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Istoria ca un balon de săpun
de Ștefan Ciocan

Avram Iancu este grav afectat de inflație. Nu mă refer la terme
nul strict economic, ci la o inflație de imagine care nu face decât să-l 
ieftinească pe Craiul Munților până la limita banalului. Bietul erou al 
moților se chinuie să care în cârcă zeci de politicieni și politruci care 
vor să intre musai în istorie cocoțați pe memoria tancului. Am trecut în 
revistă ieri, la Țebea, în fața mormântului lui Avram Iancu, aproape 
toți primarii din județul Hunedoara, indiferent de culoarea lor politică 
sau de mărimea comunității pe care o păstoresc. Am văzut directorii 
decontentratelor depunând coroane de flori plătite din bugetul de criză. 
Ca să nu mai vorbesc de partidele politice, cele mai mici dintre ele re- 

! • tntl Mnmkrii fu \iwiviii c/‘ meii

i aprindă o lumânare lui Avram Iancu, ci să fie văzuți la Țebea. Din 
comportamentul politicienilor prezenți la Panteonul Eroilor a reieșit 
clar: cel mai neînsemnat motiv pentru prezența lor în inima Apusenilor 
este chiar Avram Iancu. Cum altfel poate fi interpretată satisfacția citită 
pe chipul lui Vadim Tudor când o adunătură de nebuni, aduși la Țebea 
în excursie cu „secția ” spitalului, au huiduit în timpul unui moment so
lemn? Practic singurul mobil real al prezenței politicienilor la Țebea a 
fost votul. Votul populației prezente în număr mare mai mult lângă ta
rabele cu mâncare și băutură decât lângă mormântul Craiului Moților. 
A trecut un nou episod din serialul politico-comic de la Țebea. Politi
cienii vor pleca, oamenii vor resimți câteva zile mahmureala sau balo- 
narea ghiftuirii de duminică, iar Avram Iancu va rămâne undeva sub 
Gorunul lui Horea, uitat timp de un an. Nimic din învățămintele lui nu 
va atinge coarda sensibilă doar la demagogie a animalului politic din 
România. Iar vorbele sale, scrise cu sânge pe văile Apusenilor, vor ră
mâne doar adieri de vânt: „ Căci unicul dor al vieți mele e să-mi văd
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«=î> Horoscop - 14 septembrie
Amplasarea radarelor în județul Hunedoara

r X

Reteta zilei-

Tocănița de porc 
cu ardei

Ingrediente: 500 grame came 
de porc fără grăsime, 500 grame 
ceapă, 50 grame untură sau ulei, 
1 lingură boia dulce, 1/2 litru 
bulion, 2 cești orez, 1 ceașcă 
ciuperci Champignon, 3 ardei 
grași, 3 roșii mari.

Preparare: Se taie cuburi car
nea de porc. Ceapa se taie mă
runt. Se încinge la foc mediu 
uleiul/untura și se prăjesc carnea 
și ceapa, amestecându-se din 
când în când. După 4-5 minute, 
se săreaza și se piperează după 
gust. Se adaugă boiaua și sucul 
de tomate și se reduce focul la 
mic. Se taie cuburi mici roșiile 
(decojite) și ardeii și se adaugă 
la came. Se adaugă orezul spălat 
și ciupercile curățate și tăiate 
felii. Se acoperă și se lasă să 
fiarbă înăbușit aproximativ 20 
de minute. Se servește cu garni
tură de piure de cartofi, cartofi 
natur și murături.

Radare 
în j udeț
- DN 7 Deva - Sântuhalm
- DJ 687 Cristur - Peștiș - Hune
doara
- DJ 687 Hunedoara - Hășdat
- DJ 687 Teliuc - Toplița
- DJ 687 Hășdat - Călan
- DN 7 Deva (Izv. Decebal), Sân
tuhalm
- DN 76 Șoimuș, Bejan, Căinelu 
de Jos, Fomădia
- Deva-Calea Zarandului, B-dul 22 
Decembrie
- DN 7- Mintia, Vețel, Leșnic, Să- 
cămaș
- Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 
Decembrie

Calendarul 
zilei
1948 - A murit Constantin Ange- 
lescu, medic și om politic român, 
în calitate de ministru al Educa- 
:iei a avut o reală contribuție la 
•eorganizarea învățământului'pe 
îaze modeme: a pus bazele insti- 
uției comitetelor școlare, iar prin 
ttrădaniile lui, în 1925, s-a intro- 
ius bacalaureatul și s-a legiferat 
nvățământul particular, confesio- 
îal și minoritar (n. 10.06.1869).

1959 - S-a născut Morton Harket, 
'ocalist și compozitor norvegian 
A-ha)

970 - S-a născut Craig Mon- 
oya, basist, vocalist și compozi- 
or american (Everclear).

993 - A murit Geo Bogza, scrii- 
or și ziarist, membru al Acade- 
niei Române din 2 iulie 1955, 
reatorul reportajului poematic.

►Meteo
ZIUA

MIN MAX

Deva: 11 24

Petroșani: 9 22

Simeria: 11 24

Hațeg: 14 26

Brad: 10 25

Orăștie: 11 24

►Horoscop
Aveți parte de sprijin și 
puneți punct conflictelor 
de la serviciu. Totuși, într- 
un mod ciudat pentru voi, 
punându-vă în ipostaza de 
a se observa că munciți 
bine în echipă. Veți fi ne- 
voiți să învățați ce înseam
nă munca în colectiv, să 
fiți responsabili și respec
tuoși. Cei ce au probleme 
cu legea, ar trebui să amâ
ne orice proces de acest 
gen.

Ar fi bine să aveți grijă 
pentru că datorită împre
jurărilor vă expuneți la u- 
nele agresivități verbale, 
fizice sau accidente la lo

NOAPTEA

cul de muncă sau în timpul 
unor călătorii. încercați să 
fiți mai grijulii sau să vă 
feriți pe cât se poate de 
astfel de evenimente. Mai
pot apărea probleme în re
lația cu autoritățile, prob
leme legate de justiție, 
taxe sau impozite

Vi se oferă nu doar posi
bilitatea de a vă rotunji ve
niturile ci și un potențial 
creativ excelent, care val

Apar vești bune pentru 
săptămâna viitoare, pentru 
că vi se oferă ocazia de a

orificat, poate crește șan
sele de reușită în carieră.

. Va trebui totuși, să renun
țați la unele colaborări sau 
parteneriate păguboase, 
sau pentru că ați observat 
că sunteți duși de nas sau
pentru că într-adevăr ați 
fost păcăliți de către aceș
tia.

Apar obstacole în calea 
voastră dacă alegeți să ple
cați la drum ori peste hota
re sau dacă aveți de-a face

armoniza relația cu copiii, 
acolo unde au apărut de 
ceva timp probleme de a- 
cest gen. Veți mai avea 
parte în schimb de prob
leme în relația de cuplu, 
complicații ce nu se vor 
soluționa cu una cu două. 
Aveți multe lecții de viață 
pe care trebuie să vi le 
asumați.

Asteptați-vă să apară mul
te schimbări importante în 
viața voastră sau în carie
ră. Unii dintre voi se vor

cu autorități, instituții sau 
diverse persoane cu funcții 
înalte. Dacă în trecut v-ați 
asumat riscuri ce țin de fa
milie, părinți, proprietăți 
ori bunuri familiale, s-ar 
putea să vă confruntați cu 
tot felul de încurcături pe 
care s-ar putea să nu le re
zolvați curând.

Deva, str. Marăști, BL D4,
Sc. l,Ap. 1

gândi cu seriozitate să re
nunțe la un job sau la o an 
urnită afacere, dorind și 
obținând astfel indepen
dență din acest punct de 
vedere. Iar în ceea ce pri
vește planul sentimental, 
în continuare tindeți să vă 
reprimați emoțiile.

MIN MAX

Deva: 11 16

Petroșani: 9 14

Simeria: 11 16

Hațeg: 9 14

Brad: 9 15

Orăștie: 11 16

Se anunță tot felul de as
pecte negative ce influen
țează comunicarea, stu
diile, colaborările de afa
ceri sau relația cu colegii, 
însă și aici vi se oferă posi
bilitatea de a trece cu bine 
peste tot felul de neînțele
geri, dacă vă veți utiliza in
tuiția. Mulți dintre voi și-au 
învățat lecția iar acum vă 
implicați și în problemele 
celor dragi, fără a aștepta 
ceva în schimb.

Trebuie să vă demons^,.

Prin tot felul de mijloace 
misterioase sau ciudate
împrejurările vă vor face 
să renunțați la anumite ati
tudini sau la comporta
mentul deficitar pentru că 
veți întâlni persoane față 
de care va trebui să dove
diți înțelegere, milă, com
pasiune sau respect. Aveți 
parte de aspecte bune și în 
domeniul carierei, unde vă 
puteți aștepta să obțineți 
unele succese financiare.

Apar probleme de person
alitate, deveniți instabili din

valoarea profesională și să 
vă susțineți ideile sau pla
nurile cu sâiguință și seri
ozitate. Reușiți să rezolvați 
unele probleme financiare 
cu care v-ați confruntat dar 
mai ales dacă sunteți impli
cați într-un proces de acest 
gen. Și aici vă puteți trezi 
peste noapte că recuperați 
bani, bunuri, etc. însă vi se
recomandă prudență în 
călătorii!

punct de vedere emo-țional 
sau veți fi prea orgolioși, 
atitudini ce pot dăuna 
imaginii și carierei, așa că 
aici aveți de muncit sau de 
schimbat câte ceva. Vești 
bune se leagă acum și de 
planul studiilor, așa că ex
amenele vor fi înconjurate 
de șanse de izbândă. Vi se 
va oferi șansa de a alege o 
cale pe care să o urmați.

Vă veți preocupa și de stu
diu sau veți dori să călă
toriți. Aveți nevoie de liber
tate, aventură și de stab’’ 
rea unor noi idealuri cai, , 
pot fi îndeplinite. Venus 
aduce șansa în afaceri și în 
plan social, așa că nu aveți 
decâ să vă puneți pe treabă 
și să vă evidențiați talentele 
sau capacitățile pentru a 
avea succes în carieră. Se 
anunță cheltuieli masive, 
păcăleli sau înșelăciuni.

Există aspecte care aduc 
veselie, optimism, dorința 
de a armoniza relațiile de 
serviciu, posibilitatea de a 
fi iertați, admirați, laudați
sau chiar recompensați cu 
posibilitatea unor câștiguri 
consistente. Dar în același 
timp, veți fi și foarte inde
ciși, ceea ce va face ca unii
dintre voi să refuze anu
mite afaceri sau planuri, 
pentru a nu supăra per
soane apropiate.

Redactor șef: Marcel BOT

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria FLORESCU, Georgiana GIURGIU, Cătălin RIȘCUȚA

Fotoreporter: Ionel ȘUTA

Marketing: Gabriela BUZZI, Irina NĂSTASE

Tehoredactori: Mihaela PETROȘAN, Marian CIMBRU

Distribuție: Dan LAZĂRt
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i=î> Proteste ale cadrelor didactice față de clasa politică
Peste o sută de școli hunedorene fără aviz de funcționare

Clasa politică a picat la examenul de an școlar
Cadrele didactice au anunțat 
că nu vor participa astăzi la 
careul festiv, în semn de pro
test față de toată clasa politică. 
Pentru că anul școlar începe 
prost și de această dată, cu 
școli insalubre și cu dascăli 
nemulțumiți de faptul că nu și- 
au primit drepturile câștigate 
prin lege. In județul Hune
doara, peste o sută de școli nu 
întrunesc condițiile minime de 
igienă și nu au primit aviz de 
funcționare din partea Direc
ției de Sănătate Publică.

Neajunsurile din sistemul de în
vățământ sunt accentuate de situația 
economică de criză și de intenția Gu
vernului de a-și asuma răspunderea în 
Parlament pentru un nou pachet de legi 
în educație.

Cursuri la școala 
lui „merge și-așa”

Și de această dată anul școlar a 
venit „pe nepregătite”. Clădirile în care 
urmează să se desfășoare procesul de 
învățământ nu sunt pregătite să-i pri
mească pe elevi. Vacanța mare nu a fost 
îndeajuns de lungă pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a școlilor din 
județ. Simion Molnar, inspector șef ad
junct la Inspectoratul Școlar Județean 
Hunedoara spune că sunt 107 clădiri, 
din cele peste 500 de imobile în care își 
desfășoară activitatea instituțiile de în
vățământ din județ, care nu au primit 
încă avizele de funcționare din partea 
Direcției de Sănătate Publică a Județu

lui Hunedoara. Sanepidul a refuzat avi
zarea pentru școlile în care nu s-a făcut 
igienizarea spațiilor, acolo unde lipsește 
apa potabilă sau pentru imobilele în 
care sistemul de încălzire este defec
tuos. Lucrările ce trebuiau făcute în 
școli cad în sarcina unităților adminis- 
trativ-teritoriale. Primarii se justifică 
prin faptul că nu au primit suficienți 
bani de la buget. Cu toate acestea, clo
poțelul a sunat în toate școlile județului, 
„urmând ca neajunsurile să fie rezol
vate „din mers”, în cursul anului șco
lar”, după cum obișnuiesc să spună 
politicienii.

Protest
la început de an

Anul școlar începe la fel cum s- 
a sfârșit cel precedent: cu proteste ale 
profesorilor. Sindicatele din învățămân
tul preuniversitar au anunțat că dascălii 
vor boicota careul festiv de la deschi
derea anului școlar. Profesorii sunt ne
mulțumiți că Guvernul ignoră 
dezbaterea publică la noua lege a edu
cației. Protestul dascălilor este alimen
tat și de viitoarea lege a salarizării 
unitare, lege care - în opinia lor - va di
minua veniturile cadrelor didactice.

Reduceri 
de personal

Inspectoratul Școlar Hunedoara 
a fost pus în situația de a reduce perso
nalul cu 400 de posturi la nivelul între
gului județ. Reducerile de personal s-au 
făcut prin comasări de clase ori prin re
ducerea materiilor opționale, astfel 
încât să nu fie afectate posturile profe
sorilor titulari. De asemenea, din cauza 
reducerii fondurilor provenite de la Mi
nisterul Educației Cercetării și Inovării, 
au fost afectate și posturi de la o serie 

de instituții auxiliare activității educa
tive (cum ar fi: Casa Corpului Didactic, 
Cluburile Elevilor sau Cluburile Șco
lare Sportive). în cursul anului școlar 
2009-2010, în unitățile de învățământ 
din județ își vor desfășură activitatea 
6.954 de angajați (personal didactic și 
auxiliar) și sunt așteptați la cursuri 
69.800 de elevi, la care se adaugă 838 
persoane înscrise la forme de învăță
mânt postliceal.

Cătălin Rișcuța

Elevii și dascălii fac naveta pe cont propriu

/ S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
k Deva, Calea Zarandului 150 (DN7)

(ieșirea spre Simerîa, lângă Voivo)

Datoriile acumulate la școli afec
tează buzunarele părinților. Abo
namentele elevilor care fac 
naveta cu mijloace de transport în 
comun la școală ar trebui să fie 
suportate de Ministerul Educației. 
Decontul cheltuielilor de trans
port pentru elevii care locuiesc în 
altă localitate decât cea în care 
învață nu s-a mai făcut de la sfâr
șitul anului trecut Nici dascălii 
nu și-au recuperat bani cheltuiți 
pe navetă.

“în acest moment există datorii 
care însumează 130.000 lei reprezen

tând transportul elevilor și profesorilor 
la unitățile de învățământ”, declară Si
mion Molnar, inspector general adjunct 
al Inspectoratului Școlar Județean Hu
nedoara.

Cele mai mari restanțe la plata 
abonamentelor se înregistrează la Criș- 
cior. “Ultimele plăți s-au efectuat în 
luna noiembrie 2008. De atunci restan
țele s-au acumulat având în vedere fap
tul că abonamentele elevilor din zonele 
cele mai îndepărtate ajung până la 180 
lei. în acest moment sumele neplătite se 
cifrează la peste 20.000 lei” spune Flo
rin Meltiș, director adjunct la Grupul 
Școlar “Crișan” din Crișcior.

Dacă deplasarea elevilor se de

contează din bugetul Ministerului Edu
cației, sumele necesare deplasării ca
drelor didactice revin în sarcina 
autorităților locale. Ovidiu Furdui 
(foto), primarul comunei Crișcior este 
nemulțumit că trebuie să suporte chel
tuielile cu un liceu la care învață elevi 
din toată zona Bradului. “Nu mi se pare 
firesc faptul ca noi să suportăm în tota
litate de la bugetul local, și așa redus, 
cheltuielile unui liceu unde învață elevi 
care locuiesc atât în comunele înveci
nate cât și în municipiul Brad. în acest 
moment nu văd rezolvarea acestei si
tuații”, spune Ovidiu Furdui.

Cătălin Rișcuța

Facem contracte 
pentru firme cu

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon,

Vă oferim:
• PERSONAL

REDUCERE 
DE 20%

I LA 7 SPĂLĂRI
1 UNA GRATIS

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Program dc funcționare:
Zilnic 0730-20.30
Duminica: 09.00-15.00

CALITATE Telefon: 0761 - 973.940
"'restăm servici curățenie 
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cî> Turism fără vize în Japonia!
Fonduri UE pentru “a doua șansă”

Și bătut și cu 
bunurile luate

După ce au băut îm
preună cu un bărbat de 63 de ani 
într-un bar din localitatea Lu- 
peni, minorul B.N. în vârstă de 
15 ani și Ioan C. de 21 de ani au 
pus la cale să îl tâlhărească pe 
prietenul lor de pahar. Cei doi 
au forțat ușa apartamentului în 
care acesta locuia, de unde au 
furat aparatură electronică și îm
brăcăminte în valoare de apro
ximativ 1.500 lei. Ei au fost însă 
surprinși de victimă. Pentru a 
scăpa de el, l-au lovit și au fugit 
luând prada cu ei. Bărbatul a 
anunțat poliția, care încearcă să 
recupereze bunurile furate și să 
îl prindă pe loan C., care a fugit 
de la domiciliu după ce a comis 
această infracțiune. Minorul 
B.N. este cercetat pentru tâlhă
rie în stare de libertate.

Congres regional al medicilor la Deva
Aproximativ 300 de specia
liști, profesori, conferen
țiari, doctori și cadre 
medicale medii din județul 
Hunedoara și din țară au 
participat la „Zilele Medi
cale Devene”. Congresul a 
fost organizat de Spitalul 
Județean de Urgență Deva 
împreună cu Colegiul Ju
dețean al Medicilor Hune
doara la sfârșitul acestei 
săptămâni. Lucrările s-au 
desfășurat în sala de șe
dințe din sediul Inspectora
tului Școlar Județean Deva.

Evenimentul se află la a 
doua ediție. în primele două 
zile ale Congresului au fost 
abordate diverse teme medi
cale. în ultima zi organizatorii 
au pregătit o secțiune specială 
care s-a adresat asistentelor 
medicale,psihologilor dar și 
altor categorii de personal me
dical. Și deoarece „pentru ști
ință se plătește” după cum 
afirmă coordonatorul Luminița 
Pop, toți participanții au fost 
nevoiți să achite o taxă de par
ticipare în valoare de 60 de lei.

Evenimentul „a fost 
susținut financiar de autorită
țile locale dar și mai important 
de atât este faptul că ne-au 
onorat cu prezența lor. A fost 
un real succes și un prilej de a 
se auzi despre județul Hune
doara. Spre deosebire de anul 
trecut, numărul participanților 
a fost impresionant de mare. 
Am avut participant chiar din 
Statele Unite”, declară dr. Lu
minița Pop.

Maria Florescu

Accident grav 
din cauza 
oboselii

Un șofer și pasagerul din 
dreapta spate au fost răniți grav 
într-un accident rutier pe DN 7. 
Un alt bărbat aflat în aceiași ma
șină a suferit leziuni ușoare, 
după ce Gheorghe A., șoferul 
unui autoturism care circula în 
afara localității Gurasada a 
adormit în timp ce conducea. 
Șoferul venea din direcția Arad 
înspre Deva și a intrat pe sensul 
opus de mers, unde s-a izbit de 
un alt autoturism care circula re
gulamentar și era condus de 
Șandor A. Mașina condusă de 
acesta a fost proiectată într-un 
autotractor cu semiremorcă, 
care se afla în spate. Șoferul 
care a provocat accidentul este 
cercetat penal pentru vătămare 
corporală din culpă.

Fără viză în Japonia
Pentru cetățenii ro

mâni care doresc să vizi
teze Japonia din motive 
turistice obligativitatea vi
zelor de scurtă ședere a fost 
eliminată. Guvernul Japo
niei a luat această decizie 
ca urmare a demersurilor 
Ministerului Administrației 
și Internelor. Măsura este 
valabilă până la sfârșitul 
acestui an. Prin urmare, ce
tățenii români posesori ai 
unui pașaport valabil vor 
putea sta în Japonia timp 
de 90 de zile consecutive.

■itnbaiaJorul Japoniei in România

Obligativitatea vizei va rămâne însă în vigoare pentru românii 
care se vor deplasa în această țară în scopuri profesionale.

Dascăli și elevi, școliți 
cu bani europeni

Flagrant 
pe strada 
Mureșului

Mircea V., în vârstă de 45 
de ani, din județul Mureș, a găsit 
o fereastră deschisă la un apar
tamentului de la parterul unui 
bloc de pe strada Mureșului din 
municipiul Hunedoara. Faptul 
că proprietarii nu erau acasă l-a 
îndemnat să încerce să fure mai 
multe obiecte de valoare din lo
cuința respectivă. Vecinii l-au 
văzut însă pe infractor și au aler
tat autoritățile. Făptașul a fost 
surprins în flagrant de un agent 
de poliție și un jandarm. Acum, 
Mircea V. are dosar penal pentru 
comiterea infracțiunii de tenta
tivă de furt calificat și este cer
cetat în libertate.

Maria Florescu

Patru proiecte legate de învă- 
țămânul hunedorean au șanse să fie 
finanțate din bani europeni. Inspec
torul general adjunct IȘJ Hune
doara, Simion Molnar afirmă că în 
acest moment documentațiile au 
fost aprobate sau depuse spre eva
luare. Primul dintre programe, apro
bat, are un caracter internațional și 
presupune efectuarea unor stagii de

perfecționare a personalului didac
tic. Tot legat de pregătirea dascălilor 
este și proiectul privind formarea 
continuuă a cadrelor didactice, pro
iect structurat pe mai multe module 
precum: învățarea centrată pe elevi, 
utilizarea computerului în învăță
mânt sau managementul clasei. Un 
proiect aflat în stadiu de evaluare 
oferă elevilor posibilitatea de a 

efectua etape de pregătire 
practică și consiliere pen
tru alegerea carierei profe
sionale sub îndrumarea 
unor agenți economici. 
Fondurile Uniunii Euro
pene vor fi folosite și pen
tru proiectul „A doua 
șansă”, proiect destinat 
persoanelor adulte care nu 
au absolvit la timp nivelul 
de învățământ obligatoriu, 
în acest context, pregătirea 
școlară presupune inclusiv 
dobândirea unei calificări 
profesionale.

zr r i
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«=> Gunoaiele românești rămân și în UE
*=£> Fonduri nerambursabile pentru fermieri

Polemici pe gunoaie
Situația gropilor de gunoi din 
județul Hunedoara este la 
standarde europene doar pe 
hârtie. In realitate, mirosul 
greu al gunoaielor fermentate 
cade apăsător peste așezările 
situate în vecinătatea gropilor 
de gunoi. Georgeta Barahaș, 
director coordonator al Agen
ției de Protecția Mediului Hu- 
nedora, reclamă lipsa de 
reacție a comisarilor Gărzii de 
Mediu. Cristiah Moldovan, 
șeful Gărzii, spune că acuza
țiile sunt doar „mici răutăți 
care nu-și au rostul”.

Georgeta Barabaș se declară ne
mulțumită de activitatea colegilor de la 
Garda de Mediu și de faptul că ei nu se

autosesizează atunci când este nevoie. 
Potrivit informațiilor furnizate de șefa 
Agenției Județene de Mediu, în luna 
iulie a anului 2009 s-a constatat că 54 
de ' ‘pozite de deșeuri sunt neconforme

cu termenele de sistare - închidere a ac
tivității, la nivelul întregului județ. în 
orașele Lupeni, Uricani, Călan s-a sis
tat depozitarea deșeurilor, dar gropile 
nu au fost închise. Stația de selectare, 
sortare și compactare a deșeurilor me
najere din Hațeg a fost construită din 
fonduri europene nerambursabile, însă 
nu funcționeză la capacitate maximă. 
Costurile impuse de operatorul de salu
britate, SC Bucura Prest SA, societate 
aflată în subordinea Primăriei Hațeg, 
sunt foarte mari în comparație cele 
practicate de alți operatori, astfel că pri
măriile comunelor învecinate au refuzat 
să încheie contracte de prestări servicii 
cu gunoierii primarului Nicolae Timiș.

Ne facem
de mândră minune

Conform rapoartelor Agenției 
de Protecție a Mediului, până în data de 
16 iulie 2010 ar trebui să se constru
iască cele două deponee ecologice pre
văzute în Programul Național de

Gestionare a Deșeurilor. Reprezentanții 
APM Hunedoara cred că autoritățile lo
cale nu se pot încadra în termenele sta
bilite, fapt ce va aduce greve prejudicii 
statului român care va plăti penalități 
către Uniunea Europenă pe compo
nenta de Mediu. Programul de gestio
nare a gunoaielor mai prevede și 
extinderea colectării selective, reduce
rea cu 25% a cantității de deșeuri bio- 
degradabile și realizarea stațiilor de

transfer. Georgeta Barabaș spune că 
numai o minune ne-ar putea salva de 
penalități, dar, din păcate, minunile nu 
sunt angajate politic.

Oficial o ducem bine

Comisarul Moldovan, șeful 
Gărzii de Mediu - instituție care are 
menirea de a verifica și de a sancționa 
neregulile privind gestionarea și depo
zitarea deșeurilor - susține că problema 
gropilor este ca și rezolvată. Comisarii 
Gărzi de Mediu au dat doar trei amenzi 
administratorilor de gropi de gunoi din 
județ. Cristian Moldovan, comisarul șef 
al Gărzi de Mediu spune că a verificat 
toate primăriile care aveau obligația să 
își ecologizeze gropile de gunoi comu
nale până lajumătatea lunii iulie a aces
tui an și că toți primarii și-au rezolvat 
această problemă, astfel că „acuzațiile 
doamnei Barabaș sunt mici răutăți care 
nu își au rostul”.

Georgiana Giurgiu

^Liniaris
PRODUCEM
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DETERGENT

Accidente 
de muncă 
“dependente 
de executant”
Recentele controale ale In
spectoratului Teritorial de 
Muncă în județ s-au soldat cu 
numeroase sancțiuni în pri
mele șapte luni ale anului au 
avut loc 9 accidente de muncă 
mortale și 210 accidente sol
date cu incapacitate tempo
rară de muncă.

Domeniile în care se produc 
în mod frecvent accidente de 
muncă sunt mineritul, construcțiile, 
siderurgia, exploatarea forestieră. 
Cu toate că activitatea minieră din 
județ s-a redus în mod considerabil, 
pe primul loc în acest clasament 
negativ al evenimentelor nedorite 
la locul de muncă se situează, în 
mod detașat, mineritul. “Cauzele 
producerii accidentelor de muncă 
cele mai des întâlnite sunt cele de
pendente de executant. ITM Hune
doara își propune ca prin întâlniri 
periodice cu toți factorii responsa
bili să conștientizeze importanța 
prevenirii accidentelor de muncă” 
a declarat directorul adjunct al In
spectoratului Teritorial de Muncă 
Hunedoara, Gheorghe Dorel Raț. 
De la începutul anului au fost rea
lizate 2.588 controale, iar pentru 
deficiențele semnalate au fost 
emise 590 avertismente și aplicate 
109 amenzi contravenționale în va
loare de 801.000 lei. Cea mai re
centă campanie de verificări 
privind respectarea prevederilor le
gale la securitatea și sănătatea în 
muncă s-a desfășurat la nivel națio
nal în perioada 28 august - 1 sep
tembrie. Dintre cei 19 angajatori 
controlați în județul Hunedoara, 16 
au fost sancționați pentru nerespec- 
tarea legislației în domeniu.

PARCHET 
DIN LEMN MASIV 

cireș, stejar, paltin, 
nuc, păr sălbatic

Ecologic si economic, ECO WASHBALL 
este un produs compus doar din bile 
de ceramica naturala, fiind incluse 
intr-o sfera din plastic non-toxic. 
Acest produs a fost special conceput 
pentru a spala rufe, fara a mai folosi

In așteptarea 
fermierilor

Trei grupe de calitate: 
Prestige, Standard si Rustic.

Grosimi: 15 - 21 mm. Lungimi: 300 -1500 mm.

Simeria, Str. Cuza Vodă nr. 26
Telefon: 0745 231107

Tel./Fax: 0254 263221; 0254 263102; 0254 263103

office@liniaris.ro 
http://www.liniaris.ro

detergent. Comparat cu un proces 
de spalare cu detergent, 
ECO WASHBALL 
diminuează riscurile 
de alergii care pot 
aparea in cazul 
detergentilor, 
elimina 
microorganismele, 
protejează mediul inconjurator.

■ Eco WASHBALL

Consum 
de apă

■ Detergent

Consum 
de curent

Telefoane:
0254 236710
0745 705082
contact@faradetergent.ro

Agenția de Plăți pentru 
Dezvoltare Rurală și Pescuit 
(APDRP) administrează, prin 
centrele regionale și oficiile jude
țene, Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) și derulează, la nivelul 
județului, opt proiecte integrate, 
finanțate din FEADR, cu valori de 
până la 2,5 milioane euro pentru 
fiecare. Acestea au fost accesate 
de câteva primării, banii fiind fo
losiți pentru aducțiuni de apă, ca
nalizare și asfaltarea drumurilor 
comunale.

„în acest moment aștep
tăm depunerea de proiecte privind 
modernizarea exploatațiilor agri
cole, sesiunea fiind deschisă până 
la începutul lunii octombrie” 
spune Marcel Socol, directorul 
OPDRP Hunedoara.

Fondurile nerambursabile
aferente acestui program, pot fi 
accesate până în 2013 și însu
mează, la nivel național, peste 991 

, milioane de euro.
_____________

mailto:office@liniaris.ro
http://www.liniaris.ro
mailto:contact@faradetergent.ro


Dincolo de uitare
Tebea 1924
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Puțini sunt cei care mai știu că sărbătoarea de la Țebea este rezultatul unei 

viziuni puse în operă cu prilejul sărbătoririi centenarului nașterii lui Avram Iancu, 
la 1924. în vederea desfășurării manifestărilorde atunci, zona din jurul bisericii 
de la Țebea a fost împrejmuită cu un zid din piatră și declarată “cimitir al eroilor”, 
iar spațiul din nordul și vestul lăcașului de cult a fost drastic reamenajat.

Bâlci electoral la Tebea
9

Comemorarea Crăișorului de ieri, de la Țebea, a fost un iarmaroc electoral ieftin, cu discursuri 
politice deplasate și huiduieli organizate de peremiști.

însuși Suveranul a rostit atunci un discurs: “Cu înaltă însuflețire am venit 
împreună cu Familia Mea, spre a ne închina împrejurul legendarului goron al lui 
Horia, la mormântul lui Avram Iancu, marele luptător pentru drepturile naționale.

Mi-a fost dat Mie, întâiul Rege, al României întregite, să vin aici să con
sfințesc încheierea unui lung fi dureros proces istoric în care era vorba de revin- 
dicarea celor mai elementare drepturi de viață națională și de demnitate 
omenească a celui mai vechiu și mai numeros popor din țara aceasta, care pe 
lângă o muncă cinstită, dăduse din sânul său stăpânitorilor de pe vremuri atâția 
ostași viteji, atâția generali vestiți, ba încă și un mare rege.

Ai murit chinuit pe roată, tu, neînfricatule Horia cu ai tăi. Iar tu, viteazule 
între viteji, Avram Iancu, închis-ai ochii rătăcitor pe drumuri, singur numai cu 
fluierul tău, cu sufletul întunecat și nemângâiat, pentrucă îți vedeai zădărnicită 
ținta luptelor tale. Și totuși jertfa voastră era sfântă, căci dreptate s-a făcut, în- 
deplinindu-se înteleapta vorbă a poporului: Apa trece, pietrele rămân.

Credința în suflete, răbdarea în muncă și cinstea în viață, au adus această 
biruință a voastră, iubit popor al Munților Apuseni, Păstrați cu sfințenie aceste 
frumoase virtuți. Atâtea veacuri de împilare nu au putut ștrerge depe fața voastră 
dârza și îndărătnica mândrie a unei rase pline de putere, care-și așteaptă acum 
o bună stare bine meritată. Știu câte greutăți ați îndurat, și de aceea dragostea și 
grija mea părintească pentru îmbunătățirea vieței voastre materiale și culturale 
vă este pe deplin asigurată. Și acum, tocmai precum la Putna lui Stefan cel Mare 
făcui un călduros apel către toți fii Țării, pentrucă mână în mână să desăvârșim 
organizarea și întărirea Statului în România întregită, tot așa în fața umbrelor 
acestor eroi naționali ai Munților Apuseni și ai întregului românism, mă îndreptez 
cu dragoste și stăruitor către toți, îndemnându-i să se gândească mereu la greaua 
răspundere ce apasă asupra generației noastre și la datoria imperioasă ce avem 
de a fi cinstitori și credincioși marilor jertfe ce s-au făcut în luptele din trecut și 
din zilele noastre pentru dobândirea drepturilor naționale, in acest fel vom păși 
cu toții, într-o sfântă unire, la marea muncă pentru îndeplinirea destinelor Țării, 
după dorințele întregei suflări românești. Așa să ne ajute Dumnezeu! ”

S-au scurs de atunci 85 de ani peste mormintele de la Țebea, iar promisiu
nile politicienilor au devenit tot mai multe și mai mincinoase. De aceea, rămâne 
și astăzi actuală cererea Crăișorului, ca răspuns privind refuzul decorației imperiale 
: ”Să se decoreze mai întâi națiunea cu împlinirea promisiunilor!”

După slujba religioasă 
din biserică - la care politicie
nii, cu frică de Dumnezeu, nu au 
participat - manifestările de la 
Țebea au continuat cu depune
rea de coroane de flori la mor
mântul lui Avram Iancu. 
Această parte a ceremoniei ofi
ciale a fost lungă, monotonă și 
lipsită de emoție autentică. Au 
defilat ca la promenadă demni
tari veniți de la centru și autori
tăți publice locale. Mircea 
Geoană a depus o coroană de 
flori în calitate de președinte al 
Senatului, iar în calitate de pe- 
sedist - altă coroană. Au urmat 
la depus coroane: reprezentanții 
Guvernului, autoritățile jude
țene din Hunedoara și Alba, pri
mari i din vreo douăzeci de 
comune, șefii deconcentratelor, 
asociațiile neguvernamentale, 
Poliția și SRI-ul. Partidele poli
tice au depus coroane de flori în 
grupuri mari. Cam cum face popa la po
menirea morțilorf PSD cu familia, PDL 
cu familia, PNL cu familia, PRM cu în
soțitorii. Soldatul care stătea de strajă 
lângă mormânt părea că va fi îngropat 
de viu în coroane de flori. Ultima co
roană (cea a Blocului Național al Revo
luționarilor) n-a mai ajuns la destinație. 
A fost oprită la poarta cimitirului. Mar
cel Morar, maestrul de ceremonii, a 
smintit numele Sfinției Sale Timotei, pe 
care l-a botezat „Serviciu”, tocmai

acum când cuviosul părinte își pierde 
slijba de episcop al Hunedorei.

„Să mă ierți 
și să mă iubești 
că suntem români 
amândoi”

Huiduielile celor aflați în cimi
tirul de la Țebea au fost prezentate ca 
un „protest față de politizarea comemo

rării”. Cei care au fost la Țebea dui. 
nică știu că lucrurile au stat cu totul alt
fel. Cetele de agitatori au fost niște 
peremiști din Timiș, Prahova și Argeș, 
care au venit pregătiți (dotați cu porta
voce) să compromită sărbătoarea. De 
altfel, Corneliu Vadim Tudor i-a potolit 
pe la spartul bâlciului „ca nu cumva să 
creadă lumea că au venit pregătiți să 
facă campanie electorală”. Pus în difi
cultate de huiduielile peremiștilor, Mir
cea Geoană a „comis-o”, spunând că „o 

singură culoare trebuie să ne 
țină uniți: tricolorul sfânt al na
țiunii române.” în discursul 
său, Vadim Tuduor a făcut o 
scurtă istorie a mormintelor ce
lebre și a sfârșit cu atacuri fu
ribunde la adresa tuturor. ’ 
finalul ciondănelilor oficia,.., 
Mircea Geoană și Corneliu 
Vadim Tudor au pornit spre 
iarmaroc, braț la braț, ca niște 
vechi și buni prieteni, urmați 
de un alai pestriț cu ceterași în 
coadă. A fost un final fericit de 
poveste. Cum bine scris-a Ca- 
ragiale: „Să mă ierți și să mă 
iubești, că suntem români 
amândoi!”.

Marcel Bot

SILVA^ 
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tâmplărie din lemn triplu stratificat 
uși și terestre de cea mai bună calitate, 

parchet din lemn de fag, 
paltin sau frasin.

S’.C.Sf LVA LEMNTEX S. R.L. ,ri
sene 

sat Chimindia, nr. 121D, comuna Hărău, , 
tel/fax: 0.354/501021/22, e-mail sdv-



Băsescu solitar la mormântul lui Iancu
Președintele Traian Băsescu 
nu s-a înghesuit alături de cei
lalți politicieni să depună o co
roană la mormântul eroului 
revoluției transilvănene din 
1848- ’49. Șeful statului s-a 
lăsat așteptat dar a evitat astfel 
discursurile demagogice și 
huiduielile fanilor lui Vadim 
Tudor.

Președintele a sosit împreună cu 
soția, puțin după ora 15. După ce a 
depus o coroană de flori la mormântul 
lui Avram Iancu, s-a îndreptat spre go
runul pe care l-a plantat în urmă cu câ
țiva ani în cimitirul din Țebea, turnând 
o găleată de apă la rădăcina acestuia, 
înconjurat de mulțime, s-a deplasat la 
căminul cultural unde a zăbovit câteva 
minute, timp în care și-a schimbat ți
nuta protocolară într-una mai lejeră. 
Traian Băsescu a apărut printre oameni 
îmbrăcat într-un tricou verde și blugi. 
Ulterior, președintele și prima doamnă 
s-au deplasat spre cortul organizației 
PDL, unde au fost întâmpinați-cu pâine 
și sare, precum și cu aplauze, urale și 
scandări. Oaspeții au zăbovit la masă

până în jurul orei 16, servind o cafea și 
câteva mici gustări în mijlocul mulți
mii. în această perioadă au fost însoțiți 
de fruntași ai PDL: președintele orga
nizației județene Tiberiu Iacob-Ridzi, 
primarul Aradului, Gheorghe Falcă, 
primarul Albei Iulii Mircea Hava, Ghe
orghe Seculici, senatorul Dorin Păran. 
Pe lângă aceștia au fost prezenți și re
prezentanții executivului în teritoriu, 
subprefecții Dorin Gligor și loan Iniș- 
coni. Președintele a ținut să vizioneze 
și câteva secvențe din spectacolul fol
cloric dedicat Craiului Munților. Traian 

Băsescu a luat loc împreuna cu „prima 
doamnă” pe o pătură.

Sutele de simpatizanți ai preșe
dintelui au transformat acest moment 
într-o adevărată ședință foto. Nici unul 
dintre participantii la manifestările de 
la Țebea, care a dorit să se imortalizeze 
alături de cuplul prezidențial, nu a fost 
refuzat. în final, Președintele a plecat 
de la Țebea în jurul orei 17.

Cătălin Rișcuța

Țebea, un uriaș grătar lângă un butoi de bere politică
Sărbătoarea de la Țebea a fost și anul 
acesta un bun moment pentru ca oa
meni din toate colțurile țării să se 
adune la un grătar mai mare. Micii, 
virșlele și berea nu au lipsit de pe masa 
nici unui român prezent la această

adunare iar manelele nu au contenit să 
răsune de la prima până la ultima rază 
a soarelui.

Zeci de tarabe, pline cu marfă de calitate 
îndoielnică sau chiar citch-uri și-au așteptat clien- 
ții în buzunarele cărora nu s-a simțit criza econo
mică. Interesată mai mult de „secțiunea” iarmaroc 
decât de manifestările dedicate lui Avram Iancu, 
populația prezentă la Țebea a luat cu asalt încă de 
sâmbătă terasele amenajate ad-hoc pe pășunea co
munală. Printre grătarele încinse și umplute până 
la refuz cu tot felul de bunătăți, dozatoarele de 
bere de toate felurile și frigiderele cu răcoritoare, 
s-au amestecat vânzătorii de suveniruri, „chineză- 
rii” și pe ici pe colo câte un meșter popular venit 
parcă din altă lume. Spre liniștea părinților și bu
curia copiilor, nu departe de gorunul lui Horea, s- 
au înălțat tobogane gonflabile și au fost amplasate 
tot felul de alte instalații specifice parcurilor de 
distracții. Doar un bătrân îmbrăcat în costum po
pular care vindea poze cu Avram Iancu făcea notă 
discordantă într-un furnicar colorat și dominat de 
sunetul întrepătruns al zecilor de maneliști care 
răcneau din stațiile montate pe fiecare terasă în

parte. Mișcarea continuuă a mulțimii în căutarea- 
unui mic sau a unei beri răcoritoare a fost tulburată 
din când în când de trecerea personalităților poli
tice. „Uite-1 pe Vadim”... „Dă-1 dracului de 
nebun...” sau „Cine-i ăla...” “Prostănacu’, cine să 
fie?”, „Da' Băsescu nu mai vine?” „El mai lipsește 
aici...” au fost crâmpeie de discuții surprinse prin
tre oamenii preocupați mai mult de ceea ce aveau 
în farfurie sau în pahar decât de baia de mulțime 
a înaltelor fețe de la București. Undeva în partea

opusă „bâlciului” și-au amplasat corturile toate 
partidele politice care mai există prin România. 
De departe cele mai animate corturi au fost cele 
ale partidelor parlamentare, Democrat Liberalii 
luând fața tuturor cu un adevărat hangar în care 
lejer puteau să se adăpostească peste 500 de per
soane.

Andreea Demian
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e£> PNȚCD va susține candidatul PD-L la președinția României
Polițiștii și vameșii vor protesta mâine pentru “meticulozitate” și “exces de zel”

Hai să dăm mână cu mână... în stil Popular

Țărăniștii îl iartă pe Băsescu
Președintele PNȚCD, Marian Miluț a declarat 
la Congresul partidului pe care-l conduce că va 

susține candidatul PD-L pentru funcția 
de președinte.

Miluț a declarat, în discursul din deschiderea 
Congresului, că "a trecut vremea disputelor po
litice și a venit vremea dialogului și a cooperă

rii". El a menționat că Partidul Poluar

European - formațiune din care fac parte PNȚ 
și PDL - "cere", mai mult ca oricând, coerență 
și unitate și, în perspectiva alegerilor preziden

țiale, formarea unei puternice alianțe.

"Noi va trebui să decidem dacă 
rămânem deoparte de ceea ce înseamnă 
politica adevărată, dacă vrem să ajun
gem la muzeul istoriei politicii româ
nești", a spus liderul țărănist. Miluț a 
mai spus că PNȚCD trebuie să facă o 

bună alianță politică cu PDL dar, în 
același timp, să rămână deschis pentru 
o colaborare politică cu PNL. "Trebuie 
să stabilim un candidat unic la Preșe- 
dințieși să câștigăm alegerile împotriva 
stângii europene, care nu are soluții 
pentru această criză economică", a mai 
declarat Miluț.

La rândul său, prim-vicepreșe- 
dintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a 
declarat, la Congresul formațiunii, că 
într-o lună va fi încheiată, ca garanție 
pentru susținerea comună a candidatu
lui PDL la alegerile prezidențiale, o 
alianță politică între cele două partide. 
"Acesta este proiectul, ca într-o lună, 
până pe 12 octombrie, această alianță 
să se realizeze la Tribunal. Decidem în
ainte de alegerile prezidențiale să avem 
garanția că va fi o alianță politică înre
gistrată la Tribunal și că această alianță 
politică se va afla pe masa Partidului 
Popular European, partid care va gira 
această alianță cu PDL", a spus Pave

lescu. El a mai afirmat că țărăniștii sunt 
"legați în marea familie a PPE cu 
PDL", dar a reamintit că a mai existat 
o tentativă de încheiere a unei alianțe 
cu PD, în 2006.

Liderul PD-L Emil Boc a decla
rat, tot la Congresul țărăniștilor, că par
tidul pe care îl conduce este partener al 
PNȚCD în obiectivul acestei forma
țiuni legat de reintrarea în Parlamentul 
României. "Mesajul nostru este foarte 
simplu: vă așteptăm să reveniți în Par
lamentul României și, din acest punct 
de vedere, considerați-ne partenerii 
dumneavoastră pentru atingerea acestui 
obiectiv. Contați pe parteneriatul nostru 
din PPE pentru ca și vocea dumnea
voastră să fie auzită în Parlamentul Eu
ropean", a spus Boc.

Premierul a menționat că, la fel 
ca și PD-L, PNȚCD face parte din fa
milia populară europeană. "Sunt con
vins că vom consolida parteneriatul pe 
care îl avem în cadrul PPE", a mai spus

Boc. Congresul PNȚCD a început, 
sâmbătă dimineață, fiind prezenți la 
eveniment, alături de reprezentanții for
mațiunii, democrat-liberalii Emil Boc, 
Adriean Videanu și Vasile Blaga, dar și 
liderul liberal Crin Antonescu. Acesta 

din urmă le-a cerut țărăniștilor să gă
sească o cale de a reveni pe prima scenă 
a politicii și că de la Comeliu Coposu 
trebuie învățat că "se poate face politică 
pentru principii, valori, nu pentru ca să 
te îmbuibi, să minți".

Proteste prin exces de zel
Sindicatul Polițiștilor și Vame
șilor "Pro Lex" anunță că po
lițiștii - care nu au dreptul, 
vrin lege, să facă grevă - vor 
protesta, începând din 15 sep
tembrie, prin "meticulozitate" 
și "exces de zel", iar polițiștii 
comunitari și vameșii vor 
idera la greva programată în 5 
octombrie.

"Sindicatul «Pro Lex» aderă la 
ormele de protest generale ale bugeta- 
ilor. Astfel, membrii de sindicat din 
joliție, fără a încălca în vreun fel legea, 
zor pune accent pe calitatea și meticu- 
ozitatea rezolvării cazurilor, fără a ține 
:ont de acoperirea deficitului de perso- 
lal și de factorul timp", a anunțat, sâm

bătă, liderul "Pro Lex” Vasile Lincu.
Nuanțându-și declarația, acesta 

a precizat că, în ultimii ani, din cauza 
numărului tot mai mare de posturi ne
ocupate în sistem, polițiștii "nu au ne
glijat neapărat calitatea muncii lor, dar 
au căutat să rezolve cât mai multe ca
zuri într-un timp cât mai scurt, punând 
accent pe cantitate, și nu pe calitate".

întrebat ce presupune concret 
această formă de protest, Lincu a pre
cizat că polițiștii nu vor mai pleca la un 
caz nou anunțat prin stație decât după 
ce vor fi terminat lucrul la cel la care se 
află în momentul anunțului.

"Dacă, spre exemplu, ar fi fost 
două echipaje în loc de unul, cel de-al 
doilea s-ar fi putut duce să rezolve 
cazul nou, iar agenții care lucrează la 
un caz l-ar putea soluționa pe îndelete, 
fără să se grăbească, așa cum făceau 

până acum", a spus Lincu.
Acesta a făcut un apel la poliți

știi din întreaga țară să nu mai facă ore 
suplimentare decât din dispoziția scrisă 
a șefului - aceasta fiind singura situație 
în care ele ar fi plătite - și să facă așa- 
numitele cercetări la fața locului "cu 
maximă scrupulozitate".

Lincu a mai anunțat că, din 15 
septembrie, polițiștii nu vor mai suporta 
din buzunarele proprii cheltuielile de 
carburant, cele pentru consumabile și 
nu vor mai merge la serviciu cu mașina 
proprie.

Motivul nemulțumirii "Pro Lex" 
este legat de prevederile din proiectul 
legii salarizării unitare, care nu ar res
pecta, în opinia lui Lincu, înțelegerea 
între sindicat și Executiv.

Curentul pro-Băsescu
face prozeliți

Lideri importanți ai PSD de
zertează din tabăra lui 
Geoană și își declară spriji
nul pentru candidatura lui 
Traian Băsescu. Surse din 
cadrul PDL susțin că săptă
mânile următoare tot mai 
multi membrii marcanți din 
teritoriu, ai PSD și PNL vor 
trece în barca Democrat Li
beralilor.

Președintele Consiliului Jude
țean lași, social-democratul Constan
tin Simirad anunțase la, sfârșitul 
săptămânii trecute, că îl va susține pe 
Traian Băsescu în campania prezi

dențială, dacă acesta va 
candida, făcând totodată 
apel la colegii din PSD 
Iași să-i urmeze exem
plul. Ca urmare a decla
rațiilor sale, Simirad a 
fost exclus din PSD Li
derul social-democrat 
Mircea Geoană a decla
rat referitor la excluderea 
lui Constantin Simirad 
din PSD, că este "decizia 
suverană" a organizației 
Iași, a cărei încredere 
președintele Consiliului 
Județean a trădat-o. La 
rândul său, Fostul preșe
dinte al Consiliului Jude
țean Botoșani,
Constantin Conțac, fost 
lider al Organizației ju

dețene a PSD, își anunță sprijinul 
pentru candidatura președintelui Tra
ian Băsescu pentru un al doilea man
dat la Președinție.

"Acum, când mai mult ca ori
când se simte o derivă a instituțiilor 
statului, cred că actualul Președinte al 
României, Traian Băsescu trebuie să- 
și anunțe fără echivoc candidatura 
pentru al doilea mandat, lansând prin 
acest anunț pentru societatea noastră, 
un proiect de schimbare a actualei 
stări de lucruri. Cred că susținerea lui 
Traian Băsescu va fi un gest civic mai 
mult decât un gest politic, neavând 
nicio legătură cu PDL, partidul d 
care provine Traian Băsescu" 
Conțac pe blog-ul persona’
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cj> Voronin a cerut boicotarea alegerilor în Moldova 
c£> Stop “Islamizării Europei” la Londra

► Voronin face apel la boicot
ostul președinte moldovean 
ladimir Voronin a declarat, 
itr-un interviu pentru postul 
? radio Ecoul Moscovei, că va 
'’opune Partidului Comuniști- 
>r (PCRM) să boicoteze alege- 
•a unui nou șef al statului, 
rttând pentru noi alegeri anti- 
pate, relatează Europa Li
vră.

Voronin a declarat în interviul 
acordat vineri postului de radio rus 
Ecoul Moscovei că un nou scrutin 
parlamentar anticipat va fi răul cel 
mai mic în comparație cu patru ani de 
guvernare a noii majorități parlamen
tare.

Din aceste considerente, el a 
precizat că va cere Comitetului cen
tral al PCRM să adopte decizia de a 
boicota alegerea viitorului șef de stat 
de către Parlamentul Republicii Mol

dova. Voronin a spus că alianța parla
mentară care a preluat puterea la Chi- 
șinău s-a coagulat datorită presiunilor 
exercitate din exterior, invocând prin
tre capitalele interesate de schimbarea 
puterii și Washingtonul.

El a mai declarat că la alegerile 
din 29 iulie ar fi fost cheltuite sume 
enorme pentru cumpărarea voturilor 
date împotriva comuniștilor.

Conflicte religioase la Londra
ece persoane au fost arestate, 
heri noaptea, în cursul con- 
untărilor între un grup de 
anifestanți anti-islamici și 
ite de musulmani, în apropie- 
’.a unei moschei, la Harrow, 

cartier din nord-vestul Lon- 
rei, a anunțat poliția.

Poliția a intervenit vineri seara 
după ce o mie de tineri musulmani, din
tre care unii purtau măști, au lansat bas
toane și pietre asupra a aproximativ 12 
manifestanți anti-islamici, potrivit ace
leiași surse. Manifestația era organizată 
de organizația "Stop Islamizării Euro
pei" (SIOE), în ziua celei de-a opta co

memorări a atentatelor de la 11 septem
brie 2001 din Statele Unite. "Mai multe 
obiecte, în special cărămizi și sticle, au 
fost lansate asupra polițiștilor", a decla
rat un purtător de cuvânt al poliției din 
Londra.

O persoană a fost arestată pentru 
tulburarea liniștii publice, iar alte nouă 
pentru posesie de arme, precum sticle 
de înălbitor, ciocane sau dălți, a adăugat 
el. "Suntem în Anglia, ar trebui să 
putem manifesta", a supus un manifes
tant anti-islamic. "Am doi fii în armată, 
luptă în Afganistan, dar poliția nu vrea 
să ne apere aici, astăzi", a declarat el.

După primele confruntări, poli
ția i-a ținut la distanță pe manifestanții 
anti-islamici de tinerii musulmani și de 
militanții anti-fasciști ai organizației 
"Uniți contra fasicsmului", care își ex
primau nemulțumirea la 500 de metri 
de moschee. Stephen Gash, membru 
SIOE, a explicat că organizația sa nu 
vrea noi moschei. Khairul Khan, în vâr
stă de 34 de ani, a subliniat însă că mu
sulmanii nu au dat dovadă de 
agresivitate. "Noi doar ne apărăm mos
cheea . Nu facem nimic rău, încercăm 
doar să îi împiedicăm să atace casa 
Domnului nostru", a spus el.

Britanicii nu cred 
în războiul antiterorist
Aproape jumătate dintre britanici nu cred că angajamentul 
militar din Afganistan reduce amenințarea teroristă în Marea 
Britanie, potrivit unui sondaj publicat vineri, în ziua celei de- 
a opta aniversări a atentatelor de la 11 septembrie din SUA.

Potrivit unui sondaj Populus realizat pentru postul de televiziune 
ITV, 49 la sută dintre cei intervievați cred că operațiunile militare bri
tanice în Afganistan nu au impact asupra securității Marii Britanii.

Alți 27 la sută dintre respondenți consideră că războiul a redus 
amenințarea terorismului, dar că acest scop nu justifică pierderea vie
ților unor militari britanici. Doar 17 la sută dintre respondenți au apre
ciat că prezența militară britanică în Afganistan face ca un atac 
teroristsă fie mai puțin probabil și chiar justifică sacrificiul forțelor ar
mate. Acest sondaj arată o scădere a sprijinului opiniei publice pentru 
războiul din Afganistan, după o vară deosebit de mortală care a ridicat 
la 213 totalul militarilor britanici morți de la începutul operațiunilor în 
Afganistan, în octombrie 2001.

Sondajul a fost realizat prin te'lefon, pe un eșantion de 1.000 de 
persoane, între 4 și 6 septembrie. Premierul Gordon Brown și-a apărat 
ferm strategia față de Afganistan săptămâna trecută, într-un 
discurs."Când securitatea țării noastre este în joc, nu putem fugi", a de
clarat el, vineri, la Institutul Internațional pentru Studii Strategice 
(IISS) din Londra. Marca Britanie are circa 9.000 de militari în Afga
nistan, majoritatea staționați în provincia Helmand, din sud.

Englezii antrenează 
trupe de elită libiene
orțele speciale britanice din cadrul 
pedal Air Service (SAS) antrenează 
upele de elită libiene de șase luni, rela- 
•ază sâmbătă Daily Telegraph, 
otrivit cotidianului care citează surse 
in cadrul unității de elită britanice, un 
rup compus din patru până la 14 
tembri ai SAS îi antrenează pe omolo- 
ii lor libieni în tehnici contrateroriste.

"Un mic grup de instructori ai SAS se 
:upă de acest lucru în ultimele șase luni, în ca- 
■ul unui acord secret cu libienii", afirmă una 
ntre surse.

Ministerul Apărării refuză să comenteze 
formațiile privind forțele speciale, însă Minis- 
rul Afacerilor Externe, întrebat de cotidianul 
aily Mail, a precizat că Londra "cooperează în 
•ezent cu Libia în domeniul Apărării".

Conform Daily Telegraph, acordul a fost 
mnat la începutul lui 2009 de actualul șef al 
uvemului, Gordon Brown, dar a fost elaborat 
ib guvernarea predecesorului său, Tony Blair,

în 2004. Membri ai SAS au protestat față de 
această cooperare, apreciind că are legătură cu 
eliberarea recentă, din motive medicale, a libia
nului Abdelbaset Mohammed al-Megrahi, sin
gurul condamnat pentru atentatul împotriva 
avionului Pan Am în 1988, deasupra satului sco
țian Lockerbie, soldat cu 270 de morți. Aceste 
surse s-au declarat nemulțumite în special că tre
buie să antreneze soldați ai unei țări care a fur
nizat arme paramilitarilor din Armata 
Republicană Irlandeză (IRA), în timp ce se lup
tau cu armata britanică în Irlanda de Nord. "IRA 
era cel mai mare adversar al nostru, acum îl an
trenăm pe sponsorul ei", a explicat un alt mem
bru al SAS pentru cotidian, adăugând că multe 
persoane au fost nemulțumite în momentul 
anunțului. Robin Horsfall, un fost membru SAS, 
a amintit că "există o listă lungă de soldați bri
tanici care au murit din cauza sprijinului acordat 
de (liderul libian Muammar) Kadhafi teroriști
lor", adăugând că acum "se cere SAS să facă 
ceva despre care știe că este greșit din punct de 
vedere moral".
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r=î> Nudul lui Iisus contestat de ortodocșii ruși
Câine de 400.000 de euro!

► Actriței Maria Dinulescu, nu-i plac manelele
Actrița Maria Dinulescu a jig
nit-o pe cântăreața, Carmen 
Șerban la filmările emisiunii 
"Stele sub lupă " insistând că 
solista cântă manele. Maria a 
explicat și că nu vrea să fie 
asociată cu astfel de muzică, 
iar Carmen s-a supărat și a 
plecat.

Tensiunile dintre Maria Di
nulescu și Carmen Șerban au înce
put după ce cântăreața a fost invitată 
de gazda emisiunii, Ilinca Vandici, 
să cânte o melodie. "Eu nu mai am 
televizor de opt ani, așa că nu știu 
cine este Carmen Șerban, dar ceea 
ce a cântat ea se cheamă "manea", 
nu-i așa?", a spus Maria către pu

blic. Vizibil șocată, solista i-a expli
cat că muzica ei este etno cu influ
ențe house.

Actrița nu a acceptat însă ar
gumentul și s-a declarat nemulțu
mită de faptul că imaginea ei va fi 
asociată cu un cântăreț de manele. 
Carmen Șeban s-a supărat și a pără
sit platoul de filmare. "M-a dezamă
git că a plecat. Nu e vina mea că 
Maria Dinulescu nu poate face dis
tincția între două genuri de muzică 
și că i-a reproșat că interpretează 
manele. A fost șocant, trebuie să re
cunosc! Până la urmă, am reușit să 
ducem emisiunea la bun sfârșit și 
fără Carmen și totul a ieșit minu
nat!", a declarat Ilinca Vandici, mo
deratoarea emisiunii.

D statuie cu Iisus
trează scandal la Moscova

Cel mai scump câine din lume 
400.000 de euro

Sculptura, expusă în curtea Muzeului de Artă Modernă din Mos- 
ova, este considerată un sacrilegiu de către un grup de credincioși orto- 
ocși, care a înaintat chiar și o plângere penală împotriva instituției 
□lturale.

Protestatarii sunt indignați nu numai de ipostaza de nud complet a 
ii Iisus, ci și de înlocuirea crucii cu o schelă. în replică, directorului Mu
sului de Artă Modernă din Moscova susține că nu există nimic scandalos 
1 opera de artă semnată de sculptorul Iuri Orekhov, așa că nu o va înde- 
ărtată și nici măcar nu o va acoperi, așa cum cer contestatarii.

Un câine rasa mastif tibetan, 
numit Yangtze River Number 
Two, și-ar putea adjudeca re
cordul mondial de "cel mai 
scump câine din lume", după 
ce o chinezoaică l-a achizițio
nat pentru circa 400.000 de 
euro, informează site-ul 
Times Online.

Câinele, în vârstă de un an 
și jumătate și înalt de 80 de centi
metri, a ajuns la reședința noii sale 
stăpâne asemeni unei vedete. Po
trivit presei chineze locale, circa 
30 de mașini au însoțit câinele de 
la aeroprotul din Xi'an, capitala 
provinciei Shaanxi, până la noua 
sa casă, unde a fost întâmpinat cu 
o petrecere extravagantă. Suma 
pentru care a fost achiziționat l-ar 
putea face pe Yangtze River Num
ber Two cel mai scump câine din 

istorie . Anul acesta, o familie din 
Florida a cumpărat un labrador 
numit Lancelot pentru suma de 
103.000 de euro. în perioada dic
taturii lui Mao Zedong, în China 
posesia unui câine era considerat 
un act burghez. în prezent, circa 
150.000 de câini au fost înregis
trați numai în regiunea Shaghai.

Potrivit unor zvonuri vehi

culate în rândul apropiaților noii 
posesoare a câinelui, acesta căuta 
de foarte mult timp un mastif tibe
tan și a fost foarte mulțumită când 
l-a găsit pe Yangtze River Number 
Two.

"Aurul are un preț, mastifii 
tibetani nu", a spus noua posesoare 
a câinelui, potrivit apropiaților săi.

Demis Roussos revine la București, pe 4 decembrie
ântărețul grec Demis Rous- 
9S revine în România pentru 
susține un concert, pe 4 de- 
embrie, la Sala Palatului din 
'ucurești, informează organi- 
itorul evenimentului, Project 
vents.

Pe lângă repertoriul său obiș- 
jit - care cuprinde hituri ca "Forever 
id Ever", "My Friend the Wind", 
Corba", "Goodbye, My Love, Good- 
ye", "Someday", "Lovely Lady of 
rcadia" - cântărețul va interpreta și 
iese precum "Ave Maria", "Silent 
ight" și "Amazing Grace".

Biletele pentru acest concert 
ar fi puse în vânzare, luni, și vor 
/ea prețuri cuprinse între 80 și 250 
î lei, în funcție de locul ocupat în 
ilă. Biletele se vor putea găsi la Sala 

Palatului, magazinele Diverta, maga
zinul Muzica și online pe www.tic- 
ketpoint.ro, www.eventim.ro, 
www.bilete.ro,www.blt.ro, 
www.myticket.ro,www.vreaubilet.ro 
și www.calendarevenimente.ro. Cân
tărețul de origine greacă Demis 
Roussos, pe numele său adevărat Ar- 
temios Ventouris Roussos, s-a născut 
pe 15 iunie 1946 în Egipt, influențele 
muzicii egiptene simțindu-se în mu
zica sa. La zece ani, a devenit intere
sat de jazz și a început să cânte la 
trompetă.

în timpul crizei de la Canalul 
Suez, Roussos a emigrat împreună cu 
familia sa în Grecia, unde a fost ne
voit să-și întrețină familia cântând în 
baruri.

în prima formație, The Idols, 
a cântat, inițial, la chitară bass, cali
tățile sale vocale fiind descoperite ac

cidental. în 1968 a început să lucreze 
cu Vangelis Papatanassiou și Loukas 
Sideras, luând ființă Aphrodite's 
Child, al cărui prim album s-a vândut 
în peste un milion de copii numai în 
Franța, făcându-1 celebru în întreaga 
lume.în anii 70' a lansat albume de 
succes ca "My Reason", "Happy To 
Be On An Island In the Sun", "Good 
Bye My Love, Good Bye", precum și 
"Time" și "Voice and Vision".în 
1978, cântărețul s-a retras de pe 
scenă și s-a dedicat familiei. El a scos 
albumul "The story of Demis Rous
sos" în 1985, după ce avionul în care 
călătorea a fost deturnat de teroriști, 
care l-au ținut captiv în Beirut. De 
atunci a militat, prin muzica sa, pen
tru pace în lume și protejarea mediu
lui înconjurător. Demis Roussos a 
concertat ultima dată în România în 
mai 2008.

http://www.tic-ketpoint.ro
http://www.eventim.ro
http://www.blt.ro
http://www.vreaubilet.ro
http://www.calendarevenimente.ro
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Agenția Casa Betania INFO CASA
Garsoniere

Vând garsonieră etaj 2, zona poliției județene, 
decomandată, centrală termică proprie, parchet, 
gresie, faianță. Preț 75.000 iei negociabil. Tele
fon 0254-223400, 0723-876207 sau 0740- 
914688

Vând garsonieră, cu geamuri termopan, gresie, 
faianță, repartitoare, parchet, balcon. Zona 
Gării. Preț 21.000 curo. Telefon 0254-223400, 
0724-169303 sau 0740-914688

Vând garsonieră decomandată, etaj 3, geamuri 
termopan, repartitoare, parțial mobilată. Aleea 
Romanilor. Preț 89.000 lei neg. Telefon 0254- 
2234010, 0723-876207 sau 0742-005228

Apartamente
cu 2 camere

Vând apartament 2 camere decomandat, vedere 
la stradă, ușă metalică, gresie si faianță mo
deme, mobilă de bucătărie la comandă, balcon 
marc, bloc de cărămidă, parchet. Minerului. 
Preț 107.000 lei negociabil. Telefon 0723- 
876207 sau 0740-2350053

Vând apartament 2 camere, etaj 1, decomandat, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
baie amenajată, mobilă de bucătărie, vedere la 
stradă. Emincscu. Astoria. Preț 175.000 lei ne
gociabil. Telefon 0254-223400, 0724-169303 
sau 0740-914688

Vând apartament 2 camere, etaj 3, centrală ter
mică proprie, geamuri termopan, lavabil, bine 
inreținut. Aleea Romanilor. Preț 86.000 lei ne
gociabil. Telefon 0254-223400, 0720-387896 
sau 0740-914688

Vând apartament 2 camere decomandat, 2 bal
coane, centrală termică proprie, aer condiționat, 
geamuri termopan. Dcccbal. Preț 43.000 curo 
negociabil. Telefon 0254-223400,0723-876207 
sau 0751-573684

Vând apartament 2 camere, balcon, beci, cana
lizare separată. Bine întreținut. Gojdu. Preț 
130.000 lei negociabil. Telefon 0254-223400, 
0723-876207 sau 0742-005228

Apartamente
cu 3 camere

Vând apartament 3 camere decomandat, conto- 
rizări, repartitoare, vedere în 2 părți. Ion Cor
vin. Preț 165.000 lei negociabil. Telefon 
0254-223400, 0723-876207 sau 0751-573684

Vând apartament 3 camere decomandat, vedere 

în 2 părți, centrală termică proprie, 2 băi, gresie, 
faianță. Emincscu. Trident. Blocuri noi. Preț 
54.000 curo negociabil. Telefon 0254-223400, 
0723-876207 sau 0751 -573684

Terenuri
Vând teren pentru construcție locuințe st. 450 
mp, front stradal 20 metri. Utilități în apro
piere. Zăvoi. Preț 14.000 euro negociabil/ par
celă. Telefon 0254-223400, 0723-876207 sau 
0751-573684

Vând teren pentru construcție locuințe st. 450 
mp, front stradal 20 metri. Toate utilitățile. 
Zăvoi. Preț 25.000 euro negociabil. Telefon 
0254-223400, 0723-876207 sau 0751-573684

Vând teren pentru construcție locuință, st 550 
mp, utilități in apropiere, situat în zona Cabanei 
Bcjan. Preț 17.000 euro. Telefon 0254-223400, 
0724-169303 sau 0740-914688

Vând teren st 7.300 mp, front stradal 35 metri 
zona Zăvoi Archia. Preț 5 euro / mp., negocia
bil. Telefon 0254-223400, 0723-876207 sau 
0751-573684

Vând teren st. 1.000 mp, front stradal 20 metri, 
toate utilitățile în zonă de case. Șoimuș. Preț 15 
curo/ mp. Telefon 0254-223400, 0724-169303 
sau 0740-914688

Vând teren st.600 mp, front stradal 20 metri, 
toate utilitățile în zonă de casc. Șoimuș. Preț 15 
curo/ mp. Telefon 0254-223400, 0724-169303 
sau 0740-914688

Vând teren pentru construcție locuințe st 450 
mp. Front stradal 20 metri, apă, curent electric, 
canalizare. Săntuhalm vis-a-vis de Carrfourc la 
150 metri de la DN7. Preț 16.500 curo/ parcelă. 
Telefon 0254-223400, 0724-169303 sau 0740- 
914688

Vând teren st.12.000 mp., deschidere marc, pei
saj superb, acces ușor, situat la 13 km de Deva. 
Ideal pentru investiții, parcelare, loc dc agre
ment. Preț 0, 9 curo / mp., neg. Telefon 0254- 
223400, 0723-876207 sau 0751-573684

Vând teren pentru agrement situat la 13 km dc 
Deva, st. 1.560 mp cu drum dc acces ușor, pei
saj superb. Preț 3.200 curo/ parcelă. 
Telefon 0254-223400, 0723-876207 sau 0751- 
573684

Vând parcele dc teren pentru construcție lo
cuințe cu suprafețe dc 400 - 700 mp., apă cu
rentă, curent electric, canalizare. La ieșirea din 
Simcria spre Șăulcști. Preț 21 curo / mp., nego
ciabil. Telefon 0254-223400, 0723-876207 sau 
0751-573684

Ofer urgent spre vânzare ap 2 cam. semideco
mandat, zona Gojdu, etaj inctcrmcdiar, ocupa- 
bil imediat, s: 46mp. Preț fără concurență 
28000 curo. Tel: 0744497183

Ofer spre închiriat pe termen lung apartament 
2 cam, mobilat și utilat, confort occidental, 
zonă ultracentrală. Preț negociabil. Tel: 
07222308248.

OCAZIE!! Vând ap 3 cam. Decomandat, 
s=80 mp si boxă 10 mp, fără amenajări, str. 
Carpați, preț 46000 euro. Tel: 0744754900; 
0765553922.

Ofer spre închiriat ap. 2 cam, mobilat si utilat, 
zonă Astoria, preț 150 curo. Tel: 0744754900; 
0765553922.

Cumpăr închiriez casă în Deva. Ofer preț bun. 
Tel: 0722756725

vă oferă o gamă largă de cărți, rechizite, 
papetărie, precum și servicii: fax, copiere, 
printare alb/negru și color, 
LA CELE MAI BUNE PRETURI!

Tel/Fax: 0254.718.813

PROGRAM:
Luni-Vineri: 9 - 20; 

Sâmbătă: 9-14;

Alma Consult Trade
Deva. Cepromin. etaj 4. cam.415. Tel: 0730 601410. Fax: 0354 814740

* Vând apartament 2 camere, zona P-ța Victo
riei, parțial termopan, ct, ocupabil imediat. 
Preț: 37.000 euro, negociabil.

* Vând apartamente în vilă, intrări separate, 
P+E+M, S=150mp, zonă liniștită, tcrmopanc, 
ct, construcție 2009, bonus garaj.Prcț: 100.000 
curo, negociabil.

Vând teren poziție superbă în Săcărâmb, 2800 
mp cu 3 curo mp. Tel: 0722765725.

Cumpăr urgent ap 2 cam Deva, 22 Decembrie, 
Bălccscu, Emincscu, ct intermediar. Ofer 
40000 curo. Tel: 0723320945

Caut pentru închiriat casă mobilată și utilată 
standard occidental, 2 dormitoare, curte. Ofer 
600 curo. Contract pc termen lung. Tel: 
0723320945.

Caut pentru închiriat garsonieră mobilată și 
utilată, zonă centrală Deva, pc termen lung.
Ofer 130 curo. Tel: 0722491986.

Cumpăr ap 2 sau 3 camere Deva, zonă bună, 
et intermediar. Ofer 155000 RON. Tel: 
0722491986

Ictae poarta nrrnclpala 
aCombinatBlul]

* Vând apartament 4 camere, zona piață, de
comandat, garaj, boxa, mansardă, parțial ame
najat, preț: 110.000 curo, negociabil.

* Vând apartament, zona Dorobanți, supera- 
menajat, și mobilat, preț negociabil.

Agenția 
MIMASON

* Vând garsonieră decomandată, amenajată, 
hol, baie, bucătărie, mobilată, utilată, etaj 3, 
zona Zamfirescu. Preț: 24000 curo. 
0254.230.324 

* Ofer la chirie garsonieră decomandată, mo
bilată, utilată, etaj 2, zona Dacia, 120 curo; 
0254.230.324.

* Vând garsonieră decomandată, hol, bucătă
rie, baie, CT, etaj 3, zona Dacia, 73.000 RON, 
0254.230.324.

* Vând garsonieră cu 2 camere, etaj 2, zona
Dacia, liberă, 79.000 RON negociabil. Tel: 
0254.230.324 

* Vând apartament 2 cam, decomandat, S=54 
mp, zona Pieței Centrale. 35.000 curo nego
ciabil. Tel: 0254.230.324.

* Vând apartament 2 cam, tip vagon, zona 
Dacia, et 2 , laminat, tcrmopanc. Preț: 89.000 
RON negociabil. Tel: 0254.230.326

* Vând apartament 2 cam, parter, cu balcon 
marc, construit zona Bălccscu. Preț 110.000 
RON negociabil. Tel: 0254.230.324

* Vând apartament 2 camere, hol, bucătărie, 
baie, 2 balcoane, parchet, faianță, ap liber, 
zona Plus, 118.000 RON; 0254.230.324

* Vând apartament 3 camere, decomandat, 
etaj 2, zona Avram lancu, multiple îmbunătă
țiri, S=98 mp, liber. Tel: 0745.640.725

* Vând casă în construcție 2008 2009, P+M, 
Sc= 110 mp/nivel, 3 dormitoare, 3 băi, living, 
bucătărie, terasă, curte, garaj, St—500mp, str 
Sadovcanu. 165.000 curo negociabil. Tel: 
0723166125.

1
GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -

o lună - 10 lei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei
12 luni-108 lei

—:------------------- .------------- a—
Relații suplimentare 

la telefon: 0723.071.792:
0733.920.329 ;

l’Ltry 11V

EXECUTĂM REPARAȚII
LA MAȘINI DE SPĂLAT AUTOMATE 7 
Piese de schimb originale, I 
Germania, Italia și alte țări!!! *

* Ofer spre închiriere garaj, zona IRE, apă cu
rentă, curent, doar pentru auto. Preț: 70 curo.

I
Asigurăm GARANȚIE între 12-14 luni!

Tel: 0254.742.244; 0740.019.333; 0745.272.291; 0727.138.710

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -
o lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni-108 lei

Bonus:
- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la alegere: 

spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anunțuri de, 
mică publicitate

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit sațiu publi
citar, dimensiuneal/4 sau 20 anunțuri de mică publicitate

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu pu
blicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică publici
tate

(spațiul publicitar este alocat în funcție de solicitările bene
ficiarului)

Ziarul apare de luni până vineri.
Relații suplimentare la telefon: 0723071792; 0733920329



HANDBAL

înfrângere amară după un joc slab
CetateJ}eva - Știința Baia Mare 33 - 34 (15 - 17)

9
Cetate a pierdut sâmbătă 
și partida din etapa a 
doua a campionatului, 
după ce la debutul în 
noul sezon cedase - pre
vizibil - la Brașov, în fața 
Rulmentului. Echipa din 
Baia Mare nu a apărut 
ca o formație inaborda
bilă, însă prestația foarte 
slabă al devencelor, mai 
ales în faza de apărare, a 
făcut ca băimărencele să 
își impună jocul, în spe
cial după pauză.

Partida a început într-o 
notă de echilibru, gazdele condu
când aproape permanent la un 
gol sau două, însă oaspetele au 
revenit de fiecare dată, astfel că 
în min. 25 tabela de marcaj con
semna egalitatea, 14 - 14. De 
aici însă formația din Baia Mare 
a gestionat mai bine finalul de 
repriză, astfel că în min. 28 s-a 
înregistrat diferența maximă a 
primei părți: 14 - 17. La scorul 
de 15 - 17, Cartaș a ratat o arun
care de la 7 metri și Cetate a in
trat la cabine cu un handicap de 
două goluri.

în multe momente, fazele 
de atac ale jucătoarelor de la Ce

tate au purtat amprenta improvi
zației, fiind evidentă lipsa unor 
scheme de joc bine definite, cu 
trasee clare ale mingii. Cu toate 
că jocul elevelor lui Muși nu a 
convins în prima parte a meciu
lui, nimic nu anunța căderea de 
la mijlocul părții a doua.

Inconstanță în joc

Imediat după pauză de- 
vencele au lăsat iluzia că pot să 
revină. Cartaș și-a intrat în rol cu 
două „torpile”, la extrema Mucsi 
au ajuns mai multe mingi utiliza
bile, iar Moise a continuat să 
transforme în gol toate aruncările 
de la 7 metri de care a beneficiat 
echipa sa. Scorul s-a strâns des 
până la un gol diferență (16-17, 
17 - 18, 20-21,21 -22, 23- 
24), dar niciodată Cetate nu a 
reușit egalarea. Nu a reușit-o, 
pentru că în apărare a fost un 
„bulevard” prin care oaspetele au 
pătruns cu lejeritate în marea 
majoritate a timpului, iar portă- 
rițele nu au prins niciuna o zi 
fastă. în aceste condiții, Baia 
Mare a trecut definitiv la cârma 
jocului, detașându-se la 3, 4 și 
chiar 5 goluri (25 - 30 în> min. 
50, 26 - 31 în min. 52). Deva a 
„supraviețuit” în meci doar prin 
aruncările de la linia de 9 metri 
ale Melindei Toth (6 goluri în 

partea a doua), ale cărei eforturi 
nu au fost suficiente ca să evite 
înfrângerea. Singurul efect vizi
bil a fost că echipa deveană a iz
butit să reducă la final scorul 
până la un digerabil (oare?) 33 - 
34.

La final, una din explica
țiile înfrângerii a fost trecută în 
cârca cuplului de arbitri Barbu - 
Nica, într-adevăr cu decizii osci
lante pe parcursul meciului. 
„Sunt doi arbitri bine cunoscuți 
că iau bani. Campionatul trecut 
au luat bani de la Baia Mare ca 
să încurce acasă Brașovul. Eu nu 
am vrut să le dau bani. Au dat ei 
(n. red.: băimărenii) și m-au 
bătut la mine acasă”, a declarat 
extrem de furios la sfârșitul me
ciului finanțatorul Marian Mun
tean.

Indiferent de cauzele în
frângerilor mult prea dese pe 
care echipa le-a înregistrat în se
zonul trecut și le continuă și la 
începutul celui actual, efectele se 
văd în prezența spectatorilor la 
meciuri: și sâmbătă Sala Sportu
rilor din Deva a fost aproape 
goală, remarcându-se doar mica 
galerie maramureșeană, care și- 
a încurajat cu sportivitate favori
tele pe tot parcursul meciului.

Bogdan Barbu

CETATE: 
lalomițeanu, Poenar, 
Ghilea - portari; Mucsi 5 
goluri, Cartaș 5, Nicolic 
Moise 10 (7 din 7 metnf 
Toth 7, Bardac 2, Trana l, 
Galipova 1, Moldovan, 
Pop, Negoiță
Antrenor: Dumitru Muși

Nu am avut apărare, nu 
am avut joc. Nici poarta nu a 
ajutat, iar în atac nu am a\ 
nimic: o singură schemă de 
atac! Nu se poate, o să iau mă
suri. Au mai fost și acești arbitri 
care nu știu că timpul de pasiv 
este de un minut și jumătate, nu 
puteam câștiga azi.

Marian Muntean, 
finanțator Cetate Deva

55▼

Balas

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantităti foarte mari»

Complexul 
turistic

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane în 10 apartamente 
și 10 camere duble (cu două 
paturi de o persoană) 
Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
romanești și internaționale

rSală de conferințe de 45 de 
locuri, dotată cu vîdeoproiector 
și Internet de mare viteză 

r Piscină acoperită cu o suprafață
de 50mp. Apa este încălzită 
ia 30 de grade.

__J Saună
Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafață totală de peste 
100.000 de metri pătrați pentru 
pescuit crap, somn și șalău.

preț: 18,80 lei/mc 

ilat și sortat 0 - 4 mm-Nisip, c

Pietriș, concesii, spălat și sortat 8 U mm preț: 
| Piatra spartă, spălată și sortată 11 • 31 mm preț:

26,00 let/to 

25,00 lei/to 

22,00 lei/to

22,00 lei/to

Pentru comenzi ți informații ne puteți contacta la telefon:
0254/234 448"
0723 154 204

șau e-mail: contabiiitate@teiecernadeva.ro

Telefoane: 0254.264.038
Si 0254.264.039

Web: www.stoauamuresului.ro. 
E-mail: offices steauamuresuiui.ro

V.

http://www.stoauamuresului.ro
steauamuresuiui.ro

