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De vorbă cu 
subprefectul Dorin Gligor 
despre reforma 
în administrație
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Statisticienii nu-și bagă pixu’ 
în ele de informații

Mai nou, reprezentanții Direcției 
Județeană de Statistică (DJS) Hunedoara 
îi pot amenda pe cei care refuză să le ofere 
informațiile de care au nevoie. Sancțiunile 
au fost incluse în Legii 226 din 2009, lege 
în baza căreia funcționează instituția. Sta
tisticienii care pretind că prețuiesc infor
mațiile sunt neglijenți sau disprețuitori 
atunci cânt vine vorba să dea ei informații 
altora. Până nu demult, cele mai «proas
pete » informații de pe site-ul Direcției 
erau încremenite la anul 2006. Potrivit 
statisticii noastre, DJS Hunedoara pre
tinde mult și oferă puțin.
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Brad

Educație cu răspundere 
limitată în grădinițele private
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Niciun devean nu a obtinut 
credit prin programul 
“Prima Casă”

Doi tineri susțin că au ob
servat pe cer un fenomen ciudat. 
Ei povestesc că au văzut o lumină 
puternică care a staționat pe cer 
timp de câteva ore, schimbându- 
și în repetate rânduri culoarea. 
Tinerii au reușit să fotografieze 
obiectul prin luneta unei arme de 
vânătoare. După o discuție cu 
profesorul de fizică al unuia din
tre ei, discuție în care li s-a expli
cat că acel obiect cu certitudine 
nu este o stea sau avion, tinerii 
sunt tot mai convinși că aceea lu
mină pozată de ei pe cer era un 
OZN.

Astfel de fenomene au mai 
fost semnalate în zona munici
piului Brad. în urmă cu mai bine 
de 35 de ani, un speolog din 
Brad, Constantin Grueț, a filmat 
pe peliculă de 8 mm în Peștera 
Cizmei de pe valea Ribicioarei un 
fenomen -OZN. In urmă cu doi 
ani, tot în zona localității Ribi- 
cioara a fost semnalată existența 
unui misterios cerc cu diametru 
de aproximativ 16 metri trasat în 
iarbă. Cercetătorii care au ajuns 
la fața locului au mai găsit un 
inel asemănător, cu același dia
metru, dar incomplet. In zona 
celor două cercuri iarba părea 
arsă de o căldură puternică.

Edioria
de Ștefan Ciocan

Pădurenii vor avea drum
din bani europeni

Soarele e încă moca!
Banii hunedorenilor se scurg prin ce- 

tâme și burlane sub formă de apă de ploaie. So
cietatea ce administrează rețeaua de canalizare 
a localităților care se bucură de acest serviciu 
percepe o taxă, nu mică, pentru simplul fapt că 
Dumnezeu stoarce norii peste casele oamenilor 
și de aici prin canalizarea orașului. Afacerea 
este bună pentru firma de canalizare, pentru că 
datorită circuitului apei în natură aceleași mo
lecule de hidrogen și oxigen întoarse în atmos
feră vor produce din nou bani. Tocmai circuitul

apei în natură pune în mișcare 
și stoarcerea buzunarelor oame
nilor care au avut ghinionul să 
nu locuiască într-o zonă mai 
aridă. Lăsând gluma la o parte, 
taxarea apei pluviale care se

scurge prin canalizarea orașului mi se pare a fi 
o formă de „dijmuire” cel puțin tot atât de săl
batică precum era. fumăritul în perioada fana
riotă. Da’ ce să-i faci, fiecare epocă cu 
fanarioții și birurile sale! Practic oamenii ar tre
bui să plătească ceea ce consumă: apa folosită 
în gospodărie și canalizarea prin care aceasta 
este evacuată. în tot acest hățiș de taxe și im
pozite pe servicii existente și inexistente, un 
singur lucru a scăpat încă netaxat celor care se 
ocupă cu anti-haiducia, adică iau de la săraci să

dea la bogați: soarele. încă nu s-a inventat 
firma sau instituția care să administreze lumina 
solară. Dar cum energia astrului care stă în cen- 
trul sistemului planetar este din ce în ce mai 
căutată, cred că în curând, alături de apa de 
ploaie, vom plăti și razele soarelui. Un posibil 
scenariu este evaluarea culorii pielii în perioada 
de iarnă și în cea de vară și perceperea unei 
taxe direct proporționale cu gradul de bronzare. 
O altă variantă ar fi impozitul paușal pe lumina 
solară, în funcție de zilele senine din cursul 
anului. Deocamdată, totuși, soarele a rămas sin
gura bucurie gratuită a românului. Păcat că vine 
toamna și odată cu ea ploile cele scumpe. Iar 
până vara viitoare poate nici soarele nu va mai 
fi atât de ieftin.
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► METEO
z

Pui
cu roșii și ardei

Ingrediente
(pentru 4 persoane):

600 g carne de pui, 1 ceapă, 1 
ardei gras roșu, 1 ardei gras verde, 
200 g roșii decojite, ulei de măsline, 

condimente pentru pui, sare.

Mod de preparare:

Camea de pui se spală, se taie bu
căți potrivit de mari, se freacă cu 
puțin condiment și se lasă deoparte 
într-un castron.

Ceapa se curăță, se taie solzișori, 
iar ardeii se spală, li se îndepărtează 
cotorul cu semințe și se taie,cubulețe.

într-o tigaie teflonată în care s-au 
încins 3 linguri ulei, se pun roșiile de
cojite, ceapa, ardeii și se dinstuie pe 
foc moderat timp de 10 minute. Apoi 
se adaugă camea, puțină apă și se lasă 
să se gătească aproximativ 30 minute, 
în cazul în care este necesar se mai 
potrivește de sare.

Când este gata, se ia de pe foc, se 
pune pe un platou împreună cu sosul 
din tigaie și se servește. Dacă se do
rește ca mâncarea să fie mai picantă, 
se poate presăra cu puțină boia iute.

Amn{^area 
radarelor

► DN 7 Deva - Sîntuhalm
► DN 76 Brad - Baia de Criș - 
Târnava de Criș
► DN 76 Luncoiu de Jos —
Vălișoara
► DJ 705A Căstău - Orăștioara
► DJ 107A Geoagiu - Rapoltul 
Mare-Hărău
► DN 7 Deva (lzv. Decebal ), 
Sântuhalm
► DN 76 Șoimuș, Bejan, 
Câinelui de jos, Fomădia
► Deva - Calea Zarandului, B- 
dul 22 Decembrie
► DN 7 Ilia, Tătărăști, Buijuc, 
Zam și DN68 A Dobra
► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, 
Săcămaș
► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 
Decembrie

InfiRWtile
Rambursări

de TVA
Președintele Agenției Națio

nale de Administrare Fiscală a 
emis un ordin pentru aprobarea 
Listei contribuabililor reactivați. 
Ordinul intră în vigoare începând 
de vineri, 25 septembrie 2009.

Prin “Lista contribuabililor 
reactivați” se pOt solicita înregis
trări în scopuri de TVA, ca urmare 
a încetării situației care a condus 
la scoaterea din evidență.

ZIUA
MIN MAX

Deva: 15 29

Petroșani: 16 25

Simeria: 19 30

Hațeg: 15 27

Brad: 15 29

Orăștie: 19 30

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 13 18

Petroșani: 12 16

Simeria: 17 17

Hațeg: 13 18

Brad: 14 18

Orăștie: 16 17
/

► HOROSCOP
Ești atras de flirturi și escapade sentimentale care îțifac plăcere pe moment, 

dar dacă nu ești atent la gesturile tale, ai putea face o greșeală prin care cineva, poate 
va avea de pierdut. Ești dornic de cuceriri, furai de jocul seducției, fără să-ți dai seama 
că declarațiile de dragoste pe care le faci cu mult talent nu au consistență, dar pot 
convinge pe cineva, care s-ar putea îndrăgosti de tine, fără să-ți dorești asta.

Ajungi la sfârșitul unei activități, dar nu pare să fie finalul pe care ți l-ai 
dorit, ci mai degrabă un eșec, fără șansa de a duce mai departe ce ai început. To
tuși, deși ușa ți se închide brusc în față, nu disperi, ci încerci să înțelegi logic de ce 
nu mai poți continua și ce a declanșat acest eșec. După ce vei descoperi fisura, vei 
ști ce e de făcut data viitoare.

iei o decizie destul de bruscă, dar care își va arăta, în timp, urmările pozi
tive. Dacă simți nevoia să pornești într-o altă direcție, decăl ai mers până acum, nu 
mai sta pe gânduri. Indiferent în ce constă schimbarea de direcție (o mutare de do
miciliu, un alt loc de muncă), vei fi mulțumit, cândva, de curajul și luciditatea de 
acum.

Te preocupă mult viitorul profesional și ajungi la concluzia că, pentru a-ți 
asigura o poziție mai sigură, ar fi bine să te perfecționezi, să înveți ceva nou sau să 
te specializezi într-un alt domeniu. Discuți cu un superior, un profesor sau un expert 
în domeniul spre care vrei să tinzi și îndrumările sale te încurajează să dai startul 
acestui nou drum. Faci un pas mai sus!

Nu ai libertate de acțiune sau de decizie într-un anumit plan, în care altci
neva dictează regulile jocului. Nu dai randament în situații în care altul își impune 
propriile legi, pentru că și tu ai idei pe care le consideri mult mai bune. Altul e mai 
puternic decât tine, deține o poziție superioară și are dreptul de decizie asupra ta. 
Dacă nu-i convine, te va sancționa drastic, deci încearcă să faci cum îți spune el!

De unde te aștepți mai puțin și în cel mai neașteptat moment apare în calea 
ta o șansă excepțională, dar ca tot ce (ine de hazard și întâmplare, nu ai parte de ea 
prea mult timp. Grăbește-te, nu sta pe gânduri și nu analiza, așa cum ești tentat de 
cele mai multe ori, pentru că e o ocazie rară și bruscă, pe care o poți folosi doar 
acum, pe loc. Mâine deja nu va mai exista, deci fii atent la semne!

Bancurile zilei
Pe aceeași stradă erau doi băcani, Ion și Vasile. Ion și-a pus un anunț în vitrină: “Avo

cado - 20.000 kg”. O femeie intră în băcănie și cere niște avocado. Ion îi spune:
- îmi pare rău, scumpă doamnă, nu avem pe stoc. Vă rog să reveniți miercuri.
Femeia decide să intre și la Vasile. “Dar un kilogram de avocado e 60.000 la el... cel 

puțin le are pe stoc”, gândește femeia. Ea îi spune:
- E puțin cam piperat prețul, nu credeți? Ion le vinde cu 20.000 kilogramul.
- Da, răspunde Vasile, și eu le vând cu 20.000 când nu am pe stoc!

* * *
Un specialist în calculatoare și un specialist în automobile se contraziceau: 
Calculatoristul:
- Eu dacă proiectam automobile, în 10 ani aveau viteza dublă și consumul de combus

tibil pe sfert!
Automobilistul:
- Dacă proiectai tu automobilul, când apăsai pe pedala de frână apărea pe un ecran în

trebarea : “Chiar doriți să frânați acum?”

Liniștea ce părea bine instalată în unele planuri este dată peste cap de ten
siuni pe care unii din anturaj le generează. Cineva se opune doar de dragul contra
dicției și nu este de acord cu tine, ceea ce te deranjează profund, pentru că îți strică 
unele planuri ce credeai că au ajuns pe un nivel stabil și clar. Luptele de opinii sunt 
aprinse, dar poți avea ultimul cuvânt.

Pentru că accepți cu inima deschisă sprijin din afară, lucrurile vor înainta 
foarte bine spre scopul pe care ți l-ai propus, descoperind, încă o dată, importanța 
cooperării cu ceilalți. Fii cooperant, fii și tu generos, oferind celor din echipă tim
pul și energia ta, pentru că, unindu-vă forțele, puteți repurta un succes colectiv de 
toată frumusețea.

Unii încep să-ți critice visul cel mai important, arătându-ți clar că nu au 
încredere că este realizabil. Tu crezi în el, ești convins că într-o zi va deveni reali
tate, tocmai de aceea le doare faptul că nu ai niciun susținător alături. Ești un vizio
nar care adeseori îndrăznește spre țeluri la care alții nici nu au curaj să privească, 
și ești și capabil să le materializezi!

Banalul acestei zile te irită, pentru că ți-ai făcut speranțe că se va întâmpla 
ceva mai deosebit, care nu mai apare. Atunci când aștepți ceva care nu se mai în
tâmplă, tinzi să reacționezi agresiv, dar nu-fi da nervii pe cei din jur, care nu au 
nicio vină că așteptările tale au fost înșelate. Ar fi perfect ca să-ți distragă atenția 
de la ceea ce aștepți cu înfrigurare.

Disputele la serviciu sunt aprinse, dar constructive, pentru că, din schim
bul agresiv de idei, din comentarii acide și critici, se nasc idei foarte bune. Fii sigur 
că propunerile tale vor genera multe comentarii în jurul tău, și că se vor ivi sufi- 
cienți rivali care te vor contrazice, dar norocul tău e că nu ții cont de toate aceste 
opoziții, ci argumentezi ideile logic și calm. Devii un fel de lider de opinie.

Deși ai bani la dispoziție, poale chiar mai mulți decât vrei să recunoști, nu 
ești dispus să ieși la cumpărături și să investești. Devii, la un moment dat, exagerat 
de zgârcit, de parcă ai vrea să ții acești bani pentru zile negre. Dacă ești atât de 
preocupat de viitorul tău financiar, ar trebui să te gândești foarte serios la un fond 
de economii de care să nu te atingi, ca să se adune, în timp, o sumă mai mare.

C
După 50 de ani de căsnicie, el moare. La scurt timp moare și ea și ajunge în rai, unde- 

1 vede pe el.
- Dragule, ce bine-mi pare să te regăsesc!
- Lasă-mă-n pace! Contractul a fost foarte clar: “Până când moartea ne "va despărți”

* * *
O planetă trece pe lângă planeta Pământ și o întreabă:
- Ce mai faci, soro? Nu te-am văzut de milioane de ani!
- Nu prea bine... știi... mi-au ieșit Homo Sapiens...
- Nu te îngrijora, o să treacă! Am avut și eu!
* * *
Ion și Gheorghe vorbeau într-o seară, înainte de Revelion, și Ion zice:
- Gheo! Ție ce-ți place mai mult? Petrecerea de Anul Nou sau să te culci cu nevastă- 

ta?
La care Gheorghe răspunde:
- Bă Ioane, sincer, Anul Nou, că ăla-i mai des!
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„Majoritatea băncilor au început deja să își vândă creditele neperformante.în 2010,
& presiunea pe datornicii care nu și-au mai achitat ratele la bănci va fi enormă”. 

cj> Forin Negoiță, agent imobiliar

Fenomene OZN semnalate la Brad

Doi tineri susțin că în noaptea 
zilei de 10 septembrie au ob
servat pe cer un fenomen ciu
dat Ei povestesc că au văzut o 
lumină puternică care a stațio
nat pe cer timp de câteva ore, 
schimbându-și în repetate rân
duri culoarea. Tinerii au reușit 
să fotografieze obiectul prin 
luneta unei arme de vânătoare.

Mihai Opreanu și Ștefan Vincze 
se aflau cu niște prieteni la un grătar în 
zona Bradului. Cu câteva ore înainte de 
ivirea zorilor, cei doi au observat pe cer

o lumină puternică, care în aparență 
părea a fi o stea sau un avion. „In 10 
septembrie mă aflam împreună cu niște 
prieteni la Brad. La ora 5, eu și Chuy 
am observat pe cer o chestie destul de 
interesantă. £ste vorba de un obiect lu
minos, despre care la început am zis că 
e o stea. Problema era că nu radia în cu
lori albastru, roșu și portocaliu, normale 
pentru o stea. Ceea ce ne-a stârnit aten
ția era faptul că emitea și alte culori, de 
fapt toate culorile spectrului solar. La 
început nu am băgat de seamă, am pre
ferat să zicem că este un avion, dar nu 
și-a schimbat poziția până când s-a lu
minat”, afirmă Mihai.

Au fotografiat 
OZN-ul cu pușca

Deși nu erau convinși imediat că 
este vorba de un Obiect Zburător Nein- 
dentificat, tinerii au apelat la mijloacele 
necesare pentru a surprinde momentul 
unic, poate, în viața lor.

„Curiozitatea ne-a împins să 
luăm o lunetă de la o armă de vână
toare. Am urmărit prin aceasta obiectul 
și spre surprinderea noastră se puteau 
distinge trei surse puternice de lumina 
albă, asemănătoare cu niște proiectoare 
de la un SUV. Erau poziționate într-o 
formă geometrică,distinctă, respectiv 
triunghi”, continuă Mihai.

Atrași de ideea că ceea ce ob
servă pe cer poate fi un OZN, tinerii au 
încercat să pozeze obiectul, cu atât mai 
mult cu cât acesta s-a putut observa 
până la apariția luminii.

„Ne-am ambiționat și am procu
rat un aparat foto Sony de 7,2 mpx pe 
care l-am pus în capătul lunetei pentru 
a avea ceva dovezi. La un moment dat 
a mai venit un tovarăș (adică Stifler) 
care ne-a ajutat să fixăm și să pozăm 
obiectul”.

La început tinerii nu au dorit să

facă publică descoperirea lor, convinși 
că lumea îi va crede nebuni, însă după 
o discuție cu profesorul de fizică al 
unuia dintre ei, discuție în care li s-a ex
plicat că acel obiect cu certitudine nu 
este o stea sau avion, tinerii sunt tot mai 
convinși că aceea lumină pozată de ei 
pe cer era un OZN.

Nu este primul 
fenomen OZN 
în zona Brad

în urmă cu mai bine de 35 de 
ani, un speolog din Brad, Constantin 
Grueț, a filmat pe peliculă de 8mm în 
Peștera Cizmei de pe valea Ribicioarei 
un fenomen OZN. Filmul a fost dus la

București de reputatul antropolog Can- 
temir Rișcuția și studiat de o comisie de 
oameni de știință, care au ajuns la con
cluzia că dâra de lumină ce se putea ob
serva pe peliculă este de proveniență 
necunoscută, fiind considerat un feno
men OZN.

în urmă cu doi ani, tot în zona 
localității Ribicioara a fost semnalată 
existența unui misterios cerc cu diame
tru de aproximativ 16 metri trasat în 
iarbă. Cercetătorii care au ajuns la fața 
locului au mai găsit un inel asemănător, 
cu același diametru, dar incomplet. în 
zona celor două cercuri iarba părea arsă 
de o căldură puternică.

t
Andreea Demian

Hunedorenii sunt prea săraci pentru a-și permite o casă

Nici un devean nu a obținut credit prin programul „Prima Casă”

La aproape trei luni de la de
mararea programului „Prima 
Casă”, nici o agenție imobi
liară din municipiul Deva nu a 
încheiat încă un contract de 
vânzare - cumpărare printr-un 
credit ipotecar derulat prin 
programul Prima Casă.

Mai mult, acest program nu are 
nici o șansă de reușită datorită venitu
rilor mici pe care le au hunedorenii și a 
ratei șomajului ridicate din județ, este 
de părere Florin Negoiță, managerul 
unei agenții imobiliare din județ. „într- 
un județ în care rata șomajului tinde 
către zece la sută, iar nivelul salariului 
mediu net este cu 300 de lei mai mic 
decât media pe țară, este puțin probabil 
ca acest program să aibă șanse de reu
șită”, crede Florin Negoiță.

Tinerii
nu îndeplinesc 
condițiile pentru a 
obține un credit

O scurtă radiografie a situației 
economice și sociale a județului Hune
doara poate descuraja orice bancher in
teresat să acorde împrumut unui tânăr 
care dorește să-și cumpere o casă. Con
form datelor statistice, mai mult de ju
mătate dintre hunedoreni sunt plătiți cu 

salariul minim pe economie, iar de la 
începutul anului și până acum aproape 
20.000 de hunedoreni și-au pierdut 
locul de muncă. „Chiar și în condițiile 
în care statul garanteză creditul pe care 
un tânăr vrea să îl obțină prin progra
mul Prima Casă, pentru a avea o șansă 
viabilă în obținerea unui astfel de credit 
este necesar ca valoarea venitului net să 
fie undeva în jurul sumei de 3.000 de 
lei. în județ astfel de venituri sunt foarte 
rare la această dată. în general familiile 
tinere din municipiul Deva care s-au in
teresat de obținerea unui astfel de credit 
la agenția noastră nu cumulează un 
venit net de mai mare de 1.500 de lei”, 
spune Florin Negoiță.

Prețurile
la apartamente mai 
mici cu 30 la sută

Criza economică a avut și unele 
efecte pozitive pe piața imobiliară. Ast
fel, prețurile la imobile au scăzut cu 
aproximativ 30 la sută comparativ cu 
anul trecut. Cu toate acestea, Florin Ne

goiță este de părere că sumele nu repre
zintă valoarea reală a apartamentelor, 
iar pâfiă la sfârșitul anului prețurile 
acestora vor continua să scadă. „Lipsa 
de lichiditate de pe piață a avut efecte 
benefice pe piața imobiliară, deoarece 
de la începutul anului și până acum am 
asistat la o reașezare a prețurilor la 
apartamente. Mai mult, până la sfârșitul 
anului prețurile la imobile vor continua

să scadă”, consideră Florin Negoiță. în 
aceste condiții, anul 2009 nu va aduce 
schimbări majore în ceea ce privește 
vânzările din piața imobiliară, aceasta 
continuând să rămână blocată.

Anul 2010 va fi anul 
executărilor silite

Toate previziunile economice 
privind primul trimestru al anului viitor 
sunt sumbre. Majoritatea specialiștilor 
sunt de părere că economia României 
nu va înregistra o creștere. în aceste 
condiții este de așteptat ca numărul șo
merilor să crească, iar cei care nu vor 
mai putea să își achite ratele la bănci să 
își piardă bunurile girate. „Anul 2010 
va fi anul în care vom asista la situația 
similară cu care s-a confruntat America 
în urmă cu un an. Majoritatea băncilor 
au început deja să își vândă creditele 
neperformante către firme specializate 
în recuperarea creditelor. Astfel presiu
nea pe datornicii care nu și-au mai achi
tat ratele la bănci va fi enormă. Va fi un 
an în care cei care vor avea lichidități 
vor putea specula ocaziile care se vor 
ivi pe piața imobiliară”, este de părere 
Florin Negoiță.

Iulian Sttoia
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Și bătut 
și cu banii luați

Nicolae P., de 50 ani, din 
Vulcan, pensionar, a fost agresat 
de un tânăr și a constatat că-i 
lipsește portmoneul în care avea 
600 lei.

Poliția a stabilit că Nico
lae P., aflându-se în stare de 
ebrietate, s-a deplasat cu un 
sfert de oră după miezul nopții 
la domiciliul unei femei de 45 
ani din oraș pentru a întreține re
lații sexuale, iar aceasta >a sus
tras portmoneul cu bani.

După ce a părăsit lo
cuința femeii, bărbatul s-a întâl
nit în scara blocului cu Ioan B., 
de 38 ani, care și-a dat seama că 
acesta vine de la concubina sa. 
între cei doi a izbucnit un con
flict, ei lovindu-se reciproc.

Polițiștii efectuează în 
acest caz cercetări pentru comi
terea infracțiunilor de furt și lo
vire.

Cercetat 
pentru furt 
calificat

Polițiștii structurii de in
vestigații criminale din cadrul 
Poliției Municipiului Petroșani 
au reușit să identifice autorul a 
cinci furturi biciclete. Faptele au 
fost comise pe raza municipiu
lui Petroșani, în perioada iulie - 
septembrie 2009.

Polițiștii au stabilit că 
suspectul, Valentin E, de 22 ani, 
din Petroșani, cu antecedente 
penale, fără ocupație, a sustras 
bicicletele din scările unor blo
curi de locuințe situate pe raza 
municipiului Petroșani și a ora
șului Petrila, profitând și de fap
tul că respectivele bunuri nu 
erau asigurate corespunzător. 
Prejudiciu total cauzat de activi
tatea infracțională a tânărului 
este de aproape 2.000 lei.

Șmenuri cu acte 
de firmă

Ca să scape de pușcărie 
sau de fisc, mulți patroni își 
vând firmele unor indivizi care 
dispar după tranzacție. A. D., de 
20 ani, din municipiul Arad, 
fără ocupație, și F. D., de 50 
ani, din municipiul Câmpia Tur- 
zii, județul Cluj, administrator al 
unei societăți comerciale sunt 
cercetați în stare de librtate de 
polițiștii de la Investigarea Frau
delor Brad. Tânărul, în schimbul 
sumei de 300 lei, a fost de acord 
să preia părțile sociale ale socie
tății lui F.D., să declare fictiv se
diul societății în localitatea 
Țebea, comuna Baia de Criș și 
să încheie un contract de ce
siune cu fostul administrator. 
Cei doi sunt cercetați pentru co
miterea infracțiunilor de fals în 
înscrisuri sub semnătură privată, 
uz de fals, instigare la fals și 
evaziune fiscală.

■
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Statisticienii nu-și bagă pixu’ 
în ele de informații
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Mai nou, reprezentan
ții Direcției Județeană iff 
de Statistică (DJS) 
Hunedoara îi pot 
amenda pe cei care re
fuză să le ofere infor
mațiile de care au 
nevoie. Sancțiunile au 
fost incluse în Legii 
226 din 2009, lege în 
baza căreia funcțio
nează instituția. Sta
tisticienii care pretind 
că prețuiesc informa
țiile sunt neglijenți 
sau disprețuitori 
atunci cânt vine vorba 
să dea ei informații al

tora. Până nu demult, 
cele mai« proaspete » 
informații de pe site- 
ul Diirecției erau în
cremenite la anul 
2006. Potrivit statisti
cii noastre, DJS Hu
nedoara pretinde mult 
și oferă puțin.

Statisticile hunedo- 
rene sunt afectate de indo
lența celor care ar trebui să 
furnizeze date către Direcția 
Județeană de Statistică 
(DJS). “Problema cea mai 
gravă cu care ne confruntăm 
este rata de non-răspuns la 
chestionarele noastre. încer
căm să conștientizăm pe toți

cei responsabili de impor
tanța activității pe care o 
desfășurăm. Luăm însă în 
calcul și posibilitatea de a 
aplica amenzi celor care ne 
ignoră”, declară Benoni Bă
descu, directorul DJS Hune
doara. între cei care nu se 
conformează solicitărilor 
sunt, potrivit șefului de la 
Statistică, oamenii simpli ai 
acestui județ și agenții eco
nomici.

Cum „merge” 
județul?

Datele centralizate la 
nivelul județului pentru 
prima jumătate a anului 
2009 arată evoluții îngrijo
rătoare. Astfel, sporul natu
ral al populației înregistrat 
în luna iunie este de - 
(minus) 93 persoane, iar nu
mărul căsătoriilor a scăzut 
cu 74 în raport cu aceeași 
lună a anului trecut. Efecti
vul salariaților a înregistrat 
o scădere de 7.104 per
soane, iar numărul pensio
narilor în trimestrul I a fost 
cu 406 persoane mai mare 
decât în trimestrul IV din 
2008. Rata șomajului a 
ajuns în iunie la 9%, în 
vreme ce media pe țară era 
de 6 %. în agricultură, s-a

înregistrat scăderea cu 6,7% 
a producției de lapte de 
vacă, față de luna iunie a 
anului trecut. Reduceri sem
nificative a înregistrat și ac
tivitatea comercială atât la 
capitolul exporturi cât și la 
importuri.

Contradicții 
flagrante

„Datele statistice stau 
la baza oricăror politici”, 
spune directorul Bădescu. 
Această afirmație este în 
contradicție însă cu situația 
constată la instituția pe care 
o conduce. Astfel, deși prin
tre atribuțiile afișate pe șite- 
ul DJS sunt enumerate 
unele precum: „difuzarea 
rezultatelor cercetărilor sta
tistice”, „informarea opiniei

publice” și „publicarea și di
seminarea datelor statis
tice”, până în urmă cu 
câteva zile cei care aveau 
curiozitatea de a verifica ci
frele statistice pentru județul 
Hunedoara puteau să con
state faptul că informațiile 
disponibile erau „înghețate” 
la nivelul anilor 1995 - 
2006. Intre timp, după vizita 
noastră la sediul instituției, 
lucrurile s-au „îmbunătățit” 
în sensul că cifrele au fost 
aduse „la zi” - adică la ni
velul anului 2007 (!?) „Da
tele pentru anul 2008 vor fi 
disponibile abia la sfârșitul 
anului acesta”, susține di
rectorul de la Statistică.

Cătălin Rișcuța 
Marcel Bot

Fermierii hunedoreni
pierd bani din neștiință
Fermierii hunedoreni nu au putut indica precis pe planurile de telede
tecție prin satelit amplasarea propriilor terenuri. Asta nu ar fi un capăt 
de țară, dacă nu ar fi tocmai terenurile pentru care au solicitat subven
ții, iar aprobarea acestor cereri se face prin eșantionare, pe baza unor 

controale efectuate fie pe teren, fie prin teledetecție.
Validarea prin teledetecție a 

creat însă cele mai mari probleme. 
Acest lucru a fost constatat anul trecut 
în zona municipiului Brad și a comune
lor Crișcior, Bucureșci, Blăjeni și 
Buceș. “Nu au primit banii cei care n- 
au fost eligibili sau la controlul pe teren 
s-au constatat neconformități cu datele 
din cererea de acordare a subvenției. Cu 
toate acestea, pentru anul 2008 s-au 
efectuat peste 95% din plăți, în valoare 
de 21, 5 milioane de euro”, declară di
rectorul coordonator al APIA Hune
doara, Vasile Jurcă.

Peste 22.000 de fermieri hune
doreni au primit până la jumătatea aces
tui an subvenții din fonduri europene, 
aferente anului 2008. Agenția de Plăți 
și Intervenție în Agricultură (APIA) de
rulează bani din Fondul European de 
Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR).

. Toți cei care solicită sprijin tre
buie să cunoască faptul că nu se acordă 
subvenții pentru terenuri mai mici de un

hectar, suprafață,ce poate fi constituită 
însă din mai multe parcele de peste 0,33 
hectare. Pentru fiecare hectar pe care îl 
deține fermierul primește 60,75 euro, 
iar dacă suprafața este cultivată se 
adaugă 46,71 euro. Pentru terenurile si
tuate în zona montană defavorizată, si
tuație în care se găsesc circa 80% din 
terenurile agricole ale județului, solici
tantul mai poate dobândi 50 euro la fie
care hectar deținut. Pachetele de 
agromediu care vizează terenurile aco
perite cu pășuni și fânețe sunt chiar mai 
generoase.

în ceea ce-i privește pe crescă
torii de animale din județ, directorul 
APIA declară că în acest moment se 
desfășoară acțiunile de verificare și 
control, urmând ca plățile să se efec
tueze până la sfârșitul anului. Fermierii 
hunedoreni pot primi și pentru acest an 
subvenții din fonduri europene de peste 
150 de euro la hectar.

Cătălin Rișcuța
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Larisa Măgherușan: “Nu este normal ca aceste instituții
să funcționeze ca grădinițe până nu primesc autorizarea provizorie 
din partea ARACIP”

Educație cu răspundere limitată 
în grădinițele private

Nici una dintre cele patru 
grădinițe care funcționează 
în regim privat în munici
piul Deva nu are acreditare. 
Legislația actuală permite 
ca SRL-uri care sunt în
scrise la Registrul Comerțu
lui în codul CAEN având ca 
domeniu de activitate „îngri
jire minori” să educe copii 
de vârstă preșcolară.

Afacerea grădinițelor parti
culare este profitabilă pentru unii, 
dar costisitoare pentru cei care do

«»Li nia ris
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resc să funcționeze legal. Autoriza
rea și acreditarea costă aproximativ 
150.000 de lei, bani care se achită 
pe etape. Spre exemplu, grădinița 
„Mandy” din Deva găzduiește și 
educă zece copii, fără a avea docu
mentația depusă la Agenția Română 
de Asigurare a Calității în învăță
mântul Preuniversitar (ARACIP). 
”Nu am depus încă documentația. 
Grădinița funcționează de-abia de 
patru luni și știu că nici celelalte in
stituții private din domeniu nu și-au 
depus actele”. O situație asemănă
toare este și la grădinița „Tweety”, 
care funcționează în ciuda faptului 
că acreditarea i-a fost respinsă în

urma documentației depusă la 
ARACIP. „Autorizarea i-a fost res
pinsă pentru că nu a îndeplinit stan
dardele. Am tot sunat directorul 
grădiniței dar fără efect. La un mo
ment dat afn ajuns în situația în care 
nu îmi mai răspundea la telefon”, 
spune inspectorul preșcolar Larisa 
Măgherușan.

Statul
este doar observator, 
nu și factor 
de decizie

Instituțiile Statului simt res
ponsabile pentru autorizarea, acre
ditarea și evaluarea furnizorilor de 
învățământ preuniversitar, însă legi

Demeter a fost tratat cu refuz de 
Colegiul Medicilor

Doctorul loan Mircea 
Artean, președintele Cole
giului Județean al Medicilor 
(CJM) Hunedoara, a anunțat 
pentru astăzi organizarea 
unei conferințe de presă, la 
solicitarea laboratoarelor de 
analize medicale din județ. 
Subiectul conferinței este 
lipsa de fonduri alocate de 
Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate (CNAS) în vede
rea efectuării analizelor me
dicale.

Doctorul Ioan Deme
ter, directorul coordonator al 
Direcției de Sănătate Publică 
a Județului Hunedoara 
(DSP), s-a arătat surprins de faptul că instituția pe care o conduce nu a 
fost anunțată de inițiativa medicilor. „Direcția de Sănătate Publică este 
instituția care coordonează, monitorizează și verifică tot ceea ce privește 
asistența medicală din județ. în ultima perioadă asistăm din păcate la o 
minimalizare a rolului DSP de către ceilalți factori implicați în asigurarea 
Sănătății Publice. Totuși, Colegiul Medicilor ar fi trebuit să ne anunțe și 
pe noi despre această acțiune”, spune Demeter.

în același timp directorul DSP afirmă că dacă Ministerul Sănătății 
și CNAS nu vor găsi soluții pentru o rectificare bugetară pozitivă, în luna 
octombrie întreg sistemul sanitar județean ar putea intra în colaps.

Cătălin Rișcuța

slația le permite să facă doar con
troale și să emită avertismente. „In
spectoratul Școlar este un fel de 
observator. Noi nu putem decât să îi 
îndrumăm pe cei care doresc să aibă 
această activitate, să îi ajutăm să 
parcurgă etapele. Nu este normal ca 
aceste instituții să funcționeze ca 
grădinițe până nu primesc autoriza
rea provizorie din partea ARACIP”, 
spune Larisa Măgherușan.

Ultimul an de grădiniță este 
condiție obligatorie pentru înscrie
rea în clasa întâi. Părinții ar trebui 
să fie atenți la acest aspect și să so
licite grădiniței unde își dau copilul 
documentele care atestă acreditarea 
acesteia.

Maria Florescu

Cursuri 
pentru artiști

Școala populară de artă din 
Deva organizează în perioada 15 
septembrie -1 octombrie, între 
orele 10-14 și 16-18 înscrieri la 
următoarele cursuri; pian, 
vioară, orgă, instrumente de suflat 
- clarinet, saxafon, taragot, flaut, 
canto muzică populară, canto mu
zică ușoară,chitară, pictură, desen. 
Durata cursurilor depinde de spe
cializare, astfel că pregătirea pen
tru pian și vioară este de 5 
respectiv 4 ani iar pentru celelalte 
specializări doar de 3 ani. Chiar 
dacă toți cursanții vor învăța totul 
de la zero, aceștia vor fi supuși 
unui test prin care le vor fi verifi
cate calitățile necesare specilaiză- 
rii dorite. Se percepe o taxă anuală 
de studiu în valoare de 500 lei, iar 
pentru a doua specializare de 250 
de lei. Cursurile se vor desfășura 
odată pe săptămână cu durata a 
două ore. La finalizarea studiilor 
toți participantii vor primi di
plomă de absolvent al Școlii Po
pulare de artă.

Andreea Demian

L-ati văzut?

Polițiștii Serviciului Inves
tigații Criminale din cadrul IPJ 
Hunedoara efectuează activități de 
căutarea lui:

M1CLĂU ALEXANDRU, 
în vârstă de 63 de ani, din mun. 
Lupeni, jud. Hunedoara.

Semnalmente: l,65-l,75m; 
ochii căprui; fața ovală; păr grizo- 
nat, urechi mari. Ca semne particu
lare prezintă: cicatrice pe obrazul 
drept, în apropierea urechii și pe 
brațul drept provenită de la o ar
sură;

Bărbatul căutat de polițiști 
a plecat de la domiciliu în data de 
27.08.2009, în jurul orei 13:00, de
clarând familiei că se deplasează 
în comuna unde s-a născut 
(Scoarța, jud. Gotj), unde însă nu a 
mai ajuns. Anterior acestei date, 
bărbatul a părăsit domiciliul de 
mai multe ori.

La data plecării, era îmbră
cat cu un tricou cu mânecă scurtă, 
de culoare roșie; pantaloni de tre
ning de culoare albastră, cu doua 
dungi verticale de culoare albă, ieft
in picioare purta o pereche de pan
tofi sport de culoare albă .

în dimineața zilei de 29 
septembrie a.c. acesta a fost văzut 
în apropierea Mănăstirii Lainici, 
județul Gotj.

Persoanele care pot furniza 
informații care să conducă la de
pistarea lor, sunt rugate să apeleze 
numărul unic de urgență 112 sau 
să sesizeze cea mai apropiată uni- 

, tate de poliție.

mailto:office@liniaris.ro
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tv A murit Patrick Swayze
tv Ceaușescu impresionează și după moarte

Patrick Swayze a pierdut 
lupta cu cancerul
Actorul american Patrick 
Swayze, devenit celebru cu 
rolul ihstructorului de dans 
din filmul "Dirty Dancing", a 
murit luni, după o lungă luptă 
cu un cancer la pancreas, la 
vârsta de 57 de ani.

"Patrick Swayze a murit liniștit, 
astăzi (luni, n.r.), având familia alături, 
după ce s-a luptat cu boala 20 de luni", 
a spus purtătorul său de cuvânt, Annett 
Wolf, într-un comunicat.

Swayze a devenit unul dintre 
starurile Hollywood-ului cu rolul din 
"Dirty Dancing" (1987), care este unul 
dintre cele mai populare filme din 
lume.

în ianuarie 2008, Swayze a fost 
diagnosticat cu cancer la pancreas în 
stadiul 4, una dintre cele mai mortale 
forme ale bolii. în momentul în care a * 
făcut public acest lucru, boala se extin

sese și la ficat.
însă actorul a ales să lupte îm

potriva cumplitei boli, optând pentru un 
tratament cu un medicament experi
mental, el surprinzând Hollywood-ul 
când a ales să filmeze pentru un nou se
rial de televiziune, "The Beast", în care 
a jucat rolul principal, cel al unui detec
tiv de poliție. Serialul tv a fost difuzat 
pe posturile americanele televiziune la 
începutul acestui an.

"Cred că toată lumea era de pă
rere că sunt nebun... se gândea că voi 
distruge un serial de televiziune", spu
nea Swayze într-un interviu acordat în 
ianuarie 2009, adăugând că diagnosti
cul care i-a fost pus l-a speriat și l-a în
furiat.

La începutul acestui an, Swayze 
a început să-și scrie memoriile, ajutat 
de soția sa, cu care avea o relație de 
peste 30 de ani, Liza Niemi.

Swayze s-a născut în Houston, 
pe 18 august 1952, și a cunoscut lumea 

divertismentului foarte devreme. Tatăl 
său era campion de rodeo, iar mama sa 
deținea un studio de balet.

Swayze s-a pregătit pentru dans 
de la o vârstă fragedă și a făcut parte 
din mai multe companii de balet din 
New York, înainte să se decidă să se 
mute pe Broadway.

în anii 1970, rolul Danny Zuko 
din versiunea pentru Broadway a pro
ducției "Grease" a atras atenția Holly
wood-ului, iar el s-a mutat pe Coasta de 
Vest, apărând cu roluri de mică întin
dere în filme pentru micul și marele 
ecran.

Calitățile de actor i-au fost recu
noscute și apreciate odată cu roiurile 
din drama "Proscrișii/ The Outsiders" 
și din "Invazia roșie/ Red Dawn", în 
care el și viitoarea sa parteneră din 
"Dirty Dancing", Jennifer Grey, au 
jucat rolul unor adolescenți care se 
luptă cu rușii invadatori.

După "Dirty Dancing" și

"Ghost", Swayze a avut câteva eșecuri 
în cariera^ă profesională, la care s-a 
adăugat o lungă bătălie cu dependența 
de alcool.

Atribuind unele dintre proble
mele sale legate de consumul de alcool 
succesului instant și stilului de viață de 
la Hollywood, el s-a mutat în Texas cu 
soția sa, dar a lucrat în continuare în 
filme precum "Dragonul verde/ The 

Green Dragon" și "Donnie Darko", am
bele lansate în 2001.

Patrick Swayze a fost nominali
zat de trei ori la premiile Globul de Aur, 
pentru rolurile din filmele "Dirty Dan
cing" (1987), "Ghost" (1990) și "Regi
nele balului/ To Wong Foo Thanks for 
Everything, Julie Newmar" (1995), și 
are o stea pe Walk of Fame la Holly
wood.

Berlusconi comparat
cu Ceaușescu

Compania de balet din Monte-Carlo 
va prezenta la București spectacolul “La 
Belle” (Frumoasa din pădurea adormită), in
formează organizatorii. Evenimentul va avea 
loc pe 19 și 20 septembrie, la Sala Mare a

Frumoasa
la București
Teatrului Nati^atîCh-lcurești, de la ora 19:00. 
Coregrafia sp^tKJfchilui va fi realizată de 
Jean-Christophe Maurot, pe muzica lui Piotr 
Ilici Ceaikovski/jdttjLo poveste de Charles 
Perrault. “La BeRdf st lansat la Monte 
Carlo în 2001 și a a$țp ;^.țpmiul Nijinsky 
pentru cea mai bună protecție coregrafică a 
acelui an. < '■

Compania Les Ba^ețf d Moiuq-Carlo 
se va afla în România cu odSșja u leSSle-a 
zecea ediții a întâlnirilor JȚlj. începând cu 
lansarea din anul 2000, întâlnirile 'JT1 a, ,u.- .* 
adus pe scena românească unele dintre cele:® i 
mai prestigioase companii de balet din lume, i’” < 
alături de nume de marca ale muzicii clasice. S 
Opt ediții au fost destinate artei dansului>iar 
doua - muzicii clasice.

Dario Franceschini, liderul Partidului 
Democrat din Italia l-a comparat pe premierul 
Silvio Berlusconi cu fostul dictator român Ni- 
colae Ceaușescu, denunțând intenția acestuia 
de a-și face publicitate pe seama sinistraților 
din L’Aquila, relatează cotidianul "La Repub- 
blica", citat de Mediafax.

Idee acestă a prins-contur odată cu pre
zența lui Silvio Berlusconi într-o emisiune te

levizată în care urma să predea cheile primelor 
case oferite persoanelor rămase fără locuințe 
îiî urma seismului din aprilie , soldat cu 299 
de morți.

„Cred că și Ceaușescu ar fi avut dem
nitatea să se opună unei reprezentanții de acest 
fel”, a afirmqt liderul democrat.

Crina Matei în proces 
cu Teatrul de Operetă

Scandalul dintre 
actrița Crina Matei și di
rectorul Teatrului de Ope
retă devine din ce în ce 
mai aprig. Vedeta a depus, 
zilele trecute, o plângere 
penală după ce a contactat 
o echipă de avocați.Dacă 
până acum ,actrița făcea 
dezvăluiri despre amenin
țările primite la adresa sa, 
la sfatul avocaților săi 
aceasta s-a ablinut să mai 
comenteze pe acest su
biect. Deși îndrăgita actriță încă se află sub 
contract cu Teatrul de Operetă, ea este con
știentă că ar avea succes și într-un alt teatru și 
nu renunță la scandalul cu Răzvan loan Dincă. 
Pentru că regizorul nici nu și-a cerut scuze pu
blic și nici nu și-a dat demisia, Crina a depus 
actele pentru proces. „Am depus plângerea pe
nală și am contactat o echipă de avocați care se 

vor ocupa de această pro
blemă. Va fi un proces civil 
și unul penal. Trebuie să re
zolv problema, mai ales că 
încă sunt sub contract cu 
Teatrul de Operetă”, a 
adăugat Crina Matei. De 
cealaltă parte, Răzvan Ioan 
Dincă, directorul teatrului, 
a declarat: „Nu am primit 
încă nimic, aștept cu interes 
plângerea”.

„Nu pot trece cu ve
derea faptul că directorul

teatrului susține că a avut o relație cu mine 
timp de doi ani de zile. Va trebui să demons
treze asta în instanță.” Crina Matei

„Vreau să mă pun la adăpost, de aceea 
prefer să nu mai fac publice amenințările pe 
care le primesc, tocmai pentru a nu mă trezi în
ainte de proces sub roțile unei mașini” Crina 
Matei.

CM'-'K
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„Cel mai greu se obține un act care poate fi eliberat ile doi sau mai multi oameni ori de doua 
& sau mai multe instituții, in instituțiile statului „concurența ”, ca să zic așa. este păguboasă ", 

cj> Dorin GUgor 
Suprefectu! județului Hunedoara

• % •
Subprefectul Dorin Gligor explică strategiile Guvernului

De vorbă despre reforma
Reforma administrației în România ultimilor 20 
de ani este „extraordinară, nemaipomenită, su
blimă - am putea zice, dar lipsește cu desăvâr
șire”. Fiecare guvern care s-a perindat prin 
Palatul Victoria a promis reformarea din teme
lii a administrației publice locale și centrale. 
Rezultatul: de la an la an birocrația a crescut, 
sistemul șpăgilor s-a perfecționat, numărul 
funcționarilor din administrație a crescut conti

nuu. Ultimul reper pentru strategii care s-au 
ocupat de reformarea administrației a fost con
tribuabilul și interesele lui. Al zecelea guvern de 
la Revoluție încoace încearcă în sfârșit, forțat și 
de criza economică, să aplice o strategie co
erentă de reformare a administrației publice. 
Subprefectul Dorin Gligor ne-a spus câteva cu
vinte despre scopul, mijloacele, rezultatele și 
importanța reformei în administrația publică.

Reporter: Era necesară re
forma administrației publice?

Dorin Gligor: Reforma este 
imperios necesară ,mai ales datorită 
faptului că statul din ziua de astăzi este 
ineficient și se confruntă cu probleme 
continue. Dar nu este vorba de o re
formă de dragul reformei, ci este o re
formă pentru binele cetățeanului. Vreau 
să definim o condiție foarte clară: re
forma de descentralizare este gândită 
atât din punct de vedere al competențe
lor cât și din punct de vedere al resur- 
s financiare. O reformă fără suport 
financiar nu cred că are nici un viitor.

Reporter: De ce să se facă re
formă .acum?

Dorin Gligor: Chiar dacă sun

tem într-o perioadă de criză - și în ast
fel de vremuri oriunde în lume refor
mele se realizează cu dificultatel . nu 
înseamnă că ne putem permite să tot 
amânăm o reașezare a structurilor sta
tului pe temelii mai trainice și mai efi
ciente. In ultimii douăzeci de ani s-au 
făcut nepermis de multe greșeli în ma
terie de administrație publică și conse
cințele se văd acum. S-au irosit resurse 
în unele domenii în timp ce altele, vi
tale pentru societatea românească, au 
fost subfinanțate.

Reporter: Reducerea număru
lui de funcționari va asigura un sistem 
mai organizat?

Dorin Gligor: Am spus că ana
lizăm atât competențele cât și resursele 
financiare. Am ajuns astazi în România 

ca nouă la sută din produsul intern brut 
să fie alocat cheltuielilor cu personalul 
din administrația publică. Categoric 
România nu își poate permite aceste 
cheltuieli. Este evident că s-a ajuns la o 
supradimensionare a personalului din 
instituțiile publice. Și această birocrație 
excesivă provoacă dezordine în sistem 
și produce nemulțumirea omului de 
rând care e pus să alerge fără rost de la 
un birou la altul. Cel mai greu e să obții 
un act care poate fi eliberat de doi sau 
mai mulți oameni ori de două sau mai 
multe instituții. în administrație nu e ca 
în economie, unde concurența face toți 
banii. în instituțiile statului „concu
rența”, ca să zic așa, este păguboasă. în 
urma reorganizării sistemului bugetar 
se vor defini mai bine competențele și 
atribuțiile vor fi mai clare și mai efi
ciente iar cetățeanul mai câștigat.

în administrație
9

Reporter: Ce cheltuieli mai pot 
fi reduse și în ce domenii?

Dorin Gligor: Nu știu dacă Ro
mânia își permite acum să facă econo
mie la cheltuieli în infrastructură, spre 
exemplu. Avem nevoie de utilitățile pe 
care le oferă mileniul în care trăim. 
Cred că li se cuvine săaibă șosele cir- 

culabile, drumuri fără hârtoape, să aibă 
acces la rețelele de canalizare și alimen
tare cu apă. Nu putem face economii re
ducând investițiile acolo unde ele sunt 
cu adevărat necesare. Cum spuneam 
mai înainte, e nevoie de o redirecționa- 
rea a resurselor înspre zonele unde sunt 
necesare și acum lipsesc.

Andreea Demian

1
*u

Pădurenii vor avea
drum din bani europeni
Drumul de la Teliuc la Lunca Cernii va fi 
modernizat. Agenția pentru Dezvoltare Regio
nală (ADR) - Vest a acceptat poiectul de reabili
tare a Drumului Județean care străbate Ținutul 
Pădurenilor până la limita cu județul Caraș Se
verin.

Șoseaua va pomi din Teliucul Inferior și străbate 
localitățile Toplița, Dăbâca, Hășdău, Lunca Cernii și 
Gura Bordului.

Ca urmare a acceptări finanțării investiției, doi 

experți din partea ADR Vest se vor deplasa vineri la 
fața locului pentru evaluarea în teren a situației.

Vicepreședintele Consiliului Județean Hune
doara, loan Rus, apreciază ca fiind foartă importantă 
aprobarea acestei investiții din fonduri europene.

„Este îmbucurător faptul că se deschide o zonă 
deosebit de frumoasă, cu un potențial turistic extraor
dinar, în care s-au păstrat intacte numerose obiceiuri 
etno-folclorice”, a declarat Rus.

Georgiana Giurgiu

*
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l^> Năstase contra Boc
Avem legea Educației

Năstase: “Guvernarea cui, a mamei lui Boc?”
Adrian Năstase a afirmat, 
puțin înainte de ședința Bi
roului Permanent Nnational f 
PSD, că "povestea asta cu 
plecatul de la guvernare" a 
început să îl enerveze. "Gu
vernarea cui, a mamei lui 
Boc? A cui guvernare este 
asta, ca să ne dea afară? 
Este vorba de o coaliție, de
cizia se va lua dacă rămâ
nem în această coaliție, asta 
e formula corectă sau nu? 
Chestia asta nu e guverna
rea moștenită de Traian Bă- 
sescu de la navele care s-au 
pierdut în Marea Mânecii", 
a spus eL

Năstase a mai afirmat că 
procedura asumării răspunderii 
de către Guvern pe cele trei legi 
este "neserioasă" și "absolut abe
rantă".

"Nu cred că este firesc să 
avem trei asumări de răspundere 
în aceeași zi, pe trei legi pe care 
încă nu le cunoaștem", a adăugat 
el. Mai multe județe, precum Va
slui, Sibiu, Maramureș, Suceava 
au informat conducerea partidu
lui că pe plan local se dorește ru
perea protocolului de colaborare 
dintre cele două partide, din mai 
multe motive, cel mai frecvent 
fiind acela că PSD a preferat să 
păstreze majoritățile cu PNL, la

nivelul Consiliilor locale. Demo- 
crat-liberalii nu mai doresc con
tinuarea relației cu PSD în 
coaliția de guvernare, acest cu
rent de opinie existând atât la ni
velul organizațiilor județene, cât 
și la nivel parlamentar, senatorii 
PDL dând inclusiv un vot în gru
pul parlamentar în acest sens. 
Guvernul angajează răspunde
rea, marți, asupra proiectelor de 
lege privind educația națională, 
salarizarea unitară a personalului 
bugetar și reorganizarea unor au
torități și instituții publice, în trei 
ședințe comune succesive ale 
celor două Camere ale Parla
mentului.

Guvernul a finalizat
legea Educației
Guvernul a acceptat doar 50 
de amendamente dintr-un total 
de aproximativ 1.600 de propu
neri depuse la proiectul legii 
educației naționale, pentru 
care își va angaja răspunderea 
în fața Parlamentului. Mem
brii Executivului s-au reunit la 
Palatul Victoria, pentru a sta
bili care dintre amendamentele 
depuse la legea educației pot fi 
introduse în documentul final

"Toate grupurile parlamentare 
au adus amendamenteja proiectul legii 
educației naționale și au fost aprobate 
peste 50", a anunțat purtătorul de cu
vânt al Executivului, Ioana Muntean, la 
finalul ședinței. Potrivit oficialului gu
vernamental, unul dintre amendamen
tele acceptate stabilește că statul va

finanța grădinițele și învățământul obli
gatoriu clasele I-X, inclusiv pentru in
stituțiile de învățământ particular 
acreditate, pe principiul "finanțarea ur
mează preșcolarul sau elevul". Consi
liile locale vor analiza opțiunile elevilor 
pentru o unitate de învățământ sau alta, 
evoluțiile demografice, situația spațiilor 
de școlarizare și a surselor de finanțare, 
urmând ca, pe baza acestor analize, să 
fie aprobate proiectele planurilor de 
școlarizare pentru toate unitățile de în
vățământ din aria geografică proprie. 
Un al articol a fost completat cu un 
amendament potrivit căruia programele 
școlare vor acoperi maximum 75% din 
numărul de ore alocat disciplinelor, iar 
25% din numărul de ore va fi la dispo
ziția cadrului didactic, pentru "indivi
dualizarea" modului de predare. 
"Profesorul va putea astfel să se focali
zeze pe elev și pe nevoile acestuia de 
învățare, a explicat Ioana Muntean. Un 
alt amendament acceptat se referă la

obligația de a frecventa învățământul 
obligatoriu de 10 clase, la forma de zi, 
care încetează la 18 ani. "Un al amen
dament se referă la un articol referitor 
la învățământul pentru copii și tineri ca
pabili de performanțe deosebite. în 
acest sens, vor fi create programe edu
cative care să le respecte particularită
țile de învățare", a spus purtătorul de 
cuvânt.

Premierul Emil Boc a declarat 
anterior că Guvernul va accepta ca în 
proiectul legii educației naționale să fie 
introduse doar amendamentele care se 
înscriu în prevederile Pactului Național 
pentru Educație și ale programului de 
guvernare, propunerile care nu cores
pund acestora urmând să fie respinse.

Surse guvernamentale au decla
rat totodată că la Guvem s-a lucrat pe 
amendamente pe parcursul întregii 
nopți de duminică spre luni, până la 5 
dimineața, pe grupuri de lucru.

România 
scapă de clauza 
de salvgardare
Consiliul Afaceri Generale și Relații Externe (CAGRE) 
al Uniunii Europene, reunit la Bruxelles, a adoptat, 
luni, recomandările Comisiei Europene privind Meca
nismul de Cooperare și Verificare, Consiliul validând 
astfel recomandarea Comisiei de a nu se aplica Româ
niei clauza de salvgardare, a declarat, ministrul Cristian 
Diaconescu

"Consiliul a validat, practic, recomandarea de a nu se aplica 
clauza de salvgardare. Totodată, s-a eliminat posibilitatea conectării 
Mecanismului de Cooperare și Verificare cu problema fondurilor 
sau a aderării la spațiul Schengen", a spus ministrul de Externe, în 

contextul în care a expli
cat că unul dintre punc
tele de pe agenda 
CAGRE a fost adoptarea 
recomandărilor CE conți
nute în raportul adoptat 
în luna iulie.

Diaconescu a ținut 
să sublinieze că "există 
texte pentru evitarea ori
cărei corelări". Ministrul 
a subliniat însă că proce
sul de reformă trebuie 
continuat cu cea mai 
marc seriozitate.

"Procesul de re
formă trebuie să continue 
și trebuie eliminate anu
mite neîmpliniri. Acum, 
accentul se pune pe par
tea de cooperare a meca

nismului, dar, dacă nu continuăm reforma, este posibil ca unele 
state să dorească din nou să creeze anumite corelări între MCV și 
problema fondurilor", a spus ministrul.

De asemenea, ministrul de Externe a subliniat că printre su
biectele discutate la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Ge
nerale și Relații Externe, figurează și problema semnării acordului 
Nabucco, eveniment care, potrivit lui Diaconescu, a fost salutat 
prin mai multe intervenții.
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Facilități pentru românii 
care muncesc în Marea Britanie

Marea Britanie va introduce, din 
data de 2 octombrie 2009, modifi
cări legislative privind accesul 
liber al unor categorii de lucră
tori români pe piața muncii din 
această țară, potrivit unui comu
nicat al Departamentul pentru 
Afaceri Europene.

Schimbările legislative se referă la 
statutul soților (soț, soție), copiii cu vârste 
sub 21 de ani și cei peste 21 de ani, aflați 
yică în grija cetățenilor români, care lu
crează în prezent în Marea Britanie prin 
schemele de autorizare a dreptului de 
muncă. Aceste persoane nu vor mai avea 
nevoie să aplice pentru autorizație de 
muncă, dacă principalul membru al fami
liei lucrează deja legal în Regatul Unit. 
Acesta din urmă se va afla în continuare 
su icidența autorizației de muncă (Wor
kers Authorisation Scheme) pe durata pri
mului an de activitate.

Autoritățile britanice, prin interme
diul Ambasadei Marii Britanii și Regatu
lui Unit la București, au informat că 
aceste modificări au fost deja introduse 
în procesul legislativ din Parlamentul Bri
tanic.

Istoria negocierilor

La sfârșitul anului 2008, României 
i s-a comunicat decizia autorităților brita
nice de menținere a restricțiilor aplicate 
lucrătorilor români pe piața muncii. Co
misia Europeană și-a exprimat regretul 
față de acest tip de decizii adoptate de 
unele state membre, criticând aplicarea 
unui tratament inegal noilor state intrate 
în 2007 față de cele care au aderat în 
2004, dar, mai ales, neconform cu preve
derile Tratatul de aderare a României și 
Bulgariei la UE. în luna februarie 2009, 
Ministrul pentru Afaceri Europene, Vasile 
Pușcaș, a contactat autoritățile compe
tente din Marea Britanie solicitând în mod 
expres revizuirea legislației britanice re
feritor la accesul pe piața muncii a fami
liei lucrătorului român, în conformitate cu 
prevederile Tratatului de aderare a Româ
niei și Bulgariei la Uniunea Europeană.

Liber la muncă
%

în Marea Britanie

Ca urmare a acestui demers, Marea 
Britanie a inițiat procesul de modificare a 
legislației britanice în domeniu, prin

amendarea acesteia 
astfel încât să poată 
permite exercitarea 
acestui drept de către 
resortisanții din Ro
mânia.

Astfel, la data 
tie 3 septembrie 
2009, ministrul brita
nic pentru Imigrație 
și Frontiere din ca
drul Ministerului de 
Interne, Philip Woo- 
las, l-a informat pe 
Ministrul pentru Afa
ceri Europene, Vasile 
Pușcaș, printr-o scri
soare oficială, asupra 
operării, în confor
mitate cu prevederile Tratatului de Ade
rare, a modificărilor necesare în legislația 
internă britanică.

"Aceste modificări sperăm să intre 
în vigoare la data de 2 octombrie 2009, 
asigurând accesul liber pe piața muncii 
membrilor familiilor lucrătorilor români 
înscriși în Schema pentru Autorizarea Lu
crătorilor (Workers Authorisation 
Scheme), atât timp cât aceștia vor conti
nua să muncească în Marea Britanie. Ro
mânia este stat membru cu drepturi și

obligații depline în Uniunea Europeană, 
pe care noi o vedem ca un spațiu în care 
drepturile și interesele cetățenilor nu sunt 
doar afirmate, ci și susținute. Acesta este 
unul dintre principiile de bază ale funcțio
nării optime a construcției europene, care 
are drept obiectiv rezultate concrete pen
tru cetățenii europeni”, a declarat Vasile 
Pușcaș. Modificările legislative vor con
stitui Regulamentele (amendate) din 2009 
privind autorizarea dreptului de muncă în 
Marea Britanie.

încă un cutremur
în Italia

Un cutremur puternic, cu o magnitudine de 4,2 pe scara Richter, s-a produs 
luni seară, la ora locală 22.04 (23.04, ora României), în nordul Toscanei, a anunțat, 
pe site-ul său de Internet, Institutul italian de Geofizică și Vulcanologie.

Epicentrul, aflat la o adâncime de 3,5 kilometri, a fost localizat în regiunea 
Mugello, la aproximativ 30 de kilometri nord-nord-est de Florența. Nu au/ost în
registrate imediat pagube, potrivit agenției de presă italiene ANSA.

Seismul, care a fost resimțit și la Florența, Prato și Bolognia (Emilia-Ro
magna), a fost urmat de două replici: prima cu o magnitudine de 2,8, la ora 20.15 
GMT (23.15, ora României), iar cea de-a doua cu o magnitudine de 2,4, la ora 
20.56 GMT (23.56, ora României).

In orașele Borgo San Lorenzo, Scarperia și Barberino, numeroși locuitori 
au ieșit în stradă, alții s-au refugiat în mașinile lor și s-au îndepărtat de case, a pre
cizat ANSA. Președintele regiunii Toscana, Claudio Martini, a mers la fața locului 
pentru a evalua situația.

Mugello, regiunea de origine a familiei de Medici, reprezintă unul dintre 
bazinele interioare ale Apeninilor. în această regiune se găsește circuitul de teste 
de formula 1 al echipei Ferrari.

“Inclusiv românii nu-i văd cu 
ochi buni pe rromi”, afirmă 
înaltul comisar ONU pentru 
Drepturile Omului, Navi Pil
lay, potrivit textului discursu
lui inaugural pregătit pentru 
sesiunea Consiliului ONU al 
Drepturilor OmuluL

"în pofida eforturilor depuse 
de statele membre, de organizațiile 
internaționale și regionale, senti
mentele împotriva ironiilor conti
nuă să fie puternice în Europa", 
afirmă Navi Pillay, potrivit textului 

discursului postat pe site-ul înaltu
lui Comisariat ONU pentru Drep
turile Omului.

"Spre exemplu, am primit 
informații credibile despre o serie 
de atacuri împotriva rromilor în 
Ungaria . Abuzuri comise de poli
ție împotriva romilor au fost sem
nalate în Slovacia și nu numai. în 
Italia există sesizări referitoare la 
discriminare și tratamente degra
dante aplicate etnicilor romi. în 
Bulgaria, multi romi au acces limi
tat la sistemul de sănătate din cauza 
faptului că nu dețin documente de 
identitate și asigurări de sănătate. 

Probleme în materie de educație 
copiilor romi au fost înregistrate ș: 
în Cehia", subliniază înaltul comi
sar ONU.

"în ceea ce privește accesu 
la locuințe , s-au înregistrat cazur: 
de discriminare și evacuări forțate 
împotriva etnicilor romi, sinti și z 
nomazilor în numeroase țări, inclu
siv în Finlanda, Franța, Irlanda, Li
tuania, Polonia, Portugalia 
România, Serbia, Spania, Slovenia 
Suedia și Marea Britanie", preci
zează Navi Pillay, recomandânc 
eforturi suplimentare pentru evita
rea cazurilor de discriminare.
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TIR, TON, ȚARĂ, ZAȚ.

Petru Ardelean - ARAD
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Glasul publicitate
«=> Telefon 0733.920.329

Agenția Casa Betania INFO CASA
Garsoniere

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

Apartamente 
cn 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

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, 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

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

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

Agenția 
MIMASON

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

Cumpăr urgent ap 2 cam Deva, 22 Decembrie, 
Bălcescu, Eminescu, et intermediar. Ofer 
40000 euro. Tel: 0723320945

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

* 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 euro nego
ciabil. Tel: 0254.230.324.

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

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

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

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

Vând apartament 2 camere decomandat, 2 bal
coane, centrală termică proprie, aer condiționat, 
geamuri termopan. Dcccbal. Preț 43.000 curo

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

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

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

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

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

* Vând apartament 2 cam, parter, cu balcon 
marc, construit zona Bălcescu. 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

GENERAI SAFEGUARD SRl DEVA ELITTE
* Vând apartament 3 camere, decomandat, 
etaj 2, zona Avram Iancu, multiple îmbunătă
țiri, S=98 mp, liber. Tel: 0745.640.725

SERVICII HUĂ OBIECTIVE 
GARDĂ DE CORP 
CURSURI DE CALIFICARE

ÎM MESERIA DE AGENT DE FAZĂ 
CONSULTANTĂ ÎN DOMENIU

STR. ULPIA, NR. 15, PARTER 
DEVA, JUD.HUNEDOARA 
TEL/FAX: 0254 231321
MOBIL :0722 644321
TEL: 0372900619
E-MAIL: gsg paza@yahoo.com f

Oferim spre vânzare garsonieră decomandată, 
mobilată și utilată, et 2, zona Zamfircscu Deva. 
Preț 95 000 RON. Tel: 0740.317.314

Oferim spre vânzare apartament 2 cam, deco
mandat, amenajat/faianță, gresie, parchet lami
nat, CT, termopane), ct 1, zona Eminescu 
Deva. Preț: 41.000 curo negociabil. Tel: 
0254.231.800, 0723.619.177

baia mare(grcsic, faianță, vană pe colț), baia 
mică(grcsic, faianță, cabină duș), CT, parchet 
laminat, boxă la subsol, et 2, zona Asirom 
Deva. Preț 62.000 euro. Tel: 0254.231.800, 
0723.619.177

* Vând casă în construcție 2008 2009, P+M, 
Sc=l 10 mp/nivel, 3 dormitoare, 3 băi, living, 
bucătărie, terasă, curte, garaj, St=500mp, str 
Sadovcanu. 165.000 curo negociabil. Tel: 
0723166125.

Certificare ISO 9001-2000

Oferim spre vânzare apartament 2 cam, deco
mandat, balcon închis, contorizări, parter, zona 
Emincscu Deva, preț 130000 RON. Tel: 
0723.619.177

Oferim spre vânzare ap 3 camere decomandat, 
2 băi, CT, parțial termopane, zona Liliacului 
Deva, Preț 50.000 euro negociabil. Tel: 
0723.619.177

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -

Vând apartament 2 camere decomandat, ca
mere cu parchet, CT, S=58 mp, balcon e toată 
suprafața apartamentului, ct 1, Bd. 22 Decem
brie Deva, Preț 43.000euro. Tel: 0740.317.314

Vând apartament 4 cam, decomandat, hol cen
tral, amenajat (gresie, faianță, termopane, CT), 
zona Pieței Centrale Deva, Preț: 57.000 euro 
negociabil. Tel: 0254.231.800

Hunedoara, 
str. Libertății, BL îl 

(către poarta Drincioală

Tel/Fax: 0254.718.813

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

J M

PROGRAM:
Luni-Vineri: 9 - 20;

Sâmbătă: 9-14;

Tel: 0254.742.244; 0740.019.333; 0745.272.291; 0727.138.710

Vând apartament 3 camere decomandat, ame
najat stil occidentalfgresie, faianță, CT, termo
pane), et 1, zona Gojdu Deva, Preț 56.000 euro 
negociabil. Tel: 0723.619.177

Vând apartament 4 camere decomandat, CT, 2 
băi, termopane, aer condiționat, et 1, zona Li
liacului Deva, Preț 60.000 euro. Tel: 
0254231.800, 0723.619.177

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

12 luni - 108 lei

Vând apartament 3 camere decomandat, hol 
central, bucătăriațgresie, faianță), termopane,

Oferim spre închiriere apartament 2 cam, de
comandat, contorizări, mobilat și utilat, yona 
Ulpia Deva. Preț de închiriere 150 euro/lună 
negociabil. Tel: 0723.619.177

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

PROFI SERV GROUP
* *■» Deva, Str. luliu Maniu nr. 6, camera 210 

Tel./ Fax: 0254/224322; 0740/183848; 0751.517.003 
www.profigrnup.ro e-mail:office@profigroup.ro

C t RSI KI DF Cxl JFR ARE ȘI <PFC1 A 1 I7.ARF
■ MANAGER DE PROIECT
■ MANAGER SISTEM DE MEDIU
■ INSPECTOR RESURSE UMANE
■ INSPECTOR PROTECȚIA MUNCII
■ FORMATOR DE FORMATORI
■ AD1TOR ÎN DOMENIUL CALITĂȚII
■ADMINISTRATOR DE PENSIUNE
■ RECEPȚIONER HOTEL
■ CAMERISTĂ HOTEL
■ BUCĂTAR
■ OSPĂTAR
■ CONSTRUCTOR
■ INSTALATOR
■ TEHNICIAN ÎN CONSTRUCȚII
■CONSTRUCTOR STRUCTURI MONOLITE
■LUCRĂTOR MAȘINIST UTILAJE
■ tehnician în instalații
■ COFETAR
■ BRUTAR
■ TÂMPLAR
■ LUCRĂTOR ÎN COMERȚ

■ SERVICII EXTERNAL1ZATE SSM 
EVALUAREA RISCURILOR___________

■SCRIERE ȘI MANAGEMENT PROIECTE 
DE FINANȚARE EUROPEANĂ

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

12 luni - 108 lei

Bonus: ’"■"■""■■■■i"
- 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 publicitar, dimensiuneal/4 sau 20 anunțuri de mică 
publicitate

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
spațiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică 
publicitate (spațiul publicitar este alocat în funcție de so
licitările beneficiarului)

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329

mailto:paza@yahoo.com
http://www.profigrnup.ro
mailto:office@profigroup.ro
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•=> Euro 2012
i=î> România io Liga Mondială

Preliminariile pentru
Euro 2012

Comitetul Executiv al UEFA a decis la Nyon (Elveția) 
că pentru preliminariile Campionatului European din 2012 
vor exista șase grupe de șase formații și trei grupe de cinci.

UEFA include un număr de 53 de națiuni, dar selec
ționatele Ucrainei și Poloniei sunt calificate direct pentru 
acest turneu final în calitate de țări gazde .

Primele nouă echipe din fiecare grupă vor fi direct ca
lificate pentru faza finală, precum și cea mai bine clasată na
țională de pe locul secund. în total zece echipe vor fi 
calificate direct. Celelalte opt formații de pe locul secund se 
vor înfrunta într-un baraj (tur-retur) pentru celelalte patru lo
curi rămase la turneul final. Se ajunge deci la 14 formații ca
lificate, la care se vor adăuga cele două națiuni organizatoare.

în 2012 va fi ultima ediție a Campionatului European 
la care vor lua parte doar 16 echipe, începând cu Euro 2016 
la turneul final vor participa 24 de formații.

•Tragerea la sorți pentru faza preliminară a Euro 2012 
va avea loc pe data de 7 februarie 2010, la Varșovia (Polo
nia).

POLAND UKRAINE 
c a n d i d a te for 
UEFA EURO 2012

Liga Mondială la polo

1. Victoria Călan
2. Dacicus Orăștie
3. Minerul Teliuc
4. Aurul Brad

3
3 
3
3

5. Minerul Aninoasa 3
6. FC Hunedoara 3
7. Agrocompany Băcia 3
8. Minerul Uricani 3
9. Zarandul Crișcior 3
10. Metalul Crișcior 3
11. Inter Petrila 3
12. CS Vulcan 3
13. Mureșul Brănișca 3
14. Gloria Geoagiu 3
15. Aurul Certej 3
16. U. Petroșani 3

Liga a IV-a Hunedoara
Etapa 3, rezultate:

Victoria Călan - Universitatea Petroșani 3-1 
Zarandul Crișcior - Metalul Crișcior 0-2 
Dacicus Orăștie - Mureșul Brănișca 6-0 
Agrocompany Băcia -Aurul Certej 5-1 
FC Hunedoara - CS Vulcan 0-0
Minerul Uricani - Minerul Teliuc 1-2
Gloria Geoagiu - Minerul Aninoasa 0-0 
Aurul Brad - Inter Petrila 2-0

Clasament
1 o
0 1
0 1
0 1
2 0
2 0
1 1
1 1
1 1
1 I
1 1
3 0
0 2
2 1
1 2
0 3

6-3
9-3
3- 2
4- 4
6-3
5- 2
8-6
6- 4
6-5
5-4
4-5
3- 3
4- 11
2- 3
3- 10
4- 10

7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
1
0

Etapa viitoare, 20 septembrie:
Naționala de polo a României 

va debuta în 17 noiembrie în grupa a 
treia a Ligii Mondiale, în care va avea 
adversare reprezentativele Serbiei, Spa
niei și Turciei, ultima fiind debutantă în 
această competiție. Forul internațional 
de profil a anunțat că a acceptat intrarea 
în competiție a Turciei, care va fi a 11- 
a echipă în preliminariile Ligii Mon
diale, după ce a câștigat recent 
Campionatul European (Divizia B). 

Datele de disputare ale meciurilor din 
cele trei grupe au fost stabilite, dar încă 
nu sunt confirmate’oficial, la fel și lo
curile de desfășurare. Conform anunțu
lui preliminar al FINA, Liga Mondială 
va debuta în 17 noiembrie, celelalte 
etape programate din fiecare grupă ur
mând a se desfășura la datele: 8 decem
brie, 26 ianuarie 2010,23 februarie, 16 
martie, 20 aprilie.

Echipa României va evolua într- 

o grupă cu finalistele Campionatului 
Mondial de la Roma, din luna iulie, 
Serbia și Spania, dar și alături de debu
tanta Turcia.

Meciurile se vor juca tur-retur , 
iar la turneul final vor participa câștigă
toarele celor trei grupe, plus echipa na
țiunii organizatoare. Turneul final va 
avea loc între 12 și 18 iulie 2010, loca
ția nefiind încă stabilită.

Metalul Crișcior - Victoria Călan 
Mureșul Brănișca - Zarandul Crișcior 
Aurul Certej - Dacicus Orăștie 
CS Vulcan - Agrocompany Băcia 
Minerul Teliuc - FC Hunedoara 
Minerul Aninoasa - Minerul Uricani 
Inter Petrila - Gloria Geoagiu 
Universitatea Petroșani - Aurul Brad

Complexul 
turistic

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

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

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

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

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

Saună

Telefoane: 0254.264,038
$i 0254.264.039

Wcb: www.steauamuresuiui.ro, 
E mail: office'3-steauamuresului.ro

http://www.steauamuresuiui.ro
steauamuresului.ro

