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De ce le e frică, 
nu scapă.

Artiștii autenticului și viața lor:
Magdalena Dobrotă

Sunt mulți artiști care 
ajung pe scenă datorită unui vis 
vechi ce i-a însoțit an de an sau 
pentru că așa le-a fost scris în 
stele. în sufletul și în mintea lor 
a încolțit dorința de a se afla 
sub lumina reflectoarelor și de 
a bucura spectatorii. S-au stră
duit să facă asta, canalizând 
toată energia lor spre această 
reușită în lumea scenei.

Turismul a intrat
în atentia lui Molot
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în casa popii
Trei crai de la Hunedoara au călătorit cu steaua, 

ca în vremuri biblice, până la Patriarhie, locul unde va 
avea să se facă vlădica județului. Voit-au ei să se asigure 
că din pântecele Sfântului Sinod va ieși alesul ce-1 poh- 
tesc. Dintre cei trei magi, doi au țâșnit din tolba cu săgeți 
J irtid, iar cel de al treilea s-a ridicat din buchetul de 
tu.idafiri.

Sprijin financiar 
pentru zootehniști

,LaFiesta” a câștigat 
concursul „Corviniana”

Mircea Moloț spune că s-a implicat în 
realizarea infrastructurii rutiere, ca 
primă etapă necesară pentru dezvoltarea 
turismului județean. „Doresc să trans
form acest județ într-unul turistic, dat 
fiind potențialul său istoric și peisajul pi
toresc”, a declarat Moloț. Președintele a 
adăugat că este preocupat de achiziționa
rea unor antene ce vor fi amplasate în zo
nele turistice pentru a facilita accesul 
turiștilor la internei

Prin intermediul noii Companii de tu
rism înființată în cadrul Consiliului Ju
dețean, cu fonduri de la bugetul propriu, 
se intenționează promovarea turismului 
în județ într-o manieră unitară și co
erentă. Agenția de turism a Consiliului ar 
urma să facă front comun cu operatorii 
de turism la târgurile de turism. Agenția 
de turism din cadrul Companiei va face 
publicitate pe bani publici stațiunilor, ho
telurilor și pensiunilor private. „Dorim să 
facem macro-publicitate, nu promovare 
pe bucăți”, a declarat Mircea Moloț. 
„Macro-publicitatea” se vrea a fi reali
zată prin editarea unui catalog și a unor 
materiale video care să cuprindă toate 
unitățile turistice din județ, lucru de care 
se va ocupa o echipă condusă de Alexan
dru Gruian. Informațiile vor fi strânse 
până la sfârșitul acestui an, urmând ca 
materialul promotional să apară în prima 
parte a anului viitor. Un loc aparte în ca
drul prezentării a avut stațiunea Vața, 
aflată în prezent în administrarea Minis
terului Apărării Naționale. Mircea Moloț 
afirmă că în acest moment se dorește pre
luarea în administrare sau concesiune a 
stațiunii prin Compania de turism a Con
siliului.

CTUALITATE ^^^pagin^s O deveancă la „Miss Internațional 2009” în China

\sfalt - tango
)e Drumul Județean 
Deva - Brad

rr fi

După o lungă perioadă de 
absență de pe podiumurile mon
diale de frumusețe, România este 
din nou prezentă. Reprezentata 
țării noastre la acest eveniment 
este Iuliana Capsuc, o tânără în 
vârstă de 20 de ani, studentă în 
anul doi la ASE București. Ea a 
câștigat dreptul de a fi reprezen
tantă României la acest eveniment 
în urma câștigării concursului 
„Miss Internațional România”, 
care s-a desfășurat acum două zile 
la Timișoara. De asemenea, în ca
drul concursului de la Timișoara a 
fost desemnată și reprezentanta 
Moldovei. Aleasa este Cătălina 
Stancu, din Chișinău, are 18 ani și 
este elevă în clasa a XlI-a.

Organizatorii „Miss Inter

național România”, ExclusivEvent 
și President Models Agency, pro
mit că în 2010 evenimentul va fi 
mult mai mediatizat decât în anul 
2009. “Am fost nevoiți să organi
zăm concursul și să selectăm cele 
două finaliste în timp foarte scurt, 
deoarece data de 20 octombrie era 
data limită până la care fiecare țară 
trebuia să își anunțe reprezentan
tele în concurs. Exclusiv Event a 
cumpărat drepturile pentru Româ
nia și Republica Moldova doar în 
luna septembrie. Aceste drepturi 
care îi acordă de acum înainte ex- 
clusivitate în aceste două țări în 
ceea ce privește organizarea fina
lelor naționale pentru prestigiosul 
concurs “Miss Internațional”. 
Având la dispoziție mai puțin de o

lună, am organizat un eveniment 
mai restrâns, cu un buget modest 
și fără o prea mare mediatizare. 
Timpul foarte scurt alocat organi
zării acestui eveniment nu ne-a 
permis în acest an să organizăm un 
eveniment de anvergură. Ne-am 
concentrat doar pe îndeplinirea 
scopului propriu-zis al concursu
lui, anume acela de a desemna cele 
două finaliste. Vă promitem însă 
că ediția din 2010 va fi cu sigu
ranță un eveniment grandios, pe 
măsura prestigiului acestui con
curs”, au afirmat reprezentanții 
celor două agenții, Ernest Hadrian 
Bohm și Adrian Ioniță.

Georgiana Giurgiu



2 Agenda
Miercuri, 21 octombrie 2009 __

O Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

Rete*B*cilei
Bar cute de vinete
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cu șuncă
Ingrediente:
4 vinete, 200 g cuș-cuș, 300 g 

șuncă, 2 ardei grași, 1 lingură pastă 
de tomate, 6 frunze busuioc, 100 g 
boabe de porumb din conservă, 
ulei de măsline, 1 vîrf de cuțit 
pudră de nucșoară, sare, piper, pă
trunjel.

Mod de preparare:
Ardeii se taie în cubulețe, iar 

șunca în fîșii subțiri. Se prăjesc cî- 
teva minute într-o cratiță fără ulei, 
se scot cu o spumieră și se pun 
într-un castron.

Cuș-cuș-ul se opărește cu apă 
fierbinte, se pune într-un vas și se 
lasă să se răcească. Se adaugă două 
linguri de ulei de măsline, pasta de 
tomate, frunzele de busuioc tăiate 
mărunt, sarea și piperul.

Se presară pudra de nucșoară, 
se adaugă cubulețele de ardei, 
șunca și se amestecă.

Vinetele se spală, se taie in ju
mătăți și li se îndepărtează mijlo
cul cu un cuțit, păstrind o margine 
de 1 cm.

Miezul de la vinete se toacă 
mărunt și se călește două minute în 
ulei incins. Se umplu vinetele cu 
pasta de vinete amestecată cu boa
bele de porumb și compoziția de 
cuș-cuș.

Se ung cu puțin ulei, se intro
duc în cuptor și se coc 25 de mi
nute la foc mediu.

Se servesc fierbinți, presărate 
cu pătrunjel tocat.

Inimile
Pirotehniștii Unității Miliare 

01794 anunță că în'ziua de 21 oc
tombrie 2009, între orele 09.00- 
14.00, în poligonul de pe Dealul 
Paiului, vor avea loc lucrări de dis
trugeri. “Prevenim locuitorii din 
zonă aspra pericolului la care se 
expun în cazul intrării în perime
trul de siguranță al poligonului pe 
timpul executării lucrărilor", se 
arată în comunicatul de presă.

Am pasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 76 Brad - Baia de Criș - 
Târnava de Criș
► DN 76 Luncoiu de Jos - Văli-
șoara
► DN 76 Fomădia - Câinelui de 
Jos
► DN 76 și DJ 761 Șoimuș
► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sân
tuhalm
► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câinelui 
de jos, Fomădia
► Deva - Calea Zarandului, B.dul
22 Decembrie
► DN7 Ilia, Tătărăști, Burjuc, Zam 
și DN 68 A Dobra
► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, Să- 
cămaș

I ►Petroșani pe DN 66 și B-dul 1
j Decembrie

‘ ■ d

► PROGNOZA METEO

ZIUA ♦ NOAPTEA
MIN MAX

Deva 5 14

Petroșani: 2 II

Hunedoara: 5 13

Hațeg: 4 12

Brad: 5 13

Orâștic: 5 13

MI.N MAX

Deva 3 5

Petroșani: 0 3

Hunedoara: 3 5

Hațeg: 2 4

Brad: 3 5

Orâștic: 3 5

► HOROSCOP
Ar fi bine să te pregătești pentru o săptămână agitată. Nu este 

exclus să pleci într-o scurtă călătorie alături de persoana iubită, la 
sfârșit de săptămână. Din punct de vedere financiar stai bine, așa 
că sunt toate șansele să petreci câteva zile reușite.

Astăzi intri în posesia unei sume importante de bani. Este indicat 
să o învestești pentru că se anunță câștiguri importante în cel mai 
scurt timp. O persoană mai în vârstă îți face o propunere de cola
borare dar ar fi bine să te gândești înainte de a accepta, pentru că, 
deși pare tentant, s-ar putea să nu fie o soluție foarte bună.

Astăzi este posibil să primești o invitație la o petrecere. Nu ar fi 
rău să accepți pentru că astfel vei alunga starea de monotonie care 
te-a copleșit în ultima vreme. In weekendul următor fă-ți timp pen
tru a merge în vizită la prietenii pe care nu i-ai văzut de mult timp.

Astăzi dai dovadă de putere de convingere și astfel vei reuși să 
temperezi discuțiile din jur. Fii pregătit să accepți reproșurile ve
nite din partea familiei, ca urmare a unor decizii pe care le-ai luat 
cu ceva timp în urmă.

Ai tendința de a fi tot timpul în centrul atenției, dar acest lucru s- 
ar putea să atragă antipatia altor persoane. încercă să îți tempe
rezi atitudinile. In plan sentimental, bazează-te pe intuiție pentru 
că astfel vei evita unele situații delicate.

Ești într-o permanentă criză de timp. Ai multe drumuri de făcut 
iar acest lucru te va scoate puțin din ritm. Este nevoie de o planifi
care foarte bună a programului, mai ales dacă trebuie să te vezi cu 
multă lume. Spre seara, încearcă să te relaxezi, ieșind în oraș cu 
prietenii.

Astăzi ești foarte bine dispus și ar fi bine să îți păstrezi această 
stare și pentru acest sfârșit de săptămână. O persoană de sex opus 
îți face avansuri, însă nu te grăbi să faci vreun pas în această di
recție.

Bancurile zilei
© © ©

Un copil găsește un om în șanț, beat 
mort.

- Da', nene, de ce n-ai băut atîta cât 
să-ți cadă bine?

- Pentru că n-am avut bani destui.

© © ©
Trei inși, beți turtă, merg în patru 

labe, unul după altul, pe calea ferată.
- Nu se mai termină odată scara 

asta? se plînge cel din coadă.

- Măcar are balustradă, oftează al 
doilea.

- Ura! băieți, vine liftul, strigă cel 
din față.

© © ©
Un puști vine revoltat de la școală 

și îi spune tatălui său că acolo îl pun să 
învețe numai inutilități. Tatăl îl întreabă 
uimit:

- Cum adică?
- Păi la istorie ne pune să memorăm 

niște ani: 1848/1877-1878/1907/

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI

Astăzi ai grijă cui îi faci confidente. Un coleg încercă să îți pună 
piedici și să te facă să renunți la proiectele tale. Bazeză-te doar j 
forțele tale și pe ajutorul venit din partea familiei. Nu ar strica sa 
îți iei o mică vacanța pentru a-ți recăpăta tonusul.

Ești preocupat de schimbările care au loc în jurul tău. Nu te lăsa 
copleșit de gânduri negre pentru că acestea îți pot afecta starea de 
sănătate. Petrece această zi în compania persoanei iubite, pentru 
că în ultimul timp ai cam neglijat latura sentimentală a vieții tale.

Plănuiește de pe acum o ieșire în aer liber. Ai nevoie să-ți încarci 
bateriile, așa că profită de clipele libere și stai în compania per
soanelor dragi. Nu este exclus să primești o importantă sumă de 
bani de la o rudă mai în vârstă.

în această zi ar fi bine să te relaxezi în puținul timp liber și să îti 
pui la punct proiectele de viitor. Cel mai indicat ar fi să faci mici 
schimbări în casă, așa că nu ezita să faci o achiziție de care ai ne
voie. Nu da importanță zvonurilor venite de la persoanele "bine
voitoare", pentru că acest lucru îți poate afecta sănătatea.

Se anunță o zi plină de evenimente. Fie ești invitat la o petrecere, 
fie ești chiar tu gazda unor prieteni care vin neanunțați. Așa că nu 
ar fi rău să te pregătești pentru eventualii musafiri. Persoana iu
bită este pe cale să îți facă o surpriză plăcută și nu este exclusă 
chiar o cerere în căsătorie.

1944/1989. Cică sînt importanți!
- Altceva...
- Păi la geografie tot așa trebuie să 

reținem tot felul de denumiri, ca de 
exemplu: Carpații "Scurburii", Strîm- 
toarea "Fosfor" și Dardanele, de parcă 
mi-ar folosi la ceva chestiile astea! 
Dacă mă întrabă careva merg repede la 
un Internet Cafe, dau search pe Google 
și aflu... simplu, nu?

- Da, fiule, da' să zicem că ieși și tu 
cu o fată, și cum vă țineți voi așa, de 
mînă, ea te întreabă ce înălțime are vîr-

ful Chomolugma?
- Nu-i problemă! Merg repede la un 

Internet Cafe, că-i deschis non-stop, 
dau search pe Google, aflu și mă întorc 
să-i spun...

- Da, da1 pînă te întorci tu să-i spui 
că are 8848 m s-ar putea să o găsești 
ocupată!

- Cu cine?
- Păi, tot cu un prost așa ca tine, da' 

care are laptop!

© © ©
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c£> Publicitate din bani publici pentru privați 

i^> Lipsesc facilități elementare pentru turism

Turismul a intrat în atentia lui Molot
5 9

Reprezentanții Consiliului Jude
țean Hunedoara s-au întâlnit ieri, 
în stațiunea Vața, cu câțiva opera
tori de turism din județ. Președin
tele Mircea Moloț a fost însoțit la 
această întâlnire de Florea Pos
teucă, șeful Companiei de turism 
din cadrul CJH, de Marius Avră- 
mică, șeful Agenției de turism 
care va funcționa în cadrul struc
turii turistice menționate, și de 
Alexandru Gruian, în calitate de 
consilier pe probleme de turism al 
președintelui Moloț. De la întâlni
rea cu hotelierii, președintele 
Moloț a făcut o excursie la DNA 
Alba.

Mircea Moloț spune că s-a impli
cat în realizarea infrastructurii rutiere, Ca 
primă etapă necesară pentru dezvoltarea 
turismului județean. „Doresc să transform 

acest județ într-unul turistic, dat fiind po
tențialul său istoric și peisajul pitoresc”, 
a declarat Moloț. Președintele a adăugat 
că este preocupat de achiziționarea unor 
antene ce vor fi amplasate în zonele turis
tice pentru a facilita accesul turiștilor la 
internet.

Macro-publicitate 
pe bani publici

Prin intermediul noii Companii de 
turism înființată în cadrul Consiliului Ju
dețean, cu fonduri de la bugetul propriu, 
se intenționează promovarea turismului 
în județ într-o manieră unitară și coerentă. 
Agenția de turism a Consiliului ar urma 
să facă front comun cu operatorii de tu
rism la târgurile de turism. Agenția de tu
rism din cadrul Companiei va face 

publicitate pe bani publici stațiunilor, ho
telurilor și pensiunilor private. „Dorim să 
facem macro-publicitate, nu promovare 
pe bucăți”, a declarat MircCa Moloț.

„Macro-publicitatea” se vrea a fi realizată 
prin editarea unui catalog și a unor mate
riale video care să cuprindă toate unitățile 
turistice din județ, lucru de care se va 
ocupa o echipă condusă de Alexandru 
Gruian. Informațiile vor fi strânse până la 
sfârșitul acestui an, urmând ca materialul 
promoțional să apară în prima parte a 
anului viitor. Un loc aparte în cadrul pre
zentării a avut stațiunea Vața, aflată în 
prezent în administrarea Ministerului 
Apărării Naționale. Mircea Moloț afirmă 
că în acest moment se dorește preluarea 
în administrare sau concesiune a stațiunii 
prin Compania de turism a Consiliului.

Mai e mult 
până departe

Deși președintele Mircea Moloț 
spune că a ignorat turismul ca să rezolve 
starea drumurilor, managerii din turism 
sunt nemulțumiți de felul în care arată in
frastructura județului. Operatorii de tu
rism au insistat pe necesitatea finalizării 
unor drumuri interj udețene, precum Voi- 
neasa - Petroșani sau Valea Jiului - Băile 
Herculane. în prezent nu există indica
toare spre obiectivele turistice, iar o sta
țiune precum Geoagiu nu dispune de un 
iluminat public corespunzător. Un alt in
convenient este lipsa parcărilor și siste
mul de gestionare al deșeurilor menajere.

Una dintre solicitările adresate 
președintelui Moloț se referă la acordarea 
asistenței pentru ca societățile comerciale 
cu activitate în turism ca să poată atrage 
mai multe fonduri europene. Unitățile tu
ristice de la Straja nu pot fi clasificate, de
oarece nu dispun de avize din partea 
pompierilor privind alimentarea cu apă. 
De asemenea, în unele zone hotelierii se

„LaFiesta” a câștigat
concursul „Corviniana”
Echipa de dans modern „La
Fiesta”, de la Clubul Copiilor 
din Hunedoara, a câștigat 
locul întâi la concursul de 
dans modern interjudețean 
„Corviniana”, aflat la cea de-a 
patra ediție. Evenimentul a 
avut loc sâmbătă, la Clubul Si- 
derugistrul din Hunedoara, în 
cadrul Zilelor Hunedoarei

lovesc de „imobilitatea” și lipsa de iniția
tivă a autorităților locale. în multe zone 
nu există nici un fel de posibilități de di
vertisment pentru turiști. Unii dintre 
agenții economici nu au mai așteptat ca 
autoritățile să rezolve problemele. Hote
lierii de la Straja au înființat o asociație, 
achiziționând din fonduri proprii un bazin 
pentru stocarea apei în vederea obținerii 
autorizațiilor necesare.

•Virșli - brandul 
hunedorenilor

în cadrul discuțiilor au apărut so
luții și idei: o publicitate mai extinsă pe 
internet prin realizarea unui portal de pe 
site-ul CJH către informațiile cu caracter 
turistic din tot județul, întocmirea unui 
calendar a tuturor manifestărilor progra
mate de-a lungul anului în localitățile hu-

într-o atmosferă incendiară în 
sală și fără emoții pe scenă, echipa de 
fete „LaFiesta”, condusă de coregraful 
Călin Corpaciu, a pus la bătaie toată 
energia, iar drept răsplată fetele au câș
tigat locul întâi și cupa concursului, la 
categoria „dans românesc stilizat și hip 
hop”.

Echipele venite din Caracal, 
Craiova, Sântana (județul Arad), Turda, 
Hațeg, Orăștie sau Petroșani, nu au 
putut să se ridice la starea de spirit a hu- 

nedorene, extinderea rețelei de info- 
chioșcuri, promovarea vizitelor în zonele 
cu meșteșuguri tradiționale. Unul dintre 
obiectivele dialogului a fost și identifica
rea unui brand al județului și s-a convenit 
că ne putem promova pe bază de virșli. 
Promovarea acestui brand se va face prin 
organizarea unor festivaluri în zonele cu 
tradiție în producerea de virșli, respectiv 
în Țara Zarandului și Țara Hațegului. Ini
țiativa CJH va continua prin organizarea 
de întâlniri asemănătoare cu operatorii 
din turism și autoritățile publice în toate 
zonele etno-folclorice ale județului.

Prima călătorie pe care președin
tele Mircea Moloț a facut-o după întâlni
rea cu operatorii din turism a fost voiajul 
la Departamentul Național Anticorupție 
Alba, unde era așteptat de procurori în 
cursul zilei de ieri.

Cătălin Rișcuța

nedorencelor și la cheful lor de dans. 
Plăcut impresionați de prestația echipei 
„LaFiesta” au fost și invitații străini, 
ca’re au venit din orașele țărilor euro
pene înfrățite cu Hunedoara (Argente- 
nil, Derince, Szombathelz sau Zenica). 
„Ne-am pregătit din greu pentru acest 
eveniment și acum avem dovada că nu 
am muncit fără rost”, afirmă Antonia 
Hrușcovschi, prezentatoarea evenimen
tului și dansatoare în echipa „LaFiesta”.

Georgiana Giurgiu

Sfântul Ilarion cel Mare
Sfântul Ilarion cel Mare s-a născut în anul 

291 în satul palestinian Tabatha. Trimis în Ale
xandria la studii, s-a familiarizat cu credința or
todoxă și s-a botezat acolo. După ce a auzit 
despre viețuirea asemeni îngerilor a Sfântul An
tonie cel Mare, Ilarion a plecat să-l întâlnească 
și să învețe de la el cele plăcute lui Dumnezeu. 
Insă curând s-a întors acasă pentru moartea pă
rinților săi și împărțind tot ce i-a rămas săracilor, 
Ilarion s-a dus în deșertul din vecinătatea orașu
lui Maium. în deșert, călugărul s-a luptat mult 
cu gândurile necurate, cu risipirea minții, cu pa

timile trupului, dar pe 
toate le-a învins cu 
munca fizică grea, post 
și rugăciune neînce
tată. Diavolul vrăjmaș 

vroia să-1 sperie pe Ilarion cu închipuiri și nălu
ciri. Astfel, în timpul rugăciunii el auzea copii 
plângând, femei tânguindu-se, lei răgind și alte 
dobitoace făcând gălăgie. Sfântul a înțeles meș- 
teșugirile diavolului care căuta să-l izgonească 
din pustie, dar rugăciunea puternică l-a ajutat să 
depășească frica. Odată, niște hoți l-au atacat pe 
Ilarion și numai cu puterea cuvântului sfântul i- 
a îndreptat de la viața păcătoasă pe care o du
ceau. în scurt timp, toată Palestina a auzit de 
sfântul pustnic. Domnul l-a învrednicit pe Sfân
tul Ilarion cu puterea izgonirii duhurilor necu-

rate, eliberând cu harul primit multe suflete din 
legăturile vrăjmașului. Bolnavii veneau la Sfân
tul Ilarion pentru vindecare și acesta îi slobozea 
tămăduiți la casele lor, fără să le ceară plată, spu
nând că harul lui Dumnezeu nu era de vânzare 
(Matei 10:8). Harul său era într-atât de mare 
încât numai după mirosul omului sau al hainei 
ce o purta, sfântul știa felul patimii care robea 
sufletul omului. Ei veneau la Sfântul Ilarion cu 
nădejdea de a se mântui sub povața sa. Cu bine
cuvântarea sfântului, mănăstirile au început să 
se înmulțească în toată Palestina, iar el mergând 
în vizită de la una la alta, a impus la mănăstiri 
un mod de viață ascetic strict. Cu șapte ani în
ainte de moartea sa, Sfântul Ilarion s-a mutat în
apoi în Cipru, unde a trăit în singurătate până în 
clipa în care Domnul l-a chemat la El.
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Ritmul în care se realiza lucrarea explică faptul că România are, în zilele noastre, cele mai proaste șosele din Eu
ropa și cei mai puțini kilometri de autostradă. Alături de cei doi specialiști hărnicuți, ca în reclamele cu Dorel, un 
dispecer dirija circulația, în vreme ce un mare meșter - mare supraveghea întreaga capodoperă.

Echipele de intervenție rapidă sunt ca fotbaliștii

Se pricep la simulări
dăunează grav
permisului

Polițiștii Biroului de 
Poliție Rutieră Deva i-au făcut 
testul.de alcoolemie lui Cătă
lin T., de 26 ani, din munici
piul Deva, care conducea un 
autoturism pe strada Mihai 
Eminescu.

Rezultatul testului a 
fost de 0,62 mg/1 în aerul ex
pirat, motiv pentru care, șofe
rului i s-a întocmit dosar de 
cercetare penală.

Bărbatul a declarat po
lițiștilor că ultima băută a tras- 
o în urmă cu două nopți. Cât 
alool o fi avut atunci în sânge, 
numia bunul Dumnezeu știe.

Fuga prin... 
Petrila

O fetiță în vârstă de 13 
ani, care se afla sub „aripa 
ocrotitoare” a unui centru de 
minori, a fugit <Je la șoala 
unde studiază, acum trei zile. 
Angajații centrului au anunțat 
telefonic dispariția fetei seara, 
la vremea cinei.

Polițiștii de la Biroul de 
Investigație Criminală din Pe
troșani au început cercetările 
pentru ca minora să fie găsită 
cât mai repede.

Polițiștii au discutat și 
cu angajații centrului de mi
nori pentru a afla dacă fata a 
fost sau nu victimizată, însă 
aceste suspiciuni au fost eli
minate. Fata nu a fost de găsit 
nici la domiciliul rudelor. în 
cursul zilei de ieri minora a 
fost găsită de polițiști plim- 
bându-se liniștită pe o stradă 
din municipiul Petrila, după 
care a fost reîncredințată asis
tenților sociali.

A aruncat 
cu șișul 
după vecină

în timp ce se afla în 
propia curte, o femeie din co
muna Șoimuș a fost jignită și 
amenințată de vecinul ei, Lu
cian A., în vârstă de patruzeci 
și nouă de ani. Acesta era beat 
și a încercat să o înjunghie. 
Bărbatului i s-a întocmit dosar 
penal pentru port ilegal de 
arme albe, amenințare și in
sultă. Lucian A. este cercetat 
de polițiști în stare de liber
tate.

Maria Florescu

Cinci oameni au fost grav ră
niți, în urma prăbușirii tele- 
gondolei de pe Dealul Cetății. 
Acesta este, din fericire, doar 
un exercițiu de simulare în 
care și-au exersat profesiona
lismul cei de la SMURD Deva, 
care au oferit sprijin angajați- 
lor Ambulanței Deva, organi
zatorii acestei aplicații. La 
aplicația și-au adus contribuția 
și salvamontiști din Serviciul 
Salvamont Hunedoara.

Ieri, în jurul orei 12, echipa
jele Ambulanței și modulul 

. SMURD Deva au fost alertate, prin 
serviciul 112, să intervină pentru

salvarea a cinci persoane rănite, 
care se aflau în telegondolă în mo
mentul producerii accidentului. Mai 
exact, cablul telegondolei a cedat, 
iar cabina a coborât cu viteză pe 
șine, după care s-a răsturnat pe de
alul abrupt al cetății. în urma aces
tui grav incident cinci pasagerii 
răniți au avut nevoie de intervenția 
rapidă a medicilor. Patru dintre vic
time, grupate lângă cabina răstur
nată, au fost coborâte cu tărgile de 
pe dealul abrupt și au primit îngrijiri 
medicale de urgență în cortul 
SMURD amplasat chiar lângă locul 
accidentului. Unul dintre turiști, cu
prins de panică, a sărit pe geamul 
telegondolei rănindu-se grav. “Am 
avut cinci victime cu multiple trau-

matisme. Una dintre victime a avut 
stop cardiorespirator, iar unul dintre 
cei accidentați a ajuns la noi incon
știent”, a declarat Valeria Filimon, 
medic coordonator al SMURD. 
Pentru salvarea victimei care a sărit 
pe geamul telecabinei au fost che
mați în ajutor salvamontiștii specia
lizați în salvări de persoane aflate în 
dificultate în zone accidentate. Ră
nitul a fost coborât cu o targă pe un 
cablu întins pe aproximativ 100 de 
metri.

’’Intervenția nu a fost foarte 
grea. Simularea accidentului ne tes
tează reacțiile în condiții de lucru

dificile. Scopul este de a verifica vi
teza de reacție a echipei”, a declarat 
Ovidiu Bodean, șeful Serviciului 
Salvamont Hunedoara. Simularea 
acestui tragic eveniment' “a fost o 
modaliate de a verifica deprinderile 
și protocoalele medicale care tre
buie aplicate în cazul accidentelor 
cu multe victime”, a menționat lo
cotenent Anemona Doda, purtător 
de cuvânt al Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență “Avram Iancu” 
Hunedoara.

Maria Florescu

Avem o țară. Cum procedăm?
Asfalt - tango pe Drumul Județean Deva - Brad

Licențios vorbind, am 
putea zice că îți cad plom
bele când îi vezi lucrând. 
Drumarii noștri asfaltează 
cu cârca și desaga - la pro
priu - drumurile județului. 
Ieri, pe Drumul Județean ce 
leagă municipiile Deva și 
Brad, între Dealul Mare și 
Luncoiul de Sus, drumarii 
comiteau lucrări de asfaltare 
cu materie primă ambalată 
în... saci. Un „specialist” în
drumuri și poduri deșerta asfaltul în fața altui „specialist”, dotat cu o lopată, 
care proceda la turnarea covorului asfaltic. Ritmul în care se realiza lucra
rea explică faptul că România are, în zilele noastre, cele mai proaste șosele 
din Europa și cei mai puțini kilometri de autostradă. Alături de cei doi spe
cialiști hărnicuți, ca în reclamele cu Dorel, un dispecer dirija circulația, în
vreme ce un mare meșter - mare supraveghea întreaga capodoperă.

Câțiva automobi- 
liști implicați în trafic au 
remarcat, răutăcios, că s- 
a întors țara cu roatele-n 
sus. Pe vremea împușca
tului, comentau ei, se 
fura cu traista și se mun
cea cu utilaje .de mare 
tonaj, iar acum situația e 
taman invers.

Alexandru Avram
ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CD Șl GPL
Tel: 0354 408887; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 408887

testul.de
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"Criza economică, precum și consecința acesteia - criza socială, care se prefigurează din ce în ce
& mai clar în majoritatea statelor membre ale UE, au scos la suprafață o serie de probleme ale UE. ”

   ct> Iuliu Winkler

Sprijin financiar pentru zootehniști
Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură (APIA) a 
repartizat, luni, 19 octombrie 
2009, Centrelor Județene suma 
de aproximativ 64,46 milioane 
lei, fonduri de la bugetul de 
stat destinate sectorului zoo
tehnic. Potrivit declarațiilor fă
cute de Melinda Kerekes, 
Directorul General APIA, 
banii vor intra în conturile be
neficiarilor în cursul acestei 
săptămâni

Din suma totală, aproximativ 
2v<61 milioane de lei reprezintă 
sprijin financiar pentru îmbunătăți
rea calității producțiilor de carne 
prin susținerea financiară a imple
mentării sistemului de clasificare a 
carcaselor de porcine și bovine. 
Pentru implementarea sistemului 
carcaselor de porcine, APIA a repar- 
t . un ajutor financiar de 27,3 mi
lioane de lei. Sprijinul financiar 
(cuantum 120 lei/ carcasă pentru 
porcine clasa E și 100 lei/ carcasă 
aentru porcine clasa U) se acordă 
aroducătorilor agricoli, crescători 
ie porcine, care dețin, cresc sau ex
ploatează porcine, individual sau în 
orme de asociere și sunt înregistrați 
n Registrul agricol sau la Registrul 
îațional al exploatațiilor pentru ani- 
nale abatorizate în abatoare autori

zate sanitar veterinar pe teritoriul 
național.

Fonduri pentru 
carne și ouă

Pentru implementarea siste
mului carcaselor de bovine, a fost 
repartizată suma de 312.700 lei. 
Sprijinul financiar (cuantum 100 
lei/ carcasă) sc acordă producători
lor agricoli care pot fi persoane fi
zice sau juridice ce dețin, cresc sau 
exploatează bovine, individual sau 
în forme de asociere și sunt înregis
trați în Registrul agricol sau la Re
gistrul național al exploatațiilor.

De asemenea, suma de circa 
32,72 milioane de lei reprezintă 
sprijin financiar pentru îmbunătăți
rea calității și a parametrilor de pro
ducție în creșterea efectivelor de 
porcine și păsări, prin susținerea 
producției de came de porc și pa
săre - pui broiler și a producției de 
ouă consum. Pentru sectorul avicol, 
pentru pui broiler a fost repartizată 
suma de 28,25 milioane de lei (cu
antum 1,6 lei/ cap), iar pentru ouă 
de consum a fost alocată suma de 
3,78 milioane de lei (cinci bani bu
cata). De asemenea, pentru materia
lul biologic de reproducție, s-a 
repartizat suma de 693.300 lei (cu
antum 150 lei/ cap de animal).

Curg bani pentru 
lapte și miere

Totodată, APIA a alocat 
suma de 457.000 lei pentru îmbună
tățirea calității și igienei laptelui de 
vacă destinat procesării, cuantum 
(0,3 lei/ litru). Sprijinul financiar se 
acordă producătorilor agricoli din 
sectorul zootehnic, crescători de bo
vine deținători de cotă, care livrează

laptele de vacă materie primă din 
exploatați! la centrele private de co
lectare sau la fabricile de procesare 
pentru stimularea producerii și li
vrării laptelui de vacă, materie 
primă, la standardele de calitate din 
Uniunea Europeană (NTG mai mic 
sau egal cu 100.000/ ml și un număr 
de celule somatice mai mic sau egal 
cu 400.000/ ml). APIA a mai repar
tizat Centrelor Județene suma de 
3,68 milioane de lei îmbunătățirea 
calității producției de miere, prin

susținerea familiilor de albine. Spri
jinul financiar (Cuantum - 20 lei/ 
familie de albine) se acordă produ
cătorilor agricoli care dețin, cresc și 
exploatează familii de albine în
scrise în Registrul agricol și li
vrează/ procesează în unități 
autorizate sanitar-veterinar, mini
mum 10 kg de miere pentru fiecare 
familie de albine de elită/ producție 
deținută.

Irina Năstase

Solidaritatea pe
Manifestarea solidarității și 
i tența unei minime coordo- 
lări a unor domenii care intră 
trict în atribuțiile statelor 
nembre ale Uniunii Europene 
UE) ar putea contribui la de- 
ășirea crizei economice, este 
'e părere parlamentarul euro- 
ean (UDMR, PPE) Iuliu Min
ier.
n calitatea sa de membru al 
’■iroului Politic al Grupului 
'artidului Popular European 
VPE) din Parlamentul Euro-

pean, Iuliu Winkler a partici
pat săptămâna trecută, la lu
crările European Ideas 
Network (EIN) Summer Uni
versity ce a avut loc la Viena.

timp de criză
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Lucru’ dracului 
în casa popii

’’Criza economică, precum și 
consecința acesteia - criza socială, 
care se prefigurează din ce în ce mai 
clar în majoritatea statelor membre 
ale UE, au scos la suprafață o serie 
de probleme ale UE. Indiferent că e 
vorba despre state vestice cu econo
mii de piață consolidate sau de noile 
state membre din estul Europei,

care, în urmă cu două decenii, 
aveau economii de stat centralizate, 
toate se confruntă, azi, cu nevoia re
luării creșterii economice, cu nece
sitatea creării de noi locuri de 
muncă și cu presiunea crescută ce 
vine din dificultatea de a menține în 
viață sistemul asigurărilor sociale și 
pe cel de pensii”, a declarat Iuliu 
Winkler, vineri, la masa rotundă 
care a avut ca temă reformarea sis
temelor publice de finanțe și crește
rea prosperității desfășurată în 
cadrul EIN Summer University. 
’’Chiar dacă este vorba de domenii 
aflate clar în competența proprie a

statelor membre, totuși, o anumită 
coordonare la nivel european și ma
nifestarea solidarității în armoniza
rea eforturilor de a depăși situația 
economică nu pot fi decât benefice 
performanței UE în ansamblul ei”, 
a adăugat deputatul european.

în opinia sa, alegerea Vienei 
pentru desfășurarea lucrărilor EIN 
Summer University poate fi inter
pretată ca fiind una simbolică. 
’’Acum două decenii, au fost înde
părtate, pe rând, regimurile totalita- 
riste din statele din centrul și estul 
Europei. Prin extinderea UE, Aus
tria a revenit, dintr-o țară periferică,

în inima Europei, așa că mi se pare 
oportun să vorbim, în octombrie 
2009, la Viena, despre nevoia de 
solidaritate și despre refuzul unei 
Europe cu două viteze”, a mai spus 
Iuliu Winkler.

,__Criza economică și socială, 
precum și necesitatea reluării creș
terii economice au reprezentat te
mele centrale ale conferințelor și 
dezbaterilor desfășurate în cadrul 
EIN Summer University.

Cătălin Rișcuța

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

Trei crai de la Hunedoara au călăto
rit cu steaua, ca în vremuri biblice, până la 
Patriarhie, locul unde va avea să se facă 
vlădica județului. Voit-au ei să se asigure 
că din pântecele Sfântului Sinod va ieși 
alesul ce-1 pohtesc.

Dintre cei trei magi, doi au țâșnit din 
tolba cu săgeți de partid, iar cel de al trei
lea s-a ridicat din buchetul de trandafiri. 
Politicienii noștri au compus și o rugă
ciune de cerere ca să li se dea lor un epis

cop de-al locului, unul bun de campanie, 
acela care să știe predici electorale. Și în
ainte ca întâi Stătătorii Bisericii să binecu- 
vinteze alesul, politicienii au lansat zvonul 
că s-ar fi înțeles cu Cel de Sus.

Ei bine, dacă zvonul se confirmă, eu 
unul îl dau în judecată pe mișelul care ne- 
a înșelat pretinzând că „vocea măgarului 
nu ajunge la Ceruri”.

Are cu ce

Personajul acestei bârfe este un 
mahăr dintr-o primărie de municipiu din

Țara Zadandului. Nu o să îi dau numele - 
așa cum face redactorul-șcf când își bagă 
pixul în bârfele mele - pentru a păstra far
mecul discret al întâmplărilor ce nu se 
cade a fi documentate. Așadar, persoana în 
cauză nu e nici viceprimar, nici secretar și 
nici amanta primarului - fiindcă lumea 
zice că primarul nu este posesor de ții- 
toare.

Acu, pentru că ne-am lămurit cam 
despre cine este vorba, să zicem ce s-a în
tâmplat. Omul nostru se afla într-o scurtă 
vacanță, undeva prin Africa. în vremea 
aceea, la Brad, dascălii Colegiului Avram

Iancu se pregăteau să sărbătorească 140 de 
ani de ființare a școlii. Politicoși, profeso
rii l-au sunat pe șef să îl invite la petrecere. 
De peste mări și țări, din însorite tărâmuri, 
răspunsul a venit protocolar și fierbinte: 
„P..a mea, de liceu îmi arde mie acuma?”. 
Prin invocarea organului deducem că are 
cu ce și că există o șansă - mică, mică de 
tot - ca lumea să se înșele în privința 
amantei.

Al dvs Gogu
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"Combinând intensitatea primei iubiri cu realitățile dure ale represiunii politice yz

, melancolia exilului. «Trenul de Trieste» este o călătorie marcantă către o țară înde
părtată. precum ș/ o odisee in sufletul omenesc"

O româncă a câștigat premiul pentru ficțiune

Până la urmă, totul este ficțiune

Scriitoarea de origine română Domnica Radu
lescu, profesoară la Universitatea Washington 
and Lee, a primit din partea Bibliotecii din Vir
ginia premiul pentru ficțiune pe 2009, pentru 
romanul "Trenul de Trieste", se arată pe site-ul 
instituției americane.

nice la Universitatea Washington and Lee. Romanul ei 
a primit cronici favorabile încă de când a fost publicat, 
în august 2008. Chiar înainte de publicarea cărții, drep
turile de traducere au fost cumpărate în Franța, Italia, 
Germania, Olanda, Israel, Serbia, Ungaria și Grecia. în 
SUA, cartea a fost publicată de prestigioasa editură 
Random House.

Cultură. Biblioteca din Virginia premiază anual 
scriitori din statul american sau lucrări de nonficțiune 
pe un subiect legat de Virginia. Premiile sunt acordate 
pentru categoriile ficțiune, nonficțiune, poezie și în
treaga operă. Câștigătorii acestor distincții, la care se • 
adaugă premiul publicului, primesc câte 3.500 de do
lari, precum și un trofeu din cristal, în formă de carte.

Juriul a motivat alegerea volumului Domnicăi 
Rădulescu prin faptul că este "un uimitor roman de 
debut scris într-o frumoasă proză lirică care transcende 
capcanele romanului de debut".

Totodată, la anunțarea câștigătorului premiului 
pentru ficțiune pe 2009, Biblioteca din Virginia a pre
cizat că Rădulescu spune o poveste despre o țânără care 
caută libertatea și siguranța în România sovietică a ani
lor '70, care fuge în SUA pentru o nouă viață, umbrită 
însă de ceea ce a lăsat în urmă, și care se întoarce la 
vârsta a doua pentru a recupera pământul ei din tinerețe. 
"Combinând intensitatea primei iubiri cu realitățile 
dure ale represiunii politice și melancolia exilului, 
«Trenul de Trieste» este o călătorie marcantă către o 
țară îndepărtată, precum și o odisee în sufletul ome
nesc", se arată în caracterizarea făcută de instituție.

Domnica Rădulescu, născută în România, s-a 
stabilit în SUA în 1993. în prezent, predă limbi roma-

"Sunt întrebată mereu cât din romanul meu este 
autobiografie, dar aproape toată lumea scrie de manieră 
autobiografică, este diferit doar în ce măsură. Pentru 
mine, până la urmă, acest lucru nu contează. Da, are la 
bază anumite experiențe trăite, dar cele mai multe nu 
sunt reale. Până la urmă, totul este ficțiune și, odată in
ventate, personajele mele trăiesc singure și își fac pro
priile experiențe și alegeri. De exemplu, se numește 
«Trenul de Trieste», iar eu n-am fost la Trieste decât 
după ce am scris cartea", a declarat Rădulescu, într-un 
interviu acordat înainte să fie premiată.

renul
DE
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Inna umblă cu sânii la vedere
Inna a făcut un cadou mai special fanilor săi 

de ziua ei. Aceasta "le-a dat" un sân. Artistă a fost 
surprinsă-de un fotoreporter cu sânul ieșit din maieu, 
în weekend-ul trecut, Inna a sărbătorit împlinirea 
vârstei de 23 ani, într-un club din capitală. Atmos
fera a fost una incendiară încă de la miezul nopții. 
Inna și-a încântat invitații cu hiturile sale. Deși a 
făcut playback din cauza coregrafiei, prestația sa a 
fost mai mult decât apreciată, toți cei prezenți îngră- 
mădindu-se să o felicite. •

După recital, artista s-a dus să se schimbe în 
ceva mai comod. Dar atât de comod, încât i-a pro
vocat numai probleme frumoasei cântărețe. Pe la trei 
noaptea, Inna a acordat un interviu unui post de te
leviziune. în timpul filmării, maieul pe care îl purta
artista i-a jucat feste acesteia, lăsându-i un sân descoperit. Deși nu a observat de la bun început 
problema, Inna s-a simtit vizibil jenată atunci când a realizat că are o parte din bust dezgolită. 
„De ce nu mi-ați spus?! Vai, sper ca nu m-ați filmat asa”, ar fi spus aceasta reporterului care 
îi lua interviu.

E adevărat, camerele de filmat n-au surprins momentul, dar paparazzi da. Cât despre 
petrecerea dată în cinstea ei, Inna a mărturisit că este cel mai frumos cadou pe care l-ar fi 
putut primi. „Am primit multe cadouri, printre care și un tablou foarte valoros de la niște prie
teni, dar cel mai mult m-am bucurat de această petrecere plătită integral de iubitul meu”, a 
declarat Inna. •

Frații Dolănescu nu s-au
9

împăcat nici la botez
lonuț Dolănescu și-a 
botezat fiul de un an 
alături de familie și 
prieteni. Fratele lui, 
Dragoș, nu a fost invi
tat, iar lonuț nu a lăsat 
uitată supărarea nici 
măcar în biserică. Fiul 
cel mare al lui Ion Do
lănescu și soția lui, Doi- 
nița, și-au creștinat fiul 
duminică, la Biserica 
Sf. Gheorghe Nou. Mi
cuțul lonuț Vlad a fost 
botezat abia la vârsta de 
un an, deoarece părinții 
lui au ținut până acum 
doliu pentru regretatul 
artist.

Cristina Aguilera învață să gătească
Cântăreața Christina Aguilera plănuiește să își schimbe stilul de viață pentru a avea mai 

mult timp să gătească pentru familia sa - soțul său Jordan Bratman, 
producător muzical, și fiul lor de un an și jumătate. "Nu am timp 
pentru gătit. Mama mea este o bucătăreasă foarte bună și îmi place 
ideea ca fiul meu să-și dorească mâncare gătită", a declarat ea.

"Când va mai crește, îmi voi face timp. Vreau să învăț să gă
tesc mâncăruri delicioase", a mai spus cântăreața. în ciuda faptului 
că nu are experiență la bucătărie, Aguilera subliniază faptul că iu
bește mâncarea."Fac sport și mănânc cât de bine pot. De fapt, pro
babil că din cauza asta trebuie să fac exerciții - sunt așa o 
gurmandă. Iubesc mâncarea", a spus ea.

Evenimentul a fost urmat de o petrecere fastuoasă la Palatul Snagov. Printre cei 
300 de invitați s-au numărat și mama lui lonuț, Maria Ciobanu, dar marele absent a fost 
Dragoș Dolănescu, care nu a fost invitat. Nașii micuțului au fost Petre și Elena Calistru. 
doi prieteni buni ai marelui solist. "De când a auzit ca Doinița este însărcinată, tata și-a 
dorit tare mult ca părinții spirituali ai copiilor mei sa fie soții Calistru, mai ales că nașul 
a fost și medicul tatălui meu", a declarat lonuț Dolănescu. "Cine este acest Dragoș? Ce a 
făcut el pentru familia asta? Absolut nimic, este un nimeni. Se voia nașul fiului meu. Până 
una, alta, eu i-am botezat copilul acum cinci ani, sunt mai mare ca el și nici nu ne com- 
păram din nici unțuriet de vedere", ar fi exclamat lonuț Dolănescu după ce a fost într«Ș>a 
dacă fratele sau a fost invitat la botez.

Cei doi frați își dispută în continuarea moștenirea, dar lonuț a spus în urmă cu că 
teva săptămâni că este dispus să-și ierte fratele, dacă acesta își cere scuze public pentn 
toate declarațiile defăimătoare la adresa lui.
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“(tint de l ânii mil știu. Imi umbresc serbările tie hi grădinița și niciodată nu ani avut emoții cânii eram in 
fața mulțimii, chiar inii nlâcea. Educatorii. iar mai târziu învățătorul și profesorii imi solicitau prezența la 
evenimentele care ne organizau la școală sau in activitățile extrașcolare care erau la acea vreme"

Artiștii autenticului și viața lor:

Magdalena Dobrotă
Sunt multi artiști care ajung pe 
scenă datorită unui vis vechi 
ce i-a însoțit an de an sau pen
tru că așa le-a fost scris în 
stele. In sufletul și în mintea 
lor a încolțit dorința de a se 
afla sub lumina reflectoarelor 
și de a bucura spectatorii; s-au 
străduit să facă asta, canali
zând toată energia lor spre 
această reușită în lumea sce
nei.

Un astfel de artist, care a dorit 
să fie printre stelele cântătoare ca ur
mare a talentului și dragostei pentru 

arta cântului, este Magdalena Dobrotă, 
o femeie plină de zâmbet și voie bună. 
Din anul 2008 Magdalena Dobrotă este 
membră în “Uniunea de Creație Inter- 

retativă a Muzicienilor din România 
kU.C.I.M.R.)”, datorită activității și re
zultatelor sale obținute în lumea muzi
cală românească. Din portofoliul 
artistei face parte și trofeul obținut la 
prima ediție a “Festivalului internațio
nal de romanțe și umor”, în anul 2000. 
Are multe colaborări cu televiziuni lo
cale și naționale, alături de cântăreți 
contemporani apreciați la nivel național 
și internațional.

Albume de valoare

Albumele „Romanțe și cântece 
de petrecere” și „Dragi mi-s cântecele 
mele”, interpretate de Magdalena, sunt 
parte a colecției de suflet pe care, din 
păcate, nu a reușit să le împărtășească 
publicului. „Folclorul autentic și ro
manțele de calitate nu mai sunt așa de 
apreciate cum erau cândva. Foarte pu

ține case de producție sunt interesate să 
mai promoveze aceste genuri muzicale. 
Deși muzica este totul pentru mine și 
prin ea am reușit să arăt lumii frumuse
țea cântecelor de suflet, cântul popular, 
tradițiile și obiceiurile românești, nu am 
avut posiblitatea să fac cunoscute pu
blicului aceste două albume”, spune cu 
tristețe solista de muzică populară.

Cine este
Magdalena Dobrotă

Este hunedoreancă “pură”, după 
cum susține, născută în 22 iulie 1946 și 
crescută în Simeria. Provine dintr-o fa
milie modestă. Mama ei, Eleonora, 
lucra la o tipografie, iar tatăl Nicolae

Costa, era maistru la atelierele CFR din 
Simeria, unde locuiau când Magdalena 
era mică. Este căsătorită cu Nicolae 
Dobrotă de 22 de ani, nu are copii, dar 
este mulțumită de realizările ei în viață. 
Este mândră de grădina și de curtea ei, 
care sunt veșnic pline de flori. “îmi plac 
florile foarte mult. Am atât de multe 
încât am angajat și doi grădinari, să pot 
să le îngrijesc așa cum trebuie”, spune 
veselă Magdalena.

Amintiri de neuitat

Trăiește în lumea versurilor cân
tate de când se știe, iar când e pe scenă, 
vorbele cântecelor le rostește din su
flet: “Cânt de când mă știu. îmi amin
tesc serbările de la grădiniță și niciodată 
nu am avut emoții ''când eram în fața 
mulțimii, chiar îmi plăcea. Educatorii, 
iar mai târziu învățătorul și profesorii 
îmi solicitau prezența la evenimentele 
care se organizau la școală sau în acti
vitățile extrașcolare care erau la acea 
vreme”, își amintește cu drag cântă-

Dorințe împlinite

reața. “Dragostea pentru cânt a moște- 
nit-o de la ambii părinți, care erau 
membrii unui cor al bisericii, cu toate 
că niciunul din ei nu a urmat o cariera 
muzicală. “Părinții mei nu și-au permis 
să investească în talentul lor. Acest 
lucru i-a rpotivate să mă sprijine și să 
mă facă să îmi doresc o carieră în mu
zică. în școală nu am urmat nici un curs 
de specialitate în domeniul muzical. 
Eram o familie simplă. Dar așteptam cu 
drag orele de educație muzicală, care 
erau în orarul săptămânal. Părinții mă 
încurajau întotdeauna să particip la fes
tivalurile de muzică și erau mândri de 
rezultatele care le obțineam”, afirmă 
Magdalena, zâmbind amintirilor.

în toamna anului 1964, după 
terminarea liceului, a fost acceptată în 
corul Clubului Siderugistrul din Hune
doara, din care făceau parte 80 de per
soane, iar orchestra semisimfonică era 
alcătuită din 60 de instrumentiști. Dor
nică mereu să cunoască cele mai as
cunse taine ale muzicii, la Clubul 
Siderugistrul a avut posibilitatea de a 
lucra cu oameni care aveau cunoștințe 
aprofundate în domeniu și erau dornici 
să își împărtășească cunoștințele. Era 
foarte apreciată de colegi, care o consi
derau “un talent înăscut”. Profesorul 
Marin Dârvă și dirijorul Constantin Un- 
gureanu au fost un sprijin de nădejde 

pentru. Astfel, nu i-a mai fost greu 
Magdalenei să abordeze și alte genurile 
de muzică. Pornind de la muzica cla
sică, a ajuns să interpreteze romanță, iar 
ulterior să abordeze muzica folclorică 
românească.

Un cântec 
pentru toată lumea

Activitatea de la cor nu îi acope
rea însă pe deplin dorința de a-și ex
prima trăirile și sentimentele prin cânt. 
De aceea a acceptat invitațiile de a 
merge la diferite spectacole, petreceri 
sau altfel de evenimente, pentru a cânta 
cu diferite orchestre sau solo. Au urmat 
nenumărate turnee în România, alături 
de orghestra Hațegana, dar și turnee in
ternaționale în țări precum Germania, 
Belgia, Cehoslovacia, Polonia sau fosta 
Iugoslavie.

O ocazie irosită

“în 1966 niște muzicologi de la 
Cluj au venit să facă preselecție pentru 
cei care intenționează să urmeze studii 
universitare în domeniul muzical. A 
fost foarte mare concurență, deoarece 

era un singur loc disponibil. Dintre cei 
prezenți la acea preselecție am fost sin
gura aleasă, dar din păcate fiind unicul 
copil acasă, părinții nu au putut să stea 
departe de mine și nu mi-au dat voie să 
plec. Cu siguranță viața mea ar fi luat 
cu totul altă întorsătură dacă mergeam 
la Cluj”, spune Magdalena ușor melan
colică.

în anii ce au urmat Magdalena 
Dobrotă a continuat să fie prezentă în 
festivalurile naționale. A fost fericita 
câștigătoare a patru locuri întâi la fesi- 
valul național “Cântarea României”. în 
1978, alături de Mirela Spânu, Con
stantin Florescu, Ilie Văraru, a partici
pat la “Crizantema de Aur”. Juriul, 

alcătuit din Petre Codreanu, Iulia Bu- 
ciuncean, Mia Braia, Angela Moldo
van, Florin Delmar, George Zbârcea, 
Voicu Enăchescu, a fost foarte încântat 
de prestația Magdalenei și astfel ea a 
obținut Premiul Special al Juriului. 
Cântăreața nu a uitat să amintească de 
festivalurile de la Mamaia sau Festiva
lul Internațional de la Dresda, care a 
fost difuzat la televiziunile din întreaga 
Europă, transmisiunea internațională 
fiind lucru neobișnuit pentru țările co
muniste din acea vreme.

Georgiana Giurgiu
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"în opinia mea, în spatele tuturor crizelor românești - politică, economică, instituțională - stă 
o uriașă criză morală. Biserica majoritară este o instituție care trebuie să asume un rol mult 

& mai activ în regenerarea morală a României. ”
cț> Crin Antonescu

UDMR neagă vreo înțelegere cu PD-L pentru moțiune
Președintele UDMR, Marko Bela, a negat ieri că ar 
fi existat vreo înțelegere între Uniune și PD-L în
ainte de votul pentru moțiunea de cenzură și a res
pins afirmațiile președintelui Traian Băsescu că 
UDMR ar fi "păcălit" PD-^ votând moțiunea.

"Nu înțeleg ideea de păcăleală atunci când noi am 
semnat o moțiune de cenzură. Mai mult, noi am fost iniția
torii moțiunii de cenzură împreună cu PNL și, după aceea, 
în mod firesc, am votat acea moțiune de cenzură, fiind con
vinși că Guvernul minoritar nu trebuie să meargă mai departe 
deoarece nu are susținerea majorității parlamentare", aspus 
Marko, chestionat în legătură cu recentele afirmații în acest 
sens ale șefului statului. EI a susținut că face parte din regu
lile democrației ca, într-o astfel de situație, Parlamentul să 
își retragă încrederea față de Guvern. "Domnul președinte 
Băsescu este nemulțumit, dar Guvernul este controlat, este 
numit și, dacă este cazul, i se retrage încrederea de către Par
lament", a subliniat Marko.

Întrebat dacă a existat vreo înțelegere cu PD-L înainte 
de moțiune, liderul UDMR a răspuns negativ. "Nu a existat

o înțelegere. Binențeles că a existat un dialog și cu PD-L și 
cu PSD și cu PNL, cu toate partidele parlamentare, fiindcă 
UDMR este o formațiune politică responsabilă, a încercat să 
analizeze toate posibilitățile, să asculte părerile tuturor și 
după aceea să ia o decizie spre binele electoratului pe care îl 
reprezintă în Parlamentul României și spre binele societății", 
a mai spus el. Președintele Traian Băsescu a declarat recent 
că liderii PD-L care au discutat cu cei ai UDMR pentru ca 
aceștia să nu voteze moțiunea de cenzură "au fost păcăliți". 
"Dacă a existat un om perfect lucid în conducerea PD-L, a 
fost Emil Boc, care a fost de părere că se va ajunge la mo
țiune de cenzură și va cădea guvernul. Emil a avut în vedere 
această variantă, însă a avut în spate un partid, nu a fost liber, 
ca mine", a spus Traian Băsescu.

Înainte cu două zile de votarea moțiunii de cenzură 
în Parlament, lideri PD-L și UDMR s-au întâlnit la sediul de
mocrat-liberal ilor din Modrogan. După întâlnire, lideri ai 
PD-L au susținut că formațiunea se bazează pe UDMR și par
lamentari de la PSD și PNL pentru ca moțiunea de cenzură 
să fie respinsă.

Legea pensiilor 
merge în Parlament

Parlamentarii de- 
mocrat-liberali au 
decis să depună în 
Parlament proiectul 
de lege a reformei 
sistemului de pensii 
elaborat de către 
Cabinetul Boc, PD- 
L solicitând simul
tan și introducerea 
pe ordinea de zi a 
plenurilor reunite a 
proiectului de elimi
nare a pensiilor 
parlamentarilor.

"Grupurile parla
mentare ale PD-L și-au 
însușit Legea privind sis
temul unitar de pensii și 
o înaintăm astăzi pentru a 
fi introdusă în procedură 
de urgență", a anunțat de
putatul Sulfina Barbu, în 
cadrul unei conferințe de 
presă. Barbu a făcut apel

la parlamentarii celorlalte partide să susțină inițiativa astfel încât legea să intre
în vigoare până la finele lunii decembrie.

"Noi, ca parlamentari, avem responsabilitatea de a îndeplini angaja
mentele luate de România față de organismele internaționale", a spus Sulfina 
Barbu referindu-se la promisiunea făcută de guvernul român în fața Fondului 
Monetar Internațional și Comisiei Europene de a refoma sistemul public de 
pensii.

In plus, democrat-liberalii vor solicita, în cadrul ședinței comune a Bi
rourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului de marți, introdu
cerea pe ordinea de zi a următoare ședințe de plen a raportului Comisiei de 
statut privind proiectul PD-L de eliminare a pensiilor. "Vom solicita astăzi în 
mod expres Birourilor Permanente reunite introducerea pe ordinea de zi din 
plen a raportului de respingere unde vom solicita retrimiterea la comisie pen
tru un timp foarte scurt pentru a da un raport favorabil", a declarat liderul de 
grup al deputaților democrat-Iiberali, Mircea Toader. El a susținut că PSD în
cearcă să deturneze ideea eliminării pensiilor speciale pentru parlamentari 
prin depunerea unei noi inițiative, în condițiile în care există deja un proiect 
al PD-L, aflat în procedură parlamentară. "Trebuie să-și asume public că nu 
doresc această inițiativă. Cât putem să stăm cu un raport fără să fie dezbătut 
în plen? Dacă nu vor, trebuie să spună că una declarăm și alta facem", a spus 
Toader precizând că proiectul PD-L a primit raport de respingere încă din 15 
septembrie, fără ca raportul să fie dezbătut de plen. "Când ai o inițiativă legi
slativă deja în procedură parlamentară este pură demagogie să anunți că vei 
depune tu o inițiativă nouă. Mircea Geoană face campanie electorală și minte 
cetățenii români", a spus, la rândul ei, deputatul PD-L Sulfina Barbu.

Antonescu are o soluție pentru ieșire din criza morală
Candidatul PNL crede că Patriarhul Daniel ar putea juca 

alături de președintele României un rol important în combaterea 
crizei morale în care se zbat românii.

Crin Antonescu face reverențe în fața Bisericii Orto
doxe. Intrat în campanie electorală, liberalul Antonescu a de
clarat în cadrul unui dialog cu cititorii HotNews că BOR ar 
trebui să joace un roi mult mai activ în procesul de regenerare 
morală al populației. "în opinia mea, în spatele tuturor crizelor 
românești - politică, economică, instituțională - stă o uriașă 
criză morală. Biserica majoritară este o instituție care trebuie 
să asume un rol mult mai activ în regenerarea morală a Româ
niei. Desigur, Ia fel și celelalte culte și, desigur, și alte instituții

Nica cere în instI O I « > > t '

precum Academia, de exemplu. Patriarhul este un lider spiritual 
pentru cei mai mulți dintre români și poate acționa în eoni 
crare cu președintele României în acest sens. Mijloacele sunt 
diferite, scopulpoate fi comun", a declarat Antonescu, cel care 
recent a spus că prima întâlnire pe care vrea să aibă, după ce 
eventual va deveni președintele României, va fi cu șeful BOR.

Antonescu nu este nici primul, nici ultimul lider politic 
care "face ochi dulci” Bisericii. Președintele Traian Băsescu, 
liderul PSD Mircea Geoană s-au întrecut și ei în ultima vreme 
în a participa la ceremoniale religioase, în timp ce un alt prezi- 
dențiabil - patronul Stelei, Gigi Becali - este cunoscut pentru 
relațiile sale cu liderii BOR și pentru donațiile făcute acestora.

Dan Nica a solicitat Curții de 
Apel București-Secția de Con
tencios administrativ suspen
darea decretului prezidențial 
prin care a fost revocat de la 
conducerea Ministerului Ad
ministrației și Internelor, ter
menul de judecată fiind stabilit 
pentru 6 noiembrie.

în 1 octombrie, președintele Tra
ian Băsescu a semnat, decretele de revo
care din funcție a lui Dan Nica și numirea 
ca interimar în funcțiile de ministru al In
ternelor și viccpremier pentru ministrul 
Dezvoltării, Vasile Blaga. Decretul de re
vocare a fost contestat în instanță de Dan 
Nica, apreciind ca fiind nelegal actul pre
zidențial.

El a cerut doar suspendarea decre
tului și nu anularea acestuia, acțiunea 
fiind introdusă în cursul zilei de luni. Po
trivit Decretului, publicat în Monitorul' 
Oficial 647 din 1 octombrie 2009, preșe
dintele României l-a revocat din funcție 
pe Dan Nica, viceprim-ministru, minis
trul Administrației și Internelor. în același 
act, președintele, "ca urmare a demiterii 
din funcția de viceprim-ministru, ministru 
al Administrației și Internelor, a lui Dan 
Nica" și având în vedere propunerea pri- 
mului-ministru, îl desemnează pe Vasile 
Blaga, ministrul Dezvoltării Regionale și 
Locuinței, să îndeplinească interimar 
funcția de viceprim-ministru, ministru al 
Administrației și Internelor.

în 5 octombrie, vicepreședintele 
PSD, Dan Nica, afirma că revocarea sa 
din funcție și numirea lui Vasile Blaga ca 
interimar la MAI s-a produs printr-un fals 
în acte în cele două decrete emise de Ad
ministrația Prezidențială. Nica a afirmat 
că Guvernul "Boc 2" ar funcționa ilegal, 
el .invocând faptul că în decretul de revo

care a lui din funcție se face referire la 
"revocare", în timp ce decretul de numire 
ca interimar al lui Blaga se invocă "demi
terea" sa.

Interimatul de la lnteme a generat 
discuții privind constituționalitatea măsu
rii, Constituția stabilind că prevederile re
feritoare la schimbarea din funcție a 
premierului, "cu excepția revocării", care 
nu e permisă în cazul acestuia, se aplică 
corespunzător miniștrilor, care pot fi însă 
revocați.

Articolul 106 din Legea funda
mentală, revizuită în 2003, prevede că 
funcția de membru al Guvernului înce
tează în urma demisiei, a revocării, a pier
derii drepturilor electorale, a stării de 
incompatibilitate, a decesului. Articolul 
107 spune că primul-ministru conduce 
Guvernul și coordonează activitatea 
membrilor acestuia, respectând atribuțiile 
ce le revin, dar, la alineatul 2, precizează 
și că președintele României nu îl poate re
voca pe primul-ministru. "Dacă primul- 
ministru se află în una dintre situațiile 
prevăzute la articolul 106, cu excepția re
vocării, sau este în imposibilitate de a-și 
exercita atribuțiile. Președintele Româ
niei va desemna un alt membru ai Guver
nului ca prim-ministru interimar, pentru a 
îndeplini atribuțiile primului-ministru, 
până la formarea noului Guvern. Interi
matul, pe perioada imposibilității exerci
tării atribuțiilor, încetează dacă 
primul-ministru își reia activitatea în Gu
vern", se arată în alineatul 3 al articolului 
citat.

Apoi, alineatul 4 consemnează că 
prevederile se aplică în mod corespunză
tor și celorlalți membri ai Guvernului, la 
propunerea primului-ministru, pentru o 
perioadă de cel mult 45 de zile.

în Constituția României din 1991, 
articolul 105 arăta că "funcția de membru 
al Guvernului încetează în urma demisiei, 
a revocării, a pierderii drepturilor electo
rale, a stării de incompatibilitate, a dece

sului, precum și în alte cazuri prevăzute 
de lege", iar articolul 106 alineatul 2 men
ționa că, dacă premierul se află într-una 
din stiuațiile de la articolul 105 sau e în 
imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, 
"președintele României va desemna un alt 
membru al Guvernului ca prim-ministru 
interimar, pentru a îndeplini atribuțiile 
primului-ministru, până la formarea nou
lui Guvern", iar interimatul, pe perioada 
imposibilității exercitării atribuțiilor, în
cetează dacă primul-ministru își reia ac
tivitatea în Guvern.

"Prevederile alineatului (2) se 
aplică în mod corespunzător și celorlalți 
membri ai Guvernului, la propunerea pri
mului-ministru, pentru o perioadă de cel 
mult 45 de zile", stipula Constituția din 
'91. Textul este aproape identic cu cel din 
Constituția revizuită în 2003, singura sin
tagmă în plus este "cu excepția revocării", 
determinată de introducerea alineatului 2 
la articolul 107 referitor la prim-ministru, 
care spune că "președintele României nu 
îl poate revoca pe primul-ministru". Toc
mai din cauza acestor ambiguități, există 
voci din PSD care reclamă că revocarea 
lui Dan Nica din funcția de ministru de 
Interne și înlocuirea sa de către interima
rul Vasile Blaga contravine Constituției.
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Inginerul nu a mai rezistat ritmului de muncă impus de Renault și se pare că unul 
dintre factorii care l-au împins să facă gestul disperat a fost o eventuală detașare 
pentru un an și jumătate în România, la uzina de la Mioveni.

^^"cercetăto^NAS^îresta^îentn^pîonaj
Un om de știință american, care lucrase pentru 
NASA, la Pentagon și Casa Albă, a fost arestat 
luni în Statele Unite pentru spionaj, în timp ce in
tenționa să lucreze pentru Israel, a anunțat Depar- 
[jmentul Justiției într-un comunicat, 
Departamentul Justiției a explicat că bărbatul, în 
vârstă de 52 de ani, a fost contactat la începutul 
lui septembrie de un agent FBI sub acoperire, care 
s-a recomandat drept agent de informații israelian, 
și a acceptat să îi furnizeze informații secrete în 
schimbul banilor și a unui pașaport israelian.

Titular al unui doctorat în astronomie în cadrul MIT, 
prestigioasa Universitate Tehnologică din Massachusetts (nord- 
est), bărbatul a lucrat la Casa Albă în 1989 și 1990, apoi la De
partamentul de Energie între 1990 și 1999 unde dispunea de 
a. îorizație specială care îi oferea acces la documente clasificate 
drept "top secret", în special privind armele nucleare. El a înfi
ințat ulterior o asociație cu scop nonlucrativ în cadrul căreia 
lucra împreună cu NASA și a participat între 2000 și 2006 la 
"mai multe acorduri de dezvoltare tehnologică avansate pentru 
administrația americană". "între 1989 și 2006, el a avut acces la 
infromații clasificate drept «strict secret» și în mod frecvent și 
regulat, la documente secrete privind apărarea americană", a pre
cizat departamentul.

Când a fost contactat la 3 septembrie de ceea ce credea a 
fi un agent al Mossad, serviciile secrete israeliene, el a acceptat 
să furnizeze informații în mod regulat". La cea de a doua întâl

nire, el a explicat că "deși nu mai dispunea de acces la docu
mente clasificate (...), și le amintește pe cele pe care le-a con
sultat".

Au avut loc două schimburi prin intermediul serviciilor 
poștale, în cadrul cărora a primit^.000 și apoi 9.000 de dolari și 
a completat chestionare privind sateliții americani. "Unul dintre 
răspunsurile oferite provenea din documente clasificate drept se
crete în domeniul apărării", a afirmat secretarul adăugând că băr
batul ar fi propus personal să ofere informații privind 
"armamentul nuclear, sateliții militari și alte sisteme de arma
ment". A doua oară, răspunsurile sale cuprindeau "informații cla
sificate drept secrete în domeniul apărării și «strict secret» în 
ceea ce privește sateliții americani, sistemele de alertă avansate, 
mijloacele de apărare sau de combatere a atentatelor la scară 
mare și elemente strategice cruciale".

"Acuzațiile aduse sunt grave și vor servi drept avertis
ment tuturor celor care intenționează să compromită secrete ale. 
țării noastre in schimbul unor câștiguri", a declarat în același co
municat David Kris, responsabil de securitatea națională în ca
drul Departamentului de Justiție. Statele Unite au condamnat în 
1987 un analist din cadrul Marinei, Jonathan Pollard, la închi
soare pe viață pentru că a furnizat Israelului, din mai ’ 984 până 
la arestarea sa în noiembrie 1985, mii de documente clasificate 
drepte secrete în domeniul apărării, privind activitățile de spionaj 
ale Statelor Unite, în special în statele arabe. Diferiți lideri is- 
raeliani au cerut fără succes repunerea sa în libertate. Apropiații 
săi din Israel și Statele Unite, fac campanie în vederea eliberării 
sale, afirmând că diversele guverne israeliene l-au "abandonat", 
în timp ce el a "servit" statul evreu și a obținut cetățenia israe- 
liană.

Spanioli abandonați București
76 de tineri spanioli s-au trezit aruncați în stradă în România, după 

ce au răspuns unui anunț de angajare în domeniul construcțiilor, care pro
mitea un salariu de 2.200 de euro pe lună, potrivit ziarului spaniol „20 mi- 
nutos”. Cei 76 de spanioli trebuiau să ajungă în România pe 15 august, însă 
plecarea a fost amânată până pe 13 octombrie, care s-a dovedit a fi o zi cu 
ghinion. După 48 de ore, tinerii s-au trezit trași pe sfoară, în mijlocul Bucu- 
reștiului. Ziarul precizează că aceștia au trimis o scrisoare cu povestea lor 
la redacție. Se pare că aceștia au fost însoțiți pe parcursul călătoriei până în 
România de un angajat al companiei care le-a promis că îi duce la locul de 
nuncă, dar individul ar fi dispărut pe drum.

La București nu îi aștepta nimeni, nu exista apartamentul promis și nici jobul. Consulatul spaniol le-a spus tinerilor 
V ..ebuie să își plătească singuri drumul de întoarcere și că nu le poate oferi decât ajutor psihologic și informații. Niciunul 
lintre cei 76 de spanioli nu vorbește română, cu toate astea ei au semnat contractele în limba română, mai scrie „20 minutos”. 
Ziarul afirmă că singura soluție a spaniolilor abandonați în București și fără niciun ban la ei este să meargă la poliție.

Renault 
dată în judecată 
pentru 1 Euro

In Rusia e criză, dar nu la vodcă!
Peste trei sferturi dintre ruși fac economii în perioada crizei, dar nu și la vodcă, 

nai mult chiar, vânzările acestei băuturi alcoolice sunt în creștere. Vânzările de vodcă au 
crescut cu 5% anul acesta, față de 2008, arată un studiu al companiei de consiliere Nielsen.

Și cantitatea de vodcă produsă de ruși în casă, ilegal, a crescut de la circa 700 de 
nilioane de litri în 2008, la 750 de milioane de litri anul acesta, a anunțat directorul Cen- 
rului de cercetare a piețelor băuturilor alcoolice din Rusia, Vadim Drobiz.

In paralel, vânzările de alcool în restaurante sunt în scădere, rușii preferând "din 
e în ce mai mult să cumpere alcool din magazine și să îl bea acasă", a adăugat el. "Criza 
conomică antrenează o creșterea consumului de alcool, nu numai în Rusia, ci în întreaga 
.ime. Este legată în special de nevoia indispensabilă de relaxare psihică", a explicat ex- 
ertul rus.

SUA sprijină Sudanul 
pentru a stopa genocidul

Administrația americană a dezvăluit o nouă strategie pentru Sudan, în cadrul 
căreia SUA va încerca să colaboreze cu guvernul Khartoum, în loc să îl izoleze, chiar 
dacă Washington îl acuză de genocid în Darfur. Barack Obama a subliniat însă că aju
toarele vor fi oferite pentru a pune capăt genocidului din Darfur doar dacă sudanezii 
demonstrează o schimbare în comportament. Dacă nu se ajunge la un rezultat, el a 
avertizat cu "presiuni crescânde" din partea SUA și a comunității internaționale. „Dacă 
guvernul sudanez acționează pentru a îmbunătăți situația și pentru avansarea spre pace, 
vor exista subvenții. Dacă nu, va exista o presiune crescândă din partea SUA și a co
munității internaționale," arăta Obama.

Hillary Clinton, secretarul american de stat, a insistat că schimbările trebuie să 
fie verificabile pentru a pune capăt abuzului din Darfur și stabilizarea Sudanului de 
Sud. Oferta vine după ce pacificatorii din Darfur citau o creștere neobișnuită în activi
tatea trupelor sudaneze. SUA înceracă să întărească un fragil acord de pace din 2005 
între guvernul din nor și rebelii din sud înainte de alegerile de anul viitor.

Compania Renault a fost dată în judecată de soția unui anga
jat eare s-a sinucis în octombrie 2006, din cauza stresului la 
locul de muncă. Inginerul nu a mai rezistat ritmului de 
muncă impus de Renault și se pare că unul dintre factorii 
care l-au împins să facă gestul disperat a fost o eventuală de
tașare pentru un an și jumătate în România, la uzina de la 
Mioveni.

Văduva lui Antonio S. a declarat pentru Le Parisien că, teoretic, o de- 
localizare poate fi refuzată, dar, practic, refuzul înseamnă pierderea locului 
de muncă. Femeia, care cere daune simbolice de 1 EURO, acuză firma pro
ducătoare de mașini de "greșeală impardonabilă".

în octombrie 2007, Sylvie S. a obținut din partea unui tribunal recu
noașterea faptului că sinuciderea soțului ei a fost Un accident de muncă. Re
prezentantul unei uniuni sindicale din Franța a declarat că dacă se va 
recunoaște că bolile psihice sunt cauzate de locul de muncă, ca și cele fizice, 
acest lucru va costa scump marile companii.

Pentru Guvernul francez stresul la locul de muncă a devenit o priori
tate. Ministrul Muncii, Xavier Durcos, a prezentat un plan pentru prevenirea 
riscurilor psiho-sociale. în mai puțin de doi ani, 25 de angajați ai companiei 
France-Telecom s-au sinucis. Firma trimis un chestionar angajaților, prin care 
speră să poată evalua starea lor psihică. Angajații celui de-al treilea furnizor 
de telefonie mobilă din Europa au spus, anonim, dacă s-au exercitat presiuni 
asupra lor, dacă s-au simțit foarte obosiți sau foarte stresați la serviciu sau 
dacă au fost disperați sau au plâns cu ușurință în ultima săptămână.
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Glasul publicitate
Telefon 0771.677.031

ANUNȚ PUBLIC
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA ME

DIULUI HUNEDOARA și S.C TC. Mecanica Po
iana Ruscă S.R.L., titular al proiectului, anunță 
depunerea documentației tehnice în vederea obți
nerii acordului de mediu pentru obiectivul „Hală 
producție industrială”, situat in Teliucul Inferior, 
str. Minei, nr. 42, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hu
nedoara, din Deva, str. A.Vlaicu nr. 25, de luni 
până joi (orele 8-16.30) și vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi de
puse în termen de 10 zile lucrătoare de la data pu
blicării anunțului.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează

vânzători volanti

ANUNȚ PUBLIC5

S.C Apa Prod S.A., cu sediul în Deva, Calea 
Zarandului nr. 43, jud. Hunedoara, anunță depu
nerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul „Rezervoare apă potabilă 
Subcetate și Sântămăria Orlea”, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hu
nedoara, din Deva, str. A. Vlaicu nr. 25, de luni 
până joi (orele 8-16.30) și vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi de
puse în termen de 10 zile lucrătoare de la data pu
blicării anunțului.

Informații la telefon:
0771 677 031,

0723 071 792, 0743 058 798

Organizăm cursuri 
de calificare - recalificare 

și medierea muncii, 
în următoarele domenii:

ANUNȚ PUBLIC
PREGOTERM SA cu sediul în localitatea

Vulcan, str. M. Viteazu, nr. 31/19, jud. Hunedoara 
anunță depunerea solicitării pentru elibera

rea autorizației de mediu pentru obiectivele:
- depozit de deșeuri municipale, loc. Vulcan, 

zona Căprișoara;
- activități de salubrizare în loc. Vulcan și 

ninoasa;
- puncte termice, loc. Vulcan.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hu
nedoara, de Luni până Joi între orele 8.00 - 16.30 
și Vineri între orele 8.00 -14.00.

Eventuale sesizări și reclamații pot fi depuse 
în termen de 10 zile de la data anunțului.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

1 jună - 10 iei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei

Bonus:
- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la 

alegere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 
anunțuri de mică publicitate

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
sațiu publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică pu
blicitate

- 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 soli
citările beneficiarului)

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

operator calculatoare; 
contabilitate informatizată; 
inspector resurse umane; 
măcelar; 
bucătar; 
ospătar;
barman; 
lucrător comercial; 
lucrător finisor în construcții; 
lucrător în drumuri și căi ferate; 
mecanic auto;
management; 
administrator imobile; 
agent turism;
recepționer; 
cameristă; 
formator;
operator Autocad;

în colaborare cu Camera de Comerț 
Târgu Jiu, 

organizăm cursuri pentru domeniile: 
- instalatori; - cosmeticiană; - fochiști;

Informații la tel/fax: 0254/217 3105

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:

Societate comercială angajează 
ospătar și paznic

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

9 7

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

Societate comercială angajează 
instalatori in 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.

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

TALON DE MICA PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)
“31

Nume.........................
Strada.........................
Ap..... Localitatea......
C.I. seria.............. nr.
Eliberat de.................
DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Prenume........
..... Nr...... Bl. 
..........Județul.

Sc.

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție: 
Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc.l, ap.l 
și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).

; Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea
• lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri,
• cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta- 
i Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.)
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Am pierdut Canish în Hunedoara, zona centrală, 
care suferă de o boală cronică și necesită 

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

Ofer recompensă 100 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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tânplirie din lena tripla strMificat
add ferestre Pe cea nai lână

paltin sas frasin
S.C.SILVA LEMNTEX S.R.L.
sat Chimindia, nr.l21D, comuna Hărău, 
tel/fax: 0354/501021/22, e-mail: silva(a)smart.ro

Vinde din stoc agresate de balastieră 
în cantităti foarte mari

ww.depozitu.ro
euroscala%25c8%259biPy.ihoo.com
smart.ro

