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Hunedoara are doar trei 
milionari „la vedere”
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Băsescu e favorit pentru Cotroceni
Traian Băsescu se pregătește de un al doilea 

mandat la Palatul Cotrocei. Cel puțin asta reiese dintr-un 
sondaj de opinie realizat de CSOP și dat publicității în' 
urmă cu două zile. Conform datelor culese de pe teren 
de operatorii de interviu, înainte ca PSD să iasă de la gu
vernare, Traian Băsescu conducea plutonul potențialilor 
candidați cu 37 la sută, urmat de Mircea Geoană (PSD) 
cu 24 de procente și Crin Antonescu (PNL) cu 13 la sută.
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Acesta a fost pe vremea lui Tiberiu cezarul, 
din Capadochia, sutaș sub ascultarea lui Pilat, gu
vernatorul Iudeii și a fost rânduit din porunca ace
luia să slujească la cinstitele patimi ale lui Hristos, 
și la răstignire și să păzească mormântul cu straja, 
adică cu ceata de ostași ce avea sub ascultarea lui.

,..J -A . o«',a \ Cine îi ajută
pe cei bătrâni și bolnavi?
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Incendiu la Clopotiva
Două echipaje ale pompierilor din Râul de Mori 

și serviciul voluntar pentru situații de urgență din Hațeg 
au intervenit ieri în jurul orei 22.00 pentru a stinge un 
incendiu izbucnit la o casă de vacanță, în construcție, din 
Clopotiva. Focul care se manifesta cu violență la man
sarda imobilului a fost lichidat după aproximativ 2 ore.

DMINISTRATIE

Fața întunecată 
a economiei de piață
POLI OC tO^Âgin^

Liviu Croitoru 
este noul premier
FINANȚE * "sr

O parte dintre persoanele vâr
stnice ajung, după o viață de 
muncă, în imposibilitatea de a 
avea un trai decent, devenind 
cazuri sociale. Este vorba des
pre persoane ajunse la o vâr
stă înaintată, în general 
singure, care nu sunt în în
grijirea unor aparținători. 
Dacă la tarele bătrâneții se 
adaugă și afecțiuni de ordin 
fizic sau psihic, atunci sunt 
îndeplinite toate condițiile 
unui final de viață extrem de 
trist.
In ultimii ani, ponderea per
soanelor asistate social în in
stituții de profil pe criterii de 
vârstă, situație socială și ma
terială s-a redus substanțial 
în favoarea persoanelor cu 
diverse afecțiuni medicale. 
DGASPC Hunedoara gestio
nează activitatea a patru ti
puri de centre rezidențiale 
pentru persoanele adulte 
aflate în dificultate. Doar 
două dintre acestea găzduiesc 
persoane vârstnice cu dosare 
în care prioritară este situația 
socială precară, nu cea medi
cală.

Decizia de impunere
Editorial de Cătălin Rișcuța

Uneori istoria 
se repetă

Cine nu cunoște istoria este con
damnat să o repete la nesfârșit. în urmă cu 
144 de ani, România (pe atunci Principa
tele Unite ale Moldovei și Țării Româ
nești) era condusă de doi reformatori: 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza și primul 
ministru Mihail Kogălniceanu. La vremea 
aceea, premierul a pus în aplicare, pe cale 
de decrete, o serie de legiuiri trecute prin 
Consiliul de Stat: reorganizarea Curții de 
Casație, introducerea sistemului metric, 

Legea asupra instrucțiunii publice, 
Legea privind exproprierea pentru 
cauze de utilitate publică, Codul civil
ș.a. Activitatea reformatoare a generat 
reacția dură a „monstruoasei coaliții”, 
Kogălniceanu fiind forțat să își pre
zinte demisia, iar Cuza să abdice un 
an mai târziu. Soluția adoptată atunci 

a fost înscăunarea unui prinț dintr-o dina
stie străină, în persoana lui Carol de Ho- 
henzollern. Alegerea s-a dovedit benefică, 
statul român avâhd de-a lungul vremii, sub 
monarhia hohenzollemilor, numeroase rea
lizări: cucerirea independenței, proclama
rea Regatului, Marea Unire, progresul 
economic și social.

Revenind în actualitate, constatăm 
că situația se repetă aproape până la iden
titate. în vremuri în care țara se arată a fi 

din nou neguvemabilă, soluția propusă este 
iarăși aducerea „neamțului”, de acestă dată 
în persoana lui Klaus Iohannis. Primarul 
Sibiului este înzestrat, în imaginea popu
lară, cu trăsături precum ordinea, rigoarea, 
punctualitatea, adică exact calitățile care 
ne lipsesc nouă, ca popor, și cărora le opu
nem viclenia, persuasiunea sau flecăreala 
fără rost. Ar putea reuși primarul de Sibiu 
să facă ordine, sau ar fi copleșit de valul de 
interese meschine iscat permanent în poli
tica dâmbovițeană? Ar reuși „neamțul” să 
impună rigoare, sau ar sfârși asemeni mo
narhilor României după două generații, 
prin a se „baleaniza”? Din acest punct de 
vedere, naivitatea pare a fi locul slab al lui 
Iohannis, căci un proverb românesc, veri
ficat zilnic, spune că „de te vei băga în 
troacă, te vor mânca porcii”.
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Pui cu ciuperci 

și smântână

Ingrediente:

500 g pui, 2 linguri de ulei 
(de măsline), 75 ml smântână 
de frișcă, 1 ceapă medie, 1 cățel 
de usturoi, 1 conservă de 450 g 
de ciuperci, 1 lingură de zeamă 
de lămâie, sare, piper.

Mod de preparare:

Se spală puiul, se freacă cu 
puțină sare și piper, apoi se taie 
în fâșii de 5 cm lungime și 1 lă
țime. Se curăță ceapa și se taie 
cubulețe. Usturoiul se pisează. 
Se călește ceapa cu usturoiul 
într-o lingură de ulei și puțină 
apă. Se adaugă ciupercile cu 
puțină zeamă (2-4 linguri) și se 
lasă 5 minute, amestecându-se 
din când în când. Se pun de
oparte și se păstrează calde. Se 
încinge uleiul rămas și se pră
jește puiul. Se lasă să se rume
nească. Se adaugă peste pui 
smântână și amestecul de ciu
perci. Se mai lasă pe foc până 
dă în clocot. Se servește cald 
alături de paste sau cartofi.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DJ 687 Cristur - Peștiș - Hunedoara

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

► DJ687D Teliuc-Toplița

► DJ687A Hășdat-Hațeg

► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sântu- 
balm

► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câinelui de 
jos, Fomădia

► Deva - Calea Zarandului, B.dul 22 
Decembrie

► DN7 Ilia, Tătărești, Buijuc, Zam și 
DN 68 A Dobra

► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, Săcă- 
«aș

► Uricani pe DN 66A

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 2 ‘ 7

Petroșani: 0 6

Hunedoara: 1 7

Hațeg: 1 7

Brad: 1 6

Orăștie: 2 7

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: -1 1

Petroșani: -3 0

Hunedoara: -1 0

Hațeg: -1 0

Brad: -1 0

Orăștie: -1 1

N

► HOROSCOP

Azi este momentul să te concentrezi mai mult asupra propriilor 
probleme dacă dorești ca dificultățile tale să se rezolve cât mai re
pede. Nu îi mai lăsa pe alții să se bage în viața ta personală. Ești 
preocupat in special de rezolvarea unor proiecte mai vechi.

Deși muncești foarte mult pentru a obține niște bani, nu vei intra 
în posesia acestora decât dacă te conformezi regulilor jocului, 
adică să faci niște compromisuri. Vei atrage atenția celorlalți nu 
prin impulsivitate sau idei proprii, ci prin înțelegere.

Ziua de azi favorizează tot ceea ce are legătură cu ideile și aduce 
rezolvarea conflictelor cu ceilalți într-un mod diplomat. Chiar dacă 
nu îți este ușor, ai putea miza pe intuiția apropiaților în ceea ce ți- 
ai propus să realizezi. Ești surprins de atitudinea câtorva dintre cu-

Ai putea trăi senzația că cei de acasă își cam fac de cap și că îți 
ignoră părerile. Vei fi mai suspicios și din cauză că cei din familie 
nu se vor conforma sugestiilor tale. în ciuda orgoliului nativ, vei fi 
nevoit să apelezi la sprijinul unor cunoscuți. Spre seară sunt favo
rizate negocierile.

S-ar putea să fii pus în fața faptului împlinit, persoane în care 
aveai încredere te-ar putea părăsi sau te vor dezamăgi. Cert este 
că te poți trezi pe cont propriu. In partea sa bună, ziua îți poate 
aduce câștiguri la jocurile de noroc și îi favorizează pe cei care se 
hazardează.

Deși ai probleme presante de care trebuie să te ocupi azi, trebuie 
să îți găsești timp și energie și pentru apropiații tăi, aflați și ei în 
situații dificile. In multe cazuri este nevoie doar de suport moral. Și 
dacă este nevoie să pierzi o noapte pentru a-i ajuta, nu ezita. Știi 
doar că și ei ar face același lucru pentru tine.

noscuții tăi.

Bancurile zilei
© © ©

O fetiță își întreabă tatăl:
- Care-i diferența dintre a excita și 

a enerva?
- Să-ți dau un exemplu, acum 15 ani 

mama ta mă excita, acum mă ener
vează.

© © ©

Secretara către patron:
- Am două vești: una bună, alta rea.
- începe cu cea bună.

- Nu ești steril.

© © ©

Soția către soț:
- Dragul meu, ce preferi, o femeie 

frumoasă sau una inteligentă?
- Nici una, nici alta, știi doar că eu 

te iubesc numai pe tine.

© © ©

Un tip la farmacie:
- Aș dori un prezervativ parfumat.
- Ce parfum să fie?
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Ieși în evidență printr-un fel care te face să te diferențiezi de 
alții. Ar trebui poate să fii un pic mai discret, sau cel puțin să ai 
grijă pe ce teritoriu te afli. O persoană mai în vârstă îți vinde cî- 
teva ponturi extrem de utile azi.

Azi vei debuta în forță dacă planurile tale sunt atât de îndrăznețe 
încât să atragă atenția publicului. Relațiile sociale ca și cele de fa
milie sunt pe primul plan, iar unele persoane sunt gata să îți sus
țină cauza. Dacă dorești să reușești, acum este momentul să te 
impui.

Azi atenția este îndreptată cu precădere către familie și prieteni 
Fie că este vorba de o sumă de bani pe care te gândești să o inves 
tești în casă pentru achiziționarea unui obiect sau de o sumă de 
bani pe care dorești să o cedezi unei rude.

Acum orice poate fi posibil, cu condiția să nu îți pierzi răbdarea 
și să îți menții punctul de vedere în fața celor ce încearcă să te 
atace. Se pare că reușita pe care o întrezărești nu este tocmai 
ușoară. Spre seară ai putea primi vestea unui câștig financiar sau 
răspunsul afirmativ într-o problemă oficială.

Te-ai putea bucura de prietenii noi sau cel puțin de unele relații 
care par să îți satisfacă cerințele. Iți stă gândul numai la bani, dar 
încă nu știi ce anume să faci ca să-i ai. Nu-i nimic rău în asta, cel 
puțin te gândești, și acesta este primul pas. In cazul în care speri la 
o reconciliere mai veche, acum este momentul să dovedești că ești 
o persoană de încredere.

Acordă-ți mai mult credit, ai încredere în gândirea ta, căci bunul 
tău simț te ajută să percepi mersul lucrurilor în domeniul financiar. 
Lucrurile se mișcă, se întâmplă tot felul de evenimente și cariera t 
depinde in principal de voința de care dai dovadă. Energia ți-o 
tragi din experiența pe care ai acumulat-o.

- Unul de mere, vreau să fac urt ștru- 
del.

© © ©

Soția își întreabă soțul:
- Te-ai căsătorit cu mine din dra

goste sau din interes?
- Cred c-a fost dragoste că nu mă 

mai interesezi de mult.

© © ©

O femeie goală în fața oglinzii:
- Când mă uit văd o persoană grasă

și ridată. Aș avea mare nevoie de un 
compliment.

EI: - Ai vederea foarte bună.

© © ©

Ea: - Mâine aniversăm 30 de ani de 
căsnicie. Ce zici, să tăiem porcul?

El: - De ce? Nu e vina lui!

© © ©

I: țâre-i definiția fidelității?
R: Ratarea unei ocazii.

© © ©
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“La acordarea asistenței sociale are prioritate dosarul medical. în general,
& persoanele în vârstă suferă de diverse afecțiuni și pot fi încadrate

în unul dintre gradele de handicap.” j)orei pretean
Social 3
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Cine îi ajută pe cei bătrâni și bolnavi?
O parte dintre persoanele vâr
stnice ajung, după o viață de 
muncă, în imposibilitatea de a 
avea un trai decent, devenind 
cazuri sociale. Este vorba des
pre persoane ajunse la o vârstă 
înaintată, în general singure, 
care nu sunt în îngrijirea unor 
aparținători. Dacă la tarele bă
trâneții se adaugă și afecțiuni 
de ordin fizic sau psihic, atunci 
sunt îndeplinite toate condițiile 
unui final de viață extrem de

Tot mai multi 
bătrâni bolnavi

în ultimii ani, ponderea persoa
nelor asistate social în instituții de pro
fil pe criterii de vârstă, situație socială 
și materială s-a redus substanțial în fa
voarea persoanelor cu diverse afecțiuni 
medicale. „La acordarea asistenței so
ciale are prioritate dosarul medical. în 
general, persoanele în vârstă suferă de 
diverse afecțiuni și pot fi încadrate în 
unul dintre gradele de handicap”, spune 

confirmă această stare de fapt: la mij
locul acestui an, dintre cele 462 de per
soane adulte instituționalizate în județ, 
410 erau înregistrate ca persoane cu 
handicap.

Lungul drum 
al birocrației

Soluționarea cazurilor sociale 
revine în sarcina Primăriilor, care ar tre
bui să își dezvolte centre de rezidență, 
conform prevederilor legilor în vigoare. 
Invocând însă în permanență insufi-

v

trist

Potrivit reglementărilor legale 
în vigoare, persoanele vârstnice care 
pot beneficia de asistență socială sunt 
cele care au împlinit vârsta legală de 
pensionare și care se află în una dintre 
următoarele situații: nu au familie și nu 
se află în întreținerea unor persoane 
care sunt obligate la acestea; nu au lo
cuință și nici posibilitatea de a-și asi
gura condiții de locuit din resurse 
proprii; nu realizează venituri proprii 
sau acestea sunt insuficiente pentru a 
asigura îngrijirea necesară; nu se pot 
gospodări singure sau necesită îngrijire 
specializată; se află în imposibilitate de 
a-și asigura nevoile socio-medicale, 
datorită bolii ori stării fizice sau psi
hice. Tot potrivit legislației, asistența 
socială este complementară măsurilor 
acordate prin sistemul asigurărilor so
ciale.

ȚSfântul Zilei
Sfântul Mucenic Longhin sutașul

Acesta a fost pe vremea lui Tiberiu cezarul, 
din Capadochia, sutaș sub ascultarea lui Pilat, guver
natorul Iudeii și a fost rânduit din porunca aceluia să 
slujească la cinstitele patimi ale lui Hristos, și la răs
tignire și să păzească mormântul cu straja, adică cu 
ceata de ostași ce avea sub ascultarea lui. Văzând el 
minunile ce se făceau, cutremurul și întunecarea soa
relui, mormintele ce se deschideau, morții care ie
șeau afară și pietrele care se despicau, a strigat tare, 
zicând: "Cu adevarat Acesta a fost Fiul lui Durrfhe- 
zeu". Acesta și cu alți doi ostași care mai pe urmă 
împreună cu el au mărturisit, n-a primit arginții care 
i s-au dat de către iudei ca să tăgăduiască învierea. 
Apoi lăsându-și slujba ce era pe seama lui și mergând 
în țara sa, propovăduia apostolește pe Hristos Dum-

nezeu. Deci plecându-se Pilat, mai vârtos fiind stricat 
prin făgăduința de bani de la iudei, a pârât pe Lon
ghin cu scrisori către Tiberiu cum că și-a lăsat slujba 
și se află în patria lui propovăduind pe Hristos Dum
nezeu. Și Tiberiu îndată a trimis cu porunca lui de i- 
a tăiat capul și lui și celor doi ostași ce erau cu el și 
i-au adus capul din Capadochia la Ierusalim ca să se 
încredințeze Pilat și iudeii de moartea lui și pentru 
ca să ia Pilat cele ce i se fagăduiseră.

Deci i-au ascuns cinstitul cap afară din cetate 
în niște gunoi. Și peste multi ani, o femeie slăvită din 
Capadochia, pierzându-și vederea ochilor, a mers la 
Ierusalim cu un fiu ce-1 avea unic-născut, ca să poată 
să-și găsească leacul orbirii la acele Sfintp Locuri; și 
ajungând-o și moartea fiului său, își plângea îndoita

Dorel Bretean

Dorel Bretean, director general adjunct 
pentru Protecția Persoanelor Adulte din 
cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hune
doara (DGASPC). Datele statistice 

ciența fondurilor bugetare, Primăriile 
preferă să se adreseze instituțiilor spe
cializate. La nivelul județului, aceste 
solicitări sunt direcționate către Servi
ciul pentru Protecția Persoanelor 
Adulte, din cadrul DGASPC Hune
doara, instituție aflată în subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara.

Până la instituționalizarea unei 
persoane care are nevoie de asistență 
este necesară parcurgerea mai multor 
etape. Astfel, Serviciul de Evaluare va 
întocmi un dosar care conține un raport 
structurat pe trei criterii: medical, psi
hic și social. Pe baza raportului, se face 
o propunere de încadrare într-unul din 
gradele de handicap. Dosarul este apoi 
înaintat Comisiei de Evaluare, formată 
din cinci medici de diverse specialități, 
un psiholog, un asistent social și repre
zentantul unui ONG. Această Comisie 
va decide, pe baza documentelor, înca
drarea într-unul din gradele de handi
cap. Dacă se constată că o persoană are 
într-adevăr nevoie de asistență, ea poate 
fi instituționalizată, la cerere, într-unul 
dintre centrele specializate pentru per
soane adulte din cadrul județului. Do
sarul va fi completat cu ancheta socială 

realizată de Primăria din localitatea de 
domiciliu.

Adăposturi pentru 
persoanele vârstnice

DGASPC Hunedoara gestio
nează activitatea a patru tipuri de centre 
rezidențiale pentru persoanele adulte 
aflate în dificultate. Doar două dintre 
acestea găzduiesc persoane vârstnice cu.. 
dosare în care prioritară este situația so
cială precară, nu cea medicală.

Este vorba despre o locuință 
protejată la Lupeni, care funcționează 
în baza unui parteneriat dintre 
DGASPC Hunedoara și Asociația Mi
sionară Umanitară „Glasul penticosta
lilor”. Aici există disponibil un număr 
de 37 de locuri, dintre care 32 ocupate 

de persoane vârstnice.
Celălalt centru de acest tip este 

un cămin pentru persoane vârstnice si
tuat în satul Râu Bărbat, comuna Pui, 

jale. Atunci, arătându-i-se în vis fericitul Longhin, și 
spunându-i cine este și aratându-i unde era capul în
gropat, a îndemnat-o să sape, să-l scoată de acolo, că 
se va tămădui la ochi și își va vedea și pe fiul său, că 
se află preamărit. Femeia aflând gunoiul, săpă cu 
mâinile și scoase capul sfântului și îndată i s-a tămă
duit vederea ochilor și a văzut în vis pe fiul său că 
era împreună cu sfântul și avea cinste acolo. Atunci 
a îngropat moaștele fiului său într-un loc cu capul 
sfântului; fiindcă așa îi zisese sfântul prin vis; și s-a 
dus la Capadochia, ca și Saul, care căutând asinii ta
tălui său, a dobândit împărăția. Așa și ea cautându-și 
lecuirea ochilor, a dobândit aceasta și pe sfântul l-a 
aflat de atunci cald ajutător. Drept aceea zidind ea 
mucenicului o biserică foarte frumoasă și punând 
acolo muceniceștile moaște se îmbogăți și ea și toți 
credincioșii de izvoare de tămăduiri, întru mărirea 
Domnului nostru Iisus Hristos.

cu o capacitate de 16 locuri. La acestea 
se adaugă Unitatea de Asistență Medico 
- Socială de la Baia de Criș, instituție 
aflată în subordonarea directă a CJ Hu
nedoara. Unitatea are o capacitate de 35 
de paturi și este acreditată din punct de 
vedere a calității serviciilor.

Bătrâni
sau persoane 
cu handicap?

„Asistații sunt persoane cu o 
medie de vârstă de 76 de ani. în acest 
moment, toate paturile sunt ocupate și 
avem solicitări în permanență, dar 
multe persoane puse pe lista de aștep
tare renunță”, spune Maria Vlad, direc
toarea unității de la Baia de Criș. în 
aceste centre, persoanele vârstnice be
neficiază de asistență medicală și so
cială, de consultanță psihologică, 
servicii de îngrijire specializate (nur
sing), activități de ergoterapie și recrea
tive. Numărul mare de solicitări, dar și 
modul hibrid de organizare a instituții
lor menite să ofere asistență socială per
soanelor vârstnice conduc autoritățile 
spre concluzia că aceste servicii trebuie 
să se diversifice. O soluție este și reor
ganizarea prin selectarea beneficiarilor 
în funcție de evaluarea socio - medi
cală și a diagnosticului medical. O ast
fel de selecție ar spori, fără îndoială, 
calitatea actului de asistență socială și 
medicală pentru persoanele vârstnice, 
mai ales că nevoile acestora sunt uneori 
diferite de cele ale persoanelor cu han
dicap.

Cătălin Rișcuța
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Contribuabilii care primesc decizia de impunere cu diferențe de plată se vor prezenta pentru achitarea 
diferenței de impozit în termen de 60 de zile de la data comunicării la ghișeele Trezoreriilor 
administrațiilor fiscale teritoriale pe raza cărora au domiciliul fiscal.

X
A furat gratiile 
de la ferestre

Ieri seară, la lăsarea întune
ricului, polițiștii din Șoimuș l-au 
prins în flagrant pe sibianul M.R. 
în vârstă de 56 de ani, fără antece
dente penale, în timp ce sustrăgea 
două grilaje metalice de la feres
trele unei clădiri al cărui proprietar 
este o societate comercială. Cele 
două grilaje au fost recuperate de 
agenții de poliție și restituite păgu
bașului. Dacă ar fi reușit să le va
lorifice, hoțul ar fi primit o sumă 
de aproximativ trei sute de lei.

Extinctorul
i-a făcut cu ochiul

Oamenii de serviciu de la o 
stație de alimentare cu carburanți, 
situată în municipiului Orăștie au 
rămas stupefiați când au observat 
că un șofer care conducea un auto
turism cu număr de Maramureș, se 
urcă în mașină cu tot cu extinctorul 
aflat în dotarea stației de benzină. 
Ei au anunțat poliția care a început 
cercetările, șoferul fiind acuzat de 
infracțiune și furt calificat. Condu
cătorul auto nu a fost încă identifi
cat, în ciuda faptului că în incinta 
benzinăriei sunt montate camere de 
supraveghere. în privința acestui 
furt au fost alertați și polițiștii din 
Mureș.

împușcat la 
furat de cărbuni

Un tânăr Adrian 1., de 19 
ani, din Petroșani a fost împușcat 
în picior de către unul dintre cei doi 
agenți de pază de la Exploatarea 
Minieră Livezeni, în urmă cu două 
zile. în urma cercetărilor, o echipă 
operativă compusă din polițiști ai 
birourilor de Investigații Crimi
nale, Ordine Publică și criminaliști 
au investigat cazul și au stabilit că 
incidentul s-a produs în jurul orei 
6.30, când agenții de pază au sur
prins doi.bărbați care aveau asupra 
lor mai multi saci cu cărbune. La 
vederea paznicilor, cei doi au aban
donat sacii și au fugit. La scurt 
timp s-au răzgândit însă și s-au în
tors pentru a recupera „prada”. Cei 
doi bărbați s-au luat la ceartă cu 
paznicii, după care au rupt-o la 
fugă. Unul dintre paznici i-a somat 
pe hoți, cu un pistol cu bile de cau
ciuc.

Unul dintre suspecți a reu
șit să fugă, dar Adrian 1., ce de-al 
doilea, s-a îndreptat amenințător 
spre agentul de pază, motiv pentru 
care a fost somat din nou, cu focuri 
de armă în plan vertical. Hoțul nici ’ 
nu s-a gândit să se oprească, așa că 
paznicul l-a rănit la picior.

Suspectul a plecat de la fața 
locului, intrând într-un bar, de unde 
a fost transportat cu Ambulanța la 
Spitalul de Urgerjță din Petroșani. 
El este internat cu diagnosticul 
„plagă împușcată coapsă dreaptă” 
și este în afara oricărui pericol. Po
lițiștii l-au identificat și pe hoțul 
mai iute de picior, ca fiind Seba
stian P. de 30 de ani, din Petroșani, 
fără antecedente penale. Cei doi 
hoți sunt acum cercetați pentru 
acuzația de tentativă de tâlhărie și 
tentativă de furt.

Maria Florescu .

Decizia de impunere anuală pentru veniturile 
realizate din România de persoane fizice

Direcția Generală a Finan
țelor Publice Hunedoara in
formează contribuabilii că 
se află în curs de finalizare 
acțiunea de emitere și trans
mitere a Deciziilor de impu
nere anuală pentru 
veniturile realizate din Ro
mânia de persoanele fizice 
în anul 2008.

Deciziile de impunere 
anuală emise sunt: cu diferențe 
de plată (diferențe de impozit 
stabilite în plus); cu diferențe de 
restituit (diferențe de impozit 
stabilite în minus); cu sume pe 
zero.

Contribuabilii care pri
mesc decizia de impunere cu di
ferențe de plată se vor prezenta 
pentru achitarea diferenței de im
pozit în termen de 60 de zile de 
la data comunicării la ghișeele

Incendiu la Clopotiva
Două echipaje ale pompierilor din Râul de Mori și serviciul voluntar 

pentru situații de urgență din Hațeg au intervenit ieri în jurul orei 22.00 
pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casă de vacanță, în construcție, 
din Clopotiva. Focul care se manifesta cu violență la mansarda imobilului 

a fost lichidat după aproxima
tiv 2 ore.

Munca pompierilor a 
fost îngreunată de faptul că toți 
pereții erau construiți din plăci 
de rigips duble izolate cu un 
material ușor inflamabil.

în incendiu au ars com
partimentele de rigips totali
zând șaizeci de metri patrați, 
mobilierul din cele cinci ca
mere aflate la mansardă și o 
sută șaptezeci de metri patrați 
de șindrilă. Incendiul s-a pro
dus din cauza unui coș de fum 
deteriorat, urmând ca valoarea 
pagubei să fie stabilite în cur
sul anchetei.

Maria Florescu

Trezoreriilor administrațiilor fis
cale teritoriale pe raza cărora au 
domiciliul fiscal.

Neplata sumei atrage ma
jorări de 0,1% pe zi, și recupera
rea sumelor prin procedura de

executare silită. în cazul în care 
contribuabilii primesc decizia de 
impunere anuală cu diferențe de 
restituit, se procedează astfel:

a) diferențele mai mici de 
5 lei rezultate din decizie sau ră
mase după compensarea cu 
eventualei debite neachitate, 
rămân în evidența fiscală pentru 
a fi compensate cu datorii vii
toare sau se restituie în numerar 
numai la solicitarea scrisă a con
tribuabilului, la ghișeele trezore
riilor Administrațiilor fiscale 
teritoriale.

b) diferențele de impozit 
cu sume peste 5 lei se restituie 
contribuabililor. Deciziile de im
punere anuală se transmit contri
buabililor împreună cu notele de 
compensare pentru compensarea 
eventualelor debite neachitate, 
iar sumele rămase de restituit 
sunt înscrise în înștiințările de 
restituire. Aceste diferențe de 

Deținere ilegală de arme
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase 

îl cercetează pe G.M. în vârstă de cincizeci de ani, din comuna Ghe- 
lari, pe motiv că deține fără permis, un pistol de tir cu aer compri
mat.

în urma percheziției efectuate de polițiști a rezultat faptul că 
bărbatul deținea arma încă din anul 2001, când pentru acest tip de 
pistol nu era necesară autorizarea din partea poliției. Polițiștii îl cer
cetează în continuare pe G.M. sub acuzația comiterii'infracțiuhilor 
de deținere fără drept de armă neletală supusă autorizării.

Hoți prinși în Uricani
Noaptea de 13 spre 14 octombrie a fost cu ghinion pentru Da

niel I. de 25 de ani, Marius M. de 21 de ani și Sandu T. de 23 de 
ani, toți trei din Vulcan, fără antecedente penale, dar și fără ocupa
ție. în acea noapte ei au spart sediul unei societăți comerciale din 
Uricani, de unde au furat bunuri de peste cinci sute de lei. Hoții au 
fost identificați, iar pe numele lor s-au emis ordonanțe de reținere 
pentru douăzeci și patru de ore. De asemenea ei au fost duși ieri la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani cu propunere de ares
tare preventivă.

impozit se restituie la ghișeele 
trezoreriilor administrațiilor fis
cale teritoriale în numerar la data 
înscrisă în înștiințarea de resti
tuire sau prin virament bancar, 
conform opțiunii exercitate de 
contribuabili prin formularul 
200.

în situația primirii deciziei 
de impunere cu sume pe zero, 
contribuabilii nu trebuie să se 
prezinte la unitățile fiscale teri
toriale.

împotriva măsurilor dis
puse prin decizia anuală de im
punere se poate face contestație, 
care se va depune la organul 
emitent în termen de 30 de zile 
de la comunicare. în situația în 
care nu a fost confirmată primi
rea deciziei de impunere, pentru 
a fi adusă la cunoștința contri
buabililor, aceasta va fi publicată 
pe pagina de internet a Ministe
rului Finanțelor Publice.

Maria Florescu
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Băsescu e favorit pentru Cotroceni
Traian Băsescu se pregătește 
de un al doilea mandat la Pa
latul Cotrocei. Cel puțin asta 
reiese dintr-un sondaj de opi
nie realizat de CSOP și dat pu
blicității în urmă cu două zile.

Conform datelor culese de pe 
teren de operatorii de interviu, înainte 
ca PSD să iasă de la guvernare, Traian 
Băsescu conducea plutonul potențiali
lor candidați cu 37 la sută, urmat de 
Mircea Geoană (PSD) cu 24 de pro
cente și Crin Antonescu (PNL) cu 13 la 
sută.

Independentul Sorin Oprescu nu 
reușește să adune decât 10 procente din 
voturile românilor, în timp ce Comeliu 
Vadim Tudor (PRM), Gigi Becali 
(PNG) și Kelemen Hunor (UDMR) au 
scoruri nesemnificative de șapte, cinci 
și patru la sută. Din acest sondaj trebuie 
remarcat că ambii candidați spre care, 
teoretic, se polarizează voturile electo- 
"atului de stânga, Mircea Geoană și 

Sorin Oprescu. nu reușesc să adune îm
preună decât 34 la sută din opțiunile 
electoratului, cu trei la sută mai puțin 
decât are Traian Băsescu singur.

Băsescu e preferat 
în fiecare regiune

Interpretat în funcție de intenția 
de vot pe regiuni, sondajul relevă o 
menținere a popularității lui Traian Bă
sescu aproximativ egală în toată țara. 
Oscilând între 40 la sută în nord-vestul 
țării și 33 la sută în sud-vest, zonă în 
care Mircea Geoană se clasează pe 
locul al doilea cu 30 de procente.

Cel mai slab scor al candidatului 
PSD se înregistrează în centrul țării, 
unde Geoană este estimat că va primi 
doar 15 la sută din voturi, în timp ce 
Băsescu se bucură de încrederea a 38 la 
sută dintre alegători, iar Kelemen 
Hunor de 20 de procente.

Crin Antonescu stă cel mai bine 
în vestul țării, de unde adună 16 pro
cente și cel mai prost în centru, de unde 

nu reușește să obțină decât 9 la sută.

în turul doi
Oprescu
ar fi mai tare 
decât Geoană

Sondajul CSOP ia în calcul și 
mai multe scenarii pentru al doilea tur 
de scrutin.

în cazul în care Traian Băsescu 
va intra în turul doi cu Mircea Geoană, 
va câștiga alegerile cu 53 la sută contra 
doar 47 de procente pentru candidatul 
PSD. Cel mai lejer adversar ar fi Crin 
Anonescu, care nu ar aduna decât 43 la 
sută, comparativ cu Traian Băsescu, 
care ar acumula 57 de procente. Cel 
mai periculos adversar în al doilea tur 
de scrutin ar fi Sorin Oprescu, cu 48 la 
sută din opțiunile electoratului, față de 
52 de procente ale lui Traian Băsescu.

Alexandru Avram

Alegeri prezidențiale
1 Traian Băsescu 37 %
2 Mircea Geoană 24%
3 Crin Antonescu 13%
4 Sorin Oprescu 10%
5CorneIiu Vadim Tudor 7%
6 George Becali 5%
7 Kelemen Hunor 4%

TURUL II
Traian Băsescu
Traian Băsescu
Traian Băsescu

53% 47% Mircea Geoană
52% 48% Sorin Oprescu
57% 43% Crin Antonescu

Fața întunecată a economiei de piață
în accepțiunea cea mai simplificată a 
ermenului, concurența în domeniul 

economic poate fi definită drept com
petiția dintre diferiți ofertanți pentru 
a se impune pe piață, respectiv pen
tru a câștiga clientelă. într-o econo
mie de piață funcțională, rivalitatea 
dintre diverși producători pentru 
ocuparea segmentului de piață afe
rent este una firească și benefică, 
atâta timp cât ea nu îmbracă forme 
considerate anticoncurențiale.

în România, concurența este re
glementată prin Legea 21 din 1996 
(Legea concurenței), iar autoritatea des
emnată să vegheze la păstrarea unui 
mediu concurențial corect este Consi
liul Concurenței, reprezentat în teritoriu 
de Inspectoratele de Concurență (IC). 
Aceste instituții au ca obiect de activi
tate investigarea și descoperirea practi
cilor anticoncurențiale, depistarea de 
concentrări economice și monopoluri 
deținute de către diverși agenți econo
mici.

Ajutoarele de stat - 
o vacă de muls 
pentrit 
agenții economici

în județul Hunedoara, unde 
multe regiuni s-au bazat economic pe o 
structură monoindustrială, inspectorii 
de concurență au monitorizat ajutoarele 
de stat acordate agenților economici din 
zonele defavorizate instituite după pră
bușirea ramurilor industriale locale. în 

urma controalelor efec
tuate au fost determi
nate mai multe cazuri 
de acordare de ajutoare 
necuvenite, fondurile 
fiind recuperate în urma 
deciziilor emise de către 
Consiliul Concurenței. 
„Am urmărit să depis
tăm și dacă există înțe
legeri între diferite 
asociații patronale sau 
asociații ale crescători
lor de animale, deoarece 
legislația în vigoare interzice astfel de 
practici care prejudiciază consumato
rul”, declară Teodor Dubar, inspector 
de concurență în cadrul IC Hunedoara, 
în prezent, Consiliul Concurenței efec
tuează o investigație la nivel național 
privind hipermarketurile.

Ce este, 
până la urmă, 
concurența 
neloială

Una dintre laturile incri
minate ale concurenței este 
concurența neloială, acest as
pect fiind monitorizat la nivel 
județean de către Comparti
mentul de Ajutor de Stat, Prac
tici Neloiale și Prețuri 
Reglementate din cadrul Direc
ției Generale a Finanțelor Pu
blice (DGFP) Hunedoara. 
Legislația în vigoare îi obligă 
pe comercianți să își exercite

Mircea Diaconu vine Ia Deva
Asociația culturală „DevART” organizează astăzi, de la 

ora 18, un eveniment cultural de excepție: „Mircea Diaconu în 
dialog cu publicul”. Spectacolul va fi susținut în Sala mare a 
Casei de Cultură „Drăgan Munteanu” din Deva.

In cadrul acestui eveniment vor putea fi urmărite secvențe 
din filmele care l-au consacrat pe marele actor Mircea Diaconu. 
Totodată, artistul va întreține un dialog liber cu publicul. Ușile 
vor fi deschise, întrucât intrarea este liberă.

activitatea cu bună credință, potrivit 
uzanțelor cinstite, cu respectarea inte
reselor consumatorilor și a cerințelor 
concurenței loiale. Printre practicile 
economice considerate ca fiind neloiale 
se numără inducerea în eroare a consu
matorului asupra prețurilor sau a mărfii 
printr-o publicitate înșelătoare sau fals 
etichetaj; denigrarea concurenților; 
practicarea prețurilor de dumping; aca
pararea agresivă a clientelei; recrutarea 
oamenilor-cheie din companiile concu
rente (head hunting) etc.

Cătălin Rișcuța

„Compartimentul de specialitate din 
cadrul D.G.F.P. Hunedoara a înregistrat 
până în prezent patru sesizări, din care trei 
au avut ca obiect acte de comerț și care în 
urma investigațiilor s-au dovedit a fi ne
reale. în prezent, în cercetare se află o sesi
zare a cărui obiect este acapararea clientelei 
prin publicitate înșelătoare”, declară Mi- 
haela Mănăilă, purtător de cuvânt al 
D.G.F.P. Hunedoara.

Irina Năstase
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“Nu îmi place să stau întinsă și să vorbesc. Este artificial pentru mine.
Am impresia că este o mascaradă. ” CaHu Bruni.Sui.kl^

Andreea Marin
„prețuiește viața”
Vedeta de televiziune Andreea 
Marin Bănică va lansa în noiembrie 
volumul "Prețuiește viața ", urmând 
ca pe 1 decembrie să scoată pe piață 
și o linie de îmbrăcăminte pentru 
bebeluși.

Volumul "Prețuiește viața", care face 
parte din colecția "Albumele Andreei", va 
apărea la Tritonic, în luna noiembrie. "De
parte de a fi o încercare de a-mi descoperi ve
leități de scriitor șart de a pretinde că le știu 
pe toate peste noapte, cartea din mâna ta e bu

curia simplă de a-ți împărtăși câte ceva din 
toate cele bune pe care le-am aflat, le-am sim
țit, le-am trăit pe pielea mea și m-au adus, ală
turi de lecțiile grele de viață, într-un moment 
de împăcare și de echilibru", își descrie An
dreea Marin Bănică volumul, pe site-ul edi
turii Tritonic.

Totodată, vedeta de televiziune An
dreea Marin Bănică va lansa, împreună cu 
Irina Schrotter, pe 1 decembrie, brandul "Vio
let by Andreea Marin", o linie de îmbrăcă
minte pentru bebeluși, care va cuprinde 
body-ul extensibil și hăinuțe pentru botez. 
Anunțul a fost făcut de Andreea Marin Bă
nică, marți seară, la rubrica mondenă a emi

siunii "6! Vine presa" de pe Bl TV. Potrivit 
Andreei Marin Bănică, body-ul extensibil 
este "o idee care îi aparține în exclusivitate" 

și "o noutate absolută pe piață". Astfel, vedeta 
a și înregistrat ca marcă body-ul extensibil la 
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Prima doamnă a Franței
9

se psihanalizează
Leona Lewis a fost atacată de un fan

Carla Bruni-Sarkozy, soția președintelui 
francez Nicolas Sarkozy, a vorbit despre șe- . 
dințele de psihanaliză pe care le face de mai 
multi ani, potrivit unui documentar care ur
mează să fie difuzat luna viitoare de o televi

ziune publică. "Am fost închisă ermetic la 
psihanaliză. Nu știam. Nu credeam că am 
nevoie. Aveam o viață totală în acțiune, com
plet în afara psihanalizei până la vârsta de 
28 de ani (...). Am avut o fractură când tatăl 

meu a murit și am intrat în psiha
naliză cu trup și suflet", spune 
Bruni-Sarkozy în documentarul 
de 52 de minute, care va fi difuzat 
în 7 noiembrie de postul regional 
France 3 Paris-Ile-de-France.

Cântăreață și fost manechin, 
Caria Bruni-Sarkozy, care face psi
hanaliză de opt ani, potrivit postului 
de televiziune, precizează că prima 
sa ședința a fost plictisitoare, dar șe
dințele actuale contează mult. "Nu 
îmi place să stau întinsă și să vor
besc. Este artificial pentru mine. 
Am impresia că este o mascaradă. 
De doi ani, stau față în față cu ana
listul meu. Aceasta situație mai po
liticoasă mă ajută să vorbesc mai 
liber", a spus Prima Doamnă a 
Franței, în vârstă de 41 de ani. Alți 
pacienți celebri prezentați în docu
mentar sunt creatorul de modă Karll 
Lagerfeld, cineaștii francezi Patrice 
Leconte și Claude Chabrol și actoriii 
de comedie Charles Berling și Jac-j 
ques Weber.

Leona Lewis a fost lovită cu pumnul în 
față de un fan, în timp ce cântăreața par
ticipa la o sesiune de autografe în cen
trul Londrei.

Evenimentul s-a transformat într-un coș
mar, după ce un fan s-a repezit la artistă, fără 
vreun motiv. Se pare că bărbatul aștepta la rând 
pentru a primi un autograf. Ajuns în fața Leonei, 
fânul recalcitrant a lovit-o cu pumnul în față. 
Gărzile de corp au reacționat imediat și l-au im
obilizat pe bărbatul care părea amuzat de situa
ție. în cele din urmă acesta a ajuns în arestul 
poliției.

Artista și-a întrerupt sesiunea de auto
grafe și a fost transportată la spital, unde i s-au

S-a lansat păpușa Michelle Obama
O păpușă înaltă de 15 centimetri care o re

prezintă pe Michelle Obama, cu brațe frumos con
turate și cu haine foarte șic, va fi lansată de un 
producător de jucării din Statele Unite, care speră 
ca aceasta să depășească vânzările înregistrate de 
păpușa care îl reprezintă pe Barack Obama. Spe
cialiștii se așteaptă ca păpușa Michelle Obama să 
înregistreze vânzări ridicate în perioada Crăciunu
lui și să le depășească pe cele realizate de păpușa 
care îl reprezintă pe soțul ei, Barack Obama.

Păpușa Michelle Obama este oferită în trei 
modele diferite de rochii, fiecare fiind croite pen
tru a-i lăsa libere brațele primei doamne a Statelor 
Unite. Prima este o reproducere a celebrei rochii 
purpurii purtată de aceasta la Convenția Partidului 
Democrat, în ziua în care soțul ei a fost nominali
zat la președinția SUA. A doua rochie, în nuanțe 
de roșu și negru, este o replică a celei purtate de 
Michelle Obama în noaptea alegerilor preziden
țiale din Statele Unite, iar cea de-a treia are impri
meuri florale albe și negre, fiind identică cu cea pe 
care a purtat-o în timpul emisiunii de televiziune 
"The View".

Jason Feinberg, de la Jailbreak Toys, com
pania care va lansa păpușa, în luna noiembrie, se 
așteaptă ca jucăria să fie foarte populară în rândul 
fetitelor americane. El a adăugat: "Dacă există o

oferit îngrijiri medicale. Potrivit purtătorului de 
cuvânt al cântăreței, Leona Lewis s-a ales cu vâ- 
nătăi și umflături în zona feței. De asemenea, 
vedeta și-a anulat toate aparițiile televizate.

persoană în America care a sedus imaginația pu
blicului chiar mai mult decât Bârack Obama, 
atunci acea persoană este soția lui, Michelle". Ofi
cialii de la Casa Albă au refuzat să comenteze in
formațiile despre această păpușă. Ea va fi 
comercializată la prețul de 12,99 dolari.

Feinberg a explicat faptul că segmentul 
țintă pe care noua păpușă îl vizează nu este alcătuit 
exclusiv din copii, ci și din adulții care au ca pa
siune colecționarea păpușilor. Ideea lansării unei 
replici a lui Michelle Obama i-a venit lui Feinberg 
în urmă cu șase luni, după ce a remarcat imensa 
popularitate de care se bucură aceasta.

Păpușile care îl reprezintă pe Barack 
Obama s-au vândut în circa de 200.000 de exem
plare în 2008. La începutul anului, Casa Albă și-a 
manifestat obiecțiile față de lansarea pe piață a 
unor păpuși care le reprezintă pe cele două fiice 
ale cuplului prezidențial, Sasha și Malia. Creatorii 
de jucării din Statele Unite au lansat două păpuși 
- Marvellous Malia și Sweet Sasha - la puțin timp 
după inaugurarea lui Obama, în luna ianuarie. însă 
Casa Albă a condamnat această inițiativă, decla
rând: Considerăm că este nepotrivit să te folosești 
de imaginea unor persoane private tinere în sco
puri comerciale".

Am pierdui Canish in Hunedoară, zona centrală, 
care suferă de o boală cronică și necesită 

îngrijiri medicale periodice.
în ziua dispariției avea la gât o zgardă roșie,

Ofer recompensă 10(1 EURO. 
Răspunde la numele de LEO.

Cei care îl găsesc, 
rog să mă contacteze 

la numărul de telefon: 0764.450.826
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în topul revistei Forbes România au apărut ș/ trei hunedoreni...

Hunedoara are doar trei milionari
„la vedere”
Topul celor mai bogați ro
mâni provoacă, an de an, 
nenumărate comentarii în 
societatea civilă româ
nească. E firesc să fie așa, 
atâta timp cât marea majori
tate nu are acces la venitul 
care asigură un trai decent. 
In topul revistei Fprbes Ro
mânia au apărut și trei hu

nedoreni, dacă îl punem la 
socoteală și pe senatorul 
Dan Radu Rușanu, cel care 
s-a declarat hunedorean 
prin adopție.

De-a lungul timpului, topul 
milionarilor a avut parte și de con
testații. Există informații care spun 
că sunt și nababi care plătesc numai 
să nu apară în top. De obicei, ei sunt 
bugetari de vocație cu înalte funcții 
de conducere. Declarațiile lor de 
avere și cele de interese nu au rezol
vat misterul averilor de demnitar. 
Au apărut, în schimb, copii, neveste 
și mătuși, rude înzestrate cu abilita
tea de a acumula miliarde. Povestea 
lor de succes ne-am propus să o tra

tăm în edițiile viitoare ale Glasului 
Hunedoarei. Până atunci vă prezen
tări) varianta publică a milionarilor 
hunedoreni.

Dan Radu întâiul

Senatorului Dan Radu Ru
șanu nu-i place să vorbească despre 
averea sa. A făcut-o doar silit de îm
prejurări, în preajma campaniilor 
electorale. Rușanu are 59 de ani și 
este cel mai bogat hunedorean cu o 
avfere de 28-30 milioane de euro, 
bani strânși din imobiliare și turism. 
Demnitarul ocupă locul 200 în topul 
revistei Forbes România. După cum 
se știe, Rușanu are în spate și o ca
rieră politică, fiind senator de Hu
nedoara din partea Partidului 
Național Liberal. Conform declara
ției de avere, acesta are moștenire o 
serie de terenuri, dar și tablouri a 
căror valoare depășește 55.000 de 
euro. De asemenea, senatorul deține 
acțiuni directe la S.C. Mar Audit 
(90 la sută din acțiuni), Dana Mana
gement și Comat Met. Soția și fiica 
milionarului au acțiuni la mai multe 
firme care controlează hotelul de 
patru stele International Sinaia. Ru-

șanu deține terenuri agricole și fo
restiere în județele Argeș, Brașov și 
Teleorman, dar veniturile sale se ro
tunjesc și din alte surse. Pe lângă 
meseria de politician, acesta este 
profesor universitar la Universitatea 
Spiru Hareț, de unde a încasat, în 
2008, aproximativ 12.000 de euro 
pentru cursurile ținute la ca
tedra de Finanțe.

Simota nu are
datele necesare 
să-și estimeze 
averea

Alin Simota nu știe 
cum s-a întocmit topul mi
lionarilor pentru că nici 
măcar el nu își poate evalua 
averea până la ultimul cent, 
„îmi este greu să spun dacă 
cifrele sunt corecte pentru că 
nu am toate datele necesare. 
Știu și eu că sunt oameni 
care plătesc pentru a nu apă
rea în aceste topuri, dar.nu 
pot să spun de ce”, ne-a1 de
clarat Alin Simota. Milonarul este 
la vârsta de 41 de ani și ocupă locul 
232 în top cu o avere estimată de 25 

milioane de euro. Banii au fost câș
tigați din imobiliare, energie și fot
bal. Averea agonisită a avut ca 
punct de pornire afacerile cu pro
duse rezultate din „micul trafic de 
frontieră”, după care a deschis câ
teva magazine. Absolvent al facul
tăților de Electromecanică și de

Management, Simota mai deține 
afaceri în domeniul energiei elec
trice și în cel al construcțiilor.

Alin Popa are și flotă 
și „cașcaval”

Alin Popa este greu de prins 
pentru că stă mai mult pe „afară”. 
Popa este din Brad, are 38 de ani și 
o avere evaluată la 18 milioane de 
euro. Se plasează pe locul 307 în 
topul Forbes. Acesta deține 82,5 la 
sută din Edy International Spedition 
S.A. Anul acesta a reușit să pună 
bazele unei colaborări cu producă
torul de automobile Ford. în pre
zent, acesta deține o flotă de 1.000 
de camioane, iar afacerile din cadrul 
grupului condus de Popa se desfă
șoară și în afara României. De la 
sfârșitul lui 2007 a înființat SC Edy 
Cargo S.R.L., firmă cu activitate în 
transportul de mărfuri fluvial și pe 
calea ferată. Conform datelor furni
zate pe site-ul companiei, anul 
acesta, Edy Spedition a obținut 
locul întâi la concursul pentru cele 
mai bune practici în domeniul trans
portului în România, concurs orga
nizat de revista Cargus & Bus.

Marcel Bot

silvaK
LEMNTEX
produce si cofnercialeeaza
ic ic lemn triplu stratificat

nșl șl ferestre Pe cea mal bună

paltin sau frasin.
S.CSII.VA LEMNTEX SRL.
»at Chimnuliu, nr.!2ID, cumunu llâruu,
Itljux: 0334/301021/22, c-muil:
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Prim-ministru desemnat: Lucian Croitoru are 52 de ani și, potrivit CV-ului oficial, are o vechime 
de 11 ani în BNR, în prezent fiind consilierul pe probleme de politică monetară al guvernatorului Băncii 
Naționale, post pe care îl deține din septembrie 2007 și pe care l-a mai ocupat în perioada 1998 - 2003.

I iviu Croitoru este noul premier
Președintele Traian Băsecu a anunțat, ieri, că l-a desemnat pentru funcția de premier pe Lucian Croitoru, 

consilier al guvernatorului BNR. Băsescu a mai spus că Lucian Croitoru este potrivit pentru această funcție, 
că a lucrat cu acesta și că îi apreciază profesionalismul. Lucian Croitdru, consilier pe probleme de politică mo
netară al guvernatorului BNR, este un doctor în economie care a ocupat în guvernele postdecembriste numai 
posturi de consilier sau expert, lucrând în paralel pentru instituții precum FMI sau USAID sau în programe 
PHARE.

Lucian Croitoru are 52 de ani și, potrivit CV-ului oficial, are o vechime de 11 ani în BNR, în prezent 
fiind consilierul pe probleme de politică monetară al guvernatorului Băncii Naționale, post pe care îl deține 
din septembrie 2007 și pe care l-a mai ocupat în 1998 - 2003. S-a născut la 13 februarie 1957, în Otopeni.

în perioada 1979 - 1982 a urmat cursurile Academiei de Studii Economice București - Facultatea de Pla
nificare și Cibernetică Economică, iar în 1995 a obținut diploma de doctor în economie.

Din septembrie 2003 până în iulie 2007 a fost consilier principal al Directorului Executiv al FMI pentru 
Armenia, Bosnia Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Georgia, Israel, Olanda, Republica Macedonia, Mol
dova, România și Ucraina, având peste 200 de intervenții la boardul instituției.

între 1995 și 1996 a fost consultant Bucharest Investment Group, după care, până în 1997, a fost partener 
în programul "Firms, Banks and Financial Distress in Central and Eastern Europe" al PHARE pentru România, 
Bulgaria, Marea Britanie și Grecia, poziție în care revine, din ianuarie 2001 și până în mai 2002, ca partener, 
de această dată în programul de cercetare "Public finance in transition countries: problems of compliance, op
portunism and soft budget constraints" al PHARE pentru Romania, Ungaria, Marea Britanie și Grecia.

VariantsQohannis 
a căzut

Potârcă vrea, Meir renunță
Candidatul independent Nati Meir anunță că se retrage 

din cursa prezidențială în semn de protest față de ce se întâmplă 
în politica românească și că va candida pentru Camera Depu- 
taților, în locul lui Bogdan Olteanu, în circumscripția din sec
torul 1 din Capitală.

El a spus că ce s-a întâmplat în ultimele zile în politica 
românească l-a convins că toate partidele se preocupă numai 
de "ciolan".

Nati Meir spune că nu se retrage din politică. El anunță 
că va candida pentru Camera Deputaților, în locul liberalului 
Bogdan Olteanu în circumscripția din sectorul 1 din Capitală.

După ce Nati Meir anunța că renunță la cursa pentru 
prezidențiale un alt candidat Ninel Potârcă, președinte al Pa
tronatului Oamenilor de Afaceri Rromi din România, s-a în
tâlnit, la palatul său din cartierul Meteor din Târgu Jiu, cu 
câteva zeci de simpatizanți pentru a-și depune candidatura la 
București. El aplecat de aici spre Coloana Infinitului, cu o tră
sură în care s-au urcat copii și nepoți de-ai săi, alaiul fiind for
mat din câteva zeci de mașini care au traversat orașul de la un 
capăt la altul. Potârcă s-a sfătuit cu susținătorii săi și a decis 
împreună cu aceștia să plece în număr mai mic spre Coloana 
Infinitului, menționând că Poliția sau Jandarmeria poate să îi 
aplice cel mult o amendă.

Primarul Sibiului, Klaus Io
hannis, a declarat ieri într-o confe
rință de presă că nu se aștepta ca 
președintele Traian Băsescu să nu îl 
invite la discuții, afirmând, însă, că 
nu crede că șeful statului are ceva 
împotriva sa, și că acesta are proba
bil o altă nominalizare pentru func
ția de premier. "Nu'm-am așteptat 
să nu dorească să discute cu mine. 
Acest lucru se datorează faptului că 
are o altă opțiune. Nu e neapărat 
împotriva mea, ci are o altă per
soană care, în opinia sa, este mai 
bună, indiferent care sunt motivele. 
Nu o iau personal. Dacă nu voi fi 
nominalizat, nu e împotriva mea, 
președintele are o altă persoană din 
diferite motive pe care le va ex
pune, probabil, la momentul potri
vit", a declarat Iohannis. "Nu m-am 
așteptat să se facă o desemnare ieri. 
Președintele nu a avut toate datele. 
Știți că în astfel de situații hotărârile 
se iau în funcție de o serie de son
daje și evaluări cu specialiștii. Pre
ședintele nu a putut face asta în 
două ore, de când a primit propune
rea majorității parlamentare. Nu am

așteptat să fie desemnat ieri ci
neva", a declarat Iohannis.

Iohannis a spus că nu ar avea 
nimic împotrivă să discute și cu 
PD-L despre nominalizarea sa, dacă 
această formațiune s-ar arăta inte
resată, dar nu crede că partidele 
care îl susțin în acest moment vor 
accepta ideea. "E o situație intere
santă. Am avut un guvern susținut 
de două partide mari, care nu a 
funcționat. E greu de crezut că ace
leași două partide și alte partide vor 
susține același candidat. Ar fi o che
stiune bizară", a afirmat primarul 
Sibiului.

întrebat de ce când președin
tele Traian Băsescu i-a propus func
ția de ministru al învățământului nu 
s-a dus să discute această propunere 
cu el, Iohannis a răspuns că de data 
aceasta președintele trebuia să îl in
vite la discuții și situația era mult 
diferită, pentru că era vorba de o 
discuție între două instituții, fiind 
vorba de președinte și nominaliza
rea majorității parlamentare pentru 
premier, nu o discuție între două 
persoane fizice.

Preda și varianta sa
de guvernare

7-7-3-2 este formula de coloratură poli
tică în care europarlamentul PD-L Cristian 
Preda vede componența unui posibil guvern de 
uniune națională. într-o postare pe blogul său, 
fostul cosilier prezidențial susține că viitorul 
guvern politic ar trebui să transpună raportul de 
forțe din Parlament. "Asta ar însemna 7 miniștri 
de la PD-L, 7 de la PSD, 3 de la PNL și 2 de la 
UDMR. Premierul ar trebui să vină, în mod fi
resc, de la formațiunea care are cei mai multi 
parlamantari. Există desigur și alte variante (in
clusiv cea în care șeful guvernului e neafiliat 
politic), dar 7-7-3-2 mi se pare cea mai bună" 
apreciază Preda.

în opinia europarlamentarului PD-L, 
"doar o asemenea formulă ar putea diminua ne
încrederea care domină peisajul nostru politic 
și ar putea asigura o gestiune decentă a perioa
dei care ne separă de deznodământul cursei pre
zidențiale".
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Cel mai negru punct în harta regională rămâne Bosnia-Herțegovina, 
scena luptei dintre sârbi și croații musulmani.

Hram cu grenadă la Chișinău
Cu ocazia Hramului Orașului Chișinău, în Piața Marii Adunări Naționale 

a avut loc miercuri un concert cu participarea mai multor vedete, printre care 
formația "Bravo", din Rusia, Ștefan Bănică Jr. și Fly Project, din România. în 
timpul concertului a avut loc o explozie care a fost provocată de o grenadă ofen
sivă de tip RG-42, potrivit datelor obținute în urma cercetărilor efectuate la locul 
deflagrației, a declarat șeful centrului de presă al Ministerului moldovean al Afa
cerilor Interne. Cel puțin 36 de persoane au avut nevoie de ajutorul medicului 
după ce o grenadă de tip RG-42 a explodat miercuri, în Piața Marii Adunări Na
ționale, în timpul manifestațiilor dedicate hramului orașului Chișinău.

Ala Maleca, șeful centrului de presă al Ministerului Afacerilor Interne 
(MAI), a afirmat că în urma deflagrației au avut de suferit mai mulți tineri aflați 
la concertul din centrul capitalei. Cel puțin 12 persoane au fost internate în spital 
cu leziuni corporale ușoare, o persoană a fost supusă unei intervenții chirurgi
cale, iar ceilalți au fost lăsați să plece acasă, după acordarea primului ajutor me
dical. "La locul infracțiunii s-a deplasat conducerea MAI, SIS (Serviciul de 
informații și Securitate) și a Procuraturii, grupa operativă a Comisariatului Ge
neral de poliție și echipa de geniști din cadrul MAI. Locul incidentului a fost 
izolat, fiind creată o zonă de securitate. în urma examinării, la fața locului au 
fost depistate schije de la o grenadă ofensivă de tip RG-42", a spus Meleca.

în prezent cazul este cercetat de o echipă specială. Ofițerii de urmărire 
penală din cadrul MAI, al Procuraturii și SIS investighează pentru stabilirea cir
cumstanțelor și persoanelor implicate în producerea acestui incident. "Grenada 
a fost adusă în centrul capitalei de o persoană necunoscută și a fost plasată în 
apropierea Arcului de Triumf', a adăugat Meleca.

Aproape sau departe de aderare

Noul val de aspirante la aderarea la UE au primit sem- 
ile diferite privind intențiile lor. Astfel, Uniunea Europeană 
dat un impuls extinderii în Balcani, apreciind că Croația 
;te aproape de a încheia negocierile de aderare, iar Mace- 

este pregătită să le înceapă. Croația este foarte probabil 
;heie negocierile anul viitor, avansând astfel spre a de- 

:ni al 28-lea stat membru, aprecia Comisia Europeană. De 
emenea, a promis începerea discuțiilor cu Macedonia și a 
lutat guvernul pro-european din Serbia. "Deși am înregistrat 
ogres în termeni de stabilizare în Balcanii de Vest, progre- 
il atins nu este ireversibil," declara comisarul european pen- 
j extindere Olli Rehn, subliniind că "încă rămân câmpuri 
mate politice."

Cel mai negru punct în harta regională rămâne Bos- 
a-Herțegovina, scena luptei dintre sârbi și croații musul- 
ani.

"Retorica naționalistă" de ambele părți subminează 
funcționarea statului și "climatul politic s-a deteriorat," apre
cia comisia în raportul anual privind extinderea. De aseme
nea, se apreciază că sistemul politic se stabilizează în 
Kosovo, provincia predominant albaneză ce și-a declarat in
dependența de Serbia. Referitor la acest stat, guvernul s-a 
dovedit stabil și a demonstrat un mare grad de consens pri
vind integrarea în UE ca prioritate strategică.

Croația rămâne campioana zonei, după reluarea dis
cuțiilor în această lună, urmare a unei dispute de frontieră cu 
Slovenia, singura republică ex-iugoslavă din UE, ce a întâr
ziat procesul cu nouă luni. Croația trebuie să facă eforturi 
susținute pentru reformarea industriei navale, să elibereze ju
decătorii de constrângeri politice, să lupte contra corupției și 
să predea mai multe documente privind crimele de război din 
anii 1990.

Pentru Macedonia, principala dispută este legată de 
nume, despre care Grecia susține că implică o pretenție teri
torială față de provincia sa cu același nume. Două alte state 
- Muntenegru și Albania - aspiră la UE. în ce privește Turcia, 
semnalul a fost mai puțin încurajator. Textul cere mai multă 
muncă pentru reforme înainte de a se alătura clubului euro
pean. I se cere Ankarei să îmbunătățească drepturilor mino
rităților, ale femeilor și sindicatelor, dar și normalizarea 
relațiilor cu Cipru.

tou scut antirachetă pentru România

încă cinci morti
9

în Pakistan

formulă de scut antirachetă 
tunțată de SUA este importantă 
ntru că oferă, față de variantă 
terioară, o acoperire corespun- 
toare a întregului teritoriu al 
tmăniei.

"Noua formulă de scut antirachetă 
jnțată de administrația americană, ca 
iluarea preliminară a autorităților ro
ne, este importantă pentru că oferă, 
ă de variantă anterioară, o acoperire 
espunzătoare a întregului teritoriu al 
mâniei față de amenințarea a unor 
intuale atacuri cu rachetă", a declarat 
retarul de stat pentru afaceri strategice, 
gdan Aurescu.

Vorbind despre scutul antirachetă, 
rialul MAE a evidențiat că aceasta este 
:mă susținută cu prioritate de România 
n interiorul NATO. "Există un proces 
reflecție în curs, care se desfășoară 
a în cadrul Alianței. Summitul de la 

Strasbourg-Kehl a trasat anumite sarcini 
unor grupuri de lucru, care Sunt în curs de 
a elabora un document care va fi prezen
tat în decembrie. Evident, vor trebui luate 
în considerare adaptările necesare ale pro
iectului NĂTO privind scutul antirachetă 
determinate de anunțul .recent al adminis
trației americane", a punctat Aurescu. 
"Este prea devreme pentru a ne pronunța 
pe fond cu privire la această chestiune. 
Ceea ce este însă extrem de important și 
ceea ce România a susținut întotdeauna 
este ca orice sistem de apărare antirachetă 
al NATO să acopere în mod corespunză
tor întreg teritoriul aliat", a atras atenția 
secretarul de stat.

De altfel, una dintre așteptările și 
prioritățile României din punctul de ve
dere al dezvoltării unui nou concept stra
tegic al NATO este ca acesta să reflecte 
în mod corespunzător importanța securi
tății energetice și a apărării antirachetă. 
"Din punctul de vedere al României este 
importantă definirea noilor sarcini și a 
noilor misiuni ale NATO, și aici mă refer 

la securitatea energetică și la sistemul de 
apărare antirachetă al NATO", a spus, în 
acest sens, Aurescu. Secretarul de stat a 
sintetizat, în acest context, principalele 
priorități ale României pentru elaborarea 
acestui nou concept strategic al NATO: 
„Din punctul de vedere al României este 
extrem de important ca elementele de 
echilibru - România vede în NATO o 
„alianță a echilibrelor” - să fie reflectate 
în mod adecvat în noul concept strategic. 
De asemenea, un alt element de noutate 
reprezintă greutatea mai mare care să fie 
acordată problematicii și securității regio
nale și, în conexiune cu aceasta, securită
ții energetice. Securitatea energetică este 
o temă care se regăsește din ce în ce mai 
mult pe agenda dezbaterii interaliate și 
sperăm ca România, împreună cu alți 
aliați, să își aducă o contribuție de fond 
cu privire la includerea în noul concept a 
problematicii securității energetice și a 
modului în care alianța ar putea să contri
buie Ia această problematică.”

Cel puțin cinci persoane au 
murit joi în trei atacuri simultane la 
instalațiile poliției în Lahore, estul 
Pakistanului, iar un atentat sinucigaș 
cu mașină-capcană ce a vizat un post 
de poliție s-a soldat cu opt morți în 
nord-vest. Talibanii pakistanezi aliați 
ai al-Qaida sunt responsabili pentru 
un val fără precedent de atentate, ata
curi soldate cu peste 2.250 de morți 
în Pakistan în ultimii doi ani. în ulti

mele zece zile, au fost comise aten
tate aproape zilnic. Atacurile 
simultane de ieri intervin la patru zile 
de la un atac îndrăzneț comis sâmbătă 
și duminică de un comando de zece 
talibani deghizați în soldați, în Car
tierul general din Rawalpindi, echi
valentul Pentagonului american. 
Asaltul a fost urmat de o luare de os
tatici, cinci talibani luând prizonieri 
într-una dintre clădirile cartierului ge
neral. După 22 de ore, forțele speciale 
au pus capăt crizei, iar bilanțul a fost: 
opt militari uciși, trei ostatici și nouă 
agresori morți.

Ieri dimineață, în Lahore, 
două centre de antrenament ale poli
ției și o altă instalație a poliției au fost 
atacate de persoane înarmate, iar au

toritățile se tem că este posibil să fi 
fost luați ostatici. Cel puțin doi agre
sori și trei polițiști au fost uciși.

Anterior, patru-cinci oameni 
înarmați au atacat sediul Federal In
vestigation Authority (FIA), din La
hore. "Doi sau trei au reușit să intre 
în clădire, unde lucrau ofițeri de po
liție și civili. "Am avut trei atacuri si
multane împotriva unor instalații de 
poliție din Lahore", a spus un oficial.

Aproape în același moment, joi dimi
neață, poliția a fost vizată și în nord- 
vest. Un atentat sinucigaș cu 
mașină-capcană a vizat un post de 
poliție din Kohat, în apropiere de 
frontiera cu Afganistanul. Cel puțin 
opt persoane au murit, a spus șeful 
poliției locale.

în plus, miercuri noapte cel 
puțin patru persoane au murit într-un 
nou raid aerian american care a vizat, 
în nord-vestul Pakistanului, repere 
ale islamiștilor. Mișcarea talibanilor 
din Pakistan, care a revendicat majo
ritatea atentatelor comise în ultimii 
doi ani, justifică atacurile prin dorința 
de a-și răzbuna liderul Baitullah 
Mehsud, ucis la 5 august într-un raid 
american.
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^HIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN. CO Șl GPL
lei: 0354 408887; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 408887

Societate comercială angajează 
ospătar și paznic

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

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

Societate comercială angajează 
instalatori în instalații de cupru

Salariu atractiv

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

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

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanti

Informații la telefon:
*

0771 677 031,
0723 071 792, 0743 058 798

Societate comercială cu sediul la Sântuhalm 
angajează

secretară
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
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OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei 

12 luni - 108 lei

Dețin spațiu, 80 mp. 
Doresc colaborare cu o firmă 

de mică producție pentru 
mărgele, fulare, conectori etc.

Zona Brad, 
județul Hunedoara. 

Tel. 0723 896 368

(text maxim 50 de cuvinte)

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, dimensiuneal/4 sau 20 anunțuri de mică publicitate

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

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei
Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329
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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 in ediția de miercuri, 
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I ineri, 16 octombrie 2009

Am bătut și noi pe cineva...

România - Feroe 3 — 1 (1 — 0)
Miercuri la Piatra Neamțf 
naționala României a bifat 
încheierea celei mai ruși
noase campanii de calificare 
din toate timpurile: locul 5 
într-o grupă de 6 echipe, de
vansând doar reprezentativa 
Insulelor Feroe și “reușind”

I * a

să se claseze în urma Aus
triei și Lituaniei.

Bilanțul cifric al României 
este unul cel puțin jenant, mai ales 
raportat la pretențiile pe care oficia
lii le-au avut la începutul acestor 
preliminarii (CALIFICAREA la 
Mondial!!? - obiectiv care pare 

acum doar o glumă extrem de 
proastă...): 3 victorii, 3 egaluri, 4 
înfrângeri, 12 goluri marcate și 18 
primite. Dacă adăugăm că două din 
cele trei victorii au.fost obținute în 
fața amatorilor din Feroe, singurul 
succes “adevărat” rămâne un foarte 
subțire 1 - 0 cu Lituania...

Partea cu adevărat proastă cu 
actuala Națională este că nici nu are 
vreo perspectivă reală, pe termen 
apropiat sau lung, de a părăsi me
diocritatea în care s-a afundat în 
momentul de față. Mutu, Chivu, 
Rădoi, Raț, Goian au spus cam tot 
ce au avut - dacă au avut - de spus 
în fotbal, jucătorii aduși de Răzvan 
Lucescu au orice, în afară de vreun 
viitor la Națională, selecționați gen 
Mara, Bucur, mai nou Grigore sau 
Panin nefiind - din motive de vârstă 
sau lipsă de valoare - soluții reale 
pentru viitoarele preliminarii ale 
Euro 2012. Ca să pună capac la 
toate nenorocirile, practic singurii 
fotbaliști cu real talent de care dis
pune România au o viață extraspor-

tivă execrabilă - Mutu, Adrian Cris- 
tea, Tamaș.

Conducerile FRF și LPF au 
constatat, în fine, și au și recunoscut 
public că “nu mai vine nimic din 
urmă”, dar cauza pentru care acest 
lucru se întâmplă de mai bine de 
zece ani nu au spus-o nici Mircea 
Sandu, nici Mitică Dragomir... Pur 
și simplu pentru că, din motive elec
torale, cei doi “capo di tutti capi” 
(Nașu și Corleone) ai fotbalului ro
mânesc și trepădușii din preajma lor 
au căutat în coame patronilor și pre

ședinților de cluburi și au acceptat 
cu inconștiență desființarea campio-- 
natului de tineret-speranțe, pe motiv 
eă “sunt prea mari cheltuielile la 
cluburi”!!(?). Atunci DE UNDE să 
mai vină ceva??? Nimic mai noi^ 
mal, în aceste condiții, decât că se 
ajunge la rezultate gen 0 3 cu Sco
ția la juniori, 1 - 5 cu Letonia la ti
neret, 0 - 3 cu Lituania și 0 - 5 
Serbia la seniori...

Bogdan Barbu

23 de echipe sunt deja calificate 
la CM 2010

Douăzeci și trei de echipe și-au asigurat deja calificarea la 
Cupa Mondială din 2010, care va avea loc în perioada 11 iunie - 11 
iulie, în Africa de Sud.

Zona Africa: Africa de Sud (țara organizatoare), Coasta de Fil
deș, Ghana

Zona Europa: Olanda, Anglia, Spania, Germania, Italia, Serbia, 
Danemarca, Elveția, Slovacia

Zona America de Sud: Brazilia, Paraguay, Chile, Argentina
Zona Asia: Coreea de Sud, Coreea de Nord, Australia, Japonia. 
Zona Concacaf: Mexic, SUA, Honduras.

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantităti foarte mari

In meciul cu Feroe au evoluat pentru România:
Pantilimon - Panin, Rădoi (cpt.), Goian (26 Galamaz), Raț - Mara, Apostol, N. 

Grigore, Varga - Bucur (77 Andrei Cristea), Marica (83 Mazilu)
Au marcat: Apostol (18), Bucur (65), Mazilu (87), respectiv Bo (83)

Complexul 
turistic

r

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane fn 10 apartamente 
p 10 camere duble (cu două 
paturi de o persoana)

_ J Restaurant cu meniuri alese
ju din bucătăriei tradiționale 
ț românești ți internaționale 

EH
,. J Sală de conferințe de 45 de

| locuri, dotată cu vldeoprolector 
și internet de mare vtteeâ 

r Piscina acoperita cu o suprafață 
de 50mp. Apa este incalarta 
la 30 de grade.

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

Telefoane.' 0254.264.033
fi 0254,264.039

vVeb: www.steauamure5ufui.ro.
E-mail; office^ steau3rnuresului.ro
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