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O nouă temă aruncată în
eter de către preşedenţie, mai precis
de către domnul preşedinte Traian 
Băsescu a venit să ne bulverseze
minţile şi să ne dea preocupări pe
care nici nu le intuiam cu ceva timp
în urmă. 

O fi bine ce ne propune
preşedintele? Este oportună o
reorganizare administrativă pentru
România în situaţia actuală? Am
putea avea de câştigat de pe urma
acestei reorganizări administrative?
Ce beneficii şi ce costuri pentru
populaţie implică acest proces? Ne
scoate reorganizarea criza din casă ?!
Este vorba de capital politic sau
avem de-a face cu o propunere de
structură organizatorică menită a
absorbi mai eficient fondurile
europene pentru dezvoltarea
ţării?…şi multe alte întrebări la care
ar trebui să avem răspunsuri
pertinente, fundamentate. 

Cetăţenilor nu li s-au oferit
suficiente informaţii pentru a putea
compara forma actuală de organizare,
pe judeţe, cu care de bine de rău
suntem obişnuiţi, cu forma propusă
de preşedintele ţării, adică 8 regiuni
şi, eventual, 2 judeţe. Nu există
studii serioase întocmite de instituţii
abilitate din care să reiasă
oportunitatea aceastei schimbări la
momentul actual şi ce beneficii ar
aduce României pe termen scurt şi
mediu, ţinând cont că traversăm o
perioadă de criză destul de grea. 

Poate că fiecare dintre noi
ne-am gândit măcar un moment ce
implicaţii ar putea avea acest proces
pentru cetăţeni. De la schimbarea
unui simplu act de identitate, a unui
certificat de înmatriculare al unui
autoturism şi câte asemenea docu-
mente uzuale care vor trebui în mod
evident refăcute şi până la punerea în
mişcare a unei administraţii locale
sau regionale care şi aşa este
ineficientă şi înţepenită în birocraţie.
Ce ar însemna schimbarea tuturor
actelor, registrelor, denumirilor, etc.

când şi la ora actuală multe docu-
mente sunt aiurite prin
administraţiile statului iar cetăţeanul
de rând o ia razna când merge să
obţină te miri ce document de la
primărie, prefectură, etc.. Consider
că nu este bine ales momentul unei
asemenea schimbări  şi oricum ar
trebui să existe cercetări şi studii
aprofundate referitoare la ceea ce va
să însemne iniţierea unui asemenea
proces amplu de schimbare la nivelul
unei societăţi. Cred că ţări cu o
organizare adminsitrativă mult mai
bună decât a noastră s-ar teme de un
asemenea proces şi, oricum, ar
cântări serios înainte de a  demara o
astfel de acţiune. Cu siguranţă
cetăţeniii ar trebui să-şi exprime
opţiunea în privinţa acestei schimbări
propuse de preşedintele ţării, printr-
un referendum, iar pentru acesta
populaţia trebuie să fie informată. O
campanie de informare a oamenilor
pe baza unor studii făcute de
specialişti se impune întro chestiune
atât de importantă. Această
schimbare nu trebuie să rămână
numai la latitudinea politicienilor. 

Propunerea preşedintelui ar
putea să fie favorabilă ţării şi chiar
să constituie un factor de progres
pentru România, însă proiectul pro-
pus nu poate fi lansat nicidecum în
grabă sau fără o fundamentare solidă
care să ne evidenţieze toate necunos-
cutele acestui amplu proces.      

Nu exclud faptul că
reorganizarea ţării în sensul unei
concentrări administrative  ar putea
valorifica mai eficient eforturile  de
atragere a fondurilor de la Uniunea
Europeană. Nu pot însă să nu constat
că există deja o  împărţire a ţării în 8
regiuni sub tutela Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională (ADR), menită
tocmai să faciliteze absorbţia
fondurilor europene.

Poate că acest proiect face
parte din politica preşedintelui de
modernizare a statului, însă, aşa cum
am mai spus-o şi cu altă ocazie, omul
sfinţeşte locul şi, ca atare, pentru a
desăvârşi ceva este nevoie de o stare
de spirit, de unitate, care să asigure
reuşita procesului. Pentru acestea
este nevoie de oameni, iar oamenii
trebuie convinşi cu argumente solide
că tot acest efort este spre binele lor,
spre binele ţării.
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În fiecare an, la 40 de zile de
la Sfintele Paşti, Biserica Ortodoxă
sărbătoreşte praznicul Înălţării
Domnului. Prin hotărârile Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
din anii 1999 şi 2001, sărbătoarea
Înălţării Domnului a fost consacrată
ca Zi a Eroilor şi sărbătoare
naţională bisericească. 

Astfel, în toate bisericile,
mânăstirile şi catedralele ortodoxe

din ţară şi din străinătate se face
pomenirea tuturor eroilor români
căzuţi de-a lungul veacurilor pe toate
câmpurile de luptă pentru credinţă,
libertate, dreptate şi pentru apărarea
ţării şi întregirea neamului, se arată
într-un comunicat al Patriarhiei. 

Adesea Înălţarea lui Hristos,
ca şi Învierea Sa au fost înţelese ca
fiind nişte lucrări ale Tatălui asupra
Fiului Său. Trebuie să avem în vedere,
că moartea lui Hristos nu a avut ca

ţintă satisfacerea onoarei jignite a
Tatălui, ci transfigurarea firii
omeneşti. De aceea atât în Înviere cât
şi în Înălţarea Sa, Hristos nu este
pasiv. Evanghelistul Luca spune că
Hristos i-a luat pe ucenicii Săi, i-a dus
spre Betania şi acolo Şi-a ridicat
mâinile, i-a binecuvântat şi pe când îi
binecuvânta, S-a depărtat de ei şi S-a
înălţat la cer (Luca 24,50-51). 

Prin aceste cuvinte nu trebuie
să înţelegem că acesta a fost ultimul
act al lui Hristos în lume, El nu devine
absent în creaţie. 

Înălţarea lui Hristos nu
înseamnă retragerea din creaţie, El
continuă să fie prezent şi lucrător prin
Sfântul Duh.

Temei pentru credinţa în
Înălţarea lui Hristos avem şi în
Evanghelia lui Marcu, în versetul 19
din capitolul 16, unde se spune că
Iisus Hristos S-a înălţat la cer şi a
şezut de-a dreapta Tatălui. 
Astfel, Tatăl îl iubeşte pe Fiul în
Sfântul Duh nu doar ca Dumnezeu ci şi
ca om. 

Prin aceasta trebuie să
înţelegem că toţi cei care ne-am unit
cu Hristos, devenim părtaşi la această
iubire dumnezeiască.

Obiceiuri de Înălţarea Domnului
În popor există credinţa că

odată cu Înălţarea Domnului, se înaltă
şi sufletele celor adormiţi de la
Săptămâna Luminată încoace. 
Sufletele care rătăceau, deveneau
strigoi şi provocau neajunsuri
oamenilor şi animalelor. 

De aceea în această zi se
practicau ritualuri magice de apărare:
erau culese şi sfinţite plante despre
care se crede că au proprietăţi
apotropaice (leuştean, alun, paltin); se
buciuma la răspântia drumurilor şi pe
dealuri; oamenii se încingeau peste
brâu cu ramuri de leuştean; şi erau
date  de pomană bucate pentru morţi.

w w w. c r e s t i n o r t o d o x . r o / s t i r i / p a t r i    
arhia-romana

ÎNĂLŢAREA DOMNULUI - ZIUA EROILOR

REGIONALIZAREA ROMÂNIEI, pro şi contra

http://www.pavaza.ro

Pavăza Carpaţilor transmite felicitări Doamnei Profesor Magdalena
Enăchescu Dârmon pentru titlul de cetăţean de onoare al comunei Măgureni care
i-a fost acordat. Printre multe alte calităţi, doamna Enăchescu s-a remarcat ca un
spirit iubitor de istoria şi geografia patriei, cercetând cu ardoare în special
trecutul comunei Măgureni. Mărturie în acest sens stă şi cartea "La noi acasă -
Monografia comunei Măgureni, județul Prahova", 2001 scrisă de domnia sa.
Generaţiile cărora le-a fost dascăl îşi exprimă gratitudinea faţă de doamna
Enăchescu şi faţă de munca sa de profesor şi cercetător.
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O grea pierdere pentru ACADEMIA         
DACOROMÂNĂ

Bunurile proprii
Este  o  în t rebare  la  care

t rebu ie  să  vă  dăm un  răspuns
pentru a nu mai  lăsa l ibertatea
or icui  de  a-ş i  expr ima părerea,
mai  mult  sau mai  puţ in corectă ş i
u l t e r ior  a  se  c rea  o  confuz ie
generală.

Pub l i ca ţ i a  ex i s t ă  d in t r-un
simplu ref lex democrat ic  a l  unor
t iner i  care  nu doresc  să  exis te  o
s ingură  voce în  comună care  să
laude.  

În  Măgureni  es te  nevoie  ş i
de o publ icaţ ie  care  să  informeze.  

Este  adevărat  că  la  crearea
voci i  scr ise  a  pr imarului  au pus
umărul  tot  aceiaşi  t iner i  pentru că
au crezut  a tunci  că  es te  cea mai
bună alegere.  Adevărat  es te  ş i  că
dacă  aceş t i  t iner i  nu  î ş i  doreau
schimbarea atunci ,  probabi l  nici  în
2012  domnul  Dobre  nu  a r  f i
coborât  de pe scaunul  de pr imar.
Fapt  recunoscut  ş i  de domnul  Iarca
Gheorghe.

Tot  e i  în  momentul  de faţă ,
sun t  vo lun ta r i  l a  o  pub l i ca ţ i e
susţ inută  din fonduri  propri i .  Nu
vor  câş t igu r i ,  nu  î i  i n t e re sează
mocir la  din pr imărie .  
Ch ia r  dacă  un i i  ş i - au  anun ţa t
posibi la  intenţ ie  de a  candida pen-
tru consi l iu ,  aceasta  a  veni t  tot  din
faptul  că  în  Măgureni  lucrur i le  se
mişcă prea încet .  Este  totuşi  bine
că se  mişcă.  

Ei  au cunoşt inţele  ş i  apt i tu-
dini le  care  pot  face ca lucrur i le  să
meargă mai  bine.  Dorinţa  noastră
este  ca  toate  aceste  cunoşt inţe  să

le  punem în s lujba comunei .  Pentru
că decât  unui  paznic ,  pe locul  de
consi l ier  i -ar  s ta  mai  bine unuia
ca re  a re  ce l  pu ţ in  o  d ip lomă
univers i tară .  

Aşadar,  Pavăza Carpaţ i lor
es t e  a i c i  pen t ru  a  prezen ta
lucruri le  din mai  multe  puncte  de
vedere.  Pentru a exis ta  o  opozi ţ ie ,
atât  de ut i lă  într-un s is tem demo-
crat ic .  

Pen t ru  ca  a tunc i  când
aleşi i  ui ta  c ine i -a  ales  să exis te
cineva acolo care sa î i  t ragă de
mânecă ş i  să le  reamintească.  

Pentru ca atunci  când vor
veni  să ne ceară votul  din nou,  noi
alegători i  să cunoaştem care sunt
bune le  ş i  r e l e l e  pe  care  l e -au
făcut .

Dacă pr imarul  are  gazeta  de
lăudător i ,  noi  nu putem decât  să  ne
păstrăm o l inie  dis t inctă .  

Totuşi  scopul  nu este  pone-
g r i r ea  sa  c i  p rezen ta rea  unor
real i tă ţ i  despre care  se  evi tă  să  se
discute .  

Aşadar,  bucura ţ i - vă  că
ex i s tăm,  pen t ru  că  dacă  n ic i
t ineri i  aceşt ia  care lună de lună
scriu la  această publ icaţ ie ,  grat is ,
din dragostea pentru local i tate  nu
ar mai  f i ,  a tunci  aleşi i  noştr i  nu
ar mai  ţ ine deloc cont  de părerea
alegătorului  ş i  ar  crede că sunt
atotputernici .  

www.magurenipenet .b logspot .com

De ce există Pavăza Carpaţi lor ?

Bunurile proprii sunt acele
bunuri dobândite înainte de
căsătorie, cele dobândite după
desfacerea căsătoriei, dar și cele
prevăzute de art. 31 din C.fam.,
adică:
- bunurile dobândite în timpul
căsătoriei prin moștenire,    
legat sau donație, cu excepția
situației în care dispunătorul a
prevăzut că ele sunt comune,
-      bunurile de uz personal și cele
destinate exercitării profesiei,
-    bunurile dobândite cu titlu de
premiu sau recompensă, manuscrise
științifice sau literale, proiectele de
invenții și inovații, schițele și
proiectele artistice, precum și alte
asemenea bunuri,
-    indemnizația de asigurare sau
despăgubire pentru pagube pricinu-
ite persoanei,
-     valoarea care reprezintă și
înlocuiește un bun propriu sau
bunul în care a trecut această val-
oare.

În cazul în care unul dintre
soți primește prin donație o sumă
de bani și cu aceasta cumpără un
imobil, acesta nu este bun comun
chiar dacă actul de vânzare -

cumpărare este încheiat în timpul
căsătoriei, imobilul este bun pro-
priu. Conform art. 5 din Decr. nr.
32/1954, dovada că un bun este pro-
priu, se va putea face, între soți,
prin orice mijloc de probă. Soțul
interesat va putea dovedi în raport
cu celălalt soț că anumite bunuri
sunt proprii, nu numai prin
înscrisuri dar și prin proba cu
martori și prezumții, fără restricții
(art. 1191 alin. 1 din C. Civ. nu se
aplică).  

Răspunderea soților cu
bunurile comune și regimul juridic
al datoriilor comune.

În situația datoriilor,
prezumția care funcționează nu este
aceea a comunității, ci a caracteru-
lui personal.

Potrivit art. 32 din C.fam. ,
soții răspund cu bunurile comune
pentru:
-  cheltuielile făcute cu
administrarea oricăruia dintre
bunurile lor comune,
-    obligațiile ce au contractat
împreună,
-    obligațiile contractate de fiecare
dintre soți pentru împlinirea
nevoilor obișnuite ale căsniciei,
-    repararea prejudiciului cauzat
prin însușirea de către unul dintre
soți a unor bunuri proprietate
publică, dacă prin aceasta au sporit
bunurile comune ale soților.

D a n i e l  B u i c ă

La data de 5 iulie 2011 au avut loc la Mânăstirea

COZIA ceremoniile funerare ale celui care a fost cel mai

activ dacoromân din Vâlcea, Ţara Loviştei: Dumitru

Panu Misăilescu. 

Va rămâne pentru noi UN MARE OM 
DE O CURĂŢENIE SPIRITUALĂ EXCEPŢIONALĂ,
O MINTE   EXCEPŢIONALĂ, UN MARE
CREDINCIOS ZAMOLSIAN, UN LUPTĂTOR
PENTRU DREPTURILE MOŞNENILOR DIN ŢARA
LOVIŞTEI, inventator, inovator,  copilul moştenitor al
marelui cercetător istoric pr. DUMITRU BALAŞA din
Drăgăşani - PATRIARHUL DACOROMÂNIEI.

El a organizat de ani de zile, împreună cu 
inimosul grup dacoromânesc de la Rm.Vâlcea,
Memorialul DUMITRU BĂLAŞA.

Tocmai acum, când la 30 iulie am fi sărbătorit
100 de ani de la naşterea Patriarhului de Drăgăşani la
COZIA ...

Dumnezeu să-l odihnească !

Fundația Academia DacoRomână ”TDC” -

FADRTDC

Economistul Radu Golban, cel care a
descoperit datoria de 19 miliarde de euro,
datând din 1939,a Germaniei către România,
spune, într-un interviu exclusiv pentru
„Libertatea”, că documentele găsite şi studi-
ate de el sunt suficiente pentru dovedirea
acestei datorii istorice. Dar totul se va
prescrie după data de 3 octombrie 2012!

El susţine că, după dezvăluirile făcute
despre acest subiect, i-au fost aduse
ameninţări cu moartea prin intermediul unui
„emisar” român cu relaţii la cel mai înalt nivel
politic. Radu Golban (37 de ani), omul care se
bate, în numele României, pentru recuperarea
datoriilor externe, a primit ameninţări cu
moartea.

Documentele găsite de economistul
Radu Golban în arhivele din Elveţia şi
Germania sunt clare. Iar argumentele celor
care susţin că România a renunţat la orice
despăgubire de război faţă de statul german,
prin Tratatul de la Paris din 1947, nu au nici o
relevanţă sau legătură cu această situaţie.
Această datorie, care la finele anului 1944 a
fost de 1,26 miliarde de mărci ale Reichului,
NU e despăgubire de război, ci rezultatul unui
tratat economic încheiat înainte de 1
septembrie 1939, în care Germania nu şi-a
îndeplinit obligaţiile prevăzute de acesta.

În acest caz există un precedent, cel al
Elveţiei, care a primit o sumă de bani, în
1952, tot din partea Germaniei, în contul unei
datorii identice cu cea din cazul României,
născută printr-un tratat de reglementare a
plăţilor semnat tot înaintea izbucnirii celui
de-al II-lea război mondial. Prin hotărârile
Conferinţei de la Londra, din 1952-1953, care
are statut de tratat internaţional, se clarifică

exact rezolvarea unor asemenea situaţii.
România se încadrează perfect la articolul 5,
alineatul 4 din legile adoptate la acea
conferinţă. Conferinţa face, de fapt, legătura
între datoriile fostului Reich şi RFG-ul de
atunci. Chiar dacă au fost „îngheţate” până în
1990, prin tratatul de unificare al celor două
Germanii, plata acelor datorii s-a reactivat.

Soldul apare clar în documentele
găsite de economistul Radu Golban, la Banca
Reglementelor Internaţionale din Elveţia, care
e un fel de „bancă centrală a băncilor
centrale”, cât şi la arhivele statului german.

La soldul respectiv s-a adăugat
dobânda, s-a echivalat cu moneda euro de azi
şi au rezultat 19 miliarde de euro.

Documentele găsite în Elveţia şi
Germania sunt dovezi suficiente. Ca urmare
Statul Român trebuie să solicite oficial
Germaniei un răspuns în această chestiune,
apoi, în funcţie de răspuns, să înceapă
negocieri. Statul Român să profite de demer-
surile din Parlamentul german pe această temă
şi să solicite precizări din partea Guvernului
german. Este absurd ca în Parlamentul german
să existe 3 demersuri pe această temă, iar
Guvernul de la Bucureşti să nu dea nici măcar
o declaraţie oficială.

În situaţia în care Germania va
susţine că aceste datorii nu mai există,
atunci tot prin hotărârile acelei Conferinţe
de la Londra există prevederea înfiinţării, la
cererea unui stat, a unei Comisii speciale
pentru soluţionarea unor asemenea litigii. 

Chiar şi după aproape 60 de ani,
acela e organismul care poate rezolva astfel
de cazuri.
Vom reveni! 

G. I . N .

GERMANIA DATOREAZĂ 19 MILIARDE DE EURO  
ROMÂNIEI
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De la viroze la bacterioze    

Există de câteva decenii
temeri legate de suprapopularea
planetei, cu epuizarea resurselor
naturale, fapt care ar pune în
pericol perpetuarea speciei
umane.

Teoria fatalistă a
determinat ca personalitaţi ale
lumii contemporane să manifeste
îngrijorare şi totodată să emită
unele idei mai puțin ortodoxe. 

Dintr-un documentar TV
am aflat cum un prinţ consort
european îşi dorea ca după moarte
să se transforme într-un virus
ucigaş, virus care să
înjumătăţească populatia Terrei. 

Afirmaţia era făcută în
urmă cu 4 decenii, prinţul trăiește,
însă viroze şi bacterioze cu
patogenitate crescută au tot apărut
de-a lungul anilor.

Se cunoaşte faptul că de
exemplu virusurile gripale au o
particularitate biologică şi anume
aceea că sunt extrem de variabile
în comparaţie cu celelalte virusuri.

S-a constatat că la
intervale de aproxi-
mativ 10 ani apar
tulpini noi de
virusuri gripale.
Aşa apar pandemiile,
gripe severe care s-au
manifestat în timp, de
e x e m p l u , t u l p i n a
gripală Singapore din
1957, tulpina Hong
Kong din 1968, însă

cea mai devastatoare a fost gripa
Spaniolă din 1918 care a
determinat moartea unui număr
mai mare de oameni decât cei
căzuţi în primul război mondial.

Apariţia și manifestarea
virusului gripei aviare (ca şi al
gripei porcine) şi în rândul
populaţiei din ţara noastră poate fi
o certitudine însă frenezia
dovedită pentru sacrificarea
tuturor păsărilor în aşa zisele
focare de răspândire precum şi
deviralizarea prin pulverizare a
unor substanţe cu o compoziţie
incertă, parcă ne face să fim un pic
sceptici şi mai motivaţi de a
cunoaşte adevărul.

În trecut existau metode
naturale pentru creşterea imunităţi
păsărilor şi anume introducerea în
recipientul cu apă a câtorva aşchii
de scoarţă de mesteacăn şi metoda
dădea roade.

Acum se pare că de vină
pentru răspândirea bacteriei
Escherichia coli sunt castraveţii,

bacteria traiește de altfel în
intestinul gros al omului şi este
utilizată în biotehnologiile
moderne pentru a obţine hormoni
ca insulina sau hormonul hipofizar
de creştere.

Tulpina patogenă de E.
Coli a provocat panică la nivel
mondial, clarificări legate de
materialul biologic vector  însă nu
există.

Atâta timp cât în Spania
(presupusul focar) nu s-au
înregistrat victime , iar în S.U.A.
şi alte state din Europa au fost
semnalate victime, însă nu s-au
importat castraveţi din Spania,
putem să ne întrebam: “Ce se
întâmplă ?”

Poate că la un moment
dat războiul împotriva
castraveților se va dovedi a fi o
alarmă falsă şi că de fapt bacteria
se bronza pe frunzele de mărar
sau pe frunzele de spanac.
Şi atunci noi ce facem..?

Categoric nu putem
elimina fructele şi legumele din
alimentaţie. După o spălare mai
atentă, vom mânca salată de vară
aşa cum obişnuiam, cu roşii,
castraveţi, mărar.

P r o f e s o r  E l e n a  P â r t o a c ă

Ministrul sănătații a declarat că începând
din ianuarie a.c.vor fi emise cardurile de sănătate
pentru populație.

Distribuirea cardurilor va porni din a doua
jumătate a anului în curs, întrucât capacitatea
Imprimeriei Naționale este limitată. 

Însă simpla lor distribuire nu înseamnă că
vor fi folosite în 2011, ci abia în anul 2012. Acestea
vor fi primite în plic, acasă, de către fiecare asigurat
cu vârsta peste 18 ani. 

Cardurile vor conţine date personalizate,
asemenea cărţii de identitate iar prețul unuia va fi de
aprox.2 euro și va fi suportat de către asigurat. În plus
se va plăti și contravaloarea analizelor pentru
stabilirea grupei sanguine și a RH-lui.

Neprezentarea cardului la medic conduce la
acordarea serviciilor medicale contra-cost cu
excepția urgențelor și a bolilor prevăzute în
Programul național de imunizări cât și monitorizarea
evoluției sarcinii și a lăuziei.

La noi acest card este abia la început, în
schimb în Occident este ceva normal.
Deocamdată,consider suficiente aceste informații. 

Pe parcurs vom afla și alte amănunte.

Va s i l e  C o j o c a r u

ARMONIE, PRIETENIE, CINSTE, ADEVĂR, DREP-
TATE, ONOARE. Acestea sunt cuvinte care, nu numai că sună
mult mai frumos decât cuvintele din titlu, dar, din păcate, sunt
din ce în ce mai rare.

Încep să se folosească din ce în ce mai mult cuvinte din
titlu, dar nu numai atât, se și trece la aplicarea lor în practică,
devenind deci FAPTE.  

Acest lucru se întâmplă în ultimul timp tot mai des la
redactorii Gazetei de Măgureni, lucru pe care îl voi comenta în
continuare.

În  nr. 47/5 mai 2o11 al Gazetei de Măgureni, apărea
sub semnătura   "REDACŢIA", articolul "Intuim un scop ascuns
..." sau "cum să dăm într-un primar? Uite așa: făcând un ziar!".
Trec peste faptul că Redacția începe o afirmație cu Litera mare,
fără a fi o propoziție și că nu cunoaște ce este un ziar, folosind acest
cuvânt pentru o publicație lunară. Vă  amintesc că articolul
pomenit mai sus se încheia cu o replică a regretatului actor Ștefan
Banică. Eu o să vă amintesc o replică a unui alt fost mare actor,
Dem Rădulescu, dată fratelui său, interpretat de un alt actor
deosebit, Sebastian Papaiani, frate mai mic în filmul "Un surâs în
plină vară": "Prostul dacă nu-i fudul parcă nu e prost destul!"

Cum la redacția Gazetei sunt numai oameni inteligenți,
au descoperit imediat erorile din cealaltă publicație, "Pavăza
Carpaților". Astfel au observat că în Pavăza Carpaților a fost scris
greșit cuvântul CONSTITUȚIA și au făcut corectura de rigoare,
ca să știe toată lumea că se spune "CONSTITUTA"! (dar unde l-
ați pus pe "Ț" și pe "I", doamnelor, domnișoarelor și domnilor?),
sau poate vă place când "râde hârb de oală spartă" și vă
conformați.

În articolul menționat mai sus, Redacția ține să ne
anunțe că nu sunt răutăcioşi. După ce descoperă "un etnic maghiar
bezmetic, care face prostii și intinează memoria unui Mare
Român", se hotărăște că trebuie scris un articol "scurt" și "succint".

Poate ne lămurește redacția gazetei cum reușesc să-l facă și
"scurt" și "succint", poate în dublu exemplar.

1.    Vă spun acum ce a descoperit cea mai inteligentă redacție,
"subliniind prostia unui etnic cu mințile rătăcite": "Avram Iancu a
luptat alături de revoluționarul maghiar Lajos Kosuth.(Kossuth se
scrie cu dublu "s" domnilor atotștiutori). Domnule Barna Csibi!
Intenționezi să spânzuri la Miercurea Ciuc și pe Kosuth?",

Stimată redacție, hotarâți-vă! Este "etnic cu mințile
rătăcite" sau este "domn", ca să nu vă întreb dacă pentru
dumneavoastră "domn" înseamnă un "om cu minţile rătăcite".

Rușinos pentru dvs. mi se pare să-i împrieteniți pe
Avram Iancu și Lajos Kossuth. Avram Iancu a fost conducătorul
Țării Moților în anul 1849 și a condus armata românilor din
Transilvania împotriva trupelor revoluționare ale lui Lajos
Kossuth. În aceste lupte, Avram Iancu a fost ajutat de trupe aus-
triece. Despre Avram Iancu s-a scris mult, dar dvs. ați lipsit de la

lecțiile de istorie, altfel nu l-ați fi împrietenit pe Avram Iancu cu
Lajos Kossuth, ucigașul a 40000 de români în perioada 1848-
1849. De altfel, Curtea de Apel Craiova s-a pronunțat luni
28.03.2011 în procesul UDMR și Kossuth contra României, prin
decizie definitivă și irevocabilă, împotriva instituirii unei străzi în
Tg. Mureș cu numele criminalului maghiar.

Ca părți în procesul românilor intervenienți, apărați de
prof. univ. dr. Ioan Sabău Pop, au fost și Societatea Cultural-
Patriotică "Avram Iancu" din Tg. Mureș ca și Societatea Culturală
și de Atitudine Civică Transilvana "Glasul Moților". Procesul a
durat 5 ani. Puteți afla mai multe, pentru cultura dvs. pe
www.napocanews.ro/2011/03/curtea-de-apel-craiova-a-decis sau
http://cluj-am.ro/sa-ne-cunoastem-orasul-statuia-lui-avram-iancu,
sau www.scritube.com/istorie/revolutia-romana-de-la-1848, etc.
Sau citind istoria României.

Sper să aveți măcar curajul sau obrazul să vă cereți
scuze cititorilor pentru oribila dezinformare.

Spre sfârșitul articolului din Gazetă, redacția
concluziona: "Ce să-i faci, de unde nu este, nici Bunul Dumnezeu
nu cere." Acum știu la cine ar trebui să se refere.

2.     În același nr. al Gazetei, pe pagina a-2-a, a apărut articolul
" Nu există eşec, există doar încercări..." sub semnătura
BIBLIOTECAR FLORENTINA MĂRĂCINEANU.

Până la articolul de mai sus, autoarea mi-a atras atenția
prin stilul pueril în care scria, prin nenumăratele greșeli de
exprimare, gramaticale și de limba română.
Mi-am spus că un om nu se poate transforma într-atâta peste
noapte și am cautat să aflu adevărul. 

Ce credeți că am descoperit: Doamna Bibliotecar a lăsat
cărțile din hârtie și a început să le citească pe cele electronice, pe
internet, și încercările dânsei au avut în final succes.

A intrat pe internet și a dat peste un manual pentru
"dezvoltarea personalității". Autorul unei cărți cu titlul
"Personalitate alfa, cu teste de evaluare, cu pași de acțiune,
exerciții și multă psihologie într-un limbaj ușor de înțeles, etc; așa
cum susţine chiar el - Pera Novacovici - o vinde pe internet în
format electronic sau tipărită.

I-a făcut o "introducere" pe care Doamna Bibliotecar a
copiat-o cuvânt cu cuvânt și ne-a prezentat -o ca fiind propria
"capodoperă" de articol. Pentru orice eventualitate nu a copiat
ultima frază, respectiv: "Spune-mi într-un coment cu ce eșecuri te
confrunți și care sunt lecțiile pe care crezi că trebuie să le  înveți
din eșecurile tale" și a uitat semnătura autorului: Pera Novacovici
(www.personalitatealfa.com/blog/nu-mi-da-sfaturi-stiu-sa-
gresesc).    Acum că ați fost prinsă cu mâța-n sac, scrieți-i și
rugați-l să vă spună ce înseamnă "plagiat", cumpărați cartea și
poate veți învăța că nu-i frumos să furi sau să "dai cu periuța". E
bine însă SĂ MUNCEȘTI CU ADEVĂRAT, mai ales când
salariul tău conține și o mică parte de la cei pe care îi mințiți sau îi

"furați". Nu ați avut dreptate în titlul articolului, nu-i așa?  Există
încercări, dar și eșec!

3.     În pagina a-2-a a publicației (repet, nu "ziar" stimați redactori
de le Gazetă) găsim un articol interesant :"Creierul și politica"
semnatar : Gabriela Petre, un nume de ținut minte. Domnia sa a
citit articolul menționat de mine la pct.2 de mai sus, a așteptat o
lună să vadă ce se întâmplă și dacă a văzut că nimeni nu zice
nimic, a zis: Taci că ține!    A intrat și dânsa, pe internet (care are
alte scopuri decât cel urmărit de personajul nostru), mai precis pe
www.jurnalul.ro/viata-sanatoasa/sanatatea-familiei/opiniile-
politice.... unde a găsit articolul" Opiniile politice, înscrise în
creier", având ca autor pe STELUȚA MATEI. Aceasta
informa, redau:"Cercetătorii de la Institutul de Neuroștiinte din
Londra (n.a. nu din România) au supus unor investigații imagis-
tice prin RMN un grup de 90 de tineri pentru a afla dacă opiniile
lor politice sunt determinate de unele modificări la nivelul creieru-
lui. Înainte de a efectua RMN-urile, tinerii au completat un ches-
tionar în care au bifat varianta corespunzatoare a opiniei politice a
fiecăruia: 1. liberal de extremă dreapta, 2-liberal, 3- de centru, 4-
conservator, 5-conservator de extremă stânga.”Așadar, studiul s-a
efectuat la Londra și nu în România, asupra unor tineri care aveau
de ales între partidele menționate mai sus și nicidecum între par-
tidele din România, cum vrea Dna. Redactor să înțelegem.
Copiază ideea, modifică puțin textul și gata un articol. 

A preluat din articolul citat ideea cu contexul anterior,
"responsabil de rezolvarea conflictelor, a  stărilor de incertitu-
dine" sau "Liberalii sunt persoane deschise la schimbări, care se
adaptează ușor situațiilor noi."

A falsificat unele afirmații din textul original. Astfel
folosește exprimarea:"Prin contrast, opoziția se remarcă prin aceea
că sunt... în loc de: "Conservatorii" din textul original. Aici sunt
două probleme: despre ce opoziție vorbește doamna, nu liberalii
sunt în opoziție? și apoi dacă" conservatorii sunt persoane
anxioase, sensibile care suportă cu dificultate situatiile tensionate,
amenințările, incertitudinea..." (text preluat de redactorul Gazetei
din articolul citat) putea s-o spună și să-i supere pe aliați?

Chiar și copiind, autorul comite erori, spunând
că"opiniile politice (n.a. - ce o fi însemnând) se pot schimba pe
parcursul vieții" în loc de opțiunile politice cum figura în textul
original. 

Față de modul în care a procedat doamna Gabriela
Petre mai am o singura întrebare: la ce îi folosește
domniei sale și celor care se încumetă să citească, așa
ceva? Nu găsiți altceva  mai util, mai bun de făcut? Sunt
atâtea de făcut pentru oamenii din Măgureni! Merită ei
să fie mințiți, să fie în final desconsiderați? Uitați că"
minciuna are picioare scurte", că "trebuie sa te întinzi
cât îti ajunge plapuma"?

D i p l .  E c .  P a u l  N e g u r i ţ ă

FURT, MINCIUNĂ, OFENSĂ

Cardul de sănătate, al doilea               
buletin
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Strategia REACH (Registration,
Evaluation and Authorisation of Chemicals) a fost
propusă în anul 2003 în cadrul Uniunii Europene,
de către Suedia. REACH reprezintă un proiect
foarte complex care şi-a propus să înlocuiască
aproximativ 40 reglementări europene existente în
domeniu.  După 2 ani de dezbateri, proiectul
REACH a fost adoptat de către Parlamentul
European în noiembrie 2005, care a formulat circa
390 de amendamente. Acordul politic asupra
proiectului REACH în cadrul căruia au fost preluate
160 din cele aproximativ 390 de amendamente for-
mulate de Parlamentul European a fost obţinut în
cadrul Consiliului Competitivitate din 13 decembrie
2005. Adoptarea finală a Regulamentului REACH
s-a realizat la data de 18 decembrie 2006, la
Strasbourg. 

Această legislaţie referitoare la
substanţele chimice ca atare, în preparate sau în pro-
duse, a intrat în vigoare în UE începand cu data de
1 iunie 2007. Autoritatea în domeniu la nivel euro-
pean este ECHA (Agentia Europeană pentru
Substanţe Chimice de la Helsinki).

In România, Agenţia Naţională pentru
Protecţia Mediului (ANPM) este desemnată ca
autoritate competentă pentru aplicarea
Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH) şi
altor acte normative din domeniul substanţelor
chimice.

Prin implementarea regulamentului
REACH se urmăreste eficientizarea pieţei interne
pentru substanţele chimice, printr-o abordare
unitară la nivelul UE a sistemului de evaluare a
riscurilor şi înregistrarea substanţelor chimice.

Legislaţia este complexă şi afectează toti
producatorii, importatorii şi utilizatorii din industria
chimică.

Unul din aspectele esenţiale ale

legislaţiei se referă la evaluarea pericolelor şi
riscurilor pe care substanţele chimice le pot avea
asupra sănătăţii oamenilor şi mediului.
Regulamentul menţionat permite utilizarea unor
metode alternative de testare pentru generarea
informaţiilor, în scopul diminuarii şi eliminării trep-
tate a testelor pe animale.

Direcţia Substanţe Periculoase din
cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării
Durabile are în vedere susţinerea eforturilor
Romaniei de pregătire pentru identificarea căilor şi
instrumentelor de utilizare a metodelor alternative,
în special ale celor bazate pe corelarea structurii
chimice cu proprietăţile şi activitatea biologică
(modelele QSAR) în activitatea de reglementare a
substanţelor chimice.

Companiile trebuie să ofere date
referitoare la siguranţa substanţelor chimice cu
volum mare pe care le importă sau produc în
Europa şi există un mecanism de substituire a
substanţelor chimice persistente sau bioacumulative
dacă există alternative mai puţin periculoase. De
asemenea, legislaţia permite publicului sa ceară
informaţii despre prezenţa unui număr limitat de
compuşi chimici periculoşi în produse.

Prevederi referitoare la REACH se
regăsesc în legislaţia europeană în materie, respectiv
în cea naţională.

Link-uri utile:
http://www.anpm.ro
http://echa.europa.eu
http://eurlex.europa.eu/ro/index.htm
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/home.php
http://www.osiris-reach.eu

Amalia Ştefaniu

Biblioteca Naţională a României
ISSN 2068 - 9748

contact: pavaza_carpatilor@yahoo.com

http://www.pavaza.ro

Pavăza Carpaţilor lanzează trei rubrici noi în speranţa găsirii unor modalitaţi de colaborare şi sprijinire a
cetăţenilor. 

1. “Nimeni nu este mai  presus  de lege” - rubrică ce va conţine sesizări ale cetăţenilor cu privire la orice ilegalitate
de care au luat cunoştinţă, orice  nedreptate care li s-ar fi făcut, orice  încălcare a  unui drept legitim de către autorităţi.
În funcţie de dovezile prezentate, veridicitatea faptelor şi aprecierea redactorilor noştri, vom scrie despre problema
sesizată. Prin aceasta nu ne substituim organelor abilitate ale statului îndrituite cu soluţionarea acestor sesizări,
menirea noastră fiind să atragem atenţia asupra anumitor acte şi fapte.                                                                                      
Sesizările pot  fi trimise la adresa de contact : pavaza_investigatii@yahoo.com
La solicitarea  expresă a autorului,  sesizările vor avea caracter confidenţial.
2. “Părerea ta contează” - rubrică ce va conţine articole provenite de la cititori. Articolele se pot referi la probleme
actuale cu care se confruntă comunitatea locală sau ţara noastră. Cele mai bune articole vor fi publicate în Pavăza
Carpaţilor sub numele autorului. La aprecierea noastră, autorul articolului/articolelor trimise poate fi invitat să se
alăture colectivului redacţional.
Articolele pot fi trimise la adresa de contact : pavaza_articol@yahoo.com
3. “Proiect  pentru România” - rubrică ce va conţine articole cu propuneri de proiecte provenite de la cititori.
Articolele dumneavoastră trebuie să conţină propuneri de proiecte pe care le consideraţi utile şi oportune pentru
localitatea dumneavoastră sau pentru România. Cele mai bune articole vor fi publicate în Pavăza Carpaţilor sub
numele autorului. La aprecierea noastră autorul articolului/articolelor trimise poate fi invitat să se alăture colectivului
redacţional.
Propunerile de proiecte pot fi trimise la adresa de contact : pavaza_project@yahoo.com
Termeni  si  condiţii : Înainte de a trimite un articol sau o propunere de proiect, autorul/autorii a citit şi a acceptat
condiţiile de mai jos :
Persoana care trimite articolul sau propunerea de proiect către redacţia Pavăza Carpaţilor îsi asumă întreaga
responsabilitate juridică pentru conţinutul acestora, inclusiv cea privind încălcarea unor eventuale drepturi de
autor ale terţilor. Asupra articolelor sau propunerilor de proiect trimise, publicate sau nepublicate, autorul nu va
invoca niciun drept de ordin material prezent sau viitor.
Publicarea articolului respectiv a propunerii de proiect rămâne la latitudinea redacţiei Pavăza Carpaţilor. Pavăza
Carpaţilor nu va da nicio explicaţie asupra  motivelor  publicării sau nepublicării unui articol primit. Pavăza
Carpaţilor respectă drepturile de proprietate intelectuală ale autorilor articolelor sau propunerilor de proiecte .
Articolele trimise trebuie să aibă un conţinut şi un limbaj decent.

Important ! - în atenţia cititorilor 

Legislaţia  în  domeniul REACH                  
(Inregistrarea, Evaluarea şi Autorizarea Substanţelor Chimice)

Castelul  Cantacuzinilor din centrul
comunei Măgureni,  astăzi, se pare că  a rămas
doar o umbă a istoriei.

Se spune că a fost construit între anii 1666-
1671 de către Drăghici Cantacuzino în stilul palatu-
lui seniorial  bizantin,  evidențiindu-se prin
decorațiile speciale, prin sistemele de boltire și prin
materialele  și procedeele  de construcție.  

Povestea sa este fascinantă. Castelul
reprezintă tipul  caselor feudale  influențate de
arhitectura turcească care își grupa camerele, cele
peste treizeci de încăperi, în jurul turnului prevăzut
cu numeroase ascunzători. Încăperile erau
impresionante,  mulțimea și diversitatea
decorațiunilor executate  prin basoreliefuri colorate
sau aurite  dezvăluie luxul  ce exista în interiorul
palatului.

Astăzi,  după 340 de ani de la terminarea
lucrărilor au rămas numai urmele a ceea ce a  fost
cândva  falnicul castel. Regretabil este faptul că nu

știm să apreciem și să punem în valoare  un edificiu
în jurul căruia se învârte istoria comunei noastre.
Cândva maiestuos, astăzi, aproape că nici nu se mai
vede de crengile pomilor crescuți împrejurul lui.
Singura utilitate  pe care o mai are  este de a   ține
loc de adăpost pentru  animalele unor săteni. Ba
mai mult, casele vecinilor sunt lipite de zidurile
castelului, iar calea de acces se face numai prin
curțile sătenilor.

Conform legislației în vigoare, ruinele
conacului  Drăghici Cantacuzino  sunt  menționate
în lista moumentelor istorice, listă realizată  de
către  Institutul  Național al Monumentelor Istorice
publicată  în  Monitorul Oficial al României , partea
I,  ceea ce înseamnă că se pot aplica prevederile
Legii nr. 422  din 18 iulie 2001 privind  protejarea
monumentelor istorice. Potrivit  dispozițiilor Art. 8
alin.(1) din legea mai sus menționată, pentru

fiecare monument istoric se instituie zona sa de
protecţie, prin care se asigură conservarea
monumentului istoric şi a cadrului său construit sau
natural. Deasemenea sunt reglementate  în Titlul IV
Capitolul II și atribuţiile autorităţilor administraţiei
publice locale în ceea ce privește  protejarea
monumentelor  istorice.

Așadar, autoritățile locale sunt obligate să
se ocupe de protejarea și conservarea
monumentului.  

Nu înţeleg de ce  nu se face nimic în
această privință, deși ar fi normal  să se pună
accentul pe îngrijirea și valorificarea acestor
vestigii istorice ce datează din secolul XVII, pentru
că  ar putea constitui un pas înainte pentru
dezvoltarea turistică  a comunei. 

Dacă suntem într-adevăr interesați de
dezvoltarea potențialului turistic al zonei,
căutând finanțări pentru proiecte fantastice de
amploarea celui cu insule pe piloni,  ar fi trebuit
ca mai întâi să  punem în valoare monumentele
istorice existente deja în comună.Astfel am
îmbunătăți aspectul localității noastre acordând în
același timp importanța cuvenită vestigiilor
istorice.

J u s t i a n a  O p r e a

Începând cu acest număr, Pavăza Carpaţilor poate fi accesată şi online la   
adresa de internet http://www.pavaza.ro
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