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Pe primari îi doare-n bască 
de plebe

Primarii care nu își plătesc cotizația pentru ser
viciul SMURD își omoară alegătorii cu zile. Depu
tatul Cornel Resmeriță ar vrea să fie predat 
serviciul SMURD în ograda Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență. Inițiativa a provocat reacții vio
lente în ședința de vineri a Consiliului Județean.
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FINANȚE

Precizări privind calculul 
și plata impozitului minim

Contribuabilii, persoane juridice al căror impozit 
pe profit sau impozit pe venitul microîntreprindcrilor 
este mai mic decât suma impozitului minim pentru 
tranșa de venituri totale corespunzătoare, sunt obligați 
N plata impozitului la nivelul acestei sume începând 

trimestrul al 11-lea al anului 2009.

pOLmc

Maghiarii nu “migrează” 
corespunzător 
în UDMR Hunedoara
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Marca DHS este lider 
pe piața românească

Preacuviosul Hariton a viețuit în cetatea 
Iconiei din eparhia Licaoniei, în vremea împă
ratului Aurelian, prigonitorul de creștini. Și 
când a ieșit porunca împărătească să se închine 
și să jertfească toți creștinii idolilor, Hariton s- 
a arătat credincios Dumnezeului său.

Tigrii consumatori de stupefiante 
au ajuns după gratii OtPOZIT-LEGAL

Nr. Înv. j

Două feline au evadat 
de la Zoo Hunedoara

Doi tigri de la grădina zoologică 
din Hunedoara au reușit să dezamă
gească presa avidă de senzațional. Cele 
două feline au evadat vineri după-masă 
din cușcă și, în loc să plece la plimbare 
prin oraș sau să sfâșie câțiva vizitatori, 
nu au găsit altceva mai bun de făcut 
decât să se ascundă în tufișuri undeva 
lângă cușca din care tocmai au evadat. 
După șapte ore de agitație, timp în care 
tigrii au fost atent observați de cele mai 
înalte fețe ale administrației publice, 
aceștia au fost „reîncarcerați "

Ca de obicei, în urma unor ase
menea evenimente a fost constituită o co
misie care să investigheze cauzele care 
au dus la evadarea ,,periculoaselor"fe
line din cușca de la grădina zoologică 
din Hunedoara. Rămâne de văzut dacă 
această comisie va găsi cine se face vi
novat de proasta utilizare a grădinii zoo
logice aflată în subordinea Consiliului 
Local Hunedoara sau doar îi va trage de 
urechi pe puștii care au deschis ușa ti
grilor.

Un biolog specializat în studiul 
vieții aflat la fața locului a declarat că 
este stupefiat de cele întâmplate. „Mă 
mir că au ajuns la grădina zoologică 
atâția politicieni fiind vorba despre doi 
tigrii, de obicei aceștia sunt interesați 
doar de lei. Probabil criza economică e 
de vină

Prințesa Diana a devenit 
erou de roman
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Muși out de la Cetate

Editorial de Alexandru Avram

Imaginea neagră a României viată al conat,onal,lor no?tri pe
& & care ii numim „romi , un nume

De la bun început trebuie sâ precizez că 
nu sunt rasist. Cu toate astea, nu pot sâ nu observ 
cu îngrijorare cum din cauza unor țigani, imagi
nea României în lume riscâ sâ devină și mai rea 
decât era până acum. Aparent, problemele cu care 
se confruntă românii din Italia și nu numai sunt 
cauzate în mare parte de țigani. Și totuși nu este 
nici pe departe așa. Țiganii sunt doar vârful ice- 
bergului. La baza acestuia stâ nepăsarea autorită
ților față de o etnie care de mai bine de 17 ani 
provoacă probleme similare pe teritoriul Româ
niei, fără ca cineva să ia măsuri împotriva aces
teia. în afară de câteva acțiuni bifate ca fiind 
înfăptuite, mai mult de ochii străinătății, autori
tățile române nu au făcut decât sâ încurajeze prin 
pasivitate comportamentul antisocial al țiganilor.

Cu două clipuri difuzate la televizor și un 
„Mjss piranda" nu se rezolvă integrarea socială a 
unei etnii al cărui mod de viață este bazat pe hoție 
și fărădelege. în 1994, peste 70 la sută din popu
lația penitenciară din România o reprezentau ți

ganii, o minoritate de maximum 
10 procete. Acest lucru spune 
foarte multe despre modul de

mult prea apropiat de cel de
român.

De ce nu au mai putut fi numiți în mod 
tradiționali „țigani", nimeni nu poate sâ știe. Este 
de notorietate faptul că majoritatea cerșetorilor 
sunt țigani, tot țigani sunt și cei care vând chili
piruri pe la intrările în piețe și aceeași țigani sunt 
și cei care încearcă sâ-i prostească pe fraieri sâ 
cumpere diverse obiecte din tinichea vândute ca 
cel mai prețios aur. Nu am văzut aceste persoane 
ridicate de poliție și întrebate despre proveniența 
mărfii pe care o vând sau despre motivul practi
cării cerșetoriei, infracțiune încă pedepsită de 
lege. Și dacă au fost încercări timide ale oameni
lor legii să facă curățenie în gâștile țigănești, ele 
s-au oprit în fața fustelor ridicate ale pirandelor 
și a săbiilor ninja mânuite cu dibăcie de garoii 
mustâcioși. Aici s-a oprit aplicarea legilor pentru 
țiganii pe care Ion Iliescu, și el bănuit câ ar pro
veni pe linie maternă din același „neam", i-a în
curajat să-și aleagă regi și împărați, doar va 

arunca în derizoriu instituția monarhică veritabilă, 
reprezentată de Regele Mihai de care se temea 
atât de mult fostul activist PCR.

Nimeni nu i-a întrebat pe țiganii care și- 
au ridicat palate cu turnuri și acoperișuri aidoma 
pagodelor chinezești, de unde au avut banii pentru 
aceste construcții grandioase. Nimeni nu i-a obli
gat pe țigani să plătească impozite și taxe aferente 
acestor construcții sau măcar să le ridice conform 
legii în urma obținerii autorizațiilor de construc
ție.

Cum nimeni nu i-a luat la întrebări pe ți
ganii care sfidau oamenii muncitori, din mașini 
luxoase și povesteau la chefuri cum fură ei în 
străinătate. însă cel mai grav lucru, care reiese din 
acestă toleranță a autorităților față de fărădelegile 
țiganilor, este că tinerii au adevărate modele în ți
ganii care au „reușit în viață".

Manelele s-au întins ca râia, subcultura 
promovată de țiganii îmbogățiți a devenit un mod 
de viață și pentru români. Obișnuiți sâ nu respecte 
legile în țară, este normal ca țiganii să se com
porte ca atare și în Europa. Atâta doar că acolo nu 
mai sunt țigani, ci români. Dacă nu reușim să-i 
civilizăm aici*pe țigani, sâ nu ne mire daca în 
scurt timp nu vor mai fi ei români, ci noijigani.
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RetdW zilei
Pui cu ciuperci

și vin

Ingrediente:
2 buc. piept de pui, 1 ceapă mare, 

I lingură de făină, 50 ml supă de 
vacă, 200 ml vin de Marsala sau La
crima lui Ovidiu, 350 g ciuperci din 
conservă, Ulei, sare, piper, Paste - op
țional.

Mod de preparare:
Puiul se spală, se curăță, se taie în 

4 bucăți și se bate cu ciocanul de șni
țele. Ca să nu sară bucăți de came se 
poate înveli în folie de plastic și astfel 
să-l bateți. Se tăvălește prin făină. Se 
prăjește în puțin ulei sau unt până se 
rumenește pe ambele fețe. într-o ti
gaie se pune ceapa la călit în puțin 
ulei și puțină apă. Se lasă până devine 
translucidă amestecând din când în 
când. Se adaugă ciupercile, se ames
tecă și se mai lasă 5 minute. Se pune 
supa și vinul. Se mai lasă 5-10 mi
nute pană mai scade puțin. Dacă aveți 
paste: se pun pastele fierte și scurse 
de apă în sos și se amestecă, astfel ne 
mai fiind nevoie să lăsați sosul să 
scadă.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DJ 107 A Rapolt - Bobâlna (în 
afara localităților)
► DN 7 Simeria Veche - Simeria - 
Sântuhalm
► DJ 705 Gelmar Geaogiu (atât în lo
calități cât și în afara acestora)
► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sântu
halm
► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câinelui 
de jos, Fomădia.
► Deva - Calea Zarandului, B.dul 22 
Decembrie
► DN7 Ilia, Tătărăști, Burjuc, Zam
► DN 68 A Dobra
► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, Săcă- 
maș
► Vulcan pe DN 66A și B-dul Mihai 
Viteazu

Infertile
Deva
Azi se întrerupe furnizarea de apă 

potabilă în Deva, între orele 8 - 15, pe 
Strada împăratul Traian pentru reme
dierea avariei de la blocul 14 și pe Bu
levardul Dacia și Strada Carpați pentru 
remedierea avariei de la Poșta Nouă 
din Dacia (Strada Carpați).

Hunedoara
Azi se întrerupe furnizarea apei 

reci în municipiul Hunedoara pe Bule
vardul Republicii - parțial și pe Bule- 
vadrul Traian - între orele 9-12 pentru 
înlocuirea de robinet la Stația CFR. De 
asemenea, rămân fără apă locuitorii de 
pe Strada Buituri - parțial, Grigore 
Preoteasa,Vasile Pârvan, Izvorului și 
Aleea Bicicliștilor între orele 9-12 
pentru înlocuirea unui robinet pf 
Strada Buituri numărul 75.

► PROGNOZA METEO

ZIUA

Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

MIN MAX

Deva: 18 24

Petroșani: 15 23

Hunedoara: 17 24

Hațeg: 14 23

Brad: 15 24

Orăștie: 15 25

.... J

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 10 18

Petroșani: 9 15

Hunedoara: 9 17

Hațeg: 10 15

Brad: 9 17

Orăștie: 11 18

► HOROSCOP

Modul în care te porți cu persoana iubită o rănește. Vrei să ai ul
timul cuvânt, să știi în permanență ce se întâmplă cu celăldlt. 
Orice relație are nevoie de un lider care să traseze direcția princi
pală de evoluție, dar (ine cont și de necesitățile celuilalt atunci

Nu ești entuziasmat de etapele următoare ale unei acțiuni în care 
ești implicat. Ai impresia că nu va mai fi interesant, față de începu
tul ce părea de-a dreptul promițător. Dacă ar apărea un detaliu cât 
de mic care să te trezească din această monotonie, ai fi capabil de 
mari reușite, dar așa, iți consumi energia inutil pe fleacuri. Mobili- 
zează-te și caută noi proiecte!

Este o zi în care ești foarte solicitat la nivel intelectual. Trebuie 
să fii atent latdetalii, la cifre, la documente, pentru că nu ai voie să 
greșești. Ești în fața unei decizii, dar nu trebuie să te arunci la 
prima idee care iți vine. Pentru moment, analizează situația și ia o 
decizie când ești sigur de alegerea făcută.

Ceea ce se petrece acum în preajma ta nu are nicio importanță 
pentru tine. Ești chiar plictisit de rutina zilnică, de aceleași treburi 
de care te ocupi iar și iar, de aceea îți îndrepți atenția spre o țintă 
mult mai îndepărtată în timp ca lipsa de evenimente din prezent. 
Ceea ce va urma în viața ta pare mult mai incitant și faci tot posi
bilul să afli, pe diverse căi, ce va fi...

Este o zi perfectă pentru divertisment dar și pentru treburi se
rioase. Toată lumea râde, glumește, se simte bine, dar nu uita că to
tuși săptămâna abia începe. Nu uita de responsabilitățile de 
serviciu care trebuie îndeplinite iar șeful e atent la ce se întâmplă 
în firmă.

Joci un rol stimulativ asupra unui prieten care s-a lăsat copleșit 
de pesimism. Nu suporți să-l vezi în această stare și, pentru că tu ai 
energie și pentru el, îl iei de o aripă și îl tragi după tine în sus. Ești 
un prieten adevărat, care intervine concret în viața cuiva care nu 
are forța de a depăși un hop dificil. II impingi de la spate și îl 
obligi să lupte până ce îl aduci la liman!

când îți faci planuri care vă privesc pe amândoi

Bancurile zilei
© © ©

Iepurașul stătea pe un butuc și 
scria de zor ceva. Trece vulpea prin zonă 
și îl întreabă:

- Ce scrii acolo, iepurașule?
- O lucrare științifică despre cum 

iepurașii mănâncă vulpi.
- Ceeee?!
La care iepurașul impasibil:
- Vino să-ți arăt...

Vine lupul pe lângă butucul iepu

rașului.
- Ce scrii acolo, iepurașule?
- O lucrare științifică despre cum 

iepurașii mănâncă lupi.
- Ceeee, ai înebunit?!
La care iepurașul impasibil:
- Vino să-ți arăt...

Trece prin apropiere ursul:
- Ce scrii acolo, iepurașule?
- O lucrare științifică despre cum 

iepurașii mănâncă urși.
- Ceeee, nu ești sănătos la cap?!

COTIDIAN DEPENDENT.,. DE CITITORI

Azi, nu te mai uiți în urmă și porți pică celui care te-a jignit, 
încât nu vrei să-i oferi șansa de a da explicații. Totul a avut la ori
gine o banală neînțelegere, dar dacă tu închizi complet ușa spre re
conciliere, cum ai vrea să se repare situația? încearcă să 
reconstitui firul evenimentelor, și poate vei reveni la gânduri mai 
pașnice.

Un colaborator mai tânăr are nevoie de sfatul tău și nu știe cur 
să te abordeze. Oferă-i ajutorul fără să aștepți de la el recunoștin,- 
veșnică, pentru că tu deții informația de care are el nevoie și ar tre
bui să i-o oferi pe gratis. Ai trecut și tu, cândva, printr-o situație si
milară lui și ai ocazia de a te revanșa. •

Nu te simți în largul tău într-un mediu în care se discută despre 
lucruri pe care tu nu le stăpânești foarte bine. Fii rezervat și pru
dent în toate planurile tale și vei lua cele mai bune alegeri, ca 
atare nu te băga unde nu-(i fierbe oala și nu-ți da cu părerea des
pre domenii sau subiecte despre care n-ai habar.

Ești sceptic cu privire la evenimentele următoare, nu pentru că ai 
fi descoperit tu vreo fisură în cursul lor, ci pentru că ești puternic 
influențat de anturaj. Dacă ceilalți o duc rău, nu trebuie să iei pe 
umerii tăi problemele lor, pentru că fiecare are viața lui. Contează 
pe sprijinul necondiționat al familiei.

Nimeni nu te întrece când vine vorba de a-ți exprima cu talent un 
punct de vedere. Ziua este perfectă pentru a-ți lărgi cercul de cu
noștințe, pentru că, oriunde te afli tu, atragi imediat privirile și 
lumea roiește în jurul tău. Ești în centrul atenției, pentru că îți face 
plăcere să discuți și să socializezi.

Crizele, oricât de grave ar părea pe moment, au o rezolvare. 
Chiar dacă acum ți se pare că totul e pierdut și ești gata să aluneci 
spre depresie, ascultă la lumea din jur. Orice sfat este binevenit în 
momentele de criză, totul e să nu cauți în spatele lor doar detaliile 
negative. Adună informații de la toți cei care sar să te ajute.

La care iepurașul impasibil:
- Vino să-ți arăt...

La două sute de metri mai departe, 
într-o peșteră care zac ciolane de vulpe și 
lup. Alături, leul roade o labă de urs...

Morala: "Nu tema lucrării tale ști
ințifice e importantă, ci cine este îndrumă
torul tău de proiect!"

© © ©

Un bărbat la librărie către vînzătoare:

- Aș dori cartea cu titlul "Superiorita
tea bărbatului față de femeie"!

- Utopie și SF-uri la etajul 1, vă rog!

© © ©

Bulă, ce ai vrea să îți scrie pe cruce, 
după ce mori?

- Ceva simplu și concis.
- Ca de exemplu?
- Vin imediat!
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Noi am fost mai ate nți în ce privește politica managementului, am îmbunătățit 
procedurile de lucru din producție, am investit în utilaje moderne, am făcut
training managerilor.

Marca DHS - lider pe piața românească

Investitorii de la S.C. Euros- 
port DHS S.A. au sărbătorit, 
sâmbătă, la sediul societății de 
pe strada Sântuhalm, alături 
de invitați din lumea întreagă, 
zece ani de activitate în județul 

nedora. In acest cadru fes
tiv s-a desfășurat expoziția 
„Bike Fest”, care a fost vizitată 
de invitați și colaboratori din 
Olanda, Taiwan, Portugalia, 
Japonia, Germania, Polonia. 
Expoziția se află la cea de-a 
doua ediție.

în anul 1999 la Petroșani lua fi
ință S.C. Eurosport DHS, o mică fa
brică de biciclete. Golul existent pe 
piața românească de biciclete a deter

minat un grup de oameni de afaceri chi
nezi să investească în acest domeniu. 
Impunându-se pe piața românească cu 
produse pentru copii, biciclete, produse 
de fitness de o excelentă calitate, marca 
DHS a devenit lider pe piața româ
nească și astfel s-au*pus bazele celei 
mai mari fabrici de profil din România.

Promoție
în cinstea aniversării

Eurosport DHS a prezentat vizi
tatorilor colecția de toamnă și iarnă 
2010 pentru îmbrăcămintea casual și 
sport. Cumpărătorii au putut achizi
ționa, de la standurile expoziției, pro
duse mai ieftine cu 20 la sută decât în 
mod obișnuit. Reducerea a fost făcută 
în cinstea aniversării celor zece ani de 
activitate. De asemenea, Eurosport 
DHS a scos pentru cumpărătorii din ca
drul expoziției o serie limitată de bici
clete, care au avut prețul redus cu 60 la 
sută. ’’Doresc să mulțumesc tuturor co
laboratorilor, în numele companiei, 
pentru eforturile și sprijinul acordat 
până în prezent. Anul 2009 este un an 
aparte, din cauza crizei economice glo- 
bale/Multe companii au dispărut, altele 
au trecut printr-o perioadă dificilă, dar 
sunt și companii care au crescut și s-au 
dezvoltat. Noi am fost mai atenți în ce 
privește politica managementului, am 
îmbunătățit procedurile de lucru din 
producție, am investit în utilaje mo
derne, am făcut training managerilor. 
Toate acestea au avut un scop: acela de 
a crește capacitatea de apărare împo- 
triya crizei, pentru a ne putea pregăti

-•.±

Yang Xi, 
vicepreședintele Eurosport DHS
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pentru noile oportunități de dezvoltare 
astfel încât, atunci când economia își va 
reveni după criză, noi vom avea o im
agine mai puternică pe piață.”, a decla
rat Yang Xi, vicepreședintele 
companiei Eurosport DHS.

„Ne dorim 
o sută de ani 
DHS în România”

Roadele muncii și a eforturilor 
depuse de S.C. Eurosport DHS, în cei 
zece ani de activitate nu au întârziat să 
apară: numărul angajaților a crescut de 
20 de ori față de anul 1999, iar investi
țiile în utilaje s-au majorat. Dovada 
succesului mărcii DHS pe piața româ
nească se poate observa și după produc
ția de biciclete, producție care a crescut 
de o sută de ori, cota de piață a produ
selor DHS fiind de 75 la sută. S.C. Eu
rosport DHS S.A. produce și 
proiectează sub marca DHS, biciclete 
și componente de cea mai bună calitate 
tehnică. Produsele sunt vândute nu doar 
pe piața internă, ci și în vestul Europei.

Pentru a putea concura cu brandurile 
internaționale cunoscute, Eurosport 
DHS a ales să distribuie pe piața româ
nească bicicletele GT, având ca parte
ner firma germană Prophete GMBH. în 
calitate de partener care deține 40 la 
sută din acțiuni, Prophete GMBH a 
contribuit cu capital și cu experiența de 
o sută de ani dobândită în Germania. 
„Ne dorim ca produsele Eurosport DHS 
să fie cunoscute pe întregul continent 
european și să putem sărbători ca și 
partenerul nostru german, o sută de ani 
DHS made in Romania”, a mai adăugat 
Yang. Xi. Până acum S.C. Eurosport
S.A. a investit în România aproximativ 
18 milioane de euro, bugetul pentru 
anul viitor fiind de două milioane de 
euro.

Maria Florescu

Maghiarii nu migrează 
corespunzător 
în UDMR Hunedoara

- luliu Winkler acuză imobilitatea politicienilor ma
ghiari din organizațiile locale din județul Hunedoara. Par
lamentarul european luliu Winkler a fost reales, sâmbătă, 
pentru un nou mandat de doi ani, în funcția de președinte 
al Organizației Județene Hunedoara a UDMR.

Cu acest prilej, Winkler a anunțat că, în următoa
rele 45 de zile, se vor organiza alegeri în fiecare dintre cele 
16 organizații locale ale UDMR Hunedoara, exprimându- 
și speranța ca procesul electoral intern să aducă o nouă di
namică în cadrul organizației. "Deși, în ultimii doi ani, am 

avut alegeri la fiecare jumătate de an, se simte o anumită 
lipsă de dinamism în cadnil organizațiilor locale. (...) Tre
buie să ne adresăm tuturor maghiarilor din județ, și acelora 
care trăiesc în condiții sociale dificile, dar și acelora care 
sunt dezamăgiți de nivelul scăzut la care s-a ajuns să se 
facă politică în România, precum și celor care cred că ade
rarea la Uniunea Europeană nu a adus rezultatele așteptate. 
Avem nevoie de un clopoțel al cărui sunet să-i aducă la noi 
pe toți acești oameni, trebuie să le amintim că efortul depus 
de ei va fi răsplătit din plin de energia pe care ți-o dă co
munitatea”, a declarat liderul UDMR Hunedoara.

luliu Winkler a subliniat că își dorește ca tinerii ma
ghiari din Hunedoara să se implice mai mult în viața orga
nizației.

Maria Florescu

-^Sfântul Zilei
Preacuviosul Hariton a viețuit în cetatea Iconiei din eparhia Licao- 
niei, în vremea împăratului Aurelian, prigonitorul de creștini. Și când 
a ieșit porunca împărătească să se închine și să jertfească toți creștinii 
idolilor, Hariton s-a arătat credincios Dumnezeului său.

Fiind legat și dus în fața dregătorului, cuviosul s-a arătat neîndu
plecat în crezul că Hristos este Dumnezeul, pentru care a fost bătut cu vi
nele fără de milă și întemnițat. Dar Domnul i-a dat lui putere și tărie, 
tămăduindu-l și văzând aceasta dușmanii l-au luat iară și i-au ars trupul 
cu făclii. Tocmai în vremea aceea își găsi moartea împăratul pedepsit de 
urgia lui Dumnezeu, iar Cuviosul Hariton scăpă, împreună cu alți creștini 
din temniță. Și pe dată întoarse spatele lumii acesteia, purtându-și Crucea

Cuviosul Hariton Mărturisitorul
întru credința cea adevărată. Urmând calea ce alesese, pe când se găsea 
aproape de Ierusalim, fu prins de tâlhari și dus într-o peșteră. După ce îl 
legară, lotrii plecară să facă încă nelegiuri la drumul mare. Atunci intră 
în peșteră un șarpe și găsind un vas cu vin își vărsă în el tot veninul. Iară 
tâlharii întorși însetați de la prădăciunile lor, băură vinul și muriră toți. 
Sfântul Hariton se dezlegă atunci cu ajutorul lui Dumnezeu și luă avuția 
din acea peșteră împărțind-o săracilor. Și cu ce-i rămase preschimbă peș
tera într-o Biserică și dintr-o piatră uscată iscă un izvor de apă. Iar la 
acel locaș se strânseră mulți monahi și mulți neputincioși, căci Cuviosul 
Hariton se arătă bun păstor de suflete și lecuitor de boli până ce adormi 
întru Domnul.
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De la începutul acestui an, viteza în exces sau neadaptată ta condițiile de drum a fost
& cauza principală a 60 de accidente rutiere grave, în care 11 persoane au decedat.

Recompense 
pentru olimpicii 
speciali

Acțiune preventivă și amenzi pe DN7
Vineri, în ședința Con

siliului Județean Hunedoara s- 
a aprobat, prin unanimitate de 
voturi, Proiectul de Hotărâre 
privind aprobarea asocierii 
C.J. Hunedoara cu Centrul de 
Pedagogie Curativă Simeria 
în vederea finanțării și realiză
rii în comun a unei acțiuni ex- 
tracurriculare.

Din bugetul propriu al 
județului s-au alocat 4.000 lei 
pentru acțiunea educativ - 
sportivă ’’Cărări vechi spre 
drumuri noi”, desfășurată la 
Sânt Antioco - Sardinia (Ita
lia), luna aceasta, pentru cei 
patru elevi participant ai cen
trului și însoțitorii acestora.

Georgiana Giurgiu

Inter Petrila 
a primit bani 
de la CJ Hunedoara

Tot în ședința de vineri a 
Consiliului Județean Hunedoara 
s-a aprobat și Proiectul de Hotă
râre privind asocierea Consiliului 
cu Clubul Sportiv Inter Petrila în 
vederea finanțării și realizării în 
comun a unei acțiunii sportive 
’’Cupa Europei la popice”. Com
petiția va avea loc la Skopje (Ma
cedonia) în perioada 29.09.2009 
— 04.10.2009. Din bugetul jude
țului Hunedoara s-au alocat 
15.000 lei pentru echipa care ne 
va reprezenta la ’’Cupa Europei 
la popice”. Interiștii din Petrila s- 
au clasat pe locul doi în Liga Na
țională s-au calificat în Cupa 
Europei la popice. Palmaresul 
echipei de popice a Clubului 
Sportiv Inter Petrila este impre
sionant. Interul a fost dublă cam
pioană națională a României în 
anii 2000 și 2004, iar în anii 
2003, 2006 și 2007 s-a clasat pe 
locui secund.

Georgiana Giurgiu

La sfârșitul săptămânii trecute, 
polițiștii hunedoreni au desfă
șurat o acțiune preventivă vi
zând creșterea gradului de 
siguranță rutieră prin dimi
nuarea excesului de viteză. 
Acțiunea a avut loc pe DN7, pe 
raza localității Mintia, și a fost 
susținută de polițiști ai Com-

partimentil- 
lui Analiză 
și Prevenire 
a Criminali
tății și cei ai Serviciului Rutier 
Polițiștii au distribuit pliante 
cu caracter preventiv, dar au 
pus și aparatul radar la treabă 
pentru a-i prinde pe șoferii

care nu respectă regimul de vi
teză pe drumurile publice.

Polițiștii au distribuit 150 de 
pliante prin care motocicliștii, condu-

Patru medalii pentru România 
la Special Olympics Italia 
în perioada 12-19 septembrie 
2009 s-a desfășurat competiția 
sportivă internațională „Cărări 
vechi spre drumuri noi”, com
petiție organizată de Special 
Olympics Italia în localitatea 
Sânt Antioco - Sardinia. La 
acest eveniment au participat 
patru copii și tineri instituțio- 
nalizați aflați cu măsură de 
protecție în trei centre aparți
nând Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara și școla
rizați la Centrul de Pedagogie 
Curativă Simeria.

un singur centru care să reprezinte 
România: Centrul de Pedagogie Cu
rativă (C.P.C.) Simeria. Aici au fost 
prpgătiți copiii și tinerii care au repre- 
zintat țara noastră la competiția din 
Italia. Echipa română a fost formată 
din doi tineri de la Casa Familială 
pentru Copilul cu Handicap Hune
doara, un copil de la Casele Familiale 
Orăștie și un tânăr, campion Special 
Olympics România, de la Centrul de 
Integrare prin Terapie Ocupațională 
(C.I.T.O.) Simeria. Sportivii au fost 
antrenați de trei profesori de la C.P.C. 
Simeria.

cătorii de autoturisme, autocare și ca
mioane au fost avertizați asupra conse
cințelor grave ale nerespectării limitelor- 
de viteză pe drumurile publice. Acțiu 
nea s-a desfășurat sub sloganul „Ai o 
singură viață, nu o pierde pe drum!”.

11 victime 
pe șoselele județului

întrucât au constatat și două în
călcări ale legislației rutiere, polițiștii 
au aplicat două sancțiuni contravențio
nale: una pentru depășirea vitezei legale 
de deplasare în localitate (amendă în 
valoare de 240 lei și două puncte de pe
nalizare) și una pentru efectuarea unei 
depășiri neregulamentare.

Conducătorul auto care a efec
tuat depășirea neregulamentară a fost 
sancționat cu o amendă de 300 lei și i- 
a fost reținut permisul de conducere în 
vederea suspendării pe o perioadă de 30 
de zile.

De la începutul acestui an, vi
teza în exces sau neadaptată la cc
țiile de drum a fost cauza principa a 
60 de accidente rutiere grave, în care 11 
persoane au decedat, iar alte 60 au fost 
rănite grav.

în vederea partici

pării la- aceste jocuri 
olimpice, Special Olym
pics România a desemnat

Trofeu personalizat 
pentru sportivul 
din Orăștie

4

Atât partea tehnică a echipei 
române, cât și sportivii au reprezentat

România în mod 
onorabil și au fost 
apreciați pentru 
comportamentul 
șportiv de care au 
dat dovadă, pentru 
dăruirea și seriozita
tea cu care au con
curat, fi in?
încurajați în perma
nență de participan- 
ții la competiție. La 
întrecerile de acest 
gen toți sportivii 
sunt apreciați pentru
munca lor și răsplătiți cu premii. Cei 
doi tineri de la Casa Familială pentru 
Copilul cu Handicap Hunedoara au 
câștigat câte două medalii (la fotbal și 
bocce), tânărul olimpic de la CITO 
Simeria a câștigat trei medalii (la fot
bal, bocce și înot), iar copilul care a 
reprezentat Casele Familiale Orăștie

a câștigat trei premii (la fotbal, bocc 
și înot) și un trofeu personalizat și in 
scripționat cu numele său pentru preș 
tația deosebită de care a dat dovadă î 
competiție.

Maria Floresci

Patru comune au primit ajutor financiar 
de la Consiliul Județean
Consilierii județeni au votat, în șe
dința de vineri a Consiliului Jude
țean, un proiect prin care sunt 
suținute financiar patru comune 
aflate în dificultate financiară. Co
munele Vălișoara, Sălașul de Sus, 
Teliucu Inferior și Șoimuș au primit 
câte 30.000 de lei din fondul de re
zervă al Consiliului Județean.

Primarul Comunei Vălișoara a cerut 
ajutor financiar ca să amenajeze un teren de 
fotbal, în condițiile îji care Primăria nu are su
ficiente fonduri pentru realizarea acestui 
obiectiv.

La Teliucu Inferior, primarul Daniel 
Pupeză are nevoie de ajutor pentru a susține 
Centrul de afaceri pe care Primăria l-a preluat 
în vara acestui an.

Primarul Comunei Șoimuș are nevoie 
de banii Consiliului Județean ca să scape de 
niște datorii mai vechi. Primăria Șoimuș a an

gajat mai multe lucrări pe parcursul anului 
2008 și a rămas cu facturile neachitate.

Primarul Comunei Sălașul de Sus a so
licitat acordarea unui ajutor financiar necesar 
asigurării fondurilor pentru cofinanțarea pro
iectului “Alimentare cu apă și canalizare în sa
tele Mălăiești, Sălașul de Sus, Sălașul de Jos 
șr Ohaba de Sub Piatră”. Consilierii județeni 
au aprobat ajutorul financiar pentru cele patru 
comune cu unanimitate de voturi.

Cătălin Rișcuța



Mircea Moloț Ie-a recomandat primarilor ca, până la 1 noiembrie 
să se decidă ce fac cu cotizațiile față de Asociația Salvital. Cei care nu plătesc 
nu vor mai beneficiu de serviciile SMURD.
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O prostie spusă în numele tatălui bagă SMURD-ul în comă

Pe unii primari îi doare-n bască de plebe

Primarii care nu își plătesc 
cotizația pentru serviciul 
SMURD își omoară alegăto
rii cu zile. Deputatul Cri
stian Resmerită ar vrea să 
fie predat serviciul SMURD 
în ograda Inspectoratul pen
tru Situații de Urgență. Ini
țiativa a provocat reacții 
violente în ședința de vineri 
a Consiliului Județean.

Președintele „Salvital”, Petru 
Mărginean, consideră inițiativa de
putatului drept una „de familie”, în 
sensul că deputatul încearcă să îl 
scape pe tatăl-său (primarul din Lu- 
peni) de datorii. Moloț a fost și mai 
tranșant și a etichetat inițiativa dem
nitarului drept „o prostie”. Primăria 
condusă de tatăl deputatului Cri
stian Răsmeriță are cele mai mari 
datorii, unele dobândite încă din 
2007, către Asociația „Salvital”, 
asociație care coordonează serviciul 
SMURD în județul Hunedoara. De

putatul a cerut doctorului Raed Ara
fat să ia „povara” SMURD de pe 
spinarea primarilor.

Deputatului 
îi merge mintea. 
Insă foarte puțin

Mircea Ioan Moloț, președin
tele Consiliului Județean, crede că ini
țiativa demnitarului PSD este nătângă. 
„Prima dată ar fi trebuit să vină să se in
tereseze, să discute cu oficialitățile lo
cale, să vadă cum au fost obținute 

aceste dotări, pentru că acestea n-au 
picat din cer, ci printr-un efort pe care- 
1 face Consiliul Județean de câțiva ani 
în dorința de a ajuta cât mai multă 
lume, de a nu ajunge în situații critice. 
Dar... atât îl duce mintea și atâta face”, 
a declarat Moloț. De asemenea, preșe
dintele „Salvital”, Petru Mărginean, 
consideră inițiativa deputatului Resme- 
riță drept o ipocrizie. „Nu cred că este 
normal ca anumiți deputați să meargă 
pe la domnul subsecretar de stat Raed 
Arafat, să încerce să vadă cum poate să 
nu mai plătească un anumit primar, să 
treacă Salvitalul la Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență-(ISU). Nu este o 
problemă dacă se dă o lege ca Salvital 
să treacă la ISU. Este vorba de ipocrizia 
cu care o face acest deputat mergând la 
dr. Raed Arafat, nespunându-i că, de 
fapt, tatăl lui (primarul de la Lupeni n. 
red.) are datorii din 2007 la Salvital, 
când nici nu se punea problema crizei 
financiare în România.”

Acei primari care 
disprețuiesc plebea

O parte dintre primarii hunedo- 
reni refuză să-și achite datoriile către 
„Salvital”. Mircea Moloț le-a recoman
dat primarilor ca, până la 1 noiembrie 
să se decidă ce fac cu cotizațiile față de 
Asociație. Cei care nu plătesc nu vor 
rfiai beneficia-de serviciile SMURD. 
Practic, locuitorii acelor zone nu vor 
mai putea beneficia în timp util de ser
viciile de intervenție rapidă și descar- 
cerare, atunci când fiecare secundă 
pierdută contează enorm. Consiliul Ju
dețean Hunedoara și primăriile Deva, 
Hunedoara și Petroșani se achită de 
obligațiile financiare față de Salvital.

Primăria Lupeni conduce în 
topul datornicilor către Salvital, cu res
tanțe de 202.495 de lei. în acest top al 
datornicilor urmează Primăria Vulcan 
(115.392 lei), Ilia (82.478 lei), Simeria 
(66.427 lei), Vața de Jos (23.384 lei). 
Geoagiu (17.070 lei) Uricani (13.514 
lei), Șoimuș (11.704 lei), Aninoasa 
(10.000 lei), Bănița (10.000 lei) și Pe- 
trila (7.232 lei).

Georgiana Giurgiu

GUVERNUL ROMÂNIEI

Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul 
nr. 3891, cu titlul: Promovarea potențialului turistic al 

Obiectivului “Zona urbană Dealul Cetății 
și centrul istoric al municipiului Deva” PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Locuinței, in calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul 
Operațional Regional 2007-2013, 
Ministerul Turismului - Direcția Ge
stionare Fonduri Comunitare pentru 
Turism, în calitate de Organism In
termediar pentru Programul Opera
țional Regional 2007-2013 și 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Municipiul Deva au semnat, în data 
de 27.08.2009, contractul de finan
țare pentru proiectul Promovarea po
tențialului turistic al Obiectivului 
“Zona urbană Dealul Cetății și cen
trul istoric al municipiului Deva ”, în 
valoare de 999.183,50 LEI care va 

avea ca rezultat dezvoltarea econo
mică integrată durabilă a turismului 
și a activităților conexe în Municipiul 
Deva, Regiunea de Dezvoltare Vest.

Proiectul, finanțat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională, 
prin Programul Operațional Regional 
2007-2013, Axa prioritară 5 “Dezvol
tare durabilă și promovarea turismu
lui”, Domeniul major de Intervenție 5.3 
- Promovarea potențialului turistic și 
crearea infrastructurii necesare în sco
pul creșterii atractivitații României ca 
destinație turistică, Operațiunea - Dez
voltarea și consolidarea turismului in

tern prin sprijinirea promovării produ
selor turistice și a activităților de mar
keting specifice, va fi implementat în 
perioada august 2009-august 2012 
la Deva.

Valoarea totală a proiectului 
este de 999.183,50 LEI din care va
loarea finanțării nerambursabile 
(din Fondul European de Dezvoltare 
Regională și bugetul național) este de 
821.877,00 LEI.

Prin implementarea acestui pro
iect se dorește ca unele din punctele 
slabe din turism, identificate în Planu
rile de Dezvoltare locală, județeană și 

regională (lipsa de informare, hărți tu
ristice, lipsa de organizare și cooperare 
în ceea ce privește promovarea) să fie 
transformate în oportunități și premise 
ale dezvoltării durabile a municipiului 
Deva.

Aceste acțiuni se regăsesc ca 
priorități în dezvoltarea turismului și în 
Cadrul Strategic Național de Referință.

Realizarea acestui proiect este 
benefică județului Hunedoara atât din 
punct de vedere al rentabilizării punerii 
în valoare a potențialului turistic natu
ral, istoric și cultural cât și din punct de 
vedere al asigurării unei creșteri econo
mice reale. •

Se intenționează atragerea de 
noi investiții în turism ceea ce va crea 
condiții pentru asigurarea de noi locuri 
de muncă și în sectoarele economice 
conexe turismului.

Beneficiar: Unitatea 
administrativ-teritorială 

Municipiul Deva

Reprezentant legal: 
MIRCIA MUNTEAN - Primar, 

Deva, Piața Unirii nr. 4, 
tel. 0254 218 325; 
fax. 0256 226 176

Regie
Ihlțfcrtfvtf locul6. Dervoltore raționalii.
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Prințesa și președintele Franței
Fostul președinte al Franței 
Valery Giscard d'Estaing și-a 
"trasformat dorințele în reali
tate" cu ajutorul romanului de 
dragoste "La Princesse et le 
President", roman care va fi 
lansat pe 1 octombrie în 
Franța.

în paginile scrise liric, Valery 
Giscard d'Estaing aduce în scenă re

lația amoroasă dintre "președintele" 
Jacques-Henri de Lambertye și o 
prințesă britanică, înșelată de soț. 
"Este un roman în care prințesa Diana 
este personajul principal. Am încercat 
să o redau așa cum era când am cu
noscut-o", spune fostul președinte.

Promisiune onorată

întrebat despre relațiile perso

nale cu Diana, fostul președinte a re

cunoscut că "a cunoscut-o puțin" dar 
totuși "într-un climat bazat pe încre
dere".

Ideea romanului a aparținut 
prințesei, care în 19^4, îi povestea 
despre istoriile de amor dintre condu
cătorii de state, impulsionându-1 să 
scrie despre asta. "De ce nu scrieți o 
carte despre acest subiect?", l-ar fi în
trebat Lady Diana pe președintele de 
atunci al Franței. Mai mult, în vara lui 
1997, relatează, Giscard d'Estaing , 
prințesa i-ar fi cerut vești despre 
carte. "Șase săptămâni mai târziu, a 
murit în condiții tragice. Am conside
rat că i-am făcut o promisiune de care 
trebuie să mă achit", povestește acum 
fostul președinte.

Povestea 
prințesei rănite

Valery Giscard d'Estaing își 
povestește istoria de iubire, într-un 
volum prevăzut să apară în această 
toamnă, care pune în scenă legătura 
romantică dintre un președinte al Re
publicii de la mijlocul anilor 80 și o 
prințesă britanică frumoasă, celebră și

nefericită în mariaj. în cartea lui Gis
card, intitulată simplu "Prințesa și 
Președintele", șeful de stat poartă nu
mele Jacques-Henri Lambertye, iar 
femeia gândurilor sale se numește Pa
tricia, prințesa de Cardiff, „oraș situat 
în țara Galilor”.

Cartea se deschide cu un epi
graf intrigant: "Promisiune ținută",

care ne duce cu gândul la ideea că Va
lery Giscard d'Estaing se achită de o 
datorie, dincolo de timp. Romanul se 
încheie cu o frază la fel de miste
rioasă: „Mi-ați cerut permisiunea de 
vă scrie istoria”, mi-a spus ea. „V-o 
dau! Dar să-mi faceți o pron 
siune...".

Robbie Wiliams e depresiv
Cântărețul britanic Robbie Williams a 
mărturisit, pentru prima dată, că a fost pe 
punctul de a muri din cauza dependenței 
de medicamente antidepresive, înainte de a 
se interna într-o clinică de dezintoxicare, 
în februarie 2007, când a împlinit 33 de 
ani, relatează The Sun. Cântărețul a spus 
că s-a internat în momentul în care moar
tea „îi bătea” la ușă.

Fosta lui prietenă, Lisa d'Amanto, a dezvăluit 
:ă Williams era dependent de medicamente antide- 
iresive, iar în prezent însuși cântărețul mărturisește

cât de tristă a fost viața lui în timp ce era dependent. 
Perioada de dependență a durat circa trei ani. Robbie 
Williams nu s-a dus la dezintoxicare doar pentru că 
viața îi scăpa ușor de sub control. Era foarte grav. "A 
trebuit să-mi bată moartea la ușă să mă ajute să iau o 
decizie", a declarat cântărețul.

Robbie încă se teme

"Am un caracter autodistructiv, dar mă îm
piedică asta să fiu fericit? Nu", a spus artistul, care a 
ajuns, joi, la New York, cu iubita lui, Ayda Field.

Cântărețul a subliniat importanța rolului pe 
care l-a avut Ayda în recuperarea lui. "Nu a încercat 
să mă schimbe și, pur și simplu, m-a făcut mai bun", 
a spus el. Robbie Williams va cânta alături de foștii 
săi colegi din trupa Take That, la Londra, luna vii
toare, într-un concert caritabil care va fi organizat de 
fundația Children in Need la Royal Albert Hall.

Noul său single "Bodies" va fi lansat în ma
gazine pe 12 octombrie, urmând ca, pe 9 noiembrie, 
să apară pe piață și albumul din care face parte, "Rea
lity Killed The Video Star". După ce a părăsit trupa 
Take That, Robbie Williams a avut succes în cariera 
lui solo, reușind să vândă peste 55 de milioane de al
bume pe plan mondial.

Cântărețul britanic a trăit în ultimii ani la Los 
Angeles, după ce s-a externat, în martie 2007, dintr- 
o clinică de tratare a dependenței de medicamente.

Robbie, în vârstă de 35 de ani, este pasionat 
de viața extraterestră și susține că a văzut trei OZN- 
uri până în prezent.
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Prințesa Caragea nășește 
un copil cu sânge românesc
Prințesa Briana Caragea a decla
rat că a acceptat să o nășească pe 
Aiyana-Lee Anderson nu pentru 
legătura micuței cu regele muzicii 
pop, ci pentru că are sânge româ
nesc.

în urmă cu patru luni, Aiyana-Lee i-a 

dedicat regelui muzicii pop o melodie, prin

care superba sa voce s-a făcut auzită în în
treaga lume. Presa anunța că fetița, în vârstă 
de nouă ani, este de origine română și e și 
rudă îndepărtată cu Michael Jackson. "Fetița 
a fost botezată în Marea Britanie, unde s-a 
născut, însă Nicole, mama ei, a dorit să-i pre
gătească o ceremonie de mulțumire și bine
cuvântare în România", a declarat Prințesa 
Caragea. "Până acum, m-am ferit să am fini. 
O consider o responsabilitate morală și spi
rituală. Cu toate acestea, am îndrăgit-o foarte 

mult pe fetiță și cred că este momentul 
să fac acest pas. Aș vrea să-i ofer dra
gostea României, să o ajut să se simtă 
bine la noi în țară", a mai spus Prințesa. 

Se pare că și Dan Diaconescu a 
răspuns "cu mare drag" la propunerea 
de a fi părintele spiritual al talentatei 
Aiyana-Lee Anderson.

Cât despre cadouri, Prințesa 
Briana Caragea a declarat că îi va oferi 
micuței lucruri potrivite pentru vârsta 
ei.

Bratara antiviolentâ
9 9

Femeile agresate de soți vor 
fl protejate, printr-un sis
tem GPS, de bărbații care 
le agresează, violându-le 
spațiul intim protejat de 
lege. "Invenția" îi vizează 
pe francezii care au fost gă
siți vinovați de violență do
mestică. Astfel, din 2010, 
aceștia vor purta o brățară 
care o anunță pe femeie de 
încălcarea perimetrului sta
bilit de lege.

O brațară nu depășește 
dimensiunile unui ceas, are in

tegrat un sistem GPS și va costa 
9.000 de euro. Femeile vor 
purta la rândul lor un dispozitiv 
prin care vor fi alertate de in
tenția bărbaților de a se apropia 
de ele. în 2008, peste 150 de 
femei din Franța au fost ucise 
de soții lor, iar în perioada 2006 
- 2008, aproximativ 330.000 
de femei au fost agresate de 
partenerii de viață.

Sistemul a fost aplicat și 
în Spania, unde a determinat 
scăderea cu 14 puncte procen
tuale a deceselor cauzate de 
violența conjugală. Pentru înce
put, programul pilot va fi apli

cat într-o singură regiune a 
Franței, urmând să fie extins în 
toată țara, în funcție de rezul
tate.

http://www.depoz4u.ro
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„Mă mir că au ajuns ta grădina zoologică atâția politicieni fiind 
vorba despre doi tigrii, de obicei aceștia sunt interesați doar de lei. 
Probabil criza economică e de vină

Două feline au evadat de la Zoo Hunedoara

Tigrii consumatori de stupefiante
au ajuns după gratii

r k

A• •
Doi tigri de ta grădina zoolo
gică din Hunedoara au reușit 
să dezamăgească presa avidă 
de senzațional. Cele două fe
line au evadat vineri după- 
masă din cușcă și, în loc să 
plece la plimbare prin oraș sau 
să sfâșie câțiva vizitatori, nu 
nju găsit altceva mai bun de 
făcut decât să se ascundă în 
tufișuri undeva lângă cușca 
din care tocmai au evadat. 
După șapte ore de agitație, 
timp în care tigrii au fost atent 
observați de cele mai înalte 
fețe ale administrației publice, 
' ‘’știa au fost „reîncarcerați”.

Conducerea grădinii zoologice 
susține că dacă animalele ar fi fost 
flămânde situația s-ar fi rezolvat 
foarte ușor putând fi momite înapoi în

Dacă administrația publică din 
municipiul Hunedoara nu a reușit până 
acum să aducă în centrul atenției Gră
dina Zoologică din localitate, doi tigri 
s-au gândit că ar fi momentul ca pe 
toate canalele media să se vorbească 
despre această instituție. Felinele au 
evadat, cu complicitatea unor copii care 
le-au deshis cuștile. Din momentul în 
care a fost observată lipsa celor doi tigri 
din cușcă a început o adevărată isterie. 
Vizitatorii au fost evacuați, cineva, nu 
se știe cine, a anunțat presa, la fața lo
cului s-au deplasat o-mulțime de perso
nalități din conducerea județului și a 
municipiului Hunedoara, în frunte cu 
prefectul Gabriel Samoilescu și vicepri- 
marul Dan Robert. Vânătorii cu carnete 
de partid de toate culorile, care au aflat 

de isprava celor două feline s-au pre
zentat la fața locului. Spre ghinionul 
lor sezonul la vânătoare de tigri în 
România nu a fost deschis oficial.

Alergătura 
după tranchilizante 

cușcă cu câte o halcă de came. 
Dar cu acestea au fost hrănite în
ainte de a evada, așa că au prefe
rat să-și facă siesta la umbra unor 
tufișuri din vecinătatea cuștii. 
Procedura de reîncarcerare a fe
linelor a început cu căutarea 
unor tranchilizante, cele aflate în 
dotarea instituției nefiind sufi
ciente. Mai înainte de a fi tran- 
chilizate, asupra tigrilor a fost 
aruncată o plasă adusă din afară, 
pentru că Primăria Hunedoara nu 
a dotat Grădina Zoo cu așa ceva. 
După șapte ore în care animalele 
au stat liniștite la umbră și oame
nii au alergat după diverse mate
riale directorul grădinii zoo,
Ciprian Hodor și viceprimarul hune
doarei Robert Dan s-au apropiat de tigri 
și au reușit să-i tranchilizeze. în mod fi
resc, după ce le-a fost administrată o 
cantitate suficientă de stupefiante, tigrii 
au fost aruncați după gratii din nou, 
consumul de droguri nefiind încă de- 
zincriminat.

A fost declanșată 
o anchetă

comisie care să investigheze cauzele 
care au dus la evadarea „periculoase
lor” feline din cușca de la grădina zoo
logică din Hunedoara. Rămâne de 
văzut dacă această comisie va găsi cine 
se face vinovat de proasta utilizare a 
grădinii zoologice aflată în subordinea 
Consiliului Local Hunedoara sau doar 
îi va trage de urechi pe puștii care au 
deschis ușa tigrilor.

Ca de obicei, în urma unor ase
menea evenimente a fost constituită o

Un biolog specializat în studiul 
vieții aflat la fața locului a declarat că 
este stupefiat de cele întâmplate. „Mă 
mir că au ajuns la grădina zoologică 
atâția politicieni fiind vorba despre doi 
tigrii, de obicei aceștia sunt interesați 
doar de lei. Probabil criza economică e 
de vină”.

Georgiana Giurgiu

tțjairans
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“I om trece la acțiuni specifice privind neevaluarea elevilor. Vom propune colegilor 
din Alianță să adere la această formă a FSLI. ”

i=î> Aurel Cornea

Europei de est nu are soluții cinticriză
Deficitul bugetar al României a crescut în luna august

Bugetul general consolidat a 
înregistrat un deficit de 4,5 la 
sută din Produsul Intern Brut 
(PIB) după primele opt luni 
ale anului, în urcare cu un 
punct procentual comparativ 
cu nivelul înregistrat la finele 
lunii iulie, de 3,5 la sută din 
PIB-ul revizuit, potrivit datelor 
publicate vineri de Ministeru
lui Finanțelor Publice (MFP). 
în termeni absoluți, deficitul 
bugetar a fost de 22,3 miliarde 
de lei după primele opt luni, 
rezultat din venituri totale de 
103,2 miliarde de lei și cheltu
ieli totale de 125,59 miliarde de 
lei.

Valoarea deficitului la finele 
lunii august a fost calculată luând în 
considerare Produsul Intern Brut revi
zuit de 497,32 miliarde de lei, luat în 
calcul la rectificarea bugetară. Secreta
rul de stat în MFP, Gheorghe Gher
ghina, a declarat la mijlocul lunii 
septembrie, că deficitul bugetar a ajuns 
la 4,4 la sută din PIB la finele lunii au
gust. Fondul Monetar Internațional a 
fost de acord, la începutul lunii august, 
după prima evaluare a acordului stand
by de împrumut, cu o creștere a defici
tului bugetar la 7,3 la sută în 2009, de 
la proiecția anterioară de 4,6 la sută.

Noua proiecție a pornit de la faptul că 
veniturile bugetare sunt prognozate să 
fie mai reduse în acest an cu 17 mi
liarde lei față de estimarea inițială. Ro
mânia a stabilit cu F. M. I. un deficit 
bugetar de 7,3 la sută.

Europa de Est 
încă suferă

O amenințare majoră pentru 
economia Europei de Est este sectorul 
bancar, unde avansul șomajului și pro
blemele din domeniul privat conduc la 
concluzia că împrumuturile neperfor
mante vor atinge maximul în anul 
2010, respectiv o medie de 15 la sută 
din totalul creditelor. O prăbușire a băn
cilor, controlate de instituții financiare 
din Vestul Europei, nu mai este consi
derată o posibilitate, însă sectorul ar 
putea avea nevoie de o perioadă lungă 
pentru a rezolva problemele împrumu
turilor neperformante și pentru a recon
stitui rezervele. Acest proces va întârzia 
revenirea la practicile financiare care au 
susținut creșterea economică înainte de 
criză. "Va lăsa fără accelerație creșterea 
economică din Ungaria, România, 
Ucraina, Țările Baltice sau alte state din 
regiune", potrivit unei note a grupului 
elvețian UBS transmisă investitorilor. 
Perioada cea mai dificilă s-a încheiat, 
probabil, pentru zona denumită și re
giunea "subprime a Europei", cu refe
rire la creditele ipotecare subprime din 

SUA, aflate la originea crizei financiare • 
mondiale, însă analiștilor nu le este clar, 
încă, cum vor rezolva statele din zonă 
problemele fiscale sau din sectorul ban
car în perioada următoare. Statele din 
Europa de Est au fost stabilizate de suc
cesul organizațiilor mondiale de a com
bate efectele crizei și de a asigura 
lichiditățile din piețele financiare, se 
arată în analiza Reuters. Ca urmare a 
creșterii apetitului pentru risc la nivel 
mondial, investitorii au revenit pe pie
țele din țările europene emergente. Fac
torii care s-au aflat la baza creșterii din 
perioada anterioară crizei ar putea să fi 
dispărut pentru anii următori, iar între
barea care persistă este dacă anumite 
"bombe cu ceas" din regiune ar putea fi 
cauza unor noi convulsii economice. 
"S-ar putea să intrăm într-o perioadă de 
creștere redusă sau zero, o situație care 
s-ar putea califica drept o «recesiune 
prelungită»", a spus Thomas Mirow, 
președintele Băncii Europene pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Luminița 
de la capătul crizei

Statele emergente se confruntă 
cu o cerere scăzută pentru bunurile pe 
care le exportă, șomaj în creștere și un 
sector bancar afectat încă de o panică 
oprită doar prin injecțiile masive de li
chidități ale marilor state. O succesiune 
de alegeri și discuții despre ajutoare fi

nanciare de la Fondul Monetar Interna
țional și UE vor complica eforturile de 
a rezolva creșterea deficitelor bugetare 
și a datoriei publice, respectiv de a în
curaja avansul economic. Majoritatea 
analiștilor susțin că studiile arată că cea 
mai mare parte a regiunii se află în pra
gul unei reveniri economice, după o 
contracție care a ajuns în statele cel mai 
grav afectate, ca Letonia și Lituania, 
până la o cincime din PIB.

Monedele naționale 
și-au mai revenit

Fundamentele economice 
rămân, insuficiente, iar analiștii se aș

teaptă, mai degrabă, la o revenire lentă 
la un avans solid, decât la o creștere 
susținută pe termen scurt. Măsurile de 
echilibrare a cheltuielilor trebuie imple
mentate înaintea alegerilor prezi' 
țiale și parlamentare în regiune, care au 
diminuat șansele unor reforme structu
rale, politicienii nedorind să fie asociați 
cu majorarea taxelor și reducerea chel
tuielilor bugetare. "Regiunea se con
fruntă cu o luptă grea. Ne așteptăm ca 
apetitul pentru risc să se tempereze pe 
parcursul anului următor, odată cu de
zamăgirea cauzată de ritmul recuperării 
economiei mondiale", se arată într-o 
notă a companiei de cercetare Capital 
Economics.

Profesorii niț mai pun 
note în catalog

PD-L pregătește lansarea lui Băsescu 
pentru un nou mandat la Cotroceni

Liderul Federației Sindicatelor Li
bere din învățământ (FSLI), Aurel 
Cornea, a declarat, vineri, că elevii 
nu vor fi evaluați în primul semestru 
al acestui an, notele fiind trecute 
într-un caiet, nu în catalog, urmând 
ca din semestrul al doilea să se de
cidă dacă această formă de protest va 
fi continuată, în funcție de forma 
legii salarizării.
"Vom trece la acțiuni specifice pri
vind neevaluarea elevilor. Vom pro
pune colegilor din Alianță să adere 
la această formă a FSLI", a declarat 
Aurel Cornea.

Liderul FSLI a lansat un mesaj 
către elevi să stea acasă în 5 octombrie, 
când bugetarii au anunțat grevă generală 
la nivel național. "Oamenii din teritoriu 
sunt foarte nemulțumiți și vor declanșarea 
grevei, nu numai cei din Maramureș. Si
tuația actuală duce la bulversarea anului 
școlar. Legea unică nu respectă principiile 
de bază, cum ar fi echivalența în sistemul 
bugetar și sporurile de 30% care ar trebui 
să se acorde", a susținut Comea.

Acesta a spus că, în ședința Cole
giului liderilor Federației Sindicatelor Li

bere din învățământ (FSLI) de vineri, sin
dicaliștii au mai decis să trimită o scri
soare deschisă factorilor politici și 
guvernamentali începând cu președintele 
și terminând cu președinții partidelor po
litice de la guvernare și opoziție, privind 
revendicarea lor de modificare a formei 
legii unice de salarizare pentru bugetari.

Neevaluarea 
elevilor 
în primul semestru

De asemenea, FSLI va sesiza 
Avocatul Poporului cerându-i să declare 
neconstituțională legea unică de salari
zare, liderul sindical adăugând că au fost 
deja depistate câteva puncte vulnerabile 
în acest act normativ. Federația Educației 
Naționale (FEN) precizează că printre 
propunerile făcute liderilor de sindicat în 
legătură cu formele de protest se află și 
cea privind neevaluarea elevilor în primul 
semestru. Reprezentanții FEN susțin că 
așteaptă rezultatele referendumului prin
tre liderii sindicali pentru a lua o decizie 
finală în acest sens.

Liderii PD-L s-au reunit, dumi
nică seara, într-o ședință de Cole
giu Director, la sediul central al 
partidului, pentru a pregăti lansa
rea candidatului Traian Băsescu 
în campania electorală pentru 
prezidențiale.

Potrivit informațiilor difuzate de 
agenția de știri Mediafax, liderul grupului 
democrat- liberal din Camera Deputaților, 
Mircea Toader, a declarat, sâmbătă, că de
cizia privind convocarea Colegiului Di

Boc îi cere socoteală ministrului Dan Nica
Premierul Emil Boc l-a convocat, sâmbătă di
mineața, la Guvern, pe ministrul Administrației 
și Internelor, Dan Nica, pentru a-i solicita ex
plicații cu privire la afirmațiile acestuia legate 
de posibila fraudă electorală la alegerile prezi
dențiale prin intermediul turismului electoral, 
anunță Guvernul

"Față de informațiile vagi și generale furnizate de mi
nistrul Administrației și Internelor, șeful Executivului i-a soli
citat acestuia date și informații concrete pentru a elimina orice 
suspiciune cu privire la posibila fraudare a scrutinului prezi
dențial", se arată într-un comunicat al Executivului.

Ministrul de Interne, Dan Nica, a afirmat vineri, la Cra
iova, că deține informații conform cărora nu mai există niciun 
autoCar liber de închiriat în 22 noiembrie și 6 decembrie, apre
ciind că românii se pregătesc fie pentru turism la mănăstiri, fie 
"cineva s-a hotărât să organizeze turism electoral".

Vom vota cu ștampile speciale
Ministrul social-democrat a participat, vineri, la Crs 

iova, la conferința județeană a organizației PSD Dolj, unde 
declarat că alegerile prezidențiale au o încărcătură politică "e> 
trem de puternică". Nica spune că, la scrutinul pentru Președir 
ție, au fost închiriate toate autocarele, nemaifiind disponib 
niciun mijloc de transport în comun pentru data de 22 noierr 
brie și 6 decembrie, atunci când sunt programate să se desfi 
șoare primul și al doilea tur al alegerilor prezidențiale. "Dac 
informația pe care eu o am este că nu mai există autocare libei 
în România pentru închiriat pe data de 22 noiembrie și 6 d< 
cembrie, înseamnă că are legătură cu faptul că românii s-au hc 
târât brusc să plece în excursii la mănăstire sau în alte locu 
ale României, sau cineva s-a hotărât să organizeze vreo open 
țiune de turism electoral", a declarat Nica. Ministrul Admini: 
trației și Internelor spune că au fost luate o serie de măsu 
speciale pentru organizarea alegerilor prezidențiale, el amintir 
instituirea secțiilor speciale care vor fi monitorizate cu came; 
video, precum și confecționarea unor ștampile de vot special

rector la care vor participa și președinții 
de filiale locale a fost luată în cursul zilei 
de sâmbătă, democrat-liberalii urmând să 
stabilească principalele elemente ale stra
tegiei de campanie electorală, dar și che
stiuni organizatorice, precum strângerea 
semnăturilor pentru candidatul PD-L.

Băsescu va fi lansat 
la Sala Palatului

Surse din PD-L susțin că preșe
dintele Traian Băsescu va fi lansat în 

cursa electorală la sfârșitul săptămâni 
viitoare.

Evenimentul oficial de lansare i 
președintelui pentru un nou mandat k 
Cotroceni, ar urma să fie organizat la Săli 
Palatului, în prezența a 7.000-8.000 d< 
susținători din întreaga țară. Vicepreșe 
dintele PD-L Gheorghe Flutur a declarat 
în 21 septembrie, după ședința Biroulu 
Permanent Național, că democrat-liberali 
nu sunt încurcați de întârzierea anunțări 
candidatului la prezidențiale și că rămâi 
consecvenți în susținerea lui Traian Bă 
sescu în cursa electorală.
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“Cred că Iranul este avertizat: atunci când îl vom întâlni la l octombrie (la Geneva), 
va trebui să clarifice totul și să facă o alegere. ” „ ,

J & Barack Obama

Vânt de reforme la Chișinău

Prima măsură a noului Guvern: ridicarea vizelor pentru români
Noul Guvern de la Chiși
nău, condus de Vlad Filat, a 
aprobat hotărârea privind 
abolirea regimului de vize 
pentru cetățenii României 
care doresc să intre pe teri
toriul R. Moldova, în prima 
sa ședință după învestirea în 
funcție, vineri seara, rela
tează Jurnal de Chișinău, în 
ediția online.

O
"Este un lucru firesc să înlă

turăm o acțiune rușinoasă a fostului 
Guvern", a declarat premierul Filat.

Regimul de vize pentru cetă
țenii români fusese instituit de fosta 
guvernare comunistă, care a acuzat 
România de implicare în organiza

rea acțiunilor violente din 7 aprilie.
Guvernul a aprobat de ase

menea o hotărâre conform căreia 
premierul Vlad Filat va efectua o vi
zită de lucru la Bruxelles, la începu
tul săptămânii viitoare, între 29 și 
30 septembrie.

Filat va merge la Bruxelles 
însoțit de șeful diplomației de la 
Chișinău, Iurie Leancă.

De asemenea, Guvernul a 
aprobat decizia privind reforma 
Aparatului Guvernului, care se 
transformă în Cancelaria de Stat și 
care va fi condusă de Ministrul de 
Stat, Victor Bodiu.

Pe de altă parte, premierul 
Vlad Filat a cerut conducerii Cen
trului pentru Combaterea Crimelor 
Economice și a Corupției să efec
tueze un control în limita legii, dar 

în regim de urgență, la compania 
"Moldtelecom", în condițiile în care 
circulă zvonuri că banii din contu
rile Moldtelecom sunt transferați în 
alte conturi în China.

Filat a cerut și verificarea 
companiei Moldova-Gaz, care acu
mulează bani de la contribuabili 
pentru presupusa construcție a rețe
lelor de gazificare.

In plus, premierul le-a cerut 
oficialilor să organizeze la cel mai 
înalt nivel summitul Comunității 
Statelor Independente (CSI), care se 
va desfățura la începutul lunii oc
tombrie la Chișinău

"Summitul trebuie organizat 
la cel mai înalt nivel, pentru că este 
în joc onoarea noastră. Rog să fie 
asigurate ordinea și condițiile nece
sare", a solicitat Filat.

Germania amenințată de teroriști

Extremiștii musulmani șantajează guvernul Merkel
Rețeaua teroristă al-Qaida și-a rei
terat amenințările împotriva Ger
maniei înainte de alegerile 
legislative de duminică, potrivit 
unei noi înregistrări video, cea de a 
treia într-o săptămână, a anunțat 
centrul de supraveghere a site-uri- 
lor islamiste din Statele Unite.

înregistrarea, a treia a lui Abu Talha 
Al-Almani (germanul), a fost postată online

Comuniștii chinezi interzic zborul păsărilor

' d
_______ JT K

Porumbeii cenzurați la Beijing

Pacifistul președinte american schimbă macazul

Obama își arată mușchii 
în fata Iranului
Președintele american, Barack Obama, a somat vineri Iranul să 
își clarifice activitățile nucleare la o reuniune crucială prevăzută 
la l octombrie, refuzând în același timp să excludă opțiunea mi
litară împotriva Teheranului. Obama a precizat că privilegiază 
diplomația, dar a refuzat să excludă din principiu opțiunea mili
tară, la câteva ore după noi dezvăluiri privind activitățile nu
cleare secrete iraniene.

"Am spus întotdeauna 
că nu excludem nici o opțiune 
atunci când este vorba despre 
securitatea națională a ameri
canilor, dar vreau să insist din 
nou asupra faptului că prefe
rința mea este pentru o soluție 
diplomatică", a^firmat el într- 
o conferință de presă. "Cred că 
Iranul este avertizat: atunci 
când îl vom întâlni la 1 octom
brie (la Geneva), va trebui să 
clarifice totul și să facă o ale
gere", a adăugat el. Obama a 
avertizat Iranul că vă suporta 
noi sancțiuni dacă nu va face 
aceste lucruri.

*
China și Rusia cer o anchetă 
imediată în Iran

Obama a mai spus că a observat săptămâna aceasta "o-de
monstrație de unitate fără precedent" la Adunarea Generală a Națiu
nilor Unite și la summitul țărilor dezvoltate și al marilor economii 
emergente din Pittsburgh.

Nu numai că SUA, Franța și Marea Britanie au dezvăluit noi 
încălcări iraniene ale obligațiilor internaționale, dar "am văzut de 
asemenea China și Rusia publicând comunicate în care cer o anchetă 
imediată", a precizat el.

Oficialii americani, britanici, francezi, germani, ruși și chi
nezi trebuie să se întâlnească la 1 octombrie cu cei ai Iranului pentru 
a încerca să relanseze dialogul, blocat de câteva luni de refuzul ira
nian de a renunța la activitățile nucleare sensibile.

Vor informații credibile

Agenda acestor întrevederi a fost bulversată vineri de dez
văluirea că Iranul construiește în secret, de mai mulți ani, un centru 
care ar putea servi la fabricarea unei bombe atomice. După deza
struosul precedent irakian, Obama a insistat pe credibilitatea infor
mațiilor colectate de americani, britanici și francezi. "Acesta este 
rezultatul muncii a trei agenții de informații, nu doar al uneia sin
gure", a subliniat el. "Aceste agenții de informații și-au verificat ac
tivitatea cu minuțiozitate, tocmai pentru că nu vrem nici o 
ambiguitate în legătură cu ce se întâmplă acolo", a adăugat preșe
dintele american.

Porumbeii din capitala chineză 
vor trebui să rămână în coli
viile lor la 1 octombrie, pentru 
a nu perturba festivitățile dedi
cate celei de-a 60-a aniversări 
a regimului comunist, rela

joi, a precizat IntelCenter. Acesta s-a expri
mat în limba germană.

"Amenințarea unui atac din partea al- 
Qaida sau al altor persoane afiliate acesteia 
în Germania sau împotriva intereselor ger
mane în străinătate se situează la un nivel ri
dicat" dacă se ține cont de declarațiile lui 
Abu Talha, potrivit IntelCenter. "Amenința
rea va fi ridicată înaintea alegerilor de la 27 
septembrie și va continua și după această 
dată", adaugă centrul.

Potrivit unei înregistrări de la 18 sep

tează sâmbătă cotidianul Știrile 
din Beijing.

Cele peste 30.000 de familii din 
Beijing care cresc peste un milion de 
porumbei au fost informate de autori
tăți că zborul păsărilor lor este interzis 

tembrie, Abu Talha, în vârstă de 32 de ani 
care a locuit la Bonn potrivit serviciilor ger
mane de securitate, afirma că germanii vor 
avea o "trezire dureroasă" după alegeri dacă 
acestea vor fi câștigate de cancelarul Angela 
Merkel.

' Abu Talha, identificat de autoritățile 
germane drept Bekkay Harrach, un ger- 
mano-marocan, a cerut Germaniei să își re
tragă cei 4.200 de militari din Afghanistan, 
altfel al-Qaida va desfășura un atac în Ger
mania.

până la 2 octombrie, a doua zi după fes
tivități, în caz contrar riscând să fie 
amendate sau să fie "rerriise brigăzilor 
care se ocupă de ordinea publică", o 
unitate a poliției, relatează cotidianul.

Singurii porumbei care vor par
ticipa la sărbătoare vor fi cei 60.000 

care vor fi eliberați în 
timpul festivităților 
de la 1 octombrie.

Prima paradă 
militară din ultimii 
zece ani, un marș la 
care vor participa cel 
puțin 100.000 de per
soane și un foc de ar
tificii gigantic vor fi 
punctele forte ale fes
tivităților pentru cea 
de-a 60-a aniversare a 
proclamării de către 
Mao Zedong a Repu
blicii Populare China, 
în piața Tiananmen, 
din centrul Beijingu
lui.
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Precizări privind calculul 
și plata impozitului minim
Contribuabilii, persoane juri
dice al căror impozit pe profit 
sau impozit pe venitul microîn- 
treprinderilor este mai mic 
decât suma impozitului minim 
pentru tranșa de venituri totale 
corespunzătoare, sunt obligați 
la plata impozitului la nivelul 
acestei sume începând cu tri
mestrul al II-lea al anului 
2009.

Tranșe de venituri

Sumele corespunzătoare im
pozitului minim, stabilite în funcție 
de veniturile totale înregistrate la data 
de 31 decembrie a anului precedent, 
sunt următoarele: între 0 și 52.000 de 
’ ’ - impozit minim anual de 2.200 
iv., între 52.001 și 215.000 de lei - 
4.300 lei; între 215.001 și 430.000 de 
lei - 6.500 lei; între 430.001 și 
4.300.000 de lei - 8.600 lei; între 
4.300.001 și 21.500.000 de lei - 
11.000 lei; între 21.500.001 și 
129.000.000 de lei - 22.000 lei; peste 
129.000.001 de lei - impozit minim 
anual de 43.000 lei.

Venituri luate 
în calcul

Pentru încadrarea în tranșa de 
venituri totale anuale, se vor lua în 
calcul veniturile totale, obținute din 
once sursă, înregistrate la 31 decem- 

e a anului precedent, din care se 
vor scădea: a) veniturile din variația 
stocurilor; b) veniturile din producția 
de imobilizări corporale și necorpo- 
'ale; c) veniturile din exploatare, re
prezentând cota-parte a subvențiilor 
guvernamentale și a altor resurse pen- 
:ru finanțarea investițiilor; d) venitu- 
ile din reducerea sau anularea 
provizioanelor pentru care nu s-a 
icordat deducere, conform reglemen- 
ărilor legale; e) veniturile rezultate 
lin anularea datoriilor și a majorărilor 
latorate bugetului statului, care nu au 
ost cheltuieli deductibile la calculul 
(rotitului impozabil, conform regle- 
nentărilor legale; f) veniturile reali
ste din despăgubiri de la societățile 
ie asigurare; g) veniturile neimpoza- 
iile, prevăzute expres în acorduri și 
memorandumuri aprobate prin acte 
ormative.

Alți plătitori

De asemenea, sunt obligați la 
lata impozitului minim contribuabi- 
i care se înființează în cursul anului 
a urmare a operațiunilor de reorga- 
izare (fuziune, divizare etc.) de la 
ata înregistrării operațiunii la Oficiul 
egistrului Comerțului (ORC). în 

azul în care contribuabilii se înfiin- 
;ază prin fuziunea a două sau mai 
îulte societăți, pentru determinarea 
opozitului minim datorat, veniturile 
>tale anuale sunt veniturile însumate 

ale societăților participante, înregis
trate la 31 decembrie a anului prece
dent. Atunci când contribuabilii se 
înființează prin divizarea unei socie
tăți, pentru determinarea impozitului 
minim datorat, veniturile totale 
anuale se determină proporțional cu 
valoarea activelor și pasivelor trans
ferate de către persoana juridică ce- 
dentă, conform proiectului întocmit 
potrivit legii, care stabilește și crite
riul de repartiție a activelor și pasive
lor transferate.

Pentru determinarea impozitu
lui minim datorat de către societățile 
beneficiare în cazul fuziunilor prin 
absorbție sau în cazul divizărilor prin 
care activele și pasivele se transferă 
către una sau mai multe societăți, ia 
veniturile totale anuale înregistrate la 
31 decembrie a anului precedent, se 
iau în calcul și veniturile totale anuale 
ale societăților cedente, proporțional 
cu valoarea activelor și pasivelor 
transferate.

Operatorii economici aflați în 
procedura de dizolvare, lichidare în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990 privind societățile comer
ciale, cu modificările și completările 
ulterioare, datorează impozit miițim 
anual până la data radierii din Regis
trul Comerțului, dată de la care ace
știa nu mai există ca persoane 
juridice. Operatorii economici care se 
află în insolvență și în procedura de 
reorganizare judiciară potrivit Legii 
nr. 85/2006 privind procedura insol- 
venței, cu modificările și completările 
ulterioare, datorează impozit minim 
anual până la îndeplinirea formalită
ților și condițiilor cerute de lege pen
tru încetarea existenței acestora.

Reguli de calcul al 
impozitului minim

Contribuabilii obligați la plata 
impozitului minim începând cu tri
mestrul II al anului 2009 vor avea în 
vedere la calculul impozitului datorat 
următoarele: calculul impozitului pe 
profit aferent trimestrului/anului, po
trivit prevederilor Titlului II din 
Codul Fiscal; încadrarea în tranșa de 
venituri totale anuale prevăzută la art. 
18 ^lin. (3) din Codul Fiscal în func
ție de veniturile totale anuale înregis
trate la data de 31 decembrie a anului 
precedent, din care se scad veniturile 
din variația stocurilor, veniturile din 
producția de imobilizări corporale și 
necorporale, veniturile din exploa
tare, reprezentând cota-parte a sub
vențiilor guvernamentale și a altor 
resurse pentru finanțarea investițiilor, 
veniturile din reducerea sau anularea 
provizioanelor pentru care nu s-a 
acordat deducere, conform reglemen
tărilor legale, veniturile rezultate din 
anularea datoriilor și a majorărilor da
torate bugetului statului, care nu au 
fost cheltuieli deductibile la calculul 
profitului impozabil, conform regle
mentărilor legale, veniturile realizate 
din despăgubiri de la societățile de 

asigurare, veniturile neimpozabile, 
prevăzute expres în acorduri și me
morandumuri aprobate prin acte nor
mative; stabilirea impozitului minim 
anual/trimestrial datorat corespunză
tor tranșei de venituri totale anuale; 
compararea impozitului pe profit tri- 
mestrial/anual cu impozitul minim 
trimestrial/anual și plata impozitului 
la nivelul sumei celei mai mari.

Exemple de calcul

O societate comercială înregis
trează pierdere fiscală la sfârșitul tri
mestrelor I și al II-lea. Pentru 
încadrarea în prevederile art. 18 alin. 
(2) contribuabilul ia în calcul venitu
rile totale înregistrate la 31 decembrie 
2008, determinând un impozit minim 
în valoare de 8.600 lei, corespunzător 
tranșei de venituri totale anuale în 
sumă de 530.000 lei. Pentru perioada 
1 mai 2009 - 30 iunie 2009 din tri
mestrul al II-lea impozitul minim se 
calculează în mod corespunzător prin 
împărțirea impozitului minim anual 
la 12 luni și înmulțit cu 2 (lunile mai 
și iunie), astfel: (8.600/12) x 2 =
1.433 lei. Prin urmare, pentru trimes
trul al II-lea societatea datorează im
pozitul minim în sumă de 1.433 lei.

1. Impozitul pe profit cumulat 
de la începutul anului până la 
30.09.2009 este în sumă de 7.000 lei. 
Pentru determinarea impozitului da
torat pentru trimestrul al III-lea se 
efectuează următorul calcul: 7.000
1.433 = 5.567 lei. Se compară impo
zitul pe profit aferent trimestrului al 
III-lea, în sumă de 5.567 lei, cu im
pozitul minim aferent acestei pe
rioade: (8.600/12) x 3 = 2.150 lei și 
rezultă pentru acest trimestru impozit 
pe profit de plată în sumă de 5.567 
lei.

2. Impozitul pe profit cumulat 
de la începutul anului până la 
30.09.2009 este în sumă de 3.000 lei. 
Pentru determinarea impozitului da
torat pentru trimestrul al III-lea se 
efectuează următorul calcul: 3.000 -
1.433 = 1.567 lei. Se compară impo
zitul pe profit aferent trimestrului al 
III-lea, în sumă de 1.567 lei, cu im
pozitul minim aferent acestei pe
rioade: (8.600/12) x 3 = 2.150 lei și 
rezultă pentru acest trimestru impozit 
minim de plată în sumă de 2.150 lei.

Nu intră 
sub incidența 
impozitului minim

Societățile în inactivitate tem
porară înscrisă în Registrul Comerțu
lui, conform prevederilor art. 237 din 
Legea nr. 31/1990 privind societățile 
comerciale, republicată, cu modifică
rile și completările ulterioare, de la 
data când societatea înregistrează la 
ORC cererea de înscriere de men
țiuni. Pentru această categorie impo
zitul minim se calculează pentru 
perioada cuprinsă între începutul anu
lui și data când societatea înregis

trează la ORC cererea de înscriere de 
mențiuni. Dacă perioada de inactivi
tate temporară încetează în cursul 
anului, contribuabilii calculează im
pozitul minim de la data încetării in
activității temporare, corespunzător 
cu perioada din an rămasă până la 31 
decembrie; contribuabilii înființați în 
cursul anului nu intră sub incidența 
plății impozitului minim pentru anul 
în care se înregistrează la ORC, însă
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Handbalistele din Deva au rămas din noufâră antrenor -

Muși out de la Cetate
Două luni a durat aventura 
antrenorului Dumitru Muși pe 
banca tehnică a echipei Cetate 
Deva. Acesta și-a dat demisia 
vineri, solicitându-i finanțato
rului Marian Munteanu rezi
lierea pe cale amiabilă a 
contractului Fostul secund al 
echipei naționale de handbal 
feminin a României a mai con
dus, totuși, vineri și sâmbătă, 
două jocuri școală, în compa
nia fetelor antrenate de fostul 
său partener la cârma primei 
reprezentative, Gheorghe Ta- 
dici

Disensiunile dintre finanțato
rul echipei de handbal feminin Ce
tate Deva și antrenorul Dumitru

Muși au început aproape imediat 
după angajarea acestuia. Marian 
Munteanu i-a reproșat în perma
nență atrenorului că își depășește 
atribuțile luând decizii care sunt de 
competența conducerii administra
tive.

“A reușit să mă 
sature de handbal”

în cursul zilei de vineri antre

norul Dumitru Muși a solicitat o în
trevedere cu finanțatorul clubului, 
Marian Munteanu și l-a anunțat pe 
acesta că dorește rezilierea pe cale 
amiabilă a contractului. “Dacă nu 
venea el pe la ora 14 să-și dea de
misia eram hotărât să-1 dau eu afară 
pe la ora 17”, a declarat Munteanu. 
Acesta are foarte multe de reproșat 

I atrenorului Muși. “Este pri
mul antrenor care a reușit să 
mă sature de handbal. De

două luni eu nu mai am acces 
la echipă, el face doar ce 
vrea, are numai pretenții, dar 
uită că cel care plătește sunt 
eu”, declară finanțatorul 
echipei Cetate Deva. Acesta 
îi mai reproșează tehnicianu
lui că informa conducerea 

echipei Tomis Constanța despre 
ceea ce se întâmplă la Deva și se 
purta foarte urât cu jucătoarele. “Au 
venit jucătoare la mine și mi-au 
spus să le găsesc echipă să plece că 
nu pot să lucreze cu Muși. Pe por- 
tărițe le-a terorizat, în trei meciuri 
pe care le-am jucat până acum, 
practic nu am avut poartă”, 
plânge Munteanu.

se

Lipsă de dialog 
și înțelegere

De partea cealaltă, Dumitru 
Muși susține că Marian Munteanu a 
închis toate porțile spre un dialog 
rațional. “El crede că dacă plătește 
se pricepe și la handbal. Este lăuda- 

’ bil efortul financiar pe care-1 face, 

dar din punct de vedere ethnic, eu 
sunt specialistul, și de mine trebuia 
să asculte. Dacă ar fi existat un per
manent dialog, pe argumente, se 
putea face și performanță, dar 
acesta a lipsit cu desăvârșire”, de
clară Muși.

Tehnicianul se plânge și de 
calitatea slabă a lotului susținând că 
nu are mai mult de cinci jucătoare 
care să facă față cerințelor primului 
eșalon.

Vine 
Mariana Târcă?

Dumitru Muși lasă echipa 
într-o situație destul de dificilă. Cu 
zero puncte din trei meciuri, dintre 
care o înfrângere rușinoasă pe teren 
propriu în fața echipei din Baia 
Mare, fetele de la Cetate Deva tre
buie neapărat să câștige următorul 
meci cu Universitatea Reșița. Cum 
nicî “mantaua de vreme rea” a han

dbalului din Deva, antrenorul loan

Mătăsaru nu este disponibil, Marian 
Munteanu se vede nevoit să găsescă 
rapid un antrenor. Cele mai avan
sate discuții se poartă în prezent 
fosta mare jucătoare Mariana Târca, 
care a* demonstrat la Oltctchim și 
Brașov că este la fel de bună pe 
banca tehnică cum a fost și pe semi
cerc. Un alt nume vehiculat este cel 
al andrenorului Dinu Cojocaru, care 
a mai antrenat la Deva, atât pe Ce
tate, cât și pe Remin.

Andreea Demian

Complexul 
turistic

r 1 ’ W I n n " ’] • I î ’ ■
Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantităti foarte mari»

(Sauna
Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafață totala de peste 
100.000 de metri pAtrați pentru 
pescuit crap, somn ?i șalău.

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane in 10 apartamente 
p 10 camere duble (cu doua 
paturi de o persoana)
Restaurant cu meniuri alese 
din bucâtâriei tradiționale 
românești si Internaționale
Sala de conferințe de 45 de 
locuri, dotata cu vldeoproiector 
Si Internet de mare vftezâ
Piscina acoperita cu o suprafața 
de 50mp. Apa este încălzită 
la 30 de grade.

llpteț: 18,80 leî/mc- 
ălat șl sortat 0 - 4 mm

sortat 4 - 8 m 
concasat, igilat și sortat 8 • 16 
artă, spălată șl sortată 16 • 31 m

Balaș
isip, c 26,00 lei/to 

25,00 Ici/to 
22,00 lei/to 
22,00 lei/to

ul 1IC ucontinSVA.

Pentru comenzi și informații ne puteți contacta la telefon:
------ 0254/234 44^^

0723 154 204
sau «-mail: contabllitate@telecernadeva.ro-- . — . . . ... ---

I Telefoane: 0254.264.038 
ți 0254.264.039

Wcb: www.steauamuresului.ro. 
Email: officc@steauamurcsului.ro
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