptă să fie 
stabilit printr-un act guvernamental, dar este 
posibil ca acesta să lase totuși primăriilor 
libertatea de a a avea ultimul cuvânt de 
spus...

Companiile care încheie polițe 
obligatorii de asigurare sunt: ABC Asigurări, 
Astra Asigurări, Ardaf, Carpatica Asig, 
Certasig, City Insurance, Credit Europe 
Asigurări, Euroins România, Generali, 
Grawe România, Groupama România, 
Uniqa Asigurări și Platinum asigurări. 
Polițele de asigurare au valori de 10 sau 20 de 
euro și oferă despăgubiri de maximum 
10.000 sau 20.000 de euro.

INutilitatea site-urilor pentru 
locurile de muncă

Este deja un lucru la modă, ca rezolvarea problemelor de orice fel să se reducă 
la căutarea de soluții pe Internet. Uneori, acest lucru chiar funcționează. însă, 
tocmai chestiunile vitale pentru noi, cum ar fi categoric găsirea unui loc de muncă 
viabil, rămân în continuare o nebuloasă, cu atât mai mult cu cât ne bazăm și aici tot 
pe Internet! S-a făcut și se face într-un mod de-a dreptul agresiv, reclamă în mass
media, unor site-uri dedicate căutării de locuri de muncă. Sunt, bineînțeles, o 
grămadă de astfel de site-uri, dar printre cele care revin obsesiv în atenția opiniei 
publice, amintim: EJobs, TJobs, MyJob.

Personal, am aplicat (și nu sunt un caz izolat, vă asigur), pe site-urile num.iȘs 
mai sus, în ultimele trei luni de zile. La completarea CV-ului, datele principale au 
fost: Sex: M; Vârsta: 41; Studii. Medii; Activitate profesională: (...); Limbi 
străine: Engleza, Franceza. Ca si preferințe pentru un loc de muncă, am bifat cam 
tot ce mi s-a părut acceptabil ca decent și aducător de venit. Ce a ieșit, la alertele 
primite pe adresa de e-mail, se poate numi de-a dreptul jalnic. După cum se poate 
vedea și în extrasul de pagină de e-mail de acest gen, ofertele sunt ori unele 
inoperabile, fiind vorba de necorelarea cu datele introduse pe site, ori altele care 
impun comisioane și, mai flagrant, a se lua legătura telefonic la numere cu tarif 
greu de acceptat. Pe scurt, ceva de genul: dansatoare (!), cameriste (!) ș.a. 
asemenea, în țări unele europene, altele precum Abu Dhabi, Dubai, ori... 
Afganistan. Ar mai fi și locuri de muncă într-adevăr de invidiat, dar pentru care în 
mod evident se cere 0 experiență fantastică, ceea ce: „ia de unde nu-i”, drept pentru 
care numai chior trebuie să fie administratorul de site, pentru a putea să bată câmpii 
înașahal!... .
X. Alexandru R. David s'

Ce este mai rentabil: 
întreprindere individuală 

sau întreprindere familială 
întreprinderea individuală și întreprinderea familială sunt 

reglementate de Ordonanța de Urgență nr. 44/2008 privind 
desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, 
actualizată. întreprinderea individuală este constituită de un 
întreprinzător persoană fizică, în vreme ce întreprinderea 
familială este constituită din doi sau mai mulți membri ai unei 
familii. întreprinderea individuală poate angaja terțe persoane cu 
contract individual de muncă, înregistrat la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă, potrivit legii. întreprinderea familială nu 
poate angaja terțe persoane cu contract de muncă, în cadrul 
acesteia putând lucra doar membrii familiei, cu condiția ca 
aceștia să fi fost prevăzuți în prealabil în acordul de constituire, 
întreprinderea individuală și întreprinderea familială plătesc 
impozit pe venit, taxa pe valoarea adăugată în cazul în care se 
declară plătitori de TVA sau în cazul în care depășesc plafonul 
prevăzut de lege. Totodată aceste tipuri de întreprinderi mai 
plătesc taxe și impozite locale. De asemenea, trebuie precizat că, 
după caz, acestea vor achita și contribuții salariale. Totodată, în 
funcție de specificul activității, este posibil ca firmele să 
plătească și alte taxe.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:
• audit financiar-contabil
• audit asupra conformității
• planuri de afaceri
• studii de fezabilitate 
•documentații pentru finanțări
• expertiză contabilă
• consultanță economico-financiară
• evaluări
• consultanță fiscală
• fuziuni, divizări

Administratori
Deli-Maria ALIC
economist, expert contabil, 
auditor financiar, evaluator,

loan PARALESCU
economist, expert contabil, 
auditor financiar, evaluator, 

practician în insolvențâ

QUANTUM EXPERT
J20/40/2000
C.U.I.: RO 126 00149 
Deva, str. Mârâști, bl. D3, 
ap.44, parter
Tel/fax: 0254- 231680 • 
Mobil: 0730- 009907; 
0730-009901

Telefoanele 
mobile și 
cancerul

Anunțul cercetătorilor din cadrul 
Organizației Mondiale a Sănătății, 
conform căruia radiațiile provenite de 
la telefoanele mobile reprezintă un 
posibil risc cancerigen, a provocat o 
oarecare teamă în rândul utilizatorii de 
telefonie mobilă, adică aproape toată 
populația Globului.

Telefoanele în sine nu sunt 
neapărat dăunătoare, ci radiațiile 
emise de acestea, care sunt absorbite 
de corpul uman. Cu toate acestea, 
analizând nivelul de radiații, se poate 
constata că fiecare telefon în parte 
emite o anumită cantitate.

CNN a publicat o listă cu «ece 
telefoane care emit cea mai mare 
cantitate de energie de radiofrecvență 
și zece telefoane care cel mic nivel de 
radiații.

Cifra din dreptul fiecărui telefon 
reprezintă rata de energie 
radiofrecvență pe care corpul o 
primește de la telefon. Cu cât numărul 
este mai mic, cu atât mai mică este 
expunerea la radiații. Spre exemplu, 
pentru ca un telefon mobil să 
primească dreptul de a fi vândut în 
Statele Unite, nivelul maxim al ratei de 
energie radiofrecvență trebuie să fie 
sub 1,6 wați pe kilogram.

Trebuie să avem însă în vedere că 
nivelul expunerii la radiații este 
influențat de modul în care folosim 
telefonul. Spre exemplu, atunci când 
conexiunea este slabă, telefonul va 
transmite mai multe radiații. Lista de 
mai jos a fost întocmită de 
"Environmental Working Group", pe 
baza datelor furnizate de către 
producătorii de telefoane mobile din 
SUA, până în luna decembrie, ceea ce 
înseamnă că modelele mai noi nu sunt 
trecute

Lista telefoanelor cu 
cele mai scăzute 

niveluri de radiații 
5

LG Quantum

Casio EXILIM

0.35 W/kg

O.53W/kg

Pantech Breeze II 
(P2000)

0.55 W/kg '0

Sanyo Katana II 0.55 W/kg

Samsung Fascinate

Samsung
Mesmerize (Galaxy
S)

0.57 W/kg ,

0.57 W/kg .... . J

Samsung SGH-a197

Samsung Contour 
(SCH-R250)

0.59 W/kg

0.60 W/kg :

Samsung Gravity T 
(SGH-T669)

Motorola 1890

0.62 W/kg

0.63 W/kg ■

Samsung SGH-T249 0.63 W/kg ș \ j

LG dLlte (GD570) 0.67W/kg
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Cum putem întâmpina marea criză

Șansa istorica a României, agricultura și clasa mijlocie
Reputatul expert ONU în dezvoltare 

durabilă, dr. Călin Georgescu este una dintre 
„eminențele” românești care ne reprezintă la 
scară mondială. Reproducem mai jos câteva 
din ideile acestui reputat specialist cu 
„viziune”, care se constituie într-un excepțional 
mesaj adresat actualei clase politice autohtone 
care se complace într-un diletantism economic 
ce a transformat o țară prosperă într-o „feudă” 
a FMI-ului și veroaselor bănci internaționale.

Prioritățile lumii sunt acum: Hrana, Apa, 
Energia și Protecția Mediului

Prioritățile lumii sunt acum: 1) hrana/apa, 2) 
energia și 3) protecția mediului. în următorii 30 de 
ani apa va fi o resursă mai importantă decât petrolul. 
Criza alimentara care urmează în 2018 - 2020 va fi cu 
MULT mai gravă decât criza actuală sau decât criza 
petrolului! Cea mai importantă investiție pentru viitor este 
investiția în educație și știință, competitivitatea este cheia 
succesului. Categoric neoliberalismul trebuie să dispară, 
deja este un sistem nefuncțional, depășit. Sistemul de 
consum construit în ultimii 100 de ani e greșit. Solul, cei 25 
de cm care hrănesc globul, este aproape distrus de 
chimizare, în acest sol forțat la limitele sale, doar 
organismele modificate genetic vor mai supraviețui, ceea 
ce va fi cât se poate de tragic pentru omenire, hrana nu va 
mai fi naturală. Efectele secundare ale acestei hrane 
artificiale vor fi catastrofale, acest lanț de probleme vor 
genera Marea Criză.

Natura nu produce deșeuri, omul sufocă natura cu 
deșeurile sale. Este imposibil să continuăm 
supraviețuirea actualei civilizații dacă nu reușim să 
protejăm natura. Momentan, România nefiind 
competitivă, nu există pe piața internațională, nu poți să te 
așezi la masa negocierilor dacă nu ai nimic de oferit. Totul 
este o cursă atletică, poți să fii în plutonul de vârf, poți să 
trenezi la coadă, România se află în tribune, e doar 
spectator acum. Având în vedere cele 3 mari priorități 
pentru supraviețuirea omenirii, România are marea șansă 
să devină competitivă global prin resursele pe care le are: 
apa, pământ/sol, inteligență, cu condiția ca un stat 
responsabil să poată planifica strategii pe termen de 30-50 
de ani. Comisia Europeană și NATO nu sunt obiective, ar fi 
trebuit să fie doar mijloace, greșit au fost considerate 
obiective strategice. Alergând după mijloace s-au pierdut 
obiectivele. Am aderat la Uniunea Europeană dar nu ne
am integrat. Raportat la necesitățile viitorului, în 4 ani 
România poate să devină lider european, poate să aj ungă în 
plutonul fruntaș. Cu 3.1 milioane ha cernoziom 
ciocolatiu, cel mai bun din lume, în stare impecabilă, cu 
9,7 milioane ha total arabil, cu rezervele sale de apă,

România poate produce de 3 - 4 ori mai mult decât 
consumă, toată țara poate trăi din economia a 3 județe, deși 
acum acest fapt pare incredibil.

Soluția: distribuirea proprietății productive la sate unde 
este un potențial absolut remarcabil. Discutăm de 
capitalism mic la firul ierbii, de o economie civică, care 
înseamnă întărirea în special a clasei de mijloc. în acest 
moment România are 5% clasă de mijloc față de Germania 
care are 92% clasă de mijloc. Distributismul, această 
distribuire către clasa de mijloc a proprietății 
productive, este absolut sigur, șansa României. Soluția 
constă în raportarea statului responsabil la acest 
producător mic ajutându-1 în toate felurile posibile inclusiv 
la asocieri, dezvoltând un sistem economic de jos în sus 
care să-i facă pe toți bogați. Ajutând clasa micilor 
producători statul va ajuta capitalul național.

Marele eșec al României din ultimii 20 de ani 
constă în desființarea capitalului național, lipsa clasei 
de mijloc, noi nu mai producem nimic. Singura noastră 
șansă, nu există altă alternativă, este ca România să devină 
competitivă global ca producător de hrană, doar așa se 
poate atinge în 2030 ținta în alergare un nivel de viață cel 
puțin la jumătatea mediei europene. Această țintă se poate 
atinge într-o singura generație, chiar dacă fondul 
internațional este foarte instabil. Cu această nișă 
imbatabilă România se va putea așeza la masa Comisiei 
Europene devenind un partener egal pe termen lung.

Acest mare eșec s-a petrecut prin ’’deprofesionalizarea” 
clasei politice din ultimii 20 de ani. Statul român este în 
derivă și în faliment, trăiește pe datorie. Soluțiile ’’oferite” 
de politicieni sunt soluții pentru „Ei” și nu pentru țară, 
loialitatea lor este față de ’’partid” și nu față de țară. Iar 
oamenii calificați pleacă: există 10.000 de profesori 
universitari în lume plecați din România, la Microsoft a 
doua limbă oficială este limba română... Brâncuși 
exprimă geniul poporului român când se îngrijorează „ce 
mă fac, când va da gloria peste mine?” Un artist fără 

smerenie intelectuală, când se va considera artist nu mai 
are cum sa fie artist. în România s-a pedalat total pe 
proiecte individuale, totul s-a transformat în profit 
imediat, uitându-se de proiectele comunitare spre binele 
cetății.

Cel mai mare miracol românesc nu a fost trecerea 
de la feudalism la capitalism, tardivă, parțială și deloc 
ireversibilă. Ci explozia culturală, științifică venită ca o 
furtună, născută ca din senin la jumătatea secolului 19. 
într-o țară care importă din Occident mașinile industriale 
împreună cu tot cu mecanici, apar ingineri de geniu, într-o 
țară ce se baza mai mult pe vraci și doftoroaie apar 
deschizători de drumuri în medicina modernă universală, 
într-o țară având ca principal mijloc de transport carul cu 
boi apar constructorii de avioane, într-o societate a 
imobilismului apar mari exploratori ai lumii. Pictorii, 
sculptorii, scriitorii, oamenii de știință și inginerii români 
au dovedit între 1860 și 1914 că ei reprezintă adevărata 
valoare a unei națiuni. Să comparăm ultimii 20 de ani cu 

anii de vârf ai României, 1918 - 1938, în acei 20 de ani 
România a atins maximul său!

Ce ne poate scoate din parametrii actuali, din 
pasivitate si fatalism, ce mai poate stârni entuziasmul 
nației? Un mare proiect național, care poate transforma 
România în 4 ani de zile în lider național! Pentru că 
România are ceea ce alții nu au, nu pot să aibă. Europa 
poate deveni dependentă de pământul, solul nostru. Prin 
hrana pe care o putem produce, putem obține leadership 
european, cu aceste resurse corect exploatate putem 
negocia orice. Un mare proiect național la care să cupleze 
toți, de la vlădică la opincă și în paralel investiția în 
educație fără care nimic nu poate exista. Poporal român 
trebuie sa fie iubit ca să fie schimbat, nu schimbat ca să fie 
iubit.

Ca și mărime a resurselor, ca și viteză de adaptare, la 
viteza cu care în România această nișă s-ar putea 
exploata, România are ceea ce nu prea mai au alte țări din 
Europa. O țară agrară nu înseamnă țară subdezvoltată, ca 
sa faci agricultură îți trebuie industrie. Piesa de rezistență 
va fi ajutorul dat mediului de afaceri, reformele nu se pot 
face cu o populație nemulțumită, acum polarizarea dintre 
bogați și săraci este atât de mare că nu poate duce la nimic 
bun. Un guvern de tehnocrați ar putea fi util doar pe o 
perioadă scurtă și cu un contract de management precis, 
care să pregătească apoi alegeri bine organizate. încă se 
mai pot găsi soluții practice la problemele României.

Mediul de afaceri și industria sunt esențiale însă 
stâlpul acestui mare proiect național ar fi economia 
civică, distributismul, modul în care micul proprietar se 
dezvoltă în această țară, ajutând la creșterea clasei mijlociii 
inexistente în acest moment. Clasa mijlocie reprezintă 
esența democrației, esența funcționării instituțiilor 
democratice.

Uniunea Europeană și Spațiul Schengen la un pas de desființare
„Ne aflăm în fața riscului real ca pentru prima dată întreaga zonă euro să intre în 

faliment”, scrie ministrul german al Finanțelor, Wolfrang Schlaube într-o scrisoare 
confidențială către Jean Claude Trichet, președintele Băncii Centrale Europene. Datoriile 
Greciei, ce echivalează cu 150% din PIB-ul acestei țări, urmate de prăbușirile Portugaliei, 
Islandei, Irlandei sunt semnele rău prevestitoare. La orizont se întrevăd crizele economice 
din Spania și Italia. înainte de toate, euro a fost o alegere politică iar artizanii acestei 
construcții se confruntă astăzi cu un eșec zdrobitor. Unii oameni politici au avertizat de la 
bun început că moneda nu era viabilă. Zona euro a ajuns în prezent cea mai slabă din lume, 
devansând SUA.

Euro a condus la fragmentarea popoarelor, la convulsiile sociale prin care trec astăzi 
Grecia, Spania, Portugalia și Irlanda, unde sistemele de protecție socială s-au prăbușit, 
scad pensiile, ajutoarele de șomaj și multe alte indemnizații. Drept urmare, până în 2014, 
euro ar putea deveni o monedă moartă prin retragerea celor mai industrializate țări, Franța, 
Germania ori Marea Britanie. Nici Uniunea Europeană nu-și mai are rostul, fiind o 
structură totalitară. Să fie clar, nu sunt anti-european, dar sunt pentru o altă Europă,, altfel 
decât cea care ne-a fost impusă cu de-a sila. Pentru aceste lucruri ar trebui schimbate 
regulile Uniunii Europene și renegociate tratatele Schengen. De asemenea, toți emigranții 
care în termen, să zicem, de 7 8 luni nu și-au găsit un loc de muncă vor trebui să se întoarcă 
în țara de origine, deoarece contribuabilul francez, de exemplu, s-a săturat să le susțină 
existența. Va trebui însă, să amplificăm sistemul de preferință națională în sensul că fiecare 
loc de muncă vacant va trebui să fie oferit în primul rând francezilor și abia mai apoi 
emigranților.

în ceea ce privește Noua Europă pe care o vizăm, aceasta trebuie să fie una a națiunilor 
suverane care să nu fie obligate să aplice tot felul de directive europene idioate și mai ales 

fără a consulta voința poporului. De asemenea, trebuie asigurate suveranitate monetară și 
bugetară, nu să fie impus un buget european. Nu în ultimul rând, trebuie respectată 
suveranitatea teritorială, pentru că fiecare țară trebuie să fie liberă să decidă cine intră și 
cine rămâne pe teritoriul său național. La fel și suveranitatea legislativă, deoarece unele 
directive europene contravin legislațiilor naționale. Spațiul Schengen a avut influențe 
nefaste și asupra luptei împotriva terorismului și a drogurilor, deoarece statele componente 
nu au mai avut posibilitatea de a-și controla cum știu mai bine, granițele.

De la introducerea euro, lucrurile s-au schimbat din ce în ce mai rău. Multe state aveau 
excedent. Acum au deficit. Pe urmă, diferențele uriașe de salarii între Vest și Est au condus 
la pierderea a milioane de locuri de muncă de către țările puternic industrializate în 
favoarea țărilor care au costuri de producție foarte scăzute.

în ceea ce privește FMI, această instituție nu mai este ceea ce era la început, salvatorul 
unui stat aflat în dificultate economică, dar care lăsa acel stat să-și păstreze suveranitatea 
economică. Astăzi a devenit o unealtă în favoarea piețelor financiare internaționale, un 
„cămătar” ce vine în casă și-ți spune: „vinde televizorul, mașina de spălat și mobila, pentru 
a-mi recupera cât mai repede banii...”. De aceea, FMI trebuie să dispară pentru că nu-și 
mai are rostul.

Acestea ar fi bazele conceptuale ale Noii Europe. Falimentul zonei euro conduce la 
schimbări radicale. Piața globală nu acceptă uniformizarea ci mai degrabă diversitatea și 
originalitatea. Succesul ține cu cei ce își pun în valoare personalitatea proprie și modele 
originale.

Francois Perin
membru al Frontului Național
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EXPOZIȚIE DE EXCEPȚIE

O LUME PIERDUTĂ SI REGĂSITĂ PE STICLĂ

Galeria de Artă „Forma” din Deva a fost gazda 
primitoare a unei expoziții cu o semnificație aparte. Este 
vorba despre expoziția de pictură țărănească pe sticlă a 
pictoriței Mihaela Bercea din Cluj-Napoca, născută la Brad 
dar stabilită în capitala culturală a Ardealului, odată cu 
terminarea facultății. De altfel, reîntâlnirea cu publicul 
devean iubitor de artă a fost una plină de emoție izvorâtă 
atât prin prisma lucrărilor cu tematică naiva expuse, în care 
leit-motivele unei lumi arhaice sunt dezvoltate cu o 
extraordinară fervoare, vivacitate și chiar frenezie de către

Mihaela Bercea cât și de interesul, puterea 
de percepție și bucuria, în ultimă instanță, a 
celor prezenți, aflați la prima întâlnire cu o 
creatoare autentică.

Există în mărturia Mihaelei Bercea un 
fragment care vorbește de la sine despre 
setea organică și pictură, nesatisfăcută 
niciodată pe deplin și în consecință 
exprimată pe nerăsuflate. Pentru că îl 
consider esențial pentru înțelegerea 
parcursului ei artistic, îl voi reproduce 
integral: „Mi-am descoperit pe la trei ani 
pasiunea pentru culori, vopsele de orice 
tip, am început prin a face portrete 
colegilor de grădiniță, ale actrițelor în 
vogă, rudelor și prietenilor, am vopsit 
strident gardul curții și cușca câinelui, 
apoi la școală m-am prins mereu în 
competiții, străduindu-mă ori de câte ori se 

punea de-un concurs de desen, preocupată fiind să 
inovez, să concep, să șochez chiar, prin rigoare sau, 
dimpotrivă, prin nonconformism. Am desenat planșe 
școlare, panouri publicitare, am ilustrat reviste, în 
facultate am făcut ani la rând caricaturile pentru „gazeta 
de perete”, am avut mereu în jurul meu creioane colorate 
și vopsele. Am pictat pe pânză, pe rochii, pe carton, pe 
lemn și am ajuns la sticlă. ”

Reproducem mai jos impresiile Ioanei Popescu, de la 
Muzeul Țăranului Român, care menționa:

„După descoperirea sticlei, urmează pentru Mihaela 
Bercea adevărata perioadă de explorare. Mai întâi se 
documentează în arhivele muzeelor și în expoziții, biserici 
și târguri, studiază albume și texte de specialitate. 

Colecționează un 
repertoriu impre
sionant de modele 
tradiționale, pe care 
însă nu se mulțu
mește să le repro
ducă, ci le redimen- 
sionează, le inter
pretează, le frag
mentează, le com
bină și, mai cu 
seamă se inspiră 
pentru crearea unor 
modele noi, atât 
pentru icoane cât și 
pentru teme 
laice. învață 

meșteșugul încercând și lucrând, la fel 
cum îl descoperă meșterii țărani de 
odinioară. Fierbe acasă clei de oase, taie 
șipci de lemn și șasiuri, cu o forță, 
îndemânare și determinare mai degrabă 
bărbătești. Lucrând și continuând să 
studieze, ajunge la înțelegerea 
stilizărilor, pe care le abordează apoi 
inclusiv ca principiu de viață, cum foarte 
frumos spune chiar ea. Pe parcurs ajunge 
la anumite teme predilecte, care se nasc 
din maturizarea vizuală a unor impresii, 
sau a unor teme preluate fragmentar, 
teme cu care deja se identifică și pe care

intenționează să le dezvolte în timp. Așa se nasc 
„îngerii păzitori”, sau „Miresele triste”. 
Experimentând, ajunge să preia detalii mai degrabă 
nesemnificative din tiparele icoanelor țărănești 
tradiționale, pe care le autonomizează, le 
încadrează cu motive vegetale și obține seria 
„Animale”, lucrări destinate copiilor.

Am întrebat-o dacă lucrează sub influența cererii, 
care, în cazul ei este foarte mare. Mi-a răspuns cu o 
frază care exprimă un crez: „cred că succesul este 
în bună măsură proporțional cu dimensiunea 
motivației persoanei care pictează, cu doza de 
„jertfă” de timp, de preocupare și implicare; în 
ceea ce mă privește am simțit răspunzându-nti-se 
cu generozitate, fără explicații. Oricum, eu trăiesc 
cu și din pictură, și cum mi-am propus la un 
moment dat să „esențializez” în viața personală și 
implicit în ceea ce lucrez, nu spun c-am reușit, dar 
sunt „pe cărare”. ”

W® M 1

LT1

Biografie

Mihaela Bercea
Data și locul nașterii: 17 aprilie 1960, Brad, Jud. I 
Hunedoara
Studii: Facultatea de Farmacie Cluj, promoția I 
1985;

Școala de Arte Cluj pictură, promoția 2004. |

Activitate artistică:

Expoziții de grup: * |
Uniunea Artiștilor Plastici; Asociația Artiștilor I 
Plastici; Saloanele de iarnă ale medicilor 
plasticieni; Muzeul Etnografic Cluj; Muzeul | 
Țăranului Român București; Muzeul satului | 
București; Muzeul Țării Crișurilor Oradea; I 
Muzeul „Astra” Sibiu; Muzeul Etnografic I 
Timișoara; Teatrul „Odeon” București; Munchen | 
Germania;Udine Italia; Ierusalim Israel.

Expoziții personale:
1993,1994 Muzeul Etnografic Cluj;
1997 Primăria Cluj; 
2003 Muzeul Țăranului Român București; 
2004Angouleme Franța.

Lucrări în colecții particulare din România, [ 
S.U.A., Franța, Italia, Spania, Germania, Suedia, [■ 
Grecia, Japonia și Muzeul Luvru Paris, Muzeul ț 
Civilizației Europene și Mediteraneene Marsilia, J 
Muzeul Sticlei Osaka.

CM K
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La Densuș s-au întâlnit „Fiii satului"

C
omuna Densuș este așezată la 
poalele Munților Poiana Ruscăi, 
ramificațiile masivului muntos având 
forma unui evantai și ce se pierde în depresiunea 

Țării Hațegului.
în analele istorice, Țara Hațegului este 

pomenită prima oară la 1247, când preotul Dalb, 
din Densuș, făcea parte dintr-un Scaun de 
judecată. Localitatea se întinde pe o suprafață de 
13.612 hectare și se compune din șapte sate: 
Densuș, Criva, Hățegel, Peștenița, Peșteana, 
Poieni și Ștei. Aceste așezări se situează la o 
altitudine cuprinsă între 400 și 600 de metri, în 
ele locuind circa 2.100 de locuitori. în satul Ștei 
funcționa o renumită fabrică de cherestea, care, 
din păcate, a dispărut.

Pe raza comunei mai există și alte obiective 
turistice de larg interes, în frunte cu renumita 
biserică din Densuș.

Timp de două zile comuna Densuș s-a aflat în 
mare sărbătoare. Aflată la cea de-a șasea ediție 
„întâlnirea cu Fiii satului”, a adunat pe 
meleagurile natale o parte dintre cei risipiți prin 
alte colțuri ale țării. Primăria Densuș, prin 
primarul SORIN ȘTEFONI, a fost gazda 
principală , dar și principalul organizator al 
acestei ediții alături de Consiliul local. Sâmbătă 
seara s-a desfășurat o discotecă în aer liber, iar în 
ultima duminică a lunii iunie, au avut loc 
meciuri de fotbal între echipele din satele 
comunei precum și un concurs de biciclete, pe 
etape de vârstă: 4-8 ani, 9-11 ani, 11-14 ani și 15 
60 ani. Câștigătorii au fost premiați cu diplome, 
biciclete, tricouri și premii în bani. Tot cu 
această ocazie a avut loc și inaugurarea terenului 
de fotbal din comună. în partea a doua a 
programului printre mici și bere cei prezenți la 
sărbătoare s-au putut delecta cu melodiile lui 
Lucian Drăgan, dar și ale Danielei Tămăuceanu 
și Violetei Daminescu acompaniați de orchestra 
“Pădureanca” și ansamblul cu același nume.

Cu toate că norii își făceau de cap și au mai 
căzut și câțiva stropi de ploaie, cei prezenți au 
rămas să sărbătorească până târziu în noapte cu 
formația “Pragul de sus” și cunoscutul interpret 
de muzică folk Vasile Șeicaru.

Stejărel Ionescu

CM K
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Tot mai multe cauze de cancer, în jurul nostru!

Moștenirea genetică are o contribuție de circa 20% 
în apariția celor mai multe tipuri de cancer. Decisiv în 
declanșarea acestor boli este deci stilul nostru de viață și 
mediul în care trăim.

Alterarea codului genetic se poate produce oricând pe 
parcursul vieții, factorii responsabili pentru mutațiile 
genetice cancerigene fiind toate tipurile de poluanți: cei 
din atmosferă, prezenți în aerul pe care îl respirăm și care 
pot duce la cancer pulmonar, cei din mâncare, ce 
acționează negativ asupra sistemului endocrin și cei din 
cosmetice, suspectați pentru mai multe tipuri de afecțiuni 
maligne.

Radiațiile ultraviolete modifică ADN-ul

Razele ultraviolete ale soarelui pot deveni factori 
declanșatori ai cancerului, deoarece pot altera codul 
genetic. Cele mai expuse persoane sunt cele cu alunițe, 
persoanele cu tenul alb și cele cu părul roșcat. Statistic, 
jumătate din cazurile de melanom sunt produse de 
expunerea necontrolată la soare.

Pe lista factorilor dovediți a fi cancerigeni a fost inclus și 
solarul. Totuși, aproape orice tip de cancer de piele poate fi 
prevenit. Iar cea mai simplă metodă este excluderea totală 
a solarului, evitarea expunerii îndelungate la razele solare 
și folosirea cremelor cu factor ridicat de protecție. Cremele 
fotoprotectoare trebuie aplicate vara, de câte ori ieșim din 
casă, în intervalul orar 10 16 și, obligatoriu, atunci când 
mergem la plajă.

Razele X se cumulează în organism

Efectuarea frecventă a investigațiilor imagistice, 
precum radiografiile și tomografiile, crește riscul de 
cancer. De aceea, sunt indicate doar în caz de strictă 
necesitate și numai la recomandarea medicului. Din 
categoria investigațiilor iradiante fac parte și 

mamografiile. Recomandarea de a face o investigație 
imagistică la minimum 6 luni nu reduce pericolele, fiindcă 
radiațiile se cumulează în corp, dar reprezintă un 
compromis între beneficiu și risc, sunt de părere 
specialiștii.

Și electrocasnicele ne iradiază

Orice tip de dispozitiv electric emite unde 
electromagnetice cu potențial cancerigen atunci când se 
află în priză. De altfel, Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS) încadrează câmpul electromagnetic în categoria 
2B, cea a factorilor posibili cancerigeni. Este vorba despre 
aparate precum cuptorul cu microunde, radioul, 
televizorul, calculatorul de birou sau laptopul. Orice 
persoană este expusă într-o mai mică sau mai mare măsură 
acțiunii acestui câmp de radiofrecvență, riscul crescând pe 
măsură ce expunerea se face mai des.

Câmpul electromagnetic poate interfera cu procesul de 
diviziune celulară, afectând transcripția ADN-ului și 
crescând riscul apariției unor defecte genetice. 
Reprezentanții OMS au clasificat recent și telefoanele 
mobile în categoria factorilor cu risc posibil de apariție a 
cancerului, mai exact a tumorilor cerebrale. Dar și stâlpii 
de înaltă tensiune și antenele de telefonie mobilă sunt 
periculoase pentru sănătate. Recomandările experților 
sunt ca aceste antene să nu fie amplasate la o distanță mai 
mică de 100 de metri de clădirile rezidențiale, iar în 
privința undelor electromagnetice emise de liniile de 
înaltă tensiune există reglementări stricte care urmăresc 
reducerea expunerii.

Plasticul, periculos la căldură

Un raport realizat în cadrul unor programe specifice 
arată că expunerea îndelungată la bisfenol și la ftalați, 
substanțe care se găsesc în compoziția recipientelor din 

plastic, poate favoriza apariția cancerului. Aceste 
substanțe sunt compuși neurotoxici și cancerigeni 
demonstrați, care se găsesc în toate ambalajele din 
policarbonați, iar efectul lor se intensifică la temperaturi 
mari sau în urma expunerii la soare. Pentru a reduce gradul 
de expunere la aceste substanțe, experții spun că ar trebui 
evitată încălzirea alimentelor în caserole din plastic la 
cuptorul cu microunde.

Alimentele procesate, de evitat

O contribuție la apariția cancerului o are și consumul 
excesiv și îndelungat de alimente procesate, care conțin 
ingrediente de alimente procesate, care conțin ingrediente 
de tipul conservanților sau potențiatorilor de arome. Deși o 
parte din aditivii găsiți în alimentele procesate sunt 
naturali, majoritatea coloranților, îndulcitorilor, aromelor, 
conservanților, acizilor, agențilcr de maturare, de afânare 
și a emulsificatorilor sunt produse sintetice. Iar 
acumularea lor în organism ne pune sănătatea în pericol, 
fiindcă la niveluri ridicate au un caracter potențial 
cancerigen și mutagen.

Fumatul și alcoolul ucid în timp

Potrivit specialiștilor, nicotină, drogul care ține 
fumătorul dependent, este substanța cea mai puțin 
cancerigenă dintre cele care se găsesc în fumul de țigară, în 
număr de 64, precum benzen, formaldehidă, cianuri, DDT, 
poloniu sau cadmiu. Acestea permit generarea de mutații 
la nivel celular, conducând la apariția tumorilor la nivelul 
plămânilor.

Pe de altă parte, consumul excesiv de alcool poate duce 
în timp la apariția cirozei hepatice, a cancerului pancreatic, 
dar și a celui oral, mai ales dacă abuzul de alcool este 
asociat cu fumatul.

Contra colesterolului: 
roșii sau medicamente?

Licopenul, o substanță din compoziția roșiilor, ar 
putea lua foarte bine locul medicamentelor administrate 
pentru scăderea nivelului de colesterol rău din sânge. 
Este ceea ce demonstrează un recent studiu australian.
Este o veste bună pentru persoanele amatoare de roșii proaspete. Dar trebuie știut că 
inclusiv sucul din alte legume bogate în licopen contribuie la menținerea în limite normale 
a colesterolului rău.

Potrivit studiului realizat de cercetătorii australieni, pe un lot de 700 de persoane, 
licopenul din compoziția roșiilor are efect identic cu cel obținut prin administrarea 
medicamentelor anti-colesterol. Fie licopenul din roșii, fie statinele (medicamente anti- 
colesterol), ambele reușesc să coboare nivelul colesterolului rău cu aproximativ 10%. 
Pentru diminuarea nivelului de colesterol rău, este necesar să consumăm zilnic până la 25 
mg de licopen. Această cantitate este obținută din 50 de grame de pulpă de roșii sau 100 ml 
de suc de roșii preparat ca pentru supa de roșii sau bând 300 ml de suc de roșii proaspete. 
Așadar, o rețetă plăcută la gust, ieftină, fără efecte adverse și la îndemâna oricui.

în acest sezon, putem recurge și la alte legume sau fructe ce conțin licopen. Această 
substanță este un fitonutrient care dă tomatelor culoarea lor roșie. Este un membru al 
familiei carotenoidelor, pigmenți care dau culoarea galben-portocaliu multor legume și 
fructe. într-un top al vegetalelor cele mai bogate în carotenoide, în vârf se plasează 
pepenele verde, pomelo, papaia, morcovul, caisele, căpșunile, grepfrutul roșu etc. 
Specialiștii recomandă completarea rației zilnice de licopen cu suplimente alimentare ce 
conțin acest element.

Efectul anti-colesterol al licopenului poate fi potențat în diferite modalități. Astfel, 
roșiile și celelalte legume și fructe proaspete colorate galben-portocaliu pot fi asociate cu 
alimente ce au proprietăți anti-colesterol: uleiul de măsline, uleiul de cătină, rădăcinoase, 
usturoi, nuci etc.

Acest studiu se alătură unui lung șir de studii care aduc dovezi incontestabile privitoare la 
efectul antitumoral al licopenului în cancerul de prostată, de sân, al pancreasului, 
plămânului etc. /

Licopenul este, totodată, un valoros antioxidant, cu efect protector asupra celulelor 
organismului nostru, manifestat sub forma unui scut în calea radicalilor liberi, molecule 
formate prin contactul cu oxigenul. Chiar și în concentrații relativ scăzute, licopenul are 
efecte antioxidante în protecția celulelor, a membranelor celulare și a ADN-ului. 
Capacitatea antioxidantă este de aproape 10 ori mai puternică comparativ cu vitamina E și 
de 20 30 de ori mai slabă decât a faimosului colorant negru, resveratrorul, aflat din belșug 
în strugurii negri.

LDL, numit și colesterolul rău, transportă cea mai mare parte a colesterolului în sânge și 
reprezintă sursa de formare a leziunilor aterosclerotice, ce duc la îngustarea vaselor de 
sânge.

O cantitate mare de colesterol în sânge este răspunzătoare de ateroscleroză, caracterizată 
prin depunerea de grăsimi și colesterol pe toți pereții arterelor, provocând îngustarea și 
chiar înfundarea acestora. Consecința poate fi apariția unui infarct de miocard sau a unui 
accident vascular cerebral.

Deter genți,., „ inteligenți ”
De la săpun până la detergentul de rufe, mai toate aceste produse sunt pline 

de compuși chimici care ne afectează sănătatea. Există însă varianta de a ne face 
singuri, acasă, produsele de curățat de care avem nevoie!

♦ Soluție pentru vase, cu săpun de casă

Se pune o bucată de săpun de casă în 300 ml de apă clocotită și se lasă până se 
dizolvă. Se adaugă apoi o linguriță de bicarbonat, o lingură de oțet și câteva picături 
de ulei esențial de lămâie. Soluția se pune într-un recipient și se agită de fiecare dată 
înainte de a se spăla cu aceasta vasele.

♦ Soluție pentru geamuri, cu oțet

într-un recipient cu pulverizator, se pun 400 ml de oțet d'- vin alb, 100 ml de apă 
și 6 7 picături de ulei esențial de portocale. Soluția astfel obținută este bună pentru 
curățatul geamurilor și al oglinzilor.

♦ Amestec pentru curățarea frigiderului

într-un recipient, se pun 200 ml de apă caldă, apoi se adaugă două linguri de 
bicarbonat, zeama de la o jumătate de lămâie și cinci picături de ulei esențial de 
lămâie. După ce frigiderul a fost spălat cu detergentul de vase făcut acasă, acesta se 
clătește cu soluția nou preparată.

♦ Spray cu ulei pentru mobilă

Se amestecă în mod egal o parte de oțet cu o parte de ulei vegetal (de floarea 
soarelui sau de măsline) și se pune soluția obținută într-un recipient cu pulverizator. 
Se aplică un jet pe mobilă într-un strat cât mai subțire, apoi se lustruiește suprafața 
mobilei cu o cârpă de bumbac.

♦ Balsam de rufe, parfumat

Se amestecă un litru de oțet cu o lingură de ulei esențial de levănțică. Se adaugă 
40 de ml în spațiul special pentru balsamul de rufe din mașina de spălat. Oțetul va 
detartra mașina de spălat, mai ales dacă se folosește această soluție pe termen lung.

♦ Odorizant pentru camere

Este nevoie de o portocală mare, cu coaja fermă, și de 100 g de cuișoare, care se 
înfig în portocală cât mai uniform posibil, după care portocala astfel „împopoțo'nată” 
se așează în cameră. Pe lângă mirosul de parfum, veți avea surpriza că țânțarii vă vor 
ocoli casa...
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PUTEREA MIRACULOASĂ A SUBCONȘTIENTULUI
Deseori ne întrebăm de ce sunt oameni care 

trăiesc în lux iar alții în canalele orașelor, de ce 
unii oameni sunt plini de bunăvoință în timp ce 
alții sunt permanent morocănoși, de ce oameni 
care au tot ce le trebuie nu sunt fericiți (noi 
spunem chiar că s-au săturat de bine) în timp ce 
alții, în condiții extrem de vitrege, sunt fericiți? 
De ce sunt căsnicii fericite și căsnicii nefericite, 
de ce există oameni cărora totul le merge din plin, 
în schimb de alții ghinioanele se țin lanț?

De ce într-o întrecere sau într-o dispută unii 
înving mereu iar alții niciodată, de ce unii sunt 
buni oratori în timp ce alții, sensibil egali ca 
pregătire, nu pot să-și susțină părerile? De ce 
există șansă și neșansă, bogați și săraci, sănătoși 
și bolnavi?

Știrile alarmante care ne agresează

Toate aceste întrebări și încă multe altele își 
pot găsi un răspuns prin raportare la procesele ce 
au loc între mentalul conștient și cel 
subconștient. J. Murphy compară ființa umană 
cu un vapor, mentalul conștient fiind căpitanul, 
iar mentalul subconștient fiind echipajul. 
Echipajul nu face altceva decât să execute 
ordinele comandantului, bune sau rele. El nu 
judecă ordinele primite. Un comandant bun va 
duce vaporul la destinație, un comandant prost 
poate produce naufragiul vaporului ! 
Asemănător comandantului, mentalul conștient 
are numeroase mijloace de a sugestiona 
subconștientul și de a obține răspunsuri 
corespunzătoare cerințelor noastre.

Ceea ce omul gândește, simte și crede cu 
toată puterea sufletului, determină starea 
spiritului său, a corpului și a mediului în care se 
află. Tot ceea ce trebuie să facem este să unim 
mentalul cu psihicul, focalizându-le cu putere 
asupra a ceea ce dorim să obținem. Legile 
subconștientului implică .foarte mult puterea 
credinței: ’’bate și ți se deschide, cere și ți se va 
da!”.

Ani de zile Biblia ne-a fost interzisă, a fost 
combătută fără a fi cunoscută, iar acum vorbele 
ei ajung cu greu în conștiințele noastre, iar'noi 
facem din ce în ce mai greu față apăsătoarelor 
vremuri pe care le trăim. Ziarele, revistele, 
televiziunea ne copleșesc zilnic cu noiane de 
știri, care de care mai alarmante(numărul 
șomerilor crește vertiginos, cataclisme se 
întâmplă pretutindeni, crime, violuri) agresând 
conștientul și implicit subconștientul. Fiind de 
ani de zile obișnuiți cu drumuri prestabilite, cu 
decizii luate de alții în numele nostru, nefiind 
educați pentru a face față atipicei noastre 
“economii de piață”, simțim deseori că ne 
depășesc evenimentele, că nu știm să le facem 
față. Dacă acceptăm astfel de sugestii negative, 
teama ca va lua naștere în mod firesc ne va face să 
pierdem bucuria de a trăi și de a ne realiza în 
viață, lucru care se remarcă aproape peste tot.

Asemănător unei grădini, în care ce semeni 
tot aia culegi, toată această avalanșă de știri 
dezagreabile ne invadează subconștientul care 
prelucrează tot ce primește, iar rezultatele sunt în 
consecință. Nu poți culege roșii semănând 
neghină, nu poți culege flori semănând ciulini. 
Pentru a suprima neînțelegerile, dezordinea, 
sărăcia sau neputința, trebuie înlăturată însăși 
cauza lor, care rezidă din felul în care gândim. 
Confucianismul solicită angajarea conștientă a 
omului în viață, care este privită ca o unitate între 
subiect și obiect.”. Ia lucrurile așa cum sunt în 
realitate și adaptează-te la noile situații. 
Observarea vieții și deplasarea în sensul 
curentului ei, cu scopul de a supraviețui și de a te 
dezvolta” reprezintă ideile de bază din “Cartea 
schimbărilor” (I. Ching) wcfengshui este arta de 
a trăi în armonie cu natura, nu în război cu ea.

„Nu crede în miracole, bazează-te pe 
ele!”

Legea vieții este însăși credința. Credința 
care se manifestă prin convingere, un gând adânc 
înrădăcinat în minte, întreținut permanent și în 
mod conștient, care face ca forțele latente ale 
subconștientului să se manifeste în viața de zi cu 
zi. Amintiți-vă mereu că nu lucrurile din jur vă 

agasează, ci doar gândurile proprii. Din copilărie 
am remarcat, și în mod singur nu sunt singura 
care a observat acest lucru, că dacă mi-am dorit 
din tot sufletul un anumit lucru, acea dorință mi 
s-a realizat! Unele țineau de domeniul 
miracolului, și miracolul s-a produs! în anii din 
urmă am aplicat de multe ori una dintre legile lui 
Murphy: ”nu crede în miracole, bazează-te pe 
ele!” și funcționează! Subconștientul creator ne 
slujește, îndeplinind pentru noi orice acțiune, iar 
răspunsul său poate surveni chiar imediat, în 
funcție de for.ța credinței noastre, 
în cartea “Puterea secretă a sinelui”, o carte 
extraordinară, scriitorul actor Chuck Norris 
relatează despre primul său contact cu un călugăr 
ZEN. Una din istorisirile acestuia se referea la un 
samurai încolțit în pădure de o haită de lupi și 
care pur și simplu continuase să meargă drept 
înainte, ținându-și firea cu atâta tărie și fiind atât 
de conștient de forța explozivă stăpânită de el, 
încât animalele au rămas încremenite pe loc, iar 
el a trecut nevătămat printre ele.”Dacă vrei cu 
adevărat ceva, trebuie să-ți urmărești visul prin 
propriile tale puteri și cu toată dârzenia: nimeni 
nu-ți dă nimic de-a gata, iar dacă șovăi sau ai 
îndoieli, este cât se poate de sigur că vei da greș“. 
Cel mai greu de depășit sunt propriile obstacole 
pe care le cultivăm în mentalul conștient și în 
subconștient cu o perseverență demnă de cauze 
mai bune. ”De ceea ce te temi, nu scapi”, spune o 
veche zicătoare. Un om care gândește corect își 
păstrează deschiderea către ideile și metodele 
noi.

Confucius spunea: ”cel mai puternic 
învingător este acela care s-a învins pe sine 
însuși” iar a te cuceri pe tine însuți este un proces 
lent și adeseori dificil, dar realizabil prin 
cultivarea disciplinei și al respectului față de cei 
din jur și față de propria persoană. Absolut orice 
situație poate fi rezolvată printr-o abordare 
corectă, ești ceea ce crezi că ești și nu există nici o 
scuză pentru eșec.

Caută societatea persoanelor 
optimiste

Ideea este că, în caz de nereușită, soluția 
corectă este să ne analizăm pas cu pas acțiunile, 
să ne recunoaștem greșelile. Devii învingător 
numai jucând și judecând corect situațiile, 
angajându-te în luptă cu tot ce ai mai bun. Dacă 
nu intri în luptă, dacă cedezi la cel mai mic eșec 
dând vina pe alții, n-ai nici o șansă. Pentru că nu 
poți cere altora să-ți acorde ceea ce tu însuți îți 
refuzi. Caută societatea persoanelor optimiste, 
care gândesc pozitiv, învață de la ele și evită cu 
consecvență pe cei cu gândire negativ, pe 
pesimiști. Fixează-ți obiective precise, dorințe 
puternice, gândește-te la ele ca și cum s-ar fi 
realizat deja și vei fi uimit că ele chiar se 
realizează. Chukc Norris povestește una dintre 
lecțiile prin care dovedește discipolilor săi în arte 
marțiale existența puterii universale la om:”... 
îmi mențin brațul întins în unghi de nouăzeci de 
grade față de corp și îi cer unuia dintre ei să 
meargă în direcția brațului și să încerce să treacă. 
După toate probabilitățile, brațul îi va opri 
înaintarea. Apoi îl pun să încerce și a doua oară, 
de data aceasta însă proiectându-și gândul 
dincolo de brațul meu. Invariabil reușește să 
treacă de el fără să depună nici un efort.” Se pare 
că toți suntem conectați la memoria universală, 
dar accesul fiecăruia dintre noi la această “bancă 
de date” este practic nul, datorită unor limite pe 
care de cele mai multe ori educația (mai exact 
lipsa unei educații corespunzătoare) le impune. 
Cercetările au dovedit că dacă sub hipnoză i s-a 
sugerat unei persoane fără nici o cunoaștere în 
domeniu că este Michelangelo, aceasta a pictat 
ca și cum ar fi fost cu adevărat pictorul. Dacă i se 
sugerează unui om că e câine, maimuță sau alt 
animal, el se comportă exact ca respectivele 
specii, indiferent de mediul în care i se face 
sugestia. Și atunci de ce n-am încerca, prin 
autosugestie, să ne conectăm la această memorie 
universală pentru a ne rezolva problemele? 
Geniile nu sunt altceva decât oameni care au 
acces la ’’banca de date universală”, lipsiți de 
prejudecăți, cu mare mobilitate de gândire, 
cărora nimic nu li se pare imposibil, care știu să 

viseze. Tot ce a visat Joules Verne,■ și chiar mai 
mult decât atât, omenirea a realizat deja.

Leonardo da Vinci a schițat avioane și rachete, 
deși pentru vremea aceea pare inexplicabil. 
Oamenii “deștepți” din vremea noastră sunt de 
fapt acei care folosesc legile naturale, imuabile în 
scopul asigurării unui trai mai bun pentru ei. Nici 
nu știm ce ne supără mai tare: faptul că ei au 
reușit sau faptul că mulți dintre noi dau greș! 
Experiența mi-a demonstrat că proverbul “să 
moară capra vecinului” nu este la români o vorbă 
goală. E mai ușor să-ți dorești să moară capra 
vecinului decât să-ți dorești propria capră, care 
trebuie dusă la păscut, trebuie îngrijită. Doar la 
noi s-a putut să intre oamenii în grevă pentru a 
deveni șomeri, cei disponibilizați să primească 
mai mulți bani decât cei care lucrează, unii să 
iasă la pensie pentru că pensia este mai mare 
decât salariul pentru care mai trebuiau și să 
muncească! Ne-am învățat “să ni se dea” în loc să 
muncim pentru a avea. Ne-a fost inoculată ideea 
că doar furând poți câștiga mulți bani, și nu ne 
dezbărăm de ea! Iar dacă subconștientul primește 
de la mentalul conștient asemenea semnale, el ne 
va împiedica permanent să obținem ceea ce 
condamnăm din tot sufletul. Subconștientul nu 
poate fi mințit, el nu ne poate face rău. 
Controlându-ne gândurile, eliminându-le pe cele 
negative și cultivându-le asiduu pe cele pozitive, 
visând și gândindu-ne permanent la felul în care 
ne putem realiza visurile, vom reuși.

învață din propriile greșeli

Când vă construiți o casă nouă, sunteți foarte 
atent și urmăriți cu multă grijă planurile și 
activitatea constructorilor. De ce nu manifestați 
același interes față de modul dumneavoastră de 
gândire, față de gândurile care vă trec fără 
încetare prin minte, față de ’’locuința” 
dumneavoastră mentală, adică față de idealurile 
dumneavoastră? A câștiga sau a pierde o dispută 
depinde în mod direct de concentrare, o breșă în 
concentrare fiind o breșă în propriul zid de 
apărare, speculată imediat de adversar. Pentru a 
trăi în clipa prezentă, fără a da voie gândurilor să 
alunece spre trecut și fără a te lăsa cuprins de griji 
pentru viitor, trebuie să înveți să te concentrezi, 
să-ți eliberezi mintea de gânduri parazite, să te 
relaxezi, iar după aceea să gândești în liniște la 
problema pe care o ai de rezolvat. Hotărârea de a 
face ceva trezește capacități intuitive care 
descoperă soluția cea mai bună. Ca și la 
competițiile sportive, trebuie să ai tăria să 
recunoști că o eventuală înfrângere este cauzată 
de un lucru pe care nu l-ai făcut bine, nu căuta 
“țapi ispășitori” și “învață din propriile greșeli”, 
așa cum înțelept spune un proverb. ’’Blocajul 
apare atunci când lași tensiunea să te controleze, 
în loc s-o controlezi tu pe ea iar succesul începe 
înlăuntrul tău: dacă tu nu ești în stare să-l vezi, 
nu-1 va vedea nimeni altcineva niciodată. 
Singurele limite sunt cele pe care ni le fixăm noi 
înșine.”, spunea Chuck Norris.

Ca un început, încercați dimineața, la sculare, 
să vă spuneți cu toată convingerea, de câteva ori, 
că astăzi va fi o zi minunată, că vă bucurați de o 
sănătate foarte bună și toate vă vor merge din 
plin. Spuneți-vă că oamenii sunt minunați și ei 
chiar vor fi! Priviți-i pe cei din jur ca pe niște 
prieteni și nu cereți de la ei mai mult decât de la 
propria persoană. Și mai ales visați, visați 
consecvent și veți vedea cum poate un vis să 
devină realitate, nici nu veți ști cum. întotdeauna 
subconștientul preia visurile noastre și le 
transformă în realitate. Nu spuneți niciodată “mi- 
e irriposibil”, ”n-am să pot niciodată”, ”nu voi 
avea niciodată bani să...“, pentru că 
subconștientul preia tot ce gândiți și acționează 
ca atare. Dacă în permanență vă veți gândi că nu 
aveți nici o perspectivă, nici o șansă de a vă 
rezolva problemele, subconștientul va rezolva 
problema cu datele pe care i le-ați pus la 
dispoziție, eșecul fiind asigurat. Și nu din vina 
altora, ci chiar din vina dumneavoastră, care ați 
abandonat lupta înainte de a o începe! Și pentru 
că, așa cum spune un proverb chinezesc,” un 
drum, oricât de lung, începe cu primul pas” 
gândiți-vă la o dorință fierbinte a 
dumneavoastră, ceva ce vi se pare imposibil în 

condițiile date și, câteva minute dimineața, 
câteva minute seara, într-un moment de 
relaxare, imaginați-vă că s-a realizat, sperând 
cu toată ființa dumneavoastră, cu toată credința 
că așa va fi. SPERANȚA NU ESTE UN LUX, 
CI O DATORIE! Să speri nu înseamnă doar să 
visezi, ci să-ți transformi visele în realitate, 
fiind totodată dispus să plătești prețul traducerii 
lor în realitate.

Trebuie să vă gândiți doar la lucrurile pe 
care le doriți, îndepărtând din gândurile 
dumneavoastră lucrurile pe care nu le doriți sau 
n-ar trebui să le doriți. Puteți împlini orice vis 
care nu încalcă legile lui Dumnezeu și 
drepturile semenilor noștri. Mintea omenească 
poate îndeplini orice țel pe care îl poate concepe 
și în care crede. Unele dintre cele mai frecvente 
cauze ale eșecului sunt obiceiul de a ne retrage 
atunci când ne simțim copleșiți de o înfrângere 
temporară precum și acela de a măsura totul și 
pe toată lumea prin prisma propriilor expresii și 
credințe. Eșecul este rezervat celor care se lasă 
intimidați de existența acestuia, dobândesc 
succesul cei ce devin conștienți de succes. 
Psihologii spun că atunci când cineva este 
realmente pregătit pentru succes, îl va obține.

Rodica Stănilă
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"FENOMENUL" HERTA MULLER Șl 
DRAMA DEZRĂDĂCINĂRII

MOTO:
„România mea este cam stranie, dar eu încerc să 

vorbesc românește...
Iar dacă fac greșeli, lefac ”

HertaMuller

C
u certitudine Herta Muller nu se încadrează într- 
un tipar al românismului de azi. Acel tipar, 
exprimat în spațiul public, îi este străin. Cum 
straniu pare a-i fi și tot ce se întâmplă azi în acest spațiu. 

Pe de altă parte, este greu de găsit în „fenomenul Herta 
Muller” o altă legătură cu România decât cea în care se 
poziționează cele câteva voci din media, raportate la 
discutabilele personalități ce s-au desăvârșit și bucurat de 
recunoaștere abia după plecarea din leagănul nașterii lor 
România. „ Herta Muller este o mare artistă nu doar a 
meșteșugului literar, ci, dincolo de el, a virtuozității cu 
care se apropie, ne vorbește, ne lămurește în privința 
noastră, rămânând în același timp la o distanță care 
exclude orice amăgire. ”, ne lasă să înțelegem Gerog 
Aescht critic literar. El însuși originar din România, 
format la „Echinox” unde a debutat în 1972, din 1984 a 
devenit un prolific traducător din românește în germană 
sesizând „pulsația unei așa de mari dorințe, a unei 
necondiționate voințe de a spune adevărul, încât este 
exclusă de la bun început orice brumă de complicitate, 
de camaraderie, de complezență ori de atitudine așa-zis 
călduță, încât o raportare directă la aceasta derutează

Categoric, el vorbește despre Herta Muller de azi. în 
consecință, Hertei Muller nu-i poți atribui altceva decâț 
ceea ce simți din ce spune, adică: „ mă doare, mă doare 
enorm de ce se întâmplă în România!”. încadrăm aici 
raportarea ei la un șef de instituție culturală de stat, cum 
că „ trăiește pe o altă planetă unde nu există concepte de 
demnitate personală și de integritate morală în știință 
Adică se detașează de orice s-ar vrea lipit azi de ea și de 
premiul ei. Cum detașat, cere simplu și clar românilor 
de orice națiune că e timpul și util să ‘faceți ceva pentru 
voi, nu pentru așa-zisa imagine a României. Pentru 
realitate, pentru voi înșivă, pentru că este țara în care 

trăiți,pentru copiii voștri ”.
îndemnul la responsabilitate 

pentru viitorul propriilor copii e 
emoționant și în același timp 
dezarmant. Prin el atenționează 
asupra riscului de a se repeta mereu 
prezenta și repetata culpabilizare 
dintre generații. în acest context, 
orice opinie de apartenență ori 
respingere la apartenența ei 
românească, rămâne suspendată în 
neant. Și nu o poate atinge nimic pe 
bănățeancă din sfera în care au 
urcat-o înainte de toate nemții ei, 
perseverența germană în a-și 
promova elitele, de oriunde ar veni 
acestea. Aspect ce face ca Herta 
Muller să nu reprezinte asumarea 
vreunui titlu de mândrie pentru 
România de ieri ori cea de azi ci 
doar că „o nemțoaică 
bănățeancă "crescută în 
Nitchidorful Lugojului încă își mai 
găsește rădăcinile suferinței 
românești înfipte în sâmburele 
amărăciunii, furia împotriva 
nedreptății și minciunii filtrate sub 
unda interesului așa-zis național, transferat în pojghița 
explicării a ceea ce nu e de explicat cultivarea și 
valorizarea delațiunii drept caracteristică de neam.

Pusă în fața dramaticei expresii de „du-te-n țara 
ta!” venită din spațiul public de reprezentare românesc 
spusă unui funcționar public ea nu mai poate exprima 
decât durere. în țara cui să se ducă? Și din țara cui să 
plece! Din țara lor! O țară confiscată încă de atunci, 
transferată odată cu preluarea puterii în melanjul 
intereselor unor grupuri dubioase, fără caracter și 
educație, pe care strigătul de luptă și de disperare nu-i 
atinge. Durerea mută atunci, exprimată răspicat azi în 
fața deposedării de însăși esența naturii umane 
proprietatea ce se socoate a fi în directă legătură cu 
cultura bănățeană a curții îngrădită cu zid și perseverența 

nemțească a demnității.
în fața umilinței până la 

geamăt, Herta Muller nu face 
decât să exprime ce a simțit o 
întreagă generație. Și cum simt 
și azi copiii deportaților, 
suferința dublată de umilința 
administrată propriilor lor 
părinți, în numele unei iluzorii 
revoluții. Chiar dacă Herta 
Muller va scrie mereu despre 
țara pe care a părăsit-o, scrisul 
acesteia nu va fi decât o analiză 
obiectivă a traumei. Trauma de 
sistem o va întoarce constant la 
teme ale obsesiei durerii, exilul 
și dictatura. Iar dacă una dintre 
opere se încadrează în ceea ce se 
numește „ cea mai remar-cabilă 
lucrare dintr-o tendință idealis- 
tică ” doar timpul o va confirma. 
„Libertatea omului e partea 
divină din el!” aprecia Petre 
Țuțea. Batjocorirea demnității 
umane e sinonimă însăși cu 
batjocorirea Dumnezeirii, în 
sensul ei cel mai idealistic. Sub 

acest aspect Herta Muller rămâne un simbol de demnitate 
cât și de revoltă. „ Căci patrie crede ea este un cuvânt 
care a fost folosit prea mult în mod ideologic. Iar acasă 
înseamnă mult mai puțin, dar și mai mult: dacă te simți 
acasă cred că ajunge". Definită drept „Heimat”, acasă 
este „ ceea ce nu poți să suporți și nu poți să părăsești. 
Poți să pleci cu picioarele, dar duci totul în minte, căci s- 
au petrecut multe și toate greutățile prin care ai trecut 
sunt prea mari pentru a face abstracție de ele. Ea vine cu 
tine și dacă nu vine te chinuie și acolo unde te-ai dus în 
străinătate ”.

iunie 2011
Traian Oproni
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* Ne-a părăsit recent Mircea Iorgulescu, critic literar de 
marcă și jurnalist la Europa Liberă și Radio France 
Internationale, ucis de cancer la 67 de ani. Exeget de marcă al 
operei lui Caragiale, criticul a ales „lumea liberă” și s-a 
reîntors imediat după Revoluție. Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! „Și tot despre un mare dispărut, Fănuș Neagu, criticul 
literar Gabriel Dimisianu își amintește de anii comuni din 
studenție: „Acelui vlăjgan mereu vociferant părea să nu-i pese 
de consecințele spuselor sale, într-o vreme în care puteai păți 
mult din nimic... într-o zi eram mai mulți băieți în holul 
facultății când Fănuș apăru cu o fată care nu ne era colegă: 
frumoasă, blondă, cu priviri luminoase, gata să râdă de orice, 
cum mi s-a părut. Ne-o prezentă în stilul său abrupt 
derbedeilor, ea e SÎbla, să fiți cuviincioși cu ea, o iau de 
nevastă. Fapt întâmplat.”

* în revista „ Vatra ", poetul Andrei Zanca este prezent cu 
un splendid poem, ADNOTĂRI: „in il mestiere di vivere, 
jurnalul lui cesare povesc/găsit într-un anticariat, următorul 
pasaj: /și mai ales nu trebuie uitat că a face poezii este ca și cum 
ai face dragoste: nu vei ști niciodată dacă propria bucurie este 
împărtășită/și adnotarea cu creionul și cu majuscule/a unei 
dame: AIUREA”.

* Ultimul număr al revistei de cultură orădene „Familia” 
găzduiește câteva fragmente memorabile din jurnalul 
criticului literar Gheorghe Grigurcu. „individul care te 
disprețuiește cel mai mult e lingușitorul”, notează acesta ca și 
„un paradox Zen: Cum poți ajunge cel mai departe cu gândul 
întreabă discipolul. Negândind, a răspuns maestrul.”

* Din „ Cronica Veche", o apariție relativ nouă în peisajul 
cultural al lașului, citim odiseea bustului lui Eminescu de la 
Odesa, oraș în care poetul a poposit în 1885 și 1886. Astfel, un 
soclu cu bustul poetului, inaugurat pe 30 iunie 1995, a dispărut 

în noiembrie 1999. în anul 2003, o delegație a Așezământului 
Astra Iași a adus un alt bust, însă autoritățile ucrainiene nu au 
catadicsit să ofere un loc pentru amplasarea acestuia. Așa se 
face că Eminescu s-a reîntors la Odesa abia luna trecută, când 
Consulatul General al României și-a decupat gardul spre a-i 
oferi un loc onorabil. Și când te gândești cum își mai copleșesc 
românii minoritățile cu favoruri...

* Aventuroasa existență a poetesei timișorence (n. 29 
noiembrie, la Buziaș), Rodica Drăghincescu, este subiectul 
unui amplu articol în „ Q Magazine După ce a reușit să 
stârnească destule valuri prin critica autohtonă, fiind 
considerată subversivă, nervoasă, nonconformistă, 
exhibiționistă, iar poezia sa una „a scoaterii din desuuri, 
gâfâire, delir de alcov, impregnată cu orgasm fiziologic care 
nu e și orgasm poetic”, această adevărată „zână a dracilor”, 
cum singură se autointitulează, a ales să divorțeze în 2004 și să 
părăsească Timișoara. Membră a Uniunii Scriitorilor și a altor 
organizații similare din Germania și Franța, Rodica 
Drăghincescu a „prins” în 2005 trei burse de literatură la 
Stuttgart, unde timp de un an a predat și franceza, doi ani mai 
târziu stabilindu-se la Metz, în Lorena, unde își dă al doilea 
doctorat și colaborează la reviste literare germane și franceze 
și participă la turnee și lecturi poetice. La această oră, poeta 
timișoreancă a scris șase cărți în limba română, trei în limba 
germană și alte șase în limba franceză, fiind o „fanatică a 
sincerității”, după cum o caracteriza un critic uimit de maniera 
ei șocantă de a scrie, mai ales pentru peisajul literar românesc. 
Mai mult, a început romanul „Da” în limba română, iar pe 
versurile ei se pictează, se montează piese de teatru, spectacole 
de rock-poezie, ori se iscă discuții la mese rotunde.

Romulus Vulpescu -

în fiecare zi
în fiecare zi, ne batem joc 
De păsări, de iubire și de mare, 
Și nu băgăm de seamă că, în loc, 
Rămâne un deșert de disperare.

Ne amăgește lenea unui vis
Pe care-1 anulăm cu-o șovăire;
Ne reculegem într-un cerc închis
Ce nu permite ochilor s-admire;

Ne răsucim pc-un așternut posac, 
însingurați în doi, din lașitate, 
Mințindu-ne cu guri care prefac 
în zgură sărutările uzate;

Ne pomenim prea goi într-un târziu, 
Pe-o nepermls de joasă treaptă tristă: 
Prea sceptici și prea singuri, prea-n 
pustiu,
Ca să mai știm că dragostea există.

în fiecare zi, ne batem joc
De păsări, de iubire și de mare, 
Și nu băgăm de scamă că, în loc, 
Rămâne un deșert de disperare.
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Naționalismul latent și reorganizarea administrativă a României
„Sănătos mergi fătul meu. / Și iată ce-ți grăiesc eu: 

Spune-i lui Rudean binețe. / De la noi, bătrâne fețe. / 
Spune-i greul ce ne-apasă./Și jelania din casă /Și de-o fi 
la grea strâmtoare / Vom sări cu mic cu mare / Și-i vom 
face apărare. ”

(din: „Balada haiducului Rudeanu ” - Jude al ținutului 
Cinciș, strămoș al Dr. Mihail Rudeanu, fost Subprefect și 
Președinte al Consiliului Județean Hunedoara.)

Președintele României cere o nouă împărțire 
administrativă. Reorganizarea teritorială: un subiect major 
pe agenda publică. Și va domina inclusiv anul electoral 
2012. Căci aceasta temă - modernizarea statului - alături de 
anticomunism, reformă și anticorupție, nu este decât un 
instrument de manipulare propus și condus de la nivelul 
puterii, fără ca opoziția să-și poată defini propriile teme. 
Blocajul instituțional al statului, birocrația endemică - 
poate fi simțit cel mai bine în „oficina de la cartea funciară” 
- și jaful licitațiilor pe bani publici sunt motive de 
argumentare. Birocrații din administrațiile locale rămân 
inamicii oricărei schimbări. Nu le e bine dar refuză orice ar 
periclita „oareșce sinecura oferita de stat”. Expresii gen: 
„Sunt prea multe județe. S-ar cheltui bani mai puțini pe 
administrație” exprimă realitatea dar nu sunt suficiente 
pentru o atare întreprindere.
în planurile președintelui, județele de azi vor fi înlocuite de 
regiuni ce adună mai multe județe. Opoziția se opune ori 
vrea suprastructuri doar. Un fost prim-ministru a avut 
aceeași obsesie. Motivul său era gen "nu știu, împărțirea 
administrativă este veche, desigur; județele astea sunt de la 
Decebal și Traian, firește. Sunt prea vechi adică!”. O 
mostră de dat cu părerea. Ce nu vrea acesta - și ca el mulți 
alții - este că județele provin cam de la 1400 în Țara 
Românească și de la 1500 în Moldova. Dar să-i numim și să 
constatăm cu amărăciune: între Adrian Năstase și Traian 
Băsescu sunt asemănări: ambii avizi de putere au 
reprezentat peste hotare interesele României înainte de 
1989, sunt duri cu subalternii și lingușitori cu șefii pe care i- 
au apreciat public pentru a-i ataca mai târziu mai mult, au 
avut de satisfăcut interesele celor care îi susțin pe fiecare în 
parte și cu care s-au asociat contra României reale.

De la Voievodate, Ia Județe

Primul fost președinte al României a modificat în 1968 
fundamental harta pe care o trasase cu 20 de ani înainte 
mentorul său revoluționar. O parte bună: reinstituirea 
județelor. Căci, până la reforma lui Cuza din 1864, județele 
și ținuturile din "Principatele Unite Moldova și Țeara 
Românească" - numele țării - erau simple zone de împărțire 
a unei „fascicule de putere locală”. Cum bunăoară ar fi 
„baroniada de azi”. Iar voievodatele corespundeau 
ducatelor din vestul continentului, nu regatului. Din 
feudalism până la Cuza in 1864, județele au fost conduse de 
un jude, apoi de căpitan de județ sau ispravnic. în Moldova, 
ținuturile aveau un „pârcălab”, devenit apoi „ispravnic”. 
Aceștia aveau atribuții militare, judecătorești și 
administrative. în 1864, ținuturile din Moldova sunt 
redenumite județe precum în Țara Românească. Apar 
Consiliile Județene. Județele vechiului regat au funcționat 
în această formă - cu câteva modificări ale legii 
administrației - până în 1925. în Transilvania, voievodatele 
românilor sunt ocupate opresiv și succesiv de migratori 
începând cu anul 900. Transpunerea în teritoriu a 
voievodatelor de secol 10 azi ar fi doar interesantă. După o 
mie de ani, nu trebuie uitat că românii aveau voievodate și 
în teritoriul dintre Tisa și Dunăre. Primul - nereținut de 
cărțile de istorie românești, menționat însă în “Gesta 
Hungarorum” - căzut sub loviturile ungurilor a fost 
„voivodatul lui Salanus”, nume izbitor de latin, ce 

administra un teritoriu aflat între Tisa și Dunăre, în partea 
sudică a pustei. în timp ce Ungaria era împărțită în zeci de 
comitate, Austria în landuri - ca și acum - dintre care unul 
era "Bukowina"- termenul de "land" se traduce prin "țară a 
coroanei" - putem observa că se păstrau regiunile istorice, 
în limite clar definite. Și de nimeni din interior, știrbite. 
Reforma administrativă din 1925 aduce județele în toată 
România și retrasează o parte dintre acestea. Ținuturile 
reapar - nu doar în Moldova și nici nu înlocuiesc județele ci 
devin o suprastructură între județ și stat - deposedând 
județul de o parte din putere. Nu trebuie uitat faptul că în 
perioada interbelică mai exista și plasa - o formă 
administrativă între județ și comună - de departe cea mai 
bine echipată instituțional și cu funcționari demni de 
poziția conferită. Terminarea războiului aduce cu sine 
pierderea împărțirii din perioada prosperității dinastiei 
monarhice, deoarece Județele erau prea vechi” cum ar zice 
Adrian Năstase. Dispar cele 58 de județe rămase după 
război, cu tot cu cele 424 de plase - plural plăși - și 6.276 de 
comune rurale și urbane în favoarea celor 28 de regiuni - 
inspirația lui Traian Basescu și nu numai - compuse din 
177 de raioane, 148 de orașe și 4.052 de comune.

Europa unită și aspirațiile naționalităților

în ultima parte de sec. XIX, concepția unei Europe 
Unite apărea pe fondul nașterii unor partide cu larg caracter 
de masă cât și a unei radicalizări sociale și de identitate 
cultural-religioasă. România a fost o vreme acolo și 
românii „au trăit bine!”. Azi, în toată Europa 
central/răsăriteană rivalitatea etnică ia forme noi iar eșecul 
realizării unei construcții bazate pe națiuni egale va 
conduce la dezastrul întregii construcții administrative 
actuale. 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 - făurea conceptual proiectul unei 
grupări statale democrate și republicane. Ca o notă de 
culoare, panromanismul lui Bălcescu cuprindea toate 
ținuturile locuite de români. Pacea nu se putea stabili în 
regiunea Dunării de Jos dacă nu se întemeia aceeași 
structură bazată pe principiul egalității națiunilor 
conlocuitoare. O determinare a zonelor naționale era 
gândită 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 
adică!. Mitropolitul 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.

Fondurile europene, o „fata morgana” a 
puterii?

“Actuala organizare administrativ teritoriala nu 
corespunde nevoilor României “- a afirmat și actualul 
prim-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”. Teoretic, e simplu! 
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 12925, căreia i-a urmat cea din 1929 adică 
vreo 25 de schimbări legislative a avut la bază doar 
interesele unor grupări transpartinice. De reținut: 
modificările din 1938 cu apariția ținutului și revenirea în 
1940 la județe arată cât de instabilă era structura legislativă 
în cea mai însemnată structură a statului, cea a organizării 
admnistrativ/teritoriale. Anul 1950 a adus chiar două 
modificări, structura de azi putând fi definită cu cuvintele 
de altădată, precum că 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...” în realitate teren de jaf al 
grupărilor ce acced la resurse. Legea administrației publice 
locale modificată și republicată mai ’’stabilește 
posibilitatea formării comunelor din unul sau mai multe 
sate și cătune”.! De asta chiar s-a profitat din plin.

Regiunile, după consultarea populației

România trăiește în acest moment o situație limită: 
aparent liberă în concertul statelor apusene, ea este mai 
săracă decât oricând, prin îndatorare iresponsabilă. în 
același timp țara-și pierde poporul devenit un conținut 
neprotejat, ba chiar atras într-un război economic 
nedeclarat. Bătrânii care au muncit o viață cinstit - chiar 
dacă au mai frurat din timul muncii - azi nu pot muri 
liniștiți, cei care și-au încropit o afacere sunt în parte 
îngropați - executați de bănci adică disponibilizări își 
pierd familiile și apoi casele, iar numărul șomerilor și 
emigranților crește în mod îngrijorător. Sunt oamenii care 
nu au știut să se descurce. La ei adăugăm creșterea 
numărului cerșetorilor, pe cei care dorm pe bănci sau pe 
cutii de carton în parc ori în gările prin care nu mai circulă 
decât rar trenul, sinucigașii fără rostul muncii ori tinerii de 
talent - nepervertiți încă - ce-și blestemă zilele ca s-au 
născut aici odată cu datul cu părerea gen: “în vederea 
optimizării marilor aglomerări urbane înființarea în cadrul 
acestora a zonelor de dezvoltare, cu acordul consiliilor 
locale și după consultarea populației” nu se regăsește 
tocmai în trebuințele pământenilor - țării, regiunii ori 
localității - pentru că “nu există stat fără populație așa cum 
nu poate exista stat fără teritoriu”. Și 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, statul s-a născut - 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 locuitori bazată pe principiile factorului 
de origine, limbă, obiceiuri ori cel al tradițiunii și de 
aspirații, în final voința de a trăi împreună într-o unitate 
geografică clar determinată de-a lungul istoriei - putem 
defini România drept o entitate statală desfigurată. 
Națiunea presupune o incontestabilă unitate sociologică a 
populației, indiferent de rasa sau credință și în care, 
relevantă este identitatea “stat/națiune”, soluție ce asigură 
cea mai profundă solidaritate în cadrul populației.

Dar cine să mai țină cont de aceste deziderate!

iulie 2011
Traian OPRONI
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BĂIȚA, LA CEAS DE MARE SĂRBĂTOARE
Tradiția spune că încă din cele mai vechi 

timpuri, localnicii din zona actualei comune Băița 
(care are în componență 11 sate) erau oameni 
harnici, drepți, ospitalieri și iubitori de distracție. 
Recent am avut prilejul să ne convingem că toate 
aceste calități s-au transmis peste generații, 
asistând la o tradițională sărbătoare a băițenilor, 
ZILELE COMUNEI

Pe o zi toridă de vară în prima 
decadă a acestei luni s-a desfășurat 
cea de-a șasea ediție a „Zilelor 
comunei Băița”, unde s-au strâns 
sute de localnici, dar și mulți veniți 
și din alte colțuri ale județului. 
Manifestările s-au desfășurat pe 
parcursul a două zile. în prima zi a 
fost acordat titlul de cetățean de 
onoare al comunei Băița doctorului 
inginer, Florica Zaharia, originară 
din satul aparținător Hărțăgani, 
care, în prezent, este director al 
secției de artă a muzeului 
„Metropolitan” din New York. De 
asemenea, au mai fost acordate două diplome de 
excelență pentru Voichița Zeller și Maria Toma 
Damșa, ambele având merite în promovarea 
activității culturale și a vieții spirituale din 
comuna Băița. în cea de-a doua zi a avut loc 
lansarea volumului „Personalități ale comunei 
Băița din ultimii 200 de ani”, scrisă de profesoara 
Maria Toma Damșa, care mai este autor a încă 
două monografii ale satelor Hărțăgani și Săliște. 
„Suntem onorați că din comuna noastră, una nu 
foarte mare, s-au ridicat atâția oameni de o 

valoare deosebită. Acordarea titlului de cetățean de 
onoare, a diplomelor de excelență și lansarea de 
carte au reprezentat evenimente deosebite, 
atât pentru mine, cât și pentru întreaga 
comunitate locală. Sperăm că și din rândul 
tinerilor de astăzi se vor mai afirma și alte 
personalități. Este o mare bucurie pentru 
mine că am reușit să organizăm cea de-a 
șasea ediție a „Zilelor comunei Băița”. 
Harnicii locuitori ai comunei noastre 
merită, cu prisosință, câteva ore de 
destindere, alături de familie, dar și de 
prieteni, vecini ori cunoscuți. Sper ca ediția 
de anul viitor să fie una și mai reușită”, a 
declarat Damian Diniș, primarul comunei 
Băița.

ARTIȘTI CONSACRAȚI, PE 
SCENADE ONOARE A COMUNEI

Președintele Asociației Județene de Fotbal 
Hunedoara, profesorul Mircea Sîrbu, i-a 
premiat pe componenții echipei Șoimul Băița 
care, în primul lor an de activitate, au reușit să 
se impună în seria „Brad Valea Mureșului” a 

Campionatului Județean și să 
promoveze în Liga a IV-a, ceea 
ce face ca, sâmbătă, 16 iulie, de 
la orele 16.30, să fie inaugurat 
terenul de minifotbal cu gazon
sintetic din satul Băița. Cu această 
ocazie se va da startul și la Cupa 
„Șoimul Băița” la minifotbal, 

E competiție la care s-au înscris 17 
echipe din această comună 
hunedoreană.
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Manifestările au continuat pe 
„Haldină”, așa cum este cunoscut 
locul din sat cu cântec , joc și voie 
bună, de unde nu au lipsit preparate 
culinare alese, băuturi fine, și 
muzică de calitate, pe toate 
gusturile. în prima zi pe scena 
manifestărilor au urcat pe scenă Ana 
Almășana Ciontea și taraful „Peneș 
Curcanul”, condus de Puiu Oltcanu, 
iar seara s-a desfășurat o discotecă în 
aer liber, cu participarea trupei 
„Profetul”. în cea de-a doua zi a avut 
loc un concert folcloric, în cadrul
cântat, pe acompaniamentul muzical al 

orchestrei din cadrul Ansamblului „Doina Crișului” 
din Brad, condus de Ionel Coza, cunoscuții soliști

căruia au
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vocali de muzică populară Cristian Pomohaci, Emil 
Bomemisa, Puiu Codreanu, Ciprian Roman, Bogdan 
Toma, Dan Măluțan, Sorin Bedea, Teodora Iuga, 
Denisa Mureșan și Mihai Petreuș, dar și componenții 
Ansamblului „Ritmuri Zărăndene” din Hărțăgani, 
coordonat de Gheorghe Diniș. Pe aceeași scenă au 

mai încântat publicul prezent î număr marc și 
soliștii Felician Diniș, Diana Iuga, Adina Hogman 
și Olimpia Matieș, în acompaniamentul formației 
conduse de Daniel Balea, care îi mai are în 
componență pe Iulian Balea, Radu Gherman, 
Adrian Borza și Petru Pâs. Manifestările celei de-a 
șasea ediții a „Zilelor comunei Băița” s-au încheiat 
cu un grandios foc de artificii oferit participanților 
de către organizatorii evenimentului, respectiv 
Primăria și Consiliul Local alături de cîteva 
personalități politice ale județului, președintele
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