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RRIMĂRIA SĂLA^^DL!

Sărbători fericite 
alături de cei dragi! 

Să aveți parte de multă 
căldură în suflet și în casă, 
bttciir.ie-în inimă, sănătate 

și putere de muncă.
LA MULTI ANI!

Permiteți-mi să adresez gânduri 
bune și urări de sănătate, împliniri 

și bucurii tuturor locuitorilor 
comunei Vetel.

9

Fie ca sărbătorile iernii să ne 
încălzească sufletele și 

să ne bucure casele. 
La Multi Ani binecuvântați!9 9

CMYK

Primarul Devei vă urează
La multi ani!

9

Mircia Muntean

La cumpăna dintre ani, când bucuria* 
Sfintelor Sărbători al Crăciunului și « 
anului Nou^i-gyarsă peste noi, sunt 
onorat să vâfadresez cele mai^sirfâere., f ’ 

urări de sănătate^și prosperitate. , 
Să avețitbelșugiîh casă și pace în sufli 

iar Anul Nou să vă aducă 
Imcurii in. toate.
fa Mulți ani!

TiberiutMircea Borca, „ 
Direct^ general al SC 

ELECTROCE^TRALE DEVA SA

Redacția 'ziarului

ureaza colaboratorilor

lultimul rând tuturor
lui n edoren ilorfcâ Sfin tele 

Sărbători ale Crăciunului și 
fl» A < - ■ ;• ■ ■ •• ■■ .....

Anului Nou să le aducă sănătate, 
^putere de muncă și f,t “Refit ti

^satisfacții ^alături de^cefdriigif . J Sărbători fericit^șil^ muiți'finillb^SăAfiitoțjfhwitețșiPcLtwlți'ăm!,

EDITORIAL

LUMEA NOASTRĂ 
ÎNCOTRO?

Primar,
SORIN MARICA

I

lY Ar loan Hentiu
Primarul comunei

VEȚEL

Parcă tot mai mult, generația părinților noștri 
deplânge faptul că lumea s-a schimbat. Dincolo 
însă de ireversibilul proces de transformare a unei 
societăți parcă tot mai puțin umane, un fapt 
îngrijorător pare să ne confirme cele mai negre 
temeri. Lipsa de repere din societatea actuală, 
apariția unor false modele, incertitudinea ce 
planează ca un blestem străvechi balcanic, exodul 
competențelor par să accentueze deriva morală a 
românilor, constrânși prin toate canalele oculte să 
se alinieze unor “standarde” impregnate de haos. 
Cum să-ți redefinești punctele cardinale și să 
trăiești cu adevărat într-o asemenea atmosferă? 
Iată o întrebare la care nici unul din foștii sau 
actualii guvernanți nu vor dori vreodată să-ți 
răspundă.

Daniel Mariș

)



Lumea de haz Numeai
-------- -— de azi

Plugușorul hunedorenilor
Aho, aho, copii și frați 
Stați puțin și nu mânați 
Și cuvântu-mi ascultați

lamă nu-i ca altădată 
Sărăcia bate-n poartă 
Urătorii s-au rărit 
Că nu mai aduc profit 
Ia mai mânați, măi 
Să se audă peste văi

Și pe la hunedoreni 
Au venit mai negre vremi 
Că șomajul e în floare 
Mama ei, globalizare 
Mineri și siderurgiști 
Sunt în Noul An mai triști 
Cu salarii înghețate 
Planuri de austeritate 
Și te mint cu toții-n față 
Mama mamei ei de viață 
Ia mai mânați urători

9

Să uităm de profitori 
Urați, măi!

9 ”

Cât de bieții pensionari 
Care tot fac ochii mari 
Pentru pensia scăzută 
Ura, și un Doamne Ajută! 
C-au muncit o viață întreagă 
Pentru o pâine mai neagră 
Alții în schimb își fac averi 
Și conturi în alte țări 
Iar dacă le cauți pricină 
Ne mint, criza e de vină! 
Mânați măi pe la ferești 
Să se audă-n București

Căci dintr-o țară bogată 
Azi cerșim din poartă-n poartă 
Am vândut tot ce-am avut 
Și-am mai luat și împrumut 
Ca să ne jupoaie, cică 
Europa cea unită 
Și cu Fondul Monetar 
Ardă-i focul planetar
Urați, măi...

Pleacă ai noștri, vin ai noștri 
Noi îi votăm tot ca proștii 
Cum se bat cu pumnii-n piept 
Că ne duc pe drumul drept 
Să ne mai conducă odată 
Tot pe calea luminată 
Mânați măi, fără mânie 
Fir-ar mama lor să fie!

Mânați 'nainte, urători 
Și pentru ai noștri constructori 
Telegondole, drumuri asfaltate 
Pentru prostime-nșirate
Ura, ura încă odată
Anul Nou ne bate-n poartă 
Cu alegeri de primari 
Consilieri și ciolănari
Din impozite plătiți
Ca să fim tot umiliți

5

Mânați, măi!

Iar la anul care vine 
Comisioane mai puține!
Pensii mari la pensionari

Tichete la bugetari 
Pâine mai albă pe masă 
Sănătate multă-n casă 
De scumpiri să n-auzim 
Ieftin să ne încălzim 
Să avem belșug și spor 
Bucurându-ne de zor 
Nu speranțe de doi bani 
LA ANUL ȘI 
LA MULTI ANI!

9

Desigur, în bermude!

Pentru el se
Prima naștere la care, 
N-a "ciupit" și el urr bați?

De revelion (după ciorba de 
potroace)
Fumul gros inundă casa, 
Curge vinul în pahare, 
Singură acum doar masa 
Se mai ține pe picioare.

în noaptea revelionului
Am mâncat fripturi, din plin.
Am băut și-un kil de vin.
M-am simțit, ce mai,... 
teribil,
Că, în vis, orice-i posibil.

După revelion
Chiar de stăm și socotim, 
Nu-nțeleg cum poate fi: 
Noi cu-n an îmbătrânim, 
Iar nevestele... cu-o zi (?!)

Control în zootehnie
Intr-un grajd, de Anul Nou, 
O junincă-a leșinat
Când văzu intrând un Bou... 
Cu o geantă "diplomat".

De revelion
Primesc și musafiri acasă, 
Dar iată-mi punctul de 
vedere:
Cei care vin îmi fac onoare, 
Cei care nu, îmi fac plăcere.

Surpriză de Anul Nou
Iubite, uite-ti dau un dar: 
Agenda cu un calendar, 
în care-am scris și socotit 
Un an întreg ce-am cheltuit!

Salarii, pensii, 
infrastructuri...
Aștept să vină anul nou
Să văd ș-acesta ce ne-aduce, 
Că-mi sună-n cap 
ca un ecou
Promisiunile caduce.

Plăcinte cu răvaș, de Anul 
Nou
O vorbă ce nu se dezminte w 
(Ce-o știe bine românașul), f 
Sătulu-nfulecă plăcinte, 
Lăsând flămândului răvașul.x

*2 ’•** » ****
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•Tatăl colonel, puștiul facându-și probleme. 
-Tată, eu ce o să mă fac când voi fi mare?
-Te faci și tu colonel, ca tati tău. 
-Dar tati, nu se poate să mă fac general?
-Nu puiutz, general nu se poate.
-De ce tati?
-Păi știi, și generalul are un băiat.

***
• După câteva luni de relație:

- Scumpule, când mă prezinți familiei tale?
- Nici nu știu... copiii sunt la soacra, soția e în 
concediu...'

♦**
• în fața unui bloc de 10 etaje se adunase foarte 
multă lume, care striga:
- Criminalule! Criminalule!
Un tip la etajul 7 se chinuia să arunce o femeie 
peste balustradă. într-un final reușește să o 
arunce, dar femeia se prinde de balustrada geamului 
de la etajul 3. Omul coboară repede cele 4 
etaje și, după o luptă scurtă, femeia cade în fața 
blocului și se zbrobește de trotuar. Omul 
coboară liniștit și dă să plece în ale lui. Mulțimea îl 
huiduie:
- Criminalule! Asasinule!
Omul se explică:
- Știți, era soacră-mea.
La care un tip din mulțime:
- Și ce se mai ținea, bestia!

• Un vânător intră într-un magazin de profil.
- Pantaloni de camuflaj aveți?
- Avem, dar nu-i găsim!

***
• Două doamne în vârstă, la ceai, discută despre 
soții lor.
- Draga mea, am o problemă cu soțul meu, nu pot 
să-l fac să nu-și mai roadă unghiile!
- Vai, și eu am avut problema asta cu soțul meu, dar 
am rezolvat-o!
- Cum ai reușit?
- I-am ascuns dinții!

***
• O voce disperată la telefon, la ora 5 dimineața: 
-Alo! Salvarea?
-Da.
- Veniți repede căci în curte e un nebun ce sună 
goarna și ne dispera pe toți.
- Imediat, dați-ne adresa!
- UM 04032

♦♦♦
• Se adună la Oktoberfest la Miinchen toți marii 
producători de bere din lume, fiecare în speranța 
că își va promova berea cât mai bine. La sfârșitul 
festivalului, se face o masă mare la care sunt 
prezenți toți marii boși. Domnul Tuborg comandă 
un Tuborg, domnul Bittburger comandă un 
Bittburger și tot așa mai departe, doar domnul 
Guiniss comandă o Cola. întrebat de ce nu a 
comandat o bere din producția proprie, el a răspuns:
- Păi dacă nimeni nu vrea să bea bere, eu nu beau 
singur...

♦**
• Doi inși la o partidă de golf. în fața lor două femei 
joacă golf dar avansează destul de încet.
Primul din ei: Mă duc să le spun să se grăbească!

După câteva minute se întoarce. “Aoleo nu pot să 
mă duc acolo pentru că este nevasta mea și cu 
amanta mea!”
Cel de-al doilea tip spune: Lasă că mă duc eu!. 
După un timp se întoarce.
“Ce mică este lumea!”.

♦ ♦♦
• Boul și măgarul, buni prieteni, termină facultatea 
și hotărăsc să se întâlnească peste 10 ani să vadă ce 
a reușit fiecare să facă în viață. Trec zece ani, se 
întâlnesc. Boul, mare om de afaceri, familie, case, 
mașini, măgarul vai mama lui, bugetar, fără familie 
etc. Boul îl invită pe măgar acasă să mai discute. La 
un moment dat boul primește un telefon, se scuză și 
pleacă, nu înainte de a-i spune măgarului că soția sa 
o să aibe grijă de el. Măgarul văzându-se singur cu 
soția boului se dă la ea, reușește s-o convingă să se 
culce cu el după care fură ce găsește prin casa 
boului și fug amândoi în lume.
Morala: nu fii bou. Dacă totuși ești bou, ai grijă să 
nu iei de nevasta o vacă. Dar dacă ești și bou și ai și 
o nevastă vacă, atunci nu-ți fă prieteni măgari.

• Scufița Roșie, de frică să nu se întâlnească cu 
lupul cel rău prin pădure, hotărește să facă 
autostopul. Oprește o mașină și din vorbă în vorbă 
află că șoferul era DJ la un post de radio local. 
-Știi, astăzi este ziua bunicuții și tare s-ar bucura 
dacă i-aș face o dedicație.
-Știi, nu este chiar așa de simplu.
-Te rog, fac orice.
-Ok, spuse acesta desfăcându-se la șliț.
-Cum, așa, în mașina?
-Dar ce are?
-OK, și aplecându-se o lua în mână și strigă: “de la 
Scufița Roșie pentru Bunicuța ....”

• La o clinică de tratament pentru bătrâni, înainte de 
a se interna, bătrânii trebuiau să meargă la un medic 
care le dădea sfaturi în funcție de boală și buzunar. 
Intră primul bătrân și la capitolul alimentație 
doctorul îl întreabă:
- Ce pensie ai?
- 2.500.000.
-De la masă să nu-ți lipsească friptura, sticla cu vin 
și fructele tropicale.
Al doilea avea pensia un milion.
-De la masă să nu-ți lipsească legumele. 
Al treilea, cu pensia de 100.000.
-Tataie... aer, cât mai mult aer!

**»
• Se urcă o călugăriță într-un taxi. Taximetristul se 
tot uita la ea, își mai mușca buzele..
-Ce este, fiul meu? întreabă călugărița..
-Știți, mi-e rușine să vă zic, dar, am avut și eu o 
singură fantezie sexuală în viața mea: să-mi facă o 
călugăriță sex oral...
- Păi, fiul meu, să vedem ce putem face... Doar că 
trebuie să fii creștin și necăsătorit..
- Sunt, sunt, zice taximetristul gata de “una mică”.. 
Trage tipul pe dreapta, face călugărița treaba și 
pleacă... Pe drum, taximetristul începe să plângă:
- Iertați-mă, măicuță, am păcătuit! Sunt evreu și 
sunt căsătorit!
- Nu-i nimic iubițel, nici eu nu sunt măicuță... Mă 
cheamă Ion și mă duc la un bal mascat.
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Istoria sărbătoririi Crăciunului
în urmă cu 4000 de ani, primii care au sărbătorit 

perioada din mijlocul lunii decembrie au fost 
mesopotamienii prin celebrarea Anului Nou, care 
dura 12 zile. Ei venerau mai multe zeități, iar cel care 
îi conducea era Marduk. în fiecare iarnă, Marduk 
ducea o luptă cu forțele răului, ale întunericului. 
Oamenii îl ajutau sărbătorind Zarmuk, iar la sfârșitul 
acestei sărbători regele se sacrifica pentru a-1 ajuta pe 
Marduk în luptă (de fapt sacrificatul era un tâlhar 
îmbrăcat în hainele regelui)

Babilonienii și persienii aveau Sacaea. Romanii 
sărbătoreau Saturnalia, în cinstea zeului Saturn. 
Aceasta era ținută din mijlocul lunii decembrie până 
la începutul lunii ianuarie. în aceste zile se organizau 
carnavaluri, mese festive, se ofereau cadouri și se 
mergea în vizită la prieteni.

în anul 274, împăratul Aurelian a proclamat ziua 
de 25 decembrie “Ziua soarelui invincibil” iar în 320, 
Papa Julius I a declarat această zi ca ziua Nașterii 
Mântuitorului Iisus Hristos pentru a contracara 
Saturnalia, sărbătoare ce era ținută și de creștinii 

convertiți. Cu timpul această credință a fost adoptată, 
iar data de 25 decembrie este cunoscută ca ziua 
Nașterii Domnului.

Acestă sărbătoare a devenit populară în anul 1860, 
când Washigton Irving l-a portretizat prima dată pe 
Moș Crăciun în cartea “Cum se sărbătorește 
Crăciunul la Bracebrige Hali”. Tot în 1860, Thomas 
Nast, celebru caricaturist, a promovat imaginea unui 
bătrân vesel, îmbrăcat într-un costum roșu cu nasturi 
negri și cu o curea din piele, în cotidianul Harper's 
Illustrated Weekly. Nast a construit imaginea lui Moș 
Crăciun timp de 30 de ani, timp în care a stabilit 
reședința Moșului la Polul Nord și a construit și 
legenda comercială.

Moș Crăciun așa cum îl știm în zilele noastre a 
fost creat de Harddon Sundblom, el atribuidu-i 
Moșului burta, costum roșu-alb și curea.

Această imagine a fost promovată de o 
companie producătoare de băuturi răcoritoare, care 
avea culorile produsului similare cu costumul 
Moșului.

Crăciunul în familia românească

Crăciunul este o sărbătoare a luminii, a 
compasiunii față de semeni; o vreme de voioșie, 
bucate alese și clipe de neuitat petrecute cu 
familia. Această sărbătoare este ținută pe tot 
Globul indiferent de rasă pentru că este un 
moment în care toți au uitat de aceste aspecte.

în România Crăciunul este în primul rând 
momentul în care se strâng toți membrii familiei, 
chiar dacă unii sunt plecați departe. Membrii 
familiei încep să se strângă pe lângă gospodina 
casei. Aceasta împarte sarcinile: “tu alegi 
orezul”, “tu toci carnea”, “tu cerni faina”, tu ții 
ligheanul la frământat” etc. Oricum se crează o 
zarvă și o agitație plăcută. Una sau doua zile sunt 
dedicate coptului colacilor, cozonacilor, 
prăjiturilor. De obicei Ajunul și in preziua Aju
nului se pregătesc mâncărurile. Dacă la Ignat s-au 
făcut preparatele de porc atunci rămâne de treabă 
numai pentru Ajun (sarmale, friptură, ciorbă, 
salată de “boeuf’, piftia sau răciturile de porc), 
dacă nu atunci ea se va lupta și cu caltaboși, leber, 
chișcă etc. Miroase a mirodenii, mâncărurile sunt 
gustate doar de gospodină dacă ceilalți postesc 
sau se fac pe negustate existând convingerea că 
acestea vor ieși mai bune decât atunci când sunt 
gustate.

în dimineața de Crăciun, primii care se trezesc 
sunt copiii, pentru a vedea darurile Moșului, apoi 
glasurile lor trezesc toată casa. Urmează micul 

dejun, la care participă toată 
familia.

în dimineața Crăciunului 
toată familia merge la 
biserică pentru a asista la 
slujbă. Se întorc voioși spre 
casele lor, și urmează să 
ducă pomană o farfurie cu 
friptură de porc celor care nu 
au avut ce să sacrifice de 
Ignat.

Gospodinele încep să 
pună pe masa frumos 
decorată tot ce au pregătit 
mai bun pentru ziua de 
Crăciun: tobă, caltaboși, 
piftie, sarmale, friptură de 
porc, cozonac, prăjituri, 
toate făcute cu cele mai bune 
ingrediente, la care se 

adaugăo rugăciune sau măcar o cruce făcuta 
deasupra mâncărurilor la gătit și a aluatului pus la 
dospit. în zonele rurale ale țării, în special în 
Moldova și Oltenia sarmalele se fac și se servesc 
în mod tradițional (pentru coacere sarmalele sunt 
puse într-o oală de lut, care este stropită cu apă, ca 
să nu crape; astfel, sarmalele se coc în tihnă, 
uniform și au o aromă deosebită).

La țară bărbații aduc 
lemne să pună pe foc (ca 
să iasă bune copturile, 
sarmalele și friptura 
focul este o întreagă 
știință) și apoi se ocupă 
de băuturile tradiționale, 
țuica fiartă cu piper și 
ușor îndulcită și 
nelipsitul vin fiert cu 
scorțișoară și diferite 
plante aromatice musai 
servite în căni din lut, nu 
de alta, dar acestea 
păstrează savoarea 
băuturilor.

Odată pusă familia 
la masă, se face 
rugăciunea, și toți 
membrii familiei se 

bucură de bucate alese după un post lung. Voioșia 
trebuie să fie peste tot, în toate inimile. După ce 
toți membrii s-au săturat, masa nu se strânge, se 
lasă chiar și peste noapte pentru ca familia să aibă 
parte de un an îmbelșugat.

Dacă este zăpadă, copiii zburdalnici ies afară 
pentru a face oameni de zăpadă sau pentru o 
bulgăreală zdravănă. Părinții și bunicii rămân în 
casă pentru a pregăti bucatele pentru colindătorii 
ce Vor veni cu “Steaua”.

Seara este momentul pentru musafiri. Se spune 
că dacă primul invitat este bărbat atunci familia 
va avea noroc tot anul ce va urma. Toți invitații 
trebuie să vină cu inimile curate, cu gânduri bune 
și voioșie pentru ca toate să meargă bine.

Odată lasată noaptea, toți se retrag la casele lor 
în pace pentru o binemeritată odihnă. Chiar dacă 
Crăciunul a devenit comercial, trebuie să-i 
recunoaștem meritele. Reunește familia de peste 
tot, și pentru o zi toți oamenii uită de griji, toți 
avem aceeași culoare și credem în aceleași valori 
și zâmbim de fiecare dată când îl vedem pe omul 
acela cu burta și barba albă care este îmbrăcat în 
roșu chiar dacă nu îl vedem zburând într-o sanie 
trasă de reni.

DANS AVU



Utile

Cum pot scâpa firmele de taxa radio
Cu toate că înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a 

decis în două procese anularea articolului de lege care 
prevede încasarea taxei radio, indiferent dacă firma deține 
sau nu aparat radio, Societatea Româna de Radiodifuziune 
(SRR) pretinde în continuare plata acestei taxe. Singura 
cale pentru companii este să dea în judecată SRR. Numai 
când vor exista mai multe hotărâri judecătorești similare 
celei de la instanța supremă, Ministerul Comunicațiilor va 
fi obligat să propună modificările legislative.

în lipsa unor reglementări legale care să transpună 
deciziile ÎCCJ privind anularea art. 3 din Hotărârea de 
Guvern (HG) nr. 977/2003, care obliga firmele (indiferent 
dacă dețin sau nu receptoare radio sau dacă și-au încetat 
sau suspendat activitatea) să plătească taxa radio, SRR 
continuă să pretindă încasarea acestor creanțe, angajând și 
specialiști în acest scop.

Concret, în cadrul precizărilor pentru aplicarea HG nr. 
977/2003 privind taxa pentru serviciul public de 
radiodifuziune, modificată prin HG nr. 1292/2007, SRR 
menționează în cadrul art. 13 că „obligația de plată a taxei 
radio pentru toate persoanele juridice nu este condiționată 
de deținerea receptoarelor radio”. Și asta, în ciuda faptului 
că, încă din 9 aprilie 2009, ÎCCJ a decis să anuleze art. 3 din 
HG nr. 977/2003 și art. 3 din HG nr. 978/2003, desființând 
astfel obligația microîntreprinderilor din România de a 
plăti taxa radio-TV în folosul societăților publice de radio 
și televiziune, chiar dacă nu dețin aparate de radio sau TV.

La 3 februarie 2011, ÎCCJ a respins irevocabil recursul 
înaintat de către Guvernul României și SRR la adresa unei

Cum se schimbă un 
apartament în spațiu 

comercial
Acte necesare pentru schimbarea destinației 

unui spațiu de locuit sau a unui imobil cu altă 
destinație în spațiu cu destinație economică: 
cerere tip (se primește de la Primărie); dovada 
deținerii în legalitate a spațiului (extras CF 
actualizat, contract de vânzare-cumpărare, 
autorizație de construire și proces-verbal de 
recepție a lucrării); tabel cu acordul tuturor 
locatarilor de pe scară, vizat de asociația de 
proprietari, care să cuprindă în mod explicit 
obiectul de activitate pentru care se solicită 
schimbarea de destinație și orarul de 
funcționare solicitat; tabel cu acordul 
vecinilor care sunt afectați (stânga, dreapta, 
cei din față) pentru alte imobile; schiță cu 
amplasarea în spațiu din care să rezulte 
vecinătățile.

Cum se obține 
pașaportul temporar

Documentele necesare pentru eliberarea 
pașaportului temporar pentru persoane majore: 
1) cartea de identitate, cartea de identitate 
provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, 
aflate în termen de valabilitate, în original. 
Cartea de identitate provizorie trebuie însoțită 
de certificatul de naștere, în original; 2) chitanța 
reprezentând taxa consulară (se achită la CEC 
Bank sau la Trezorerie); 3) chitanța 
reprezentând costul pașaportului simplu 
temporar (se achită la CEC Bank); 4) chitanța 
reprezentând tariful suplimentar pentru 
eliberarea pașaportului simplu temporar (se 
achită la CEC Bank sau Trezorerie ); 5) 
pașaportul anterior, dacă acesta există.

Notă: La depunerea documentelor este 
obligatorie prezența solicitantului; nu se 
completează cerere, aceasta emițându-se 
automat la ghișeu, odată cu depunerea 
documentelor; nu se preiau impresiuni digitale. 

sentințe anterioare a Curții de Apel Cluj, din aprilie 2010, 
prin care era desființată obligativitatea achitării taxei 
radio-TV pentru persoane juridice, altele decât 
microîntreprinderile, care nu dețin aparate radio sau TV. 
Decizia ÎCCJ a fost publicată în Monitorul Oficial din 9 
mai 2011. Astfel, ÎCCJ a anulat art. 3 alin. 2 atât din HG nr. 
977/2003, cât și din HG nr. 978/2003, potrivit cărora 
persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele 
acestora, precum și sucursalele și celelalte subunități ale 
lor fără personalitate juridică și sucursalele sau 
reprezentanțele din România ale persoanelor juridice 
străine, au obligația să plătească o taxă lunară pentru 
serviciul public de radio, respectiv televiziune.

SRR și-a angajat recuperatori

Cu toate acestea, SRR informează pe site-ul său că 
„’obligația de plată a taxei radio pentru toate persoanele 
juridice nu este condiționată de deținerea receptoarelor 
radio”, derogarea fiind aplicată numai persoanelor fizice 
care nu dețin receptoare radio, cu condiția ca acestea să 
depună o declarație pe proprie răspundere în acest sens. în 
declarație trebuie clar menționat că persoanele fizice „nu 
dețin receptoare radio la domiciliu, mașina personală, 
telefonul mobil, iPoduri sau orice alte aparate de receptare 
a programelor radio, precum și abonamentele la cablu 
TV”.

în plus, SRR informează că, începând din 25 iunie 2011, 
a încheiat un contract cu BPO Solutions SRL, prin care o

Cunoașteti-vă drepturile la cumpărăturile on-line!
■>5 * • * f . • •*Cum puteți renunța la un produs sau serviciu

Este bine de știut că, atunci când cumpărați de pe 
Internet, trebuie să primiți în scris sau pe un alt suport 
durabil detalii precum nume, sediu, numărul de telefon și 
numărul de identitate al furnizorului. în plus, este 
obligatoriu ca furnizorul să vă trimită condițiile și 
modalitățile de exercitare a dreptului de denunțare 
unilaterală. Astfel, clauza de denunțare trebuie să fie 
redactată cu caractere îngroșate și să prevadă următoarele: 
„Consumatorul are dreptul să notifice în scris 
comerciantul că renunță la cumpărare, fără penalități 
și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile 
lucrătoare, după livrarea produsului sau, în cazul 
serviciilor, după semnarea contractului”. Acest lucru 
depinde dacă politica de denunțare a fost aplicată în mod 
adecvat de comerciant, sau de prevederile acestei politici. 
De exemplu, posesorul de card nu va putea să ceară 
retumarea banilor dacă în politica de denunțare se specifică 
clar acest lucru.

Astfel, dacă dintr-un motiv oarecare vreți să renunțați la 
achiziția făcută on-line, singurele costuri care pot cădea în 
sarcina dumneavoastră sunt cheltuielile directe de 
retumare a produselor. De exemplu, s-ar putea ca după ce 
ați achiziționat on-line un produs, să constatați că are o 
zgârietură sau o mică defecțiune, sau ați prefera de fapt un 
alt model sau ați primit cadou unul peste câteva zile. 
Indiferent de motiv, puteți retuma produsul notificând 
comerciantul de la care l-ați achiziționat.

E foarte important să știți că, în cazul în care comerciantul 
a omis să vă transmită informațiile obligatorii, termenul în 
care puteți să denunțați unilateral contractul este de 90 de 
zile.

Fiți atenți, deoarece obligația de a transmite anumite 
informații clienților se consideră îndeplinită în cazul în 
care furnizorul unui produs sau serviciu afișează

Acte necesare pentru 
certificatul de handicap

Conform legislației, actele necesare 
pentru întocmirea unui dosar nou în vederea 
obținerii certificatului de handicap sunt: 
copii după ieșirile din spital, adeverință de la 
medicul specialist în original, scrisoare 
medicală de la medicul de familie, copie după 
buletin, copie după decizia de pensie, precum 
și două cupoane de pensie și un dosar cu șină. 
Actele se depun la sediul Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte Cu Handicap, 
din Deva, Aleea Romanilor nr. 7, în sediul 
fostei policlinici.

împuternicește pe aceasta din urmă să recupereze 
„restanțele înregistrate de către potențialii plătitori de taxă 
radio, persoane juridice din întreaga țară, care nu achită 
această taxă pentru serviciul public de radiodifuziune prin 
societățile mandatate prin efectul legii”.

„Sumele datorate drept taxă pentru serviciul public de 
radiodifuziune ca urmare a acțiunilor întreprinse de BPO 
Solutions SRL, se achită în contul SRR, CUI: RO 
8296093”, notează SRR.

Fiecare persoană interesată trebuie să facă o 
sesizare în instanță

ÎCCJ poate anula prevederi ale unei legi sau ordonanțe de 
urgență, dar deciziile acesteia nu se aplică decât părților 
din proces (nu sunt opozabile „erga omnes”). Hotărârea 
ÎCCJ face referire numai cu privire la părțile din acel 
proces. în mod normal nu se aplică altor persoane, chiar 
dacă ele sunt afectate de aceeași plată. Fiecare persoană 
interesată ar trebui să facă o sesizare în instanță, la care să 
adauge copia deciziei instanței supreme, și să obțină o 
hotărâre judecătorească similară celei de la ÎCCJ.

Numai după obținerea mai multor hotărâri în acest sens, 
ministerul de resort, în cazul de față Ministerul 
Comunicațiilor, va fi obligat să propună o modificare a 
normei juridice care prevede obligativitatea încasării taxei 
radio împreună cu factura de curent electric, chiar dacă 
persoana juridică nu deține receptor radio.

Lucian Costa

informațiile într-o formă clară, vizibil și permanent, în 
interiorul paginii de web prin intermediul căreia este oferit 
produsul sau serviciul respectiv.

în cazul în care denunțați unilateral contractul, 
comerciantul are obligația să vă ramburseze sumele plătite, 
fără a vă solicita cheltuieli de transfer, în cel mult 30 de zile, 
dacă nu ați convenit altfel.

Chiar și atunci când comerciantul constată că nu are 
disponibile produsele sau serviciile pe care le-ați 
achiziționat, este obligat ca în termen de 30 de zile de la 
lansarea Gomenzii să vă retumeze banii, neavând dreptul de 
a vă livra un produs sau serviciu de o calitate sau un preț 
echivalente (dacă nu a fost prevăzut în contract).

Totodată, comerciantul nu vă poate solicita un preț 
suplimentar pentru utilizarea unui anumit instrument de 
plată.

5 sfaturi pentru cumpărături on-line
• Citiți cu atenție condițiile pe care le acceptați pe site sau 
în contract;
• Cumpărați de la comercianți cunoscuți sau căutați 
informații în legătură cu aceștia pentru a vă asigura că au o 
reputație bună;
• Păstrați o evidență a tranzacțiilor efectuate pe Internet, 
inclusiv a paginii de Internet a comerciantului;
• Multe magazine vă pot trimite pe e-mail detaliile 
achiziției efectuate asigurați-vă că le-ați salvat sau 
imprimat;
• Fiți atenți la ce informații oferiți comercianților: nu este 
necesar CNP-ul sau PIN-ul cârdului, ci doar codul CVV2 
(acele ultime trei cifre de pe spatele cârdului), care vi se 
solicită, alături de numărul cârdului, de fiecare dată când 
plătiți online.

Acte pentru cazierul judiciar
Acte necesare pentru eliberarea 

cazierului judiciar persoane fizice: cartea de 
identitate sau buletinul de identitate valabil; 
timbru fiscal; chitanță de plată a taxei de cazier 
(în copie și original); cerere tip care se 
completează cu majuscule. Taxa de eliberare a 
certificatului de cazier judiciar în valoare de 10 
lei se poate plăti în numerar la unitățile 
teritoriale ale Trezoreriei Statului; prin mandat 
poștal la unitățile Companiei Naționale „Poșta 
Română” SA, în contul Trezoreriei Statului; prin 
decontare bancară din contul propriu deschis la 
o instituție de credit din România, în contul 
trezoreriei statului.
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Cine a câștigat și cine a pierdut din criza
Săracii o duc și mai greu

Vom lua ca exemplu starea populației din Franța. 
Potrivit studiilor statistice efectuate de Institutul Național 
de Statistică și Studii Economice (Insee), numărul, 
persoanelor sărace din această țară a depășit 8 milioane, 
adică 13,5% din totalul populației. în această categorie 
sunt incluși francezii care trăiesc cu mai puțin de 950 de 
euro pe lună.

Diferența dintre săraci și bogați s-a adâncit tot mai mult 
din cauza crizei economice prelungite. Astfel, în timp ce 
nivelul de viață al 10% dintre cei mai săraci francezi a 
scăzut cu 1,1 %, nivelul de viață al celor cu venituri medii a 
crescut cu 0,4% în ultima perioadă. în această categorie 
sunt francezii care câștigă în medie 1.590 de euro lunar.

Bogății continuă să prospere

Cel mai bine au trecut prin criză francezii bogați, al căror 
nivel de trai a crescut cu 0,7%. De altfel, și în anii de 
dinaintea crizei, veniturile lor au crescut semnificativ. La 
acest fenomen au contribuit și scutirile de taxe de care 
beneficiază mulți francezi cu venituri mari. în prezent, 
Guvernul de la Paris intenționează să elimine numeroasele 
„nișe fiscale” și să-i taxeze serios pe cei cu venituri mari. 
Bogății Franței nu par însă deranjați de ceea ce li se

pregătește, ei fiind de acord să plătească taxe 
suplimentare.

Ca și în cazul Franței, bogății Italiei au devenit și mai 
bogați în ultimii doi ani, timp în care economia țării s-a 
contractat cu peste 5%. Veniturile celor mai bogate 
640.000 de familii au crescut chiar cu 19%.

Fericirea se traduce nemțește

Germanii sunt printre puținii care nu par a resimți prea 
tare criza, cel puțin datelor oficiale. Activele financiare ale 
familiilor germane conturi în bănci, lichidități, 
obligațiuni, acțiuni, asigurări au atins în primul trimestru 

al anului 2011 cel mai ridicat nivel de la publicarea acestui 
indicator, în 1991, potrivit Bundesbank. Activele totale 
sunt de 4.824 miliarde de euro, cu 4,4% mai mari față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

Criza i-a determinat pe germani să investească mai 
puțin în obligațiunile de stat, cu excepția celor emise de 
statul german, și mai mult în acțiuni și contracte de 
asigurare. Statistica Bundesbank nu include și 
proprietățile imobiliare și bunurile nefinanciare.

Revolta clasei de mijloc

Săracii mai săraci și bogății mai bogați este, de altfel, o 
regulă a crizei în mai toate țările. Politologul Zbigniew 
Brzezinski afirmă că SUA se vor confrunta în viitorul 
apropiat cu o revoltă a clasei de mijloc, grav atinsă de 
criză. „Nu vreau să fiu un profet al apocalipsei, dar cred că 
ne vom confrunta cu conflicte sociale puternice, ostilitate 
socială și chiar cu unele forme de radicalism”, a spus 
Brzezinski.

La nivel etnic, cei mai afectați de criză în SUA sunt afro- 
americanii care nu s-au născut pe teritoriul american, 
potrivit Institutului pentru Politici Economice din 
Washington. în rândul acestora, șomajul a crescut cu 
6,8%. Și când vine vorba de cei născuți în SUA, afro- 
americanii au suportat cel mai greu criza. Rata șomajului 
în rândul lor este de 16,2%, față de cea națională, de 9,2%.

Vizarea anuala a autorizației 
de funcționare

Acte necesare pentru vizarea anuală a autorizației de funcționare: certificat 
constatator pentru punctul de lucru (dacă au existat modificări de la momentul 
autorizării); autorizația eliberată în baza OUG nr. 44/2008 pentru persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale; dovada achitării tuturor 
impozitelor și taxelor locale, redevențele către Consiliul local; declarația pe propria 
răspundere în legătură cu obligația de obținere a avizelor și autorizațiilor speciale (dacă 
au apărut modificări de la momentul autorizării); dovada achitării utilităților către 
asociațiile de proprietari din care fac parte și de la societățile comerciale prestatoare de 
servicii de salubrizare și respectiv de publicitate cu care primăria are contracte (dacă este 
cazul); taxa de autorizare conform HCL privind impozitele și taxele locale.

Judecătorii pot desființa 
contractele comerciale

După Noul Cod Civil, instanțele dobândesc atribuția de a putea pronunța 
hotărâri care vor completa, modifica, adapta sau desființa contracte între 
persoane juridice. Contractele încheiate între persoane juridice după intrarea 
în vigoare a Noului Cod Civil sunt supuse unui grad sporit de intervenționism 
din partea instanțelor, aceasta fiind una dintre cele mai importante modificări, 
cu un impact major asupra mediului de afaceri. Instanțele dobândesc atribuția 
de a putea pronunța hotărâri care vor completa, modifica, adapta sau desființa 
contracte în situații care sub imperiul vechii legislații erau rezervate 
domeniului exclusiv al voinței părților contractante.

Piața imobiliară a anului 2011:
9

Cu cât au scăzut prețurile locuințelor
Prețurile mediii cerute de proprietarii de locuințe 

din București au continuat să scadă și în acest an, 
potrivit datelor site-urilor imobiliare, care au calculat 
însă procentaje diferite pentru reduceri, unele de 1- 
2,1%, iar altele de 4-8%.

Potrivit unui raport al imobiliare.ro, prețurile cerute de 
proprietari pentru locuințele vechi au scăzut cu 2,1% 
pentru garsoniere, respectiv de la 1.166 euro pe metru 
pătrat la 1.141 euro pe metru pătrat.

Pentru celelalte tipuri de locuințe reducerile au fost mai 
mici, ajungând la 1,8% pentru cele cu două camere (1.122 
noiembrie 2011 față de 1.143 euro/mp în noiembrie 2010), 
de doar 1 % pentru cele cu trei camere (1.051 euro/mp față 
de 1.062 euro/mp) și de 1,7% pentru patru camere (965 
euro/mp comparativ cu 982 euro/mp).

Imobiliare.ro ia în calcul prețul exprimat în euro pe 
metru pătrat de suprafață utilă al apartamentelor de vânzare 
situate în blocuri de apartamente cu destinație rezidențială 
pe baza anunțurilor publicate pe portal de către agenții 
imobiliare și proprietari. Pentru a oferi o estimare cât mai 
precisă, prețul mediu utilizat la realizarea raportului are la 
bază un algoritm de calcul care permite eliminarea 
ofertelor nereprezentative din piață prin: identificarea și 
eliminarea ofertelor duplicat și a celor cu prețuri sau 
suprafețe greșite, respectiv stabilirea ponderilor 
apartamentelor noi/vechi, respectiv a celor cu una, două, 
trei, patru sau mai multe camere.

MagazinuldeCase.ro a calculat că față de luna 
noiembrie a anului precedent, pe segmentul garsonierelor 
prețurile cerute de proprietari au înregistrat scăderi medii 
de aproximativ 8% în luna noiembrie a anului 2011. Astfel, 
dacă în anul 2010 prețul mediu al unei garsoniere a fost 

33.735 euro, în luna noiembrie a anului 2011 prețul mediu 
se plasa la 31.140 euro.

Cererea de apartamente rămâne redusă. 
Cât sunt dispuși dezvoltatorii să lase din preț

în ceea ce privește segmentul apartamentelor cu două 
camere, prețul mediu înregistrat în noiembrie 2011 a fost 
de 52.250 euro, ceea ce indică o scădere de aproximativ 7% 
comparativ cu luna noiembrie a anului 2010. Prețul 
apartamentelor cu 3 camere a scăzut cu aproximativ 4% în 
acesta an, comparativ cu aceeași perioadă a anului 
precendent.

MagazinulDeCase a inclus în studiu garsonierele, 
apartamentele cu două camere și cu trei camere, iar 
prețurile sunt cele publicate de proprietari în anunțurile de 
vânzare, care în multe situații diferă de prețul de 
tranzacționare. Prețul mediu de listare luat în calcul 
reprezintă valoarea cel mai des întâlnită pe fiecare segment 
de imobil.

Imobiliare.ro a analizat în raport și evoluția prețurile 
la apartamente și în patru orașe mari, respectiv Brașov, 
Timișoara, Cluj-Napoca și Constanța, în majoritatea 
cazurilor înregistrându-se scăderi de prețuri în 
perioada analizată.

Terenuri prea scumpe și cheltuieli de 
infrastructură mari. Cum și-ar putea reveni 
piața imobiliară

în Brașov, proprietarii au redus prețurile solicitate 
cu 3,3% la apartamentele cu două camere, de la 905 
euro/mp la 875 euro/mp, cu 1,9% la garsoniere, ajungând

la 836 euro/mp, cu 1,4% la apartamentele cu trei camere, 
până la 834 euro/mp, în timp ce la locuințele cu patru 
camere au fost raportate cele mai mici scăderi, de doar 
0,7%, la 798 euro/mp. Cele mai mari scăderi de prețuri din 
Cluj-Napoca au fost operate la apartamentele cu trei 
camere, acestea fiind scoase în noiembrie la vânzare la 954 
euro/mp, cu 4,2% mai mici decât acum un an. Pentru 
garsoniere, scăderea a fost de 2%, iar la apartamentele cu 
două camere prețurile au fost ajustate în jos cu 1,5%.

La Constanța, prețurile au evoluat diferit în ultimele 12 
luni, înregistrând scăderi de 1,3% la garsoniere și creșteri 
de 1,3% la apartamentele cu trei camere.

Doar locuințele din Timișoara au avut creșteri de prețuri, 
acestea variind de la 4,7% la garsoniere și 0,7% la 
apartamentele cu patru camere.

Alexandru ROMAN

imobiliare.ro
Imobiliare.ro
MagazinuldeCase.ro
Imobiliare.ro


pag-6 . Calendar lumea
-------------------------------------de azi

ani!
IANUARIE FEBRUARIE

L 2 9 16 23/30 L 6 13 20 27
M 3 10 17 24/31 M 7 14 21 28
M 4 11 18 25 M 1 8 15 22 29
J 5 12 19 26 J 2 9 16 23
V 6 13 20 27 V 3 10 17 24
S 7 14 21 28 s 4 11 18 25
D 1 8 15 22 29 D 5 12 19 26

I ARTIE APRILIE
L 5 12 19 26 L 2 9 16 23/30
M 6 13 20 27 M 3 10 17 24
M 7 14 21 28 M 4 11 18 25
J 1 8 15 22 29 J 5 12 19 26
V 2 9 16 23 30 V 6 13 20 27
s 3 10 17 24 31 s 7 14 21 28
D 4 11 18 25 D 1 8 15 22 29

MAI
L 7 14 21 28 L • 4 11 18 25
M 1 8 15 22 29 M 5 12 19 26
M 2 9 16 23 30 IVI 6 13 20 27
J 3 10 17 24 31 J 7 14 21 28
V 4 11 18 25 V 1 8 15 22 29
s 5 12 19 26 s 2 9 16 23 30
D 6 13 20 27 D 3 10 17 24
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IULIE AUGUST
L 2 9 16 23/30
M 3 10 17 24/31
M 4 11 18 25
J 5 12 19 26
V 6 13 20 27
s 7 14 21 28
D 1 8 15 22 29

L 6 13 20 27
M 7 14 21 28
M 1 8 15 22 29
J 2 9 16 23 30
V 3 10 17 24 31
s 4 11 18 25
D 5 12 19 26

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE
L 3 10 17 24
M 4 11 18 25
M 5 12 19 26
J 6 13 20 27
V 7 14 21 28
s 1 8 15 22 29
D 2 9 16 23 30

L 1 8 15 22 29
M 2 9 16 23 30
M 3 10 17 24 31
J 4 11 18 25
V 5 12 19 26
S 6 13 20 27
D 7 14 21 28

DECEMBRIE
L 5 12 19 26 L 3 10 17 24/31
M 6 13 20 27 M 4 11 18 25
M 7 14 21 28 M 5 12 19 26
J 1 8 15 22 29 J 6 13 20 27
V 2 9 16 23 30 V 7 14 21 28
s 3 10 17 24 s 1 8 15 22 29
D 4 11 18 25 D 2 9 16 23 30

CMYK



Sănătate

Copiata din sânâtate, începând din 2012!
Legea privind copiata pentru anumite servicii 

medicale a fost adoptată de Parlament, ca o modificare la 
reforma sanitară. Copiata este contribuția în bani pe care 
orice persoană asigurată va trebui să o dea suplimentar 
pentru anumite servicii medicale din pachetul de bază. 
Practic, de la prima consultație cerută medicului de familie 
și până la investigațiile complicate făcute în spital înaintea 
unei operații, toate aceste servicii vor fi plătite suplimentar 
de către pacienți.

Deocamdată nu se știe exact care sunt serviciile medicale 
pentru care va exista copiată, care este valoarea acesteia și 
de la ce dată va intra în vigoare, pentru că aceste aspecte 
vor fi stabilite prin alte acte normative. Legea adoptată 
spune doar că suma ce urmează să fie plătită se va calcula 
procentual din valoarea fiecărui serviciu medical, așa cum 
sunt acestea trecute în contractul-cadru privind acordarea 
asistenței medicale.

Plata maximă, un salariu pe an

Plata se va face prin intermediul „tichetului moderator 
pentru sănătate”, un formular al cărui rost este să țină 
evidența tuturor plăților pacientului, astfel încât acesta să 
nu treacă peste o limită maximă.. Inițial, limita era una fixă 
600 de lei pe an sumă peste care orice persoană asigurată 
avea restul serviciilor gratuite, adică nu mai era obligată să 
dea copiată. în textul final al legii însă, copiata totală dată 
într-un an nu va depăși a douăsprezecea parte din valoarea 
veniturilor nete ale pacientului, adică se poate spune că nu 
va fi mai mult de un salariu, ceea ce înseamnă că va fi 
diferită de la o persoană la alta. „După atingerea sumei 
maxime privind copiata pe asigurat pe un an calendaristic, 
serviciile medicale pentru care se încasează sunt acordate 
fără copiată”, potrivit legii.

Banii se pierd în sistem...

Dacă despre modul de calculare a sumelor legea dă 
detalii suficiente, despre destinația acestora nu se specifică 
suficient de clar. „Sumele încasate din copiată vor 
constitui venituri ale furnizorilor și vor fi utilizate pentru 
îmbunătățirea calității serviciilor medicale, cât și pentru 
achiziționarea tichetului moderator de sănătate”, este 
prevăzut în lege.

Cu alte cuvinte, banii ajung la grămadă în sistem, în mod

Schimbarea medicului 
de familie

Condiția obligatorie pentru schimbarea 
medicului de familie este aceea ca asiguratul să fi fost 
înscris cel puțin șase luni la același medic de familie. 
Apoi, persoana în cauză trebuie să facă o cerere prin 
care să fie luat în evidență de medicul de familie la care 
se va muta. Dosarul medical al pacientului va ajunge în 
posesia noului medic de familie printr-o solicitare 
adresată de acesta medicului anterior.

La 17 ani, a descoperit un 
tratament anti-cancer și a primit 

un premiu de 100.000$
Zhang, o elevă de numai 17 ani, a câștigat premiul de 

100.000 $ din cadrul Siemens Competition, categoria Math, 
Science & Technology, după ce a inventat o nanoparticulă 
capabilă să învingă temuta maladie.

Proiectul realizat de adolescenta americană de origine 
chineză este intitulat "Design of Image Guided, Photo
thermal Controlled Drug Releasing Multifunctional 
Nanosystem fort the Treatment of Cancer Stem Cells".

Creația ei a fost descrisă drept "cuțitul armatei 
elvețiene în tratamentul cancerului".

Angela Zhang a reușit să inventeze o nanoparticulă 
care poate fi introdusă la locul unei tumori canceroase cu 
ajutorul salinomycinei. Odată introdusă în organism, 
nanoparticula va elimina celulele canceroase. Tânăra 
inventatoare a inclus componente din aur și oxid de fier, care 
permit studierea evoluției tumorii prin intermendiul 
tehnlogiilor RMN și fotoacustice. Conform propriilor 
declarații, Angela Zhang a petrecut peste 1.000 ore, 
începând cu anul 2009, pentru a studia și crea 

. nanoparticula câștigătoare. în paralel, eleva și-a 
continuat studiile în inginerie chimică, inginerie bio
medicală și fizică. Visul ei este să devină profesor și 
cercetător.

incontrolabil de către acesta. Este vorba de o sumă anuală 
de 378 de milioane de lei, după estimările făcute de 
Ministerul Sănătății. Inițial, când s-a vorbit prima oară 
despre copiată, intenția era ca o mică parte din aceasta să 
ajungă și în buzunarul medicilor. Detaliul i-a mai liniștit 
atunci pe asigurați, care s-au consolat măcar cu ideea că nu 
vor mai trebui să dea șpagă la doctori; sau vor da mai puțin, 
din moment ce și medicii vor primi ceva din ceea ce plătesc 
pacienții. Numai că acum, în forma finală a legii, nu se 
spune nimic despre posibilitatea ca o parte din bani să se 
regăsească și în salariile personalului medical.

Medicii sunt siguri că nu vor vedea nici un ban din 
copiată. „Acești bani nu vor ajunge la medici. Ei sunt 
plătiți după grila bugetară și vor lua mereu aceleași salarii, 
indiferent din ce sursă provin ele. Plățile informate ar 
scădea dacă veniturile medicilor ar fi corespunzătoare cu 
statutul lor social. Ele nu fac decât să îi umilească pe cei 
doi parteneri la actul medical medicul și pacientul”, spune 
prof. Vasile Astărăstoae, președintele Colegiului 
Medicilor din România.

Cum justifică Guvern ul copiata

în anul 2009, Guvernul constata că 6,7 milioane de 
români plăteau asigurări publice de sănătate, iar alte 10,7 
milioane beneficiau de ele, deși aveau scutire de la plată. 
Mai mult, tocmai cei scutiți erau cei mai mari consumatori 
„de sănătate”, ceea ce punea o presiune și mai mare pe 
bugetul sistemului.

Și tot Guvernul constata că unii dintre cei scutiți sunt 
internați în spitale ca simple cazuri sociale. în plus, starea 
de sănătate a românilor este printre cele mai precare din 
Uniunea Europeană, ceea ce anunță cheltuieli și mai mari 
pe viitor.

Tocmai aceste date sunt trecute în expunerea de motive 
la proiectul legii privind copiata care concluzionează că 
aceasta are drept scop principal creșterea resurselor pentru 
sănătate. „De fapt, copiata nu este decât o încercare de a 
transfera responsabilitatea pe spatele pacientului și de 
aceea nu va avea efectul scontat. Tot cel care a plătit 
asigurare de sănătate va plăti de acum înainte și mai mult”, 
susține prof. Vasile Astărăstoae.

Totuși, Guvernul mai vede și un alt efect al coplății: 
scăderea presiunii de pe spitale și rezolvarea majorității 
cazurilor la cabinetele din policlinici. Iată ce spun

Rețete pentru guturai
• Pentru guturai și-au dovedit eficiența următoarele 

rețete:- scorțișoara (10 g), flori de soc (30 g), șovârv (30 g), 
cimbrișor (10 g), rădăcina de cerențel (20 g) - infuzie dintr- 
o linguriță de amestec la o cană cu apă; se beau 2-3 căni/zi, 
îndulcite cu miere de albine - flori de tei și de soc (câte 20 g 
din fiecare), tinctură (10 g), păpădie (10), coaja de salcie 
(20 g), conuri de hamei (20 g)- flori de tei (10 g), flori de 
mușețel (15 g), șovârv (15 g), fructe de coriandru și de 
fenicul (câte 20 g din fiecare), scorțișoară (10 g), cuișoare 
(5 g), piper negru (5 g). O lingură de amestec la o cană cu 
apă; se beau 2 căni/zi, îndulcite cu miere; la o cană se 
adaugă sucul de la o jumătate de lămâie. Are rezultate 
excelente și în caz de gripă. Studiile clinice au arătat că 
această rețetă fitoterapeutică poate vindeca bolnavii de 
guturai sau de gripă în maximum 58 de ore.

Remediu cu aloe

• Se iau un kilogram de miere de albine, 20 grame de 
propolis dat prin râzătoare de plastic, 750 grame de aloe 
(frunze date prin răzătoarea de sticlă sau plastic). 
Ingredientele se pun într-un borcan de sticlă și se 
macerează, la rece, timp de cinci zile. Se consumă câte o 
linguriță dimineața și la prânz, cu două ore înainte de masă. 
Dureri în gât * Ceaiurile de gălbenele și mușețel s-au 
dovedit calmante veritabile pentru durerile de gât. Ceaiul 
de măceșe și de cătină, câte o lingură la o cană cu apă 
clocotită se bea câte 2-3 căni pe zi. Indiferent de ce ne doare, 
zincul este de mare ajutor, comprimatele pot fi cumpărate 
din orice farmacie.

Leacuri din străbuni

• - gripa, în stadiu incipient, se poate trata cu o linguriță 

guvernanții în expunerea de motive: „Copiata se va face la 
medicul de familie, la cel specialist din ambulatoriu și 
clinici. La nivelul asistenței primare, sumele sunt modice, 
ele cresc pe măsură ce te îndrepți spre spital”. Concluzia 
documentului este că noua măsură va contribui la un traseu 
corect al pacientului, astfel ca acesta să nu mai sară peste 
cabinetul medicului de familie și al specialistului din 
policlinici.

Ce sume vor plăti pacienții

Deocamdată, nu se știu nici serviciile care vor fi 
coplătite de către pacienți și nici cuantumul acestor sume, 
în noiembrie 2010, la adoptarea proiectului de către 
Guvern, Ministerul Sănătății preconiza următoarele sume: 
5 lei pentru consultațiile medicului de familie aferente 
serviciilor plătite separate; 15 lei pentru vizitele la 
domiciliu în afara programului de lucru de șapte ore; 10 lei 
pentru consultația la medicul specialist din ambulatoriu; 
20 de lei consultația la medicul specialist în afara 
programului de lucru; 20 de lei consultația efectuată de 
serviciul de ambulanță, doar în cazul în care aceasta 
reprezintă solicitare de consultație la domiciliu.

Cine este scutit de copiată

Ministerul Sănătății preciza, la momentul adoptării 
actului normativ în Guvern, că de la sistemul de copiată 
vor fi exceptate 8.006.507 de persoane. Iată care sunt 
categoriile exceptate: copiii până la vârsta de 18 ani; tinerii 
între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, 
până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei 
luni; ucenicii sau studenții, dacă nu realizează venituri din 
muncă; bolnavii cu afecțiuni incluse în programele 
naționale de sănătate, pentru serviciile medicale eferente 
bolii de bază: ședințele de chimioterapie, de radioterapie și 
de dializă; pensionarii cu venituri de până la 740 de lei pe 
lună.

Copiata constituie unul dintre angajamentele 
Guvernului în acordul de împrumut convenit cu FMI, 
Comisia Europeană și Banca Mondială. Guvernul s-a 
angajat ca ponderea scutirilor de la plată să nu depășească 
un nivel de 40% din pacienți.

SILVIU BOERESCU

de tărâțe de grâu fierte 5 minute într-un litru de apă. Se 
acoperă 10 minute, se adaugă două linguri cu miere de 
albine și se beau 3-4 căni/zi.

• - o ceapă tăiată felii și așezată la capul patului, pe 
noptieră, alungă gripa.

• - sucul de ridiche neagră are vitaminele B și C. Se 
folosește ridichea cu tot cu frunze. Se beau 20-50 de grame 
pe zi. Este contraindicată diabeticilor.

• - pentru a face un sirop natural pentru tuse, fierberi o 
lămâie timp de 10 minute. Strecurări sucul și adăugați două 
linguri de glicerina și două de miere.

• - pentru inflamația gâtului, peste două linguri de 
rozmarin uscat turnați jumătate de litiu de apă clocotită și 
lăsați să infuzeze 10 minute. Strecurați lichidul și adăugați 
lămâie și miere.

• - chiar de la primele semne ale guturaiului, dacă nu 
apare febra, trebuie să se bea 100 ml apa în care se picură 5 
picături de tinctură de iod. Se mănâncă un cățel de usturoi.

• - se pun în fiecare nară câte una-două picături de zeama 
de lămâie.

• - se pisează unul-doi căței de usturoi, se pun pe 
tampoane de vată și se introduc în nări.

• - inhalațiile cu aburi din decoct de anason combat 
gripa.

• - guturaiul, gripa, laringita, tușea se tratează cu o 
lingură de sirop de rădăcini de ciuboțica-cucului

• - băi la picioare cu apă fierbinte foarte sărată (un pumn 
de sare/2 litri apă) timp de 10 minute, apoi se încalță șosete 
groase și se stă în pat bine învelit.

• - pe piept, se pune compresă caldă cu brânză de vaci 
sau terci de mănriăligă.

• - se bea un pahar vin de casă cald cu 1/2 linguriță 
ghimbir.

• - mestecați semințe de mărar pentru prevenire.
• - gargară cu decoct de viorele, suc de gutui, infuzie de 

turiță mare, flori de galbenele, frunze de salcie.
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Chilia Părintelui Arsenie Bota
Chilia părintelui Arsenie Boca a 

rămas ca o mărturie nestinsă a viețuirii 
sale isihaste în Munții Sâmbetei, spre 
mângâierea tuturor celor care îi calcă 
pragul. Chilia părintelui se află în 
munții Făgăraș, pe versantul vestic al 
căldării Valea Sâmbetei, aproape de 
Cabana Sâmbăta, la o altitudine de 
1.600 de metri. Chilia părintelui a 
rămas până astăzi un loc de pelerinaj 
unde credincioșii se roagă, pun o 
floare sau aprind o lumânare.

"Cât de frumoase sunt pe munți 
picioarele trimisului care vestește 
pacea, a solului de veste bună, care dă 
de știre mântuirea." (Isaia 52, 7). 
Chilia sa de pustnic, de pe Valea 
Sâmbetei, este un loc aproape 
inaccesibil, săpat în jgheabul unor 
pereți prăpăstioși de stâncă, pe care 
părintele sculptase chipul Maicii 
Domnului, transformând sălbăticia 
munților în altar de rugăciune și 
meditație. 

Părintele și-a început chilia în timp
ce se afla la Mănăstirea Sâmbăta. în anul 1943, la izvorul 
Văii Sâmbăta, lângă un povârniș aproape vertical, Părintele 
Arsenie Boca terasează stânca, foarte abruptă pe această 
parte a muntelui. în interiorul masivului, "scobește" o

deschizătură cu înălțimea de 
1.65-1.75 metri și lățimea de 
0.80 metri, pe care o lărgește in 
interior, cu intenția de a realiza o 
chilie în "inima" muntelui. 
Ivindu-se fisuri în stâncă, 
construiește o schelă suspendată 
în față, spre cursul văii, și sapă o 
deschidere boltită de aproape 2 
metri, înaintează cam 1 metru, 
după care lucrarea se oprește. 
Chilia e un început, un hol din 
care urma să se desfacă o cameră 
în stânga.

“A renunțat pentru că a 
constatat că se infiltrează apa. 
Părintele a renunțat la aceasta 
lucrare și din motivul acesta, dar 
și din teama de a nu se face o 
legătură greșită între partizanii 
care se ascundeau prin acești 
munți și el. Părintele Arsenie 
Boca a fixat un loc socotit de 
retragere, care până la urmă nu a 
fost de retragere, nici pentru el și 

nici pentru altcineva, pentru că e în apropiere o cabană 
turistică." (Arhimandritul Teofil Părăian)

Pentru a se ajunge la chilia părintelui Arsenie, se merge 
până la cabana la Cabana "Valea Sâmbetei", de la

Complexul Sâmbăta, în aproape două ore de mers pe jos, pe 
poteca marcată cu triunghi roșu.

Traseul spre "Chilia Părintelui" pleacă din apropierea 
Mănăstirii Brâncoveanu - Sâmbăta de Sus, pe un drum 
forestier, care este accesibil cu mașina pe o porțiune destul 
de lungă, în funcție de anotimp. Drumul forestier merge 
însă până la cabana Valea Sâmbetei. Pe o vreme bună, 
drumul poate fi parcurs pana aproape de cabană. Drumul 
urcă încet, când pe stânga, când pe dreapta râului Sâmbăta, 
pe care îl traversează pe podețe de lemn.

Odată ajunși la cabana Valea Sâmbetei, o minunată 
priveliște ni se deschide în fața ochilor. Aflați la o altitudine 
de 1400 de metri, putem observa foarte ușor Fereastra Mare 
și Fereastra Mică a Sâmbetei, cât și creasta Masivului 
Făgăraș.

De la cabana Valea Sâmbetei poteca pornește cu emoție 
spre Chilia Părintelui Arsenie Boca. Chiar în apropierea 
cabanei se află un indicator care ne arata spre dreapta, 
poteca marcată cu cruce albastră care ne duce către Chilia 
Părintelui Arsenie Boca. Această ultimă parte din drum este 
foarte anevoioasă, muntele ridicându-se parcă în picioare. 
Parcurgerea traseului spre Chilia Părintelui nu este 
recomandată iama, pe zăpadă sau ploaie, datorită riscului 
de a aluneca pe pietre. Pe alocuri urcușul este ajutat de un 
cablu de susținere și de scări de lemn. De la cabană și până 
la chilie nu se fac mai mult de 30 de minute. Chilia 
Părintelui Arsenie Boca se înalță deasupra unei prăpăstii 
verticale de mai bine de 100 de metri.

■

Părintele Arsenie Bota, un sfânt al neamului românesc
’’Dragostea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos este mai mare 

decât dragostea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu.” Pr. Arsenie Boca

S-au împlinit, la 22 noiembrie, 22 de ani de când părintele Arsenie Boca a 
trecut la cele veșnice. Părintele Arsenie Boca se naște în data de 29 
septembrie 1910, la Vata de Sus, lângă Brad, județul Hunedoara. Părinții săi, 
Iosif și Cristina, îi pun la botez numele Zian. Copilul face școala primară în 
satul natal și apoi intră la Liceul Național Ortodox "Avram lancu", din Brad, 
pe care-1 absolvă în anul 1929. în același an se înscrie la Institutul Teologic 
din Sibiu. în anul 1933, Mitropolitul Nicolae Bălan îl trimite cu bursă la 
Academia de Arte Frumoase din București. Aici, el face studii cu profesorul 
Costin Petrescu. Urmează cursuri de medicină - anatomie, participă cu 
interes la prelegerile de mistică ale lui Nichifor Crainic. Frecventează și alte 
cursuri în domeniul culturii și artei. în data de 29 septembrie 1935 este 
hirotonit diacon celib. Patru ani mai târziu, după terminarea Academiei de 
Arte Frumoase, urmează o scurtă perioadă de ucenicie în monahism, la 
Sfântul Munte Athos. La reîntoarcerea în țară, aduce câteva manuscrise ale 
Filocaliei, fostului său profesor de la Sibiu, Părintele Dumitru Stăniloae, cu 
care colaborează la realizarea în limba română a acestei lucrări. Părintele 
Arsenie scrie după dictatul Părintelui Stăniloae, realizează coperta 
Filocaliei și susține lucrarea de tipărire prin numărul mare de abonamente pe 
care le procură. Pe bună dreptate Părintele Dumitru Stăniloae îl numește 
"Ctitor de frunte al Filocaliei românești". în anul 1939, în luna iunie, el intră 
în obștea Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. La data de 3 mai 
1940 este tuns în monahism la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, primind acum 
numele de Arsenie. Doi ani mai târziu, la 10 aprilie 1942, el este hirotonit 
preot. El intră în atenția Securității, în anul 1945 este anchetat la Râmnicu 
Vâlcea, iar în cel următor, la Brașov. Izvorul Tămăduirii, prăznuit în anul 
1948, este ultimul mare praznic sărbătorit la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. în 
anul 1948, Patriarhul Justinian se gândește să-1 cheme pe Părintele Arsenie 
Boca la treapta arhieriei. în același an, el este anchetat la Făgăraș, fiind 
acuzat de apartenență la Mișcarea Legionară, lucru negat de Părintele 
Arsenie. El este arestat de Securitate și condamnat la 9 luni de închisoare, pe 
care le face la Ocnele Mari. La 25 noiembrie, mitropolitul Nicolae Bălan îl 
aduce personal la Mănăstirea Prislop. La data de 14 septembrie 1949, 
Părintele Stareț Arsenie Boca este hirotonit protosinghel. Activitatea 
Părintelui Arsenie Boca în postul de stareț se încheie în anul 1950. 
Mănăstirea Prislop devine mănăstire de maici. Părintele rămâne în 
continuare la Prislop ca duhovnic, ajutat pentru o vreme și de Ieromonahul 
Dometie Manolache. La 15-16 ianuarie 1951, oamenii autorității de stat îl 
"ridică" pe Părintele Arsenie Boca pentru anchetă. Procedeul e brutal, iar 
părintele este dus la Canalul Dunăre - Marea Neagră. Este liberat în anul 
următor, întorcându-se la Mănăstirea Prislop. Aici, participă la slujbe,

pictează și lucrează în grădina mănăstirii, evită contactul cu pelerinii. în anul 
1955 este anchetat la Timișoara, apoi urmând șase luni de detenție. în anul 
1959, prin actul Episcopiei Aradului nr. 2407/1959, semnat și parafat de 
Episcopul Andrei Mageru, este îndepărtat din mănăstire. în același an, 
Părintele Arsenie Boca își începe pribegia în București. Este angajat la 
Biserica Sfântul Elefterie, ca pictor secund pe lângă pictorul Vasile 
Rudeanu. Este angajat și la Atelierul de pictură al Patriarhiei de la Schitul 
Maicilor. în anul 1968, Părintele Arsenie Boca iese la pensie. începe pictura 
Bisericii parohiale din Drăgănescu, de lângă București, la care a lucrat 
vreme de 15 ani. între anii 1969-1989, după izgonirea forțată din Mănăstirea 
Prislop, obștea de maici se reorganizează într-un așezământ mănăstiresc în 
orașul Sinaia. în acest așezământ Părintele Arsenie Boca și-a avut chilia și 
atelierul de pictură din anul 1969 până în anul 1989. Aici lasă într-o 
rânduială desăvârșită predici, meditații și desene. La data de 28 noiembrie 
1989, Părintele Arsenie Boca se mută la Domnul. Prohodit de o mulțime 
impresionantă de credincioși, Părintele Arsenie este înmormântat în 
cimitirul Mănăstirii Prislop, în ziua de 4 decembrie 1989.

Gânduri ale părintelui Teofil Părăian despre părintele Arsenie Boca:
“Părintele Arsenie a fost o personalitate puternică. Din câți am cunoscut 

eu, oameni angajați într-o viață religioasă, în Biserică deci, părintele a fost 
un caz unic, prin înzestrarea lui nativă, prin cultura lui și prin seriozitatea cu 
care s-a angajat la o viață duhovnicească. Părintele avea o putere de sinteză, 
o putere de pătrundere, un risc al afirmațiilor, adică vorbea spontan, spunea 
anumite lucruri care se potriveau, de cele mai multe ori și niciodată nu se 
gândea la niște consecințe, adică nu-i menaja pe oameni, îi brusca dacă erau 
de bruscat.

Fiind o personalitate puternică și un om de cultură și un om cu prestanță și 
cu autoritate, părintele a intrat cumva și în legendă, adică oamenii spun 
despre el și lucruri pe care de fapt părintele nu le-a făcut și nici nu le putea 
face. Dar oamenii au ajuns să-1 prezinte sub o formă legendară.

Eu l-am cunoscut personal, m-a ajutat sufletește, mi-am dat seama de 
puterea lui de sinteză, de pătrundere. Mi-a pus în atenție rugăciunea de toata 
vremea, mi-a spus și alte lucruri care mi-au prins bine și cu care am străbătut 
și eu prin viață. L-aș fi dorit însă să intervină mai mult în viața mea, să mă 
aj ute mai mult și mai direct".

Părintele Arsenie Boca ne dă încredere în bunătatea lui Dumnezeu și în 
iubirea Sa nesfârșită față de noi păcătoșii: "Iubirea lui Dumnezeu față de cel 
mai mare păcătos e mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt față de 
Dumnezeu".

Nu încetați a vă ruga pentru noi, Cuvioase Părinte Arsenie 1

Daniel Marian
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Izvorul Părintelui Arsenie Boca
Izvorul Părintelui Arsenie Boca este unul 

dintre locurile de reculegere duhovnicească 
din apropierea Mănăstirii Brâncoveanu, 
Sâmbăta de Sus. La acesta se ajunge pe o 
potecă ce ocolește mănăstirea, prin fața 
clădirii numite "Academia Sâmbăta de Sus", 
și apoi pe drumul forestier ce șerpuiește pe la 
marginea pădurii.

“Cine va bea din apa pe care Eu i-o 
voi da, nu va mai înseta în veci, căci se va 
face în el izvor de apă curgătoare, pentru 
viața veșnică" (loan 4, 4). Aceste cuvinte, 

săpate în piatra de lângă izvor, întâmpină pe 
tot creștinul ce ajunge la izvorul părintelui 
Arsenie, aflat în pădurea din spatele 
mănăstirii brâncovenești.

La izvor, liniștea cuprinde toate. Lumea nu 
vorbește foarte mult. Fiecare parcă încearcă 
să simtă și să audă ceva din trecerea 
părintelui pe aici. Părintele Arsenie Boca, 
mare duhovnic, părinte purtător de mari 
daruri. Oare cine nu a auzit despre 
minunatele previziuni *ale părintelui, despre 
minunile săvârșite la mormântul său, despre 

viața lui duhovnicească ?!
Părintele a viețuit în Mănăstirea 

Brâncoveanu între anii 1940-1948. Tot în 
această perioadă s-a amenajat și locul numit 
"La izvor", cunoscut astăzi sub numele de 
"Izvorul Părintelui Arsenie Boca". în 
vremea petrecerii părintelui Arsenie Boca la 
Sâmbăta de Sus, lumea nu încăpea în această 
poiană din jurul izvorului. Veniți pentru 
spovedit, ori pentru vreun sfat, pentru a-1 
cunoaște, ori numai pentru a-1 vedea, 
creștinii se adunau cu miile.

Director difuzare
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Cu moartea în sindicat, 
de chiar ti-e lene să mai si mori f 9

Horațiu Suciu (1977 - 2011) In Memoriam

„Când revii cu picioarele pe pământ 
și vezi că cerul nu-i atât de departe”

Nicolae Silade, „Eternalia”

...Ce poți să mai zici, când acela 
„vinovat” de scriitură se dă de ceasul 
morții în râsetele geografiei, și cu 
toate astea trăiește bine-merci și 
nicidecum în alt fel decât la braț cu 
cuvintele care la rândul lor ba se 
umflă de râs ba în pene ba tropăie ba 
mușcă...

Ba mârâie și meditează în același 
timp: „(...) (Când visezi, nu vrei, / 
Te rog, / să mă visezi pe mine, / Ca să 
nu mai fiu singur când te visez ?)” 
(„m...m...m...” pag. 13).

Cartea lui Horațiu Suciu, geroasă 
în versuri dar mai ales în proză 
scurtă, puțin spus năstrușnică, 
pornește de la o lecție asumată, de 
iubire, dublată de mrejele jocului dar 
și de unele temeri, de porții de 
tristețe mai greu de justificat dar mai 
ales de catalogat. „ Și când te 
gândești că totul a început în timp ce
rni imaginam melancolia pașilor tăi” 
(„Amnezie” - pag. 33), spune 
tranșant scriitorul, într-un final de 
disertație nici ea terminată, din 
motive de... titlu?!

Ei bine, același Horațiu își duce 
ca pe o încărcătură explozivă, 
povara cea de toate zilele: „Greșelile 
noastre” (pag. 154): „ Ca să vedeți că 
n-am mințit / O să vă arăt sufletele 
lor grase / Și pline de păduchi, / Urla 
marele H, marele H, marele H. // Și i- 
a făcut să slăbească / până când, 
printre coaste, / Ca-n niște colivii / Li

Nefinisate opere postume
se vedeau sufletele. // Suflete care / 
Au început / Să atârne firave / Prin 
mâini, spre cer. // Fum.”

Imediat, H trece în postura 
„Maestrul” ui, de astă-dată 
disimulat în proză: „Maestrul 
indubitabil al șaradelor și-a 
incendiat conștiința plină de fisuri 
ornate cu flori roșii de mac. 
Pantalonii bătrâni din in, deși strânși 
cu o sfoară, îi curgeau de pe 
picioarele slăbănoage și goale de 
materie. A pășit pe peron și imediat 
trenul a dispărut, lăsând în spate o 
gară ponosită, pustie ca o speranță 
neîmplinită. (...)”.

Iar, de la „Amnezie” la „Amnezii” 
(pag. 64) nu mai decât o 
„aruncătură” de vers: „Dăruiește-mi 
și tu / vreo trei degete / sau poate o 
geană, / să fie secretul / mâinilor 
mele chinuite, / dovadă că îngerii 
există. // Sau mai bine dă-mi / trei 
secunde din sufletul tău, / să-mi 
alunge singurătatea. // Să uit să fiu 
eu. // Sunt buzele care mușcă din 
mine, / Sunt fusta ta neagră.”

Nici prin gând nu mi-ar trece să 
povestesc toată cartea, până la urmă 
nu de-aia a fost scrisă; mă rog, 
începută, nefinisată (să nu fie asta 
treaba criticilor, hm?!) și postumă cu 
antumă laolaltă. E de citit! In 
Memoriam!

Daniel Marian

A fost desigur un început: 
„născut sub stele norocoase, 
cineva de foarte sus m-a 

vegheat, cu mână puternică m-a păzit, 
ca să ajung aici (...)” (pag. 5). Lirismul 
vine ca o urmare firească a sincerității 
și a sensibilității, nici măcar nu e 
nevoie de așezarea texturii în versuri, 
pentru că se poate vorbi de o curgere 
în sine.

Putem spune că Nicolae Silade e cu 
siguranță un om fericit, sau măcar 
împlinit deoarece e împăcat cu sine și 
cu cele din preajma sa, dar: „ai 
răbdare, cititorule, vom ajunge și sus. 
(...) și vei găsi comorile ascunse aici. 
(...)” (pag. 7). Iar comorile vin 
deîndată, simple și în același timp 
esențiale: „oare câtă fericire încape- 
ntr-un suflet? și dacă mă numesc 
fericit fericirea mea crește odată cu 
voi? aș vrea să fie așa, cred că așa va fi. 
când urci scările de marmură, când te 
așezi la birou, când prin fereastră te 
salută soarele, când oamenii toți îți 
zâmbesc, când dai un telefon, când 
primești un fax pe care scrie „bucură- 
te! ”. oare nu e așa fericirea ?” (pag. 8).

Ca peste tot, în lumea mai-puțin- 
văzutului, sunt și misterele fără de 
care poate că n-ar mai fi fost de zis: 
„am corectat puțin destinul, am 
presărat câteva bucurii peste zilele și 
nopțile voastre, v-am dat să gustați din 
înțelepciunea de aici, nu lăsați să se 
răcească în voi voința, .nu lăsați să 
înghețe iubirea, vă voi arăta drumul, 
vă voi însoți, vă voi veghea, veniți să 
vedeți lumina de la capătul nopții, 
urcați muntele. Priviți stânca, așa că 
fiți voi în vâltoarea timpului vostru.” 
(pag. 11).

Departe de a fi vreun apostol al 
timpurilor de acum ori de cândva 
oricând, Nicolae Silade chiar 
părăsește vremelnic realul cel 
categoric, lasă substanța să se 
reinventeze, să-și dea singură sens: 
„cum nu e trei acest mileniu, cum nu e 
asta epoca de piatră, și nici aceasta 
patria promisă, eu trebuie să caut, eu 
trebuie să aflu, eu trebuie să fiu. las la o 
parte sentimentele, las la o parte 
teama, și merg, merg către mine 
însumi, până când ajung, până când 
ajung să fiu. iar cel ce sunt se bucură 
privindu-mă. în prima dimineață pe 
pământ.” (pag. 24).

Parcurgerea paginilor imaculate de 
gânduri fără cusurul vreunei 
virtuozități cu tot dinadinsul, poate fi 
la fel de naturală ca răsăritul 
dimineții, care rămâne și dincolo de 
inevitabila îndoială: „de multe ori mă 
întreb dimineața: oare lumina 
soarelui ne luminează ? (...) știu, știu 
că înțelepții văd în întuneric, știu că 
grecii în întuneric arată calea, știu că 
suntem beți cu toții, dar nu de vin. și 
atunci ?(...).” (pag. 34)

Cum e cartea aceasta, așa și: „casa 
mea e o rugăciune cu ferestre spre cer. 
cum aș putea trăi altfel? când cel ce- 
mparte viață stă la mansardă eu stau 
cuminte la parter, vorbesc cu el la 
telefon adesea, mă teleportez prin 
încăperi, iar din izvorul din grădină 
iau lumină, din lumină mângâieri, așa 
trăiesc, și am o cămară plină cu 
bunătăți: pâine și vin. și 
binecuvântări.” (pag. 58). Ce își poate 
dori oare Nicolae Silade mai mult; sau, 
noi toți?...

Danie! Marian

In durere nu găsești drum de ieșire
Mi-a căzut mai deunăzi în mână o 

carte de versuri. O persoană absolut 
necunoscută pentru mine; care își 
cânta în versuri durerea sufletului și 
singurătatea vieții. Cartea poartă un 
titlu destul de sugestiv, “Sinapse 
Cotidiene” iar semnatara acesteia, este 
poeta Zamfira Costau, din Alba lulia. 
în capitolul “De-aș fi știut” aș putea 
începe chiar cu prima poezie, în vers 
alb și inegal, de fapt toată cartea este 
lipsită de rima însă are o structură bine 
definită. La fel se cheamă și prima 
poezie și încă de aici putem vedea o 
durere lipsită de lacrimi, o durere seacă 
precum e piatra, din care citez: “De te- 
aș fi știut, patimă,/Din pântecul 
vieții,/...... /M-aș fi zămislit/ în
nepânteculpietrei ”, (pag. 8). Mă doare 
sufletul citind o astfel de carte, însă 
înainte de toate mă gândesc la 
nostalgiile și angoasele poetei, care 
trăiește o lume imaginară, plângând de 
iubire în inocența unei nopți 
efervescente, ceea ce găsim în poemul 
“Am plâns de iubire”, de la (pag. 12), 
din care citez: “Am plâns de iubire,/ 
Pietrificând inocența arcadiană/ In 
culorile unei fantezii

temerare,/....../Ascunzându-mi
Luceafărul/ Intr-un ou diamant de 
iubire

în capitolul următor , care se 
întitulează, „ Cavalcada nebunelor 
scenarii”, care conține 71 de poezii, 
scrise întro metrică aparte, și care âți 
dau impresia unor semne sau a unor 
piese de șah, nu din întâmplare aș vrea 
să încep cu ultima poezie, întitulată 
„Fâșii, fâșii”, ce o găsim la (pag. 100) , 
și pe care o citez în întregime: „Fâșii, 
fâșii inima mea,/Cum s-o adun într-un 
prinos de iubire?/Zările frământă 
timpul migrației/ Căci aisberguri se 
cresc către nord,/ Printre stele, 
impulsuri atomice întind mâna 
Cerșetorului/După parale chioare./ 
Fâșii, fâșii inima mea,/ Cum să o 
împlinesc într-o adiere de pace?/ 
Vocea pe fir cântă simfonia asinului,/ 
Punând roba ipocriziei pe cuvântul 
iubire./ Judecătorul sfâșie, sfâșie,/ 
Stârpind răul din rădăcină ”. Nu 
întâmplător am ținut să citez toată 
poezia, cid oar prin faptul ca cititorul 
să poată vedea, dacă ar putea citii și 
printer rânduri, neliniștea și durerea 
din sufletul autoarei, care simte 

durerea cuvântului “iubire”, până la 
stârpirea din rădăcină a răului.

Nu am să mă mai opresc decât 
asupra unei singure poezii întitulată 
“Negură”, ce o găsim la (pag.66), și 
pe care o citez la fel ca și pe precedenta 
tot în întregime: “E-o negură în mine/ 
Ce mă arde/ Cu ger fierbinte de la 
poli,/ E-o negură de gânduri/Și 
ninsori/ Ce luntrea-mi rătăcesc/ Prin 
valuri oarbe/ Ce urlă-nvălmășit și 
surd/ Când zori lăptoși/ Pe cer aud că 
se ivesc./E-o negură în mine și în jur/ 
De ploi sălcii/ Ce ramurile-și bat/ De- 
un veșted craniu/ De bazalt. ” Vedem 
luciditatea poetei, negura ce o străbate 
în interior, gerul fierbinte de la poli, 
cum o arde, ca apoi totul să se lovească 
de un craniu de bazalt. Dar se pare că 
singurătatea ce o străbate i-a făcut și 
inima de basalt. O carte din suflet și cu 
suflet, scrisă pentru acei care vor să 
înțeleagă ascunzișurile și cotloanele 
negăsite ale unei inimi triste. Cartea 
este o creație de durată, și nimic 
altceva decât o sinapsă în lumea 
cotidiană a cuvântului.

Stejărel lonescu

Atunci când 
pictura 

înnobilează 
aurul...

Expoziția aniversară „60” 
vernisată la Galeria „Forma” din 
Deva a avut o semnificație aparte 
pentru artistul plastic devean Doina 
lonescu Reghiș, care a notat în același 
timp 60 de ani în existența sa, 
dimpreună cu 40 de ani de activitate 
artistică. Tema abordată este una 
majoră, plecând de la cele patru 
elemente primordiale pământ, aer, 
apă, foc. Tehnica lucrărilor este una 
complexă, în care pornește de la 
modelarea formelor și ulterior totul 
este mixat cu foiță de aur, care vine și 
susține cromatic compoziția.

Vernisajul expoziției „60” a coincis 
și cu lansarea de carte a Doinei 
lonescu Reghiș, „Artă monumentală. 
Concept și devenire”, care constituie 
întocmai teza de doctorat a artistului 
plastic devean. (D.M.)



Polemici cordialepag. 11 Lumea
------------ de azi

ROMÂNIA $1 EFECTELE CRIZEI FINANCIARE

SEMINȚELE UNEI LUMI NECUNOSCUTE
Revista “Lumea de azi” a abordat problematica 

schimbării lumii - implicit a României abordând 
analize apreciate ca pertinente - nicidecum în datele 
curente ale datului cu părerea - apreciind că țara se 
găsește la “răscruce” iar limitele acesteia par o 
nebuloasă, o încrengătura a ilogicului și de departe, 
tară nici o noimă a normalității gestiunii interesului 
public. “Lumea se schimbă. Sau, lumea pare să se 
schimbe. Schimbarea se află în temeiurile ei 
materiale, pentru care semne evidente ne parvin, în 
știrile despre încercările tot mai anevoioase, mai 
precipitate și mai controversate pentru soluționarea 
crizei financiare mondiale, o criză care se adâncește 
cu fiecare zi care trece ”. Schimbarea lumii se află, 
mai ales, în înțelesul ei diferit, de la o cultură la alta. Și 
nu credem că greșim, dacă afirmăm că ne aflăm la o 
"răscruce". Și că stăm pe un prag, dincolo de care 
lumea este diferită, atât în etaloanele materiale cât și în 
cele morale și de interpretare a ceea ce suntem, ca 
ființe umane. în aceași ordine de idei, ar fi un 
privilegiu al generației noastre - prea puțin probabil că 
ni se va acorda acest privilegiu - să fim în stare să 
întrezărim o altfel de lume. în cazul că realmente 
lumea se schimbă, ar fi păcat să ignorăm privilegiul și 
să nu sesizăm întreaga dimensiune a schimbării.

CRIZA, BISERICILE CREȘTINE ȘI 
DESTINUL OMULUI

Ni s-a propus să comentăm două demersuri pe 
care bisericile creștine ortodoxă și catolică - Enciclica 
Sfântului Sinod al Bisericii Greciei "Către popor" și 
Nota Consiliului Pontifical pentru Dreptate și Pace al 
Vaticanului - le prezintă ca expresie și ca “reacții 
dintre cele mai sensibile la destinul omului, 
semnalând că semințele unei lumi necunoscute au 
germinat și că avem nevoie de noi interpretări, ca să 
ne înțelegem rostul și să-l trăim ”. Vom comenta cele 
două rezumându-ne pentru început a vedea cât ne 
regăsim în cea intitulată “Către Popor ” și adoptând, 
cel puțin o poziționare care să țină cont și de relativa 
opoziție a viziunilor, de subiectul financiar pronunțat 
al documentelor dar și de dimensiunea lor spirituală ce 
le duce, din sfera științelor sociale, în cea a fîlosofiei 
ishiasmului ortodox cât mai ales de certe documente 
programatice, ce se propun drept program de 
organizare a lumii, chiar într-o nouă ordine.

Ierarhia Bisericii Greciei, constată “cu 
amărăciune" că “zilele pe care le trăim sunt grele și 
critice. Și că țara - lor n.n. - trece ca țară “printr-o criză 
economică cumplită care creează multora 
nesiguranță și teamă. Nu știm ce ne așteaptă în ziua de 
mâine. Țara noastră se pare că nu mai este liberă, ci în 
fapt este administrată de creditorii noștri în același 
timp, se precizează că "ceea ce se întâmplă în patria 
noastră a lor n.n. - este inedit și cutremurător. Criza 
duhovnicească, socială și economică merge mână în 
mână cu răsturnarea întregii firi. Este vorba de 
încercarea dezrădăcinării și distrugerii temeiurilor 
multor tradiții care până acum erau considerate de la 
sine înțelese pentru viața din spațiul nostru. Din punct 
de vedere social se operează o răsturnare a datelor și 
a drepturilor, desigur cu un argument evident: 
măsurile acestea le cer creditorii noștri ”. Dar mai ales 
se apreciază că “suntem o țară sub ocupație - ei, grecii 
n.n. - și că executăm poruncile conducă
torilor/debitorilor noștri ”.

Comparativ - și la noi ca la greci - “Persoanele de 
pe scena politică din țara noastră - a lor adica n.n. - 
sunt de decenii, aceleași. Cum au socotit atunci costul 

politic, știind că împing țara la catastrofă, iar azi ei se 
simt în siguranță, pentru că acționează de pe poziția 
celor care dau porunci? ...Țara - lor n.n. - pentru aface 
față, este nevoită să se împrumute cu speranța că 
balanța economică, generată de disproporția dintre 
producție și consum n.n. - perturbată se va 
reechilibra. Atunci când însă nu se întâmplă acest 
lucru și debitorii cer returnarea împrumuturilor plus 
dobândă, se ajunge la criză și la faliment.Criza 
economică care chinuie și domină țara - lor n.n. - nu 
este însă decât vârful aisbergului. Este urmarea și 
rodul unei alte crize, a celei duhovnicești. Este 
indiciul crizei duhovnicești, care privește atât 
conducerea țării, cât și poporul. O conducere care nu a 
putut să aibă o atitudine responsabilă față de popor, 
care nu a putut sau nu a vrut să vorbească pe limba 
adevărului, care a promovat modele eronate, care a 
cultivat relațiile clientelare, numai și numai pentru că 
a avut ca scop deținerea puterii. O conducere care în 
practică se vădește că a subminat interesele reale ale 
țării și ale poporului- evident, cel elen n.n.

Desigur că în abordare nu lipsește inclusiv o certă 
abordare filosofală de natura a te înduioșa, dacă nu vei 
observa că poziționarea se face de-alături, nicidecum a 
celui din interior “Revendicarea arbitrară a 
drepturilor de către bresle și grupuri sociale - la noi 
n.n.avocați, notari, arhitecți, grupați în adevărate caste 
de monopol, revoluționari, despăgubiții de orice fel, 
scutiții fiscali, victimele diverselor orori fără a se 
clarifica cine a dispus tortura, eroi din războaiele duse 
pentru apărarea patriei, fără a se stabili de care parte au 
luptat - cu o desăvârșită nepăsare față de coeziunea 
socială, a contribuit în mare măsură la situația de 
astăzi. Esența crizei duhovnicești este absența 
sensului vieții și încarcerarea omului în prezentul 
rectiliniu, adică în instinctul lui egoist. Un prezent 
fără viitor, fără perspectivă. Viața a devenit un 
interval de timp între două date, a nașterii și a 
îngropării, cu un interval necunoscut între ele. Intr-o 
asemenea perspectivă, deșertăciunea se ia la 
întrecere cu iraționalul și lupta o câștigă totdeauna 
tragicul. In loc deci de sens al vieții noi am urmărit 
bunăstarea, traiul bun, puterea economică. Când însă 
nu există altă perspectivă de viață în afară de consum, 
când puterea economică și demonstrarea ei 
ostentativă devine singurul mod al recunoașterii 
sociale, atunci diferențierea de restul lumii este 
singurul drum de viață, pentru că altfel, dacă nu ești 
imoral, ești prost. Astăzi omul în mod justificat 
tremură mai degrabă ca nu cumva i se vor micșora 
veniturile, dar nu se neliniștește pentru deficiențele 
educației care îi privesc pe copiii săi și nu se 
îngrijorează de înjosirea persoanei. ...Poporul nostru 
- grec, desigur căci poporul român a trăit 
dintotdeanuna în sărăcie, cu o perioadă de gratie de 
nici cincizeci de ani când un rege de origine germane a 
reformat statul, urmașii lui purtându-se mai apoi ca 
niște pământeni sadea n.n. - a trecut și altă dată prin 
sărăcie și foame, dar a îndurat și a biruit, pentru că 
atunci avea perspective. Noi toți putem să ajutăm pe 
unul și unul pe mulți. Dumnezeu nu ne-a dat duh de 
frică, ci de putere și de dragoste. Cu acest duh, 
adunați-vă în jurul marii noastre familii, Biserica, 
scoțând la iveală greșelile noastre, căutând sensul 
vieții în dragoste, vom ieși din acest ceas greu ".

DE LA PRODUCĂTOR LA 
CONSUMATOR

în fața celor mai sus menționate, azi România a 

devenit o piață de tranzit și consum. România mai este 
acum o imensă piață de desfacere în care materiile 
prime - petrol, gaze, energie electrică, etc.- 
prerogativă de stat, exclusiv strategică, au fost 
atribuite unor firme cu acționariat îndoielnic. S-a 
perceput un preț evaluat după criterii greu descifrabile 
și în spatele unor interese iresponsabil neasumate de 
semnatari, ei însuși niște figuranți. Marile bănci au 
fost transferate în acționariat străin. Și-au repatriate 
toate beneficiile și nu numai!. Creditele - românii s-au 
împrumutat în veselie - au umplut conturi străine din 
plata dobânzilor aferente. Prețurile cresc mereu. Din 
fericire pentru cei ce vând după ce cumpără ieftin și de 
calitate proastă - și din nenorocire pentru cei ce 
cumpără căci mereu, cel ce vinde, va crede că a vândut 
ieftin precum cel ce cumpără va considera că a dat prea 
mult. Nu putem ieși din aceasta dilemă.

România, ca țară care nu mai face export, a devenit 
o uriașa piață de tranzit și consum, în care banii vin și 
se întorc îmbunătățiți, de unde au venit. Multiplicarea 
sumelor ce se scurg din România impresionează chiar 
pe beneficiari. întrebări de genul: plata Ia utilități, 
acționarii băncii unde ai creditul, cheltuiala ultimului 
concediu, altele de acest fel, nu au răspuns bazat pe 
logică. Oricum nu rămân în țară. Nu participă la 
reinvestirea profitului.

NAȚIUNILE ÎN DRUMUL SPRE 
ILUZORIU

înainte de 1989, lumea era arena unei permanente 
lupte între așa zisa democrație liberală - capitalism - și 
statul de drept aferent și așa definita dictatură - 
comunism - raportată la libertatea înțeleasă. Azi, prin 
extindere lumea pare a fi “teatrul luptei dintre 
democrația liberală, cu statul ei de drept aferent ” și 
"liberalismul specific apusean" pe de o parte și 
“terorismul clasic aferent dictaturii de califat”, 
localizate în genere pe aceleași spații geografice. Zona 
Atlanticului de Nord ar putea fi considerată drept 
tabăra consacrată a democrației iar în măsura în care 
mergi spre est, te situezi la ceea ce am putea defini o 
"anume agresiune, dacă nu chiar presiune la 
democratizare ”. în această a doua lume se resimte mai 
întâi un mare grad de dezordine, generat de actorii 
internaționali nonstatali și unipolaritatea lumii. S.U.A 
nu mai sunt far al democrației dar nici Rusia ori China 
nu mai pot fi definite drept dictaturi. Și cu atât mai 
puțin scoase din jocul de influență geopolitică. Criza 
de autoritate a O.N.U - o structură de șuetă - și o 
relativă emancipare europeană - vizibilă în acest 
sfârșit de an - față de Statele Unite ale Americii, alături 
de tensiunile regionaliste, de cele separatiste și 
autarhice din Europa dezbinată, ar defini oarecum 
aceleași conflicte, în alți termeni. Apoi nu există un 
consens asupra pericolelor la adresa păcii, stabilității 
și prosperității. Asupra pericolului terorist nu există 
nici azi definiție unanim acceptată. Principiul 
valorilor de analiză pot fi asasinarea unui dictator în 
zilele Crăciunului și pavoazarea unei Constituții care 
acoperea infam una din cele mai modeme constituții 
europene din 1923 cu bazaconia existenței unei 
“înalte Curți de Justiție și Casație” - ce denumire 
apropiată de înalta Poartă - ce se vrea asemănătoare 
celei americane, ultima dăinuind de o istorie întreagă, 
atât cât este ea.

Peste toate acestea putem rememora un concept în 
care recunoașterea națiunilor devine doar o constatare 
iluzorie.

TRAIAN OPRONI
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Permiteți-mi să adresez gânduri 
bune și urări de sănătate, împliniri și 

bucurii tuturor angajaților, 
wl familiilor acestora și
beneficiarilor de serviciile noastre
medicale. Sărbători fericite alături 

de cei dragi și un 
LA MULȚI ANI binecuvântat!

MANAGER SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD 

IONEL CIRCO

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun și 
Noului An, conducerea Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu urează tutu roi 
angajaților, colaboratorilor, familiilor 
acestora și tuturor celor ce beneficiază de 
serviciile noastre medicale, bucurii, > y 

^împliniri și sănătate alături de tradițjWălul 
■.LA MUiȘTI ANI 2012! ' w

* * • * 1 *
Apk * ' • W-' *
Manager,- .
DOREL BRETEA^ '

.•:x

MIHAI TODONI, 
comunei Sarmizegetusa

Dragi locuitori ai comunei 
Sarmizegetusa, 

le ca Anul Nou să vă găsească 
uroși, optimiști și mai ales, să vă 

aducă tot ceea ce vă doriți. 
Sărbători Fericite și un Crăciun 

presărat cu lumină, 
speranță și împliniri.

iar Anul Nou 2012, 
puterea de a îmbrățișa 
succesul și împlinirea. 

Crăciun binecuvântat și La Multi Ani!

Vă doresc ca Sărbătoarea Crăciunului să 
vă aducă sănătate și bucurie,

irector AJOFM Hunedoara 
Vasile Iorgovan

PRIMĂRIA COMUNEI PUI

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale 
Crăciunului și Anului Nou 2012, 

Primăria Pui urează tuturor 
locuitorilor comunei,

personalului instituției și familiilor 
acestora tradiționalul 
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“La mulți ani!” cu fericire și belșug,
însoțit de împlinirea dorințelor de mai

nutereldejmuncă!

SARBAHj)RI«FERI€ITE!; I

SfâKtăfȘărbătoareTa^Nașterii Domnului

Primar,
SÎXIIONfMARIS

Sindicatul Energeticienilor din 
Rețele Electrice Deva, județul 
Hunedoara are deosebita 
plăcere de a transmite 
membrilor săi, familiilor 
acestora, consumatorilor de 
energie electrică, cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă multă 
sănătate, fericire și împliniri 
pe tărâm profesional și 
sindical.
LA MULTI ANI!
Lider sindical
ADOLF MUREȘ AN

Slăvitul praznic al Na 
Domnului să vă dăruia 
sănătate, pace și întru fi 
bună sporire și să se reverse 
asupra dumneavoastră 
darurile sale cele mai 
bogate! Anul Nou să vă 
aducă împlinirea tuturor 
dorințelor!
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PRIMĂRIA RĂ

Primar,
EUGEN BĂICONI

bine, de izbânzi și bucurii 
în anul care vine.

Primar, 
VICTOR STOICA

CMYK


