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EDITORIAL

VACANTĂ LA MARE
9

Pentru românul dornic să-și petreacă un 
concediu Ia mare, pe litoralul românesc, 
senzațiile sunt contradictorii.

Pc de o parte, faptul că te afli în propria țară, 
printre conaționali nu face la prima vedere decât 
să te bucure. Poți comunica, îți poți face 
prieteni, ai sentimentul apartenenței la ceva. In 
altă ordine de idei, există un sentiment de 
disconfort legat de mentalitățile și dotările 
turistice existente ce par a nu ține pasul cu 
vremea.

_______ Daniel MARIȘ 
(Continuare în pag. 2)
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Din ciclul ce a mai făcut Csibi Barna în tara Moților.
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Scrisoare către MAMA.....
Salutări de la Abrud

Draghe mama, se știi că io estem 
bine, lucrez aicea la Abrud, la Țara 
Moților, nu la Țara Secuiasche. Sunt 
sănătos, numai un ochi vinet am la mine, 
albastru, che am chezut pe scara de la 
birou. Es am și niște dungi pe gât, m-a 
strâns de la cravata. Și mai am o mina în 
gips, chc mi-am prins-o la ușa de la casa 
unde stau, care nu are geamuri.

în rest e bine.
Motzii e buni cu mine, invatza la io 

românește. Am invațat imnul la ei 
„Treiasche duhul lui Iancu”. L-am 
invațat pe tot. Greu. Foarte greu. Mi-au 
spus colegii de birou să știu la imn pe de 
rost și noaptea ca pe Tatăl nostru. Nu știu 
cine e tatăl la ei, dar am invețat la imn tot. 
O se îl chint și la ție chind ajung acase la 
Harghita.. .Dache mai ajung...

Am invețat și alt chintec, e obligatoriu 
dimineața aicea la ci, „Iancule mare”. 
Plecut la mine se chintcm cu toții la masa, 
chind bem palinka. Mult palinka bem noi. 
De prune. Și io și ei. Și chintem și 
invețem românește. Ei pe mine, mai ales. 
Place la mine la Abrud.

Mai ales che de trei zile poci minca 
mai bine. Che nu mai am doi dinți. I-am 
pierdut undeva. Chind am chezut pe 
scaun de la birou. Birou mic. Am martori, 
chc mai ierau acolo Nclu, Avram, Todor, 
Mihai, Radu și popa din Abrud. Care a 

citit din Biblia și avea și o luminare. Che 
era intuneric. Popa nu o dat. Nu, iei nu. Iei 
spunea la ei „nu la fatza che se vede, la 
oase”. Es am luat apoi scaunul in dintzi. 
Și Toma era la birou și avea un furciu la 
iei. Simpaticus ember. Ascuțit furciu. II 
plimba pe la ochii la mine. 
Bun popa asta cu io. Citit Biblia pentru 
mine. Chind am deschis ochii o zis che nu 
mai trebe la luminare. Dar nu o arunche, 
che cine știe.

Draghe mama, in rest e bine. 
M-am obișnuit aicea, cum zicea vecinul 

Onofrei, ca magarul. Nu știu al cui e 
magarul. „Apa, paie și bataie”. 
Mai am cinci luni și jumetate și vin acase, 
mama.

Repede trece.
Dupe ce am ieșit de la urgențe a fost 

mai bine la mine. Nu dureau toate oasele. 
De la reumatism, zicea medicu. La munte 
c mai frig.

Treiasche Avram Iancu! (Așe tre se 
strig de trei ori pe zi)

Avram Iancu prieten la mine e.
Pusilok, Csibi Bama”.

VACANȚĂ 

LA MARE

(Urmare din pag. 1)

La un hotel de trei stele 
nu există frigider în cameră, 
pe mesele restaurantului 
aceluiași hotel lipsesc cu 
desăvârșire banalele 
șervețele și scobitori, plajele 
sunt arhipline iar găsirea 
unui șezlong ori a unui loc pe 
nisip parc o adevărată 
aventură. Nu mai vorbim de 
mizeria care este la ea acasă 
ori prețurile mult prea 
piperate pentru serviciile 
prestate. Așa se face că de 
multe ori, după un concediu 
la mare riști să te întorci mai 
stresat și mai obosit decât ai 
venit.

Una peste alta, poate că 
marea și soarele pot 
compensa cumva aceste 
neajunsuri, dar dacă nu ce-i 
de făcut? Să luăm calea 
străinătății?
Pentru că până când se va 
schimba ceva pe la noi vor 
trece multe valuri pe Marea 
Neagră.

Chitanța

Tanța, domnișoara Tanța 
E-o duduie foarte șic, 
Zveltă, cu chi mari și negri 
Cap superb, năsucul mic, 
Piciorușe dulci și durde 
Și când trece prin Tei 
Toți birjarii o admiră:
- Mă, halal de mama ei!

Ce profesie are Tanța? 
Uite, n-aș putea să spun; 
Nici nu mă interesează 
Chiar dacă o presupun. 
Dar cum Tanța-i delicioasă 
Și-are maniere fine, 
Nici nu vreau să știu ce face 
Nici cu ce și nici cu cine.

Ca vecini de bloc, se-ntâmplă 
Ca să-i cer un ac sau ață, 
Sau îmi cere ea o carte 
Până mâine dimineață.

O vecinătate dragă 
Ne-a prins zilele-n cătușe 
Că ades intru la Tanța 
Fără să mai bat la ușe.

Tot așa-ntr-o seară intru 
Era iarnă grea și ger, 
Și-o găsesc în pielea goala 
Stând lângă calorifer. 
Năucit de frumusețea-i 
Dau să mă retrag un pic 
însă Tanța-mi spune: - Intră, 
Intră dragă, nu-i nimic!

Am intrat și beat de farmec 
O-ntreba-i plin de mister:
- Pentru ce stai goală, scumpo 
Tot lângă calorifer?
- Fiincă-a fost proprietarul, - 
Mi-a răspuns șăgalnic Tanța - 
Și-uite mi-am plătit chiria, 
Iar acum, usuc chitanța.

FAPTUL APROAPE PERVERS
• Potrivit unor informații de 
ultimă oră, dosarul DNA-ului Alba 
Iulia privind cazul primarului din 
Buceș, Achim Mărcuș, acuzat de 
fals în acte și evaziune fiscală are 
toate șansele să fie finalizat rapid, 
12 capete de acuzare împotriva 
edilului fiind deja documentate. în 
dosarul penal aflat deocamdată în 
lucru se află implicat (se putea să 
lipsească?) și clanul PUPăză, 
abonatul numărul 1 al lucrărilor 
Consiliului Județean Hunedoara și 
“investitor” ascuns în multe alte 
domenii.

• Hoții ce au “perforat” acoperișul 
gigantului Real, furând bijuterii de 
aproape 300.000 de lei au uimit 
până și pe polițiștii anchetatori prin 
modul profesionist în care au dat 
lovitura, fără a lăsa urme în spatele 
lor. Potrivit unor surse din cadrul 
investigatorilor, cei doi spărgători 
s-au volatilizat, se pare, împreună 
cu pradă cu tot, petrecându-și 
“concediul” într-o țară cu Rivieră.

• Continuă răfuielile politice din 
Hațeg unde Dumnezeu mai știe care 
tabără cu care se războiește. Aflați 
în alianță națională și județeană, 
pesediștii se războiesc în orașul 

zimbrilor cu liberalii aliați de 
conjunctură cu pcdcliștii din 
Consiliul Local. Mai mult, 
“profitând” de prezența ministresci 
Elena Udrca, venită să împartă 
fonduri europene, primarul Nicolae 
Timiș la “cadorisit” la rându-i pe 
secretarul PDL din oraș cu o palmă 
răsunătoare. Explicația primarului, 
în fața unui Dorin Gligor, fâstâcit și 
nedumerit: “a scos la iveală tot ceea 
ce e mai rău din mine! ”

• Personajul Neluțu, nu este o 
invenție ci chiar există cu adevărat, 
fiind “mandatarul” unui bar unde în 
trecut obișnuiau să se adune 
simpatizanții primarului Mircia 
Muntean. Omul, un“țepar” autentic 
cu majoritatea partenerilor de 
afaceri a reușit să încurce și 
socotelile primarului, pe vremea 
când acesta figura încă, cu acte de 
liberal în regulă, la alegerile 
municipale și a reușit să bulverseze 
grupul de votanți ai lui Mircia prin 
anunțuri contradictorii, fapt ce i-a 
determinat pe aceștia să voteze din 
confuzie oameni din echipa 
contracandidatului Oancea. Acest 
lucru nu l-a împiedicat însă pe 
fomist să-și încaseze comisioanele 
de rigoare în continuare și să 

revendice o locuință ANL, după ce 
în excesele sale constante bahice se 
bate cu pumnul în piept că ar fi omul 
primarului și că nimeni nu se poate 
atinge de el. Atenție Mircia, că 
asemenea personaje îți aduc mai 
multe deservicii decât servicii.

Printre organizațiile fantomă 
care papă bani de pe unde apucă se 
numără și una din Simeria intitulată 
pompos de “integrarea dezvoltării 
durabile” (ce acumulare mercantilă 
de vorbe goale) al cărui președinte 
(cu ceva ramificații și pe la 
București) de altfel prezentabil, cu 
calități certe de persoană 
simandicoasă a prins ceva fonduri și 
pentru „descoperirea și promovarea 
unor tinere talente” din folclorul 
nostru atât de drag. Așa de face că 
primul câștigător al festivalului 
“Tezaur Hațegan (A)”, este -tocmai 
o rudă apropiată de-a sa (ca să vezi 
unde zăcea tezaurul) îmbinând 
astfel utilul cu plăcutul și 
contribuind la „satisfacerea 
nevoilor cultural-artistice” ale 
locuitorilor din județul Hunedoara. 
Așa este, prostimea cu satisfacerea 
nevoilor cultural-artistice iar 
ciocoii plini de ifose și aspirații 
europene cu nevoile financiare și 
cele de orgoliu.
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ROMANIA SI SFÂRȘITUL EUROPEI
r r

Un vechi proverb spaniol spune “civilizația și anarhia 
sunt doar la șapte mese depărtare”. Așadar, ce ar despărți 
majoritatea oamenilor civilizați de a se transforma în 
animale care luptă pentru teritoriu și mâncare cu orice preț 
sunt aproximativ șapte mese sau mai bine spus lipsa lor. Să 
recapitulăm: căderea băncilor din 2008 a fost precedată de 
căderea Bursei mai apoi urmând cutremurul financiar care 
s-a lăsat cu falimentul generalizat aproape al instituțiilor 
bancare, al orașelor și chiar al unor state ca Islanda, Grecia, 
Irlanda sau Portugalia.

Din păcate, pe lista dc așteptare stau alte state europene 
și chiar SUA, urmate de efectele previzibile, anarhia, 
foametea, sfârșitul democrației și implicit al Uniunii 
Europene. Iată un scenariu deloc fabulatoriu într-o lume ce 
se confruntă cu schimbări fundamentale, dramatice pe un 
fundal tot mai accentuat de criză planetară. De altfel, unul 
dintre cei mai cunoscuți economiști pentru profețiile sale, 
Nouriel Roubini, îi dă dreptate lui Marx, în ceea ce privește 
autodistrugerea capitalismului.

Profetul crizei susține că soarta capitalismului se 
decide în următoarele luni. “Există prea multe datorii și în 
mediul privat și în cel guvernamental. Din datorie nu poți 
să ieși decât prin economisire, printr-o creștere economică 
puternică sau prin metoda periculoasă a inflației. Dar, dacă 
nu se repomește consumul populației și al 
firmelor, atunci riști să rămâi în recesiune”, 
susține acesta.

Așa se face că la 4 ani de la izbucnirea crizei, 
lumea nu a revenit la normal și ne putem aștepta 
la tot ceea ce e mai rău. In schimb, China este pe 
val iar torentul de entuziasm fără precedent cu 
care sunt întâmpinați investitorii chinezi în 
Europa arată un schimb al puterii, de la Vest la 
Est.

APOCALIPSA ECONOMICĂ CONDUCE 
LA REVOLUȚII

Apocalipsele economice au constituit 
întotdeauna fundalul de frustrări necesare pentru 
revoltele sociale. Rând pe rând, Grecia, Spania, 
Anglia, Germania, Norvegia și alte state au fost 
scena unor astfel de confruntări ce amenință că se 
amplifică tot mai mult. Adevărul este că statele 
Europei sunt înglodate în datorii, fiecare criză 
economică fiind “tratată” cu împrumuturi 
consistente. Un alt specialist în economie, 
francezul Jaques Delars, considerat “tatăl 
Europei modeme” crede că moneda unică europeană este 
în pericol să dispară în următorii cinci ani dacă actuala 
componentă a zonei euro se va păstra intactă. Același 
celebru economist , cel care a prevăzut criza din 2008 
înainte cu un an să înceapă îndeamnă șefii 
guvemelor:”Lăsați euro, mergeți înainte la monedele 
naționale pentru a atinge o depreciere masivă și reală”. 
Teama cea mai mare este însă cauzată de pericolul ca 
băncile europene să nu se mai poată refinanța, în acest caz 
prăbușirea sistemului financiar conducând în mod cert la 
falimentul țărilor.

ROMÂNIA, LA RĂSCRUCEA DINTRE LEU ȘI 
EURO

Perspectivele economice tot mai incerte ar putea 
conduce în opinia unor analiști financiari la părăsirea zonei 

euro de către țările cu cele mai mari 
datorii: Spania, Italia, Belgia, 
Irlanda și Grecia. în ceea ce privește 
România, lucrurile vor evolua la fel 
de nefavorabil până în 2014, atunci 
când se estimează că vom ajunge din 
nou la nivelul anului 2008. în acest 
răstimp, împrumuturile se vor face 
tot mai greu și mai scump, românii 
își vor găsi de lucru din ce în ce mai 
greu în străinătate, datorită 
politicilor protecționiste, vor apărea 
noi valuri de concedieri, investitorii 
străini se vor rări iar datoria 
națională va crește în continuare, 
datorită împrumuturilor pe care 
statul nu le va putea returna, ca și 
fiscalitatea. Totuși există și motive 
de optimism, datorită faptului că 
datoria externă nu este foarte mare, 
măsurile de austeritate adoptate de guvern au fost foarte 
dure iar România nu a aderat încă la moneda euro. Iată 
cum, paradoxal, un fapt atât de blamat a ajuns să aibă în 
actualul context, conotații economice benefice.

Nounel Roubini

CONCEPTUL DE “EUROPĂ UNITĂ” , 
“BREVETAT” DE UN TEORETICIAN ROMÂN

Puțini cunosc faptul că actualul concept al Statelor 
Unite ale Europei, atât de vehiculat de liderii politici 
actuali a fost “brevetat” de teoreticianul și umanistul 
român din Lugoj, Aurel C.Popovici 1863-1917.

Analiza umanistului Aurel C. Popovici în contextul 
ultimului deceniu de sec XIX - conceptul unei Europe 
Unite apare pe fondul nașterii unor partide politice cu larg 
caracter de masă cât mai ales a unei radicalizări sociale și 
de identitate cultural religioasă evidențiază o Europă 
central/răsăriteană în care rivalitatea etnică a luat forme noi 
iar eșecul realizării unei construcții bazate pe națiuni egale 
a dus la dezastrul întregii regiuni. Dezastrul a continuat 
în următorul secol întrucât avea rădăcini comune 

indiferent de contructor: Hitler ori 
Stalin gândeau aidoma un imperiu de 
o mie de ani. Iar pangermanis- 
mul/panslavismul erau deopotrivă 
agresive.

Una dintre soluții, închegată și 
agreată în imperiu, propusă de Aurel 
C. Popovici prelua o tradiție susținută 
de Nicolae Bălcescu și Dumitru 
Brătianu ce la mijloc de secol XIX 
făureau proiectul unei Europe 
democrate și republicane. 
Panromânismul lui Bălcescu 
cuprindea toate ținuturile locuite de 
români. Pacea nu se putea stabili în 
regiunea Dunării de jos dacă nu se 
întemeia pe aceași structură bazată pe 
principiul egalității națiunilor 
conlocuitoare. Iar o determinare a 
zonelor naționale nu se putea face 
decât plebiscitar urmându-se 
indicațiile majorității și abia apoi a se

definita o teoretică departajare națională de sine stătătoare: 
maghiară, slavonă - croați, dalmată, slovenă și sârbă - și cea 
română - ardelenă, bănățeană și românii din afară. Andrei 
Șaguna însuși a fost cel dintâi susținător al Austriei Mari 
propunând satisfacerea aspirațiilor naționalităților pe căi 

constituționale cu o armonizare a intereselor 
dinastiei cu cele naționale. înaltul ierarh 
transilvan a combinat elemente de centralism cu 
cele de federalism. El ar fi dorit să extindă un cod 
de legi uniform și o constituție comună ca mijloc 
de eliminare a privilegiilor locale care-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 urmarea unor căi proprii într-un 
cadrul istoric și geografic distinct. S-ar fi insuflat 
o înaltă conștiință transilvană tuturor locuitorilor 
principatului.

Aurel C. Popovici propunea păstrarea 
monarhului ca centru de referință a puterii 
statului în elementele istorice de referință și de 
imagine, în fața supușilor cât și a marilor puteri 
europene. Se conserva entitate statală cu dublă 
misiune, de a proteja micile națiuni din sud-estul 
Europei atât de divizate și pândite din exterior dc 
pericolul pangcrmanismului cât și de cel al 
panslavismului aflat în agresivă ascensiune. 
Influența Rusiei putea fi cel mult amânată,

nicidecum oprită. Cu cât adevăr graia Aurel C. Popovici 
acum peste 100 de ani! Principiul naționalităților - astfel 
spus - urmărea constituirea unor state autonome, în cadrul 
mai larg, plecând dela premisa “un stat, o națiune", 
concept original opus celui ce propunea un principiu de 
transfer al dreptului popoarelor din dreptul internațional 
public în cel al unui contract a cărui autolimitare era 
însoțită de garanții constituționale în cadrul statului 
multinațional. Independenței naționale i se substituia 
autonomia națională, dreptul popoarelor fiind o exercitare 
dc opțiune individuală.

Aurel C. Popovici rămâne un remarcabil european și 
un vizionar de cea mai înaltă clasă. A fost un premergător al 
celebrilor și atât de adulați - chiar și în România - făuritori 
ai construcției europene de azi: Monnet, Schuman, Bech, 
Adenauer ori Spaak. Format temperamental, trăind ca o 
flacără în permanentă ardere, ivită din străfunduri de 
pământ bănățean, personalitate bazată pe o vastă 
cunoaștere științifică și, susținută de râvna nepotolită 
pentru adevăr, Aurel C. Popovici a gândit și prezentat un 
mecanism pentru afirmarea temeinică a popoarelor, sub 
auspiciul dreptății. Cea dintâi scriere i-a atras o 
condamnare nedreaptă, plata unor inimaginabile amenzi și 
cauțiuni. Atunci femeia lui a glăsuit memorabil: “Nu vă 
temeți Români, Dumnezeu e cu noi și vom ieși învingători. 
Sus inimile! ” considerând că trebuie să pună nația română 
sub patronajul lui Dumnezeu. Caracterizat printr-o 
integritate de caracter și o conștiința destinată numai 
marilor personalități menite a influența lumea în bine, nu 1- 
a stricat nici un mediu, orice știință și-a însușit, oricâte 
limbi a învățat. Autenticitatea unui suflet perfect - spun 
documentele vremii - l-a protejat a suferi influențe ori 
deformări dăunătoare. Astfel a aj uns principalul sfătuitor al 
principelui moștenitor Franz Ferdinand cât și al regelui 
Carol 1. Și i-a influențat în bine, nu s-a lăsat pervertit de 
putere.

DANIELMARIȘ 
TRAIAN OPRONI
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După Europa, și Australia își deschide porțile pentru specialiștii români
Românii sunt dornici în continuare să-și găsească un loc 

de muncă în străinătate, după cum reiese din faptul că 
pentru 40.537 de poziții vacante s-au trimis 59.814 de CV- 
uri către un singur portal de recrutare.

Marea Britanie are detașat cele mai multe joburi vacante 
(peste 7.800), urmată însă de Australia cu 5.000 de oferte 
de angajare, dar pentru specialiști, din toate domeniile de 
activitate. In ceea ce privește țările în care se poate pleca la 
muncă imediat, Marea Britanie cumulează aproape 30% 
din ofertele de angajare cu contracte de muncă.

Pentru românii interesați de contractele de muncă în 
țările exotice, 430 de poziții sunt vacante în Emiratele 
Arabe unite (Abu Dhabi, Dubai). în continuare, 
propunerile de contracte de muncă vin în special din 
Europa (73% din totalul ofertelor de angajare). Celelalte 

locuri de muncă sunt reunite în: Asia și Oceania (Australia, 
China și Vietnam); America (74 de poziții în Insulele 
Caraibc, 57 în SUA, 45 în Canada); Orientul Mijlociu (în 
total, cu 576 de locuri de muncă în Dubai, Abu Dhabi, 
Kuweit, Qatar, Oman, Afganistan, Irak sau Bahrein); 
Africa (25 de poziții în Nigeria).

Conform „Top 10 departamente cu oferte imediate de 
angajare”, recrutorii profesioniști solicită în primul rând 
personal pentru job-uri specializate care necesită studii 
superioare și / sau calificări (46%). Interviuri de angajare 
se fac însă și pentru job-urile sezoniere (31%), și 
necalificate (23,5%).

Angajările pentru munci sezoniere sunt în scădere și se 
fac prezente mai ales în domeniile: „hoteluri/turism” (locul 
3, cu 3.667 poziții libere), „agricultură/silvicultură” (locul 

5, cu 1.772 poziții libere), „restaurant” (locul 6, cu 1.195 
poziții libere) și „construcții” (locul 9, cu 911 poziții 
libere).

în creștere sunt însă ofertele cu joburi specializate: 
„inginerie” (locul 1 cu 5.144 poziții libere), „personal 
medical și sanitar” (locul 2, cu 4.591 poziții libere) și 
„transporturi” (locul 7, cu 1.108 poziții libere).

Și oferta de job-uri necalificate este în creștere, pentru: 
„îngrijire bătrâni / asistență socială” (locul 4, cu 2.771 
poziții libere), „ au pair/îngrijire copii” (locul 8, cu 1.066 
poziții libere) și „necalificat” (locul 10, cu 593 poziții 
libere).

Alexandru R. David

Firmele sunt obligate să aibă un angajat 
responsabil cu respectarea legislației muncii

Toate firmele din România, indiferent dacă au doi-tei angajați ori că sunt 
multinaționale cu sute de oameni, trebuie să aibă începând cu data de 1 august în 
organigramă cel puțin un salariat care să se ocupe de registrul general de evidență a 
salariaților înlocuitorul cărții de muncă. Prevederea este cuprinsă într-o hotărâre de 
guvern publicată în luna mai în Monitorul Oficial și care a intrat în vigoare.

în cazul în care nu au nevoie de un angajat permanent, patronii pot să mai califice 
un om sau pot să se ocupe chiar ei de această sarcină, după ce fac un curs de specializare. 
O altă variantă este externalizarea acestui serviciu, dar contra cost.

Costurile aplicării legii

Pentru companiile mari, nu este o problemă să respecte noua prevedere, pentru că 
ele aveau și înainte departament de resurse umane. în schimb, micii întreprinzători spun 
că statul îi forțează la cheltuieli pe care nu și le permit. Un calcul simplu arată că un 
patron trebuie să cheltuiască aproximativ 6.000 de lei pe an, cu tot cu impozitele 
aferente, pentru un colaborator plătit cu 500 de lei pe lună.

De remarcat este faptul că, peste 70% din totalul întreprinderilor mici și mijlocii, 
respectiv înjur de 605.000, sunt companii cu mai puțin de zece angajați. După părerea 
unor analiști economici, este posibil ca undeva la 2.000 de finite să dea faliment în 
aceste condiții.

Cursuri de calificare

Firmele care nu au compartiment de resurse umane pot însă să trimită un om ia 
cursuri de specializare. Un asemenea curs costă 600 de lei și durează o săptămână și 
jumătate. Cursurile pot fi urmate în cadrul mai multor instituții acreditate.

Sancțiuni

Necompletarea sau netransmiterea registrului general de evidență a salariaților, în 
termenele legale, se sancționează cu amendă de la 5.000 la 8.000 de lei, după cum este 
prevăzut în noua hotărâre de guvern.

Crescătorii de bovine pot solicita prima 
fără viza asociațiilor

Crescătorii de bovine pot depune, începând din luna august, cererea de 
solicitare a primei pe exploatația de bovine, la Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură (APIA) Hunedoara, fără viza asociațiilor crescătorilor de 
animale legal constituite, după cum anunță chiar APIA.

Astfel, se elimină obligativitatea vizării cererilor de solicitare a primei 
pe exploatație, specia bovine, pentru anul 2011, de către „Asociațiile 
crescătorilor de animale legal constituite care sprijină interesele 
crescătorilor de bovine, taurine și/sau bubaline”, conform unui ordin al 
Ministerului Agriculturii, publicat în Monitorul Oficial și intrat în vigoare.

Alin Adrian Popovici
Repar orice tip de chiulasă
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Românii nu mai pot pleca la muncă 
în Spania, până în 2013

Comisia Europeană a avizat cererea autorităților spaniole de a 
restricționa piața forței de muncă pentru lucrătorii români până la 31 
decembrie 2012, ca urmare a unor perturbări grave pe piața forței de 
muncă.

Aceste restricții se aplică activităților din toate sectoarele și 
regiunile, dar nu îi vor afecta pe cetățenii români care sunt deja activi 
pe piața forței de muncă din Spania.

Analiza efectuată de Comisia Europeană a stabilit că, cetățenii 
români care trăiesc în Spania sunt puternic afectați de șomaj, 30% 
dintre aceștia fiind șomeri, acesta fiind numărul de șomeri cel mai 
ridicat după cel al spaniolilor de origine.

Numărul românilor cu reședința permanentă în Spania a crescut 
de la 388.000 la 1 ianuarie 2006, la 823.000 la 1 ianuarie 2010, și a 

^depășit un milion ulterior._____________________  ________________

De ce vi se ridică mașina:
- staționarea la mai puțin de 25 de metri înainte și după trecerea de pietoni;
- staționarea în stațiile mijloacelor de transport public de personae, precum și la mai 
puțin de 25 de metri înainte și după acestea;
- staționarea pe trotuar, în cazul în care nu se asigură spațiu de cel puțin un metru 
pentru circulația pietonilor;
- parcarea pe spațiul destinat persoanelor cu handicap;
- parcarea pe spațiul verde.

Cum recuperați banii de la „hingherii” de mașini:

Primul lucru: Contestați procesul-vcrbal pentru a obține anularea lui. 
Verificați cu atenție corectitudinea informațiilor completate de agentul 
constatator. Dacă cel puțin una dintre aceste informații este completată 
greșit (spre exemplu, numărul mașinii), puteți să faceți o contestație și să 
cereți anularea proccsului-verbal. Iată și alte motive de anulare a acestuia:
- nu sunt completate corect data săvârșirii contravenției și/sau numărul de 
înmatriculare al mașinii;
- nu sunt completate corect informațiile despre locul de unde s-a ridicat 
mașina (distanța de la indicatorul care interzice oprirca/staționarca, 
numărul imobilului în fața căruia era oprită mașina);
- în procesul-verbal nu se menționează dacă mașina se afla pe partea 
carosabilă sau pe trotuar;
- nu sunt menționate obiecțiile contravenientului; fie că semnați procesul- 
verbal când recuperați mașina, fie că îl luați a doua zi de la Poliția Rutieră, 
verificați și precizați în scris tot ce considerați că a fost în neregulă;
- lipsa semnăturii polițistului;
- lipsa mențiunilor cu privire la numele și funcția polițistului.

Acte de recuperare a taxei auto:

- copie după cartea de identitate a titularului mașinii;
- contractul de vânzare-cumpărare a autoturismului;
- factura fiscală (dacă este cazul);
- actele mașinii din țara de origine, traduse și legalizate;
- certificatul de mașină înmatriculată;
- decizia de calcul al taxei poluare emisă de ANAF;
- chitanța care atestă plata taxei.
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Avocatul șoferilor
Un număr restrâns de conducători auto știu că 

funcționează, cu acte în regulă, Asociația Șoferilor și a 
Drepturilor acestora (ASDR). Asociația a fost constituită, 
la inițiativa unui avocat din Buzău, Marian Moroșanu și are 
drept scop recuperarea în instanță a amenzilor rutiere date 
ilegal, taxa de poluare auto și cea de ridicare a mașinilor 
parcate ilegal. Pentru o cotizație anuală cuprinsă între 100 și 
400 de lei ASDR s-a angajat să îi reprezinte în instanță pe 
membri săi pentru toate aceste spețe.

Un avocat furios pe „hingheri”

în cadrul ASDR activează și avocatul Radu Brăileanu, 
care a descoperit că ridicările de mașini sunt construite 
toate pe o structură de legi foarte fragilă care poate fi atacată 
ușor. Legea de bază este Codul Rutier, prin care Poliția 
Rutieră poate dispune ridicarea, transportul și depozitarea 
mașinilor staționate neregulamentar, lucru pe care au voie 
să îl facă administrațiile publice locale.

Codul Rutier mai spune că doar printr-un regulament se 
stabilește procedura de ridicare a mașinilor. Acest 
regulament există, el este de fapt o hotărâre de guvern care 
completează Codul Rutier, dar care are o lipsă: nu conține și 
precizări privind ridicarea mașinilor. în lipsa lor, consiliile 

locale și-au stabilit ele, prin hotărâri proprii, anumite 
proceduri.

„însă, nu se poate reglementa prin hotărâri de consilii 
locale un domeniu care are reguli stabilite dc legi, 
ordonanțe și hotărâri de guvern. Prin urmare, toate acele 
hotărâri locale, care au adoptat procedurile de ridicare a 
mașinilor, sunt ilegale”, explică avocatul Brăileanu. El este 
convins, că în baza acestui raționament, „va pica toată 
șandramaua ridicărilor de mașini și toți șoferii au dreptul 
să-și ceară înapoi banii care le-au fost încasați”.

130 de procese contra taxei auto

Următorul pas în evoluția ASDR a apărut imediat ce 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că taxa auto 
este ilegală în două dintre cazurile unor șoferi români. 
Avocatul Moroșanu a adăugat și acest serviciu în cadrul 
asociației. Procesele au început să „curgă” în toată țara, și 
au aj uns la peste 130 în scurt timp. ASDR își asumă rolul dc 
reclamant în procese, de la întocmirea dosarului și 
redactarea documentelor până la reprezentarea în instanță.

Până acum, asociația câștigat în instanță trei procese și 
nu a pierdut niciunul, însă consilierul juridic al asociației, 
Adina Scripcaru, se așteaptă la recursuri. „Ne folosim ca 

argument de un articol din Tratatul de aderare la Uniunea 
Europeană, potrivit căruia nu e voie să se pună piedici 
comerțului intercomunitar, iar taxa de poluare exact asta 
face, restricționează libera circulație a mărfurilor”, spune 
consilieruljuridic.

„Antidot” pentru poliția din Bulgaria

Ultimul „serviciu” al ASDR este pentru conducătorii 
auto care trec prin Bulgaria, și a fost lansat la începutul lunii 
august. Conducerea asociației spune că asigură „asistență 
juridică pentru șoferii care au o întâlnire mai puțin plăcută 
cu Poliția Rutieră din Bulgaria”.

Este vorba de contestări de procese-vcrbalc de 
contravenție, ale ridicării permisului sau reținerii 
certificatului de înmatriculare ori alte probleme care țin de 
Codul Rutier bulgar.

Mai precis, un cabinet de avocatură din Bulgaria, 
partener al ADR, preia cazul celui care reclamă un abuz, îi 
întocmește dosarul și face demersurile necesare pentru 
recuperarea prejudiciului. Unul dintre avocații bulgari este 
vorbitor de limba română.

Alexandru R. David

Lumea, pe două roți, cântând la flaut!
„Lumea e atât de mică, încât m-am gândit 
să o iau de la capăt și să văd unde 
ajung!... ”

La 30 de ani, astfel gândește francezul 
Julien Freville, care în 17 iulie a plecat din 
Nisa cu gândul de a face înconjurul lumii pe 
bicicletă. în mai puțin dc o lună, ajuns fiind 
la Deva, contorul bicicletei sale înregistrase 
deja 2.137 de kilometri. Bicicleta a primit-o 
cadou, de asemenea prietenii i-au mai dat 
un rucsac, un cort și o cameră foto. Banii de 
cheltuială și i-a făcut singur pe drum, 
lucrând cu ziua ca bucătar și, în timpul liber 
cântând pe stradă, la flaut!

Până acum, a traversat Italia, Slovenia, 

Ungaria, iar după România urmează 
Bulgaria, Turcia, destinația finală a primei 
etape fiind Egiptul. în Istanbul și în Cairo 
urmează să stea ceva mai mult, pentru a 
încerca să deprindă „meșteșugul” artei 
culinare tradiționale dc pe acele meleaguri. 
Are de gând să parcurgă Asia, în special 
Filipine, Thailanda, Cambodgia, apoi încă 
nu știe ce traseu va alege.

De notat este faptul că o asemenea 
îndrăzneață „escapadă” nici măcar nu 
presupune vreun efort financiar. Doarme în 
cort, pe malul vreunui râu sau lac, mâncarea 
și-o gătește singur, doar vegetariană, nu 
bea, nu fumează, este un spirit liber de toate 
constrângerile sociale ale epocii 
amagalmate în care trăiește.

în rucsacul său, la loc de cinste, se 
află câteva cărți, printre care Lamartine, și 
Victor Hugo. Din repertoriul său la flaut 
face parte Llozd McNeill. Ascultă însă, cu 
plăcere, de câte ori are ocazia, jazz, regaee, 
muzică electronică și trance, muzică 
orientală, balcanică, africană, cubaneză, 
braziliană...

Bon voyage, notre ami!

Daniel Marian

Ministerul Sănătății a
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simplificat procedura 
tratamentului în

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

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

practician în insolvențâ

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

practician în insolvențâ, 
consultant fiscal

QUANTUM EXPERT
J2O/4O/2OOO
C.U.I.: RO 126 00149
Deva, str. Mârâști, bl. D3, 
ap.44, parter
Tel/fax: 0254- 231680 - 
Mobil: 0730- 009907; 
0730-009901

străinătate

Pacicnții care au nevoie de tratament în 
străinătate vor putea purta singuri 
corespondența cu clinicilc recomandate 
de comisia de specialitate teritorială, 
urmând să transmită ulterior Direcției de 
sănătate publică documente oficiale 
emise dc clinici, cu antet și semnătură. 
Aceste acte trebuie să cuprindă date 
privind numele clinicii, al pacientului, 
costul tratamentului, condițiile dc plată și 
data la care este programat pacientul.

în premieră, s-a creat cadrul legislativ 
pentru efectuarea corespondenței cu 
clinicile recomandate dc comisia de 
specialitate teritorială, dc către bolnavi 
sau reprezentanții legali ai acestora. Până 
în prezent, această corespondență era 
purtată numai dc către Direcțiile dc 
sănătate publică.

în condițiile în care bolnavii sau 
reprezentanții legali ai acestora își 
exprimă opțiunea pentru a realiza 
corespondența în mod direct cu clinicilc 
recomandate dc comisia dc specialitate 
teritoriala, acestora le revine obligația de 
a prezenta Direcției dc sănătate publică 
documente oficiale emise dc clinici, cu 
antet și semnătură, care cuprind date 
privind: identificarea clinicii și a 
pacientului, costul tratamentului, 
condițiile de plată, programarea 
pacientului.

Prin Ordinul ministrului Sănătății 
nr. 1011/9 iunie 2011, și medicul curant 
de specialitate care recomandă 
tratamentul în străinătate va avea 
obligația dc a elabora un raport medical 
pentru evaluarea stării de sănătate la un 
an după primul control efectuat, cu 
transmiterea acestuia Direcției de 
sănătate publică.
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Prima ediție a Zilelor Comunei la Soimus
’ < r

Stejărel IONESCU

Sute de localnici și nu numai s-au 
adunat de Sfânta Marie la Baza de 
Agrement de la Șoimuș pentru a 
sărbătorii prima ediție a Zilelor 
Comunei. Aici s-au întâlnit atât cei 
plecați de mai mulți ani din comună 
cât și localnicii actuali pentru a 
sărbătorii împreună la un pahar de 
bere și un mic, așa cum făceau în 
urmă cu peste 20 de ani de 
sărbătoarea Sfintei Marii. Tarabe cu 
delicatese, dulciuri, pui la rotisor, 
înghețată pentru a-ți răcori sufletul, 
mici și berc ai putut întâlni la tot 
pasul. Iar dacă vroiai să te răcorești, 
pe lângă briza Mureșului mai aveai 
ocazia și a unei băi bune la ștrand 
care se afla la doar câțiva pași.

„Astăzi 15 August, Ziua Sfintei 
Marii, o zi credincioasă sărbătorită 
de toți credincioșii nu numai din 
comuna Șoimuș ci de cei din toată 
țara, este prilej ca în fiecare an să 
putem organiza tradiționala nedee. 
Datorită faptului că de câțiva ani nu 
s-a mai putut organiza această 
nedee, Consiliul Local împreună cu 
Primăria Comunei Șoimuș, s-au 
hotărât ca în această zi să fie 
organizată „Ziua Comunei Șoimuș”, 
chiar dacă trecem prin criza actuală. 
Indiferent dacă voi fi eu sau altul 
primar am hotărât ca ziua de 15 
August să fie o zi bătută în cuie, ca și 
a comunei Șoimuș”, a spus primarul 
acestei comune, Dorel Logojan.

Sărbătoarea a continuat până 
noaptea târiu cu soliști renumiți de 
muzică populară Diana Sclagea, 
Neluțu Marton, Robert Târnăvcanu, 
Marinică și Andrada Paul, Florin 
Ionaș zis și Generalul ș.a.

Evenimentul a continuat târziu 
în noapte, mulțumiți de realizarea 
lor fiind nu numai organizatorii ci și 
localnicii și comcrcianții.
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PREZENTUL A DAT MÂNA CU ISTORIA LA COSTESTIr
osteștiul a adunat și în acest an mii de 
oameni, care au venit nu neapărat să 
primească o lecție de istorie ci mai 

mult pentru a duce mai departe tradiția acestei 
sărbătorii pornită cu 44 de ani în urmă.

Serbările de la Costești sunt prilej de bucurie 
în sufletul oamenilor, această ocazie dând prilej 
de întâlnire a localnicilor cu cei plecați. Timp de 
două zile „dacii liberi” au vegheat de pe prispa 
Sarmisegctusei asupra întregii văi cuprinsă între 
cetățile Costești, Blidaru și Piatra Roșie, ca totul 
să meargă ca la carte. Valea a răsunat dc 
acordurile muzicii cu trupe speciale ca Narcotic 
Sound, ce au ținut cu respirația tăiată miile de 
tineri adunați în fața scenei, urmând Alexandra 
Stoienescu, Adnana Olariu, Non Profit și 
Alexandra Albu, precum și o 
discotecă în aer liber și 
tradiționalul foc dc artificii.

Cu toate că gurile rele spun că 
sărbătoarea se v-a întrerupe în 
curând, primarul acestei 
comunități, din Orăștioara de Sus, 
Viorel Bodea care este și inima 
acestei sărbători a spus: „Dacă în 
44 ani nu s-a întrerupt această 
sărbătoare, nu se v-a întrerupe 
nici pe viitor, iar edițiile vor 
crește de la un an la altul".

De la această sărbătoare nu au 
lipsit nici cunoscuții politicienii 
liberali deputata Mariana 
Câmpeanu, președintele CJ 
Hunedoara Mircea Ioan Moloț și 
subprefectul județului Marius 
Lucian Szabo.

A doua zi a debutat în trombă 
cu muzică populară, nelipsiți 
fiind Mariana Deac, Nineta Popa, 

llie Medrea, Ciprian Roman, Cristian Fodor, 
Valentin Crainic și Eugen Mihăilă. Invitați 
speciali au fost îndrăgiții interpreți de muzică 
populară Cornelia și Lupu Rednic, care au 
menționat: "Suntem pentru prima dată la 
Costești, aici am găsit oameni gospodari, 
oameni care iubesc folclorul. Toată țara e 
frumoasă, toți românii îs faini, dacă aici a fost 
Decebal și Dacia, noi venim de unde au fost dacii 
liberi din Maramureș, ne simțim bine, e frumos și 
eplăcut” •

continuat iar 
politicienii s-au așezat cuminți în 
primul rând pentru câteva zeci dc 
minute, așa că am întrebato și pe 
deputata Mariana Câmpcanu, ce 

părere are despre o 
astfel de manifestare: 
„ Trebuie să vă spun că 
sunt deosebit de 
mândră că pot să 
particip la o astfel de 
sărbătoare, Costeștiul 
e o localitate care este 
cunoscută în toată 
România pentru 
tradiția pe care o 
păstrează și mai ales pentru 
originile poporului român ”

Nu a lipsit nici Grupul dc fluierași 
din Costești și Grupul instrumental 
..Dor” al Centrului Județean pentru 
( < ■ 'cr\ area și Promovarea Culturii 
11 adiționale Hunedoara.

Nu întâmplător am lăsat la urmă 
cuvântul președintelui Consiliului 
Județean I luncdoara, dl Mircea Ioan 
Moloț, ci ca o convingere că această 
sărbătoare nu se v-a încheia aici: „în 
primul rând că este cea mai mare

sărbătoare cu cel mai mare renume, are 44 de 
ani, deci este o tradiție, o viață de om, generații 
de artiști care au fost pe această scenă, dar ce e 
important la această sărbătoare e că îmbinăm 
plăcutul cu utilul, adică ne aducem aminte de 
istoria strămoșilor noștri. Să nu uităm că de aici 
s-au născut românii, și e important ca din 
generație în generație să știe și cei tineri ce este 
la Costești, ce a fost la Costești și ce înseamnă 

Costeștiul pentru România. 
De aceea zvonul acesta cu a 
fi, sau a nu fi Costeștiul, cred 
că e o nebunie. Nu cred că își 
poate permite cineva să dea 
cu buretele peste istoria 
României, așa că eu sunt 
convins că această manifes
tare deosebită v-a dăinuii în 
timp aici la Costești, unde 
oamenii vin nu doar să 
asculte muzica ci ca să se și 
lămurească cu problemele 
sociale și istorice ".

Stejărel IONESCU

CM K
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Atenție la produsele care dau reacții alergice!
Ilistamina este, în primul rând, produsă de corpul 

persoanelor alergice atunci când intră în contact cu un 
factor de risc, fiind una dintre reacțiile sistemului imunitar. 
De fapt, rolul histaminei este de a declanșa un răspuns 
inflamator la contactul cu un alergcn, care se traduce prin 
simptomele specifice reacțiilor alergice: strănut, respirație 
dificilă, ochi înroșiți și înlăcrimați, în unele cazuri, însoțite 
de tulburări digestive cum sunt crampele abdominale și 
diareea. De asemenea, alergiile alimentare se pot 
manifesta și prin urticarie și prin edeme.

O enzimăîmpiedică apariția simptomelor

De cele mai multe ori, în cazul unei persoane cu alergii 
alimentare, atunci când aceasta consumă alimentul 
alergen, în corp se produce o cantitate crescută de 
histamină, ceea ce declanșează urticarie și celelalte 
simptome ale alergiei. Cu toate acestea, există situații în 
care unele persoane pot prezenta simptome ale alergiilor 
alimentare chiar dacă testele alergologice nu indică o astfel 
de problemă. Acestea pot apărea după consumul unor 
alimente bogate ele însele în histamină sau al unora care 
determină o eliberare masivă de histamină în corp. Cele 
mai predispuse la astfel de reacții sunt persoanele care 
prezintă o carență a unei enzime numită diaminoxidază. 
In cazul celor cu un nivel normal al acestei enzime, 

consumul alimentelor bogate în histamină nu determină 
reacții, deoarece rolul diamînoxidazei este de a 
descompune histamina adusă în corp prin dietă, fără să le 
afecteze în vreun fel.

Peștele necurățat dă urticarie

Cel mai adesea, reacțiile nonalergice declanșate de 
alimente sunt date de consumul unor produse alterate, 
cnzimele microbilor care se cuibăresc în acestea 
transformând histidina (substanță prezentă în toate 
proteinele) în histamină. Potrivit specialiștilor, nivelul 
histaminei din alimente crește considerabil cu mult timp 
înainte să apară semnele de alterare a acestora sub 
influența bacteriilor. Produsele cele mai riscante din acest 
punct de vedere sunt cele din pește, bacteriile din sistemul 
digestiv al peștelui fiind foarte active în producerea 
histaminei. Cu cât peștele rămâne mai mult timp fără a i se 
scoate măruntaiele, cu atât riscul de apariție a simptomelor 
specifice alergiilor crește.

Brânza, un risc

Toate alimentele produse prin fermentare sunt bogate în 
histamină. In această categoric intră majoritatea tipurilor 
dc brânză, produsele fermentate din soia, varza murată și 

alte tipuri de murături, băuturile alcoolice și oțeturile. Cel 
mai adesea, riscul este apariția urticariei.

Unele alimente o conțin, altele o produc...

Durerile de cap apărute după consumul de vin roșu sunt, 
de fapt, reacții ale organismului la nivelul mare dc 
histamină din compoziție. Alte alimente care conțin 
histamină sunt vinetele, spanacul, roșiile, carnea de pui și 
ciocolata. De asemenea, există unele produse alimentare 
care stimulează eliberarea unei cantități crescute de 
histamină în organism, rezultatul fiind acela al apariției 
simptomelor alergiei: dureri de cap, eczeme, inflamații și 
tulburări digestive. Printre acestea se numără albușul de ou 
negătit, scoicile, căpșuncle, ananasul, bananele, dar și 
produsele cu aditivi, cum sunt sulfiții, glutamatul 
monosodic și unii coloranți.

Medicamentele cresc sensibilitatea

Reacțiile similare alergiilor după consumul de alimente 
bogate în histamină apar mai ales atunci când nivelul 
diaminoxidazei (enzima care descompune histamina din 
alimente) este redus prin administrarea unor medicamente 
(acetilcisteina, cimetidina, aminoguanidina și isoniazida) 
sau prin consumul de alcool, atrag atenția specialiștii.

Acvariul? La birou!

Heniatit, pentru un somn liniștit

Nici la serviciu nu trebuie să neglijați 
armonia clementelor. în primul rând, nu stați 
cu fața către un perete gol. Agățați măcar un 
tablou, afiș, desen pe acel perete. Aveți grijă ca 
nici dumneavoastră, nici colegii să nu lăsați

Fără oglinzi în dormitor

Purificare cu arome naturale

al

Florile uscate, energie negativă

E bine să aveți mereu flori proaspete în

eng shui, pentru crearea unui spațiu armonios

F
eng shui (adică „vânt și apă” în chineză) 
pornește de la un principiu de bază: 
crearea unui echilibru între energiile 
yin și yang și combinarea armonioasă în 

același cadru a celor cinci elemente ale 
naturii: lemnul, focul, pământul, apa și 
metalul. Singurul scop: fericirea care, 
conform filozofici chineze, nu poate fi atinsă 
decât într-un mediu perfect echilibrat. Cum ne 
creăm acest spațiu armonios? Pas cu pas.

Dormitorul conjugal ar trebui amplasat în colțul de sud- 
vest al casei. Dacă locuiți într-un apartament de bloc, la 
care constructorul a avut altă idee, puneți măcar patul în 
colțul de sud-vest al camerei. Pentru a avea o noapte 
liniștită, evitați oglinzile în dormitor. Dacă aveți totuși o 
oglindă pe care nu o puteți scoate, nu dormiți cu fața spre 
ea. Cel mai bine, acoperiți-o cu ceva când dormiți.

Același efect ca oglinda îl are și televizorul, așa 
că nici el nu are ce căuta în donnitor! Acvarii, 
fântâni artificiale sau orice altceva care aduce cu 
elementul apă trebuie de asemenea evitate în 
dormitor, pentru generează stres emoțional.

Pentru un somn liniștit, în special al copiilor, 
plasați un obiect de hematit deasupra patului sau 
în mijlocul peretelui de est. în nord-estul camerei 
copiilor puneți o sferă de cristal sau chiar un glob 
pământesc din cristal, pentru a avea rezultate bune 
la școală.

în același scop, amplasați biroul 
de studiu al copiilor în colțul de 
nord-est al camerei. în 
camera copiilor nu ar trebui 
să existe obiecte ascuțite 
îndreptate spre pat sau spre 
masa de lucru: colțuri dc 
mobilă, fiori cu frunze

ascuțite, colțuri de zid, grinzi 
etc. Dacă nu se poate face 

nimic, așezați în fața obiectului 
ascuțit copăcei din cristal, cristale, 

clopoței sau plante.

recipiente goale (vaze, cutii, sticle etc.) lângă 
ușa de la intrarea în birou. Aduce ghinion !

în schimb, în birourile foarte populate 
sau în spațiile aglomerate (săli de așteptare, 
holuri etc.) se recomandă insistent 
amplasarea unui acvariu. Acesta, sau o 
fântână arteziană așezată în zona de sud-est a 
încăperii va atrage succesul proiectului la 
care participați împreună cu colegii. Un 
cristal așezat în aceeași zonă va garanta 
relațiile profesionale armonioase. Un obiect 
verde amplasat în colțul de sud-est 
încăperii va fi garantul prosperității. 

casă, o dată ofilite e bine însă să le aruncați, chiar 
dacă sunteți tentat să le păstrați într-un aranjament 
floral. Potrivit tradiției chineze, florile uscate nu 
fac decât să atragă energia negativă. La fel ca 
gunoiul menajer. Deci chiar dacă nu s-a umplut 
găleata, nu stați cu gunoiul în casă peste noapte.

Dacă vă plac plantele de apartament, e bine 
să aveți cât mai multe cu frunze rotunde. Cele cu 
frunze ascuțite provoacă stres, deci strică armonia. 
Pentru ca energia pozitivă să intre în casă mereu 
proaspătă și puternică, lăsați toate ferestrele 

deschise măcar 20 de minute pe zi. Deschideți-le pe cele 
care dau spre răsărit chiar mai des și încă de la primele ore 
ale dimineții.

Orice e cât de cât urât mirositor trebuie îndepărtat din 
casă. Puteți avea mereu în apartament un aer proaspăt și 
înmiresmat cu ajutorul lumânărilor parfumate, al esențelor 
de aromaterapie sau al aerisirilor frecvente. Parfumul și 
aerul curat sunt foarte importante.

Cu atât mai necesară este purificarea atunci când vă 
mutați într-o casă în care a mai locuit cineva înainte. 
Simpla zugrăvire nu este suficientă, este obligatoriu să 
apelați la puterile aromaterapiei (lumânări, fumigații 
parfumate) cât și ale sunetelor de clopoței.
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CRISTALELE -MIRACOLUL DE LÂNGĂ NOI
în funcție de scopul urmărit, purtați bijuterii 

confecționate cu următoarele pietre semiprețioase: 
Pentru eliberare de blesteme, ghinion, energii 
negative: jasp, onix, jasp, lapis lazuli, ametist, 
malahit.

Pentru protecție generală: calcedonie, ametist, 
lapis lazuli, cristal de stâncă, jad, malahit, ochi de 
tigru, piatra lunii, aventurin.

Dacă bănuiți sau simțiți că aveți asupra 
dumneavoastră un blestem sau o legătură ocultă, 
purtați: jasp, ametist, onixnegru, malahit.

Pietrele care conferă cea mai puternică protecție 
sunt: cuarț transparent (cristal de stâncă), lapis 
lazuli, onix, malahit, turmalina neagra, pietrele roșii 
sau negre în general.

Pentru protecție de energii negative, protecție 
personală și a casei:

• Flori de mină de orice fel și felii de agat;
• Figurine din jad reprezentând țestoasă, 

elefanți;
■ Brățară și medalion din ametist, brățară și 

medalion din cristal de stâncă, brățară și medalion 
din onix negru, brățară și medalion din jasp roșu, 
brățară și medalion din acvamarin, brățară și 
medalion din piatra lunii, brățară și medalion din 
malahit, brățară și medalion din ochi de tigru, 
brățară și medalion din lapis lazuli, brățară din 
hematit, bijuterii cu Cristale Swarovski.

Pietrele semiprețioase și calitățile lor metafizice 
privind energiile negative:

Amazonitul
- .Echilibrează energiile yin-yang, aura.
- îmbunătățește în valoare de sine.
- Transformă energiile negative în energii pozitive 
constructive.
- Stimulează talentele interioare ale fiecăruia, 
curajul, capacitatea de decizie, încrederea în 
calitățile proprii, rezistența fizică și psihică, bună
voința, claritatea gândirii, concentrarea, logică, 
bunăstarea, creativitatea.

Chihlimbarul
Chihlimbarul este cunoscut pentru producerea 

unei încărcări electrice, atunci când este aprins. în 
fapt, numele grecesc al chihlimbarului este electron, 
din care a derivat cuvântul electricitate. 
Mărește energia pozitivă, optimismul, bucuria, 
logica, energia spirituală, deschide fluxurile 
energetice.

Se spune că mărește frumusețea interioară și 
exterioară a purtătorului.

Reduce gândurile negative, greutățile vieții, 
tristețea, melancolia, confuzia, dorințele de 
sinucidere.

Forța magiei crește cu ajutorul unui chihlimbar, 
de aceea trebuie avută grijă la blestemele sau 
cuvintele rele pe care purtătorul le aruncă asupra 
cuiva, pentru că forța lor poate fi mai mare decât s-ar 
putea aștepta.

S-a considerat că chihlimbarul ar avea 
proprietăți talismanice, și mulți oameni au fost 
îngropați cu obiecte de chihlimbar și amulete pentru 
a-i proteja în viața de apoi.

Ametistul
Numită și piatra spiritualității, pune în legătura 

cu divinitatea și latura spirituală a fiecăruia, trebuie 
purtat mai ales de credincioși sau cei care doresc să- 
și amplifice credința religioasă și divină. 
Foarte puternic rol protector pentru cei care nu se 
simt în siguranță sau pentru cei care se tem de 
accidente sau pericole. (Se spune că, dacă un rău
voitor face ceva împotriva purtătorului acestei 
pietre, ametistul își schimbă culoarea și avertizează 
asupra pericolului).

Sporește capacitățile intelectuale și spirituale 
ale omului, calitățile psihice, curajul, deschiderea 
spirituală, sentimentul de mulțumire, intuiția, 
capacitățile extrasenzoriale.

Ajută la canalizarea energiilor.
Ferește de gândurile negative, protejează 

împotriva magiei negre și a vampirilor energetici, 
apără de blesteme.

Ajută la atingerea unor niveluri înalte de 
spiritualitate, la iluminarea spirituală.

Are calitatea de a purifica, liniști, de a 
transforma energiile inferioare în energii 
superioare, de a transforma energia negativă în 
energie pozitivă.

Protejează împotriva atacurilor psihice . 
(energetice) malefice.

Echilibrează karma.
Aventurinul
Protejează împotriva energiilor negative, 

împotriva "vampirilor energetici”. Recomandată 
pentru conducători, consilieri.

Mărește capacitățile mentale, percepția, 
creativitatea, independența, spiritul conducător, 
talentele creatoare, motivația, curajul, decizia, 
calitățile de lider, voința, acțiunea, imaginația.

Calcedonia albastră
Rol protector împotriva spiritelor rele și a 

energiilor negative, sau pe timpul călătoriilor. 
Mărește clarviziunea, intuiția, comunicarea.

Pune în legătură cu ghizii spirituali și deschide 

accesul spre alte dimensiuni spirituale. 
Conferă protecție împotriva adversarilor sau în 
situații conflictuale.

Amplifică efectele celorlalte pietre lângă care 
este purtat, purifică celelalte pietre.

Calcitul
Puternic rol protector și purificator, clarifică 

mentalul, reduce stresul și teama.
Canalizează și amplifică energiile.
Carneolul
Puternic rol protector împotriva energiilor 

negative.
Este o piatră energetică, foarte stimulativă în 

orice plan al vieții, dă chef de viată și de acțiune, îl 
face pe purtător să ia inițiativă și să acționeze.

Aduce încredere în sine, calm, echilibru mental, 
protecție împotriva energiilor negative și a 
atacurilor psihice.

Este o piatră a fraternității și înțelegerii între 
oameni, protejează împotriva invidiei, furiei, 
gândurilor negative ale altora.

Deschide accesul spre viețile anterioare.
Scade invidia, furia, frica, tristețea, apatia, lenea, 
pasivitatea, frica de moarte, depresia, ostilitatea, 
adversitatea, ura.

Alungă îndoiala și gândirea negativă, blocajele 
psihice sau mentale de orice fel.

Purifică celelalte pietre lângă care este purtat.
Citrinul
Foarte puternic rol protector!
Ferește de energii negative, protejează 

împotriva răului (una din cele mai mari influențe în 
acest sens).

Amplifică și stimulează puterile psihice și 
parapsihice, abundența, succesul în afaceri și 
succesul financiar, viața sexuală, claritatea minții, 
organizarea, eficacitatea, capacitatea de decizie, 
claritatea comunicării și exprimării.

Este o piatră care nu înmagazinează în ea 
energia negativă, dc aceea nu necesită purificări 
prea frecvente.

Coralul
Coralul negru absoarbe energiile negative și 

conferă pace.
Legenda: în vechile timpuri, era considerat 

purtător de puteri talismanice, chiar fără adăugarea 
inscripțiilor sau semnelor simbolice caracteristice 
talismanelor. Era folosit pentru vrăji împotriva 
focului șinaufragiului.

Cristalul de stâncă
Numit GIIEA ȚA ETERNITĂȚII sau PIATRA 

PUTERII
Cristalele cu vârf - dacă este purtat cu vârful in 

sus (numai pe termen scurt) este recomandabil 
pentru stări meditative sau cu încărcătură psihică, 
energizează chakrele superioare.

Trebuie purtat cu vârful in jos.
Talisman de noroc.
Poate folosi pentru orice scop pozitiv, este 

înlocuitoral oricăror alte pietre.
Este un bun ghid spiritual.
Puternic rol protector împotriva energiilor 

negative.
Calmează, relaxează, stimulează, vindecă, 

purifică.
Reduce gândurile negative, accesele auto- 

compătimire, sentimentul dc vinovăție, melancolia, 
sentimentul de singurătate.

Aduce inspirație, clarviziune, protecție,
Bun pentru meditație și rugăciune, conferă 

iluminare spirituală.
Pune în legătură cu ghizii spirituali și deschide 

accesul spre alte dimensiuni spirituale. 
Protecție împotriva adversarilor sau în situații 
conflictuale.

Amplifică efectele celorlalte pietre lângă care 
este purtat, purifică celelalte pietre.

Echilibrează emoțional după traume majore.
Primește, activează, înmagazinează, transmite 

și amplifică energia, stimulează activitatea 
cerebrală, amplifică energiile de vindecare.

Cristoprazul
Scade emoțiile negative, frica, invidia, 

supărarea, depresia, egoismul, aroganța, furia sau 
depresia, sentimentul de inferioritate sau 
superioritate, dezechilibrele sexuale.

Protejează împotriva energiilor și gândurilor 
negative.

Cuarțul fumuriu
Dizolvă energiile negative pe măsură ce le 

întâlnește, curăță aura.
Lucrul cu cuarț fumuriu poate duce la o 

schimbare radicală în comportările legate de natura 
egocentrica, inferioară a omului, care se șterge și 
este înlocuită cu atitudini și căi de viață pozitive.

Cuarțul roz
Aduce echilibru la nivel emoțional, calmează, 

înlătură gândurile și energiile negative, echilibrează 
energiile yin-yang.

Hematitul
Puternic rol protector împotriva oricăror energii 

negative, a atacurilor fizice, a rănilor, a accidentelor, 
rol protector pentru frați și casă.

Deschide accesul spre Dumnezeu, bun pentru 
meditație și rugăciune.

Reduce furia și gelozia, energiile negative.
Respinge negativitatca din jur, trimițând-o 

înapoi la sursă. Același luciu se va întâmpla și cu 
negativitatca trimisă dc însuși purtătorul pietrei.

Jadul
Piatra sacra pentru chinezi si mayași.
Risipește energiile negative, este o barieră 

împotriva bol i i și atacurilor negative.
Amplifică dragostea, compasiunea, 

cunoașterea, umilința, generozitatea, armonia, 
concentrarea, înțelepciunea, pacea, fidelitatea, 
încrederea, curajul.

Benefic pentru relaxare, pentru procesul 
viselor, meditație, rugăciune și vindecare.

Jaspul
O piatră karmică, îmbunătățește destinul (arc 

efect asupra karmei umane).
Protejează împotriva energiilor negative, 

împotriva pericolelor, spiritelor, atacurilornegative, 
vrăjilor și blestemelor, farmecelor și gândurilor 
negative, protejează starea dc sănătate, împotriva 
orbirii.

Ajută la eliberarea de stres și energii negative, la 
înțelegerea lecțiilor karmicc, la eliberarea de 
blesteme sau vrăji.

Scade energiile negative, stresul, depresia, 
nervozitatea și supărarea, dezechilibrele și 
negativitatea din jur, egocentrismul.

Trimite negativitatea înapoi la sursă, la cel care 
a trimis-o.

Stabilizează și purifică aura, ridică moralul.
Atrage asupra purtătorului ceea ce are el nevoie 

mai mult (dar nu neapărat și ceea ce își dorește mai 
mult)

Lapis lazuli
Simbol al regalității. Este o piatră psihică.
Puternic rol protector, ferește de rău și pericol, 

protejează împotriva atacurilor psihice și împotriva 
energiilor negative.

Stimulează vindecarea.
încurajează spre atingerea perfecțiunii.
Ajută la deschiderea celui de al treilea ochi, prin 

care lumea va fi înțeleasa altfel, la iluminarea 
spirituală, la dobândirea înțelepciunii, la înțelegerea 
adevărului, la deschiderea spirituală, la o înțelegere 
imparțială a lucrurilor.

Conferă noroc, pace interioară, succes în 
dragoste, prietenie, protecție, creativitate, dragoste, 
bucurie, curaj, optimism, bunătate, claritate 
mentală, obiectivitate, entuziasm, încredere de sine 
Organizează și liniștește mentalul.

Pune în legătură cu viețile anterioare.
Malahitul
Talisman pentru copii, ține răul departe de ei și 

facilitează somnul.
Onixul
Puternic rol protector împotriva dușmanilor și 

adversității.
Scade stresul, apatia, blocajele (psihice , 

emoționale și energetice), frustrările, gândurile 
negative și teama de necunoscut.

Absoarbe energiile negative din mediul 
înconjurător (de aceea trebuie purificat des).

Echilibrează emoțional, controlează emoțiile 
extreme.

Ajută la îndeplinirea propriului destin, la 
înțelegerea scopului vieții.

Conferă o perspectivă spirituală vieții. Ajută la 
eliberarea de blesteme sau vrăji.

Indienii și persanii credeau că purtarea onixului 
ii proteja dc deochi. Onixul nu este folosit doar 
pentru protecție, dar și ca metodă de apărare 
împotriva negativismului conștient îndreptat spre o 
persoană.

Turmalina neagră (Schorll)
Reflectă energiile negative în loc de a le absorbi. 

Este o piatră ce poate fi folosită și/sau purtată atunci 
când se intră într-un ambient negativ sau unde este 
de așteptat să se vină în contact cu energiile 
inferioare.

Turmalina neagră este una dintre cele mai 
folositoare pietre atunci când se încearcă 
păntântarea energiilor spirituale. în asemenea cazuri 
este necesar sa fie plasată pe chakrele inferioare, în 
timpul ședințelor dc cristaloterapie, pentru a 
canaliza și utiliza în corp energiile chakrelor 
superioare. Baghetele de Turmalina neagră se pot 
plasa la genunchi sau picioare, pentru a direcționa 
spre pământ energiile negative din corp. De 
asemenea, ele pot fi folosite pentru direcționarea 
energiilor dinspre coroană spre chakrele de bază. 
Dacă undeva există un blocaj, indiferent dacă el se 
află pe corpurile vibraționale ori pe cel fizic, 
baghetele de Turmalina neagră menținute și rotite 
deasupra zonei (în sens antiorar) vor clarifica și 
elibera zona respectivă. în folosirea acestei tehnici, 
se mai recomandă direcționarea spre zona afectată 
de cel puțin trei cristale limpezi de Cuarț, pentru a 
ajuta în dizolvarea blocajelor.

Uneori, Turmalina neagră apare în Cuarț 
limpede (cunoscut, în asemenea cazuri, drept 
Cuarț turmalinat), combinația aceasta fiind ideală 
pentru eliminarea aproape a oricărei energii 
negative subtile.

Turmalina neagră se descarcă în apă, apoi se 
rcîncarcă pentru scurt timp la soare. Ea ajută în 
formarea unui scut ce arc menirea să imunizeze 
persoana în fața efectelor vătămătoare ale 
influențelor fizice sau psihice. Se poate folosi 
pentru neutralizarea propriilor energii negative, 
cum ar fi furia, supărarea, gelozia, insecuritatea 
etc. Prin purtarea unei asemenea pietre se 
diminuează tendințele neurotice.

Neutralizează influxurile joase și diforme, 
ferește de energiile inferioare și de energiile 
malefice exterioare. Este cunoscută pentru 
efectele sale terapeutice, protejează împotriva 
blestemelor și energiilor negative de orice fel.

Alungă stresul și tensiunea, favorizând o 
atitudine pozitivă și lejeră, are puternic rol 
protector, protejează împotriva pericolului și 
ghinionului, absoarbe energiile negative.

Turmalina albastră (Indigolita)
Transmite cel mai puternic, dintre toate 

celelalte pietre ale planetei, raza albastră a păcii. 
Prin striațiilc sale, ea canalizează energiile 
pozitive în lungul său. Poate fi folosită pe oricare 
parte a corpului, care are nevoie dc această rază 
pacificatoare. Turmalina albastră este deosebit de 
utilă pe cel de-al treilea ochi, pentru a ajuta mințile 
tulburate sau pe chakra inimii, pentru a calma o 
supărare ori o tristețe.
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Cronica literară Sa numeri vise, intr-o altă lume...

Dorina Brândușa Landen, „La nord de sufletele voastre”
„Mă nășteam fără încetare /.../ deveneam 

sentiment”, spune Dorina Brândușa 
Landen în „Note biografice”, poezia cu 
care își încheie recentul ei volum lansat la 
Deva, luna aceasta. Dorina vine tocmai din 
Suedia, din apropierea Cercului polar de 
Nord, pentru a se întâlni cu prietenii ci 
cititorii, pe care îi cunoaște de... aproape o 
viață.

Chiar dacă se află „La nord de sufletele 
voastre”, poeta știe să pătrundă înlăuntrul 
sufletelor celor care îi cuprind în mână o 

carte ca pe un bulgăre valoros dc trăiri 
intense, în același timp luminoase dar care 
se și arcuiesc pe alocuri ca ghimpii unui 
arici descântat îndelung...

Dacă în „Lumea fără cuvinte”, 
vorbind cu toți care sunt(em), simte cum 
„ridurile lor brăzdează lacrima mea”, 
ajunge imediat la „Omul cu care vorbesc 
aceeași limbă/.../ Exilat în pustiul mulțimii 
/ cu trupul ca o biserică goală”. Trece într-o 
„Insomnie”, unde „mi-e frig în iarna 
aceasta neînsemnată”, face chiar și o

„Profeție” retrăind filmul nașterii, veșnicei 
sale re-nașteri; undeva, la un moment dat, 
într-un ascendent în „Sensibilitate”, 
spune: „Mi-am gustat prea mult 
singurătatea / pentru a o mai putea îndura”.

Mai departe, se extrapolează în 
„Numărătorul de vise”, recunoscând, 
simplu și tandru, că „Noi suntem doar un 
simplu decor / aici unde nimic nu începe / 
nimic nu se sfârșește”, mai mult: „Aici nu e 
iubire / nu-i bucurie / doar un bine abstract / 
în acest univers terminus / e un manej de 

suflete”. Și mai bine spus, Într-„O lume 
nouă”: „Am intrat fără să mai găsim vreo 
ieșire / nătângi rivalizând cu frigul”.

Noi nu am simțit vreo urmă de frig, 
în plin mijlocul verii, cu siguranță însă, da, 
frisonul poeziei scrise și trăite cu întreaga 
ființă a prietenei noastre Dorina Brândușa 
Landen, aflată „La nord de sufletele 
voastre” / noastre.

Daniel Marian

REMEMBER OCTAVIAN PALER

Interviu cu Dumnezeu
- Ai vrea să-mi iei un interviu, 

deci... zise Dumnezeu.
- Dacă ai timp... i-am răspuns. 

Dumnezeu a zâmbit.
- Timpul meu este eternitatea... 

Ce întrebări ai vrea să-mi pui?
- Ce te surprinde cel mai mult la 

oameni?
Dumnezeu mi-a răspuns:
- Faptul că se plictisesc dc 

copilărie, se grăbesc să crească...., 
iar apoi tânjesc iar să fie copii; că își

pierd sănătatea pentru a face 
bani....... iar apoi își pierd banii
pentru a-și recăpăta sănătatea.

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

Dumnezeu mi-a luat mâna și am 
stat tăcuți un timp.

Apoi am întrebat:
- Ca părinte, care ar fi câteva 

dintre lecțiile de viață pe care ai 
dori să le învețe copiii tăi?

- Să învețe că durează doar 
câteva secunde să deschidă răni 
profunde în inima celor pe care îi 
iubesc..... și că durează mai multi
ani pentru ca acestea să se 
vindece; să învețe că un om bogat 
nu este acela care are cel mai mult, 
ci acela care are nevoie de cel mai 
puțin; să învețe că există oameni 
care îi iubesc, dar pur și simplu încă 
nu știu să-și exprime sentimentele; 

să învețe că doi oameni se pot uita 
la același lucru și ca pot să-l vadă în 
mod diferit; să învețe că nu este 
suficient să-i ierte pe ceilalți și că, 
dc asemenea, trebuie să se ierte 
pe ei înșiși.

- Mulțumesc pentru timpul 
acordat....am zis umil. Ar mai fi 
ceva ce ai dori ca oamenii să știe? 
Dumnezeu m-a privit zâmbind și a 
spus:

- Doar faptul că sunt aici, 
întotdeauna.

Plăcile de plumb de la Sinaia, 
un mister încă neelucidat

Po&ztf care, 
ror rart aste,

Aflat la cea de a 13-a ediție, Congresul Internațional de 
Dacologie din acest an a avut tema: „O provocare a istoriei: 
Plăcuțele de la Sinaia”. întâlnirea a funcționat, pentru cei 
dornici de adevăr, ca o îndreptățită chemare la 
redescoperirea adevăratei istorii a neamului nostru, a 
identității poporului român.

Dr. Napoleon Săvescu, președintele „Dacia Revival 
International Society”, organizatorul Congresului, a afirmat 
că: „Datorită în mare măsură ideilor promovate de 
congresele de dacologie, România a început să înțeleagă și 
să aprecieze o altă istorie a trecutului ei, istoria cea 
adevărată, să cunoască alți eroi, cei care au existat pe acest 
pământ milenar, ceea ce a dus la o reînviere spirituală a nației 

noastre, a cărei intensitate risipește bezna a o mie de ani dc 
fals sau de tăcere”.

Referitor la tema Congresului din acest an, președintele 
„Daciei Revival” („Reînvierea Daciei”) a mai spus: 
„Contestate dc către cei mai mulți așa-ziși cercetători 
români și străini dc înalt nivel, plăcuțele descoperite la 
Sinaia și apoi copiate sunt mărturia în plumb a întâietății 
mondiale în domeniul scrisului a străbunilor noștri daci”.

Sesiunea de comunicări, la secțiunea „Plăcuțele dc la 
Sinaia, documente unice de importanță majoră pentru 
înțelegerea civilizației avansate a dacilor”, a mai risipit un 
văl dc ceață, așternut dc ani buni peste adevărurile tăinuite 
privind scrierea, limba și civilizația strămoșilor noștri geto- 

daci. Prin intermediul unor studii și 
cercetări recente, aflăm că „între 
anii 1872 1876, Alexandru
Papadopol-Calimah identificase 
deja aproape 300 de scrieri antice 
pierdute „atingătoare” de Dacia”, 
scrieri mult mai numeroase și mai 
importante decât cele păstrate până 
astăzi”, potrivit comunicării 
prezentate de prof. dr. Mihai 
Popescu („Arhivele regale ale 
Daciei”).

în cercetarea sa, profesoral M. 
Popescu arată că: „Descoperirea 
unor texte scrise pe table, tăblițe 
sau plăcuțe de plumb (sau de aur), 
cu scriere atribuită dacilor, 
reprezintă o șansă și o cale de 
cunoaștere a istoriei strămoșilor, 
pe care nu o putem ignora sau 
minimaliza”.

Nichita Stan eseu

Luna în câmp

Cu mâna stângă ți-am întors spre 
mine chipul,
sub cortul adormiților gutui 
și de-aș putea să-mi rup din ochii 
tăi privirea,
văzduhul serii mi-ar părea 
căprui.
Mi s-ar părea că deslușesc, prin 
crenge,
zvelți vânători, în arcuiții lei 
din goana calului, cum își subție 
arcul.
O, tinde-ți mâna stângă către ei 
și stinge tu conturul lor de lemn 
subțire
pe care ramurile I-au aprins, 
suind sub luna-n seve caii repezi 
ce-au rătăcit cu timpul, pe întins. 
Eu te privesc în ochi și-n jur să 
șterg copacii
în ochii tăi cu luna mă răsfrâng 
... și ai putea, uitând, să ne 
strivești în gene
dar chipul ți-1 întom, pe brațul 
stâng.
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POLITICA DILEMELOR ÎN SISTEMUL ENERGETIC

RESTRUCTURARE SI "EUROPENIZARE" SUB UMBRELA
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Motto: în Europa există un conflict între 
voința democratică a cetățenilor și 

interesele piețelor financiare ",

Olafur Radnor Crimson
Președintele Islandei

'Revista "Lumea deAzi“ găzduia - cu ceva timp în urmă - un punct 
de vedere privitor la ultimele încercări de reorganizare a 
sistemului energetic. Semnatarul consideră că fiind o ultimă și 
majoră eroare - în plan al reorganizării economice a României - 
transferul de patrimoniu de la S.C Hidroelectrica S.A către 
A.V.A.S. Cum structura statului de valorificare a activelor 
corporale - opinie asumată și de lideri sindicali din energie - nu face 
decât să "lichideze'''' active rămase în "nelucrare” din cauza 
debitelor înregistrate, operațiunea ar bulversa și ultima 
componentă patrimonială din industria energetică ce mai 
funcționează eficient, cu viitor economic, adică pe profit. 
Sintagma "preluăm hidrocentralele pentru a putea privatiza 
compania, conform recomandărilor Bruxelles-ului" e deja o 
repetată lozincă, fără acoperire. în realitate, ultimele încercări 
guvernamentale care ar fi înglobat producătorii termo - unități 
aflate sub lupa anchetei penale pentru defmciențe majore în actul 
de administrare ori privitor la vinderea/revinderea preferențială a 
energiei electrice - cu părți din Hidroelectrica S.A, societate 
profitabilă cu un patrimoniu închegat și protejat și un corp de 
specialiști cu tradiție în profesie și în garantarea siguranței 
Sistemului Energetic Național - formând societăți mixte - se baza 
pe idei contradictorii. Ori inaplicabile la situația actuală a 
economiei Romniei. Cum s-a și dovedit dealtfel și cum, din 
nefericire ar trebui ca cineva să-și asume acest eșec pe lângă altele 
precum cel de netraspuncre a Directivelor Europene 72 si 73/2009 
privind piața energiei electrice.

PRIVATIZAREA MANAGEMENTULUI ȘI 
VORBELE GOALE

Parte din declarațiile oficiale guvernamentale - ce 
par o nouă abordare în materie de privatizări în domeniul energetic 
- îndeosebi prin faptul că privatizarea termocentralelor nu mai este 
considerată o prioritate și că la termo ar urma să se încerce 
experimentul privatizării managementului și nu al proprietății, fac 
obiectul prezentei analize. Nu putem să nu constatăm în același 
timp că U. E. se îndreaptă spre 0 piață comună a energiei. Politica 
Uniunii în materie de energie nu agreează în prezent nici 
structurile energetice franceze ori italiene, organizate ca 
holdinguri, oarecum asemănătoare fostului Minister al Energiei 
Electrice, funcțional în România până în 1991. "Va fi de tipul 
holdingului - un acționar care va deține acțiuni la mai multe 
societăți din domeniul producției, distribuției, furnizării 
serviciului de la societăți care produc energie " afirma doct, unul 
dintre șefii A.V.A.S. O afirmație vagă precum concluzia cu 
caracter generalizator, că această nouă structură ar deveni “o 
societate integrată ce oferă capacitatea investițională puternică 
pentru proiectele noi de dezvoltare a noilor capacități energetice 
în definitive, vorbe goale!

Un nou val de opinii privind “spargerea cu orice chip a 
sistemului de producere a energiei electrice " operează și în acest 
an. în timp ce asigurarea unui management privat, concept ce este 
în realitate un sistem de conducere economic deja a eșuat în forma- 
i anterior cunoscută a "locației de gestiune Și care nu răspunde la 
câteva dintre cele mai simple principii economice putând deveni 
"o iluzie multiformă numită a treia cale, fără aplicabilitateîin 
România " ori mai grav, un nou experiment în melanjul mai larg că 
"Ideile greșite nu mor niciodată. Asemenea unor viruși mutanți, se 
întorc sub forme noi, disimulăndu-și potențialul devastator, 
devenind prin urmare tot mai periculoase. " Cu referire strictă la 
"locația în gestiune " sau altfel spus a "managementuluiprivat ",

Pe de altă parte, scoaterea din rând a liniei deja lipsite dc 
interes - privatizarea a ce a mai rămas din sectorul termoelectricii - 
vinderea hidrocentralelor cu capacitate de până la 20 M. W. și graba 
cu privire la listarea pe bursă a unui pachet de acțiuni a 
Hidroelectrica S.A., sunt măsuri contradictorii și eronate căci la 
alternativa pentru privatizarea cu investitor strategic - ce 
presupune cedarea controlului proprietății - formula listării pe 
bursă și deci a vinderii de acțiuni, doar aparent se procură bani 
suficienți pentru finanțări de dezvoltare. Hidroelectrica nu își are 
loc pe bursă dintr-un simplu motiv: produce electricitate extrem de 
ieftin dealtfel aparent cum vom vedea - și nepoluant. Din însuși 
prețul competitiv își poate finanța modernizările și dezvoltările 

curente iar din profit își poate continua programul de investiții. La 
Hidroelectrica S.A elementul central este amplasamentul natural, 
valorificat prin mari eforturi umane și materiale de către un grup 
profesional "încă” de excepție. Și păstrat unitar, acest patrimoniu 
inventariat, exploatat eficient, are la bază cncrgcticicnii, 
specialiști recrutați și formați în timp din locuri dăruite de natură cu 
surse regenerabile imense. Un dar lăsat României de Dumnezeu. 
Iar acest dar nu poate aparține nici măcar în parte, prin acțiuni 
vândute la bursă, unor structuri private cu acționariat incert, nici 
autohtone și cu atât mai puțin străine. Hidroelectrica trebuie să 
rămână integral în posesia Statului Român iar produsul său nu 
poate aparține decât acestui popor și nimănui altcuiva, din 
considerente strategice cât și sociale. Lansarea rapidă a 
Hidroelectrica S.A pe bursă poate fi suspectă de grabă și din textul 
aruncat cu ceva timp în urmă dc către unul dintre cei trccuți 
episodic prin managementul acestei companii: "Orice 
restructurare este în ultimă instanță administrativă. Hai să lăsăm 
piața să decidă restructurarea!". Ori cele mai multe așa-zise 
restructurări au fost finalmente doar experimente ale neputinței 
actului de administrare ce s-au dovedit eșecuri economice, pentru 
care nu a răspuns nimeni încă.

Ultimii ani au arătat că piața, care este raportul cererii raportat 
la ofertă - în cadrul strict al unei reglementări concurențiale - pare 
firescul unui aparent "la voia sorții” iar nu al unei strategii 
finalizate, după ce va fi fost gândită dc un grup de specialiști iar nu 
pornită doar în profitul vreunui grup de interese, ce nu concordă 
deloc cu cele al marii majorități a populației. Conceptual, procesul 
constituirii unor entități energetice apropiate între ele, mai întâi pe 
obiectul de activitate integrată - industria cu producătorii din hidro 
ori termo, comerțul atribuit la cei din distribuție, serviciile 
inclusiv de reparații - pentru restul operatorilor ce activau și în 
fostul M.E.E. - se regăsește în studiul costurilor de exploatare. Prin 
urmare, cuplarea de unități hidro cu unități termo - proiect pc care 1- 
au susținut și consultanți străini, angajați să propună soluții pentru 
formarea unui preț mediu de piață adecvat funcționării unei piețe 
liberalizate - nu poate fi dat încă la o parte, fără a pune altceva în 
loc și sub lupa analizei certe. Aceste entități pot fi încredințate unui 
așa-zis "managementprivat". Cea de-a treia cale se poate dovedi a 
fi profitabilă. "Oamenii au mai multă grijă de ceea ce le aparține 
direct și nemijlocit de când lumea", zicea un antic. Modele 
contrare naturii umane au dus la faliment moral și economic. 
Uneori s-au clădit prin impunere, pe genocidc/crime dc masă. 
Sistemul bazat pe proprietatea privată - libertatea și 
resposabilitatea individuală, s-au dovedit a fi respectate în consens 
cu demnitatea lucrătorului și a fost eficient - poate fi contrapus 
unuia mixt bazat pe proprietatea comună, administrată eficient dc 
stat cu acceptarea proprietății private neîngrădite decât dc lege. Azi 
ne găsim, cu îngăduință, în fața unei proprietăți private neeficiente 
alături de o proprietate comună/acționariat cu management 
politic-tehnocrat. Reintroducerea mecanismului de "management 
privat” tip "locație de gestiune " sau cum altfel ar fi denumit, v-a fi 
un eșec total. Chiar definit drept “o idee genială" el se va pierde “ 
în detaliile ce-l golesc de conținut” căci nu răspunde următoarelor 
imperative: cine face selecția managerilor "privați” dar și cine 
stabilește criteriile după care se face selecția, care este întinderea 
competentelor și cât sunt acestea îngrădite de lege, cine verifică 
împlinirea contractului de administrare și implicit cine va stabili și 
aplica sancțiunile în caz dc eșec. Și cum se împarte profitul! Și așa 
mai departe.
'"Față de cele mai sus enunțate, sistemul energetic ar trebui 
protejat dc un nou experiment ce, odată eșuat ar împlini profetica 
aplecare a românului pentru “adamism"la se vedea cazul 
zăcămintelor petroliere - daca s-ar lăsa să se “continue, la 
parametri și mai înalți", chiar și cu patalamaua liberalizării, doar 
așa-zisul "jafactual pe seamafacturii prezentate populației” am fi 
din nou martorii unui scenariu interpretativ cu urmări greu de 
cuantificat. Căci sistemul producției hidro este dezavantajat și în 
fața aplicării legii. Persoană juridică de drept privat, Hidroelectrica 
nu primește bani dc la buget public ci se întreține exclusiv din 
fonduri proprii iar investițiile noi dc la procurarea terenurilor și 
până la montaj și recepția pentru punere în funcțiune devin 
proprietatea acestuia. Cum prin însăși definiția exproprierii care 
este o procedura a “trecerii forțate din proprietatea privată în 
proprietatea publică a unor bunuri imobile, cu o dreaptă și 
prealabilă despăgubire, în vederea executării unor lucrări dc 
utilitate publică” se cuvine, pe text de lege că toate costurile 
exproprierii să fie suportate de către Statul Român din fondurile 
bugetate iar distribuția să fie prerogativă exclusivă și autorizată a 
Ministerului de Finanțe, măcar și pentru ca producătorul energetic 
nu are prevăzut în bugetul propriu atare capitole. Iar dacă le are, le 
dă la stat “fără dreapta și prealabila despăgubire

"BĂIEȚILOR DEȘTEPȚI"
LISTAREA LA BURSĂ ȘI SPECULAȚIILE 

“BĂIEȚILOR DEȘTEPȚI”
Nu în cele din urmă, prin listarea la bursă, Hidroelectrica 

S.A rămâne amanetată vechilor contracte preferențiale iar 
activitatea ci ar fi suspectată pe mai departe de speculația "băieților 
deștepți". O mare parte din producția acesteia este deja 
“confiscată” de contracte impuse administrativ, acte grevate de 
clemente privind protecția socială, unele pe zece ani sau mai mult, 
ce au clauze economice înrobitoare. Tot timpul vor fi grupuri mai 
informate ce abia așteaptă liberalizarea completă a pieței dc 
energic pentru a prelua la dispoziția lor și restul producției ieftine 
din surse hidro. Aceste aspecte - ce trebuie mai întâi să le 
recunoaștem și apoi să ni le asumăm - sunt suplinite dc legenda că 
“energia hidro este eftină, prețnl permite profit, încurajăm 
economia care aduce locuri de muncă ș.a.”Analizatc fără părtinire, 
atari afirmații se dovedesc în final a fi "amăgiri ori calcul sumar și 
neprofesionist". La care se adaugă obligarea vinderii energici pe 
O.RC.O.M. operatorul pieței de energie în România - o piață 
centralizată a contractelor bilaterale, ce are la bază o logică simplă: 
produsul statului trebuie vândut "competitiv" fără a elimina 
sintagma "să-l cumpere cine dă mai mulți baniAstfel se 
maximizează încasările! Acest prinicipiu că se aplică ori nu, e 
altceva stă și la baza procedurii achizițiilor publice: statul trebuie 
să cumpere competitiv ca să nu cumpere foarte scump. Altfel spus, 
să vândă competitiv pentru a nu vinde ieftin. Azi - în mod cert - nu 
ne găsim în situația maximizării profitului.

Hidrelectrica nu pune pe piață o cantitate de energic 
pe care să o liciteze și care să aducă și concurența la preț. 

Licitatorii sunt cei care pun pe bursă oferte la un preț - de regulă 
mic - pe care doar acest operator și-l poate permite. Iar 

opotunitatea și disponibilitatea actului de dispoziție exced voința 
neviciată a conducerii executive a producătorului. Ca să nu mai 
vorbim de “terțe influente”! Adică, Hidroelectrica nu se găsește 
în situația de a pune pe piață cantități de energie pentru a primi 

mai multe oferte și dc la mai mulți cumpărători atât câte sunt și 
să vândă celui care oferă prețul cel mai mare. Posibilitatea de a 
oferi energie pentru vârfurile de consum un avantaj competitiv 
este anulată în fața celor care produc continuu - chiar la prețuri 

mult mai mari - pentru că nu-și poate împărți cantitatea în oferte 
mai mici spre a le vinde cât mai scump și la un preț mult mai 

marc decât pe piața operatorului de energie.

STATUL, CAPTIV ÎN PĂENJENIȘUL 
INTERESELOR OBSCURE

în fața crizei energetice și a interesului producerii unei 
energii ieftine și ecologice - până la urmă este o problemă socială 
și abia apoi una - Statul - tot mai vulnerabil - nu-și protejează 
reprezentanții legal mandatați. Ignorarea și mai grav - anularea 
unor componente din programul investițional, v-a duce la anularea 
tuturor eforturilor materiale și umane, pe mari segmente 
operaționale. întreaga activitate anterioară poate deveni 
inutilizabilă prin colmatare ori uzură. Masivele construcții 
hidroenergetice nu pot fi în general conservate. Acumulările se 
colmatează. Instalațiile se uzează moral. Nu mai pot fi repuse în 
circuit mecanic și electric. Iar ignorarea punctelor sensibile ale 
secolului energia hidro rămâne una a viitorului - dă de gândit. 
Vedem că în jurul energiei se declanșează cele mai mari provocări 
ale momentului. Pentru orice stat al lumii problema energetică se 
constituie ca un domeniu strategic și de componentță a securității 
naționale. Cedarea unei părți din sistemul energetic industrial - 
producția - însemnează cedarea unei părți din suveranitatea 
economică națională. Interesul U.E - cel mai des uzitat termen, cu 
referire la politica energetică, fără a fi însă argumentat la realitatea 
economică românească - este cel de strategie. Iar strategia în 
domeniul energici este dc siguranță comunitară. O reorganizare 
făcută la repezeală și în lipsa transparenței calculelor pe termen 
mediu și lung atrage suspiciunea manevrelor ce frizează 
infracționalitatca economică. Orice transfer de active din cadrul 
patrimoniului Statului Român în planul unei aparente 
privatizări, ce duce la diluarea obiectului de activitate ori a creării 
unei structuri greu dc controlat și care ar atrage firme căpușă, nu 
poate să treacă neobservat, contribuabilii considerându-se 
periclitați măcar și pentru că ar trebui să susțină și structuri 
supradimensionate și total neeficiente, cât și structuri economice 
politizate, cu riscul apariției de conflicte de interese între părțile 
componente.
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Cântec, joc și voie bună la PUI
A

rșiță mare și căldură cum nu s-a 
mai văzut. Dar și multe momente 
emoționale, multă bere, muzică pe 
placul fiecăruia, câte un pic de politică și în 

rest voie bună. Comuna Pui a fost timp de 
două zile în mare sărbătoare.

Aflată la cea de-a Vl-a ediție “Zilele 
comunei Pui” au debutat sâmbătă 14 august cu 
decernarea diplomelor de fidelitate, pentru cei 
care au împlinit 50 ani de căsnicie. Primarul 
acestei comune, de fapt unul dintre cei mai 
buni gospodari din județ, și staroste peste cea 
mai mare comună, a răsplătit cu diplome și 
bani cele 62 de familii care au împlinit cel 
puțin 50 ani de viață împreună.

Timp de două zile toată lumea s-a distrat la 
foc continuu. Tot în prima zi iubitorii jocului 
de fotbal au putut asista pe viu la finala pentru 
locurile III IV a Cupei „Măgura Pui”, 
competiție ce s-a derulat încă de la începutul 
verii, meciurile disputându-se în fiecare 
week-end, urmând ca a doua zi să aibă loc 
finala marc pentru locurile 1 și 2. De 
asemenea, tot în prima zi a avut loc 
prezentarea cărții „585 de ani de atestare 
documentară a localității Pui“. Ziua s-a 
încheiat cu un concert de muzică populară, 
susținut de Ținu Vereșezan, Lele Crăciunescu, 
Lena Miclăuș și mulți alții, iar târziu în noapte, 
cei care nu i-a prins încă somnul s-au bucurat 
de un tradițional foc de artificii, oferit 
participanților de către organizatorii 
manifestării, respectiv Primăria și Consiliul 
Local al comunei Pui.

A doua zi a debutat cu finala pentru locurile 
I și II la fotbal, diplomele și cupele fiind 
oferite de către președintele CJ Hunedoara, dl. 
loan Mircea Moloț și de către primarul 
comunei Pui, Victor Stoica. Câștigătorii au 
primit atât diplome, cupe cât și suma de 600 Iei 
pentru locul II și 700 lei pentru locul I, ultima 
sumă fiind suplimentată cu încă 1000 lei de 
către dl. Ioan Mircea Moloț.

Ziua de luni a fost încheiată cu spectacole 
de muzică ușoară susținute de trupele Triton, 
Atlas, Bordo și alții. Nu au lipsit tarabele cu 
mici, bere, vestiții virșli de Sălaș și multe 
dulciuri și înghețată pe placul fiecăruia. In 
acordurile muzicii sărbătoare s-a încheiat tot 
cu un inedit foc de artificii.

CM K


