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Generali asigură 
<epe RCA

Un român stabilit de ceva vreme în Austria a 
avut neșansa ca autoturismul să îi fie lovit într-o par
care din Deva. Ghinionul s-a dublat, pentru că șoferul 
care a provocat avaria avea asigurare RCAla Generali 
Asigurări, o companie celebră care pe timp de criză 
nu precupețește nici un efort pentru a scăpa de la plata 
avariilor.

RELIGIE i

Sfântului Apostol Iacov, 
fratele Domnului

Sfântul lacov numit "fratele Domnului" (Gal. 1, 
19) a fost fiul Sfântului Iosif, logodnicul Preacuratei 

:cioare. Din tinerețele sale, iubind viața’ aspră, ni
ciodată n-a mâncat bucate sau untdelemn, ci numai 
pâine, nici vin sau vreo altă băutură n-a gustat, decât 
numai apă.

POLITIC

Separarea puterilor în stat 
și perspectivele 
democrației
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Pomana UE naște 
controverse

Jolie și DiCaprio 
în „Gucci”

Exponatele de la Muzeul Aurului
au fost recuperate

Piesele mineralogice din colecția 
Muzeului Aurului au fost recuperate 
din fostul sediu administrativ al 
BRADMIN. In urma plângerii pe
nale făcute de către Compania Na
țională a Cuprului, Aurului și 
Fierului (CNCAF) MINVEST Deva, 
ieri, la ora 13.30, camera în care fu

seseră depozitate obiectele de patri
moniu a fost deschisă, pe baza unui 
mandat judiciar. Bunurile au fost 
preluate și mutate în clădirea Casei 
de Cultură de la Brad. încăperea 
respectivă fusese sigilată de lichida
torul „IT Management Advisors" 
din Timișoara.

Acțiunea de recuperare s-a efec
tuat în.orezența directorului MIN
VEST, Daniel Andronache, a foștilor 
directori ai Bradmin, Nis tor Magda
lina și Traian Tuhuț, ai foștilor res
ponsabili și custozi de la Muzeul 
Aurului, Grigore Verdeș, Ana Ursoi 
și Georgeta Dulgheru, cei care au 
inventariat, ambalat și predat pie
sele spre păstrare. Din partea lichi
datorului nu a existat un 
reprezentant legal, poate și pentru că 
— după cum susțin unele surse — 
punctul de lucru de la Deva al fir
mei, cel prin care s-au derulat toate 
actele privind BRADMIN, a fost ra
diat de la Registrul Comerțului încă 
din luna iulie.

Editorial de Bogdan Barbu
Vechea zicală cu omul gospodar, 

cel care vara își face sanie și iama car, e 
tratată ca o glumă proastă, că doar cine se

Noi suntem români.
Ferească Dumnezeu să ai vreo pro

blemă care necesită un instalator în zilele astea; 
toată lumea s-a trezit, abia la jumătatea toam
nei, că trebuie să își instaleze, să revizuiască 
sau să repare centrale ori calorifere, să se bran
șeze, să se rebranșeze, să se debranșeze sau mai 
știu eu ce. E o perioadă de aur pentru instala
tori, nu mai prididesc cu lucrul. Românii s-au 
trezit târziu, pe principiul „Doamne, dă-mi 
acu’, că mie acuma îmi trebuie!”.

apucă de lucru astăzi în România fără să 
. fie strâns cu ușa în ceasul al doisprezece

lea?! (Așa a ajuns să fie considerat su
biect de presă că niște săteni de nu știu unde, 
care au avut și ei un pod peste gârla satului și 
l-a luat apa, au pus mâna și s-au apucat El ÎN
ȘIȘI să construiască altul, fără să mai aștepte 
ajutoare de la Primărie, Consiliu Județean, Gu
vern, Uniunea Europeană sau Papa de la 
Roma).

Românul nostru dovedește, mai presus 
de orice, două „calități”: nu se apucă de lucru

decât când nu mai are încotro, iar gândirea lui 
e limitată pe termenul viitorului imediat. Dacă 
vreun for european ne cere îndeplinirea unei 
condiții obligatorii pentru ceva, pașii pe care îi 
facem sunt în ordinea următoare: vedem ce 
bani putem pretinde, cum putem să ciordim cât 
mai mult din ei în folos propriu, cum ne putem 
eschiva de la îndeplinirea sarcinilor, cum să ne 
apucăm să facem ceva cât mai târziu posibil, 
cu cât mai puțin efort; iar la final, să inventăm 
justificări pentru faptul că nu am făcut ceea ce 
trebuia să facem.

... De ce mai trebuie să ne și mândrim 
că noi suntem români...?!
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Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei
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RelHfc'tilei

Aperitiv
Ligia

Ingrediente:
5 ouă, 50 g cașcaval, sare, brânză 

dc oi, boia, piper, sare, ulei, cabanos. ► HOROSCOP
Mod de preparare:
Se ba( tare albușurile și se ames

tecă cu gălbenușurile frecate antici
pat, apoi se adauga cașcaval ras 
mărunt (circa 50 grame, un pic de 
sare), se pune toată în tavă (de prăji
tură), la copt. După ce vezi că s-a 
copt ca pentru o omletă, o tai și o ru
lezi caldă. Trebuie pusă hârtie spe
cială în tavă, adică hârtie ca și pentru 
prăjituri unsă cu ulei și se ruleaza 
caldă. După răcire, se umple cu 
brânză de oi, boia, piper, sare. Dacă 
e sărată brânza nu mai trebuie pusă 
sarea. Aceasta cremă se amestecă 
bine și se întinde peste omletă. La 
margini se pune cabanos sau cren- 
vuști fierți și se ruleaza strâns. După 
răcire se taie felii subțiri.

Se servește atât cald, cât și rece.
Timp de preparare: 30 min.

lntWtik
Vă anunțăm că vineri 23.10.2009 

în intervalul orar 08:00 - 17.00 va fi 
întreruptă furnizarea apei potabile în 
municipiul Hunedoara după cum ur
mează:

-Zona Microrai<_n V - între bule
vardul Dacia și strada Eroilor; între 
strada Mureșului și strada Eroilor, Bui- 
turi (parțial), Aleea Bicicliștilor, Vasile 
Pârvan, Izvorului, Mircea Vulcănescu

-Agenți afectați - Școala Generală 
nr. 11; Centrul de Asistență pers cu 
handicap neuromotor; Grădiniță M V, 
Aleea Școlii, Independenței - grădiniță 
bl. 32

întreruperile sunt cauzate de elimi
narea unei avarii de pe strada Ghiocei
lor bl. 4

Amplasarea 
radarelor

► DJ 107 A Rapolt - Bobâlna

► DJ 705 Geimar - Geaogiu

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

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

► Deva - Calea Zarandului, B.dul
22 Decembrie

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

► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, Săcă- 
maș

► Uricani pe DN 66A

Ești plin de inițiative'și optimismul tău devine molipsitor. De 
aceea, persoanele din jur iau exemplu de la tine și te urmează în 
planurile pe care le ai. Dacă întâmpini greutăți în activitatea pro
fesională, va trebui să fii cât mai perseverent în planurile tale, pen
tru că doar așa poți depăși situația actuală.

Progresezi mult în plan profesional, însă îți atragi, fără să vrei, 
câteva dușmănii. Găsește oportunități de a te apropia din nou de 
colegi. In plan financiar, nu ai de ce să-ți faci griji. Poți, chiar, să 
ai parte de surprize plăcute. Dacă ai avut probleme în viața senti
mentală și ți-ai cam pierdut speranța, o nouă persoană apărută îți 
va readuce pofta de viață și zâmbetul.

Situația financiară lasă de dorit. Este bine să fii cât mai chibzuit 
în priyința cheltuielilor. Pe plan amoros, se anunță evenimente feri
cite. Dacă încă nu ești căsătorit, ai putea lua această decizie chiar 
astăzi, după o perioadă în care ai analizat foarte bine relația ta de 
cuplu. * 1

Dacă trebuie să închei o afacere importantă, verifică bine toate 
V etapele, pentru a nu avea surprize neplăcute mai târziu. In plan 

amoros, ar trebui să oferi mai mult, pentru că relația de cuplu să se 
• '''' îmbunătățească. Se poate că partenerul de viață să nu te înțeleagă 

foarte bine.

Se întâmplă multe lucruri în plan amoros și nu toate îți sunt pe 
plac. Se pare că vrei să conduci tu bunul mers al lucrurilor, însă și 
partenerul tău își dorește același rol de lider. De aici se nasc con
flicte. In relațiile cu cei dragi, nu trebuie să tet lași influențat de 
sentimente care te fac să gândești subiectiv.

Se poate să întâlnești pe cineva deosebit, în timpul unei călătorii 
. peste hotare. Experiența aceasta poate să-ți aducă multe momente

plăcute, chiar dacă nu este neapărat ceva promițător. In plan fi- 
nanciar este nevoie să faci ordine în contul bancar și să găsești 
cele mai bune soluții pentru situația actuală.

Este nevoie să te ocupi mai mult de partener, deoarece acesta 
simte că nu are parte de sprijinul tău. Dacă ești singur, se ivește 
șansa unei întâlniri. In privința relațiilor cu familia, lucrurile sunt 
complicate. Va fi nevoie de un compromis pentru ca situația să re
vină la normal.

Te bucuri de momente frumoase în compania persoanei iubite.

întâlnești oameni deosebiți, cu care poți lega relații importante. 
Prietenii te susțin atunci când ai nevoie. In plan amoros, este bine 
să fii deschis către oportunitățile care apar acum. Dacă ai deja o 
relație, poți să faci planuri împreună cu persoana iubită. Aceasta 
este pe aceeați lungime de undă cu tine și împreună aveți posibili
tatea de a realiza lucruri frumoase.

Dacă ești singur, ai toate șartsele să întâlnești pe cineva special, 
care să-ți dea palpitații. In domeniul financiar, ești hotărât să pui 
bani deoparte, indiferent de sacrificiile pe care trebuie să le faci. 
Trebuie să ai mai multă grijă de felul în care te porți cu prietenii, 
deoarece ar putea să creadă că ești egoist.

Cu toate că îți dorești să ai o relație stabilă, care să te împli
nească, deocamdată va trebui să mai aștepti. Dacă insă ai deja pe 
cineva, te bucuri de momente foarte frumoase. în domeniul finan
ciar este nevoie de mult mai multă prudentă. Verifică actele pe care 
le semnezi și fii mai atent la tot ceea ce ține de buget.

Ai foarte mult de lucru și îți este greu să te concentrezi pe atâtea 
lucruri deodată. Cu toate acestea, rezultatele muncii tale sunt sa
tisfăcătoare. In plan amoros, trebuie să te gândești bine înainte să 
te implici într-o nouă relație. Dacă știi clar cum stau lucrurile, poți 
să întâlnești o persoană deosebită.

Bancul zilei
© © ©

Un mare pirat se distra punând în
trebări încuietoare tuturor căpitanilor de 
pe vasele cucerite. într-o zi, întâlnește 
o navă franceză și, după ce o cucerește, 
îl întreabă pe căpitan:

- Auzi, căpitane, dacă-ți dau două 
pachete de țigări, tu câte ai fi în stare să, 
fumezi?

- Unul, răspuse acesta înspăimântat.
- Mîine vei fi decapitat, răspunse 

marele pirat.

A doua oară, piratul întâlni o navă 
britanică și povestea se repetă din nou: 

j - Căpitane, dacă îți dau trei sticle de 
whisky, tu câte ai vrea să bei?

- Două, răspunse acesta.
- Vei fi și tu decapitat, nu ai dat un 

răspuns corect.
A treia oară, întîlnește o navă fără 

drapel și, după ce o cucerește, întreabă 
de căpitan, căci acesta nu a participat la 
luptă. Un prizonier îi spune despre că
pitan că stă beat în magazia corăbiei. 
Ducându-se acolo, piratul îi spune:
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Chiar dacă uneori ți-e poftă să mănânci tot felul de bunătăți, în 
cantități mari, nu trebuie să te lași prada acestor pofte. în final, tot 
tu va trebui să dai jos kilogramele acumulate. încearcă să limitezi 
pe cât pasibil cheltuielile, în special cele insemnate. îți poți face o
listă cu lucrurile de trebuința, pentru a nu mai depăși bugetul.

- Măi căpitane, să știi că ți-am cu
cerit corabia, ți-am luat comorile, oa
menii tăi sunt prizonieri acum...

Dar căpitanul:
- Hâc, măi, să știi că-mi ești simpa

tic!
- Uite, căpitane, am aici un pachet 

de țigări, dacă ți le dau, tu câte fumezi? 
îl întrebă piratul.

- Hâc, două, că am și io unul, spune 
căpitanul, scoțînd un pachet din buzu
nar.

- Bravo, căpitane! Dar dacă-ți dau

două sticle de whisky, tu câte bei?
- Trei, că am și io una la mine! zice 

căpitanul.
- Da' uite că am aici trei neveste, cu 

câte ai fi în stare să faci dragoste?
Căpitanul zice tacticos:
- Patru.
- Cum, căpitane, că sunt numai trei?
- Păi nu ți-am spus că-mi ești sim

patic?

© © ©
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“Am renunțat să mai repar mașina în România, o voi repara în Austria, iar Generali 
& va deconta banii cu siguranță. Să nu creadă ei că toți oamenii sunt proștii lor! ” Actualitate 3

rzj> Lucian Stanciu
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Generali asigură țepe RCA
Un român stabilit de ceva 
vreme în Austria a avut ne
șansa ca autoturismul să îi fie 
lovit într-o parcare din Deva. 
Ghinionul s-a dublat, pentru 
că șoferul care a provocat ava
ria avea asigurare RCA la Ge
nerali Asigurări, o companie 
celebră care pe timp de criză 
nu precupețește nici un efort 
pentru a scăpa de la plata ava
riilor.

Povestea începe pe data de 11 
~ugust 2009. La acea dată, Lucian Stan- 
ciu, devean stabilit de doi ani în Austria 
și revenit pentru câteva zile acasă, și-a 
parcat mașina înmatriculată în,Austria 
în fața blocului. Omul se pregătea să 
plece la Viena și urcase să își ia baga
jele. Când a coborât și-a văzut mașina 
lovită, cu lampa de ceață spate, spoile- 
nil și senzorul de parcare distruse. Au- 

ul accidentului, om de bună credință, 
a apărut rapid cu actele de constatare 
amiabilă a accidentului. Cei doi au ple
cat împreună spre Generali Asigurări, 
unde cel care provocase avariile avea 
asigurare RCA. Acolo, stupoare! In
spectorul de daune, Dănuț Ungureanu, 
era plecat la Brad, la constatări. Lucian 
Stanciu povestește: „Am cerut să fie 
sunat, cei de la sediu mi-au spus să îl 
sun eu, pentru că ei nu pot suna pe 
mobil. II sun și îmi spune că e la Brad, 
îi spun că vin eu la Brad cu mașina, să 
constate daunele, pentru că în ziua res
pectivă trebuia să plec la Viena. îmi 
spune că e imposibil, drept pentru care 
îl întreb dacă va rămâne veșnic la Brad 
sau se va întoarce. Primesc răspunsul 

că va veni, dar are program doar până 
la ora 17, deci nu am șanse să vadă ma
șina. Argumentele mele că voi pleca în 
aceeași zi la Viena nu au dat roade. 
Drept pentru care am plecat cu vinova
tul pentru accident la Poliție, unde mi 
s-a eliberat proces verbal, dovadă și 
omul acela, cu toată bunăvoința sa, a 
primit amenda și trei puncte penalizare. 
Cu dovada de la poliție am putut pleca 
în acea zi la Viena”.

Când e să ai 
ghinion...

Pe data de 12 octombrie, Lucian 
Stanciu, întors pentru o scurtă perioadă 
în țară, se duce la biroul daune, unde îl 
găsește pe Dănuț Ungureanu. După 
vreo oră de așteptare este pus să com
pleteze o declarație, de parcă procesul 
verbal și dovada de la poliție erau nule. 
Cu stoicism, omul o completează. După 
încă jumătate de oră, îi vine rândul la 
verificatul actelor și începe odiseea: 
„După ce am făcut copii după toate ac
tele, prima întrebare a fost de ce nu 
vreau să repar mașina pe Casco din 
Austria, l-am răspuns simplu că nu sunt 
tâmpit și că am o franciză de 500 de 
euro. A venit problema mașinii, care e 
înmatriculată pe numele unui prieten, 
decizie luată de mine pentru a plăti o 
asigurare mai mică în Austria, pentru că 
eu, ca proaspăt rezident, am coeficient 
1 la Bonus Malus. Drept pentru care 
dacă înmatriculam mașina pe numele 
meu, plăteam cu 50 la sută mai mult 
polița de asigurare, cu Casco și RCA.”

Păgubitul a fost întrebat cum 
poate demonstra că maașina e a lui, că 
are drepturi asupra ei. A prezentat ac

tele firmei sale și actele Administrației 
Financiare Kitzbuhel, care constată că 
mașina respectivă este autovehiculul 
firmei. „Păi, actele sunt în germană!”, 
spune asigurătorul! La care omul, 
foarte convins, spune că nu este de da
toria lui să le traducă. Până la urmă o 
face, pe banii lui. Degeaba! Juristul fir
mei de asigurări constată, doct, că ac
tele nu sunt suficiente, că mai e nevoie 
de o împuternicire eliberată în Austria 
pentru efectuarea reparațiilor!

Cine e tâmpit?

Acum, tâmpit să fii, dacă ai acte 
legale emise de statul austriac, adică 
extras de Registrul Comerțului pentru 
firmă și constatare a Administrației Fi
nanciare prin care se stipulează că au
tovehiculul este mașina firmei, ce mai 
trebuie? O împuternicire care costă 
vreo 180 de euro și care nu poate fi eli
berată pe loc, fără a mai socoti traduce
rea ei în limba română? „Am fost luat 
de fraier din momentul în care am intrat 
pe ușa biroului Daune. Am aflat ulterior 
că firma Generali Asigurări are tradu
cători proprii, dar eu am fost nevoit să 
plătesc traducerile și să aștept două zile. 
Apoi, mi s-a explicat că actele nu sunt 
suficiente! Intenția celor de la Generali 
Asigurări a fost clară de la bun început, 
când mi-a fost sugerată reparația pe 
Casco-ul meu! Orice, doar să nu plă
tească! Sau să mă poarte și să își bată 
joc de mine până voi renunța. Am fost 
azi la Peugeot să aflu cât costă repara
ția. Cam 2.000 de lei. în Austria va 
costa, foarte probabil, peste 1.000 de 
euro. Am renunțat să mai repar mașina 
în România, o voi repara în Austria, iar 
Generali va deconta banii cu siguranță.

Să nu creadă ei că toți oamenii sunt 
proștii lor! Când am întrebat ce se în
tâmpla dacă era un cetățean străin în si
tuația mea, dacă ar fi fost ținut și el o 
săptămâna pentru o reparație banală, mi 
s-a. răspuns foarte răspicat: „Poate și 
mai mult!” Din păcate asta e România, 
aș spune eu, cu gust amar!”, ne-a relatat 
Lucian Stanciu.

Când au zis că iau 
au luat, când au zis 
că dau au zis

în locul unor justificări birocra
tice pe care le primim de fiecare dată 
când o societate de asigurări se codește 
să plătească daunele, reporterii noștri 

au fost la firma Generali Asigurări să 
afle cum se mișcă angajații atunci când 
au de încasat o poliță de asigurare. Sce
nariul a fost următorul: o mătușă har
nică și în putere vrea să încheie o poliță, 
dar nu poate ajunge la Generali în tim
pul orelor de program, fiincă lucrează 
până seara târziu. Agenții de asigurări 
au găsit imediat o soluție, s-au angajat 
să ia documentele acasă, ne-au rugat să 
îi sunăm și au acceptat să ne vedem 
unde vrem noi. numai ca să semnăm 
asigurarea. Adică prompți și politicoși 
când trebuie să încaseze, tipicari și acri 
când vine vorba de daune.

Alexandru Avram

cJE trebuie să sprijine financiar Moldova
Uniunea Europeană (UE) tre
buie să sprijine Republica 
Moldova inclusiv din punct de 
vedere financiar, susține parla
mentarul european luliu Win
kler în declarația scrisă pe 
care a depus-o, joi, la Stras
bourg, cu prilejul Declarației 
Comisiei Europene cu privire 
la situația financiară și econo

A

mică din acest stat făcută în 
plenul Parlamentului Euro
pean.

"Cred că mai ales acum, într-o 
perioadă în care criza economică se 
resimte profund, Republica Moldova 
trebuie să fie sprijinită de UE inclusiv 
din punct de vedere financiar, identi- 
ficându-se mecanisme care să încura
jeze accelerarea reformelor în

Republica Moldova, reforme care să 
aducă acest stat mai aproape de dezi
deratul său'de aderare. Mecanismele 
cooperării economice și acordurile 
comerciale reprezintă instrumente pu
ternice pentru materializarea vocației 
europene a Republicii Moldova", a 
afirmat parlamenatrul european în de
clarația scrisă.

Potrivit lui luliu Winkler, pre
ferințele comerciale acordate de către 
Uniunea Europeană, cu începere din 
2006, precum și participarea Moldo

vei la CEFTA, din 2007, alături de 
toate statele din Balcanii de Vest, 
unele dintre ele candidate la aderare, 
cQnectează economia acestei țări la 
piața unică europeană și reprezintă o 
anticameră la perspectiva integrării 
sale în UE.

"Anunțul președinției suedeze 
de a începe cât mai curând negocie
rile pentru un nou acord cu Republica 
Moldova, menit să înlocuiască actua
lul Acord de partneriat și cooperare, 
este mai mult decât binevenit în noua 

conjuctură politică din acest stat. Vo
cația europeană a Republicii Mpl- 
dova a fost consolidată de majoritatea 
proeuropeană formată în Parlamentul 
de la Chișinău. (...) Consider că insti
tuțiile europene trebuie să acorde o 
importanță deosebită atât relațiilor 
politice, cât și celor economice și co
merciale cu Republica Moldova", a 
precizat parlamentarul european în 
declarația sa.

Cătălin Rișcuța

Sfântului Apostol Iacov, 
fratele Domnului

Sfântul Iacov numit "fratele Domnului" (Gal. 
1, 19) a fost fiul Sfântului Iosif, logodnicul Preacura
tei Fecioare. Din tinerețele sale, iubind viața aspră, ni
ciodată n-a mâncat bucate sau untdelemn, ci numai 
pâine, nici vin sau vreo altă băutură n-a gustat, decât 
numai apă. în baie n-a intrat și toată odihna trupească 
U lepădat-o, apoi pe trup avea întotdeauna o haină 
aspră de păr și toate nopțile le petrecea în rugăciuni, 
dormind foarte puțin, iar din pricina deselor plecări 
de genunchi se asprise pielea ca a cămilelor. Iar pentru 
viața sa curată Sfântul lacob avea mare cinste de la 

toți. Și ajungând dumne
zeiescul prunc Iisus Hris- 
tos la vârsta desăvârșită și 
învățând pe popoare îm
părăția lui Dumnezeu, ară
tând că El este adevăratul
Mesia, Sfântul Iacov a 

crezut în El și, ascultând dumnezeieștile Lui cuvinte, 
mai mult s-a aprins cu inima spre dragostea lui Dum
nezeu. Apoi însuși Domnul nostru Iisus Hristos, așe- 
zându-1 episcop, l-a învățat sfințita lucrare, și acestui 
întâi arhiereu și păstor i s-a încredințat biserica Cetății 
Sfinte. Sfântul lacob, păscând turma lui Hristos în Ie
rusalim, pe mulți evrei și elini i-a întors la Domnul 
prin învățătura sa și i-a povățuit la calea cea dreaptă. 
Apoi a scris soborniceasca epistolă către cele două
sprezece seminții ale lui Israel, aflată în Noul Testa
ment, plină de învățătură izvorâtă de la Dumnezeu, de 

porunci înțelepte și foarte folositoare cum să ducem 
o viață sfântă. El a alcătuit mai întâi și a scris Litur
ghia, fiind povățuit de Sfântul Duh, Liturghie pe care, 
mai târziu Sfântul Vasile cel Mare, apoi Sfântul loan 
Gură de Aur, pentru neputința omenească au scurtat- 
o.

Sfântul Apostol Iacov a pătimit moarte de mu
cenic, fiind aruncat de pe aripa templului din Ierusa
lim, pentru credința lui în Hristos, la anul 62. Și 
căzând era încă viu, și ridicându-se în genunchi, și-a 
înălțat mâinile sale și se ruga, zicând: "Doamne, iarta- 
le lor păcatul acesta, că nu știu ce fac". Iar ei au arun
cat cu pietre asupra lui. Apoi un preot a strigat: 
"încetați, ticăloșilor, ce faceți? Dreptul se roagă pentru 
voi, iar voi îl ucideți pe el?" Atunci îndată un om, aler
gând cu un lemn, s-a năpustit la sfânt și, lovindu-1 cu 
toată puterea în cap, l-a zdrobit. Și întru această mu- 
cenicească pătimire și-a dat duhul.
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în realitate, nu există nici un sistem democratic care are o absolută separare a puterilor, 
sau, la celălalt capăt al spectrului, nu există nici un sistem politic având aceste puteri 
"total integrate".

SEPARAREA PUTERILOR ÎN STAT ȘI
PERSPECTIVELE DEMOCRAȚIEI

9

Separarea puterilor este o 
condiție esențială pentru 
existenta unui stat demo- 
cratic. Se știe că aceasta a 
avut de-a lungul timpului 
multi contestatari, multi 
dușmani. Pentru prima 
dată descoperim o reală 
separație a puterilor în 
timpul când la Roma 
funcționa republica, din 
anul 510 t C. până în 
anul 27 î. C., când Octa
vianus primește titlul de 
Augustus și practic devine 
împărat. Puterea legisla
tivă era exercitată de 
Senat, iar cea executivă de 
consuli, chestori, edili, tri
bunul poporului.

Este evident că nu putem 
vorbi de o separație a puterilor în 

sensul modern al sintagmei. Cu 
toate acestea, pentru acea epocă, 
Roma republicană reprezintă un 
sistem democratic desăvârșit. 
Trebuie să menționăm că, de 
atunci și până la Revoluția bur
gheză din Anglia (1642-1649). 
democrația, ca formă de expri
mare politică, este- înlocuită de 
autocrație, prin diversele sale va
riante.

Separarea puterilor 
în stat în viziunea 
lui John Locke

Primul care vorbește de se
pararea puterilor este John Locke 
(1632-1704), filosof și om poli
tic englez.

în politică, Locke combate 
absolutismul și tirania, apără li
bertatea și dreptul, vede în pute
rea legislativă forța supremă. 
Acesteia trebuie să i se supună 

puterea executivă și cea federa
tivă, care are menirea să apere 
comunitatea împotriva primej
diilor din afară. Dacă guvernul, 
reprezentanții și monarhul își de
pășesc mandatul, atunci poporul 
trebuie să intervină și să-și exer
cite singur suveranitatea.

Cine încalcă legea și știr
bește din drepturile poporului, 
se pune în stare de război cu 
acesta, și revoluția este în acest 
caz o armă de apărare, un rău ne
cesar. El este contemporan cu re
voluția engleză și instaurarea 
monarhiei constituționale în An
glia (1688-1701).

De la teoria 
lui Montesquieu 
la Constituția SUA

Teoreticianul desăvârșit al 
acestui concept este Charles de 
Secondat, baron de Montesquieu

(1689-1755), filosof iluminist 
francez.

Una din teoriile majore 
prezentate în lucrarea sa Spiritul 
legilor (1748) este cea a separării 
puterilor în stat, conform căreia 
puterile guvernului trebuie sepa
rate și echilibrate pentru a ga
ranta libertatea individului. 
Cartea își păstrează și în prezent 
importanța istorică, fiind una 
dintre operele care au influențat 
decisiv elaborarea Constituției 
Statelor Unite ale Americii, care, 
la rândul său, a influențat esen
țial scrierea a numeroase consti
tuții din multe state ale lumii.

Conform acestui model, 
puterea statului trebuie divizată 
în diferite compartimente cu pu
teri și responsabilități separate și 
independente.

Cea mai normală separare 
a acestor puteri este cea tripar
tită, care se întâlnește la majori
tatea națiunilor modeme, unde 
este vorba de puterile legislativă, 
juridică și executivă. Montes
quieu a descris un sistem de se
parare al puterii politice între trei 
tipuri diferite de entități, pe care 
le-a desemnat ca fiind executi
vul, legislativul și juridicul.

•
Modelul prezentat de 

Montesquieu a fost inspirat de 
modelul constituțional britanic, 
în care monarhul ar fi corespuns 
executivului, parlamentul țării ar 
fi corespuns legislativului și cur
țile de justiție ar fi corespuns pu
terii juridice. Critici ai sistemului 
propus de iluministul francez au 
comentat adesea că ideea sa de 
separare a puterilor este neclară, 
întrucât în Marea Britanie există 
o legătură prea strânsă între exe
cutiv, legislativ și juridic.

Pe de o parte, Montes
quieu propusese un model care 
era viabil în timpul său, și, pe de 
altă parte, legăturile politice in
vocate erau mult mai slabe în tre
cut decât sunt astăzi.

Montesquieu a precizat cu 
claritate că "independența juridi
cului trebuie să fie reală și nu 
doar aparentă". "Puterea juridică 
a fost percepută în general ca cea 
mai importantă dintre puteri, in
dependentă și de neverificat", 

dar și cea mai puțin periculoasă.

Controalele 
reciproce 
între puterile 
Statului constituie 
garanția cetățenilor

Anumiți politicieni consi
deră exercitarea puterii judiciare 
asupra lor înșiși ca o "criminali- 
zare", când, de fapt, ceea ce ace
știa numesc criminalizare este un 
răspuns al juridicului la acte de 
corupție sau de abuz de putere 
ale acelorași politicieni.

în realitate, nu există nici 
un sistem democratic care are 
absolută separare a puterilor, sau, 
la celălalt capăt al spectrului, nu 
există nici un sistem politic 
având aceste puteri "total inte
grate". Numai unele dintre siste
mele politice actuale sunt 
fondate declarat pe acest princi
piu al separării, în timp ce altele 
sunt clar bazate pe interconecta
rea și întrepătrunderea lor.

în același timp, în zilele 
noastre și federalismul este des
eori o formă de separare a pute
rilor.

Prin transmiterea funcțiilor 
către parlament, guvern și admi
nistrație, precum și către judecă
tori independenți, puterea statală 
este ținută în echilibru prin inter
mediul unor controale reciproce 
pe baza echilibrul puterilor, cetă
țenii fiind astfel apărați de poten
țialele intervenții despotice ale 
statului.

în ceea ce privește dictatu
rile, aici principiul separației pu
terilor nu își găsește aplicare, 
pentru că puterea legislativă și 
cea executivă se află de cele mai 
multe ori în aceeași mână, iar in
dependența sistemului juridic 
este limitată sau chiar încălcată 
complet. în loc de a separa cele 
trei puteri, legislativă, juridică și 
executivă, statul dictatorial se 
comportă după principiul exem- 
plificativ eu dau legea, eu te 
judec, și tot eu te supun la pe
deapsă.
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“Nu ar fi corect să se creeze vreo confuzie, cum că aceaste produse sunt din altă parte. Făina și zahărul sunt date 
& către populație în urma deciziei Uniunii Europene, care a hotărât distribuirea alimentelor în această perioadă.n

Veronica Borungel

Pomana UE naște controverse
Evaziune fiscală 
depistată Ia Crișcior

Polițiștii din Crișcior l-au prins 
pe devcanul loan D., de patruzeci 
și doi de ani, fără antecedente pe
nale, fără ocupație, transportând cu 
autoturismul său cinci sute de litri 
de băuturi alcoolice. Peste trei sute 
de litri din cantitate nu avea bande
rola de marcaj emisă de Ministerul 
Finanțelor. Pe lângă alcool au fost 
găsite de polițiști și 1.680 de pa
chete de țigări netimbrate, de dife
rite mărci. Toate bunurile au fost 
confiscate, valoarea prejudiciului 
fiind dc treizeci de mii de lei. loan 
D. este cercetat pentru infracțiunea 
de evaziune fiscală.

rp A vTanara 
accidentată grav

Mașina condusă de Isabela Ț., 
în vârstă de 31 de ani, din comuna 
Certeju de Jos, a tamponat un au
toturism condus regulamentar de 
Andrei Ș., de 24 de ani, din muni
cipiul Deva. Accidentul a avut loc 
acum două zile. Șoferița a intrat pe 
strada Carpați venind din direcția 
străzii Mihai Eminescu spre Bule
vardul 22 Decembrie. In urma co
liziunii celor două autoturisme, o 
tânără de nouăsprezece ani a fost 
rănită grav. Șoferița a scăpat cu 
rănu ușoare.

Peste 55.000 de persoane cu 
venituri modeste din județul 
Hunedoara vor primi un ajutor 
alimentar de la Uniunea Euro
peană. Pensionarii cu venituri 
sub 400 lei, șomerii, persoa
nele cu handicap major, cei 
aflați în ajutor social și cei cu 
venituri foarte mici vor primi 
15 kilograme de făină și 4 kilo
grame de zahăr. Ajutoarele se 
distribuie prin intermediul pri
măriilor. Listele cu persoanele 
care vor primi ajutor alimentar 
sunt întocmite de Casa de Pen
sii și Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 
Hunedoara. Primarii sunt puși 
în dificultate, pentru că reali
tatea din documente este dife
rită de sitauția reală, din 
teritoriu.

Zahărul și făina de la Uniunea 
Europeană vor ajunge în mediu rural 
până la sfârșitul acestei luni. Ajutoarele 
oferite de comunitatea europeană pică 
prost și îi pun pe primari în dificultate.

Pe de o parte, alimentele pot fi asociate 
cu alegerea președintelui și ar putea fi 
interpretate ca mită electorală, iar pe de 
altă parte, ajutoarele nu ajung întot
deauna la cei ce se află cu adevărat în 
suferință și primarii sunt acuzați de lo
calnici că nu împart corect alimentele.

Angajații APIA 
sunt cu ochii 
pe primari

Angajații Agenției de Plăți și In
tervenție pentru Agricultură (A.P.l.A.) 
sunt cei care veghează atent la desfășu
rarea corectă a programului de distribu
ție a alimentelor. „Vom avea grijă ca 
produsele să ajungă la oameni până la 
campania electorală. Nu ar fi corect să 
se creeze vreo confuzie, cum că aceaste 
produse sunt din altă parte. Făina și za
hărul sunt date către populație în urma 
deciziei Uniunii Europene, care a ho
tărât distribuirea alimentelor în această 
perioadă”, a afirmat Veronica Borungel, 
director la APIA Hunedoara. In timp ce, 
în orașe faina și zahărul au ajuns deja 
pe mesele oamenilor, în unele comune 
listele abia au fost întocmite și urmează 
să înceapă distribuirea alimentelor. Fie
care primar caută metoda cea mai bună

Accident în curbă
în urmă cq,două zile, pe direc

ția Almaș - Peștiș a drumului jude
țean 708 E a avut loc un accident 
ușor, din cauza neadaptării vitezei 
într-o curbă. Autoturismul a ieșit de 
pe drum și a lovit un cap de pod. 
Șoferul a scăpat ieftin?fiind doar 
ușor accidentat.

Acuzat de furt 
și tâlhărie
Un tânăr acuzat de mai multe fur
tun și o tâlhărie a fost prins de 
polițiștii din municipiul Petrila. 
Marius C. de nouăsprezece ani, 
fără ocupație a fost prins pe strada 
8 Martie din localitate. Polițiștii îl 
consideră suspect pe Marius C. de 
comiterea unei tâlhării, comisă în 
urmă cu trei luni. Se pare că Ma
rius C. l-a lovit pe un bărbat de 52 
de ani, după care i-a furat pache
tul de țigări și șapte lei. Pe baza 
probelor adunate, polițiștii au mai 
descoperit că tânărul este prezum
tivul autor în cazul mai multor in
fracțiuni de furt comise în 
localitatea Petrila, în perioada 
2008 - 2009. Tânărul obișnuia să 
fure bani și acte din poșete, profi
tând de neatenția victimelor. Din 
palmaresul său de hoț mai fac 
parte câteva spargeri de locuințe 
și autoturisme. Valoarea bunurilor 
furate fiind de aproximativ șapte 
mii de lei. Marius C. a fost dus 
ieri în fața instanței de judecată 
din Petroșani cu propunerea de 
arestare preventivă pentru comite
rea infracțiunilor dc tâlhărie și 
furt calificat.

Maria Florescu

Dispărut de la domiciliu

Un tânăr în vârstă de șaispre
zece ani din Petroșani a dispărut acum 
două zile. Mama lui Samuel Licău a 
anunțat poliția în jurul orei 22,20 când 
a văzut că fiul său nu este de găsit. Ul
tima dată când l-a văzut a fost dimi
neața înainte de a pleca spre școală. 
Polițiștii au constituit o echipă opera
tivă care l-a căutat pe tânăr la Spitalul 
de Urgență din Petroșani, Gara C.F.R. 
Petroșani, în autogara orașului, în cer
cul de cunoscuți al minorului și în mai 
multe baruri și discoteci, unde a fost 
prezentată fotografia minorului și sem
nalmentele acestuia. Căutarea polițiș
tilor nu a dat roade. Se parc că tânărul

nu a mai plecat de acasă, fiind consi
derat de mama sa un copil liniștit. Po
lițiștii au descoperit că Samuel Licău 
nu a ajuns nici la școală în ziua în care 
a dispărut. Mama sa și polițiștii au în
cercat să îl contacteze pc numărul de 
mobil pe care îl avea asupra sa în mo
mentul plecării la școală, însă nu li s-a 
răspuns. Samuel Licău avea asupra sa 
o sută de lei.

La data plecării de la domiciliu, 
minorul LICĂU SAMUEL era îmbră
cat cu geacă din fâș impermeabil, de 
culoare bleumarin închis cu fermoar 
și guler înalt, hanorac gri deschis cu 
glugă, pantalon blue jeans de culoare 
albastră, ghete din piele de culoare ne
agră cu șiret. Din descrierea făcută de 
părinții minorului, acesta are următoa
rele semnalmente: înălțime circa 1,60 
metri, greutate circa 60 kg, păr șaten, 
față rotundă, ochi căprui, constituție 
atletică, ten deschis, prezintă o cica
trice ușor vizibilă dispusă oblic pe mij
locul frunții. Polițiștii continuă 
cercetările pentru identificarea mino
rului, solicitându-se punerea sa în ur
mărire națională.

Persoanele care pot oferi infor
mații utile depistării minorului, sunt 
rugate să apeleze de urgență Poliția la 
numărul unic 112.

pentru repartiția produselor și își dau 
toată silința ca să fie mulțumiți cetățe
nii. Unii spun că vor împărți alimentele 
după ce va fi ales președintele țării, iar 
alții așteaptă să primească întreaga can
titate înainte de a o distribui.

Săraci multi, >
ajutoare puține

La Turdaș a început de ieri dis
tribuirea alimentelor către persoanele 
nevoiașe. „Noi avem pregătite listele cu 
persoanele care beneficiază de ajutor 
alimentar și am început să distribuim 
produselor. Sunt multe familii cu posi
bilități reduse care, din păcate, nu înde
plinesc cerințele”, ne-a declarat Aurel 
Lupu, primarul comunei Turdaș.

In comuna Tomești, primarul 
Octavian Tămaș a reușit să ajute cele 27 
de persoane care beneficiază de ajutor 
social, restul peroanelor care benefi
ciază de ajutor fiind nominalizate de 
Casa de Pensii și de AJOFM Hune
doara. Primarul spune că listele oficiale 
au unele „scăpări” și că sunt oameni cu 
adevărat necăjiți care nu pot fi ajutați 
din diferite motive. Octavian Tămaș 
cere ajutorul prefectului Dorin Gligor

pentru a găsi împreună soluții de înde
părtare a inechităților.

Alimentele 
vor ajunge 
la sfârșitul lunii

La Băcia distribuția zahărului și 
fainii este programată să înceapă în data 
de 28 octombrie. Primarul comunei Ge
neral Berthlot, Marina Huzoni, a decis 
să amâne distribuirea ajutoarelor. „Nu 
voi începe distribuția. Deocamdată, 
cantitățile celor două produse nu sunt 
suficiente pentru toți nevoiașii și vreau 
să evit discuțiile cu oamenii. Cei care 
trebuie să beneficieze de făină și zahăr 
vor primi produsele atunci când vom 
avea toată cantitatea cuvenită în depo
zitele primăriei”. După cum a declarat 
primarul Petru Câmpean, comuna pe 
care o păstorește, Certeju de Sus, este 
ultima pe lista pentru distribuirea zahă
rului și făinii, deși toate listele au fost 
deja întocmite. Mai exact ziua de 31 oc
tombrie este ziua în care produsele vor 
ajunge în comună.

Georgiana Giurgiu

Acuzat de furt și tâlhărie
Un tânăr acuzat de mai multe furturi și o tâlhărie a fost prins de poli

țiștii din municipiul Petrila. Marius C. de nouăsprezece ani. fără-ocupație a 
fost prins pe strada 8 Martie din localitate. Polițiștii îl consideră suspect pe 
Marius C. de comiterea unei tâlhării, comisă în urmă cu trei luni. Se pare că 
Marius C. l-a lovit pe un bărbat de 52 de ani, după care i-a furat pachetul de 
țigări și șapte lei. Pe baza probelor adunate, polițiștii au mai descoperit că tâ
nărul este prezumtivul autor în cazul mai multor infracțiuni de furt comise în 
localitatea Petrila, în perioada 2008 - 2009. Tânărul obișnuia să fure bani și 
acte din poșete, profitând de neatenția victimelor. Din palmaresul său de hoț 
mai fac parte câteva spargeri de locuințe și autoturisme. Valoarea bunurilor 
furate fiind de aproximativ șapte mii de lei. Marius C. a fost dus ieri în fața 
instanței de judecată din Petroșani cu propunerea de arestare preventivă pentru 
comiterea infracțiunilor de tâlhărie și furt calificat.

Maria Florescu

Țeapă în Ioc de servicii
Treizeci de persoane au fost înșelate de o societate comercială din 

Târgu Jiu. Reprezentanții societății le-au promis oamenilor locuri de muncă 
în străinătate în schimbul sumei de șapte sute de lei de persoană, justificând 
că banii sunt garanție de transport și încă o sută douăzeci de lei pentru proce
sarea datelor. în schimbul banilor, societatea se obliga să asigure locuri de 
muncă în construcții, agricultură sau alimentație publică, în decurs de trei 
luni.

După ce a încasat banii, firma care are ca domeniu de activitate plasa
rea forței de muncă în diferite țări ale Uniunii Europene a „uitat” de angaja
mentele luate. La începutul acestei luni, oamenii au reclamat la poliție 
„țeapa”. Poliția a început cercetările în acest caz.

Maria Florescu



Actorul Colin Farrell a interzis familiei logodnicei sale să participe
la nașterea copilului lor, după ce socrii s-au arătat nemulțumiți
de reputația lui.6 Monden
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Jolie și DiCaprio în „Gucci”
Angelina Jolie va interpreta 
rolul principal în filmul 
"Gucci", o dramă regizată 
de Ridley Scott, în care sunt 
povestite crimele și deca
denta care au marcat cele- f
bra familie.

Filmările urmează să în
ceapă în anul 2010. Jolie va in
terpreta rolul Patriziei Reggiano, 
care a fost acuzată de complici
tate la asasinarea fostului ei soț, 
Maurizio Gucci. Personajul soțu

lui ucis ar putea fi interpretat de 
Leonardo DiCaprio.

„Gucci” reprezintă cea de- 
a doua mare colaborare a Ange- 
linei Jolie cu studiourile Fox. 
Actrița va mai apărea într-un se
rial inspirat din romanele Patri- 
ciei Comwell.

Angelina Jolie este cea 
mai bine plătită actriță de la Hol
lywood. în ultimele 12 luni a 
câștigat nu mai puțin de 27 de 
milioane de dolari.

Fiica lui Halle Berry 
învață să joace golf

Scandal între „dive”

Nahla, fiica în vârstă de un an și jumă
tate a actriței Halle Berry și a partenerului ei

de viață, top-modelul Gabriel Aubry, a înce
put să ia lecții de golf și de limba franceză.

"A început să joace golf! Exersează pe 
un mic teren în curtea din spatele casei", a de
clarat Gabriel Aubry, el însuși un pasionat al 
jocului, luni, cu ocazia turneului profesionist 
Maybach Golf Cup din California.

întrebat de reporterii prezenți la eveni
ment dacă fiica sa va deveni un star al acestui 
sport, manechinul franco-canadian a răspuns: 
"Să trăim până atunci și vom vedea".

Talentele micuței nu se opresc aici, 
tatăl ei declarând că Nahla primește deja lecții 
de limba franceză.

Berry a fost căsătorită de două ori. Pri
mul ei soț a fost jucătorul de baseball David 
Justice, iar cel de-al doilea a fost cântărețul 
Eric Benet, de care s-a despărțit în 2003.

Oana Zăvoranu, pre
zentatoarea show-ului 
care-i poartă numele la 
OTV, și Simona-Sensual 
au fost miercuri la un 
pas de bătaie chiar în 
studiourile unde se di
fuza emisiunea.Oana a 
vrut să o dea afară de 
acolo, după ce Simona a 
ieșit din emisiune.

“Simona, la mine în 
emisiune, mi-a spus că are o 
grămadă de proiecte, dar că nu

vrea să vorbească despre ele. 
Asta m-a șocat și am întrebat- 
o de ce a mai venit. După ce i- 
am spus că e mitomană, a ieșit 
din emisiune și s-a dus în regia 
de montaj. I-am zis și acolo să 
o șteargă. S-a ridicat amenin
țător la mine și, în acel mo
ment, dacă mai făcea un pas o 
băteam de o snopeam. Am vrut 
să o bat, dar eu sunt doamnă și 
nu mă cobor la nivelul ei, că și 
așa e săracă cu duhul. Dacă îi 
dădeam o directă de dreapta îi 
zburau toate clemele din păr”, 
a spus prezentatoarea emisiu
nii “Oana Zăvoranu Show”,

difuzată de luni până joi de 
OTV de la ora 17.

Simona-Sensual o con
sideră pe vedeta OTV o maha
lagioaică și nu se lasă nici ea 
mai prejos. “E nebună! Dacă 
voiam îi rupeam capul, îi dă
deam’ câteva de o omoram. 
Cred că, la ea, totul se întâm
plă din cauza vârstei, pentru că 
nu suportă tinerele. Are un 
tupeu de mahala, nu înțeleg de 
ce voia să mă dea afară din stu
dio”, ne-a spus și prezentatoa
rea rubricii „Vremea”.

Tania Budi nu mai pozează

Collin Farrell e tată din nou
Actrița poloneză Alicja 

Bachleda-Curus, în vârstă de 
26 de ani, a născut într-o cli
nică din Los Angeles. Fratele 
ei, Tadeusz, a confirmat ves
tea: "Sunt foarte fericit că su
rioara mea mai mică a adus pe 
lume un băiețel. Sper să pot 
ajunge în America până la sfâr
șitul anului să-mi văd nepoțe
lul". Cuplul de la Hollywood a 
ținut secretă vestea venirii pe 
lume a băiețelului lor și a refu
zat să spună cum va fi botezat. 
Actorul Colin Farrell a interzis 
familiei logodnicei sale să par

ticipe la nașterea copilului lor, 
după ce socrii s-au arătat ne
mulțumiți de reputația lui.

Prieteni de familie au
declarat că părinții frumoasei 
poloneze - care va, aduce pe
lume un copil al actorului anul 
viitor - sunt reticenți față de
reputația actorului, cea de fus- 
tangiu. Un prieten al familiei 
iubitei sale poloneze a declarat 
că Farrell "cunoaște foarte
bine părerea familiei ei asupra 
reputației lui și asta l-a înfu
riat." Actorul irlandez mai are

în Playboy
Tania Budi nu mai apare în numă
rul aniversar al revistei Playboy. 
Acest lucru s-a întâmplat pentru că 
în familia vedetei a apărut un eveni
ment nefericit, respectiv moartea ta
tălui acesteia. Decesul tatălui Taniei 
a survenit în perioada în care Tania 
era în mijlocul ședințelor foto pen
tru coperta ediției aniversare de 10 
ani a revistei Playboy.

"Chiar dacă inițial, pentru coperta ani
versară de 10 ani fusese programată apariția 
Taniei Budi, proiectul nu a putut fi dus la în
deplinire în timp util. Principalul motiv al în
târzierii l-a constituit drama personală prin
care Tania a trecut recent și care s-a suprapus cu ședința foto. Ulterior, programul încărcat de la 
"Dansez pentru tine" nu i-a mai permis Taniei desfășurarea ședinței foto în condiții optime", au 
precizat, reprezentanții revistei Playboy.

După ce și-a pierdut tatăl, vedeta a decis ca în semn de respect față de acesta să amâne apa
riția în cea mai cunoscută revistă de bărbați, proiect care va fi reluat însă în 2010. Tania și-a con
centrat toata puterea spre concursul "Dansez pentru tine", acolo unde a început antrenamentele 
pentru sezonul care va debuta vineri la Pro TV.

un fiu, de cinci ani.

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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“I rmează ca piesele să fie văzute de specialiști în vederea organizării viitoarei expoziții.
Sunt convins că și litigiul cu privire la clădirea muzeului va avea același deznodământ și în 
câteva luni vom putea deschide muzeul. ”

tz^> Danie! Andronache

Exponatele de la Muzeul Aurului
au fost recuperate
Piesele mineralogice din colec
ția Muzeului Aurului au fost 
recuperate din fostul sediu ad
ministrativ al BRADMIN. în 
urma plângerii penale făcute 
de către Compania Națională a 
Cuprului, Aurului și Fierului 
fCNCAF) MINVEST Deva, 
ieri, la ora 13.30, camera în 
are fuseseră depozitate obiec

tele de patrimoniu a fost des
chisă, pe baza unui mandat 
udiciar.
bunurile au fost preluate și 
nutate în clădirea Casei de 
Cultură de la Brad. încăperea 

respectivă fusese sigilată de li
chidatorul „IT Management 
Advisors”din Timișoara.

Acțiunea de recuperare s-a efec
tuat în prezența directorului M1NVEST, 
Daniel Andronache, a foștilor directori 
ai Bradmin, Nistor Magdalina și Traian 
Tuhuț, ai foștilor responsabili și custozi 
de la Muzeul Aurului, Grigore Verdeș, 
Ana Ursoi și Georgeta Dulgheru, cei 
care au inventariat, ambalat și predat 
piesele spre păstrare.

Din partea lichidatorului nu a 
existat un reprezentant legal, poate și 
pentru că - după cum susțin unele surse 
- punctul de lucru de la Deva al firmei, 
cel prin care s-au derulat toate actele 
privind BRADMIN, a fost radiat de la 

Registrul Comerțului 
încă din Juna iulie.

Muzeul 
Aurului 
va fi 
redeschis

Au fost transpor
tate lăzi și cutii cu expo
nate și eșantioane de roci, 
piese arheologice, ta
blouri și fotografii înră
mate, hărți și planuri.

„Am acum certi
tudinea că Muzeul Auru
lui va fi redeschis. Urmează ca piesele 
să fie văzute de specialiști în vederea

dirii muzeului, deși aceasta a depins de 
decizia sa până în momentul în care a

organizării viitoarei expoziții. Sunt 
convins că și litigiul cu privire la clădi-
rea muzeului va avea același deznodă
mânt și în câteva luni vom putea 
deschide muzeul”, declară directorul 
Daniel Andronache.

Crai și Cazacu, 
prezumtivii vinovați 
de situație

Actualul director al MINVEST 
declară că se va face plângere penală 
împotriva fostului director, Pompiliu 
Crai, care este acuzat de neglijență în 
serviciu. Motivul ar fi că fostul director 
nu a inițat acțiunea de întăbulare a clă- 

declarat falimentul filialei BRADMIN.
Pe de altă parte, Georgeta Dul

gheru, inginer geolog și fost custode la 
muzeul brădean, îl acuză pe Florin Ca
zacu, primarul Bradului, de faptul că 
MINVEST nu dispune de toate actele 
privind proprietatea muzeului". Cazacu 
s-a opus oricărei încercări de întăbulare 
a clădirii, datorită rivalității cu Pompi
liu Crai și cu unul dintre foștii directori 
ai BRADMIN, susține Dulgheru.

Iulian Radu 
Marcel Bot

Biroul primarului 
e mai important decât muzeul

Primarul Florin Cazacu și-a mutat cortul populist prin 
care înțelege să își manifeste grija fyță de bunurile patrimo
niale ale muzeului în fața Casei de Cultură din Brad. „Cortu- 
rarul” Cazacu nu s-a învrednicit să cumpere clădirea 
muzeului, în schimb a cumpărat fostul sediu administrativ al 
BRADMIN. Acesta a fost adjudecat prin licitație publică, de la 
același lichidator, contra sumei de 8,4 miliarde lei vechi. Clă
direa va deveni noul sediu al Primăriei Brad, deoarece în ac
tuala locație instituția are de o lună statutul de chiriaș.
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Pentru alegerile prezidențiale au fost organizate 21.207 secții de votare. Ministerul 
& Administrației și Internelor estimează că vor fi necesare aproape 22 milioane de 

buletine de vot și peste 18 milioane de timbre autocolante.

Antonescu președinte, Patriciu premier
Președintele PNL, Crin Antonescu, a 
declarat miercuri, răspunzând unei în
trebări, că l-ar propune pe Dinu Patri
ciu pentru funcția de prim-ministru în 
timpul mandatului său de cinci ani, 
dacă ar ajunge președinte, menționând 
însă că nu în această toamnă, când op
țiunea sa clară este Klaus Iohannis.

întrebat, într-o emisiune difuzată de An
tena 3, dacă l-ar propune vreodată pe Dinu Patri
ciu ca premier în mandatul de cinci ani, dacă va 
ajunge președinte, Crin Antonescu a răspuns afir
mativ, menționând că Patriciu se poate califica 
pentru această funcție, dar subliniind că opțiunea 
sa este în acest moment Klaus Iohannis. "Da, l-aș 
propune, nu îl voi propune acum, e clară opțiunea 
mea, e Klauslohannis, dar Dinu Patriciu, asemeni 
altor oameni din România din zona de afaceri, 
într-un moment sau altul, sau din partidele poli
tice, pot să se califice, respectând condițiile con
stituționale pentru funcția de prim-ministru. Dinu 
Patriciu este un cetățean al României, personaj im
portant în economia românească, e un om cu re
lații internaționale, cu un anumit prestigiu, care nu 
văd de ce ar fi sub interdicție pentru vreodată po
sibilitatea de a fi prim-ministru. Nu e cazul, cate
goric, acum, opțiunea mea este fermă și o voi 
îndeplini, ea se numește Klaus Johannis", a spus 
Antonescu.

Cum vede Antonescu 
guvernul

întrebat ce rol ar putea avea Călin Popescu 
Tăriceanu, liderul PNL a menționat că fostul pre
mier ar fi "în aceeași situație cu Patriciu". "E în 
aceeași situație cu Dinu Patriciu. Tăriceanu va 
avea un rol în continuare în politica românească , 
în PNL, am spus, de pildă, alăturându-1 cu Roman, 

Severin, că putea fi o ipoteză pentru comisar eu
ropean - nu dorește. Cred că va avea un rol în po
litica românească și de PNL, nu legat direct de 
mine, dacă ajung președinte", a menționat libera
lul. Antonescu a mai spus, ca răspuns la altă între
bare, că ar fi fericit să aibă lângă el anumiți 
oameni ca și consilieri, precum "Andrei Marga 
pentru educație, Comeliu Dobrițoiu pentru apă
rare, Renate Weber și Marian Nazat pentru pro
bleme de justiție, de ordine publică"Aș fi fericit 
ca acești oameni să fie alături de mine și într-o 

formă sau alta voi căuta sfatul și competența loi 
și le voi pune în valoare. Sunt oameni care po 
face și altceva, nu e vorba că am făcut vreo înțe 
legere. Nu am pus căruța înaintea boilor", a spus 
Antonescu.

Klaus Iohannis premier
- prioritatea lui Crin

întrebat care este primul lucru pe care l-a 
face ca președinte, Crin Antonescu a spus că l-a 
desemna pe Klaus Iohannis premier. "Evident a 
începe consultările cu această ipoteză în minte 
pentru desemarea unui prim-ministru. Cred că îi 
România după 6 decembrie chiar trebuie să se în 
tâmple încă o revoluție, pașnică, dar de data ast 
până la capăt, în domeniul economic, instituțional 
comportamentului oamenilor politici și al inșj'tu 
țiilor. Conform Constituției noastre, președintei 
fără prim-ministru poate face puține lucruri, mai 
și multe scandaluri, dar puține lucruri de creație 
Premierul fără președinte, atacat și blocat mere, 
de președinte, iarăși are o problemă. Dar nu vă im 
aginați câte lucruri pot să facă un premier și u 
președinte dacă au o acțiune convergentă. Ei pc 
modifica în bine foarte multe lucruri în societate 
românească și în sensul acesta pe mine mă i e 
sează o majoritate care să fie dispusă la ace; 
efort", a spus Antonescu.

Onțan^ajost exclus 
clin PSD

Vicepreședințd^mgricLin
Joe Biden la CorrWeni

Consiliul municipal al PSD Bucu
rești a decis, miercuri seară, în unanimi
tate, excluderea din partid a primarului 
Sectorului 2, Neculai Onțanu. Informația 
a fost confirmată de președintele PSD 
București, Marian Vanghelie. Neculai 
Onțanu a fost exclus din PSD pentru că 
și-a declarat susținerea pentru Traian Bă- 
sescu în campania pentru alegerile preze- 
dențiale.

Liderul PSD București, Marian 
Vanghelie, a declarat că l-a sunat de trei 
zile pe Onțanu pentru a-i spune că do
rește să facă echipă în continuare, dar că 
acesta nu i-a răspuns la apel. Vanghelie a 
precizat că, din punctul său de vedere, 
Onțanu ar fi fost ales miercuri președinte

executiv al PSD București, funcție pe care o deținea și al cărei mandat a ex
pirat, dacă nu decidea să își declare sprijinul pentru Băsescu. El a arătat că 
deținea de o lună informația potrivit căreia Onțanu era supus unor "presiuni", 
"inclusiv din partea lui Traian Băsescu" și a adus în discuție inaugurarea bi
sericii din curtea Palatului Cotroceni, unde au participat și au avut o conver
sație Traian Băsesu, Neculai Onțanu, Anca Boagiu, Gabriel Oprea și Anghel 
lordănescu.

Președintele Traian Băsescu l-a primit ieri la Palatul Co
troceni pe vicepreședintele american, Joe Biden, aflat în vizită ofi
cială în România. Ceremonia primirii a avut loc în Holul de 
Onoare al Palatului Cotroceni, cei doi făcând o fotografie oficială. 
Băsescu i-a urat lui Biden "bun venit" în România, iar oficialul 
american s-a declarat încântat de faptul că se află la București. 
Primirea a fost urmată de convorbiri între cele două delegații, din 
cea română făcând parte inclusiv ministrul Economiei, Adriean 
Videanu.

Biden i-a urat lui Videanu succes, ca ministru al Econo
miei, în acestă perioadă, menționând că acesta are "o misiune di
ficilă".

Conform unui anunț de presă al Administrației Preziden
țiale, agenda discuțiilor va cuprinde subiecte prioritare ale parte- 
neriatului strategic româno-american, precum și teme de 
actualitate de pe agenda internațională.

Președintele Traian Băsescu a apreciat, miercuri seară, la 
TVR1, că vizita vicepreședintelui SUA, Joe Biden, este un semnal 
extrem de pozitiv și demonstrează că este o minciună faptul că se 
vorbește despre izolarea României pe plan internațional. Biden va 
avea întrevederi și cu premierul în exercițiu Emil Boc, precum și 
liderii PSD și PNL, Mircea Geoană, respectiv Crin Antonescu.

A început campania electorală
Șapte excluși din PSD

Vanghelie a arătat că, în afara lui Onțanu, din PSD au mai fost excluse 
încă alte șase persoane, printre care și fostul consilier personal al lui Adrian 
Năstase Anca Alexandrescu, aceasta făcând parte, în prezent, din staff-ul de 
campanie al candidatului independent la Președinție Sorin Oprescu. "Am ex
clus încă șase persoane, care vor să facă în altă parte campanie. Le-am dat la 
pachet cu Onțanu", a spus Vanghelie. El a arătat că miercuri Consiliul muni
cipal al PSD București l-a aids în funcția de președinte executiv pe Bogdan 
Georgescu, fost vicepreședinte al AVAS.

Totodată, în ședința de miercuri au fost aleși și vicepreședinții PSD 
București Corina Dănilă, Florian Popa, Ion Glagu și Milică Boaje, în timp ce 
Luminița Anghel a fost aleasă pentru postul de secretar.

Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Neculai Onțanu, a anunțat, miercuri, 
că se alătură celor care sprijină candidatura lui Traian Băsescu pentru un nou 
mandat de președinte al României.

Președintele PSD, Mircea Geoană, i-a comunicat, marți, primarului 
Sectorului 2, Neculai Onțanu, că va fi exclus din PSD dacă nu revine rapid 
asupra declarației de susținere a lui Traian Băsescu.

Campania electorală pentru prezidențiale începe în 
noaptea de joi spre vineri, la ora 0.00, anunță, joi, Bi
roul Electoral Central (BEC), în vreme ce, potrivit ca
lendarului electoral stabilit prin hotărâre de guvern, 
depunerea candidaturilor este posibilă până vineri la 
ora 24.00.

Conform Legii 370 din 2004 pentru alegerea preșe
dintelui României, campania electorală "începe cu 30 de

zile înainte de data alegerilor" și se încheie "în diminet 
zilei de sâmbătă de dinaintea datei alegerilor, la ora 7.0C 

Articolul 9 al aceleiași legi, cel care reglementea 
depunerea candidaturilor, prevede că propunerile de can< 
dați se depun la BEC "cel mai târziu cu 30 de zile înair 
de data alegerilor".

Hotărârea de guvern care stabilește calendarul al 
gerilor precizează însă că depunerea candidaturilor se pot 
face "cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerile' 
adăugând însă termenul-limită de vineri, 23 octombi 
2009, ora 24.00.

Primul tur al alegerilor pentru desemnarea președ: 
telui României va avea loc pe 22 noiembrie, cel de-al doi! 
tur fiind programat pentru 6 decembrie.

Până acum s-au înscris în cursa electorală șapte ct 
didați - Traian Băsescu, Mircea Geoană, Crin Antonesc 
CV Tudor, Kelemen Hunor, Gigi Becali și Constantin Nii 
Potârcă. Vineri, este anunțată înscrierea lui Sorin Oprest
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Din totalul de 110 tone de heroină afgană care ajung anual în Europa, circa 80% (85 de tone) sunt 
aduse pe ruta balcanică. Restul vine prin Rusia (Asia Centrală-Rusia), pe ruta Mării Negre (Iran-Azer- 

& baidjan-Georgia-Marea Neagră), prin Pakistan (cu avionul), Africa (pe cale maritimă și aeriană) și 
Asia de Sud-Est (pe cale aeriană).

Iranul trebuie să semneze azi proiectul nuclear
Negocierile dintre Iran și trei puteri 
mondiale despre programul nuclear 
al Teheranului s-au încheiat mier
curi, iar un proiect de acord a fost 
trimis tuturor părților pentru a fi 
aprobat până azi, arăta directorul ge
neral al Agenției Internaționale pen
tru Energie Atomică, Mohamed 
ElBaradei
Discuțiile de la Viena, menite a de- 
tensiona tensiunile globale legate de 
o posibilă dezvoltare a armei atomice 
de către Iran, au implicat ONU, 
SUA, Rusia și Franța.

După întâlniri nu au existat relatări 
dbspre natura exactă a proiectului de acord, 
dar se apreciază că va cuprinde exportul de 
către Iran al uraniului spre Rusia și Franța. 
Acesta va fi îmbogățit în Rusia și apoi tri
mis în Franța pentru a fi pregătit pentru a 
fi folosit la reactorul iranian.

Uraniul nu va putea fi folosit la 
crearea bombei nucleare. Iran se află sub 
i >erirea a Consiliului de Securitate al 
DNU pentru refuzul său de a opri îmbogă

țirea uraniului.
Deși actualul proiect ar include și 

implicarea Franței, care va primi o cotă de 
uraniul iranian, Teheran a subliniat de ne
numărate ori în trecut că nu dorește impli
carea Parisului. Acesta este motivul pentru 
care se pare a se fi ajuns la un compromis 
în care Franța va subcontracta de la Rusia.

"Iran nu a semnat niciun acord des
pre satisfacerea necesarului de combustibil 
al reactorului din Teheran". Se mai rela
tează că Iran va decide în funcție de inte
resele sale naționale.

Conform unor informări de presă, 
Iran ar trebui să predea peste 1.200 kilo
grame de uraniu slab îmbogățit.

Aceasta ar mai reduce temerile des
pre programul nuclear, deoarece se apre
ciază că este nevoie de circa 1.000 
kilograme de uraniu slab îmbogățit pentru 
a produce uraniu pentru armele atomice.

Ministrul francez de Externe Ber
nard Kouchner a subliniat că dacă Teheran 
acceptă acordul trebuie să îl respecte până 
la finele anului, altfel comunitatea interna
țională nu va ceda.

Medvedev dorește
privatizarea companiilor de stat

H 2% din heroina ce tranzitează
■ România este confiscată

Președintele rus Dmitri Medvedev a declarat că socie- 
ățile de stat care lucrează în industrii competitive ar putea 
ransformate în societăți mixte. Liderul rus a vorbit la o con- 
erință cu oamenii de afaceri, axată pe măsurile necesare pen- 
ru modernizarea economiei și depășirea crizei.

Corporațiile guvernamentale au fost create pe vremea 
reședinției lui Vladimir Putin, pentru implementarea puterii 
uvemului în anumite domenii. Acum acestea operează în con- 

,ia de mașini (Russian Technology Corp.), energie nu- 
leară (Rosatom), nano-tehnologie (Rosnano), construcții, 
ectorul financiar, dar și în construcția de avioane, nave sau ai

30% din heroina afgană ajunge în Europa, în special pe ruta 
balcanică, ce pornește din Iran. Următorul punct important 
pe această rută este Turcia, de unde narcoticele sunt trimise 
către Bulgaria, Grecia, Albania și România. Majoritatea im
porturilor turce de heroină provin din republica islamică, 
deși o cantitate mică este adusă și din Siria.

Acestea au fost adesea criticate pentru lipsa de transparență. „Cred că am pierdut la un moment dat controlul asupra 
tființării întreprinderilor publice. Asta nu înseamnă că trebuie să se închidă mâine. Vor continua să funcționeze, însă, în 
ele din urmă, se va pune întrebarea: le vom privatiza sau le vom lichida?”, a spus președintele rus. „Companiile publice 
are au fost create pentru o anume perioadă și care trăiesc acum numai datorită fondurilor de stat trebuie pur și simplu să 
ispară. în schimb, cele care încă mai sunt necesare vot trebui să își schimbe structura juridică. Nu avem nevoie de astfel 
e structuri”, a explicat președintele rus.

T

lurnul Eiffel la 120 de ani
Cu ocazia celei de-a 120-a aniversări, gigantul de metal ce ve

ghează capitala Franței oferă un spectacol de lumini seară de seară, din 
22 octombrie și până pe 31 decembrie.

Spectacolul va avea loc zi de zi, de la orele 20, 21, 22 și 23. 
Timp de 12 minute, fațada dinspre Trocadero a Turnului Eiffel va fi 
îmbrăcată în lumini, în timp ce lumina proiectată pe restul celor 3 laturi 
ale monumentului va varia pentru a acompania spectacolul. Fiecare 
dintre momente va debuta cu un intrd de lumini dinamice care evocă 
extraordinarul șantier existent în momentul înălțării turnului. Ulterior, 
ploi de lumini, decupaje făcute pe straturi, efecte stroboscopice și ames
tecuri de culori vor aduce omagiu colosalei arhitecturii de fier de pe 
malul Senei, se arată pe site-ul tour-eiffel.fr. Pentru spectacol au fost 
pregătite pentru instalare 400 de proiectoare cu LED-uri în trei culori. 
Explozia de lumină pe care o va oferi Tumul Eiffel începând de azi 
este realizată cu sprijinul Citroen, care împlinește, la rându-i, 90 de ani 
și care își va prezenta cu această ocazie noul model C3. întreg specta
colul va fi retransmis pe site-ul oficial al producătorului de automobile, 
citroen.com.

în primăvara acestui an, o echipă de muncitori, din care au făcut 
parte și trei români, au revopsit Tumul în maro, operațiune care se re
petă la fiecare șapte ani. Inginerul Gustave Eiffel dorea să-l vopsească 
la inaugurare în roșu, însă trei ani mai târziu s-a decis asupra culorii

iro. Eiffel este cel care a dorit, de altfel, ca tumul să fie revopsit o dată la șapte ani. Tumul atrage an de an, 2 milioane de 
'.itatori.

Din totalul de 110 tone de heroină afgană care ajung anual în Europa, 
circa 80% (85 de tone) sunt aduse pe ruta balcanică. Restul vine prin Rusia 
(Asia Centrală-Rusia), pe ruta Mării Negre (Iran-Azerbaidjan-Georgia-Marea 
Neagră), prin Pakistan (cu avionul), Africa (pe cale maritimă și aeriană) și 
Asia de Sud-Est (pe cale aeriană). în ultimii ani, probabil din cauza instabili
tății din ce în ce mai mari din Caucaz, traficul de heroină pe ruta Mării Negre 
a luat amploare.

ONUDC subliniază că țările din Europa de Sud-Est, inclusiv state 
membre NATO precum România, Grecia și Bulgaria, interceptează mai puțin 
de 2% din cantitatea de heroină care le tranzitează. Astfel, în condițiile în care 
cantitatea de heroină și morfină transportată în Europa de Sud-Est anual este 
estimată la 90 de tone, autoritățile reușesc să confiște numai 1,5 tone, în medie, 
între 2002 și 2006, autoritățile române au confiscat 180 de kilograme de he
roină, adică 2% din cantitatea totală confiscată în Europa.

în ceea ce privește consumul de heroină, în România există 23.940 de 
utilizatori, care consumă 730 de kilograme de heroină, respectiv 1 % din con
sumul total din Europa, arată raportul ONUDC publicat la Viena. Cantitățile 
enorme de opiu produse în Afganistan au provocat moartea mai multor per
soane în Occident decât războiul purtat de NATO în această țară, a anunțat 
miercuri Oficiul ONU împotriva Drogurilor și Crimei (ONUDC), făcând apel 
la intensificarea luptei împotriva acestui fenomen.

eiffel.fr
citroen.com
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Mică 
publicitate

închiriez urgent 
spațiu comercial, 
2500 mp, în Deva, 
pentru producție 

sau depozit, 
are toate utilitățile 

și dotările necesare.
Tel. 0745.595.045

Vând goblenul 
„PRIMĂVARA”, 

pentru cusut, 
dimensiune 20 x 25 cm.

Preț de fabrică 
17,50 ron, negociabil. 

Informații 
la tel. 0254-228 748.

PASTREAZA VIU ZÂMBETUL FAMILIEITAU
ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CO Șl GPL
Tel: 0354 408887; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 408887

IP*
S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?

h Deva, Calea Zarandului ISO (DN7)
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Vând apartament
2 camere, parter, 
bloc de cărămidă, 

contorizat în totalitate, 
localitatea Simeria.

Preț 80.000 ron. 
Aleea Neptun, bl.

35, sc. C, ap. 30, Deva.

Facem contracte 
pentru firme cu 

Vă oferim: i KEDUCERE~
• PERSONAL DE 20%

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice 
’ persone juritice

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon, 

[ LA 7 SPÂLArT
UNA GRATIS

Program de funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: 09.00-15.00

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Telefon: 0761 - 973.940

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

12 luni - 108 lei

3onus:
- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la ale- 

ere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau lOanun- 
jri de mică publicitate

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit sațiu 
ublicitar, dimensiuneal/4 sau 20 anunțuri de mică publicitate

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

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 iei

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

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329

INFDiWEDIA
Organizăm cursuri de calificare - recalificare 

și medierea muncii, 
în următoarele domenii:

- 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: 0254/217 310

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.

1
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)
4

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

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

Sc.

Semnătura

a

a
ii

aa

a

aa

a

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



DFB va spori securitatea în jurul hotelului (le cinci stele în care va fi cazată delegația germană, 
forul intenționând să angajeze, în acest sens, 20 de persoane în plus față de ceea ce va asigura
BaySecur.

Sport
t ineri, 23 octombrie 2000

Cei mai buni marcatori din istoria
cupelor europene

Atacantul echipei Real Madrid, Raul Gonzalez, l-a egalat pe Filippo Inzaghi în fruntea clasamentului celor mai buni 
marcatori din istoria cupelor europene, cu 68 de reușite, ultima înregistrată la meciul de miercuri, cu AC Milan, din Liga 
Campionilor, scor 2-3. Raul a înscris în minutul 19 al partidei de la Madrid, în care Inzaghi a jucat o oră a AC Milan, însă 
nu a reușit să trimită mingea în poartă.

Clasamentul celor mai buni marcatori din istoria cupelor europene:

1. Filippo Inzaghi (AC Milan) 68
2. Raul (Real Madrid) 68
3. Gerd Muller (*) 62
4. Andrei Șevcenko (Dinamo Kiev) 61
5. Ruud van Nistelrooy (Real Madrid) 60
6. Thierry Henry (FC Barcelona) 59 
Henrik Larsson (*) 59
8. Eusebio (*) 54
9. Alessandro Del Piero (Juventus) 51
10. Alfredo Di Stefano (*) 50.

Clasamentul celor mai buni marcatori din 
istoria Ligii Campionilor:

1. Raul (Real Madrid) 66
2. Ruud van Nistelrooy (Real Madrid) 60
3. Andrei Șevcenko (Dinamo Kiev) 56
4. Thierry Henry (FC Barcelona) 51
5. Alfredo Di Stefano (*) 49
6. Filippo Inzaghi (ACMilan) 48
7. Eusebio (*) 47
8. Alessandro Del Piero (Juventus) 44. 
(*) - Jucători retrași din activitate

Fotbaliștii germani vor
purta veste antiglonț 
în Africa de Sud

Jucătorii lotului german care va face deplasarea la turneul final al 
Cupei Mondiale din Africa de Sud vor purta veste antiglonț, în cazul în care 
se vor îndepărta de cantonamentul de lângă Pretoria, informează publicația 
britanică Sky News.

"Posibilitatea ca jucătorii să se îndepărteze de hotelul la care vor sta 
trebuie menținută la minimum. Altfel, ei vor fi însoțiți de gărzi de corp și 
vor purta veste antiglonț", a explicat Gunter Schnelle, de la BaySecur, firma 
responsabilă cu securitatea în cadrul Federației Germane de Fotbal (DFB).

DFB va spori securitatea în jurul hotelului de cinci stele în care va fi 
cazată delegația germană, forul intenționând să angajeze, în acest sens, 20 
de persoane în plus față de ceea ce va asigura BaySecur.

"Din cauza ratei criminalității în Africa de Sud, DFB nu își va asur 
niciun risc. Vom folosi mai mult personal decât în mod obișnuit", a declaim, 
șeful federației pe probleme de securitate, Helmut Spahn. Acesta va petrece 
patru zile în Africa de Sud, pentru a analiza cele mai potrivite măsuri de se
curitate care vor fi luate pentru delegația federației, dar și pentru reprezen
tanții mass-media din Germania.

Spahn a mai menționat că DFB este în discuții cu poliția federală din 
Germania, pentru o eventuală colaborare la turneul final.

Cupa Mondială din 2010 se va disputa în perioada 11 iunie - 11 iulie 
2010.

Complexul 
turistic

f

Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafața totală de peste 
100.000 de metri patrați pentru 
pescuit crap, somn $i țalâu.

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane in 10 apartamente 
ți 10 camere duble (cu doua 
paturi de o persoană) 

Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
românești ți internaționale 

Sală de conferințe de 45 de 
locuri, dotată cu videoproiector 
ji Internet de mare viteză

Piscină acoperită cu o suprafață 
de SOmp. Apa este încălzită 
la 30 de grade.

Saună

Telefoane: 0254.264.038
Si 0254.264.039

Wcb: www.stcauamurcsului.ro, 
E mail: officc<9'stcauamurcsului.ro

http://www.stcauamurcsului.ro
stcauamurcsului.ro

