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Un milion de lei 
pentru Cetatea Devei

Administrația locală a municipiului 
Deva a obținut un milion de lei pentru 
promovarea turistică a Dealului Cetății și • 
a Centrului istoric.
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Numărul bolnavilor de cancer din județ s-a dublat Sfanțul Cuvios Chiriac Sihastrul s-a 
născut în cetatea Corintului la anul 448, în 
vremea împăratului Teodosie cel Tânăr și a 
viețuit sub împărăția lui Leon cel Mare (457 
- 474).

Muzeul din Brad
rămâne fără exponate?

Țigări de contrabandă 
confiscate la Hunedoara

EXTERNE ^^pagin^?

srlusconi spune bancuri 
cu negri despre Obama...
ADMINISTRAȚIE^ PAGINA 1 1 F

Modalități de înregistrare 
în evidenta contabilă
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Festivalul “Fetician Fărcașu ” 
'ovit de criza economică
La Brad nu sunt bani 
oentru folclorul autentic

Muzeul Aurului de la. Brad 
este în pericol de a pierde o 
parte dintre exponate. închide
rea minelor brădene ar fi tre
buit să însemne un noi* început 
pentru Muzeul Mineralogic de 
la Brad. Cunoscut și șuh nu
mele de Muzeul Aurului, acesta 
constituie cel mai important 
punct de atracție turistică din 
zonă.

Odată cu finalizarea im
inentă a lucrărilor la clădirea 
muzeului, reabilitarea trece 
într-o altă etapă care presu
pune realizarea unui proiect ex- 
pozițional pentru punerea în 
valoare a colecției mineralo
gice.

„Am jăcut săptămâna tre
cută o notificare către lichida
tor, dar nu am primit încă 
niciun răspuns. Este o neînțele
gere și sunt convins că totul se 
va rezolva în câteva zile’’’, 
afirmă directorul Daniel An- 
dronache.

In ciuda eforturilor noastre, 
patronul firmei timișorene nu a 
putut fi contactat, iar reprezen
tanții de la filiala Deva ai fir
mei lichidatoare au refuzat să 
ne ofere relații.

Editorial de Bogdan Barbu

Românii între Iancu de Hunedoara
și Dracula de Transilvania

Acum vreo trei ani, țin minte, un concurs 
cam tâmpițel de felul lui a reușit să mă scoată 
din calmul meu ardelenesc: Cel Mai Mare 
Român. O acțiune hei-rupistă, „sună-și-dă-cu- 
votul”, o babilonie indescriptibilă care a ames
tecat laolaltă politicieni și scriitori, voievozi și 
artiști, matematicieni și sportivi, activiști sociali 
și „vedete” mass-media, adică din start ceva ini
țiat fără a încerca măcar să impui și un alt crite
riu decât al popularității brute, măcar o triere a 
personalităților - multe dintre ele valori reale!

- pe domeniile lor de activitate. 
Ca exemplu, în primii zece ro
mâni din toate timpurile erau 
gata să intre și Nicolae Ceau- 
șescu și Gigi Becali...

Nu și-a găsit locul între 
acești zece un om care a fost in
discutabil mai mult decât un 

român. In secolul al 15-lea, cu cinci veacuri în
aintea noastră, el a fost un EUROPEAN. Iancu 
de Hunedoara. Un om care s-a ridicat de la un 
domeniu din Transilvania până la a fi conducă
torul ultimei cruciade antiotomane reale, care 1- 
a învins pe Mahomed al doilea Cuceritorul și a 
eliberat Belgradul de iminenta cucerire tur
cească, un om al cărui fiu (Matei) a reușit să 
ajungă rege al Ungariei mult mai mult datorită 
meritelor părintelui său decât calităților perso

nale, un om cu o asemenea personalitate și cu 
asemenea realizări - repet, recunoscute în Eu
ropa, nu numai la noi! -a rămas în conștiința și 
în cunoașterea românilor ca fiind mai puțin im
portant decât Richard Wurmbrand (oare?).

De ce această revoltă tardivă și aparentă 
încercare de „a dezgropa morții”? Pentru că 
principala vină a acestei omisiuni revoltătoare, 
după părerea mea, o poartă (in)cultura colectivă 
care amestecă în mințile din ce în ce mai multor 
concetățeni pe Guță cu Brâncuși, pc Adi-dc-la- 
Vâlcca cu Eminescu ori Eliadc și pe un obscur 
prezentator de concursuri televizate tembele cu 
Mihai Viteazul. Iar fenomenul acesta de îndobi
tocire colectivă nu numai că nu s-a diminuat de 
la acel trist concurs, ci din contră, ia amploare.. 
Noroc „noroc”! - că între străini cel mai po
pular „român” rămâne de departe Dracula...
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Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

X

ReteUrzilei
► PROGNOZA METEO

Tortilla

Ingrediente:

2 tortilla din făină, mari, 2 co
pane de pui afiimate, 200 g cașca
val afumat, 1 ardei capia mic, 1 
ceapă mică, ulei pentru prăjit, 
smântână și sos de barbecue pentru 
servit.

Mod de preparare:

Se dezosează puiul, se curăță 
ardeiul și ceapa. Cașcavalul, puiul 
Și ardeiul se taie fâșii. Ceapa se taie 
solzișori. Se pun ingredientele tă
iate în tortilla și se rulează. Dacă 
sunt prea mari și nu încap în tigaie 
le puteți tăia în două.

Pentru a fi siguri că nu se des
fac se poate înfige cate o scobi
toare în fiecare „clătită”.

Se încinge uleiul, focul mediu- 
mare, treapta 6. Se prăjesc în ulei 
până se rumenesc, pe ambele fețe.

Se scurg de ulei și se pun în 
continuare la scurs, în picioare, 
într-o cană în care ați pus în șerve
țel pe fund.

Se servesc calde cu smântână 
sau sos de friptură (barbecue).

AmjjLa.sarea 
radarelor

► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 
Decembrie

► DN 68 Hațeg - Totești

► DN 68 Păclișa - Sarmizegetusa

► DN68 și DN 66 Hațeg

► DN 66 Sântămărie Cfrlea - Baru 
Mare

► DN 66 Călan - Băcia

► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sân- 
tuhalm

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

► Deva - Calea Zarandului, B.dul 
22 Decembrie

► DN7 Ilia, Tătărăști, Burjuc,
Zam și DN 68 A Dobra

► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, Să- 
cămaș

I ► Lupeni pe DN 66A și B-dul Ni- 
colae Titulescu

V

N

ZIUA
MAXMIN

Deva: 17 24

Petroșani: 15 21 \ ..

Hunedoara: 16 24

Hațeg: 16 23

Brad: 16 23

Orăștie: 17 24

J

► HOROSCOP

Te interesezi de sănătatea unei rude, pe care vrei s-o vizitezi în 
viitorul apropiat. Pregătește-te pentru unele discuții mai mult sau 
mai puțin plăcute. Este bine să adopți o atitudine diplomată și să 
vorbești cât mai puțin, dacă simți că așa îți spune intuiția.

Ai o discuție cu unul dintre părinți, privind posibilitatea de a 
face o schimbare majoră în familie. Dacă ai de gând să pleci din 
țara o lungă perioadă de timp sau să te muți de acasă, este bine să 
comunici cu toți membri familiei și să le ceri sprijinul.

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 11 16

Petroșani:
d

9 14

Hunedoara: 10 16

Hațeg: 10 15

Brad: 12 16

Orăștie: 11 16
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Plănuiești o ieșire scurtă la munte, împreună cu niște prieteni. 
Concentrează-te asupra sarcinilor de serviciu și lasă pe mai târziu 
discuțiile personale. Unii dintre colegi nu sunt tocmai de încredere, 
astfel încât este indicat să fii cât mai prudent.

Ai atât de mult de lucru, încât te întrebi dacă vei isprăvi vreo
dată. Iți vin fel de fel de idei, pe care le notezi cu atenție, căci știi 
foarte bine ce se întâmplă dacă le ignori. Găsește o persoană cu 
care poți colabora în mod eficient. Și, nu în ultimul rând, nu lucra 
șapte zile pe săptămână pentru că ai realmente nevoie de o pauză.

Dacă ai unele dificultăți de ordin personal, ești nevoit să le as
cunzi cât mai bine, cel puțin deocamdată. In familie au loc eveni
mente importante și tu trebuie să fii prezent, iar atenția ta nu are 
voie să fie distrasă de absolut nimic. Bazează-te pe partener pentru 
a te ajuta în această perioadă.

Trebuie să iei parte la un consiliu de familie, în care se va decide 
ceva extrem de important, de naturăfinănciară. Este bine să în
cerci să strângi pe toată lumea, deși vei întâmpina unele dificultăți 
cu un frate sau o soră. Punctele de vedere divergente nu trebuie ne
apărat să vă împiedice să comunicați.

Te așteaptă o perioada foarte încărcată. Ai început deja să te 
pregătești pentru ea, căci nu va merge să improvizezi ceva pe mo
ment și în plus, ai și tu nevoie să lași lucrurile în ordine înainte de 
a pleca într-o călătorie profesională. Prietenii te înțeleg, chiar 
dacă s-ar putea să lipsești multă vreme.

Bancurile zilei
© © ©

Un marinar bâlbâit este pus pe catarg 
sus pentru a-i anunța pe recuperatori când 
vede o comoară.

PRIMA ZI: "re re re recuperatorii"
Iar recuperatorii sar toți în apă și iau 

comoara.
A DOUA ZI: "re re re recuperatorii"
Iar recuperatorii sar repede în apă și 

iau comoara
A TREIA ZI: "re re re", atunci sar toți 

în apă, dar bâlbâitul continuă:

- "Re, re, re, rechinii, măă..."

© © ©

Intră o blondă într-un magazin:
- Aveți bile de naftalină?
- Avem, răspunde vânzătoarea.
- Vreau și eu două pungi.
Bucuroasă, își ia pungile și pleacă 

în mare grabă. După două ore revine: 
- Mai aveți bile de naftalină?

- Mai avem. Câte să vă dau?
- De data asta vreau zece pungi.

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI

Ți se ivește o posibilitate de a începe o nouă relație, sau de a-ți 
îmbogăți viața sentimentală. Ești romantic și te bucuri de compa
nia unei persoane speciale, cu care te simți minunat. Acest început 
este destul de promițător, așa că trebuie doar să savurezi momentul

w întâlnești câteva persoane noi și chiar se poate să legi prietenii 
trainice. Strălucești prin aptitudinile tale sociale, iar acest lucru 
este foarte apreciat de cei din jur. în cazul în care ai anumite reți
neri, este preferabil să te gândești care este cauza și să o înlături

Ai de terminat o lucrare personală importantă, împreună cu ci
neva din familie. Colaborarea te-a ajutat să vezi toate aspectele și 
ai primit câteva idei care în viitor se vor dovedi extrem de utile. 
Mai trebuie să ai puțină răbdare până la sfârșit.

Aștepți cu nerăbdare weekendul deși abia a început săptămân 
dar vrei să faci câteva lucruri de care nu ai avut vreme înainte. 
Este cazul să-ți faci și tu niște mofturi, să te bucuri de o seară ro
mantică cu partenerul sau să-și cumperi ceva frumos. Ai muncit 
mult în această perioadă și te resimți.

și să vezi cum evoluează lucrurile.

cât mai repede.

Chiar dacă ai destul de multe de făcut, nu trebuie să te lași dobo
rât de stres. Vezi în jurul tău cum toți se mișcă cu o viteză fulger 
toare, te enervează gălăgia, ești grăbit și ai vrea să poți face mat 
multe deodată. Liniștește-te și ia-lepe rând. Atenția la detalii este 
acum mai importantă decât să termini o treabă care nu este fini
sată bine.

După alte două ore, blonda șe în
toarce: - Mai aveți bile de naftalină?

- Mai avem.
- Bine! Cumpăr tot stocul.
Mirată, vâzătoarea îi spune: - Cred 

că ai o grămadă de molii acasă...
- Nu, doamnă, am una singură.
- Și pentru una singură cumperi tot 

stocul? Tremurând de furie, blonda răs
punde: - Una singură am, dar nu pot s-o 
nimeresc!

© © ©

Patru bărbați naufragiază pe o insulă 
pustie. Rămân acolo o lună, jumătate de 
an, un an...

La un moment dat, cum se plimbă e: 
necăjiți pe plajă, văd un grup de femei care 
se scăldau goale.

Bărbatul de 20 de ani: Oaaau, femei 
să mergem la ele!!!

Bărbatul de 30 de ani: Este timp.
Bărbatul de 40 de ani: Să mai stăm, si 

mai vedem...
Bărbatul de 50 de ani: Se vede și dt 

aici...
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cj> Neînțelegere pe patrimoniul muzeului 

•=> Fumatul rămâne dușmanul numărul unu

Muzeul din Brad rămâne fără exponate?

Muzeul Aurului de la Brad 
este în pericol de a pierde o 
parte dintre exponate. închide
rea minelor brădene ar fi tre
buit să însemne un nou 
început pentru Muzeul Mine
ralogic de la Brad. Cunoscut și 
sub numele de Muzeul Auru
lui, acesta constituie cel mai 
;mportant punct de atracție tu- 
.istică din zonă. Odată cu fina
lizarea iminentă a lucrărilor la 
clădirea muzeului, reabilitarea 
trece într-o altă etapă care pre
supune realizarea unui proiect 
expozițional pentru punerea în 
valoare a colecției mineralo
gice.

Odată cu închiderea, activele 
exploatării miniere au intrat în posesia 
diverșilor creditori. Clădirea muzeului 
a fost sechestrată de către Direcția Ge
nerală a Finanțelor Publice și răscum
părată apoi de către Compania 
Națională a Cuprului, Aurului și Fieru
lui, MINVEST S.A. La cererea comu
nității locale, construcția a intrat în 
programul de închidere și ecologizare a 
minelor, fiind supusă unui amplu pro
ces de reabilitare. Societatea CON- 
VERSMIN S.A. București, cea care 
administrează fondurile pentru opera
țiunile de închidere și ecologizare, a 
alocat un buget de 1,6 milioane lei pen
tru reabilitarea clădirii muzeului. „Lu
crările de reabilitare au început în iunie 
2008 și estimăm că ele se vor finaliza 
luna viitoare”, declară Tiberiu Tomuța, 
șeful Punctului de Lucru Deva al Con- 
versmin.

Colecția muzeului 
e împărțită în două

în momentul închiderii, colecția 
mineralogică a muzeului a fost amba
lată pentru a fi depozitată în alte spații. 
Partea cea mai valoroasă a colecției, 
numărând 1.305 obiecte și care include 
exponate celebre, precum cele două 
„Șopârle de aur”, „Brăduțul”, „Fibula”, 
„Pana lui Eminescu” etc., a fost predată 

spre păstrare la sediul Trezoreriei din 
Brad. Alte 1.080 de piese reprezentând 
eșantioane mineralogice, considerate 
mai puțin valoroase, au fost depozitate 
în fostul spațiu administrativ al filialei 
BRADMIN. După declararea falimen
tului exploatării miniere de la Brad, se
diul administrativ al Bradmin a fost 
preluat de către firma I T MANAGE
MENT ADVISORS SRL Timișoara, 
societate specializată în lichidări și re
organizări judiciare. Piesele depozitate 
în clădire au fost predate în pustodia 
noului administrator, pe baza unor pro- 
cese-verbale, după cum declară atât 
fostul director al MINVEST, Pompiliu 
Crai, cât și actualul director, Daniel An- 
dronaphe.

Noua expoziție 
muzeală în pericol

Societatea CEPROMIN S.A., 
cea care a preluat lucrarea, a cerut pro
prietarului pieselor, MINVEST, o serie 
de informații pe baza cărora să proiec
teze noua expoziție muzeală. Numai că 
la solicitarea reprezentanților MIN
VEST de a li se permite accesul la bu
nurile plasate în custodie, angajatul 
filialei din Deva a lichidatorului I T 
MANAGEMENT ADVISORS a răs
puns negativ, motivând că nu are accep
tul șefilor de la Timișoara. Contactat de 
către directorul Andronache, patronul I

T MANAGEMENT ADVISORS, Ion 
Tudor, a refuzat accesul celor de la 
MINVEST la colecția mineralogică, 
prelevându-se de unele prevederi ale 
Legii 85 din 2006 (Legea insolvenței). 
„Am făcut săptămâna trecută o notifi
care către lichidator, dar nu am primit 
încă niciun răspuns. Este o neînțelegere 
și sunt convins că totul se va rezolva în 

câteva zile”, afirmă directorul Daniel 
Andronache. în ciuda eforturilor noas
tre, patronul firmei timișorene nu a 
putut fi contactat, iar reprezentanții de 
la filiala Deva ai firmei lichidatoare au 
refuzat să ne ofere relații.

Cătălin Rișcuța

Numărul bolnavilor de cancer din județ s-a dublat
„ Oncologia ” Spitalului Județean 
Deva este cea mai aglomerată 
secție. Acest lucru se vede nu 
numai din statistici, ci și din agi
tația de pe holurile secției Fără 
posibilitatea de a extinde spațiul 
și de a face noi angajări de per
sonal, cei patru doctori și cele

câteva asistente de pe secție fac 
cu greu față solicitărilor pacien- 
ților.

într-un spațiu restrâns, unde în 
mod normal ar trebui să fie 14 paturi, 
doctorii au fost nevoiți să dubleze numă
rul acestora și să găsească o soluție pen
tru tratarea tuturor pacienților. Prin 

saloane, pe paturi, întinși sau șe- 
zând, pe scaune în holuri, peste 
tot este plin de oameni care își 
așteaptă medicamentația și per
fuziile.

Doctorii vor, 
dar nu au 
posibilități

Doctorul Elisabeta 
Mezo, șefa Secției de Oncologie, 

este îngrijorată de condițiile în care este 
nevoită să își trateze pacienții. „în anu
mite momente ale zilei suntem nevoiți să 
dăm medicamentația bolnavilor pe ho
luri, deoarece saloanele sunt pline și alt
fel nu am reuși să ajutăm pe toată lumea. 
Știu că ceea ce se întâmplă aici nu este 
conform standardelor impuse. Nu avem 
pentru moment alternative care să ne 
ajute să salvăm acești oameni, dar eu 
sunt optimistă și sper ca situația să se re
glementeze cât mai curând. Eu și colegii 
mei ne dăm toată silința să ne facem 
treaba”, mărturisește dr. Elisabeta Mezo.

Nemulțumirile șefei de secție 
sunt împărtășite și de pacienții care sunt 
nevoiți să vină zilnic la spital pentru me- 
dicamentație și perfuzii. Pacienții inter- 
n'ați sunt aproape sufocați de aerul 
încărcat și forfota din saloane. Ei nu mai 
îndrăznesc să comenteze condițiile de 
spitalizare de pe secție, se mulțumesc cu 
faptul că au parte de tratament adecvat 

stării lor de sănătate și au încredere că 
personalul medical îi vor ajuta să se vin
dece.

O mie de bolnavi 
de cancer în plus

Secția de Oncologie ar trebui să 
dispună de trei saloane separate: Onco
logie (diagnosticare), Oncologie Medi
cală (suferinzii care necesită 
medicamentație în spital, dar fără inter
nare), Oncologie Medicală Chimiotera
pie (suferinzii care necesită internare). 
„Numărul bolnavilor de cancer crește 
alarmant în județul Hunedoara, de la an 
la an. La finele anului 2008 au fost înre
gistrate 1.408 cazuri la nivel județean. 
Dintre aceste diagnostice, locurile frun
tașe au fost deținute de cancerul pulmo
nar provocat de consumul de tutun, 
urmat de cancerul colorectal, cancerul de

sân, cancerul de col uterin, cancerul he- 
patobiliar. în anul 2009, până la data de 
24 septembrie, numărul pacienților sufe
rinzi de această boală neiertătoare 
aproape că s-a dublat, numărul lor cres
când cu încă 1.007 persoane, majoritatea 
provenind din zonele urbane. La fel ca și 
în anii trecuți, fumul țigărilor este prin
cipala cauză care provoacă cancerul pul
monar”, spune dr. Elisabeta Mezo.

Georgiana Giurgiu

-f-Sfântul Zilei
Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul

Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul s-a 
născut în cetatea Corintului la anul 448, în 
vremea împăratului Teodosie cBl Tânăr și a 
viețuit sub împărăția lui Leon cel Mare (457 
-474).

Pe tatăl său l-a chemat loan, fiind preot 
la biserica din Corint, iar pe mama sa o chema 
Evdochia și era nepotul lui Petru episcopul, 
care l-a și îndreptat spre cele sfinte făcându-1 
citeț la biserică. Ajungând el la optsprezece 

ani a plecat la Ierusalim, la lavră, fiind făcut 
călugăr de marele Eftimie. Și a rămas la mă
năstire vreme de 30 de ani, iar când ajunse la 
șaptezeci de ani se nevoi ca pustnic în peștera 
Sfântului Hariton.

în vremea aceea se ridicase eresul lui 
Origen, iar Cuviosul Chiriac s-a luptat cu ru
găciunea și cuvântul pentru a îndrepta pe cei 
căzuți din credință pe calea cea dreaptă. Iară 
la nouăzeci și nouă de ani s-au dus și s-a li

niștit în munte Cuviosul Chiriac unde a mai 
trăit încă nouă ani.

Și avea un leu care nu se îndemna la 
frați, ci îl păzea de tâlhari și verdețurile sale 
de caprele sălbatice.

Și era sfântul drept și mare la trup, bun 
și primitor, cu har proorocind cele ce va să fie.

Așa a viețuit peste o sută de ani, făcând 
multe minuni, după care a răposat întru Dom
nul.
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Bântuie fantoma celui de-al Doilea Război Mondial 
Prețurile mari la țigări întrețin contranhanda

Trei „AN“-uri 
și-au găsit 
autorii

Țigări de contrabandă confiscate la Hunedoara
Polițiștii au mai rezolvat trei

• dosare cu “autor necunoscut” 
(AN).

Oamenii legii l-au prins pe 
ȘTEFAN V., de 20 ani, din 
Călan, fără ocupație, fără antece
dente penale, despre care poliți
știi Biroului de Investigații 
Criminale Orăștie au stabilit că, 
la începutul lunii august, a furat 
un moped în valoare de 500 
EURO, aparținând unui bărbat 
din Orăștie, moped parcat în 
aproprierea locuinței. Cauza fi
gura în evidența celor cu autori 
necunoscuți, prejudiciul fiind re-' 
cuperat.

Acte 
de vandalism 
la Petroșani

Un alt dosar cu autor necu
noscut a fost rezolvat de polițiștii 
din Petroșani. LAURENȚIU B., 
de 29 ani, FLORIN C., de 20 șurii, 
EUGEN B., de 19 ani, toți fără 
antecedente penale și MIHAI N., 
de 37 ani, cu antecedente penale, 
toți din Petroșani, fără ocupație, 
despre care polițiștii Biroului de 
Investigații Criminale Petroșani 
au stabilit că, în data de 
22.09.2009, în timp ce se depla- 

. sau pe str. Funicularului, din lo
calitate, fiind sub influența 
băuturilor alcoolice, au spart mai 
multe geamuri ale unui imobil. 
Cauza figura în evidența celor cu 
autori necunoscuți, prejudiciul 
fiind în valoare de 100 lei. Cei 
trei sunt cercetați pentru săvârși
rea infracțiunii de distrugere.

Au furat fier 
vechi din mină

VASILICĂI., de 22 ani, NE- 
LUȚU M., de 28 ani, MIHAI N, 
de 37 ani, toți cu antecedente pe
nale și IONUȚ B., de 18 ani, fără 
antecedente penale, toți din Pe
troșani, fără ocupație, despre care 
polițiștii Biroului de Investigații 
Criminale Petroșani au stabilit 
că, în data de 21.09.2009, au pă
truns prin efracție în incinta Ex
ploatării Miniere Petrila, de unde 
au sustras 700 kg fier vechi. 
Cauza figura în evidența celor cu 
autori necunoscuți, prejudiciul 
fiind recuperat.

Sibian 
prins Ia furat

Un sibian a furat lemn de foc 
din Deva. MIRCEA C„ de 40 
ani, din comuna Șeica Mică, ju-

• dețul Sibiu, fără ocupație, dar 
ceva experiență în materie de 
fapte penale, a fost prins în fla
grant, în noaptea de joi spre vi
neri, de polițiștii Biroului de 
Ordine Publică Deva imediat 
după ce a pătruns prin efracție în 
curtea locuinței unui bărbat în 
vârstă de 49 ani, din Deva, de 
unde arsustras material lemnos în

i valoare de 750 lei.

Piața Dunărea din municipiul 
Hunedoara este, de o bună bu
cată de vreme, un imens debit 
ilegal de tutun. Cinci contra
bandiști de țigări netimbrate 
au fost prinși, la sfârșitul săp
tămânii trecute, în Piața Du
nărea.

Alexandru Avram

Polițiștii Biroului de Investigare 
a Fraudelor din cadrul Poliției Munici
piului Hunedoara au efectuat, în zilele 
de 25 și 26 septembrie 2009, mai multe 
percheziții ale unor autoturisme parcate 
în zona Piața Dunărea din Hunedoara, 
despre care existau date că sunt folosite 
pentru transportul și depozitarea tem
porară a țigărilor fără timbre, comercia
lizate ilegal în zonă.

Perchezițiile au fost avizate de 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Hu
nedoara, care supraveghează cercetările 
în cauză. în urma perchezițiilor, au fost 
ridicate în vederea confiscării peste 
1.000 de pachete de țigări de diferite 
mărci, toate netimbrate. Pe numele pro
prietarilor vehiculelor percheziționate - 
patru autoturisme și un motoscuter - în 

S-a răzbunat 
pe mașina poliției
Un tânăr din comuna Pui s-a răzbunat pe mașina poliției. Dumi
nică dimineața pe la trei, după o noapte albă la discotecă, 
DORIN C., de 25 ani, din comuna Pui, fără ocupație, fără ante
cedente penale, dar cu suficientă băutură la “bord” și cu nervii 
întinși la cotă de avarie, a provocat scandal într-o discotecă.

Scandalagiul nu și-a putut face de cap în toată legea pentru că în 
zonă se aflau și polițiștii din localitate. La ieșire din local, tânărul a lovit 
cu piciorul aripa stângă fața a autoturismului din dotarea Postului de Poliție 
Pui, aflat în parcarea discotecii, după care a plecat cu un autoturism, îm
preună cu MARCEL M., de 19 ani, din comuna Pui, și el tot fără ocupație 
și fără antecedente penale.

Șeful Postului de Poliție Pui împreună cu ajutorul șefului de post, 
au trecut la urmărirea autoturismului, găsindu-1 oprit la intrarea în locali
tatea Rușor, cei doi suspecți reușind însă să fugă. în continuare se acțio
nează pentru prinderea celor două persoane, DORIN C., fiind cercetat 
pentru comiterea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri și tulbu
rarea liniștii publice și distrugere.

Șofer atins 
de orbul găinilor
Pentru a doua oară, la un interval de numai câteva zile un șofer 
intră cu mașina în bariera de cale ferată.

Sâmbătă dimineața în jurul orei șase și jumătate, Poliția Transporturi 
Deva a fost sesizată despre faptul că, pe D.N. 68A, în localitatea Grind, 
un autoturism a lovit bariera de la trecerea la nivel cu calea ferată. Din pri
mele cercetări polițiștii au aflat că DRAGOȘ C., de 31 ani, din București, 
nu a observat că bariera este coborâtă și a intrat în coliziune cu aceasta. 
Din fericire, în urma incidentului, nu s-au înregistrat victime sau întârzieri 
ale trenurilor și nu a fost pusă în pericol siguranța circulației.

Al. Avram

care au fost găsite țigaretele, au fost în
tocmite dosare penale pentru comiterea 
infracțiunii de evaziune fiscală.

Suspecții, cu vârste cuprinse 
între 24 și 34 de ani, sunt cercetați în 
stare de libertate, prejudiciul cauzat bu
getului de stat prin activitatea ilicită a 
acestora urmând a fi stabilit ulterior.

Traficul de tutun 
crează dependență

Vă reamintim faptul că, tot în 
cursul săptămânii trecute, în data de 22 
septembrie polițiștii Biroului de Inves
tigare a Fraudelor din cadrul Poliției 
Municipiului Hunedoara au perchezi
ționat un autoturism parcat pe- strada 
Gheorghe Barițiu din municipiul Hune
doara, în interiorul căruia au găsit 320 
pachete de țigări netimbrate, de diferite 
mărci. Țigările, în valoare totală de 
1.300 lei, au fost ridicate în vederea 
confiscării, iar pe numele proprietaru
lui, un tânăr de 22 de ani, din munici
piul Hunedoara a fost întocmit dosar 
penal pentru comiterea infracțiunii de 
evaziune fiscală.

Proiectil sub trotuar 
la Petroșani
Fantoma celui de-al Doilea Război Mondial încă mai bântuie ju
dețul. Muncitorii unei firme de construcții din Petroșani au găsit, 
la sfârșitul săptămânii trecute, un proiectil neexplodat

Poliția a fost sesizată de un bărbat în vârstă de 58 ani, din Vul
can, maistru la firma de construcții care efectua lucrări pe o stradă din 
Petroșani.

Polițiștii au stabilit că, la intersecția străzii Aviatorilor cu strada 
1 Decembrie 1918, în timp ce muncitorii făceau săpături la trotuar, a 
fost descoperit un proiectil provenit din cel de-al Doilea Război Mon
dial.

Proiectilul a fost ridicat de reprezentanții Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență Hunedoara.

(A.A.)
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O Locuri de muncă și turiști 

c£> Președinți de birouri electorale

Un milion de lei pentru Cetatea Devei

Administrația locală a mu
nicipiului Deva a obținut un 
milion de lei pentru promo- 
area turistică a Dealului

Cetății și a Centrului istoric. 
Consiliul local Deva a sem
nat un contract de finanțare 
pentru această sumă, în ca
drul Programului Operațio
nal Regional, din care 822 
de mii sunt fonduri neram
bursabile, din Fondul Euro
pean de Dezvoltare 
Regională și de la bugetul 
național. Materialele publi
citare (bannere, suporturi 
electronice și pliante) vor fi 

traduse în maghiară, en
gleză, italiană și franceză.
In acest fel, potrivit celor de
clarate de viceprimarul Cos- 
min Costa, devenii - și nu 
numai ei - vor putea urmări 
stadiul lucrărilor de reno
vare care se vor efectua la 
acest obiectiv.

Noi locuri de muncă 
și mai multi turiști

Proiectul, denumit „Promo
varea potențialului turistic al obiec
tivului zona urbană Dealul Cetății și 
centrul istoric al municipiului 
Deva”, va fi implementat pe durata 
a 36 de luni, începând cu luna sep

tembrie a acestui 
an, și este finan
țat din Fondul 
European de 
Dezvoltare Re
gională, prin in- 
t e r m e d i u 1 
Ministerului Tu
rismului. „Reali
zarea acestui 
proiect este bene
fică județului 
Hunedoara, atât 
din punct de ve
dere al r^htabili- 
zării punerii în 
valoare a poten
țialului turistic 
natural și istoric, 
cât și din punct 
de vedere al asi

gurării unei creșteri economice 
reale. Prin implementarea progra
mului vor fi create 192 de noi locuri 
de muncă, iar numărul turiștilor va 
crește cu 15 la sută. De asemenea, 
intenționăm să atragem noi investi
ții în turism. Proiectul susține iden
titatea culturală în concordanță cu 
principiile europene unitate prin di
versitate”, a declarat Cosmin Costa, 
viceprimar al Devei.

După finalizarea campaniei 
de promovare, în cadrul proiectului, 
vor începe lucrările de recondițio- 
nare a Incintelor doi și trei din Ce
tatea Devei, precum și finalizarea 
Incintei 1. Lucrările de reabilitare 
au primit deja avizul Academiei Ro
mâne și al Agenției de Protecție a 
Mediului Hunedoara.

14 milioane de euro 
pentru planul de 
dezvoltare urbană

Proiectul include și îmbună
tățirea calității vegetației: vor fi în
lăturate actualele cărări și vor fi 
amenajate circuite speciale pentru 
vizitatori. De asemenea, pe Dealul 
Cetății vor fi amplasate indicatoare 
turistice și vor fi amenajate locuri 
de belvedere.

Pentru reabilitarea centrului 
istoric al municipiului Deva, auto
ritățile pregătesc deja un studiu de 
trafic pentru ca artera centrală să fie 
accesibilă cu mașina doar pentru ri

verani. Actualele bariere vor fi înlo
cuite cu cilindri din oțel, iar intrarea 
riveranilor se va face pe baza unei 
cartele. Municipiul Deva a fost des
emnat pol de dezvoltare urbană, ală
turi de orașul Arad.

„Vor fi alocate paisprezece 
milioane de euro pentru planul dc 
dezvoltare urbană. Vom vedea dacă 
pentru închiderea Centrului Vechi 
este necesară transformarea unoi 
străzi în artere cu sens unic și dacă 
avem nevoie de alte sensuri girato
rii. Vom găsi cele mai ieftine soluții, 
în așa fel încât să nu afectăm ceea 
ce s-a construit deja”, a declarat 
Cosmin Costa.

Maria Florescu

Expoziție și oi scoase la bursă
ptsTKHU viu urnim familiei mi

ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CU Șl GPL 
fel: 0354 403887; Mobil: 0723 577071 Fax: 0354 400007

Peste o săptămână, în satul Costești din comuna 
Orăștioara de Sus, vor avea loc o expoziție și o bursă de 
ovine. La cele două evenimente vor participa producători 
individuali și societăți comerciale, care vor prezenta la 
vânzare produse agroalimentare și produse specifice jude
țului Hunedoara. In cadrul expoziției va fi organizat un 
simpozion cu tema „Prezentarea de exploatați i europene

de ovine”. La finalul evenimentului, crescătorii de ovine 
care au pr|zentat cele mai valoroase exemplare vor fi pre- 
miați. Organizatorii evenimentului sunt Asociația Zonală 
a Crescătorilor de Ovine și Consiliul Local Orăștioara de 
Sus.

Maria Florescu

Judecătorii nu mai protestează
Ieri, 28 septembrie 2009, ora 

13 a avut loc Adunarea Generală a Ju
decătorilor de la Tribunalul Hune
doara, în urma căreia s-a hotărât 
suspendarea acțiunii de protest pe o 
perioadă nedeterminată și reluarea în 
totalitate a activității instanței înce
pând cu data de 29 septembrie 2009.

Această hotărâre vine ca ur

Prefectura angajază președinți
Instituția Prefecutului dă de 

lucru oamenilor cumsecade. Potrivit 
unui comunicat de presă semnat de 
prefectul loan Gabriel Samoilescu, în 
conformitate cu legea privind alegere 
Președintelui României,,juriștii pre
cum și alte persoane cu o bună repu- 

. tație în localitate, care nu fac parte din 
niciun partid politic și care doresc să 

mare a evaluării de către Adunarea 
Generală a modului de soluționare a 
solicitărilor puterii judecătorești dis
cutate în ședința din data de 
18.09.2009 și a garanțiilor prezentate 
de puterea legislativă și executivă în 
rezolvarea acestora, în condițiile în 
care, cu medierea societății civile, s- 
au efectuat primii pași concreți pentru 

îndeplinească funcția de președinte 
sau locțiitor al birourilor electorale ale 
secțiilor de votare din județeul Hune
doara pot să se adreseze Instituției 
Prefectului județului Hunedoara, Ser
viciul verificării legalității, aplicării 
actelor normative și contencios admi
nistrativ, în vederea înscrierii pe lista 
cu persoanele propuse a fi președinți 

semnarea cu celelalte puteri a „Pactu
lui pentru Justiție”.

Activitatea judecătorilor dele
gați la Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Hunedoara se 
va desfășura normal, conform progra
mării.

Andreea Demian

sau locțiitori ai birourilor electorale 
ale secțiilor de votare din județeul Hu
nedoara, în perioada 01 16.10.2009,
între orele 8.00 - 16.00”.

„Mandatul” președințior anga
jați de Prefectură ține pe durata func
ționării secțiilor de votare.

Al. Avram

I
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Și maimuțele rad câteodată
Oamenii nu sunt singurele mamifere care 
râd. Potrivit unor studii realizate de un grup 
de cercetători, când sunt gâdilați, cimpan
zeii râd cu aceeași poftă ca și oamenii.

Un grup de cercetători germani și americani 
au ajuns în urma unui studiu la concluzia că râsul 
nu este o „calitate” exclusiv umană. Aceștia au în
ceput să studieze reacțiile copiilor și primatelor 
când sunt gâdilate încă de acum zece ani. în tot 
acest timp, cercetătorii au adunat circa 800 de 

probe care susțin această teorie: „și maimuțele râd, 
când sunt gâdilate”. Ba mai mult, asemănările so
nore uluitoare între felul în care râd oamenii și 
maimuțele întăresc legătura dintre cele două spe
cii.

„Ne-a surprins faptul că atât gorilele, cât și 
urangutanii emit sunete specifice, ca și cum ar 
râde, când sunt gâdilați”, a declarat profesoara 
Elke Zimmermann, de la Facultatea Veterinară din 
Hanovra, Germania.

------ , N-.U.M-J

i

Tom și Jerry în prag de faliment
Metro Goldwyn Mayer (MGM), părintele îndrăgitelor personaje de desene animate 

Tom și Jerry șf producător al filmelor „Rocky“, „Rain Man“ sau „Pe aripile vântului", a acu
mulat o datorie de peste 3,5 miliarde de dolari. Gigantul MGM este un holding din care fac 
parte 80 de companii, care au acumulat în ultimii ani datorii de peste 3,5 miliarde de dolari, 
punând astfel îh pericol cele peste 4.000 de titluri pe care le-a produs de-a lungul timpului. 
Este unul dintre cele mai dificile momente din istoria celor 85 de ani a casei de producție. 
Din păcate, supremația MGM a scăzut în ultimii 15 ani. în 1995, filmele produse de MGM 
încasau peste jumătate de miliard de dolari numai din cinematografe. După această perioadă 
a urmat un declin.'MGM revine în 2001 la încasări de peste jumătate de miliard de dolari, 
susținut fiind de producțiile „Hannibal" și „Blonda de la Drept".

însă după acest an, cunoscuta casă de producție începe din nou să înregistreze scăderi. 
Anul 2008 a fost de departe cel mai slab din istoria MGM, înregistrând venituri de pe urma 
filmelor nou-lansate de 103,9 milioane de dolari. Producția cu cele mai mari încasări de anul 
trecut a fost comedia „Superhero Movie" care a atras doar 25 de milioane de dolari.

Fițe „made in Romania” 
și la Monaco

Mihaela Rădulescu și Ileana Lazariuc nu s-au împrietenit la Monaco, deși 
locuiesc pe aceeași stradă. Se pare că cele două nu s-au apropiat, chiar dacă locu
iesc în același bloc și între Ion Ion și Elan exista o prietenie veche.

Mulți dintre prietenii din România ai celor două vedete s-au întrebat cum se 
împacă cele două românce aflate cu copiii la Monaco, pe aceeași stradă, în acelas' 
bloc. Răspunsul la aceasta întrebare nu a venit de la cele două soții de milionari 
decât indirect, după ce Mihaela nu s-a prezentat la nunta lui Ion Ion cu Ileana. Mai 
mult, se pare că fosta vedetă a “Duminicii în familie” a fost scoasă din sărite de 
telefoanele cunoscuților care o sunau să afle mai multe detalii despre nunta lui Ți- 
riac jr.

S-ar părea că familia Țiriac i-a rămas fidelă prietenului Elan Schwartzenberg 
și o ignoră pe Mihaela. Dacă pe vremea când Mihaela era căsătorită cu Elan, doam
nele erau nevoite să-și zâmbească una alteia pe la evenimentele mondene, dată 
fiind prietenia dintre soții lor, acum nu le mai leagă nimic.

Ultimul moft „Brangelina”: 
să ai tu lucrul tău - aeroport!

Cel mai mediatizat cuplu de la Hollywood plănuiește să își construiască pro
priul aeroport lângă castelul Miraval, din Franța, potrivit unei surse, citată de mai 
multe publicații americane.

Fie că au prea mulți bani și nu au ce 
face cu ei, fie că vor să scape doar de papa
razzi, Angelina Jolie și Brad Pitt vor să își 
construiască propriul aeroport lângă castelul 
Miraval, din Franța, scrie Celebrity 
Gossip.net.

Celebrul cuplu a cheltuit deja 60 de 
milioane de dolari pe 1.000 de acri în sudul 
Franței cu lac, pădure, o vie și o casă cu 35 
de dormitoare. "Nimeni nu poate ajunge la 
această proprietate. Pista proprie le va da li
bertatea de a pleca și de a veni când vor", ă 
declarat o sursă din anturajul acestora.

Gossip.net
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Festivalul,, Felician Fărcașu” lovit de criza economică

La Brad nu sunt bani pentru folclorul autentic
Primăria Brad nu are bani 
decât pentru spectacole de 
calitate îndoielnică, cu ma
nele și formații de muzică 
ușoară de mâna a doua. 
Când vine vorba despre fol
clor autentic și păstrarea 
tradițiilor, edilii brădeni in
vocă lipsa de fonduri. Unul 
dintre cele mai cunoscute 
festivaluri de talie națională 
nu s-a mai organizat anul 
„cesta. Festivalul „Felician 
Fărcașu ”, care s-a desfășu
rat timp de 14 ani la Brad, a 
promovat an de an tineri so
liști vocali de muzică popu
lară de un real talent. Acest 
festival ar fi ajuns anul 
acesta la a XV-a ediție, dar 

motive mai mult sau mai 
puțin întemeiate acest lucru 
nu a fost posibil.

Până acum acest eveniment 
avea loc pe parcursul a trei zile de 
concurs, în perioada 11-13 sep
tembrie, urmând ca finala concursu
lui și premiera să fie ținută în cadrul 
Sărbătorii Naționale de la Țebea. 
Directorul Centrului Județean pen

tru Conservarea și Promovarea Cul
turii Tradiționale Hunedoara 
(CJCPCT), Mariana Deac, a mărtu
risit că este profund dezamăgită de 
faptul că acest festival cu tradiție a 
fost scos de pe calendarul eveni
mentelor culturale din acest an.

Anul 2009 fără
„Felician Fărcașu”

„Festivalul este organizat 
între două evenimente. Unul foarte 
important, Sărbătorile Naționale de 
la Țebea, și un nou festival apărut 
acum trei ani numit „Struguri de 
Aur”, care este susținut la Jidvei, în 
județul Alba. Este păcat că tradiția 
se pierde și acest festival nu este es
timat la adevărata lui valoare de oa
menii care au putere de decizie în 
păstrarea lui. Evenimentul de la Jid
vei coincide cu festivalul de la 
Brad, mai exact acest festival este 
susținut în aceleași zile 10-13 sep
tembrie. Bugetul acestui festival 
este cu mult mai mare, premile sunt 
substanțiale în comparație cu ceea 
ce își pot permite momentan orga-

nizatorii tradiționalului festival Fe
lician Farcașu. Dacă anul acesta ar 
fi avut loc acest festival, Centrul ju
dețean pentru Conservarea și Pro
movarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara, primăria Brad și spon
sorii evenimentului ar fi avut de 
pierdut, deoarece concurenții pro
puși de organizatorii preselecțiilor 
în țară sau Școlile de Arte ar fi refu
zat festivalul-concurs de la Brad și 

ar fi ales festivalul „Struguri de 
Aur”de la Jidvei deoarece premiile 
erau cu mult mai consistente”, de
clară directoarea CJCPCT - HD 
Mariana Deac.

Atitudine mioritică 
a conducerii 
Casei de Cultură

Conducerea Casei de Cultură 
se împacă cu ideea de anulare a edi
ției a XV-a a festivalului Felician 
Fărcașu: „Până în 2007 am susținut 
festivalul în cinematograful „Zaran- 
dul”, în 2008 acest lucru nu a mai 
fost posibil deoarece locația s-a 
transformat în ruină și am fost ne- 
voiți să ținem festivalul în sala de 
sport a școlii generale „Horea, 
Cloșca și Crișan”. Știu că locația și 
acustica din sala de sport nu este 
una adecvată susținerii unui festi
val, dar a fost unica posibilitate ca 
acest eveniment să aibă loc. Anul 
acesta primăria nu și-a mai permis 
să mai susțină această tradiție din 
lipsă de fonduri și nici să pună la 
dispoziție o locație adecvată unui 
astfel de eveniment cu o deosebită 
istorie artistică”, susține directoarea 
Casei de Cultură, Bianca Leucean.

Poate la anu’...

Mariana Deac, de altminteri 
cântăreață de muzică populară, 

speră că în 2010 organizarea festi
valului Felician Fărcașu nu va mai 
fi o problemă. Până atunci se vor în
cerca negocieri de schimbare a datei 
festivalului de la Jidvei, astfel încât 
să nu mai stânjenească evenimentul 
de la Brad.

Georgiana Giurgiu
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“ Dacă PSD-ul nu va dori să propună pe cineva în termenul anunțat și creează
& premisele unei crize politice suprapusă peste una socială, aceasta este problema PSD-ului. ” 

c£> Emil Boc

Nica dat afară de la Interne
Premierul Emil Boc l-a demis
pe ministrul Dan Nica. Pri- 
mul-minstru a mai anunțat că 
a cerut PSD ca în 24 de ore să 
facă o nouă propunere pentru

"Ministrul de Interne a făcut o 
afirmație potrivit căreia cineva încearcă 
să fraudeze alegerile prezidențiale prin 
utilizarea turismului electoral, mențio
nând că nu mai există niciun autocar de 

ministerul de Interne, iar dacă 
acest lucru nu se va întâmpla 
în acest termen, va propune un 
interimat. Premierul a spus că 
ministrul Dan Nica a făcut de
clarații care nu se verifică și a 
anunțat că a cerut PSD ca în 
24 de ore să propună un nou 
ministru*pentru Ministerul Ad
ministrației și Internelor.

închiriat pentru alegerile prezidențiale. 
Am solicitat informații oficiale de la 
Ministrul de Interne și, din fericire, 
aceste informații nu se pot verifica. De
clarațiile au fost fără niciun fel de aco
perire în realitate. Utilizarea de către 
ministrul de Interne a afirmației potrivit 
căreia se pregătește fraudarea alegerilor 
prezidențiale prin turism electoral fără 
dovadă consider că există o afirmație 
gravă ce pune sub semnul întrebării le
galitatea scrutinului prezidențial. Con

sider că o astfel de
afirmație nu poate veni 
din partea ministrului de 
Interne", a declarat Emil 
Boc, invocând protocolul 
dintre cele două partide 
care formează Coaliția de 
Guvernare.

înlocuitor
sau interimat

"Am consultat 
Coaliția cu privire la re
manierea Ministrului de 
Interne. în protocolul 
Coaliției este prevăzută 

sarcina de a crește siguranța oamenilor, 
însă din păcate strada a fost scăpată de 
sub control și am avut mai multe situa
ții de jaf armat. De aceea avem nevoie 
de un nou impuls", a declarat Emil Boc.

Boc a spus că a procedat institu
țional atunci când a luat decizia rema
nierii lui Nica. "Dacă PSD-ul nu va dori 
să propună pe cineva în termenul anun
țat și creează premisele unei crize poli
tice suprapusă peste una socială, 
aceasta este problema PSD-ului", a 
spus Boc, care a dezmințit că Vasile 
Blaga ar fi fost propus interimar pentru 
portofoliul Internelor.

<

Reacția colegilor

Ministrul PSD al Educației, 
Ecaterina Andronescu, a declarat, ieri, 
înaintea BPN, că gestul premierului de 
a-1 remania pe ministrul Internelor, Dan 
Nica, este un gest politic fără legătură 
cu realitatea.

"Este fără îndoială un gest poli
tic. L-am urmărit pe Dan Nica în fie
care ședință de Guvern, este un 
ministru care știa ce are de făcut, își ge
stiona bine domeniile. Parcă gestul 
acesta nu are legătură cu realitatea", a 
adăugat ea.

întrebată cum ar trebui să reac
ționeze PSD la decizia premierului de 
a-1 înlocui din funcție pe Dan Nica, An
dronescu a răspuns: "Acum sper să 
reacționeze cu înțelepciune".

în opinia li
derului PSD, Mir
cea Geoană, gestul 
arată "disperarea 
domnului Bă- 
sescu" și tentativa 
acestuia "de a pune 
mâna pe pârghiile' 
de putere și pe in
strumentele care i- 
ar putea permite să 
fraudeze alegerile 
prezidențiale", 
adăugând că este 
vorba despre o 
nouă dovadă a 
"modului irespon
sabil" în care 
acesta își exercită 
mandatul șeful sta
tului.

"Așa cum 
anticipam, Băsescu 
a decis să dicteze 
premierului și PD-L-ului o mutare po
litică pe care cu toții o așteptam în con
dițiile scăderii de popularitate și a 
încercării de fraudare a alegerilor", a 
spus Geoană.

Președintele PSD a afirmat că 
este vorba despre o mișcare pe care o 
așteptau toți membrii partidului.

"Prim-ministrul a propus, azi 
(luni, n.r.) în coaliție revocarea vice- 
prim-ministrului PSD și ministrului de 
Interne Dan Nica și înlocuirea, ca inte

rimar, a acestuia, cu domnul Vasile 
Blaga, exact cu cel care coordonează 
campania de la PD-L și a domnului Bă
sescu", a spus Geoană.

"încă o dată domnul Traian - 
sescu arată că nu are absolut n. .c 
legat de interesul național și că fără ni
ciun fel de ezitare sau de scrupul aruncă 
România într-o gravă criză politică într- 
un moment de criză economică și so
cială fără precedent", a spus liderul 
PSD.

Vasile Blaga posibil interimar 
la Interne

Numele democrat-liberalului Vasile Blaga 
este vehiculat ca posibil interimar la șefia 
Internelor. Este o posibilă soluție pe care o 
ia calcul PD-L, în situația în care PSD nu 
va face în 24 de ore o propunere pentru 
Ministerul de Interne.

Premierul Emil Boc a declarat că a cerut PSD- 
ului ca în 24 de ore să facă o nouă propunere pentru

Ministerul de Interne, iar dacă acest lucru nu se va 
întâmpla în acest termen, va propune un interimat.

Boc a susținut că propunerea de remaniere a 
lui Dan Nica are legătură cu declarațiile acestuia des
pre turismul electoral, care nu s-au probat.

Liderul PSD, Mircea Geoană, a acuzat că re
manierea lui Dan Nica a fost dictată de președintele 
Traian Băsescu. "în condițiile scăderii în popularitate 
și în condițiile încercării evidente de a frauda alege
rile, primul ministru a propus azi în coaliție revocarea 

vice-primului ministru PSD, domnului 
Dan Nica, și ministrului de interne și în
locuirea ca interimar a acestuia cu domnul 
Vasile Blaga, exact cu cel care coordo
nează campania de la PD-L și a domnului 
Băsescu".

Secretarul general al PD-L, Vasile 
Blaga, a admis că el va fi propus de pre
mierul Emil Boc pentru ministerul de In
terne, dacă PSD nu desemnează pe cineva 
în locul lui Dan Nica.

"Este foarte clar, un termen de 24 
de ore au colegii de la PSD pentru a pro
pune un nou ministru de Interne", a decla
rat .Blaga, înaintea ședinței conducerii 
PD-L. întrebat dacă el va fi propus interi
mar, Blaga a negat, însă a admis că pre
mierul ia în calcul să-l propună pe el. dacă 
PSD nu desemnează pe nimeni din porto
foliul din care a fost înlocuit Dan Nica. 
"Nu (voi fi interimar, n.r.), este adevărat 
că dacă nu își vor pune, s-a pus și această 
problemă de către premier. Decizia pre
mierului este luată", a spus Blaga.

Nu mai facem economii
de la bugetari

Bugetarii nu mai 
intră în concediu fără 
plată de la 1 octombrie. 
Măsura luată de Guvern 
a fost amânată, pentru că 
PNL a contestat-o la 
Curtea Constituțională, 
iar magistrații nu vor da 
un verdict în acest caz 
mai devreme de 8 oc
tombrie.

Liberalii au depus 
o contestație împotriva 
legii privind reorganiza
rea unor autorități și in
stituții publice, raționalizarea 
cheltuielilor publice, susținerea mediu
lui de afaceri și respectarea acordurilor- 
cadru cu Comisia Europeană și Fondul 
Monetar Internațional. Măsura trimite
rii bugetarilor în concediu fără plată cel 
puțin zece zile, începând cu 1 octom
brie, ar avea ca scop economisirea a 
15,5 procente din fondul public de sa
larii, în ultimul trimestru al anului 
2009.

Până una-alta, nu 
avem metodologie

Dacă măsura liberalilor va fi 
respinsă, legea ar putea fi pusă imediat 
în aplicare. Autoritățile au o singură 
problemă: nu au elaborat și o metodo
logie de aplicare a noii legi. Guvernul 
nu a discutat pe aceasta temă cu.niciu- 
nul dintre partenerii sociali. „Nu s-a 
discutat nimic despre acest subiect. 
Nici la Justiție, nici la Interne, nici la 
Transporturi, nici la Muncă... Ce

putem spune? Așteptăm să ne invite 1 
discuții de Crăciun”, a declarat Dumitr 
Costin, președintele confederației Blc 
cui Național Sindical.

Guvernul Boc a propus trimite 
rea în concediu fără plată pentru o pe 
rioadă de 10 zile cu aproximativ o Iun 
în urmă, însă de atunci intrarea în v 
goare a măsurii se tot amână: mai inti 
nu a fost gata legea, iar acum trebuie a; 
teptată decizia Curții Constituțional 
privind constituționalitatea acestei; 
Acest lucru va dura cel puțin 10 zih 
după cum anunță reprezentanții Execi 
tivului.

Se pare însă că nu este singui 
măsură întârziată. Printre măsurile cai 
așteaptă intrarea în vigoare a legii pr 
vind desființarea și reorganizarea un< 
agenții guvernamentale câteva mii c 
persoane, angajate ale acestor agenți 
vor rămâne șomere. Banii economisi 
astfel urmau să se alăture celor rezulta 
în urma cumulării pensiei cu salariul c 
la stat, măsura care era planificată ti 
pentru octombrie.
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i=I> Berlusconi are glume în program

1 . A scos Germania din recesiune și a rămas cancelar

Angela merge mai departe în Germania
Angela Merkel a ieșit victorioasă din bătălia 
electorală. După patru ani la guvernare, cea 
mai puternică femeie din lume a primit un 
vot de încredere din partea populației, după 
ce a scos Germania din recesiune, în plină 
criză economică mondială.

această formațiune a înregistrat cel mai prost scor 
din istorie.

în schimb, partidele mici au avut rezultate 
peste așteptări. Stânga radicală, 12%, iar Ecologi- 
știi, 10,7%. Practic partidele mici au ieșit întărite 
din cei patru ani de guvernare, care a măcinat 
cumva credibilitatea partidelor mari. Ambele for
mațiuni au evoluat către centrul spectrului politic 
iar oamenii s-au reorientat către partide mai mici 
dar cu orientare clară de stânga sau de dreapta.

Tocmai de aceea, pe Angela Merkel o aș
teaptă negocieri dure cu partenerii tradiționali din 
partidul liberalilor democrați, pentru a depăși di
ferențele de viziune politică.

Anunțarea rezultatelor a declanșat o explozie 
de bucurie la sediul Uniunii Creștin-Democrate. 
Sute de susținători ai creștin-democraților au luat 
cu asalt sediul de campanie al Angelei Merkel. Par
tidul Angelei Merkel și-a zdrobit adversarii social- 
democrați, care au demonstrat însă că știu să 
piardă. Frank-Walter Steinmeier, liderul Partidului 
Șocial-Democrat, a fost aplaudat, chiar dacă

Teheranul 
dă cu racheta

Forțele armate iraniene au efectuat ieri cu suc
ces un tir de rachetă Shahab-3, cu raza de ac- 
<!une de 2.000 de kilometri, în cadrul unui 
.xercițiu, relatează postul de televiziune iranian 
în limba engleză Press-TV.

Televiziunea iraniană a prezentat imagini de la 
lansarea rachetei, într-o regiune semideșertică. Conform 
comentatorului postului de televiziune, racheta Shahab- 
3 are o rază de acțiune cuprinsă între 1.300 și 2.000 de 
kilometri.

Rachete cu rază medie de acțiune

Teheranul a efectuat în cursul dimineții de dumi
nică exerciții de lansare a rachetelor cu rază scurtă de 
acțiune. Rachetele cu rază medie testate duminică erau 
de tip Shahab-1 și Shahab-2, având o rază de acțiune 
cuprinsă între 300 și 700 de kilometri, și au fost lansate 
cu succes, a anunțat, la televiziunea de stat, comandan
tul forțelor aeriene ale Gardienilor Revoluției, Hossein 
Salami. "Tirurile de rachetă au lovit țintele cu precizie", 
a declarat el.

Anterior, Iranul lansase, duminică dimineața, trei 
tipuri de rachete eu rază scurtă de acțiune, în debutul 
exercițiilor militare intitulate "Marele Profet 4", potrivit 
televiziunii de limbă engleză Press-TV.

Hossein Salami afirmase că tirurile cu rachete 
Shahab-1 și 2 vor fi efectuate duminică seara, iar cele 
cu rachete Shahab-3, luni.

Aceste tiruri au loc după recenta decizie a preșe
dintelui american, Barack Obama, de a renunța la pro
iectul privind amplasarea scutului antirachetă în Europa 
de Est, conceput în timpul mandatului președintelui Ge
orge W. Bush și menit, în mod oficial, să contracareze 
eventuale tiruri de rachete cu rază lungă provenind dins
pre Iran.

Berlusconi spune bancuri cu negri
despre Obama...
Silvio Berlusconi face din nou 
glume pe seama lui Barack 
Obama. La o întâlnire cu alegăto
rii din Milano, Berlusconi a spus 
că președintele american este un 
tip bronzat

"Vă transmit salutări din partea unui 
tip pe care îl cheamă... cum îl cheamă? E 
vorba de un tip bronzat. Ah, da, Barack 
Obama!", a glumit Berlusconi. El i-a aplicat 
același calificativ și Primei Doamne a State
lor Unite, Michelle Obama.

"Nu o să vă vină să credeți, dar cred 
că amândoi au făcut băi de soare împreună, 
pentru că și soția lui este tot bronzată", a mai 
spus premierul italian. Berlusconi a mai spus

că Obama e un tip bronzat și în urmă cu 
aproape un an. Nici abilitățile oratorice ale 
liderului de la Casa Albă nu au scăpat de iro
nia premierului italian.

"După cum știți, atunci când vor
bește, nu este inconștient, precum aceia din
tre noi care spun ceea ce le trece prin cap. Eț 
are tot scris în fața lui și își întoarce capul în
coace și încolo și nu privește niciodată în 
față, deoarece prompterul este fie la stânga, 
fie la dreapta lui. Ne punem întrebarea: oare 
știe ce face sau este doar cineva care știe să 
citească bine?", a continuat Berlusconi.

Ultima întâlnire dintre Berlusconi și 
Obama a avut loc săptămâna trecută, la sum- 
mitul G20 de la Pitsburgh. Jurnaliștii au scris 
că Berlusconi a fost întâmpinat cu răceală 
protocolară de cuplul prezidențial american.

Președintele zice una,
birocrația impune alta
Secretarul american al Apărării, Robert Gates, a recunoscut, duminică, că va fi dificil de respectat 
termenul impus de administrația Obama ca pe 22 ianuarie Guantanamo să fie închis. • 
întrebat dacă termenul limită va fi respectat, Gates a declarat că „va fi dificil”. Relatări recente 
vorbeau despre faptul că administrația ar putea să nu respecte acest termen din cauza problemelor

legale, politice și diplomatice legate de deținuții 
de la baza navală americană din Cuba.

încă există 233 de prizonieri în această unitate creată 
de administrația Bush în 2002 pentru suspecții de terorism 
capturați de forțele americane. Unii deținuți vor fi transferați 
în străinătate, în timp ce alții ar putea fi judecați de tribunale 
militare americane sau civile. Departamentul de Justiție al 
SUA arăta sâmbătă că trei deținuți au fost trimiși în Irlanda 
și Yemen.

Gates declara că în plus: „eu am fost unul dintre cei 
care am spus că ar trebuie să avem un termen limită, deoarece 
sunt de destul de mult timp în acest oraș pentru a ști că dacă 
nu ai un deadline nu vei mișca birocrația. Dar am mai spus 
că dacă realizăm că dacă nu o putem face la timp, dar avem 
un plan bun, am putea susține că ne va lua mai mult, dar mer
gem în direcția pe care a stabilit-o președintele”. Un oficial 
arătase anterior că se apropie termenul când Casa Albă va 
alege o locație pentru mutarea unor deținuți pe teren ameri
can.
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Destinații de vacantă,

cț> Integrante

Sudoku

“Bărbatul vânează femeia până

când ea

Ospăț

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)

Urcat 
Adunat 
Esență

Repa
rator

Dintr-un 
șperțl 

Călăreț

Lele

Cupă!

Cer!

Cerere

Palmă

A pro
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Steag la 
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"sra“ 
Jftapă 
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? (...)

se poate!
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ArmateCură!
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feminin
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coate!

Dicționar:Per, Nane, Oat, Pan, Tui, Leapșa.

Cârlion 
țață

Investit

în stoc!
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urmă

Laudă în 
versuri

Distrată

Tangen
țial

Titlu 
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Acuzi
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Etanșată

E de urcat 
(dim.) Acut!
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prin rele
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Nume în 
Banat!

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AMĂGITĂ, AMU, ANI, AR, ARAGAZ, ARI, 

ARIN, ATOMIZATOR, ATRĂGĂTORI,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4

5 1
6 B
7

8 ■
9

10

BRAZI, BRIZE, CISI, CIVILIZARE, ICURI, 
IRONIZATOR, IȚĂ, IȚI, LA, MATRICULAR, 
MATRONIMIC, MO, NARE, OGARI, OM, 
OV, RATĂRI, REMUNERARE, RODARE, 
TRADUSĂ, TRATĂRI, UMIL, URA, UTA.

Petru ARDELEAN - ARAC

Viorel Naghi - Vladimirescl

6 5 7 1 4 8
9 2 3 6 1 7

7 1 6 9 3
1 2 6 7 3
2 6 3 1 8
7 9 5 4 3 1 6 2
5 1 8 3 7 4
3 6 5 8
4 2 1 9 7 3 5 6
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Modalități de înregistrare
în evidenta contabilă

9
înregistrările în contabilitatea 
sintetică și analitică se fac pe 
bază de documente justifica
tive, fie document cu docu
ment, fie pe baza unui 
centralizator în care sunt în
scrise mai multe documente 
justificative al căror conținut 
se referă la operațiuni de 
aceeași natură și perioadă. 
C

Operațiunile contabile pentru 
care nu se întocmesc documente 
justificative, se înregistrează în 
contabilitate pe bază de note de 
contabilitate care au la bază note 
justificative sau note de calcul. în 
cazul stomărilor, pe documentul ini- 
‘’•’1 se menționează numărul și data 
. -iei de contabilitate prin care s-a 
efectuat stomarea operațiunii, iar în 
notă de contabilitate de stomare se 
menționează documentul, data și 
numărul de ordine ale operațiunii 
care face obiectul stomării.

Corectarea înregistrărilor fă
cute în contabilitate se face numai 
pe baza notelor de contabilitate în
tocmite în acest scop. înregistrările 
în contabilitate se fac cronologic, 
prin respectarea succesiunii docu
mentelor după data de întocmire sau 

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

Luni-Vinerl: 8-18.30 8 ____
Sambă ------

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

Tel/Fax: 0254/716.586

Cele mai bune prețuri!

de intrare a acestora în unitate și sis
tematic, în conturi sintetice și ana
litice, în conformitate cu regulile 
stabilite pentru fiecare formă de în
registrare în contabilitate. înregis
trările în contabilitate se pot face 
manual sau utilizându-se sistemele 
informatice de prelucrare automată 
a datelor. Factura se întocmește și se 
utilizează în conformitate cu preve
derile Codului Fiscal.

Pentru livrările de bunuri sau 
prestările de servicii pentru care 
persoanele impozabile sunt scutite 
fără drept de deducere a taxei pe va
loarea adăugată și nu sunt obligate 
să întocmească facturi, în conformi
tate cu prevederile Codului Fiscal și 
ale normelor metodologice de apli
care a acestuia, operațiunile econo
mice se înregistrează în baza 
contractelor încheiate între părți și 
a documentelor financiar-contabile 
sau bancare care să ateste acele ope
rațiuni, cum sunt: aviz de însoțire a 
mărfii, chitanță, dispoziție de 
plată/încasare, extras de cont ban
car, nota de contabilitate etc., după 
caz.

Registrele de contabilitate și 
formularele financiar-contabile pot 
fi adaptate în funcție de specificul și 
necesitățile persoanelor prevăzute 

la art. 1 din Legea nr. 82/1991, re
publicată, cu condiția respectării 
conținutului de informații și a nor
melor de întocmire și utilizare a 
acestora. Acestea pot fi pretipărite 
sau editate cu ajutorul sistemelor in
formatice de prelucrare automată a 
datelor.

în situația în care activitatea 
de întocmire a documentelor justi
ficative și financiar-contabile este 
încredințată în baza unui contract de 
prestări de servicii unor persoane fi
zice sau juridice, este obligatoriu să 
se prevadă în contract clauze referi
toare la întocmirea și utilizarea for
mularelor în aceste condiții. Se pot 
stabili și norme proprii de întocmire 
și utilizare a formularelor financiar- 
contabile, cu condiția ca acestea să 
nu contravină reglementărilor le
gale în vigoare.

Regimul 
formularelor 
financiar-contabile

Persoanele prevăzute la art. 1 
din Legea nr. 82/1991, republicată, 
vor asigura un regim intern de nu
merotare a formularelor financiar- 
contabile, astfel: persoanele care

răspund de organizarea și conduce
rea contabilității vor desemna, prin 
decizie internă scrisă, o persoană 
sau mai multe, după caz, care să 
aibă atribuții privind alocarea și ge
stionarea numerelor aferente; fie
care formular va avea un număr de 
ordine sau o serie, după caz, număr 
sau serie ce trebuie să fie secven
țială), stabilit(ă) de societate.

în alocarea numerelor se va 

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți

Informații la telefon:
9

0771 677 031, 0723 071 792, 0743 058 798

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

ține cont de structura organizato
rică, respectiv gestiuni, puncte de 
lucru, sucursale etc.; persoanele 
prevăzute la art. 1 din Legea nr. 
82/1991, republicată, vor emite pro
ceduri proprii de stabilire și/sau alo
care de numere ori serii, după caz, 
prin care se va menționa, pentru fie
care exercițiu financiar, care este 
numărul sau seria de la care se 
emite primul document.

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 ale
gere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anun
țuri 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 solicitările beneficia
rului)

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329

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

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume...........................................Prenume.........................................
Strada................................................. Nr........Bl................ Se...........
Ap..... Localitatea................................... Județul..............................
C.I. seria............... nr..........................................................................
Eliberat de........................................................................ ^r..............
DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

»
Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție: 
Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc.l, ap.l 
și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.)



i=î> România - cea mai bună la handbal
Elisei, Neagu și Stanca - cele mai bune

Sport
Marți, 29 septembrie 2009

România a câștigat Cupa Mondială 
la handbal feminin
Naționala de handbal feminin 
a României a câștigat, dumi
nică, finala Cupei Mondiale de 
la Aarhus, după ce a învins re
prezentativa similară a Norve

giei, scor 28-27 (19-13).

Antrenorul reprezentativei femi
nine de handbal a Rotpâniei, Radu 
Voina, a declarat că se bucură de victo
ria din finala Cupei Mondiale, dar a 

precizat că jucătoarele sale 
trebuie să rămână "cu pi
cioarele pe pământ", deoa
rece la Campionatul 
Mondial va fi cu totul al
tceva.

"Așa cum am decla
rat și înaintea Cupei Mon
diale, nu am urmărit 
rezultatele, ci evoluția echi
pei. Asta nu înseamnă că nu 
ne bucurăm toată echipa 
pentru câștigarea turneului. 
Personal, apreciez că Româ
nia a avut o evoluție bună la 
Cupa Mondială. Să nu uităm 
însă că e o competiție ami

cală. Să rămânem cu piciarele pe pă
mânt, pentru că la Campionatul Mon
dial va fi cu totul altceva. La echipa 
noastră mi-a plăcut jocul celor doi pi
voți, Manea și Stanca, care ar fi păcat 
să nu fie folosiți împreună la ce valoare 
au. Mi-a mai plăcut jocul din prima re
priză de azi și cred că în perspectiva 
mondialelor revenirea Narcisei Lecu- 
șanu în lot va conta foarte mult. Nu 
cred că vom sărhători în această seară, 
pentru că s-a adunat multă oboseală, 
mai degrabă ne facem bagajele să 
venim repede acasă", a spus Voina.

Trei handbaliste 
tricolore 
în All Star Team, 
la Cupa Mondială

Handbalistele Valentina Elisei- 
Ardean, Ionela Stanca și Cristina 

Neagu au fost 
alese în All Star 
Team, echipa celor 
mai bune jucă
toare de la Cupa 
Mondială de la 
Aarhus.

Va 1e t i n a 
Elisei-Ardean a 
fost desemnată cea 
mai bună extremă 
stânga , Ionela 
Stanca cel mai bun 
pivot, iar Cristina 
Neagu cel mai bun 
inter stânga. Cris
tina Neagu a pri
mit și cel mai 
râvnit titlu, acela 
de M VP al Cupei Mondiale, fiind emo
ționată la premiere.

Celelalte jucătoare 
desemnate 
în All Star Team

Linn-Kristin Riegelhuth - cea mai bună 
extremă dreapta (Norvegia)

Linn Jorum Sulland - cel mai bun inter 
dreapta (Norvegia)
Katrine Lunde Haraldsen - cel mai bqn 
portar (Norvegia)
Laerke Moller - cel mai bun centru 
(Danemarca).
Naționala României a câștigat dumi
nică, la Aarhus, în premieră, Cupa 
Mondială, după ce a învins în finala 
mare, Norvegia, cu 28-27 (19-13).

Cauzele abandonurilor la Grand Prix-ul
statului Singapore

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantităti foarte mari»

Balast.Mtwal preț: 18, SO lei/mc
și sortat 0 * 4 mm

Prețurile cont ni TV/.

soâiată si sortată

Pentru comenzi și informat» ne puteți contacta la telefon: 
0954/934 448
0723 154 204

sau e-mail: contabiiitflte&telecernadeva.rck

Cauzele abandonurilor la Marele Premiu al statului Singapore, a 14-a etapă 
a Campionatului Mondial de Formula 1: •

Romain Grosjean (Franța/Renault): probleme la sistemul de frâne în turul 4
Nick Heidfeld (Germania/BMW): accident în turul 20
Adrian Sutil (Germania/Force India): probleme mecanice în turul 24
Mark Webber (Australia/Red Bull): probleme la sistemul de frâne în turul 46
Jaime Alguersuari (Spania/Toro Rosso): probleme la sistemul de frâne înainte de turul 
48
Sebastien Buemi (Elveția/Toro Rosso): probleme la cutia de viteze în turul 48.

JSauna

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane in 10 apartai 

10 camere duble (cu 
paturi de o persoana)

,_ J Restaurant cu meniuri
din bucâtârlel tradiționale 
românești H internaționale
Sala de conferințe de 45 de 
locuri, dotata cu videoproleetor 
și Internet de maro viteza 

r Piscina acoperita Cu o Suprafața
de 50mp. Apa este încălzită 
la 30 de grade.

j Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafață totală de peste 
100.000 de metri patrați pentru 
pescuit crap, somn și șalâu.

, Telefoane: 0254.264.038 
și 0254.264.039

Web: www.steauamuresuiui.ro, 
E mail: office^steauamuresului.ro

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

