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Spitalele primesc fonduri 
suplimentare de la CAS

Sfânta Cuvioasă Parascheva
Trei au fost marile virtuți care au împodobit sufletul 

și viața Preacuvioasei noastre Maicii Sfânta'Parascheva 
de la Iași. îngereasca feciorie, milostenia, adică lepă
darea de cele pământești, și dumnezeiasca rugăciune, 
maica tuturor faptelor bune. Pe aceste trei virtuți le-a 
iubit fericita din copilărie și prin acestea, în chip de
osebit, s-a dezbrăcat de orice cuget pământesc, a biruit 
pe diavoli și s-a numărat în ceata Sfinților Părinți pur
tători de Dumnezeu.
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Ziua de ieri a fost ultima de guvernare pentru 
echipa primului ministru Emil Boc. în timp ce demo- 
crat-liberalii cred că PSD a construit un scenariu com
plex care ar duce la suspendarea președintelui Traian 
Băsescu, pesediștii hunedoreni aruncă vina pentru de
clanșarea crizei politice asupra președintelui Traian Bă
sescu.
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Primăria Hunedoara se judecă
__ ________  t • j •pentru cușca Lindei

“Bijuteriile” de la Brad 
nu sunt bunuri de patrimoniu

Exponatele de la Brad au fost gestionate cu o « su
perbă neglijență » de-a lungul timpului. Chiar dacă multe 
exponate sunt unicate, ele nu au primit până acum statu
tul juridic de obiect de patrimoniu cultural. Ambiguitatea 
statutului în care se află exponatele îngăduie un probabil 
‘"“nariu potrivit căruia colecția de « bijuterii» de la Brad 

putea fi preluată în adminstrare pe baza unui partene- 
.iat public privat, scoasă apoi din țară pentru a fi expuse 
afară și «rătăcite » înainte de a reveni acasă.

Vin banii pentru agricultori 
de la APIA

■
Piersic se judecă pentru 
o pivniță ’

Primarul Ovidiu Hada a mai dat 
o palmă capitalismului Gospoda
rii municipiului Hunedoara au 
identificat o construcție ilegală 
care aduce grave prejudicii orașu
lui: cușca din carton în care do
miciliază, abuziv și ilegal, o cățea 
comunitară. Constructorul imobi
lului, Katalina Lazăr, a încasat o 
amendă în valoare de 200 de lei 
pentru că a ridicat ’’clădirea”pe 
domeniul public al municipalită
ții. Cușca, susține femeia, a fost 
amplasată pe un teren privat, cu 
acordul proprietarului. Magistra- 
ții vor judeca speța.
Linda este o cățea comunitară de 
aproximativ 5 ani, care își trăiește 
zilele în zona ptfței Obor din Hu
nedoara. Katalinei Lazăr i s-a 
făcut milă de cățeaua suferindă și 
a salvat-o de la moarte. Agenții 
Poliției Comunitare de pe lângă 
Primăria Hunedoara au taxat-o 
pe Katalina Lazăr pentru gestul 
său, conform principiului că nicio 
faptă bună să nu trebuie să ră
mână nepedepsită. Conflictul a 
ajuns în instanță.
Primarul Ovidiu Hada e convins 
că acea construcție făcută din 
cutii de carton e ilegală. „Eu mă 
îndoiesc și nu cred că Poliția Co
munitară a întocmit acele procese 
verbale și a dat amenda doar de 
dragul de a sancționa pe cineva ”, 
afirmă primarul Ovidiu Hada.

Asociația Informedia 
promovează egalitatea de șanse

de Bogdan BarbuEditorial

Cum se scrie istoria 
la români

Istoria e plină de epitafurile învinșilor, 
însă până la urmă ea este scrisă de învingători. Is
toria românilor nu face excepție de la regulă; 
există în ea eroi - adică acei oameni care s-au sa
crificat pentru o cauză, pentru un ideal, cu sau 
fără șanse de reușită - și lași - cei care au câștigat 
supraviețuind, însă au pierdut pe termen lung în 
fața Timpului, supremul judecător al Istoriei.

Cu toții am învățat în școală generală des
pre strălucita victorie a lui Mibai Viteazul de la 
Călugăreni; consemnarea episodului pitoresc al 

căderii în mlaștină - aceeași mlaștină neaoș 
românească ce l-a ajutat decisiv pe Mircea 
cel Bătrân la Rovine - a unui Sinan-Pașa la 
80 de ani și încă posesor a doi dinți poate 
entuziasma un copil, însă nu poate ameliora 
în nici un fel efectele ulterioare ale campa
niei aceluiași Sinan, care a ocupat și distrus 
groaznic Bucureștiul, fără vreo opoziție a 
voievodului valah, retras peste munți în 

Transilvania după victoria (să o numim așa) de la 
Călugăreni.

Un copil ar accepta cu emoție că atacul de 
noapte al lui Vlad Țepeș asupra taberei turcești, 
într-o-cavalcadă deghizată, în căutarea sultanului 
Mahomed, Cuceritorul Constantinopolului, este 
o capodoperă a ambuscadelor, însă istoria faptelor 
consemnează sec că sultanul a înaintat până în ca
pitala țării, la Târgoviște, unde l-a instalat domn 
pe Radu cel Frumos.

Tot de istoria românilor, de la Burebista 
încoace, ține și faptul că mai mereu am reușit să 
ne situăm de partea greșită a baricadei (citește în 
tabăra învinsă), deși uneori am mai dres busuio
cul prin piruete fără jenă la 180 de grade: dacii 
Marelui Rege aliați cu Pompei împotriva lui 
Cezar, oștile Țărilor române participând la asediul 
Vienei alături de turci împotriva unei coaliții creș
tine (amănuntul anecdotic cu încărcarea tunurilor 
cu paie în loc de ghiulele nu face decât să.subli- 
nieze ce fel de baz;ă se poate pune pe sprijin ro
mânesc!), intrarea în al doilea război mondial 
alături de Germania lui Hitler și ulterior trecerea 
de partea Uniunii Sovietice.

... Oare de ce să ne mai mirăm de politica 
româneasă din anno Domini 2009, una fără pic 
de rușine, în care partenerul de coaliție fie ieri de
vine dușmanul înverșunat de azi, iar dușmanul de 
azi este posibilul partener de mâine?!
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*=!> Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

.■__________________>

Retetw-zilei
Salată de pui 

cu legume
Ingrediente:

200 g morcov; 3-4 linguri 
ulei; 20gunt; 150g mazăre; lOOg 
țelină; 150g porumb; 200g cas
traveți murați; 200g ciuperci; un 
piept de pbi dezosat; 120g iaurt; 
100ml smântână; sare, piper.

Mod de preparare:

Se taie pieptul de pui fâșii și 
se pune la prăjit în unt (se poate 
fierbe), iar când e gata se scoate 
pe hârtie absorbantă. Se taie mor
covii, țelina și se pun într-o tigaie 
la călit cu două linguri ulei, 2-3 
minute, după care se adaugă 6 
linguri de apă.

Se înăbușe legumele la foc 
mic 8-10 min. Se adaugă mază
rea și porumbul și se mai lasă pe 
foc 3-4 min. Castraveții se taie 
cubulețe. Ciupercile se taie felii 
(se scurg de zeamă dacă sunt din 
cutie) și se călesc în restul de 
ulei.

Se pun într-un vas pieptul de 
pui, legumele, castraveții și ciu
percile. Se amestecă iaurtul cu 
smântână, sarea și piperul. Se 
toarnă sosul astfel obținut în vas 
și se omogenizează. După omo
genizare se lasă la rece 30 min. 
Se noate servi ca aperitiv.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 76 Brad - Baia de Criș - Târ
nava de Criș
► DN 76 Luncoiu de Jos - Vălișoara
► DJ705A Căsteu-Orăștioara
► DJ107AGeoagiu-RapoltuI Mare- 
Hărău
► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sântu
halm
► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câinelui 
de jos, Fomădia
► Deva - Calea Zaranduiui, B.dul
22 Decembrie
► DN7 llia, Tătărăști, Buijuc, Zam 
și DN 68 A Dobra
► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, Săcă- 
maș
► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 De
cembrie

Infertile
Vă anunțăm că miercuri 

14.10.2009 se sistează furni
zarea apei reci, în intervalul 
07.00-16.00, pe strada Nico- 
lae Bălcescu, zona cuprinsă 
între 22 Decembrie și DN7 și 
Cartierul Dorobanți parțial, 
pentru cuplarea la rețea pe 
străzile Aleea Moților cu 
Bălcescu. Conducerea SC 
APA PROD SA Deva vă 
mulțumește pentru înțele
gere.

1

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 0 1

Petroșani: 0 2

Hunedoara: 0 1

Hațeg: 0 1
*

Brad: 0 1

Orăștie: 0 1

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 0 1

Petroșani: 0 1

Hunedoara: 0 1

Hațeg: 0 1

Brad: 0 0

Orăștie: 0 1
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► HOROSCOP
Sunteți mai individualiști, mai rebeli sau poate chiar aveți ten

dința de a vă răzvrăti împotriva tuturor. Astfel că s-ar putea să vă 
creați probleme singuri, doar prin atitudinea pe care o abordați 
sau prin comportamentul pe care-l afișați. Cei nemulțumiți, in ge
neral, sunt părinții voștri.

Chiar dacă încă nu v-ați rezolvat problemele sentimentale, apar 
alte posibilități de acest gen, însă legate de planul prietenilor. Aici 
ar fi indicat să fiți în permanență atenți, pentru că s-ar putea ca la 
un moment dat să fiți dezamăgiți de cineva care în mod normal ar 
fi trebuit să vă sprijine.

Aveți în continuare tot felul de planuri, de idei, pe care doriți să 
le puneți în aplicare. Le-ați tot măcinat, le-ați tot analizat, însă 
acum a sosit momentul să le și puneți în aplicare. Veți munci mult 
pentru a pune la punct toate detalii și veți acorda acestor planuri și 
timp din cel programat oarecum pentru a fi petrecut cu cei dragi.

Sunteți destul de confuzi, s-ar putea ca lucrurile să devină din ce 
în ce mai greu de înțeles. Vă confruntați cu tot felul de situații ciu
date, luați decizii pripite, determinate de egoism, posesivitate, ge
lozie sau impulsivitate. In plus, astrele vă îndeamnă să fiți ceva mai 
introvertiți sau chiar mai reținuți în a vă spune ofurile.

Vă veți peocupa îndeosebi de relațiile voastre personale și/sau 
afective. S-ar putea să treceți prin tot felul de evenimente sau să fiți 
nevoiți să traversați tot felul de momente ciudate, neștiind cum să 
reacționați sau care vă lovesc în puncte mai sensibile. Va fi afec
tată siguranța voastră în ceea ce privește relația de cuplu.

Se anunță mari schimbări pentru majoritatea dintre voi, astfel că 
se poate spune că veți avea parte de situații ceva mai dificile. Unii 
dintre voi vor fi puși în fața unor situații neașteptate, care se leagă 
de casă, locuința, gospodărie, dar și de familie sau de căsătorie. Se 
poate anticipa faptul că unii dintre voi vor divorța.

Bancurile zilei
© © ©,

- Ți-am citit lucrarea de control. 
Foarte bună, dar e identică cu cea a co
legului tău de bancă. Ce concluzie să 
trag de aici? întreabă profesorul.

- Că și a lui e foarte bună.

© © ©

Bulă sp întoarce acasă. A fost plecat 
să își caute stiloul timp de câteva ore.

- Tată!! Tată!! Ghici ce am găsit în 
buzunar??

- Stiloul.
- NU! Gaura pe unde a căzut!

© © ©

Trei țipi rupți de beți la o masă:
- Bă, io-s trimisul lui Dumnezeu pe 

pământ!
- Taci, mă, că io-s trimisul lui Dum

nezeu pe pământ!
- Tăceți, bă, că gi-am trimis pe ni

meni!

© © ©

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI

Tindeți să deveniți mai rebeli, mai neascultători sau pur și sim
plu nu veți mai vrea să vă supuneți unor reguli sau limite impuse 
de persoane ce au autoritate asupra voastră. De acest aspect tre
buie sa vă preocupați mai mult azi, pentru că veți fi nevoiți să vă 
schimbați modul de abordare a celor cu care intrați în contact.

Fiți foarte atenți la bani astăzi. în primul rând, apar și vești 
bune, dar și mai puțin pe placul vostru. Puteți obține venituri sup 
mentare datorită unor colaborări, însă în același timp se anunță tot 
felul de cheltuieli masive, care vor fi oarecum nejustificate, dat
care au legătură cu orgoliul sau vanitatea personală.

Există aspecte care vă pun în situații mai puțin plăcute legate de 
domiciliu, locuință sau legate de familie. S-ar putea să faceți 
schimbări majore în această perioadă, cum ar fi o mutare, un 
transfer, o investiție imobiliară, însă fiți foarte atenți pentru că aici 
apar piedici de tot felul, menite să vă îngreuneze proiectele.

Un plan care vă cere să fiți mai grijulii este cel al sănătății. Ar 
trebui să urmați un regim alimentar sau ar fi mult mai bine dacă 
ați evita excesele de orice fel. Stresul poate fi și el un factor ce 
poate contribui, astfel că ați face bine să nu vă supărați din orice 
nimicuri. Vă va fi greu, pentru că apar aspecte care complică puțin 
relația cu prietenii.

S-ar putea să vă confruntați cu consecințele propriilor voastre 
greșeli. Trebuie să fiți atenți în cine vă încredeți sau cu cine vă do
riți să colaborați. Puteți fi exploatați datorită generozității voast 
astfel că ar fi mai bine să gândiți de două ori înainte să ajutați pe/ - 
soane care vă solicită și vă promit marea cu sarea.

Aveți aspecte bune care vă sprijină în aflarea de tot felul de in
formații care sunt ascunse în mod intenționat, sau puteți obține se
crete utile pentru voi. Se poate spune și faptul că veți căuta 
persoane influente care să vă sprijine în vederea obținerii unei 
avansări sau a unui succes, dar tot legat de planul profesional.

Două blonde la duș:
- Dă-mi, te rog, șamponul tău!
- Dar ai unul lângă tine...
- Știu, dar ăsta e pentru păr uscat și 

eu am părul ud!

© © ©

La o firmă, se prezintă doi canibali 
pentru angajare. La început, nimeni nu 
vrea să îi angajeze, dar în final îi anga
jează cu o condiție: să se comporte bine 
și să nu mănânce oameni. La început, 
totul decurge bine, dar după 5 luni se

observă că a dispărut femeia de servi
ciu. Se fac cercetări și îi iau la întrebări 
pe cei doi canibali. Aceștia nu vor să re
cunoască, dar după un timp unul dintre 
ei recunoaște că a mîncat femeia de ser
viciu. Normal, acesta este dat afară. Al 
doilea canibal îl conduce pe acesta pînă 
la poartă și îi zice:

- Bă tîmpitule, ce dracu' te-a apucat 
să mănânci femeia de serviciu? Eu de 
câteva săptățnîni halesc ingineri și ni
meni nu le-a simțit lipsa...

© © ©
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„în campania electorală, Ovidiu Hada m-a felicitat pentru ceea ce am făcut, iar acum 
primesc drept răsplată amendă și citație de la Judecătoria Hunedoara. Consider că o cutie 
de carton nu poate fi o construcție ce necesită aprobarea Primăriei.”

Katalina Lazăr

Primăria Hunedoara se judecă
pentru cușca Lindei
Primarul Ovidiu Hada a mai 
dat o palmă capitalismului 
Gospodarii municipiului Hu
nedoara au identificat o con
strucție ilegală care aduce 
grave prejudicii orașului: 
cușca din carton în care domi
ciliază, abuziv și ilegal, o cățea 
comunitară. Constructorul im
obilului, Katalina Lazăr, a în
casat o amendă în valoare de 
200 de lei pentru că a ridicat 
”clădirea” pe domeniul public 
al municipalității. Cușca, sus
ține femeia, a fost amplasată 
pe un teren privat, cu acordul 
proprietarului. Magistrații vor 
judeca speța.

Linda este o cățea comunitară 
de aproximativ 5 ani, care își trăiește zi
lele în zona pieței Obor din Hunedoara. 
Katalinei Lazăr i s-a făcut milă de că
țeaua suferindă și a salvat-o de la 
moarte. Agenții Poliției Comunitare de 
pe lângă Primăria Hunedoara au taxat- 
o pe Katalina Lazăr pentru gestul său, 
conform principiului că nicio faptă 
bună să nu trebuie să rămână nepedep
sită. Conflictul a ajuns în instanță.

Litigiu pentru cușca 
Lindei

„în campania electorală, Ovidiu 
Hada m-a felicitat pentru ceea ce am 
făcut, iar acum primesc drept răsplată 
amendă și citație de la Judecătoria Hu
nedoara. Consider că o cutie de carton

nu poate fi o construcție ce necesită 
aprobarea Primăriei. în al doilea rând, 
nu a fost pusă pe domeniul public, do
vadă că la ora actuală proprietarul tere
nului unde a fost pusă cutia, Maria 
Todorescu, ridică o construcție privată! 
Acest câine nu imi aparține, eu i-am 
făcut un bine acestui animal: am salvat- 
o pe Linda din colții unei haite, am dus- 
o la medicul veterinar și i-am tratat 
rănile provocate de acea haită. Am vac- 
cinat-o, sterilizat-o și acum o hrănesc 
uneori”, afirmă Katalina, fiind susținută 
de proprietara terenului cu pricina și de 
Viorica Bănăsescu, reprezentantul aso
ciației „Liga Dreptății împotriva Co
rupției și Abuzurilor din România”.

Linda e un câine 
cuminte

Trecătorii care cunosc povestea
medicul veterinar Giurgiu Răzvan 

susțin de asemenea spusele Katalinei. 
„Linda nu este un pericol pentru pi- 
meni. Este un animal blând, care a avut 
norocul să fie găsită de o persoană cu 
suflet care a salvat-o, iar noi, cei care 
încercăm să facem un bine unui animal,

Și suntem priviți de Primărie ca niște ne
buni care nu au alte preocupări. Dar 
nici autoritățile nu dau semnale că ar in
tenționa să reglementeze în vreun fel si
tuația actuală a maidanezilor”, afirmă 
dr. Răzvan Giurgiu.

Reacția autorităților
1 1

■^■Sfântul Zilei

„Eu mă îndoiesc să o fi felicitat 
pe doamna și nu cred că Poliția Comu
nitară a îritocmit acele procese verbale 
și a dat amenda doar de dragul de a 
sancționa pe cineva ”, afirmă primarul 
Ovidiu Hada, rugându-1 pe directorul 
Serviciului Public al Poliției Comuni
tare Tiberiu Furca, să dezlege misterul 
amenzii. Răsfoind declarațiile Katalinei 
și procesele verbale, directorul Furca 
nu a putut decât să spună că agenții și- 
au făcut treaba corect și că vor face cer
cetări în acest caz.

Cine are dreptate, rămâne de 
văzut. Poze, înregistrări video sau alte 
probe care să dovedească vinovăția sau 
să infirme corectitudinea proceselor 
verbale întocmite nu există momentan. 
Instanța urmează să soluționeze cazul.

Georgiana Giurgiu

Sfânta Cuvioasă Parascheva
Trei au fost marile virtuți care au împodo

bit sufletul și viața Preacuvioasei noastre Maicii 
Sfânta Parascheva de la lași. îngereasca feciorie, 
milostenia, adică lepădarea de cele pământești, și 
dumnezeiasca rugăciune, maica tuturor faptelor 
bune. Pe aceste trei virtuți le-a iubit fericita din 
copilărie și prin acestea, în chip deosebit, s-a dez
brăcat de orice cuget pământesc, a biruit pe dia
voli și s-a numărat în ceata Sfinților Părinți 
purtători de Dumnezeu. Fiind odraslă de bun 
neam și având sădită în inima ei frica de Dumne
zeu, Sfânta Parascheva a început urcușul cel du
hovnicesc pe scara virtuților către Hristos, Mirele 
ei, mai întâi prin sfânta rugăciune, care este în
ceputul tuturor bunătăților. Din pruncie, cuvioasa 
mergea la biserica satului Epivat, fiind nelipsită 
de la sfintele slujbe. Dar și în casa părinților ei se 
ruga mult ziua și noaptea, imitând pe sfinții în
geri. Dar, întrucât rugăciunea fără iubire de 

_ aproapele nu poate ajunge la Dumnezeu, care 
este iubire, sfânta Parascheva a adăugat la rugă
ciunile ei încă două fapț^bune: postul și milos
tenia. Căci postul dă aripi rugăciunii și o înalță la 
cer, iar milostenia, fiica cea dintâi a iubirii, duce 
rugăciunea înaintea tronului Preasfintei Treimi.

Astfel, mireasa lui Hristos nu gusta nimic până 
seara, în zilele de post, iar în sărbători, când se 
întorcea de la biserică, își schimba de multe ori 
hainele ei bune și de preț, date de părinți, cu hai
nele rele și rupte ale copiilor săraci, care cereau 
milostenie la ușa bisericii. Pentru aceasta, cu
vioasa primea multe mustrări și bătăi de la mama 
ei, când o vedea îmbrăcată în haine urâte și să
race. Odată, ascultând slujba în biserică, a auzit 
acest cuvânt din Sfânta Evanghelie: “Oricine vo
iește să vină după Mine, să se lepede de sine, sâ- 
și ia crucea și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). 
Deci, rănindu-se la suflet ca de o săgeată de acest 
cuvânt al lui Hristos, îndată a părăsit grijile vieții 
pământești și, plecând pe ascuns din casa părin
tească la vârsta de numai 15 ani, a intrat în sfânta 
nevoință a vieții călugărești în Ieraclia Pontului. 
Cinci ani s-a nevoit aici sfânta Parascheva, des- 
ăvârșindu-se în toate faptele bune și mai ales în 
neîncetata rugăciune cu multe lacrimi, du posturi 
aspre și privegheri de noapte. Toate surorile din 
mănăstire se uimeau de viața și înțelepciunea ei 
și lăudau pe Dumnezeu, zicând: „Slavă Ție, 
Doamne, că Ți-ai făcut vas ales și sfânt pe Sfânta 
Parascheva și Te preamărești între cei blânzi și

smeriți cu inima!"
Curățindu-se pe sine de cele pământești, 

Sfânta Parascheva s-a dus la Ierusalim și, după 
ce se închină și îmbrățișă Sfântul Mormânt cu 
multe lacrimi, s-a retras pe Valea Iordanului la o 
mică mănăstire de fecioare. Aici s-a nevoit cu și 
mai aspre osteneli aproape zece ani, biruind pe 
diavoli și rugându-se pentru lume. Faptele ei cele 
bune cu care biruia pe cel nevăzut Șl se unea ne
grăit cu Hristos erau: desăvârșita curăție a minții 
și a inimii de gânduri și imaginații pătimașe, ne
încetata rugăciune cu lacrimi de bucurie, postul 
și privegherea de toată noaptea și neadormita do
rire a Mirelui preaiubit. Toate acestea au încunu
nat pe Sfânta Parascheva cu cununa desăvârșirii 
în Hristos, încât strălucea ca o făclie aprinsă în 
mijlocul celorlalte călugărițe nevoitoare. Apoi, 
ostenindu-se Sfânta Parascheva încă doi ani de
plini lângă biserica satului Epivat, în ascunse ne- 
voințe duhovnicești și simțindu-și aproape 
obștescul sfârșit, a îngenuncheat înaintea icoanei 
Mântuitorului și cu lacrimi a rostit această sfântă 
rugăciune: „Doamne, Iisuse Hristoase, caută din 
sfânt lăcașul Tău și nu mă părăsi, nici nu mă lăsa, 
că pentru numele-Tău cel sfânt am lăsat toate și 
după Tine am călătorit în toată viața mea. Și, 
acum, îndură-Te, Doamne, și spune îngerului Tău 
cel blând să ia cu pace sufletul meu!"

în timp ce se ruga, Sfânta Parascheva și-a

dat sfântul ei suflet în mâinile Domnului, iar mult 
ostenitul ei trup a fost înmormântat de creștini 
într-un mormânt nou, aproape de țărmul mării. 
După mulți ani, moaștele Cuvioasei noastre, 
Sfânta Parascheva au fost descoperite cu voia lui 
Dumnezeu întregi în mormânt și scoase la lumină 
spre mângâierea credincioșilor într-un chip ca 
acesta. Nenumărate sunt minunile și vindecările 
de boli ce s-au făcut credincioșilor, care au aler
gat cu rugăciuni și lacrimi la moaștele Preacu
vioasei maicii noastre, Sfânta Parascheva de la 
lași, de-a lungul a 350 de ani de când ocrotește 
Moldova și țara noastră.

•Wh
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APIA: Pentru culturile de la care se utilizează sămânța, sprijinul financiar 
este de 600 lei/tonă, iar pentru culturile de la care se utilizează 
planta întreagă și/sau rădăcina, cuantumul este de 800 lei/tonă.

Groparii tulbură 
liniștea morților

O tânără din Deva a recla
mat Poliției Municipiului Deva 
că a fost distrusă crucea de mar
mură de la mormântul bunicului 
ei. ALINA B., de 28 ani, din 
Deva, spune că în data de 5 oc
tombrie a. c. a constatat că mo
numentul funerar din marmură, 
amplasat la mormântul bunicului 
ei, situat în cimitirul Bejan din 
Deva, era căzut și spart în două 
bucăți. Din declarația ei reiese că 
înainte cu o săptămână, mai 
multe persoane au efectuat lu
crări la un mormânt alăturat. Res
pectivele persoane ar fi sprijinit 
pe monumentul funerar în cauză 
mai multe materiale de construc
ție, care ar fi slăbit structura de 
rezistență a monumentului și ar fi 
dus la prăbușirea acestuia.

Pietoni neatenti
5

accidentați în trafic
Luni seara, în jurul orei 

19:15, pe DN 76, pe raza locali
tății Târnava de Criș, Mircea R. 
de 30 ani, din localitatea Lumina, 
județul Constanța, în timp ce 
conducea un autoturism din di
recția Oradea spre Brad l-a sur
prins și accidentat grav pe 
pietonul Radu B., de 30 ani, din 
comuna Tomești, județul Hune
doara, care a traversat drumul na
țional fără să se asigure și prin 
loc nemarcat. Cinci minute mai 
târziu, în orașul Hațeg, un alt 
șofer, N1STOR B., de 37 ani, din 
comuna Râu de Mori, a surprins 
și accidentat ușor pe TAMAR N. 
de 19 ani, din Simeria, care s-a 
angajat în traversarea străzii prin 
loc nemarcat și fără să se asigure.

Vin banii pentru agricultori de la APIA
Agenția de PlățLși Intervenție 
pentru Agricultură (APIA) a re
partizat, ieri, Centrelor Județene 
APIA suma de 19,7 milioane 
lei, fonduri de la bugetul de stat 
destinate sectorului vegetal.

Astfel, suma de 14,1 milioane de 
lei reprezintă fonduri destinate sectorului 
legume-fructe. Sprijinul financiar se 
acordă pentru legume, produse în sere în
călzite (600 lei per tonă) și ciuperci de 
cultură produse în spații climatizate (800 
lei/ tonă), pentru legume și fructe desti
nate prelucrării industriale, respectiv pen
tru achiziționarea de ambalaje pentru 
livrarea legumelor și fructelor în stare 
proaspătă. Ajutorul financiar se mai 
acordă și pentru susținerea energiei ter
mice și electrice pentru culturile realizate 
în sere și solarii încălzite.

Sprijin financiar 
pentru viticultori

De asemenea, suma de aproxima
tiv 4,5 milioane de lei reprezintă fonduri 
pentru sectorul viticol. Sprijinul financiar 
se acordă pentru aplicarea tratamentelor 
fitosanitare în plantațiile viticole pe rod și 
tinere cu soiuri nobile pentru strugurii de 
masă și vin, inclusiv pentru vinuri cu de
numire de origine controlată. Beneficiarii 
acestui sprijin financiar sunt producătorii 
agricoli, persoane fizice și/ sau persoane 
juridice, care dețin și/ sau exploatează su
prafețe cultivate cu viță de vie și/ sau pro
duc vinuri cu denumire de origine 
controlată, individual sau în formă de 
asociere. Cuantumul sprijinului financiar 
este de 500 de lei pentru un hectar.

Tot pentru sectorul viticol, APIA

acordă sprijin financiar pentru certificarea 
cantităților de vin cu denumire de origine 
controlată și pentru achiziționarea însem
nelor de certificare a acestei categorii de 
calitate. Cuantumul sprijinului financiar 
este de 12 lei/ hectolitru. APIA a mai re
partizat Centrelor Județene suma de 
1.062.210 lei, pentru producția de plante 
medicinale și aromatice destinată comer

cializării. Precizăm că, pentru culturile de 
la care se utilizează sămânța, sprijinul fi
nanciar este de 600 lei/ tonă, iar pentru 
culturile de la care se utilizează planta în
treagă și/ sau rădăcina, cuantumul este de 
800 lei/ tonă.

Maria Florescu

Poliția recomandă
Pentru a evita implicarea 

în evenimente rutiere neplăcute, 
date fiind condițiile meteo nefa
vorabile prognozate pentru pe
rioada următoare, polițiștii vă 
recomandă: înainte de a pleca la 
drum, verificați întotdeauna sta
rea tehnică a autovehiculului; 
adaptați permanent viteza de de
plasare la condițiile concrete de 
drum, trafic și meteo; nu uitați să 
vă folosiți centura de siguranță și 
să opriți sistemul de iluminare și 
dezaburire; pe timpul deplasării 
adoptați o conduită preventivă în 
special cu privire la efectuarea 
manevrelor de: depășire, viteză și 
prioritate în zonele aglomerate.

Mai bine la orfelinat

decât acasă
Polițiștii Municipiului Pe

troșani au identificat luni, pe raza 
localității, o minoră de 16 ani, din 
Petrila, a cărei plecare voluntară 
de la domiciliu a fost sesizată po
liției în data de 7 octombrie a. c. 
Deoarece minora a refuzat cate
goric să se întoarcă la domiciliu, 
a fost plasată, cu acordul mamei 
sale, într-un apartament de pri
mire în regim de urgență aparți
nând Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecție a
Copilului Hunedoara.

s.__________________

Taximetrist implicat 
într-un accident grav

Un taximetrist din Hunedoara a pus în pericol viața clienților 
săi și a sa conducând agresiv și imprudent. Ieri, în jurul orei 13:10, 
pe Bulevardul Decebal din mun. Hunedoara, un taximetrist a frânat 
brusc pentru a evita impactul cu un pieton care traversa strada re
gulamentar, pe trecerea de pietoni, și a pierdut controlul volanului, 
pătrunzând pe contrasens și tamponându-se frontal cu un alt autQ.- 
turism, care circula regulamentar, fiind condus de Cosmin M., ae 
20 de ani, din Hunedoara.

In urma impactului dintre cele două autoturisme, a rezultat 
rănirea gravă a conducătorului taxiului, a celor trei pasageri din 
taxi, precum și rănirea conducătorului celuilalt autoturism și a unui 
pasager din acest autoturism.

în cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală pen
tru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Asociația Informedia
*>

promovează
*

egalitatea de șanse
Experiența de peste șase ani în dome
niul formării profesionale, Asociația 
Informedia este susținută de impli
carea în crearea de oportunități 
Prin derularea de proiecte finanțate 
de Uniunea Europeană, Infomedia 
reușește să îmbunătățească nivelul de 
calificare al hunedorenilor, acordă 
servicii de consultanță în legislația 
muncii și domenii conexe. Cursurile 
sunt autorizate prin Ministerul Mun
cii și Ministerul învățământului, ca
lificările fiind recunoscute în 
Uniunea Europeană.

Asociația Informedia derulează în 
paralel mai multe programe care își gă
sesc continuitate pe piața muncii. Desti
nate persoanelor din mediul rural, 
șomerilor de lungă durată, femeilor cu 
vârsta de peste 45 de ani, absolvenților, 
celor care se confruntă cu dificultatea gă
sirii unui loc de muncă, proiectele sunt 
bazate pe principiul egalității de șanse. 
Directorul executiv al Centrului de Con
sultanță și Formare Profesională Informe
dia, doamna Mariana Gîm Băroiu 
subliniază importanța realizării unei rate 
de ocupare a forței de muncă de 30 la 
sută. „Referitor la perioada 2008-2009, 
în cadrul acestui program, grupul țintă cu
prinde 350 de persoane din județul Hune
doara, cu incluziune pe piața muncii. în 
afara acestora, 150 provin din mediul 
rural. Cu sprijinul fondurilor europene 
derulate prin Direcțiile Agricole au fost 
posibili și următorii pași. Astfel, 23 de 
cursanți din mediul rural au fost mediați,

au devenit persoane fizice autorizate și au 
fost sprijiniți să dezvolte microferme. Am 
reușit să ajutăm 22 de femei să își câștige 
existența din apicultură. Lucrătorii din 
apicultură și cei din gospodăriile agricole 
în sistem privat, crescătorii de animale, 
ferme mixte sau cultivatori de plante be
neficiază de câte 7.500 de euro, bani ne
rambursabili, timp de cinci ani. Avem în 
vedere și tinerii absolvenți. Astfel, la Lu- 
peni, prin centrul de calificare pe care-1 
avem acolo, le-am acordat o șansă de pre
gătire profesională în turism, program ce 
se află în derulare. Stațiunea Straja are ne
voie de personal pregătit în acest dome
niu”, declară Mariana Gîm Băroiu. 
Directorul executiv Infomedia mai spune 
că Asociația se ocupă și de absolvenții Li
ceului Agricol Geoagiu care sunt pregătiți 
pentru profesional pentru a profesa în Sta
țiunea Geoagiu Băi.

Diana Zlaczki
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“Astăzi (ieri, n. red.) s-au făcut ordinele de plată pentru toate spitalele din județ. 
Sumele sunt destinate în principal pentru plata salariilor personalului angajat în
aceste unităti’'f Silvia Ghenea

Marți 13 - zi cu ghinion pentru Guvernul Boc II
Ziua de ieri a fost ultima de 
guvernare pentru echipa pri
mului ministru Emil Boc. Mo
țiunea de cenzură inițiată de 
Opoziție a fost trecută prin 
Parlamentul României și a fost 
adoptată cu acordul a 254 de 
parlamentari *

In timp ce democrat-liberalii 
cred că PSD a construit un scenariu 
complex care ar duce la suspenda
rea președintelui Traian Băsescu, 
pesediștii hunedoreni aruncă vina 
pentru declanșarea crizei politice 
asupra președintelui Traian Bă
sescu.

Maria Florescu

Prezentăm mai jos opiniile 
parlamentarilor hunedoreni:

Cosmin Nicula
- senator PSD

„E normal să cadă acest gu
vern ilegal. Spun ilegal, deoarece 1- 

au numit ministru pe Blaga printr-o 
ilegalitate. Oricum PSD nu va 
merge la Cotroceni pentru discuții. 
Criza nu va putea fi gestionată de 
Președinte, deoarece el este cel care 
creează crize politice, îi plac. 
Aceasta este ultima criză generată 
de el. Nu m-ar surprinde să îl nu
mească pe Boc prim ministru din 
nou”.

Victor Vaida, 
independent

„Nu mai pot comenta căde
rea guvernului decât în calitate de 
independent. Este bine că s-a întâm
plat așa, pentru că c nevoie de un 
guvern solid care să fie capabil să 
rezolve problemele deosebit de 
complicate ale României în contex
tul crizei economice și financiare. 
Este o mare criză politică, nu a mai 
fost așa de douăzeci de ani. Dacă nu 
se iau măsuri după alegerile prezi
dențiale, criza se poate extinde și s- 
ar putea ajunge la manifestări 
stradale”.

Iuliu Winkler, 
europarlamentar

„UDMR a votat pentru mo
țiune pentru simplul motiv că Gu
vernul Boc a ocolit Parlamentul 

La ieșirea de la consultările pe care președintele 
Băsescu lc-a avut la Cotroceni cu grupul minorităților 
naționale din Parlamentul României, deputatul Ghcor- 
ghe Firczak (Uniunea Culturală a Rutenilor din Româ
nia) a declarat în exclusivitate pentru Glasul 
Hunedoarei:

„Am subliniat în fața Președintelui trei aspecte: 
că noi ne ținem de cuvânt, că vrem stabilitatea țării și 
vom sprijini pe oricine oferă’această stabilitate, că 
dorim fie un guvern pe termen lung cu o largă majori
tate parlamentară, fie un guvern de tehnocrați sau unul 
interimar, însă ceea ce ne interesează este ca acest gu
vern să fie cât mai stabil. Președintele Băsescu ne-a 
mulțumit nouă, grupului parlamentar al minorităților, 
pentru modul cum nc-am comportat la votul moțiunii 
de cenzură și ne-a promis că ne va ține la curent cu pri
vire la formarea noului guvern.”

când că a guvernat prin ordonanțe 
de urgență și asumarea răspunderii, 
or într-o democrație Parlamentul 
este cea mai importantă instituție. 
Suntem alarmați pentru că se neso
cotește dreptul democratic. Dacă 
guvernul guvernează legiferând, 
avem de a face cu un fenomen peri
culos. Ca parlamentar european vă 
pot spune că vom avea mari preju
dicii din cauza crizei politice. Pri
mul impediment va fi foarte curând 
când se va constitui Comisia euro
peană și se vor negocia portofoliile 
pentru a fi desemnați comisarii eu
ropeni”.

Dorin Păran, 
senator - PDL

„Se prefigurează un „322” ca 
în 2007, care a dus la suspendarea 
președintelui. Asta urmăresc: să-l 
suspende pe președintele Băscscu. 
Nu îi interesează decât chestiunile 
politicianiste și stomacul lor. Preșe

dintele nu poate dizolva Parlamen
tul cu șaizeci de zile înainte de ale
gerile prezidențiale. Probabil, după 
data de șase decembrie.”

Spitalele primesc fonduri suplimentare de la CAS
Reprezentanții Casei de 
Asigurări de Sănătate 
(CAS) Hunedoara au anun
țat ieri, într-o conferință de 
presă, că fondurile pentru 
medicamente și servicii me
dicale aferente trimestrului 
IV al anului 2009 au fost 
suplimentate în limita 
sumei de 2.800 milioane lei 
cu termen de plată în 2010.

CAS Hunedoara a supli
mentat cu suma de 30.500 mii lei 
indicatorul de buget „Servicii me
dicale în unități medicale cu pa
turi”. Din această sumă, 29.689 mii 
lei au fost virate spitalelor generale, 
iar 811 mii lei sunt destinați unită
ților de recuperare-reabilitare a să
nătății.” La nivelul județului 
Hunedoara, într-o lună, cheltuielile 

medicale se ridică la 16 milioane de 
lei pentru asistență medicală spita
licească. Comparativ cu anul trecut 
valoarea acestor cheltuieli a crescut 
cu 2 milioane de lei. în plus, potri
vit reprezentanților CAS Hune
doara, fondurile alocate pentru 
spitalele hunedorene au crescut în 
acest an cu 8, până la 13 puncte 
procentuale.

„Anul acesta fila rectifica- 
tivă de buget a venit mai repede 
decât în anii precedenți. Astăzi 
(ieri, n. red.) s-au făcut ordinele de 
plată pentru toate spitalele din 
județ. Sumele sunt destinate în 
principal pentru plata salariilor per
sonalului angajat în aceste unități”, 
a declarat Silvia Ghenea.

De asemenea, potrivit con
ducerii CAS Hunedoara, în luna 
septembrie a venit și fila rectifica- 
tivă de buget pentru plata analizelor 
gratuite ce se fac la laboratoare, ast

fel că pentru perioada octombrie- 
decembrie 2009 suma de 190.000 
lei a fost deja repartizată.

Reguli noi

CAS Hunedoara va orga
niza evidența pe plătitori, persoane 
juridice a deținătorilor autorizațiilor 
de punere pe piață a medicamente
lor. „Aceștia vor plăti o contribuție 
trimestrială, care va fi stabilită în 
funcție de veniturile obținute, su
mele astfel realizate vor constitui 
venituri proprii ale Ministerului Să
nătății. Contribuția se virează tri
mestrial, până la data de 25 a lunii 
următoare trimestrului în care a 
avut loc livrarea medicamentelor, 
într-un cont special deschis la Tre
zorerie.”, a precizat Silvia Ghenea.

Potrivit noilor reglementări, 
persoanele juridice care nu își înde
plinesc obligația de plată pierd 

dreptul la decontarea din Fondul 
național unic de asigurări sociale de 
sănătate a contravalorii medica
mentelor comercializate în cadrul 
programelor naționale de sănătate, 
pentru medicamentele de care be
neficiază asigurați i în tratamentul 
ambulatoriu, cu sau fără contribuție 
personală, pe bază de prescripție 
medicală, în tratamentul ambulato
riu, precum și pentru medicamen
tele de care beneficiază asigurații în 
tratamentul spitalicesc. Astfel, de 
exemplu, pentru venituri trimes
triale de sub 1.250 mii lei, contri
buția va fi de 5 la sută, între 1.250 
mii și 6.250 mii lei, contribuția va 
fi de 6 la sută, valoarea acesteia 
ajungând la un procent de 11 la sută 
pentru Venituri trimestriale de peste 
75.000 mii lei.

Maria Florescu
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“E normal să folosesc numele Laurei, doar sunt fratele ei. Dacă nu-l folosesc 
eu, atunci cine?! îl folosesc pentru a-i aduce beneficii"

r=ț> Alexandru Stoica

Certuri pe drepturile Laurei Stoica
La trei ani de la moartea Laurei Stoica, nu
mele artistei apare într-o dispută legată de 
bani și înregistrări, între fratele solistei și cea 
mai buna prietenă a acesteia, Silvia Dumi
trescu.

Ei se acuză reciproc - Alexandru spune că Sil
via i-a cerut bani pentru un recital în cadrul Festiva
lului “Laura Stoica”, Silvia spune în replică că fratele 
vrea să se îmbogățească de pe urma morții artistei. 
Războiul declarațiilor dintre Silvia Dumitrescu și Ale
xandru Stoica a început după ce familia cântăreței a 
început să scoată pe piață albumele acesteia.

Astfel, prietena cea mai bună a Laurei Stoica, 
Silvia Dumitrescu, îl acuză pe fratele artistei că scoate 
bani pe negative care nu-i aparțin. "Am auzit și cu
nosc mai multe persoane care se plâng că acesta cere 
200 de euro pentru un negativ, chiar dacă nu are drep
tul. Doar compozitorii, cei care realizează negativele 
pot face acest lucru, însă ei le dau gratis.

El a cerut sume de bani importante mai multor 
copii chiar dacă erau amărâți", a declarat Silvia Du

mitrescu.
Alexandru Stoica nu se lasă mai prejos și sus

ține că Silvia i-a cerut bani ca să cânte în cadrul Fes
tivalului "Laura Stoica".

"A avut loc o singură ediție a Festivalului 
"Laura Stoica", în 2007, iar de atunci totul a intrat 
într-o mare criză. Eu atunci am invitat-o pe Silvia să 
cânte și mi-a zis că vrea bani, l-am explicat că n-am 
fondurile necesare, dar mi-a spus că ea e o artistă și 
trebuie plătită. N-am mai putut să organizez festivalul 
pentru ca n-am mai avut bani. Am organizat o singură 
ediție și am rămas cu datorii. Nu i-am cerut Silviei ni- 
ciun ban", a declarat fratele solistei. Bărbatul spune 
că relațiile dintre Laura și Silvia se răciseră în ultima 
perioadă și că este un lucru normal ca cei din familie 
să folosească numele artistei. "Relația lor de prietenie 
a durat cât timp au cântat la restaurantul Melody. Au 
fost în America la insistențele Laurei, iar acolo relația 
lor de prietenie a încetat. [...] E normal să folosesc 
numele Laurei, doar sunt fratele ei. Dacă nu-l folosesc 
eu, atunci cine?! II folosesc pentru a-i aduce benefi
cii", a adăugat Alexandru Stoica.

Orlando Bloom
este ambasador UNICEF

Actorul Orlando Bloom a fost numit 
luni ambasador al bunăvoinței UNI
CEF, în semn de recunoaștere pentru 
activitatea depusă în apărarea drepturi
lor copiilor în lume. Actorul a spus, la 
primirea titlului, că abia așteaptă să lu
creze cu UNICEF, organizație care 
face lumea un loc mai bun pentru 
copii.

"UNICEF nu doar acordă ajutoare umani
tare, lucru pentru care sunt cunoscuți în toată 
lumea. Organizația oferă, de asemenea, educație 
și instrumente care îi ajută atât pe femei, cât și pe 
copii să facă față provocărilor din viețile lor. (...) 
Abia aștept să învăț mai multe și să sprijin UNI
CEF în orice fel posibil", a spus actorul.

Starul în vârstă de 32 de ani lucrează cu or
ganizația din 2007, când a vizitat cu reprezentanții 
acesteia mai multe școli din zone sărace din 
Nepal. S-a întors în Nepal în 2008, pentru a mo
nitoriza ceea ce s-a făcut pentru a îmbunătăți cali
tatea apei potabile din regiune.

Directorul executiv al UNICEF, Ann M. 
Veneman, a declarat: "Munca depusă în numele 
UNICEF de ambasadorii bunăvoinței ajută la îm
bunătățirea calității vieții copiilor din lumea în
treagă. Suntem mândri că Orlando Bloom este una 
dintre vocile care pledează pentru copiii vulnera
bili".

Orlando Bloom se alătură astfel unei serii 
de celebrități care îi include pe fotbalistul David 
Beckham, cântăreața Shakira, actorul Sir Roger 
Moore și actrițele Mia Farrow și Vanessa Red
grave.

Orlando Bloom este cunoscut pentru rolul 
Will Turner din franciza de succes "Pirații din Ca- 
raibe". El a apărut, de asemenea, în altă franciză 
de succes - trilogia "Stăpânul Inelelor" -, în care a 
interpretat rolul elfului Legolas.

o pivnițaPiersic se judecă pentru
Marele actor Florin Piersic se află de mai mulți 

ani în conflict cu vecinii cu care împarte o vilă cu trei ni
vele in Cluj. Piersic și soția lui își caută în continuare 
dreptate la tribunal. După o nouă înfățișare la Judecătoria 
Cluj, conflictul nu este încă rezolvat. Motivul pentru care 
vecinii au ajuns la tribunal este pivnița. Conform Cărții 
Funciare, Piersic are dreptul să folosească 41% din spa
țiul comun al pivniței, însă vecinii lui nu sunt de acord.

Actorul și soția sa locuiesc împreună cu familiile
Orășan și Deszo într-un imobil cu trei nivele în cartierul Gruia din Cluj. Vecinii lor au construit un 
spațiu de locuit în pivniță, pe care o vor acum numai pentru ei.

Emilia Orășan, care își petrece mult timp în SUA, i-a amenințat pe soții Piersic să nu mai 
folosească spațiile comune ale vilei pe care cele trei familii o împart. "Ne-a interzis să intrăm în 
pod pe scara comună și ne-a cerut să ne facem o cale de acces exterioară. Mi-a spus că ne trimite 
FBI-ul pe cap", a declarat soția artistului.

Heidi Klum e mamă pentru a patra oară
Heidi Klum a devenit mamă pentru 

a patra oară. Top modelul a născut, la sfâr
șitul săptămânii trecute, o fetiță pe care a 
numit-o Lou Samuel. Heidi Klum este că
sătorită cu cântărețul american Seal, cu care 
mai are doi copii, Henry și Johan, în vârstă 
de trei, respectiv doi ani. Top modelul mai 
are o fetiță în vârstă de cinci ani, care a 
venit pe lume în urma relației cu mogulul 
Formula 1, Flavio Briatore. Cu puțin timp

în urmă, Heidi Klum a declarat că nu intenționează să mai aibă și alți copii în viitor.
Heidi Klum, în vârstă de 36 de ani, a devenit celebră datorită participării la prezentările de 

lenjerie intimă și costume de baie aparținând companiei Victoria's Secret. în prezent, Klum mode
rează emisiunea tv "Project Runway". Ea s-a situat pe locul al doilea în topul celor mai bogate top 
modele, realizat de revista Forbes, având o avere estimată la 16 milioane de dolari.

Bacteria care „naște” aur
Oamenii de știință din Australia au descoperit că bacteria Cupriavidus metallidurans cata

lizează biomineralizarea aurului prin tranformarea compușilor toxici ai acestui material în forma 
lor metalică, folosindu-și mecanismele celulare active. Potrivit lui Frank Reith, lider de cercetare 
al Universității din Adelaide, cu mai mulți ani în urma bacteriile metalo-rezistente Cupriavidus 
metallidurans au fost descoperite pe fragmentele de aur extrase din două mine australiene aflate 
la 3.500 kilometri depărtare una de cealaltă, în New South Wales respectiv în nordul Queensland. 
"Descoperirea ne-a făcut să ne întrebăm de ce aceste organisme trăiesc în asemenea medii. Rezul
tatele studiului desfășurat ulterior au indicat implicarea lor în detoxificarea activă a compușilor 
auriferi, care conduce la biominerale de aur", a adăugat cercetătorul.

Experimentele au demonstrat că C. Metallidurans acumulează cu rapiditate compușii toxici 
dintr-o soluție preparată în laborator. Acest proces promovează toxicitatea aurului, care conduce 
la reducția mediată biochimic a compușilor de aur în nanoparticule, adică în aur metalic, ceea ce 
ar putea contribui la formarea zăcămintelor metalului galben. Este vorba despre prima dovadă a 
faptului că o bacterie este implicată activ în ciclul formării metalelor rare și prețioase, așa cum 
este aurul. Aceste rezultate deschid uși, doar sperate până acum, în ce privește producția de bio
senzori, care le vor permite exploatatorilor de aur să depisteze cu mult mai mare ușurință depozitele 
prețiosului metal.
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"... nimeni nu poate garanta că exponatele din aur sunt în siguranță, atâta vreme 
& cât, pe baza unor articole din Legea insolvenței, lichidatorul poate dispune de 

bunurile celui intrat în faliment. ”

ranta că exponatele din aur sunt în 
siguranță, atâta vreme cât, pe baza 
unor articole din Legea insolvenței, 
lichidatorul poate dispune de bunu
rile celui intrat în faliment.

în acest moment, exponatele 
nu au un alt statut juridic decât cel 
de activ al firmei falimentare 
BRADMIN și, prin urmare, pot fi 
tranzacționate ca orice alt activ.

“Bijuteriile” de la Brad
nu sunt bunuri de patrimoniu

Drumul aurului

Marcel Bot

"'idirea în care a funcționat 
inuzeul Aurului din Brad este 
“cuiul lui Pepelea” în povestea 
lichidării activelor de la Brad- 
min. Adevărata bătălie se dă pe 
exponatele care au adus cele
britate Muzeului. Exponatele 
de la Brad au fost gestionate 
cu o “superbă neglijență” de-a 
lungul timpului. Chiar dacă 
multe exponate sunt unicate, 
ele nu au primit până acum 
statutul juridic de obiect de pa
trimoniu cultural.

Ambiguitatea statutului în 
care se află exponatele îngăduie un 
probabil scenariu potrivit căruia co
lecția de “bijuterii” de la Brad ar 
putea fi preluată în adminstrare pe 
baza unui parteneriat public privat, 
scoasă apoi din țară pentru a fi ex
pusă afară și “rătăcită” înainte de a 
reveni acasă.

Exponatele nu fac parte din 
patrimoniul cultural deoarece nu au 
fost supuse operațiunii de clasare. 
Nu se regăsesc pe site-ul Cimec (In
stitutul de memorie culturală), unde 
apar toate piesele clasate în patri
moniul cultural (categoriile juridice 
Tezaur și Fond).

La Muzeul Aurului erau 
1.305 piese, considerate a fi de 
mare valoare. Ele au fost predate la 
Trezoreriei Brad. Alte 1.080 obiecte 
se află în fostul sediu al BRAD- 
MIN, unde au fost lăsate în custo
die, pe bază de proces-verbal. 
MINVEST a solicitat accesul la 
piese, dar firma lichidatoare a refu
zat pe motiv că acestea nu mai apar
țin Companiei.

Lichidatorul s-a prelevat de 
prevederi ale Legii insolvenței. în 
aceste condiții, nimeni nu poate ga-
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“Nu putem accepta reînvierea dictaturii chiar și de catifea cu aparențe democratice. 
& Și pentru că nu ați înțeles aceste lucruri, noi vă sancționăm.”

r^> Călin Popescu Tăriceanu

A fost odată Guvernul BocA
Moțiunea de cenzură ini
țiată de PNL și UDMR a fost 
adoptată, marți, cu 258 de 
voturi "pentru ", au declarat 
surse parlamentare, astfel 
că, potrivit Constituției, Gu
vernul Boc se consideră 
demis, fiind prima dată în 
perioada postrevoluționară 
când o astfel de moțiune 
trece în Parlament. Ulterior, 
liberalul Dan Radu Rușanu 
a spus că numărătoarea nu 
s-a încheiat și că s-au înre
gistrat deja 258 de voturi 
"pentru " și 176 "împo
trivă ". Pentru adoptarea 
moțiunii de cenzură erau 
necesare 236 de voturi favo
rabile.

Ședința de plen reunit a Ca
merei Deputaților și Senatului în 
care se dezbate moțiunea de cen
zură a început, marți, la Parla
ment, cu 30 de minute întârziere 
față de ora programată, fiind pre- 
zenți 432 parlamentari.

Ședința este condusă de pre
ședintele Senatului, Mircea 
Geoană, fiind prezenți și membrii 
Guvernului.

Conform președintelui de 
ședință, la lucări și-au înscris pre
zența 432, fiind absenți 39 de par
lamentari, iar cvorumul legal a 
fost îndeplinit.

în plus, la anunțul președin
telui de ședință, niciun parlamen
tar PNL, UDMR sau PSD nu și-a 
retras semnătura de pe moțiunea 
de cenzură.

Moțiunea de cenzură de opt

pagini, intitulată " 11 împotriva 
României", este recitită în fața ple
nului de către vicelidcrul dcputa- 
ților PNL, Eugen Nicolăescu. 
Potrivit liderilor de grup, de la 
PNL lipsesc deputății Dan Borde- 
ianu și Dan Păsat. Liderul PNL 
Crin Antonescu a declarat, la in
trarea în sala de plen, că liberalii 
care nu vor vota moțiunea vor fi 
excluși din partid. El a menționat 
că acest lucru se va face potrivit 
deciziei partidului de luni. De ase
menea, liberalii au anunțat că vor 
vota la vedere, deși votul va fi se
cret, cu bile. Birourile Permanente 
ale Camerei Dcputaților și Sena
tului au stabilit, marți dimineață, 
ca dezbaterea la moțiunea de cen
zură inițiată de PNL și UDMR să 
dureze trei ore și jumătate.

Băsescu 
la legi

Tăriceanu vrea plecarea celor
„11 fantastici”

Președintele Traian Bă
sescu a promulgat ieri Legea pen
tru instituirea Zilei mamei și Zilei 
tatălui, potrivit căreia acestea vor 
fi sărbătorite, pe rând, în prima și, 
respectiv, a doua duminică din 
luna mai. Traian Băsescu a mai 
semnat, marți, Decretul privind 
acordarea gradului de general de 
brigadă cu o stea pentru Alice- 
lrina Holdevici, colbnel din Ser
viciul Român de Informații și 
trecerea în rezervă cu noul grad.

Totodată, șeful statului a 
mai promulgat:

Legea pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernu
lui 23/2008 privind pescuitul și 
acvacultura, Legea pentru ratifi
carea Acordului între Guvernul 
României și Guvernul Republicii 
Bulgaria privind legislația aplica
bilă relațiilor de muncă, securitate 
socială și securitate și sănătate în 

muncă legate de construirea unui 
nou pod mixt (rutier și feroviar) 
de frontieră între cele două țări, 
peste fluviul Dunărea, la Calafat- 
Vidin, semnat la București la 25 
iulie 2008 și la Sofia la 26 august 
2008, Legea pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernu
lui 126/2005 privind mandatarea 
Ministerului Finanțelor Publice 
pentru reprezentarea României 
sau a altor instituții publice în fața 
Curții de Arbitraj Internaționale a 
Centrului Internațional pentru Re
glementarea Diferendelor Rela
tive la Investiții.

Parlamentul a decis, la fi
nele lunii septembrie, ca Ziua 
mamei și Ziua tatălui să fie sărbă
torite, pe rând, în prima și respec
tiv a doua duminică din, luna mai, 
fiind adoptată, în acest sens, o 
propunere legislativă pe motiv că 
se va realiza, astfel, "un echilibru 
între cei doi părinți".

Liberalii nu pot accepta reîn
vierea dictaturii, fie chiar și de 
catifea, iar miniștrii Cabinetu
lui Boc 2, promovatori ai unui 
asemenea regim, ar trebui să 
plece și să se ascundă de ru
șine, dacă și-ar analiza modul 
în care au guvernat, a declarat 
ieri fostul premier Călin Po
pescu Tăriceanu, la dezbaterea 
moțiunii de cenzură.

"Mesajul actualei moțiuni de 
cenzură este următorul: când ai reu
șit să guvernezi 11 luni și ai reușit 
să distrugi economia țării, să du
blezi șomajul, să devalorizezi banul, 
să mărești impozitele, dar să nu ai 
bani pentru salarii și pensii, când ai 
guvernat bătându-ți joc de morală, 
de legi, de profesori, Armată și de 
Poliție, numai și numai pentru a în
tinde râia politică a PD-L în toate 

prefecturile, școlile, instituțiile din 
județe, inspectoratele de poliție, 
când tot ce ai spus la guvernare au 
fost numai minciuni, panglici poli
ticianiste și lozinci fără acoprcrire, 
e cazul să pleci și să te ascunzi de 
rușine astfel să nu te mai vedem ni
ciodată", a spus Tăriceanu.

El a comparat echipa guver
namentală a PD-L-ului cu naționala 
de fotbal a României care a pierdut 
meciul cu Serbia. "Mă uitam adi
neauri la cei 11 miniștrii ai cabine
tului Boc, și nu știu de ce gândul 
m-a dus la meciul de fotbal al Ro
mâniei cu Serbia. Din păcate pagu
bele produse de cei 11 tricolori la 
meciul de acum câteva zile sunt o 
nimica toată, pe lângă ceea ce a 
pățit România cu această echipă de 
11 miniștrii", a susținut fostul pre
mier.

Tăriceanu a apreciat că "cei 
11 fantastici (miniștrii PDL-nr) nu 

se lasă ușor de dus" 
așa cum își imaginau 
liberalii", pentru că 
democrat-libcralii s- 
au învățat cu ceea ce 
cred ei că se numește 
guvernare: "organiza
rea de concerte gu
vernamentale pe bani 
publici, împărțirea 
banilor către clientela 
politică și instalarea 
camarilei politice PD- 
L în posturi guverna
mentale la București 
și în teritoriu". Depu
tatul PNL l-a criticat 
pe Emil Boc pentru 
referirile la Legea 
pensiilor, recoman- 
dându-i că nu ar tre
bui "să deschidă 

gurița" să vorbească despre privile
gii atât timp cât stă în casă de la pro
tocol de la RAPPS.

"Când aveți curajul să des
chideți gurița și să vorbiți de privi
legii, uitați-vă întâi la 
dumneavoastră. Stați fără niciun pic 
de jenă în casă de protocol. Eu ca 
prim-ministru am locuit în aparta
mentul propriu. Renunțați la privi
legii începând cu dumneavoasti 
nu dați lecții altora. Faceți perma-r 
nent uz de populism și demagogie 
și acest lucru nu trebuie să rămână 
nesancționat. Ați dus minciuna la 
rang de virtute, practic dvs mințiți 
precum respirați", i-a imputat Tări
ceanu lui Boc, ca de la fost la actual 
premier.

Liderul deputaților PNL a 
mai subliniat că "de 5 ani de zile 
PD-L a dus o luptă politică către li
mitele paroxismului", pentru insta
larea unei "dictaturi de catifea".

"Ați nesocotit orice regulă 
scrisă sau nescrisă a democrației 
parlamentare, ați încălcat regulile 
intrinseci ale sistemului pluri-par- 
tid, ați transfomat politica româ
nească într-o scenă populistă, unică 
în Europa, prin stilul politic al cu
plului Băsescu-Boc. Vreți să duceți 
România spre un regim autoritar cu 
accente dictatoriale. Ați promovat 
permanent o politică a conflictului 
și a învrăjbirii. Acestea sunt moti
vele pentru care astăzi trebuie să 
plecați, să vă răcoriți un pic, pentru 
a înțelege profund ce este democra
ția și statul de drept. Nu putem ac
cepta reînvierea dictaturii chiar și de 
catifea cu aparențe democratice. Și 
pentru că nu ați înțeles aceste lu
cruri, noi vă sancționăm", a conchis 
Tăriceanu.
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"înregistrări audio confiscate de la combatanți demonstrează că aceștia, în colaborare cu emisari 
al-Qaida, au stabilit legături cu reprezentanții serviciilor secrete georgiene, care au participat la 

& pregătirea și transferul teroriștilor în Cecenia "
«=ț> Aleksandr Bortnikov

China își condamnă la moarte protestării
Un tribunal chinez a decis condamnarea la moarte a șase persoane 
pentru crime și alte infracțiuni comise în timpul revoltelor etnice 
din iulie.
Condamnații, care au nume ce sugerează că aparțin minorității 
etice uigure, sunt primii care primesc sentința, după ce, pe 5 iulie, 
protestele de stradă au dus la moartea a 200 persoane și 1600 au 
fost rănite în Urumqi, capitala provinciei Xinjiang. O a șaptea per
soană a fost condamnată la închisoare pe viață.
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Sentințele au fost anunțate de televiziunea-de stat și sunt menite a calma mânia 
majorității han, care a cerut răzbunare în capitala provinciei. Cu toate acestea, gru
purile uigure din exil au avertizat că pedepsele aspre și lipsa procedurilor legale ar 
putea inflama și mai mult spiritele în zonă. Motiv pentru care 14.000 de forțe de se
curitate au fost desfășurați în oraș, începând cu duminică, potrivit postului național 
de radio chinez. Deși nu au existat relatări despre manifestări violente, zona a devenit 
una divizată de la ostilitățile etnice din iulie.

Printre cei condamnați se numără Abdukerim Abduwayit, care a fost găsit vi
novat de uciderea în bătaie a cinci persoane și incendierea unei clădiri. Patru alte per
soane au fost condamnate pentru omorârea unor trecători, iar un al șaselea a dat foc 
la un magazin în care se aflau cinci persoane. Conflictele etince au luat amploare în 
Xinjiang după ce un număr mare de etnici han s-au mutat în regiunea istoric musul
mană uigură pentru a profita de boom-ul economic alimentat de extracția de petrol 
și gaz. Tensiunile au luat și mai mare amploare săptămâna trecută când al-Qaida a 
chemat uigurii să lanseze un război sfânt contra guvernului de la Beijing.

Rusia acuză Georgia 
de colaborarea cu al-Qaida

Serviciile secrete georgiene ajută rețeaua al- 
Qaida să antreneze și să trimită teroriști pe teritoriul Ce- 
ceniei, acuză directorul Serviciului Federal de 
Securitate (FSB) din Rusia, Aleksandr Bortnikov. "în
registrări audio confiscate de la combatanți demons
trează că aceștia, în colaborare cu emisari al-Qaida, au 
stabilit legături cu reprezentanții serviciilor secrete ge
orgiene, care au participat la pregătirea și transferul te
roriștilor în Cecenia", a declarat Bortnikov.

Serviciile secrete georgiene încearcă în mod con
stant să transfere arme, substanțe explozive și mijloace 
financiare pentru comiterea de acte teroriste asupra 
oleoductelor și gazoductelor din Daghestan", explică 
oficialul rus. începând din ianuarie, FSB a dejucat 45 
de acte teroriste și a pus capăt activității a 178 de rebeli 
în Caucazul rus.

Victime 
ale inundațiilor 9 

la Roma

Kyle luptă pentru supraviețuire
La doar nouă ani, un elev din Statele 
Unite se luptă pentru adoptarea unei le
gislații care să îi protejeze pe copiii cu 
alergii. Și nu oriunde, ci chiar la Was
hington, în Congresul american.

Kyle Graddy este alergic la alune. Ca el 
nai sunt alți trei milioane de copii din Statele 
Jnite. Toți merg la școală și riscă în orice mo
ment să mănânce alimentele care le fac rău și 
;ă intre în șoc anafilactic. Netratați la timp, 
icești copii ar putea muri. Tocmai pentru a 
;vita o tragedie, Kyle militează, alături de alți 
30 de elevi, pentru introducerea unui set de re
guli de prevenire în școli.

Kyle a fost primit de mai mulți senatori ai Congresului american, cărora le-a explicat cât de delicată este 
;ituația elevilor ca el. Legea ar crea un mediu mai sigur în instituțiile de învățământ pentru copiii cu astfel de 
probleme. Va fi realizat un set de reguli care să le explice profesorilor și personalului medical din școli cum să 
procedeze în cazul unui elev alergic. în prezent, numai câteva state americane au în Vigoare o astfel de legislație.

Patru persoane au murit în urma intemperiilor care au afec
tat luni toată Italia, marcate în special prin ploi abundente și 
rafale puternice de vânt

în regiunea Romei, o fată de 19 ani a murit după ce mașina sa a 
fost strivită de un copac, iar un bărbat a fost lovit de un siloz dărâmat 
de vânt. Mai multe persoane au fost rănite de copacii doborâți de rafa
lele de vânt care au atins 90 de kilometri pe oră, iar circulația a fost 
perturbată.

Pe lacul Garda, un infirmier de 53 de ani a murit în timp ce făcea 
kitesurf, iar la Maniago, în apropiere de Udine, un comerciant de 59 
de ani a decedat în urma unui infarct, în timp ce încerca să închidă 
obloanele magazinului său.

Un marinar de pe o navă de pescuit a dispărut. Conform primelor 
informații, nava pe care se afla împreună cu alți doi bărbați a fost izbită 
de stânci de rafalele de vânt, în timp ce ambarcațiunea se pregătea să 
intre în portul Giulianova.

în același timp, ninsoarea și-a făcut apariția în regiunile alpine 
de peste 1.500 de metri altitudine.
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Introduceți in grila de mal sus următoarele cuvinte: 
ARĂTA, ARC, ARHILOC, AȚĂ, CĂSĂPIT, CIAN, 

CIOC, CREM, DIN, DOBE, EDIL, ET, ETIRA, 
HÂD, IC, IDILIC, INAMIC, NAMILĂ, NART, 

NUDE, OBOR, OIERI, ORARI, PARACLISER, 
PORUNCITOR, RA, RECERCETAȚ 

RETĂLMĂCIT, SAS, SIE, SUPIERA, 
TOLĂNIT, ȚIE, UTA.
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ANUNȚ PUBLIC9
SC GET TOMEXPLOR SRL Simeria și Agenția pentru Protecția 

Mediului Hunedoara, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de în
cadrare a proiectului “Amenajare balastieră” în albia minoră a râului Mureș, 
în zona localității Foit, comuna Rapolt, jud. Hunedoara, prin aplicarea pro
cedurii simplificate de avizare și emiterea Notificării tip B.

Decizia etapei de încadrare este publicată pe site-ul Agenției pentru Pro
tecția Mediului Hunedoara (www.apmhd.ro).

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului 
propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 16:30) și vineri 
(orele 8 - 14) și la sediul titularului de proiect

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Hunedoara, 
din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, în termen de 10 zile lu
crătoare de la data apariției anunțului.

ANUNȚ PUBLIC
9

CCCF BUCUREȘTI SA 
SUCURSALA DEVA 

cu sediul în localitatea Deva, str. Rându- 
nicii, nr. 5, jud. Hunedoara, anunță de
punerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul 
“Bază de producție - Călan”, situat în lo
calitatea Săcel - Călan, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul 
APM Hunedoara, din Deva, str.Aurel 
Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni 

ană joi (orele 8 - 16:30) și vineri (orele 
8-14).

Eventualele sesizări și reclamații 
pot fi depuse în termen de 10 zile lucră
toare de la data publicării anunțului.

z ■

ANUNȚ PUBLIC
9

Societate comercială angajează 
ospătar și paznic

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

str. George Enescu, bl.2, sc.C, ap22 
și la telefon 0254.234.448

Societate comercială angajează 
instalatori în instalații de cupru•)

Salariu atractiv
i

ANUNȚ PUBLIC
9

SC CORVINUL SA cu sediul în locali
tatea Hunedoara, str. Moldovei, nr. 4, 

jud. Hunedoara, anunță depunerea so
licitării pentru eliberarea autorizației 

* de mediu pentru obiectivul 
“Restaurant UNION”, situat 

în localitatea Hunedoara, B-dul Dacia, 
nr.17, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM 
Hunedoara, din Deva, str. Aurel 

Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni 
până joi (orele 8 - 16:30) și vineri 

(orele 8-14).
Eventualele sesizări și reclamații pot 
fi depuse în termen de 10 zile lucră
toare de la data publicării anunțului.

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, f 

str. George Enescu, bl.2, sc.C, ap.22 
și la telefon 0254.234.448.

secretară
.. ........... .........-....... ,JB

J

I
Societate comercială cu sediul la Sâațuhalm 

angajează

Cerințe:
seriozitate;
abilități de comunicare; 
cunoștințe operare calculator; 
cunoașterea limbii franceze reprezintă un avantaj.

C.V.-urile se vor trimite la numărul de fax: 0254/210 924
Relații suplimentare la telefon: 0744 620 427

' ■ ■ ................. •••

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

SC CHIMWEST SRL cu sediul în 
localitatea Șoimuș, nr. 308, jud. Hune
doara, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Transport 
rutier de mărfuri periculoase”, jud. 
Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul 
APM Hunedoara, din Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni 
până joi (orele 8 - 16:30) și vineri 

i (orele 8 - 14).

Eventualele sesizări și reclamații 
pot fi depuse în termen de 10 zile lu
crătoare de la data publicării anunțu
lui.

Dețin spațiu, 80 mp. Doresc colabo
rare cu o firmă de mică producție pentru 
mărgele, fulare, conectori etc. Zona Brad, 
jud. Hunedoara. Tel. 0723 896 368

nr.

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume................................... .... Prenume............... ,................
!
11

Strada................................... ......... Nr....... Bl........ ...... Sc.......
Ap.....Localitatea................. ............... Județul...... ,........... . I1

1

t

C.I. seria..
Eliberat de
DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.GLASUL HUNEDOAREI 

OFERTĂ ABONAMENTE
- Persoane fizice - Semnătura

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

12 luni - 108 lei
Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329

; Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție:
■ Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc.l, ap.l.
; și Ia 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, cei de miercuri - în ediția de vineri, iar ta-
! Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.)

http://www.apmhd.ro


cC> Lucescu Ia turci 
c£> Răzvan luat la mișto Sport
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Federația Turcă de Fotbal i-a propus 
lui Lucescu să fie selecționer

9

Massa revine
Cotidianul Takvim afirmă că Federația 
Turcă de Fotbal (TFF) i-a propus teh
nicianului Mircea Lucescu postul de 
selecționer, însă antrenorul a afirmat, 
într-o emisiune televizată, că nu a pri
mit o astfel de ofertă.

Potrivit cotidianului Takvim, președintele 
TFF, Mahmut Ozgener, este cel care îl dorește pe 
Lucescu la conducerea tehnică a naționalei Turciei, 
deși alți oficiali ai federației ar vrea un antrenor 
turc. "Federația, care i-a făcut o ofertă antrenorului 
român, așteaptă decizia acestuia", notează jurnalul 
turc, care precizează că alte variante pentru postul 
de selecționer sunt olandezul Guus Hiddink și bra
zilianul Luiz Felipe Scolari. »

Cotidianul Milliyet notează că Mircea Lu
cescu a declarat, la emisiunea FutboLig de la pos
tul de televiziune Star, că este mândru că numele 
îi este menționat în legătură cu naționala turcă, de
oarece a petrecut clipe frumoase în Turcia. întrebat 
dacă, în cazul în care ar primi o ofertă bună din 
partea TFF, se va gândi la varianta de a deveni se

lecționerul Turciei, Lucescu a răspuns: "Da, dar... 
Până acum nu am primit nicio ofertă. Să vină, iar 
apoi vom mai discuta".

Tehnicianul Fatih Terim și-a anunțat demi
sia de la naționala Turciei, sâmbătă, după înfrân
gerea echipei sale în fața Belgiei, scor 2-0, rezultat 
ce a dus la eliminarea din cursa pentru calificarea 
la Cupa Mondială din 2010.

într-un monopost de Formula 1

Naționala României 
a efectuat primul

Pilotul brazilian al echipei Ferrari, Felipe Massa, a condus, luni dimi
neață, la Fiorano, pentru prima oară un monopost de Formula 1 după 
accidentul suferit în luna iulie, în Marele Premiu al Ungariei de la Hun- 
garoring, informează cotidianul Gazzetta dello Sport. Brazilianul a ieșit 
pe circuitul de la Modena la bordul unui monopost F2007privat și a 
efectuat un tur de pistă, după care a intrat la boxe.

antrenament la Piatra Neamț
9

La ședința de pregătire au asistat apro
ximativ 100 de spectatori, unii dintre ei 
fiind ironici la adresa "tricolorilor". 
Un spectator l-a întrebat pe selecțione
rul Răzvan Lucescu dacă nu îl cunună 
și pe el, pentru a putea, astfel, să joace 
și el în echipa națională (aluzie la con

vocările finilor lui Răzvan Lucescu), iar 
altul a întrebat cum a putut rata Cri
stian Chivu prezența la meciul de la 
Piatra Neamț, unde avea ocazia să își 
viziteze socrii.

România a fost învinsă, sâmbătă, în depla
sare, cu scorul de 5-0 (1-0), de naționala Serbiei, 
în penultima etapă a grupei a 7-a a preliminariilor 
Cupei Mondiale din 2010, echipa pregătită de Ra
domir Antici obținând calificarea la competiția din 
Africa de Sud. România a suferit astfel cea mai se
veră înfrângere din ultimii 26 de ani. La partida de 
sâmbătă, Adrian Mutu a primit un cartonaș galben 
și a devenit indisponibil pentru meciul de miercuri, 
cu Insulele Feroe, fiind suspendat.

în 25 iulie, Felipe Massa a suferit o fractură a craniului deasupra ochiului stâng, 
după ce a fost lovit de o piesă desprinsă din monopostul Brawn GP, condus de Rubens 
Barrichello, în timpul calificărilor Marelui Premiu al Ungariei. La 5 august, pilotul bra
zilian a fost transferat la un spital din Sao Paulo, iar la 7 septembrie a fost supus cu suc
ces unei noi intervenții chirurgicale la cap, prin care i s-a refăcut un os al craniului, 
implantându-i-se o placă de titan.

Felipe Massa va reveni în Formula 1 la începutul sezonului 2010.

Vinde din stoc agresate de balastieră 
în cantități foarte mari
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