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Editorial

REFORMA STATULUI prin “REFORMA OAMENILOR”
E D I T O R I A L :
Se discută în ultima vreme despre
reforma statului, mai bine spus despre
reforma instituţiilor statului.
Lansată cu ceva timp în urmă de însuşi
preşedintele Traian Băsescu, această temă ce
pare a fi de larg interes pentru politicieni si
pentru cetăţeni, incită şi deschide calea spre
comentarii de tot felul.
Întoarsă pe toate părţile şi de toată
lumea, problema a început să prindă
contur şi să genereze întrebări. Figuri
importante din politica românească,
jurnalişti, analişti politici dar şi alte
personalităţi îşi spun punctul de vedere
referitor la această chestiune, fapt care
arată o anumită implicare şi interes.
Nu voi fi partizanul niciunei
păreri exprimate de factorii politici în
presă , poziţiile acestora pro şi contra
schimbărilor ce se doresc a se face în
vederea reformării statului ramânând
în dezbatere pe tarâmul politicii.
Aceasta însă nu mă opreşte să-mi
exprim propria părere cu privire la
chestiunea în cauză.
Aruncând o privire la
diversele comentarii facute pe această
temă nu pot să nu constat un lucru
îngrijorător. Se fac tot felul de aprecieri
ce privesc structura parlamentului,
modul de funcţionare şi atribuţiile
instituţiilor, responsabilizarea celor
aleşi prin votul populaţiei precum şi a
funcţionarilor de tot felul, adică a celor pe care
populaţia îi plăteşte din şi aşa puţinii bani pe care
oamenii îi mai au, fără însă a se atinge fondul
problemei.
Nu am auzit multe discuţii care să
vizeze interesul pentru stabilirea unor criterii eficiente de departajare, de accedere şi de demitere
pentru cei care ajung să ne reprezinte în
parlament, criterii eficiente care să aducă în
instituţiile pe socoteala cărora se face atîta caz
oameni pregătiţi din punct de vedere profesional,
nu nepărat înregimentaţi politic.
Faptul că Romănia este, la ora actuală,
în situaţia pe care toţi o cunoaştem se datorează,
în primul rând, unui sistem politic incapabil să
propulseze la vîrful statului oameni de nădejde,
profesionişti recunoscuţi ca atare în domeniile în
care activează şi care au viziune asupra
direcţiilor pe care ţara noastră se poate dezvolta.
Lipsa unei răspunderi reale pentru deciziile luate
de aceşti oameni constituie, de asemenea, un
factor negativ în ceea ce priveşte corecta
gestionare a problemelor ţării.
Un proverb celebru spune că “omul
sfinţeşte locul”.

Pentru bunul mers al lucrurilor primordial ar fi, spre exemplu, nu numarul celor
care alcătuiesc parlamentul ci calitatea acestora.
Nu ar trebui să acceadă în Parlament, în Guvern
sau în alte instituţii fundamentale ale statului acei
oameni care nu ştiu ce înseamnă cinstea şi
onoarea, care nu au credinţă şi coloană
vertebrală sau nu îşi respectă istoria, oameni care
nu sunt capabili să pună interesul naţional înain-

tea interesului propriu, sau nu îşi iubesc ţara în
care s-au născut.
Sunt cîteva trăsături de caracter
esenţiale pe care ar trebui să le aibă orice
pretendent care aspiră spre o funcţie de
conducere în instituţiile statului sau orice
deţinător al unei astfel de funcţii, care implică
exerciţiul autorităţii şi nu numai, astfel încât să
prezinte un minim de garanţii în ceea ce priveşte
deciziile pe care le ia. Sunt elemente de bun simţ
,pe care orice cetăţean român ar trebui să şi le
însuşească şi să le acorde o mai mare importanţă.
S-a dovedit că pătrunderea unor
neprofesionişti sau, şi mai rău, a unor indivizi
care nu au nimic în comun cu interesul naţional,
în diferite instituţii ale statului, precum şi
amestecul politicului în justiţie, şi lipsa de viziune a conducerii politice în economie şi în
diferite alte domenii de interes naţional au avut
un efect nefast asupra dezvoltării ţării noastre.
Nu o să fac aici o analiză şi nici nu o
să enumăr domeniile în care lucrurile s-au
degradat constant, însă, cu gândul la viitorul
acestei ţări, trebuie să spun că educaţia şi
sănătatea ar fi trebuit să fie tratate cu maxim de

interes şi responsabilitate, ţinând cont că ele
prefigurează viitorul unei naţiuni.
Dacă din punct de vedere economic şi
social lucrurile se pot îndrepta uşor-uşor, ţinând
cont de potenţialul nativ al poporului român şi
de posibilitatea adoptării unor soluţii economice
viabile, ei bine, educaţia, şi mă refer aici în
special la educaţia tinerei generaţii, ar fi trebuit să
beneficieze de o mai mare atenţie.

Educaţia şi instruirea sunt cele care pot
face diferenţa între indivizi, dar şi între naţiuni.
În acelaşi timp, sănătatea şi vigoarea unei
populaţii prefigurează viitorul unui popor.
Lipsa de viziune, stabilitate, continuitate şi
coerenţă şi, mai ales, lipsa de interes pentru cele
cele două domenii amintite, dovedite pe
parcursul anilor, au indus în subconştientul
colectiv, în mintea oamenilor, o stare de depresie
şi de teamă. O teamă naturală legată de neputinţa
de a putea oferi copiilor o şansă ca, prin
cunoaştere, să aibă un viitor mai bun sau teama
că, pentru un om sărac, fară putinţă, posibilitatea
de a muri cu zile pe la uşa te miri cărui spital este
un fapt cât se poate de real.
Cred că schimbarea mentalităţii
factorilor decidenţi în aceste doua domenii
este imperios necesară dacă dorim să
asigurăm naţiunii noastre continuitatea şi
succesul .
Presupuse reforme s-au tot realizat pe
parcursul timpului, însă, lipsa de coerenţă a
programelor, schimbările de tot felul, au făcut ca
situaţia să se prezinte aşa cum toţi o cunoaştem.
Am traversat şi traversăm o perioadă de

experimente, mai mult sau mai puţin eşuate, pe
care populaţia a trebuit să le suporte.
Lipsa unui cadru instituţional care să
permită o selecţie reală, pe baza unor criterii de
performanţă dar şi pe baza unor criterii ce ţin de
natura internă, personală, de ordin psihologic a
persoanelor care au avut sau au acces la înalte
demnităţi în stat, a făcut ca în toată această
perioadă din 1990 şi până în prezent situaţia
economico-socială să se deterioreze
constant. Încrederea în instituţiile statului s-a diminuat constant pe fondul unei
sarăciri a populaţiei şi a lipsei de viziune
şi coerenţă a guvernelor care au condus
România.
Adevărul
este
că
România este o ţară bogată care încă
dispune de resurse umane şi
naturale importante,
însă cu
locuitori săraci.
În concluzie, în strânsă
legătură cu încercarea de reformare
a statului, a instituţiilor statului se
impune şi o reformă morală a
oamenilor.
Poate că fiecare dintre noi
ar trebui să-şi reevalueze măcar în parte
structura personală, prioritaţile în viaţă,
să acordăm mai multă importanţă
lucrurilor pe care le facem în viaţa de zi
cu zi, astfel încât, prin eforturile noastre,
să putem reforma România.
Reformarea statului nu este sarcina sau apanajul
unei singure persoane sau a unei singure
instituţii, este sarcina noastră, a tuturor românilor.
Fiecare dintre noi trebuie să contribuie la acest
proces.
Trebuie să avem un ţel
comun care să ne determine pe fiecare în parte
să ajungem la acea stare de spirit care te face săţi doreşti progresul României, care te ajută să
lupţi pentru el.
Poate că este necesar să ne mai
amintim din când în când că, pentru a exista ca
naţiune, mulţi înaintaşi şi-au jertfit viaţa.
Trebuie să ne gândim foarte bine ce
vom lăsa copiilor noştrii. Trebuie să ne
recâştigăm respectul ca naţiune şi ca ţară.
Sunt lucruri simple pe care fiecare trebuie să
le aibă în suflet şi în inimă.
Editorial de Lilian Cătălin Vişoiu
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STAREA NATIUNII
ROMÂNIA SUB POVARA MINCIUNII POLITICE

În
perioada
2005-2010
gestionarea economiei naţionale, a
veniturilor bugetare şi a creditelor
angajate cu Banca Mondială, fără
aprobarea Parlamentului au atins
cote insuportabile de către populaţia
României. Deciziile aberante şi incoerente care s-au luat au generat haos
în mediul de afaceri:
- s-au desfiinţat peste 20.000 de
societăţi comerciale;
- s-au redus sute de mii de locuri de
muncă; şomajul tinde să crească la
peste 10%
- combaterea evaziunii fiscale se face
declarativ, astfel că anual bugetul de
stat este vitregit de 35 miliarde de
euro;
- veniturile bugetului consolidat
(estimate) la sfârşitul anului 2010 au
fost mai reduse faţă de estimările
iniţiale cu un milliard de euro;
- capacitatea statului de finanţare a
activităţii domeniilor strategice ale
ţării, sănătate, apărare, educaţie ş.a. a
scăzut continuu. Îngrijorător este
faptul că tendinţa de scădere continuă.
- reducerea cu 25% a salariilor,
sporurilor şi a altor plăţi de natură
salarială din sistemul bugetar
contribuie cu mult mai puţini bani la
buget decât a estimat Guvernul.
Anul 2010 a fost un eşec catastrofal,
fapt
demonstrat
de
următoarele exemple:
- disponibilizările din sistemul
bugetar şi ,,tăierile” de salarii impuse
prin aşa-zisele măsuri de austeritate ,
au generat pierderi bugetare de 3,17
miliarde de lei (750 milioane de
euro), pierderi care provin din
contribuţiile sociale colectate de la
1,4 milioane de angajaţi, care scad cu
2,6 miliarde de lei într-un singur an,
la care se adaugă aproximativ 570
milioane de lei, bani pe care statul
trebuie să-i plătească angajaţilor
disponibilizaţi;
Interesantă este strategia
minciunii pe care Guvernanţii au
iniţiat-o pentru a ţine în ,,stand-by” o
eventuală reacţie a populaţiei, ale
cărei nemulţumiri atinseseră cota
periculoasă de explozie a ,,păcii
sociale”
În acest sens este interesantă
analiza semestrului I a anului 2010
precum şi a anului 2010:
- deşi veniturile bugetare au scăzut în
primul semestru al anului 2010 cu
3,7%, comparativ cu semestrul I din
2009, pentru a doua parte a anului
2010, rectificarea bugetară aprobată
de Guvern a prevăzut o creştere cu
9,1%, ceea ce reprezintă o aberaţie;
- pentru întregul an 2010, Guvernul la apreciat ca fiind reformator,
invocând
estimări
optimiste,
nerealiste şi riscante:
Produsul Intern Brut va avea
o reducere în termeni reali cu 1,9%,
comparativ cu creşterea de 1,3%
avută în vedere la fundamentarea
bugetului iniţial, şi un deficit bugetar
de 6,8% din PIB, faţă de 5,9 iniţial;
Cursul mediu estimat recent
la 4,21 lei/euro este mult prea
optimist faţă de prognozele oamenilor
de afaceri, care dau o cotă de 4,4 până
la 4,6 lei/euro;
Rata medie anuală a inflaţiei
anunţată la recenta rectificare
bugetară se prevede la 5,9%, faţă de
3,7% prevăzută iniţial, dar în realitate
aceasta poate depăşi 10% până la
sfârşitul acestui an.
- prin majorarea taxei pe valoarea
adăugată – TVA – de la 19% la 24%,
de la 1 iulie 2010, Ministerul
Finanţelor estimează să colecteze la
veniturile bugetare, în semestrul al IIlea, 4 miliarde de lei, dar recent, la
rectificarea bugetară, prognoza s-a
modificat, încasările vor fi de numai
1,4 miliarde de lei, adică de aproape 3
ori mai puţin faţă de nivelul estimat,
ceea ce demonstrează cu prisosinţă
lipsa de profesionalism a Guvernului.
În timp ce Guvernul şi Preşedinţia
se lamentează că veniturile bugetare
sunt reduse şi că nu pot acoperi salariile profesorilor, ale cadrelor medicale,
ale bugetarilor în general, pensiile,
ajutoarele sociale, medicamentele,
costurile pentru sănătatea publică şi
altele, impunând măsuri de austeritate
diabolice, fără precedent în Uniunea
Europeană, care împing populaţia
spre sărăcie extremă, puterea de
cumpărare a românilor va scădea cu
peste 25% , haite de prăduitori s-au
îmbogăţit pe seama jefuirii avuţiei
naţionale fără ruşine, sfidând organele
puterii de stat şi dispreţuind sistemul
judiciar, neputincios şi aservit puterii
politice din România.
Cum este posibil ca nişte aşazişi demnitari care au depus un
jurământ de credinţă faţă de ţară şi

popor să admită, să înlesnească şi
chiar să participle la jefuirea avuţiei
naţionale, abuzând de puterea
acordată de popor şi neavând frică de
Dumnezeu ?
Dintre miile de jafuri, mai
mici sau mai mari, de la prăduirea
unităţilor agricole, a sistemelor de
irigaţii, a unităţilor de maşini
agricole, a pădurilor şi terenurilor
agricole, şi până la dispariţia flotei
comerciale, a sistemului bancar, a
industriilor chimice, petrochimice,
metalurgice, constructoare de nave,
avioane, elicoptere, tancuri, trenuri,
automobile, autocamioane, tractoare,
combine, semănători, a industriei
extractive, a industriei alimentare şi
de confecţii, a industriei textile şi de
pielărie, a fabricilor de medicamente,
a institutelor de cercetare şi
proiectare
şi
a
multor
altor
componente
vitale
ale
avuţiei
naţionale, voi prezenta doar două
exemple de jafuri care, după opinia
mea, sunt elocvente şi simptomatice
pentru ca aceia care astăzi sunt
flămânzi, bolnavi şi dispreţuiţi să afle
unde îşi are rădăcinile răul-răului şi să
facă un efort pentru a înţelege ce li se
întâmplă şi pentru a acţiona cu
conştiinţă civică împotriva jafului
care a secătuit ţara. Iar cei vinovaţi de
dezastrul economic şi social al
României să ştie că întreaga lor
,,operă” de jefuire a avuţiei naţionale
este cunoscută în detaliu de patrioţii
români care lucrează în Serviciile
Siguranţei Naţionale.
COMPANIA ,,PETROM” SA
La 23 iulie 2004, s-a semnat contractul de privatizare prin care OMV
Austria cumpără de la PETROM –
companie cu capital majoritar de stat
– un număr de acţiuni reprezentând
33,34% din capitalul social, pentru
care statul român primeşte 668,815
milioane de euro, iar prin majorarea
capitalului social al Companiei
PETROM OMV va obţine încă
17,55% din acţiuni, pentru a deţine o
majoritate de 51% din capitalul
social, pentru care urmează să depună
în conturile Companiei PETROM
suma de 830,6 milioane euro (sumă
prin care s-a finanţat propria
Companie
PETROM,
statului
nerevenindu-i nicio parte din această
sumă). Deci, pentru cea mai mare
companie din Româna care prospecta,
exploata, prelucra şi distribuia hidrocarburi, Statul Român a primit la
sfârşitul anului 2004 suma de numai
668,815 milioane de euro.
Prin contract, Guvernul Năstase
acordă
firmei
OMV
facilităţi
incredibile şi foarte costisitoare pentru Statul Român, între care:
1)
valoarea
redevenţei
de
exploatare, în care preţul ţiţeiului s-a
considerat 22 de dolari/baril – nivel al
anului 2002 – faţă de 39,59
dolari/baril la data vânzării – iulie
2004 – a fost ,,îngheţată” până în luna
iulie 2013 – adică 10 ani;
2)
Statul Român, prin Guvernul
Năstase, şi-a asumat responsabilităţi
şi
eventuale
cheltuieli
şi/sau
despăgubiri fără o limită valorică, în
măsura în care sunt pretinse de către
terţi sau autorităţi de mediu ca efect al
poluării istorice. În anul 2007,
Compania
PETROM
OMV
a
înregistrat deja obligaţia Statului
Român de a achita suma de 363 de
milioane de euro, pentru lucrări de
mediu deja realizate (ceea ce
reprezintă mai mult de jumătate din
suma primită pentru vânzarea
PETROM).
Rapoartele de evaluare ale Companiei
PETROM emise de CONSULTANT
nu conţin relaţii de calcul şi calcule
explicite, ceea ce a permis o subevaluare la un nivel de numai 2 miliarde
de euro, când, de fapt, aşa cum se
demonstrează în Raportul de anchetă
a privatizării PETROM, existent la
Biroul Permanent al Senatului
României, încă din luna octombrie
2007, valoarea era de 7,036 miliarde
dolari.
De remarcat că numai într-un singur
an, 2006, Compania PETROM OMV a
realizat un profit net de 761 milioane
euro (la cursul de 3,4 lei/euro),
valoare ce depăşeşte suma plătită
efectiv de OMV la privatizarea
Companiei PETROM – 668,818
milioane euro. Se poate aprecia că
prin înstrăinarea avuţiei de petrol şi
gaze de sondă către alte ţări, Statul
Român va pierde până în anul 2013
peste 15 miliarde de euro şi se va
alege cu o scădere considerabilă a
rezervei naţionale de hidrocarburi,
care, o dată consumate, nu se mai
regenerează. Ziarul ,,Ziua”, din 29
septembrie 2009, publica o ştire

despre al cărei conţinut nu se mai ştie
nimic. Citez: ,,Fostul ministru al
Economiei şi Comerţului, Dan Ioan
Popescu, ex-premierul României,
Adrian Năstase, precum şi alţi
membri ai guvernului său sunt acuzaţi
de subminarea economiei naţionale,
stabilirea cu intenţie a unei valori
diminuate a unei Societăţi în scopul
privatizării şi asocierea în vederea
săvârşirii de infracţiuni, în Dosarul
privatizării PETROM. Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie a înregistrat, la sfârşitul
săptămânii trecute, sub numărul
20950/2009, Plângerea Penală depusă
pe numele lui Adrian Năstase şi Dan
Ioan Popescu şi a trimis cauza spre
cercetare la Secţia de Urmărire Penală
şi Criminalistică. Conform celor
reclamate de Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Statul Român a fost prejudiciat, în
anul 2004, cu peste 111 miliarde de
lei (3,5 miliarde de euro), prin nerespectarea prevederilor legale cu
privire la privatizarea SNP PETROM
SA şi prin acceptarea unor condiţii
păguboase pentru stat”.
Societatea PETROMIDIA SA, cu
capital majoritar de stat, a fost scoasă
la privatizare de către Fondul
Proprietăţii de Stat.
La data de 25.01.1999, s-a semnat
Contractul de Vânzare – Cumpărare
nr. 40, prin care FPS vinde, iar
AKMAYA SANAYI VE TICARETAS
– TURCIA cumpără un pachet de
acţiuni ce reprezintă 65,323% din
capitalul social, Statul Român
păstrând o acţiune nominativă de control cu drepturi speciale. Valoarea
pachetului de acţiuni a fost de
238.264.000 USD, iar investiţiile
angajate de cumpărător au fost în valoare de 226.573.000 USD. În acest
fel, valoarea totală obţinută prin
această
tranzacţie
a
fost
de
464.837.000 USD. După numeroase
peripeţii,
neelucidate
încă,
reprezentanţii companiei turce au fost
acuzaţi de fraudă, astfel că soluţiile
de privatizare negociate şi acceptate
de ambele părţi (română şi turcă) au
devenit maculatură, care a fost
aruncată la coş.
Prin Contractul de Vânzare –
Cumpărare de acţiuni nr. 29 din
31.10.2000, pe când guvernul era
condus de Mugur Isărescu, FPS vinde,
iar ,,The ROMPETROL GROUP”,
prin domnul Dinu Costache Patriciu –
preşedintele
Consiliului
de
Administraţie – cumpără acţiuni ce
reprezintă 69,991% din capitalul
social, în valoare totală de 36.306.492
USD – de 7 ori mai puţin faţă de
oferta turcă – iar preţul total al
tranzacţiei a fost de 50.517.620 USD
– de aproape 10 ori mai puţin faţă de
oferta certă a Companiei AKMAYA –
Turcia. De remarcat că, deşi contractul s-a semnat în luna octombrie 2000,
prima plată de 6.000.000 USD din
obligaţiile
asumate
de
către
Rompetrol Group s-a efectuat abia la
31.05.2002 – adică aproape după 2
ani.
Într-un
MEMORANDUM,
elaborat
în
2004,
de
către
DEPARTAMENTUL SECURITĂŢII
NAŢIONALE
din
cadrul
A D M I N I S T R A Ţ I E I
PREZIDENŢIALE,
se
afirmă:
,,Cumpărătorul, Rompetrol Group, în
realizarea Contractului de Vânzare –
Cumpărare acţiuni nu a îndeplinit nici
una din condiţiile din contract,
beneficiind de acceptarea expresă sau
tacită a vânzătorului şi chiar a ministerelor
responsabile
(Ministerul
Industriei şi Comerţului şi Ministerul
Finanţelor Publice) şi culminând cu
ratificarea acestor ilegalităţi prin
emiterea unei Ordonanţe de Guvern
(OUG nr. 118/2003):
a.- ratele de plată a valorii nominale a
acţiunilor au fost eşalonate de către
FPS, fără ca pentru aceasta să existe o
Hotărâre de Guvern, aşa cum s-a
stabilit prin lege să fie acordate
facilităţile;
b.- nu au fost stabilite penalităţi de
întârziere şi nici nu s-au pus în
executare curentă sau silită aceste
sume;
c.- nu s-au făcut demersuri prealabile,
pentru negocieri, pentru aducerea la
îndeplinire
a
condiţiilor
de
rezoluţiune;
d.- au fost acceptate majorări fictive
de capital (fără un aport concret) prin
diferenţele
din
reevaluare
ale
capitalului existent la privatizare şi
prin aport în natură (imobile) absolute
nefolositoare;
e.- a fost întocmită nota de
fundamentare de către ministerele
responsabile
pentru
urmărirea
realizării contractului, cu afirmaţii

nereale,
cu
confirmarea
unor
ilegalităţi (majorare de capital) şi date
prezentate doar în mărime absolută,
fără comparaţie în evoluţie şi cu cele
cerute de capacitatea instalaţiilor de
rafinare etc.;
f.- acordarea unui împrumut uriaş
societăţii, de peste 600 de milioane
USD, fără un studiu de fezabilitate,
întocmit
de
către
organisme
specializate, prin care să se
demonstreze că soluţia de împrumut
este viabilă şi nu doar o ,,facilitate”
pentru investitori – şi nicidecum pentru societate.
g.- Guvernul poate reeşalona sumele
pentru care societatea este datoare la
bugetul de stat: sumele provenite din
accize, TVA, fonduri pentru drumuri,
fonduri pentru handicapaţi nu sunt
obligaţii ale societăţii, acestea sunt
obligaţii ale contribuabililor plătite la
societatea PETROMIDIA pentru ca
aceasta, în mod centralizat, conform
legii, să vireze sumele de mai sus
Ministerului Finanţelor Publice. Orice
schimbare a destinaţiei acestor sume
şi nevirarea lor statului înseamnă
deturnare de fonduri, deci constituie
infracţiune. Deşi Guvernul României
a transformat ilegal suma de peste 600
milioane
USD
în
obligaţiuni,
conducerea şi structura acţionariatului
nu
s-au
modificat
la
SC
PETROMIDIA; Ministerul Finanţelor
Publice, conform Ordonanţei de
Urgenţă, urma să numească un
reprezentant care să participle în
calitate de observator la şedinţele
Consiliului de Administraţie al
Societăţii PETROMIDIA.
APAPS trebuie să confirme, sau să
infirme, dacă ,,The Rompetrol Group”
a plătit ultima rată de 15.017.620
USD,
scadentă
la
21.12.2003
(conform Actului Adiţional la
Contract).
Prin OUG nr. 118/2003 – privind
măsuri pentru reglementarea unor
obligaţii bugetare ale Societăţii
Comerciale ,,Rompetrol Rafinare” –
SA Constanţa, se consfinţeşte ca legal
un mod absolut abuziv şi nelegal de
realizare a unui contract de
privatizare, cu mize financiare uriaşe,
asigurându-se vânzarea în fapt a unei
bijuterii a indusriei româneşti la un
preţ efectiv derizoriu şi se deschide
calea, ca şi pentru diferenţa rămasă
ca participare a statului – să se
cumpere cu acelaşi preţ (cu titlu de
exemplu se are în vedere, pentru acest
lucru, o îndatorare la o persoană
pentru care investitorul iniţial are un
interes, neplata acestei datorii şi
conversia acesteia în acţiuni, la
preţul valorii nominale)”
În anul 2007, pe când guvernul era
condus de C.P. Tăriceanu, grupul
kazah ,,KAZ MUNAI GAZ” cumpără
de la Dinu Patriciu pachetul de 75%
din acţiuni pentru 1,6 miliarde dolari
şi îşi asumă obligaţia de a plăti 570
milioane de euro (725 milioane
dolari) Statului Român în contul
datoriilor Companiei PETROMIDIA,
transformate în obligaţiuni în anul
2003, pe când guvernul era condus de
Adrian Năstase. De remarcat că OUG
nr.118/24 octombrie 2003 a fost
semnată de Adrian Năstase, în calitate
de prim-ministru, şi contrasemnată de
Mihai Tănăsescu, ministrul Finanţelor
Publice, şi de Dan Ioan Popescu,
ministrul Economiei şi Comerţului.
În luna iunie 2009, pe când guvernul era condus de Emil Boc, Dinu
Patriciu vinde şi restul acţiunilor,
părăsind
astfel
acţionariatul
ROMPETROL – RAFINARE.
Această afacere tenebroasă, la care
Statul Român a pierdut cca. 10 miliarde de dolari (valoarea activelor,
profiturile obţinute, valorificarea
oportunităţilor oferite pe piaţa
petrolului foarte dinamică, cu cotaţii
chiar de 168 de dolari/baril, pierderile
rezultate
prin
concesiunile
şi
facilităţile
acordate
Companiei
ROMPETROL RAFINARE etc.), faţă
de care autorităţile române investite
cu paza avuţiei naţionale nu au avut
nicio reacţie, permiţând unui singur
om, într-o perioadă scurtă, de 9 ani –
pe când România a fost condusă spre
dezastrul naţional de astăzi de către
Guvernele ISĂRESCU + NĂSTASE +
TĂRICEANU + BOC – să acumuleze
o avere enormă de peste 2,5 miliarde
de dolari. Acest uluitor jaf din avuţia
naţională reprezintă, totodată, o
ruşine
abominabilă,
care
îi
stigmatizează pe toţi cei care au
contribuit la dezlănţuirea şi perpetuarea fenomenului de distrugere a
avuţiei naţionale, la degradarea
economică, socială, morală şi
culturală fără precedent din România.
G. I. N.
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O altfel de poluare

Una din cele 10 legi ale
decalogului dată de profetul Moise în
Vechiul Testament spune:”Să nu fi
desfrânat, să nu săvârșești fapte rușinoase
și nedemne de ființa umană.”
Începând cu primii ani de viață
familia are un rol deosebit în educația
copiilor lor, umând ca instrucția și educația
în școala (și nu numai) să determine
definirea personalitații unui individ.
Un mare filosof spunea că „Omul
nu poate ajunge om decât prin educație”
Immanuell Kant.
Începând cu pubertatea și
parcurgând aproape întreaga viață complexitatea acestui fenomen ce vizează evoluția
individului în societate se axează esențial pe
autoinstruire și autoeducare.
Nonconformismul zilelor noastre, de multe ori reprezinta un semn al
dezorientării, al împingerii către imitații care
nu au nimic de a face cu respectul față de
sine și de ceilalți. Există numeroase tentații
nefaste care în fața unui psihic insuficient
consolidat pot determina adevărate drame
în familie.

Este vorba despre o altfel de
poluare și anume cea psihică
determinată de aşa-zisele
„etnobotanice”, ale căror
efecte nocive sunt binecunoscute.
Termenul
de
„etnobotanic” utilizat de către
distribuitorii de produse
halucinogene, nu are nicio
legătură cu tradiția poporului
român, aceea de a utiliza
plantele în scop terapeutic.
Ori plantele din magazinele
de vise nu conțin doar plante
ci și substanțe sintetice
( a m f e t a m i n e ,
metamfetamină) care pot da crize
asemănătoare skizofreniei.
M-a contrariat faptul că în urmă
cu câteva zile,trecând prin fața unui magazin
dintr-un cartier bucureștean, pe sigla firmei
scria “Produse tradiționale din marginea
Sibiului”. Nimic neobișnuit, gandul te duce
la faptul că dincolo de ușa există brânzeturile renumite sau salamul de Sibiu. Fals!
pentru că alături scrisului era o frunză de
cânepă, așadar neconcordanța era evidentă.
Poate nu acesta era cel mai mare
rău, ci faptul că aceste magazine există, iar
unii tineri, din cauza unor frustrări
,nemulțumiri încearcă să scape de sub
autoritatea părinților, se refugiează în lumea
lor sau formează grupuri care în libertatea
lor experimentează noi senzații ce duc la
dependență iar dependența de așa ceva duce
la autodistrugere .
La mijlocul lunii decembrie
2010, Consiliul General al Municipiului
București a aprobat o hotărâre cu privire la
etnobotanice, interzicând comercializarea
acestora pe o rază de 1,5 km în jurul unor
obiective: școli, parcuri, spitale etc.
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Noxe sau oxigen

Nu este suficient, ar trebui
interzisă comercializarea acestor substanțe
printr-un proiect de lege, deoarece drogurile,
fie ele ușoare s-a constatat că afectează
iremediabil sănătatea individului.
În zilele noastre cultivarea cânepii
este interzisă, însă în urmă cu ceva vreme
(cam 40 de ani în urmă), la noi în Măgureni,
mai precis în Satul Banului se cultiva pe
suprafețe destul de mari fiind utilizată la
țesut preșuri .
Procesul prin care treceau fibrele
de cânepă de la planta verde la produsul finit
era destul de complex și necesita timp şi
răbdare. După recoltare tulpinile așezate în
manunchiuri erau duse undeva la izvor și
acoperite cu nămol. Fiecare familie avea un
spațiu delimitat de câteva șiruri de pietricele
pentru a nu se face confuzie la parcelare.
Urma spălatul, uscatul, melițatul, torsul,
vopsitul și în sfârșit țesutul. Obiceiul acesta
era unul vechi transmis de la o generație la
alta dar nu ne aparținea ca proveniență
pentru că cineva înaintea noastră, și anume
chinezii au folosit cânepa pentru a fabrica
haine, covoare, plase etc.
Paradoxul vine din faptul că
există o determinare în ceea ce privește
înjumătățirea numărului de spitale, mai ales
acum când conducem topul Europei în
maladiile cardiovasculare și cele de cancer,
totodată există toleranță maximă pentru
„etnobotanice”, substanțe care nu fac
altceva decât să inducă iluzii, să determine
un comportament bizar iar maturizarea
tinerilor să fie afectată.
Mai mult ca oricând vechiul dicton latin”Mens sana in corpore sano” (o
minte sănătoasă într-un corp sănătos) își
păstrează actualitatea.
Profesor Elena Pârtoacă

Cu mine Moș Crăciun na fost așa de darnic
Și niciodată n-am crezut
în elfi sau bani,
Dar e amarnic, sunt
Amarnic.Voi vreți să
distrugeți
Ce-a construit natura în
atâția ani.
Ei bine...e adevărat că nați crescut aici
Și văd la voi că
evoluția...și-a luat o
pauză:
Participați la involuție!
Ce ego oribil!
Că toţi vorbesc de efecte

și nu de cauză.
Că
sufletele
astea
învrăjbite-s rodul fricii.
N-o să devi mai bun fără
să suferi.
Vedem viitorul fără să
facem auspicii
Căci în mocirla asta,
spiritele noastre-s niște
nuferi
.......................................
.......................
Am sângele de şoim,
sunt micul Dumnezeu.
Prin vena unui frasin
curge o sevă-albastră,
Dar tu ia-ți harfa și cântă
Orfeu!
Natura va rămâne mama
noastră.
Amarnic

I

INCOMPETENŢĂ, LIPSĂ DE RESPECT
SAU RĂZBUNARE ?
Cei care au citit PAVĂZA
CARPAȚILOR nr.4 îsi amintesc că atunci am
adresat o scrisoare deschisă Primăriei Comunei
Măgureni, ca urmare a răspunsului lipsit de
responsabilitate primit de la aceasta, prin care eram
informat că vecinul meu, domnul BUCUR
IAMANDI," în conformitate cu prevederile legale
nu este obligat să suporte construcția gardului din
fața casei proprietate personală".
O formulare incorectă și din punct de vedere
gramatical, avand în vedere că trebuie executată
construcția gardului și nu suportată.
Ca urmare a scrisorii deschise apărute în
ziar, la fața locului s-a deplasat o comisie, condusă de
dl. Primar Iarca Gheorghe, la întrunire fiind prezent
și proprietarul imobilului, dl. BUCUR IAMANDI.
Decizia luată de dl. Primar a fost ca ambii proprietari
să contribuie la construirea gardului dintre
proprietățile noastre. Este o decizie legală, prevăzută
și în Codul Civil al României.
Cu toate acestea, din considerente pe care
promit să le aflu și să vă informez asupra lor, nu am
înțeles de ce dl. Primar m-a amenințat pe mine, iar pe
vecinul meu l-a rugat frumos să repare gardul de la
stradă (adică să respecte legea pe care eu am invocato), fără să-l someze însă.
Până aici totul este clar. Spre stupoarea
mea, în 28.12.2010, cu scrisoarea nr. 7267/2010
semnată Red/ int. Safta Mihaela, SECRETAR JR.
BUCUR RUXANDRA, PRIMAR PROF. IARCA
GHEORGHE, ca răspuns la scrisoarea mea
deschisă, mi s-a adus la cunostință că în conformitate
cu prevederile Art. 592 din Codul Civil "reparația și
reclădirea zidului comun sunt în sarcina tuturor
devălmașilor și în proporție cu dreptul fiecăruia".
Dl. Primar nu este obligat să le știe pe toate. De aceea
sunt angajați în primărie și juriști, contabili etc. De
aici s-a născut zicala "a semnat ca primarul". Poate
vina domniei sale este că nu a verificat măcar a doua
scrisoare înainte de a o semna, sau să ceară lămuriri,
mai ales ca o pățise cu primul răspuns.
Care sunt problemele cu al doilea răspuns ?

Pădurea asta își mai
gustă traiul;
Atât cât vom trăi o
dezrobim.
Noi respirăm o respirație
de codru;
Dacă copacii mor, și noi
murim

1. În primul rând este vorba de construcția unui
GARD iar răspunsul se referă la un ZID (de parcă ar
fi același lucru), cu toate că eu însumi le-am indicat
articolul din Codul Civil care se referă la gardul
comun.
2. Răspunsul dat de primărie ridică un mare semn de
întrebare: Are Primăria Comunei Măgureni oameni
calificați, care să poată rezolva oricând o problemă a
unui măgurenar, problemă care ține de primărie?
Dacă nu, pentru ce sunt obligați să plătească sătenii
impozite și taxe din care să fie platiți unii angajați
care nu au calificarea sau responsabilitatea necesară?
3. De ce, din cauza unui consilier din Filipești care a
cumpărat o casă în Măgureni (probabil pentru a o
revinde din moment ce de aproape trei ani a lăsat-o
în paragină), tot satul Măgureni trebuie să renunțe la
obiceiul împământenit cu mulți ani în urmă, că
fiecare cetățean se obliga să construiască gardul din
fața casei?
Nu mai aștept răspunsuri de la primărie. Aștept însă
răspunsul dumneavoastră, dragi consăteni la
urmatoarea întrebare legată de hotărârea domnului
Primar:
Ce faceți dacă vecinul dumneavoastră are
posibilitatea și vrea să construiască un gard
despărțitor din materiale deosebit de scumpe, iar
dvs. nu aveți posibilitatea să-i platiți jumătate din
cheltuieli fapt pentru care el vă dă în judecată care vă
obligă să-i plătiți ? Dacă nu stiți, poate vă dă primăria
un răspuns.
Până atunci, vă spun eu că de aceea
strămoșii noștri au hotărât să construiască fiecare
unul din garduri, pentru că în acest fel vecinul nu-ți
poate dicta din ce material să-l faci și ce valoare să
aibă. Ce nu înțeleg dl. Primar și dl. Consilier ca
urmare a hotărârii luate atunci în stradă, vecinul
meu este obligat să cheltuiască tot pentru un gard
întreg, adică câte o jumătate pentru fiecare gard
din față și din spatele casei sale dar a avut plăcerea
să încurce lucrurile.
Vă doresc relații bune cu vecinii!
Dipl. Ec. Paul Neguriţă

Măgurenari, ni s-au dat bani la ultima
rectificare de buget.
Primăria nu suflă însă nimic despre asta.
Consilierii județeni în ultima
ședință din 2010 au împărțit și ultimii bani
printr-o rectificare bugetară finală – către
primăriile din Prahova printre care
Măgureni se află în frunte deoarece a fost
în rândul celor care au primit cei mai mulți
bani.
Hotărârea luată a definitivat
forma bugetului județean pe 2010, "un an
greu din punct de vedere financiar și cu
multe modificări ale structurii bugetare", aşa
cum a precizat preşedintele CJ Prahova,
Mircea Cosma. Ultima redistribuire a
banilor către localitățile din județ a însumat,
în total, aproape 3,2 milioane de lei.
Proiectul de hotărâre supus aprobării
consilierilor județeni a vizat realizarea unor
obiective de interes public dintr-un număr
de 40 de localități, toate acestea fiind
priorități ale administrațiilor locale pentru
îmbunătățirea infrastructurii rutiere, a
serviciilor sociale și pentru creșterea
funcționalității instituțiilor de învățamânt.
Pentru contracte de asociere cu 21 de
localități – în vederea finanțării unor
investiții noi - s-a alocat suma de 995.000 de
lei, iar pentru lucrări în derulare aflate pe
raza altor 19 localități, s-a alocat suma de
2.125.000 de lei.
Printre sumele alocate prin această
ultimă rectificare de buget județean se
regăsește și cea destinată orașului Valenii de
Munte, pentru susținerea financiară a secției
exterioare Slănic aparținând de Spitalul
Orășenesc Vălenii de Munte (40.000 de lei).
Cele mai multe fonduri au fost orientate
către refacerea infrastructurii rutiere locale,
cum ar fi cele pentru drumurile comunale
din Măgureni, Berceni, Gornet, Olari,
Alunis, Plopu, Pacureți, Lapos și altele.
O informație utilă credem noi care ar
fi trebuit să fie făcută publică de către

administrația locală măcar pe mai noua
pagină de internet a primăriei dacă nu la
vizier. Cetățenii din Măgureni au dreptul
legal de a cunoaște care este bugetul
primăriei, de câte ori a fost acesta
suplimentat de la Consiliul Județean și mai
ales ce s-a realizat cu banii din acest buget.
Îmi amintesc momentele când mam hotarât să îl susțin pe primarul Iarca să
candideze. Nu regret această susținere deloc
ba sunt convins că în acele momente a fost
o decizie cât mai bună. Îmi aduc aminte că
îmi spunea chiar dânsul că după ce va fi
primar transparența va fi cuvântul de ordine
în primărie. Să știe fiecare contribuabil pe ce
se duc banii. Aș vrea să știu si eu ca orice
contribuabil unde sunt banii cheltuiți, de la
hârtia igienică până la pavelele de la
monument și din alte locuri.
Sunt sigur că administrația locală
din Măgureni nu va uita să menționeze ce
vor face cu banii, în următorul număr al
publicației Gazeta de Măgureni unde se va
înlocui plugușorul cu un articol mai amplu
despre sumele de bani primite de Primăria
Măgureni la rectificarea bugetară și cu parcursul bugetului din 2010. Atunci am putea
spune că domnul Iarca și-a amintit de
adevăratele promisiuni.
Personal consider că sunt multe
de făcut pentru ca Primăria să funcționeze
ca un organ administrativ în slujba
cetățeanului. Nu ne mai putem permite să
considerăm că ”merge și așa”.
Dacă mă întrebați pe mine, aparatul
administrativ a făcut progrese la
Măgureni, dar există o lipsă de
transparență și o risipă de resurse pe
chestiuni pe care eu le consider total inutile
care mă îngrijorează.
Gabriel Trăistaru
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SEMNAL
Asigurarea obligatorie a
locuințelor

Ești locuitor al comunei Măgureni ? Ia atitudine!
Comuna noastră este printre singurele comune din împrejurimi
care s-a bucurat de-a lungul timpului
de o imagine frumoasă datorată atât
oamenilor harnici cât și a bogățiilor
naturale și a reliefului care i-au adus
numeroase avantaje.
Poziţia strategică a localității
, între albiile râului Prahova și a pârâului
Provița și înconjurată fiind în bună
parte de dealuri împădurite ne-a ferit
de multe ori de de furia naturii.
Am fost protejați de vânturi
puternice, de alunecări de teren , iar
pădurile au păstrat întotdeauna un climat favorabil zonei noastre. Spre exemplu Satul Banului sau Ruda, unde se
simte un aer curat , proaspăt, bogat în
oxigen chiar și în timpul verilor mult
prea călduroase.
Zona de dealuri a comunei a
reprezentat încă de la atestarea
documentară a localității și până în
prezent o importantă sursă de venit prin
valorificarea suprafețelor extinse de
păduri , a livezilor cu pomi fructiferi și a
plantațiilor de viță de vie.
Bătrânii satului spun că
odinioară o bună parte din teritoriul
comunei era acoperit de păduri seculare.
În trecut aceste păduri aveau rol de productivitate dar acum, unele zone au şi
funcții speciale de protecție…
Se pare însă că o parte dintre
locuitorii comunei au reținut numai

caracterul productiv al pădurilor, în
consecință, au decis să continue
activitatea transmisă din tată în fiu
legată de munca la pădure.
Dacă odată cineva avea o
viziune , exista o autoritate care ținea
lucrurile sub control, astăzi situația s-a
schimbat complet.
Dealul situat între Satul
Cocorăștii Caplii și Satul Banului arată,
pe zi ce trece tot mai rău. Pe fața
dinspre Cocorăștii Caplii este începută
cariera de nisip și pietriș care arată ca o
“rană” în deal, iar pe fețele dinspre
Măgureni și Satul Banului în locul
pădurilor de altădată vedem arbuști,
cioturi și iarbă.
Aspectul este dezolant.
Se pare că defrișările au ajuns
până în dreptul localității Bobolia de
unde se poate observa cu ușurinţă
pădurea taiată pe o culme a dealului. Ar
fi interesant să primim răspunsuri la
câteva dintre întrebările noastre.
Până unde vor ajunge cu
tăierile ilegale de pădure ? Cât vor
mai continua ? Cine este în măsură
să stopeze fenomenul ? De ce
primăria și poliția locală tac ? La
ultima întrebare, câțiva cetățeni ai
comunei ne-au trimis pe adresa
redacției câteva informații care ar putea
fi un posibil raspuns.
Se pare că autoritățile locale
atât în mod direct cât și indirect

SANATATE

încurajează fenomenul prin aplicarea
unor amenzi mai mult de formă , pentru
că cei prinși oricum nu le achită, sau
prin convertirea cuantumului amenzii
în ore de muncă în folosul comunității.
Să fie oare adevărat?
Probabil că da, în condițiile în care zilnic
în comună trec zeci de mașini încărcate
cu lemne iar fenomenul ia amploare
chiar sub ochii noștrii.
Din păcate , însă , vina pentru
dezastrul creat este și a noastră, a
cetățenilor comunei , datorită
inacțiunilor noastre.
Foarte mulți cred că dacă nu
fac nimic, chiar dacă prevăd
consecințele tăierilor ilegale de pădure,
nu au nicio vină. Dar nu este așa.
Este păcat să nu păstrăm imaginea vie a
trecutului localității noastre așa cum nea fost lăsată. Haideți să nu mai fim
indiferenți la tot ce se întâmplă în jurul
nostru.. Comuna este a noastră , a
tuturor și avem dreptul să știm ce se
întâmplă și să fim informați corect,
măcar prin şedințele de consiliu, care ar
trebui aduse la cunoștința localnicilor.
Le mulțumim pe această
cale celor care au demonstrat că au un
cuvânt de spus și au luat atitudine
prin informaţiile trimise pe adresele
noastre de e.mail.
Justiana Oprea

Persoanele care au polița
de asigurare
facultativă nu sunt obligate să încheie și polița obligatorie. Mai multe detalii se pot obține de la agenții de
asigurări.
Vas ile C oj ocaru

MEDIU

A m b a la j e m o d ern e p en t ru a lim en t e
s igu re

Când ne referim la siguranţa
alimentară, de obicei ne gândim imediat la
contaminanţii chimici. În ceea ce priveşte
riscurile biologice, deşi legislaţia în sectorul
agro-alimentar, normele de securitate şi
procedurile de control al calităţii sunt din ce
în ce mai stricte şi mai severe, totuşi,
pericolele de contaminare biologică a produselor alimentare cu diverse microorganisme (Salmonella, Campylobacter, Listeria,
etc.) rămân crescute.
Din aceste considerente, procedurile
de post-recoltare, depozitare şi ambalare a produselor agro-alimentare sunt foarte importante
iar ambalajul nu este doar o etichetă, ci este
ales cu foarte mare grijă în scopul de a proteja
alimentul şi de a conferi siguranţă
consumatorului.
Pe piaţa fructelor, legumelor şi a
produselor gata de consumat, întâlnim tot mai

Potrivit legii
privind asigurarea
obligatorie
a
locuințelor din 16
iulie 2010, începând
cu 15 ianuarie 2011
ne revine obigația
asigurării caselor.
Cei care nu
respectă prevederile
acestei legi până pe 15 iulie 2011 vor fi amendați de
către primărie cu sume cuprinse între 100 și 500 lei.
Prețul unei polițe de asigurare este de 10
respectiv 20 de euro, în funcție de tipul locuinței:
locuință de tip B adică construcție cu pereți externi din
cărămidă nearsă sau orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic (35 % din total) , respectiv case de tip
A ,adică construcții cu structură de rezistență din beton
armat, metal sau lemn (65%).
Despăgubirile se acordă doar pentru pagube
produse de calamități naturale (cutremure, alunecări de
teren sau inundații) iar suma pe care o poate primi proprietarul este de 10 000 respectiv 20 000 euro.
Pentru daune mai mari sau de altă natură se
recomandă încheierea unei polițe facultative , care, pe
lângă dezastre naturale acoperă și alte riscuri precum
explozie, incendii, furt, inundații produse de spargerea
unor conducte și altele.

des bio-ambalajele, de tipul
filmelor de polimeri naturali,
ecologice
şi
chiar
comestibile.
Fructele şi legumele sunt
ţesuturi vegetale vii, supuse
modificărilor enzimatice,
degradării
texturii,
contaminării microbiene şi a
eliminării produşilor volatili,
având un grad mare de
perisabilitate şi valabilitate
mică. Filmele comestibile de
acoperire,
de
tipul
polimerilor naturali (amiloză,
carboximetilceluloză,
chitosan, alginat, gelan,
zeină) au devenit un bun
instrument
pentru
menţinerea parametrilor de
calitate pe durata depozitării, după recoltare, în
cazul fructelor şi legumelor. Aceste filme
comestibile se utilizează pentru conservarea
bucăţilor
proaspăt
tăiate
datorită
permeabilităţii lor selective la oxigen şi dioxid
de carbon. Utilizarea acestora contribuie la
îmbunătaţirea proprietăţilor mecanice şi a
texturii, la reducerea îmbrunării enzimatice, la
evitarea deshidratării şi a pierderilor de
compuşi volatili din aliment, sporind asfel
termenul de valabilitate şi mărind acceptabilitatea din partea consumatorului.
Iată deci, că există soluţii în primul
rând pentru a satisface consumatorii cei mai
exigenţi, cu accent pe siguranţa alimentului,
dar şi pentru evitarea pierderilor pentru
comercianţi.
Amalia Ştefaniu

Important ! - în atenţia cititorilor
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.
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