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Exercițiu de imagine 
„made in Ialomița

Liga Campionilor la fotbal nu repre
zintă în primul rând o "masă a bogaților", cum 
e percepută din perspectiva fomisto-marxistă a 
câtorva nemâncați autohtoni, jinduitori să par
vină și ei oriunde e rost fie și de o coajă de 
pâine gratis, mai ales una cu etichetă de firmă. 
Champions League - pe numele ei adevărat - 
este o competiție SPORTIVĂ a valorilor ade
vărate din fotbal. E important să ajungi acolo, 
dar și mai important este cum te prezinți, odată 
ajuns. Prezența ta nu e apreciată numai în func

ție de rezultat, ci și de modul în care știi 
să câștigi sau să pierzi, de demnitatea ta 
sportivă și umană.

Din păcate, Unirea.Urziceni s-a 
făcut de râs cu brio marți seară, în frunte 
cu antrenorul ei, la debutul în această su
perbă competiție. Nu numai atât, dar in
direct a făcut de râs România și pe toți 
românii. Nu prin scor - în fond, cu 0 - 2 

la Sevilla pierd destul de des și Barcelona, și 
Real -, nu prin lipsa de valoare a jucătorilor, ci 
prin atitudinea din toată prima repriză: simulări 
penibile, trageri de timp grosolane, căderi tea
trale cu chemarea medicului, tot tacâmul anti- 
fotbalului total. Nu în ultimul rând, la acestea 
s-a adăugat circul grotesc - și trist - făcut pe 
marginea terenului de "temperamentalul" Dan 
Petrescu, circ care poate că mai impresionează 
pe cineva prin campionatul românesc, dar nu 
în Champions League, unde ca antrenor ești 

poftit de arbitru să stai în banca ta, pentru căc 
ești acolo să antrenezi, nu să te dai în stambă 
protestând aiurea. într-un cuvânt, orice echipă 
este acolo ca să joace Fotbal, cât știe și cât 
poate, nu să încerce să trișeze!

Imaginea de campioană a României pe 
care au lăsat-o ialomițenii întregii Europe a fost 
una execrabilă. Se vorbește des despre “refa
cerea imaginii țării noastre”, însă atunci când 
într-adevăr se ivește o ocazie rarisimă de a îm
bunătăți un tablou apocaliptic care cuprinde 
drumuri proaste, copii handicapați, corupție ge
neralizată, câini vagabonzi, infractori minori
tari prin țări străine, tocmai atunci se găsește 
cineva care să-și dea cu stângul în dreptul, ca 
să^folosim limbajul fotbalistic. Exercițiul de 
imagine al lui Petrescu și al trupei sale nu a fost 
marți unul european, ci din nefericire unul 
“made in Ialomița”.
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Limbă cu ciuperci

Ingrediente:

1,5 kg limbă de vacă; 150 ml 
ulei; 100 g unt; 50 g făină; 100 g 
ceapă; 100 g morcovi; lOOgțelină; 
25 g usturoi; 100 g pastă de to
mate; 400 g ciuperci proaspete sau 
conservate; 100 ml vin; 1 legătură 
verdeață; sare; piper; cimbru; foi 
de dafin.

Mod de preparare:

Limba se spală, se opărește și 
iar se spală, apoi se pune la fiert în 
apa clocotită cu sare. După ce a 
fiert, se scoate și se pune în alt vas 
cu apă rece și se curăță de pieliță, 
apoi se porționează în formă de 
rondele. Ciupercile se călesc în* 
unt, iar restul de legume se taie 
mărunt și se înăbușă în ulei cu 
adaos de apă sau supă, se adaugă 
pasta de tomate, cimbrul, piperul 
boabe, usturoiul tăiat mărunt, foile 
de dafin, supa în care a fiert limba 
și făina cernută. Se amestecă bine 
componentele și se pun la fierbere 
circa 30 minute, apoi se strecoară 
sosul obținut peste limba porțio- 
nată. Se adaugă ciupercile călite în 
unt și vinul, continuând fierberea 
încă 10 minute.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DJ 687 Cristur - Peștiș - Hune
doara

► DN 66 Băcia; DN 7 Simeria 
Veche - Spini - Orăștie

► DJ687D Teliuc-Toplița

► DJ687A Hășdat-Hațeg

► DN7 Deva ( Izv. Decebal ), 
Sântuhalm

► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câine
lui de jos, Fomădia

► Deva - Calea Zarandului, B.dul 
22 Decembrie

► DN7 Ilia, Tătărăști, Burjuc, 
Zam

► DN 68 A Dobra

Astăzi oprește apa între orele 8 
- 13, în Deva, pe strada Matei Cor
vin, pentru remedierea unei avarii.

► METEO
ZIUA

MIN MAX

Deva: 16 23

Petroșani: 12 17

Hunedoara: 16 23

Hațeg: 15 22

Brad: 15 22

Orăștie: 16 23

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 11 14

Petroșani: 9 13

Hunedoara: 11 14

Hațeg: 9 14

Brad: 11 15

Orăștie: 11 14

► HOROSCOP
Veți fi puși pe fapte mari. S-ar putea ca unii dintre voi să ia măsuri 

drastice sau să facă schimbări majore, cum ar fi să plece din localitate, să 
își schimbe locuința, să plece în străinătate sau să facă o investiție ris
cantă. La serviciu apar tot felul de situații ciudate sau evenimente imprevi
zibile, iar voi trebuie să vă mobilizați pentru a face față acestor schimbări.

Veți avea prilejul de a vă reveni în urma unor probleme afective 
sau vi se va oferi posibilitatea de a vă reface imaginea în cazul în care nu 
ați fost văzuți cu ochi prea buni în ultima perioadă. Există posibilitatea ca 
unii dintre voi să se confrunte acum cu o decepție în plan afectiv, dar e po
sibil să fi avut deja parte de așa ceva. Oricum, e cert faptul că se vor lua 
decizii drastice

Vă veți ocupa mai mult de rezolvarea unor probleme ce țin de pla
nul financiar. Vi se vor oferi șanse de reușită în plan social și profesional, 
sau vi se va oferi sprijin în afaceri și pentru a demara proiecte noi. Se 
anunță noi colaborări, schimbări majore, un nou job sau un transfer. In 
ceea ce privește planul financiar, ar fi de evitat cheltuielile inutile.

Favorizate sunt studiile, călătoriile, comunicarea, colaborările și 
relația cu frații sau rudele apropiate. Foarte mult vă veți preocupa de im
aginea voastră și de carieră, astfel că nu este exclus să căutați compania 
unor persoane care pot să vă sprijine în obținerea unor beneficii legale de 
acest sector.

Există aspecte care complică viața de familie și pe cea sentimen
tală. Ele vă cer să vă schimbați comportamentul și poate chiar de aceea vă 
predispun să experimentați tot felul de lucruri ciudate. Sunteți puși la în
cercare, nu sunteți siguri de ceea ce simțiți sau de sentimentele persoanei 
iubite, astfel că veți fi nesiguri și nehotarâfi în ceea ce privește relația de 
cuplu.

Aspectele bune vizează comunicarea, negocierile, afacerile, călă
toriile și studiile. Aveți parte de susținere în ceea ce privește examenele, 
așa că se anunță o perioadă cu perspective deosebite. Vă veți implica în 
foarte multe activități, veți avea multe responsabilități de îndeplinit, însă 
ar fi bine să nu faceți promisiuni pe care nu le veți putea respecta.

Bancurile zilei
© © ©

Un student ia nota 4 la exame
nul de Logică și îi propune profesoru
lui:

- Dacă vă pun o întrebare logică 
și nu-mi răspundeți îmi măriți nota?

- Profesorul: Da.
- Ce este ilogic, dar legal, logic, 

dar ilegal și totodată ilogic și ilegal?

Se gândește profesorul, se gân
dește... nu știe și îi mărește nota suden- 
tului.

Studentul răspunde: - Că dvs. 
aveți 60 de ani și sunteți căsătorit cu 
una de 24 - este ilogic dar legal; că soția 
dvs. are un amant de vârsta ei - este 
logic dar ilegal; că dvs. îi măriți nota 
amantului soției - este și ilogic și ilegal.

© © ©

Puteți găsi răspunsuri, soluții, rezolvări, iar cei ce suferă din 
punctul de vedere al sănătății găsesc tratamente care vor da roade în sau 
timp. Aveți activități care implică energie și vitalitate, astfel că vă veți 
putea implica în foarte multe activități. Stați bine fi în ceea ce privește in
tuiția, mentalul și vi se oferă ocazia de a obține succese financiare prin in 
termediul unor negocieri.

Sunteți impulsivi de ceva vreme, dar și activi sau dornici de afir
mare. In plan profesional se ivesc ocazii excelente, dar nu sunt neg 
nici studiile, examenele, călătoriile și relația cu străinătatea. Ați observat 
că aveți dușmani puternici, că sunteți invidiați sau că se încearcă blocare 
proiectelor în care sunteți implicați.

Există aspecte care vă pun în situații mai puțin plăcute legate de 
domiciliu, locuință, familie. S-ar putea să faceți schimbări majore, o mu
tare, o investiție imobiliară, însă fiți foarte atenți pentru că aici apar pie
dici de tot felul. în plan afectiv se anunță aventură, însă vi se recomandă 
să nu vă implicați într-o relație cu persoane alături de care și lucrați.

Aspectele acestei săptămâni favorizează planul professional, dar 
aduc în același timp și complicații cauzate de persoane invidioase. S-ar 
putea să aveți parte și de ceva întârzieri sau amânări, însă dacă vorbim a 
studii sau examene, aici totul va fi în regulă. Tot de vești bune au parte și 
aceia care doresc să facă modificări majore în viața lor.

Apar întârzieri și situații buclucașe care nu numai că vă vor 
stresa, dar vă vor aduce în pragul de a vă schimba atitudinea față de 
muncă sau responsabilitățile pe care le aveți de îndeplinit. Dar beneficiaț 
de noroc în relația cu străinătatea. Dacă aveți de gând să plecați la studi. 
sau să colaborați cu persoane din străinătate, astrele vă sunt prielnic"

Veți fi foarte schimbători și veți dori să fiți lăsați în pace. As, 
tru că vă e teamă de unele responsabilități pe care însă trebuie să vi le 
asumați. Norocul poate fi de partea voastră dacă vă veți folosi de informe 
ții, găsind tot felul de secrete pe care le puteți folosi, sau dacă vă veți alia 
cu oameni ce vă pot sprijini.

Patru prietene tinere și frumoase 
și-au petrecut concediul împreună la 
mare, fără bărbații lor. La întoarcere, pe 
una din ele au apucat-o remușcările:

- Fetelor, am să-i povestesc lu' 
bărbatu' meu de câte ori l-am înșelat în 
concediu.

Bruneta: - Ce idioată!
Roșcata: - Ce curajoasă! 
Blonda: - Ce memorie!

© © ©
Un apel telefonic în cabineti 

unui medic veterinar:
- Domnule doctor, în câteva m< 

mente trebuie să ajungă la dvs. soac: 
mea cu o cățelușă foarte bătrână. \ 
rog să-i faceți o injecție cu o otravă pi 
temică, să nu se chinuie!

- Nici o problemă! Dar cățeluș 
știe drumul către casă?
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l^> Mai mult spațiu pentru pietoni și biciclete 

ezJ> Deva în imagini de arhivă

Aer mai curat în Deva
Grădinița cu program pre
lungit numărul 3 din Deva a 
fost ieri, pentru a treia oară, 
gazda unei etape din cadrul 
evenimentului „Săptămâna 
mobilității europene”.

Aproximativ 150 de copii 
s-au întrecut cu mult elan, pe bi
ciclete, trotinete și triciclete. Mi
cuții au primit medalii, 

bomboane și șepci, iar premianții 
au fost răsplătiți de către sponsor 
cu biciclete, mingi și triciclete. 
„Săptămâna mobilității euro
pene” are ca scop sensibilizarea 
populației în ceea ce privește re
ducerea noxelor din aer, încura
jând mersul pe jos sau cu 
mijloace de transport mai puțin 
poluante, și nu în ultimul rând să 
încurajeze autoritățile locale să 

consacre mai mult spațiu rutier 
traficului nemotorizat.

Astăzi, în centrul Devei se 
vor desfășura două crosuri, unul 
pentru adulți și altul pentru copii. 
Pentru a convinge oamenii că 
scăderea cantității de noxe se 
poate face utilizând mijloace de 
transport nemotorizate și mai 
ales mergând pe jos, la crosul 
adulților vor lua parte autorități 
locale. „Am invitat la manifes
tare și au confirmat venirea re
prezentanții Prefecturii, ai 
Primăriei Deva, ai Consiliului 
Județean Hunedoara, chiar și co
mandantul Poliției. A fost destul 
de greu să îi conving să participe, 
dar și eu m-am convins foarte 
greu pe mine să particip”, de
clară Georgeta Barabaș (foto 
stânga), directorul coordonator 
al Agenției de Protecție a Mediu
lui Hunedoara. în acest scop, 
centrul Devei este închis pe pe
rioada desfășurării crosurilor. 
„Zilele mobilității europene” 
este o manifestare anuală care 
are loc în 1.300 de orașe din 
toată Europa, cu un număr de 
aproximativ 133 de milioane de 
participanți.

Maria Florescu

X X Obișnuim să ne implicăm 
în evenimente care să ducă

astfel de sponsorizări.

Mihai Curcan, 
directorul administrativ 

alS.C. Eurosport DHS S.A., 
societate care este

unicul sponsor 
al evenimentului

la un mod de viață sănătos. Compa
nia noastră alocă un buget pentru

Expoziție cu fotografii
de epocă la Deva

Spectacol aviatic 
la Săulești

între evenimentele culturale 
organizate în municipiul Deva 
se numără și expoziția fotogra
fică organizată de către Biblio
teca Județeană „Ovid 
Densușianu”. Aceasta este 
pentru deveni un prilej de adu
cere aminte de parfumul ace
lor vremuri, iar pentru cei mai 
tineri o modalitate de a cu
noaște măcar puțin din istoria 
municipiului de la poalele Ce
tății

Devenii au 
ocazia să vadă vechile 
imagini ale orașului 
lor în fotografiile ex
puse în gangul Biblio
tecii Județene.
Publicul poate admira 
52 de fotografii vechi 
care dăinuie de mai 
bine de 129 de ani. 
Spațiul expozițional
din gangul Bibliotecii Județene readuce 
prin vechile fotografii alb-negru atmos
fera acelor ani. Cea mai veche fotogra
fie este făcută în anul 1880; în ea se

poate observa clădirea închisorii, pe 
vremea când nu era construit Palatul 
Administrativ. Clădirea teatrului este 
redată într-o fotografie din anul 1920; 
într-o altă poză se poate vedea Casina 
Națională. în funcție de vechime, foto
grafiile au denumiri în limba română și 
în limba maghiară.

Bibliotecarul Denisa Toma 
spune că pentru bibliotecă „donația este 
un mare noroc, o mare favoare făcută 
de pictorul Gavril Gyenge, care a moș
tenit aceste fotografii din familie. Pu
blicul este foarte doritor să afle cât mai 
multe despre oraș. Iar dacă noi le putem 
oferi acest lucru prin intermediul foto
grafiilor, ne bucurăm. Sperăm să reu
șim să realizăm și o a doua serie a 
expoziției în cursul anului viitor”.

Maria Florescu

Mâine, începând de la ora 12, va avea loc un eveniment avia
tic la Aeroclubul din Săulești Pentru prima dată în Româ
nia, două planoare vor prezenta un program de acrobație pe 
muzică ascultată de public de la sol. Planoarele vor lăsa și 
celebrele linii pe cer, specifice avioanelor de acrobație cu fu
migene, ceea ce constituie o altă premieră națională.

Cu acest prilej va fi lansată cartea unui istoric în aviație. „Am consi
derat oportună lansarea cărții “Vlaicu”, scrise de domnul Dan Antoniu, la 
Deva, pentru că orașul de la poalele Cetății se află în imediata apropiere a sa
tului natal al lui Aurel Vlaicu. Credem cu tărie că aviația română și cu precă
dere punctele sale de plecare ar trebui intens promovate, astfel încât noile 
genera?ii să știe că România a dat oameni de valoare”, declară Mihai Florian, 
președintele Asociației “Aripi Românești”. Trei dintre spectatorii care vor răs
punde corect la întrebările organizatorilor pot câștiga un zbor de câteva minute 
cu avionul. întrebările vor fi din domeniul aviatic, iar selectarea câștigătorilor 
se va face prin tragere la sorți.

(A.D.)
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i=> Liber la vize pentru ex-iugoslavi 

Extrădat în Germania

-

Winkler cere eliminarea vizelor pentru Balcanii de Vest
Urmărit
international

9

prins la Orăștie

Polițiștii Serviciului In
vestigații Criminale și cei ai Poli
ției Municipiului Orăștie au 
desfășurat miercuri o acțiune de 
prindere a persoanelor care se 
sustrag urmăririi penale sau exe
cutării unor pedepse privative de 
libertate. Polițiștii au reușit prin
derea lui GHEORGHE S., de 41 
ani, din Orăștie, fără ocupație, 
fără antecedente penale, urmărit 
internațional, cu mandat european 
de arestare pentru comiterea in
fracțiunii de fraudă și furt. Sus
pectul a fost prins la o adresă din 
municipiul Orăștie și depus în 
arestul Poliției Municipiului 
Deva. Curtea de Apel Alba a emis 
pe numele său un mandat de ares
tare preventivă pe cinci zile, ur
mând a fi predat autorităților 
germane pentru a fi cercetat pen
tru infracțiuni de fraudă și furt. în 
cazul în care va fi găsit vinovat de 
către autoritățile judiciare ger
mane, suspectul riscă peste zece 
ani de închisoare.

Arma din pod
Un pensionar din Hațeg a 

găsit în podul casei mamei sale o 
armă și o cutie de cartușe. A anun
țat Poliția Orașului Hațeg, care a 
stabilit că era vorba despre o armă 
uzată, iar în cutie se găseau 218 
cartușe. Din cauza stării avansate 
de uzură a armei polițiștii sosiți la 
fața locului nu au putut identifica 
marca și calibrul acestora. Cerce
tările continuă în vederea stabilirii 
împrejurărilor în care au fost gă
site arma și muniția și condițiilor 
în care au fost deținute.

Un „bună ziua” 
costisitor

Patru indivizi sunt bănuiți 
că au sustras bunuri în valoare de 
peste 13.000 lei din locuințele 
mai multor petroșăneni, folosind 
modul de operare „bună ziua”: 
unul sau doi dintre ei distrăgeau 
atenția părții vătămate, discutând 
cu aceasta în curtea imobilului, 
timp în care altul intra în casă și 
sustrăgea rapid bunuri de valoare 
ușor de transportat. Părțile vătă
mate erau în general oameni în 
vârstă. Făptuitori profitau de nai
vitatea acestora și pretindeau că 
doresc să cumpere sau vândă di
ferite produse (cărbuni, lemn de 
foc etc.) la prețuri avantajoase, 
pretext care era folosit atât pentru 
a distrage atenția victimelor, cât și 
în cazul în care suspecții erau sur
prinși de proprietari în locuințe. 
Valoarea totală a prejudiciului de
pășește 13.000 lei, din care poli
țiștii Biroului de Investigații 
Criminale Petroșani au reușit să 
recupereze peste 90%.

Parlamentarul european Iuliu 
Winkler (UDMR, PPE) consi
deră că extinderea Uniunii Eu
ropene (UE) spre Balcanii de 
Vest trebuie continuată, în 
această idee salutând decizia 
Comisiei Europene (CE) de a 
liberalizarea regimul vizelor 
pentru cetățenii Serbiei, Fostei 
Republici Iugoslave (FRI) a 
Macedoniei și Muntenegru.

"Țările balcanice sunt parte 
integrantă a Europei. Criza econo
mică sau ratificarea Tratatului de la 
Lisabona nu trebuie transformate 
într-un obstacol în calea accederii 
lor în UE. Sunt convins că procesul 
de extindere spre Balcanii de Vest 
este unul foarte important, pe care 
UE trebuie să-l susțină pe calea îm
plinirii vocației sale de actor glo
bal", a afirmat Winkler în 
intervenția scrisă pe care aînaintat- 
o, miercuri, Parlamentului Euro
pean (PE) reunit la Strasbourg.

Eliminarea vizelor 
pentru țările 
din Balcanii de Vest

Deputatul european a arătat 
că UE a devenit mai puternică în 
urma fiecărei extinderi, nu numai 
pentru faptul că a devenit o piață co
mună cu aproape 500 de milioane 
de cetățeni, ci și pentru că a reușit 
să asigure stabilitatea in centrul și 
estul Europei. "Nu trebuie uitat nici 
faptul că integrarea țărilor din 

^Liniaris
PRODUCEM

PARCHET 
DIN LEMN MASIV 

cireș, stejar, paltin,
nuc. păr sălbatic

Trei grupe de calitate: 
Prestige, Standard si Rustic.

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

Simeria, Str. Cuza Vodă nr. 26
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http://www.liniaris.ro
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această regiune, aflate încă 
într-un proces de închidere a 
rănilor lăsate de conflictele 
sângeroase de la sfârșitul se
colului 20, constituie garan
ția stabilității UE și a 
prosperității regiunii. Elimi
narea obligativității vizelor 
pentru Serbia, Muntenegru și 
Fosta Republică Iugoslavă a 
Macedoniei reprezintă un pas 
extrem de important pe dru
mul integrării acestora, re
flectând în același timp 
angajamentul UE față de re
giune. Procesul trebuie con
tinuat, însă, printr-o politică 
clară de încurajare a Bosniei- 
Herțegovinei, a Albaniei și - 
la timpul potrivit - a Kosovo 
în vederea îndeplinirii crite
riilor de liberalizare a regi
mului de vize", a mai punctat 
Iuliu Winkler în intervenția 
sa.

Albanezii și 
bosniecii mai au 
de așteptat

Parlamentarul s-a mai 
declarat partizan al opiniei, 
potrivit căreia, zdrobirea aspirațiilor 
europene a țărilor balcanice va avea 
consecințe devastatoare pentru UE. 
Miercuri, la Strasbourg, comisarul 
Jaques Barrot a expus motivele pen
tru care s-a înaintat propunerea li
beralizării regimului de vize pentru 
FRI Macedoniei, Muntenegru și 
Serbia. In luna iulie, Comisia Euro

peană, având aprobarea Consiliului, 
a propus schimbarea regulilor exis
tente privind vizele cerute cetățeni
lor statelor balcanice pentru 
vizitarea UE. Conform noilor re
guli, care ar trebui să intre în vi
goare în ianuarie 2010, cetățenii 
Serbiei, Muntenegrului și Fostei 
Republici Iugoslave a Macedoniei 

care au pașaport biometric nu vor 
mai avea nevoie de viză pentru vi
zitele de scurtă durată în zona 
Schengen. Cetățenii albanezi și cei 
din Bosnia-Herțegovina vor avea, 
însă, nevoie în continuare de 
această viză.

Andreea Demian

mailto:office@liniaris.ro
http://www.liniaris.ro
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Muzeul Aurului se înnoiește
*-î> Sprijin din Roma pentru Sarmizegetusa

Munții noștri aur poartă - doar în amintiri
Industria extractivă hunedo- 
reană este doar o umbră pa
lidă a ceea ce constituia 
odinioară mândria activității 
economice a județului

„In'prezent, toate unitățile de 
extracție a minereurilor metalifere 
și nemetalifere din județ au fost de
clarate falimentare și predate spre 
lichidatori”, spune Daniel Androna- 
che, directorul general al MIN- 
VEST Deva. Compania Națională a 
Cuprului, Aurului și Fierului MIN- 
VEST S.A. Deva și-a orientat aten
ția spre activități mai rentabile, 
precum exploatarea produselor de 
carieră și balastieră. în prezent 
funcționează două instalații de con- 
casare/sortare andezit la Deva și

Brad, o balastieră la Bâznic - Ilia și 
o exploatare de nisipuri cuarțifere la 
Făgetul Ierii (jud. Cluj).

Alături de minele și instala
țiile miniere deja închise și intrate 
în faza de monitorizare, se desfă
șoară acțiuni de conservare sau de 
închidere a minelor la Deva, Brad, 
Teliuc, Ghelari, Baia de Arieș, 
Roșia Montană și Zlatna.

Mineritul aurifer 
nu. va mai fi susținut 
de stat

„Uzinele de preparare și ia
zurile de decantare s-au închis, iar 
redeschiderea acestora ar necesita 
sume de capital uriașe. MINVEST 
Deva nu mai are posibilitatea de a 
susține investiții în exploatări mi

niere aurifere; 
singura inițiativă 
în acest sens ar 
putea aparține pe 
viitor investitori
lor privați”, de
clară directorul 
Andronache. în 
etapa post-închi- 
dere a minelor 
activitatea MIN
VEST se va res
trânge la
monitorizarea 
evoluției fostelor 
capacități de pro
ducție. în acest 
sens, este în curs

de derulare un proiect finanțat din rilor de calitate a mediului din fos- 
fonduri PHARE pentru deschiderea tele zone miniere.
unui laborator la Deva, în care se va
efectua verificarea tuturor indicato- Cătălin Rișcuța

Bani din muzeu, nu din minerit
în acest moment. Societatea Conversmin S.A. București efectuează 

prin Cominco S.A. București (filiala Abrud) lucrări de renovare a clădirii Mu
zeului Aurului de la Brad. Tiberiu Tomuța, șeful punctului de lucru al Con
versmin de la Deva, estimează că finalizarea intervenției se va face luna 
viitoare. în paralel se lucrează și la un nou proiect expozițional, adaptat ce
rințelor actuale în domeniu. Reabilitarea muzeului va fi urmată într-o altă 
etapă de amenajarea pentru vizitare a galeriei miniere Treptele Romane de la 
Ruda-Brad, care va funcționa ca o anexă a muzeului brădean. Noul complex 
muzeal va intra apoi în administrarea MINVEST, contribuind la impulsiona
rea turismului în zonă.

Primăriile vor 
avea spitale

Descentralizarea în sis
temul de Sănătate Publică a ju
dețului Hunedoara a început cu 
pași mici și nesiguri. „Cu ex
cepția orașului Hațeg, toate 
primăriile au preluat persona
lul medical de la școli și asis
tenții comunitari”, a declarat 
dr. Ioan Demeter, directorul 
Direcției de Sănătate Publică 
(DSP) a județului Hunedoara. 
Conducătorul DSP spune că 
deși menținerea unor spitale nu 
se justifică, ele trebuie păstrate 
pentru a asigura măcar o asis
tență medicală minimă comu
nităților locale. La începutul 
anului 2010 procesul de des
centralizare ar trebui să conti
nue prin trecerea în 
administrarea Primăriilor a spi
talelor din orașe și municipii. 
Deși soluțiile finale nu sunt 
încă cunoscute, Spitalul Jude
țean Hunedoara și Sanatoriile 
de la Brad și Geoagiu ar putea 
să fie subordonate Consiliului 
Județean Hunedoara.

Cătălin Rișcuța

Magistrații 
dau mâine 
o sentință 
Guvernului

Sarmizegetusa intră în circuitul 
turistic european
r)e astăzi, în comuna Sarmi- 
egetusa încep lucrările la 
impozionul „Dies Traiani”. 
La eveniment participă o de- 
egație a Consiliului Local 
d Romei, condusă de vice

președintele Giorgio Ciardi. 
Italienii vor să introducă 
Sarmizegetusa în circuitul 
turistic european.

Programul destinat celor 
două zile de sărbătoare cuprinde 
un vernisaj intitulat „Romanii de 
lângă noi” organizat de Secția de 
Arheologie Sarmizegetusa a Mu
zeului Civilizației Dacice și Ro
mane Deva, o vizită la Situl 
Colonia Ulpia Traiana Augusta 
Dacica Sarmizegetusa, după care 
vor fi susținute o serie de lucrări 
ștințifice realizae de istorici din 
Cluj, București, Reșița și Deva.

Toate drumurile 
de la Roma duc Ia 
Sarmizegetusa

Vizita membrilor Consiliu
lui Local al Romei nu este întâm
plătoare. Oficialii italieni, 
împreună cu autoritățile locale ale 
județului Hunedora, au conceput

un proiect prin care se încearcă pu- 
nera în valoare a vestigiilor istorice 
de la Sarmizegetusa. „Oaspeții 
noștri de la Roma nc-au promis 
sprijinul pentru a obține finanțare 
din fonduri europene pentru a rea
bilitarea fostei capitale a provinciei 
romane în Dacia. Vestigiile de la 
Sarmizegetusa vor intra în felul

Anunțurile 
de 

mică publicitate 
pentru

GLASUL 
HUNEDOAREI

acesta în circuitul turistic european 
și eu nu pot decât să le mulțumesc 
tuturor celor care au contribuit la 
realizarea acestui proiect”, ne-a de
clarat Mihai Todoni, primarul co
munei Sarmizegetusa.

Andreea Demian

Judecătorii hunedoreni se 
întâlnesc, astăzi, la Tribunalul Hu
nedoara pentru a se pune de acord 
asupra poziției pe care o vor lua 
cu privire la salarizarea unitară a 
personalului plătit din fondurile 
publice. De asemenea, se urmă
rește evaluarea modului de solu
ționare a garanțiilor prezentate de 
puterea legislativă și executivă în 
rezolvarea solicitărilor formulate 
de magistrați. în funcție de rezul
tatele acestei întâlniri, Adunarea 
Generală va adopta un punct de 
vedere cu privire la protestul aflat 
în curs.

se colectează 
și Ia magazinul Comser 

din Deva, 
strada 1 Decembrie 

(lângă fostul Ceai-Bar)

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

LAVAGIO AUTO S.R.I?
Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

SPĂLĂTORIE AUTO

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

DE 20%

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon, 
LA 7 SPALĂrT

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

Program de funcționare:

Zilnic 07.30-20.30
Duminica: 09.00-15.00

Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice
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6 Monden Jennifer Aniston a pornit de la closete
i Jordan și violuri ale unui personaj celebru

Vineri, 18 septembrie 2009

Elefant cercetat penal pentru lovire
Poliția sud-coreeană a deschis 
o anchetă în cazul unui elefant 
de la Grădina Zoologică din 
Seul, animalul fiind suspect 
într-un dosar de vătămare cor
porală. Potrivit presei locale, 
elefantul ar fi aruncat o piatră 
în capul unei vizitatoare. Vic
tima a acuzat elefantul că a 
aruncat piatra cu trompa, în 
timp ce ea se plimba în Marele 
Parc de elefanți.

“Infractorul”, zis Taesani, este 
un elefantul, în vârstă de 35 de ani, fără 
antecedente penale.

Din primele cercetări rezultă că 
Taesani ar fi luat cu trompa o piatră de 
dimeniuni mari și a aruncat-o spre fe
meie, după ce aceasta s-a întors cu spa
tele.

Victima a fost lovită în partea 
din spate a capului. Ancheta a început 
anevoios deoarece zona în care șe pre
supune că a avut loc incidentul nu era 
supravegheată de camere de luat vederi. 
"Chiar dacă doamna Kim spune că ele

fantul a aruncat în ea cu o piatră, este 
dificil de stabilit, pentru că nu există, în 
acest caz, nici mărturii, nici probe", a 
relatat o sursă apropiată anchetei, citată 
de un cotidian local.

Dacă dosartul penal va fi înain
tat justiției și magistrații îl vor găsi vi
novat pe elefant, lucrurile se complică 
și mai rău pentru că numitul Taesani 
este deja după gratii, având domiciliul 
stabil la Grădina Zoologică din Seul.

în aceste condiții inculpatul ar 
putea fi condamnat penal la libertate pe 
viață.

Jennifer Aniston e specialistă I Marina Dina se dezbracă

în spălat closete de inhibiții
9

înainte de a deveni celebră actrița 
Jennifer Aniston a mărturisit că nu 
a avut o viață tocmai ușoară, fiind 
nevoită să curețe toalete pentru a 
face rost de bani "Când eram 
copil mi-am obținut banii de buzu
nar spălând toalete. Chiar sunt 
bună la asta", a declarat Aniston.

Chiar dacă acum câștigă peste 20 mi
lioane de dolari pe an, celebră actrița susține 
că iși amintește cu drag de vremurile trecute 
și nu a uitat de unde a plecat, rămânând 
aceeași persoană. "M-am chinuit o perioadă, 
dar eram fericită cu viața mea, chiar dacă nu 
câștigam mulți bani. Mi-a plăcut să fiu chel- 
nerită, dar nu mi-a plăcut să fiu vânzătoarea. 
Am urât acel job»dar oameni obișnuiau să-mi 
spună să fiu ambițioasă și urmând acest sfat 
mi s-au întâmplat numai lucruri bune", a de
clarat starul din "Friends".

Asistenta blondă și sexy a lui Mihai Morar de la "Răi da' buni" s-a dez
brăcat pentru a doua oară în paginile revistei Playboy. Marina Dina, preferata fot
baliștilor,' a acceptat să'urce pe un bloc înalt din București pentru a realiza un 
pictorial incendiar. Se pare că arta cere sacrificii, iar blonda a trebuit să stea în 
poziții incomode preț de câteva ore, pentru ca fotografiile să fie perfecte. Marina 
nu s-a simțit deranjată nici de privirile curioșilor care au remarcat prezența bombei 
sexy și au ieșit la geamurile apartamentelor din vecinătate. Strădania blondei sexy 
a fost răsplătită cu nici mai mult nici mai puțin de 3.000 de euro.

Jordan violată de un personaj celebru
Fotomodelul Katie Price, cunoscută sub numele 

de Jordan, susține că a fost violată de mai multe ori de 
o persoană cunoscută, căreia nu-i dezvăluie numele. 
"Un personaj foarte celebru m-a violat și Peter știe cine 
e. Asta s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, înainte să 
fiu cu Peter. Familia și prietenii mei știu, de asemenea", 
a declarat vedeta, însă Peter Andre a negat că ar fi știut 
despre acest viol. “Nu știu de ce neagă. Acesta nu este 
Peter pe care îl cunoșteam. Este foarte crud pentru că 
el știe foarte bine cine a fost autorul violului.”, a adău
gat modelul. Fosta soție a lui Peter Andre a mărturisit 
că a‘fost violată pentru a-1 apăra pe noul său iubit, Alex 
Reid, acuzat că ar fi jucat într-un film în care era glo
rificat violul. Jordan a declarat că nu ar putea niciodată 
să aibe o relație cu o persoană acuzată de așa ceva, pen
tru că violul este un subiect sensibil pentru ea.

r

Fumatul,
dacă nu ucide - plictisește

O britanică, în vârstă de 102 ani a decis să renunțe la fumat. Winnie Langley, locuiește 
într-un cartier de la periferie în sudul Londrei. De câteva zile, numele ei este prezent în presa 
britanică deoarece ea a dedis să se lase de fumat. Până aici nimic interesant, am putea spune, 
doar că femeia renunță la acest obicei după 95 de ani. Decizia nu a luat-o din motive medicale 
cum am putea crede ci pentru că nu ma găsește nicio plăceer în a fuma.

Până acum ea nu s-a îmbolnăvit de cancer și cu atât mai puțin există acest risc de acum 
înainte, afirmă unul dintre strănepoții săi. Femeia fumează încă din anul ...1914, aproximativ 
cinci țigări pe zi. Ea spune că nu s-a îmbolnăvit pentru că nu inhala fumul.

I •
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. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte NOI, 
la prețuri începând de la 10 RON!!!

\ Deva, str. Cloșca, lângă magazinul de piese auto al
S.C. Andromeda S.R.L. *** telefon: 0254-230.155
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Primăria Hunedoara e învinsă
de câinii comunitari
Hunedoara e plina de haite 
de câini fără stăpân. Autori
tățile locale nu au soluții* » 

pentru rezolvarea acestei 
probleme. Edilii dau din 
umeri și așteaptă decizii de 
la guvern. In România legea 
nu permite eutanasierea 
animalelor cu toate că acest 
lucru se practică legal în 
toată Comunitatea Euro-A
peană. In Europa civilizată, 
toți câinii fără stăpân tre
buie adunați de pe străzi, 
duși în centre special ame
najate, ținuți timp de șapte 
zile iar dacă în această 

rioadă nu-
i re

vendică nimeni - persoane 
care să dovedească prin do
cumente că sunt proprietari 
- câinii ei sunt eutanasiați.

Regulile gazetărești spun că 
nu-i o știre „când un câine mușcă un 
om”. Așa o fi, dar când sute de oa
meni sunt încolțiți, desfigurați sau 
doar „compostați” pe străzile unui 
oraș european, informația nu poate. 
fi ignorată. în municipiul Hune
doara, peste 300 de persoane s-au 
prezentat la doctor pentru că au fost 
mușcați de câini. Nimeni, însă, nu 
va ști niciodată câți oameni 
au fost atacați de 
câini

Edilii n-au soluții
5

Autoritățile publice 
ridică neputincioase din 
umeri când vine vorba 
de gestionarea proble
mei patrupedelor. 
„Deocamdată noi nu 
putem face prea 
multe pentru acești 
câini. îi preluăm 
doar pe cei agre- j 
sivi sau nedoriți j 
în cartiere, A 
Acest lucru se ™ 
face numai la cererea 
locuitorilor. îi ducem la adă
postul special amenajat de la Gră
dina Zoologică unde sunt hrăniți, ■ 
îngrijiți și așteptăm să fie adop
tați,” susține viceprimarul Hu
nedoarei, Dan Robert. 
Autoritățile au găsit totuși un 
subterfugiu de a subția haita

comunitari pentru că cele mai multe 
persoane mușcate de maidanezi pre
feră să se trateze pe cont propriu.

comunitară pentru o perioadă scurtă 
de timp. „A fost o epidemie de 
rabie. Atunci am putut să adunăm 
toți câinii vagabonzi cu răni și să-i 
eutanasiem pentru a evita extinde
rea focarului de turbare”, declară vi- 
ceprimarul.

Sterilizare 
doar pe hârtie

in perioada 2007 - 2008, re
prezentanții unei fundații din țările 
germanice au venit să sterilizele 
maidanezii de prin oraș. Cu toate 
acestea numărul lor continuă să 
crească. Hunedoara e plină de cățele 
cu țâțele pline de lapte, cu cățeii 
după ele sau cu semne evidente că 
sunt gestante, deși poartă însemne 
cum că au fost sterilizate. Noaptea 
prin cartierele municipiului e o ade
vărată „paradă a blănurilor comuni
tare”, iar somnul hunedorenilor este 
tulburat de lătratul nervos al purico- 

șilor. La Secția de Urgență a Spita
lului dr. Alexandru Simionescu, 
săptămânal vin oameni mușcați de 
câini vagabonzi. Anul acesta, 312 
persoane au avut nevoie de îngrijiri 
medicale ca urmare a faptului că au 
fost mușcați de câini.-

Câini de „import”

Locuitorii din cartierele măr
ginașe ale municipiului Hunedoara, 
în special cei din zona Buituri, și 
Hășdat povestesc că în repetate rân
duri, noaptea, sunt aduși câni vaga
bonzi și eliberați din diverse mașini. 
„Am văzut cum au venit cu o dubiță 
din care au sărit vreo zece câini. Nu 
am apucat să văd numărul de înma
triculare, dar am înțeles de la un 
vecin că sunt din Hațeg și că nu e 
prima dată când dau drumul câinilor 
aici”, declară Petru Magher, locui
tor al cartierului Hășdat.

Georgiana Giurgiu



8 Interne “Cerem Birourilor Permanente ale celor două Camere să convoace o ședință comună 
& în vederea constituirii unei comisii pentru analizarea situației grave din justiție.”

Vineri, 18 septembrie 2009

Directorii de școli nu pot face politică
Prevederea legată de incompa
tibilitatea calității de demnitar 
cu funcțiile de conducere în 
universități nu mai este cu
prinsă în noua Lege a educa
ției, deși Guvernul a anunțat, 
luni, că acest punct va fi cu
prins expres în noua lege.

"Directorul școlii nu va putea să 
facă parte dintr-un partid politic pe du
rata mandatului, astfel încât „actualii 
directori care sunt membri de partid au 
termen 45 de zile pentru a opta între 
funcția de director și cea de membru de 
partid”, a precizat purtătorul de cuvânt 

al Guvernului. în plus, persoanele care 
ocupă o funcție de demnitate publică nu 
pot exercita nici una dintre funcțiile de 
conducere din cadrul universității și tre
buie să aleagă între cele două funcții", 
anunță, luni, purtătorul de cuvânt al pri
mului ministru.

Cu toate acestea, în legea asu
mată astăzi nu se regăsește aceasta pre
vedere pentru conducătorii 
universităților, ea fiind păstrată numai 
pentru directorii școlilor, care nu tre
buie să facă parte nici din vreun partid 
politic. Singura rezervă din lege îi pri
vește pe membrii Consiliului Agenției 
Române de Asigurarea Calității în în
vățământul Superior (ARACIS). "cali
tatea de membru îin Consiliul ARACIS 

este incompatibilă cu exercitarea fun- 
țtiei de demnitate publică sau a funcției 
de rector", se arată în lege.

Reprezentanții Ministerului 
Educației nu au făcut comentarii legate 
de acest aspect, motivând că ministrul 
Andronescu este singura în măsură să 
dea explicații. Ecaterina Andronescu ar 
putea fi prima afectată de această in
compatibilitate. Membră PSD din 
1996, Andronescu ocupa funcția de rec
tor al Universității Politehnica din Bu
curești din 2004. Deși a anunțat că se 
autosuspendă din funcție odată cu pre
luarea mandatului de ministru, până în 
prezent nu a fost desemnat un alt rec
tor.

Maghiarii vor cu orice preț 
la guvernare
Maghiarii își vor da voturile în turul doi ale ale
gerilor prezidențiale pentru candidatul care îi 
va aduce la guvernare, vehiculădu-se că ar fi 
existat o înțelegere între PD-L și UDMR menită 
să scoată PSD de la guvernare.

Potrivit acestui scenariu, moțiunea de cenzură inițiată 
de PNL și susținută de UDMR ar fi putut fi votată ori de par
lamentarii PSD, ori chiar de PD-L, iar Guvernul Boc ar fi 
fost demis. în această variantă ar fi urmat constituirea unui 
nou guvern, fără PSD, probabil constituit din PD-L. și 

UDMR, care tir fi organizat alegerile prezidențiale. Acer 
scenariu a fost contracarat de PSD. Președintele PSD Mircea 
Geoană și-a exprimat speranța că parlamentarii PSD nu vor 
vota moțiunea.

Zvonurile au pus semnarea moțiunii de către UDMR 
pe seama unei înțelegeri cu PD-L menită să scoată PSD de 
la guvernare. Replica PSD nu a întârziat să apară, social-de- 
mocrații amintind voalat că, dacă moțiunea va fi depusă, 
există riscul ca FMI să nu mai acorde cea de-a doua tranșă 
de împrumut, astfel încât Guvernul să fie în imposibilitatea 
de a plăti pensiile și salariile.

Cauza magistraților e pe rol Oprescu se codește 
ca fata la măritat
Primarul general Sorin Oprescu a precizat, miercuri seară, 
într-un comunicat, că va anunța decizia pe care a luat-o pri
vind intrarea în cursa electorală pentru funcția de președinte 
al României la sfârșitul lunii septembrie.

Grupul parlamentar al deputa- 
ților PSD+PC anunță că a soli
citat, miercuri, Birourilor 
Permanente ale celor două Ca
mere să convoace o ședință co
mună pentru constituirea unei 
comisii pentru analizarea si
tuației din Justiție, care să pro
pună soluții pentru rezolvarea 
problemelor din domeniu.

Aceștia precizează că unul 
din motivele solicitării este faptul 
ca deu.orsu] Președintelui Româ
niei în vedeiea aplanării stărilor 
conflictuale au rămas fără rezultat". 

" Grupul parlamentar al Alianței 
PSD+PC din Camera Deputaților a 
solicitat miercuri, 16 septembrie 
2009, Birourilor Permanente ale 
celor două Camere să convoace o 
ședință comună în vederea consti
tuirii unei comisii pentru analizarea 
situației grave din justiție, stabilirea 
cauzelor care au provocat-o și a mă
surilor necesare pentru rezolvarea 
acesteia", se arată într-un comuni
cat.

Inițiatorii demersului mențio
nează "impasul grav care a interve
nit în funcționarea statului nostru de 
drept, a democrației constituționale 
bazate pe principiul separației și 

echilibrului puterilor, impas datorat 
în principal divergențelor dintre pu
terea executivă și puterea judecăto
rească".

"Cerem Birourilor Perma
nente ale celor două Camere să con
voace o ședință comună în vederea 
constituirii unei comisii pentru ana
lizarea situației grave din justiție, 
stabilirea cauzelor care au provocat- 
o și a măsurilor pentru rezolvarea 
ei, inclusiv oportunitatea elaborării 
unui Pact Național pentru Justiție", 
se arată în solicitarea adresată Bi
rourilor Permanente de către depu
tății PSD+PC, citată în comunicat.

"Așa cum am declarat în toate aparițiile publice din ultimele două 
săptămâni, la sfârșitul lunii septembrie voi anunța decizia pe care am luat-o 
privind intrarea în cursa electorală pentru funcția de Președinte al României. 
Fac precizarea că nu m-am exprimat pozitiv în acest sens", arată Sorin 
Oprescu, citat într-un comunicat de presă..

Oprescu va candida ca independent, iar campania sa este foarte posibil 
să fie coordonată de Octav Cozmâncă, fostul șef al teritoriului în PSD..

Sorin Oprescu declara, sâmbătă, la Realitatea TV, că răspunsul la în> 
trebarea dacă va candida sau nu la prezidențiale va veni "în curând", admi
țând că a început să strângă semnături și precizând că stă "cu fruntea sus" 
vizavi de promisiunea făcută la preluarea mandatului de primar al Capitalei.
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Miniștrii turc și sirian ai Afa
cerilor Externe, Ahmet Davu
toglu și Walid Mouallem, au 
anunțat, miercuri, la Istan
bul, eliminarea vizelor între 
cele două țări și au semnat un 
acord prin care este intensifi
cată cooperarea bilaterală. 
"Pe viitor, popoarele noastre 
vor putea să se deplaseze în 
cele două țări ca și cum s-ar 
afla mereu în (țara) lor", a 
comentat Davutoglu, în tim
pul unei conferințe comune 
cu omologul său sirian.

Cei doi oficiali au semnat 
un "document" prin care se insti
tuie un' "consiliu de cooperare 
strategică la nivel înalt", ce vi
zează, potrivit ministrului turc, să 
"maximizeze integrarea", în spe
cial cea economică, între cei doi 
vecini.

Textul prevede desfășurarea 
periodică de întâlniri între mai 
multi miniștri ai celor două țări, 
precum și organizarea, o dată pe 
an, a unui consiliu de miniștri 
comun. întâlnirea între miniștri a 
fost precedată de o discuție între 

șeful Guvernului turc, Recep 
Tayyip Erdogan, și președintele si
rian, Bashar al-Assad, în cursul 
căreia cei doi lideri au evocat efor
turile de pace din Orientul Mijlo
ciu și lupta împotriva rebelilor 
kurzi din Turcia, a declarat Moual
lem.

Relațiile dintre Turcia și 
Siria s-au îmbunătățit în cursul ul
timilor ani, după o lungă perioadă 
de neîncredere, Ankara acuzând 
atunci Damascul că îi susține pe 
rebelii kurzi ai Partidului Munci
torilor din Kurdistan (PKK).

Mort, dar totuși
Malaysianul Noordin Top, pre
zentat drept liderul unei gru
pări teroriste din Asia de 
sud-est care are legături cu al- 
Qaida, a fost probabil ucis joi 
dimineața, în timpul unui raid 
al poliției indoneziene, ă decla
rat un oficial al serviciilor an- 
titeroriste.

au vizat Indonezia la începutul anilor 
2000, printre care și cel din Bali, soldat 
cu 202 morți în 2002.

Noordin Top s-ar fi aflat printre 
cei patru bărbați uciși într-o casă de pe 
Insula Java, care a fost luată cu asalt de 
polițiști în cadrul unei anchete privind 
atentatele ce au vizat atacul a două ho- 
teluir de lux din Jakarta,în luna iulie.

Considerat "cel mai căutat om 
din Indonesia", Noordin Top, în vârstă 
de 41 de ani, este suspectat că ar fi unul 
dintre organizatorii seriei de atentate 
atribuite rețelei Jemaah Islamiyah care

Moartea lui Noordin
Top a fost anunțată 
din greșeală

întrebat despre prezența lui 
Noordin Top printre victime, oficialul a

în viată
9

răspuns: "Da, în proporție de 90 la 
sută". Un prim bilanț al victimelor ra
idului menționa cinci morți, dar acesta 
se referea și la soția proprietarului, care 
a fost internată după ce a fost rănită. 
Căutarea activă a acestuia a început 
după dublul atentat sinucigaș de la 17 
iulie, la hotelurile Marriott și Ritz Car
lton din Jakarta, soldat cu nouă morți, 
printre care doi kamikaze și șase stră
ini.

Moartea lui Noordin Top a fost 
anunțată din greșeală de presa indone- 
ziană în august, în urma unei operațiuni 
a poliției împotriva presupușilor 
membri ai rețelei sale.

\mericanii nu vor să-1 mânie pe Putin
Casa Albă va amâna planu
rile administrației Bush de a 
construi un sistem antira- 
chetă în Polonia și Cehia, 
potrivit unor surse apropiate 
de dosar, această acțiune ur
mând să mulțumească Mos
cova și să intensifice 
dezbaterea privind securita
tea în Europa, scrie Wall 
Street Journal, în ediția on
line.

Statele Unite își vor baza deci
zia pe faptul că programul de rachete 
cu rază lungă de acțiune al Iranului nu 
a progresat atât de rapid pe cât se es
timase anterior, reducându-se astfel 
amenințarea la adresa Statelor Unite 
și a capitalelor europene, potrivit unor 
actuali și foști oficiali americani. 
Concluziile, preconizate să fie finali
zate săptămâna viitoare, după un ra
port ordonat de președintele Barack 
Obama , ar urma să reprezinte o 
schimbare majoră față de politica ad
ministrației George W. Bush, care a 
urmărit cu insistență începerea con
strucției sistemului est-european, în
ainte de finalul mandatului său, în 
ianuarie 2009.

Scutul antirachetă 
din Europa 
ar putea să cadă 
de tot

Critici ai schimbării de viziune 
văd în acest gest o dorință de a câștiga 
cooperarea Rusiei în eforturile con
duse de americani pentru impunerea 
de noi sancțiuni economice asupra 
Iranului, dacă Teheranul nu își aban
donează programul nuclear. Rusia, un 
membru permanent al Consiliului de 
Securitate al Națiunilor Unite, s-a 
opus impunerii de noi sancțiuni îm
potriva Iranului.

Rusia are toate motivele să fie 
mulțumită de o posibilă abandonare a 
proiectului american al scutului anti

rachetă în Europa, dacă informațiile 
de presă pe acest subiect se confirmă, 
a declarat, joi, o sursă din cadrul Mi
nisterului rus al Afacerilor Externe.

Negocieri
la 1 octombrie

Foști și actuali oficiali ameri
cani familiari cu aceste evaluări au 
declarat că administrația urmează să 
lase deschisă opțiunea instalării siste
mului în Polonia și Cehia, dacă Iranul 
avansează pe viitor în domeniul ra
chetelor sale cu rază lungă de acțiune. 
Membrii Consiliului de Securitate, 
inclusiv Statele Unite și Rusia, se vor 
întâlni la 1 octombrie cu negociatorii 
iranieni.

Moldova are președinte
Curtea Constituțională din 
Republica Moldova a decis 
ieri că Mihai Ghimpu a fost 
numit legal, la 11 septembrie, 
în funcția de președinte interi
mar al țării, a anunțat preșe
dintele Curții, Dumitru 
Pulbere, relatează Jurnal de 
Chișinău, în ediția electro
nică.

Reprezentantul Partidului Co
muniștilor (PCRM), Sergiu Sârbu, a
declarat că de joi, Mihai Ghimpu, în calitate de președinte interimar al statului, 
poate semna decrete prezidențiale. în cursul ședinței de joi, Curtea Constitu
țională a dat aviz pozitiv asupra circumstanțelor care justifică asigurarea in
terimatului funcției de președinte al țării. Astfel, președintele Parlamentului, 
Mihai Ghimpu, va exercita interimatul funcției de șef de stat până la desem
narea noului șef de stat.

Funcția de președinte a fost vacantată 
în 11 septembrie

Sergiu Sârbu a mai afirmat că rămân totuși întrebări în acest context și 
că va insista asupra sesizării depuse anterior. Ședința Curții a durat circa 11 
minute, iar deliberarea aproximativ o oră, potrivit Pro Tv Chiș'nău. Parlamen
tul a fost reprezentat de șeful direcției juridice a Legislativ i. Ion Creangă. 
La începutul săptămânii, președintele Parlamentului, Mih.. i.Jiimpu, a cerut 
Curții să constate circumstanțele prin care intervine interimatul funcției de șef 
al statului, după demisia președintelui Vladimir Voronin. La 11 septembrie, 
Parlamentul a decis să declare vacantă funcția de șef al statului și l-a numit 
pe Mihai Ghimpu președinte interimar al țării.
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Agenția Casa Betania
Apartamente 
cu 2 camere

Apartamente 
cu 3 camere

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

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

Vând apartament 3 camere decomandat, vedere 
în 2 părți, centrală termică proprie, 2 băi, gresie, 
faianță. Eminescu. Trident. Blocuri noi. Preț 
54.000 curo neg. Telefon 0254-223400, 0723- 
876207 sau 0751-573684

Terenuri

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

Vând teren pt. construcție locuințe st 450 mp. 
Front stradal 20 metri, apă, curent electric, ca
nalizare. Sântuhalm vis-a-vis de Carfourc la 
150 metri de la DN7. Preț 16.500 curo / par
cela. Telefon 0254-223400, 0724-169303 sau 
0740-914688

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

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

Vând teren st. 12.000 mp., deschidere marc, pei
saj superb, acces ușor, situat la 13 km dc 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 / parcela. 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 
Simeria spre Șăulcști. Preț 21 curo / mp., neg. 
Telefon 0254-223400, 0723-876207 sau 0751- 
573684

se mAtriby corn srl
Vă oferă o gamă largă 
de piese și accesorii auto 
pentru toate tipurile 
de autoturisme și camioane.

Str. Avram lancu nr 14-16 
(langa CEC, vis-ă-vis Kaufland), Hunedoara.

Tel/Fax: 0254/716.586

Cotidianul „Glasul Hunedoarei”

angajează

șofer-distribuitor
pentru difuzarea ziarului

Condiții:
- domiciliul stabil în Deva;
- mașină personală;

Informații la telefon:
0771.677 031; 0723.071 792; 0743.058 798

Cotidianul „Glasul Hunedoarei”

angajează 
vânzători volanti f

Informații la telefon:
0771 677 031; 0723 071 792; 0743 058 798

Oferim spre vânzare garsonieră decomandată, 
mobilată și utilată, ct 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, termopanc), ct 1, zona Emincscu 
Deva. Preț: 41.000 curo negociabil. Tel: 
0254.231.800, 0723.619.177

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 termopanc, zona Liliacului 
Deva, Preț 50.000 curo negociabil. Tel: 
0723.619.177

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 43.000 curo. Tel: 0740.317.314

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

Vând apartament 3 camere decomandat, ame
najat stil occidcntalțgrcsic, faianță, CT, termo
panc), ct 1, zona Gojdu Deva, Preț 56.000 curo 
negociabil. Tel: 0723.619.177

Vând apartament 4 camere decomandat, CT, 2 
băi, termopanc, aer condiționat, ct 1, zona Li
liacului Deva, Preț 60.000 curo. Tel: 
0254.231.800, 0723.619.177

Vând apartament 3 camere decomandat, hol 
central, bucătăria(gresic, faianță), termopanc,

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

a
GOSTIAN OXTDIU - Cabinet Individual dc Psihologic

CJadirea CEPROMIN «. 3 câni. 320 tel. 0722467223

Avize psihologice

baia marc(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

Agenția 
MIMASON

* Vând garsonieră decomandată, amenajată, 
hol, baie, bucătărie, mobilată, utilată, etaj 3, 
zona Zamfircscu. Preț: 24000 euro. 
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, ct 2 , laminat, termopanc. Preț: 89.000 
RON negociabil. Tel: 0254.230326

* 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=l 10 mp/nivcl, 3 dormitoare, 3 băi, living, 
bucătărie, terasă, curte, garaj, St=500mp, str 
Sadovcanu. 165.000 curo negociabil. Tel: 
0723166125.

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -

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

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

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 publicitar, dimensiunea 1/4 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

—sa———



"Nu am întâlnit atacanti de valoarea lui Fabiano " 
<=> Cu sau fără Pavel în Cupa Davis

Sport
Vineri, 18 septembrie 2009

Dan Petrescu: Luis Fabiano este cel mai
bun atacant din lume

Antrenorul echipei Unirea 
Urziceni, Dan Petrescu, a 
declarat după înfrângerea 
din meciul cu FC Sevilla 
că brazilianul Luis Fa- 
biano, autorul primului 
gol, e'ste cel mai bun ata
cant din lume, informează 
cotidianul As.

"Sevilla a reușit să-și țină 
cei mai buni jucători. Pe când 
eram fotbalist am înfruntat mulți 
atacanți de valoare, dar niciunul 
nu se compară cu Luis Fabiano. 
Cu el în teren, Sevilla va mai câș
tiga multe partide. Este cel mai

bun atacant din lume în acest mo
ment. Noi am suferit, deoarece nu 
avem experiență într-o astfel de 
competiție și pentru că jucătorii au 
fost copleșiți de importanța me
ciului. Cred că momentul psiholo
gic al întâlnirii s-a petrecut în 
prelungirile primei reprize, atunci 
când am primit primul gol", a spus 
Petrescu.

Echipa Unirea Urziceni a 
debutat cu o înfrângere în Liga 
Campionilor, pierzând miercuri în 
deplasare, scor 0-2 (0-1), meciul 
cu formația spaniolă FC Sevilla, în 
prima etapă a grupei G a Ligii 
Campionilor.

Trofeului Carpați 2009 la handbal feminin a fost anulat
Secretarul general al FR Han
dbal, Mihai Marinescu, a de
clarat că ediția din acest an a 
Trofeului Carpați la handbal 

feminin, care urma să se des
fășoare la Cluj-Napoca, a fost 
anulată.

"Din cauza componenței grupei 
noastre la Campionatul Mondial din

China, dar și a datelor de desfășurare a 
meciurilor și a faptului că trebuie să 
plecăm mai devreme în China, am fost 
nevoiți să renunțăm la organizarea Tro
feului Carpați de la Cluj. Am anunțat 
oficial și din timp pe toată lumea. Să nu 
uităm că au mai intervenit și cele două 
jocuri oficiale din luna octombrie, în 
preliminariile CE din 2010", a declarat 
Mihai Marinescu.

Trofeul Carpați la handbal femi
nin s-a desfășurat timp de 10 ani con-

secutiv la Cluj-Napoca, ediția din 2009 
urmând să fie a 11 -a. Programat de obi
cei spre finalul lunii noiembrie, turneul 
de la Cluj a fost înlocuit pentru echipa 
României, cu unul în Norvegia, dar 
care se va desfășura mai devreme, între 
19 și 23 noiembrie. După disputarea 
meciurilor din Norvegia, naționala fe
minină va reveni în țară și va pleca spre 
China, unde în 1 decembrie va debuta 
Campionatul Mondial.

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantităti foarte mari

fll preț: 18,80 lei/mc
t..spălat și sortat 0 • 4 mm preț: 

sortat 4 - 8 mm preț:
I și sortat 8-16 mm preț;

spartă, spălată șl sortată 16 * 31 mm preț:

Balas
26,00 lei/to
25,00 lei/to
22,00 lei/to
22,00 lei/to

I Pentru comenzi si informații ne pntall contacta ia telefon:

0723 154 204
* sau e-maii: contabilitate@telecernadeva.ro

_ ) Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane în 10 apartamente 
și 10 camere duble (cu două 
paturi de o persoană)

■ J Restaurant cu meniuri alese
> din bucătăriei tradiționale 

românești și internaționale

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

_J Piscină acoperită cu o suprafață 
Ide 50mp. Apa este încălzită 

la 30 de grade.

JSaună
I> Pescuit sportiv pe lacuri cu o 

suprafață totală de peste 
100.000 de metri pătrați pentru 

' pescuit crap, somn și șalău.

Web: www.stcauamuresului.ro, 
E-mail: office@steauamuresului.ro

Complexul 
turistic
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