
COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI

Biniioteca Județeană I
fOVID DF.NSUS1AHU" - Deva | 

OEPOZiT-LEGAL 

t Inv.

Campania de vaccinare 
antigripală 
a fost amânată
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Succes pentru șahul devean
Echipa Clubului de Șah Deva a obținut promo

varea în Divizia A, după un parcurs fără prea mari 
emoții al sportivilor noștri. Divizia B a Campiona
tului Național la Șah pe echipe s-a desfășurat anul 
acesta la Sighetu Marmației, în perioada 21-25 oc
tombrie, cu participarea a 12 echipe, pe parcursul a 
șapte runde.

ADMINISTRAȚIE PAGINA 5

Consiliul Județean Hunedoara are pregătit pro
iectul e-guvemare care va facilita accesul gratuit al 
tuturor cetățenilor interesați să acceseze informațiile 
stocate pe internet, în special cele care sunt de ajutor 
pentru libera circulație a forței de muncă și informa
rea la zi privind politicile comunitare din toate do
meniile.

Istoria autentică
își reintră în drepturi

IMSmmMm
O sută de brădeni rămân 
sub restricție de circulație

Cu puțin timp în urmă, Glasul Hunedoarei in
forma despre situația conflictuală existentă în Brad, 
între locuitorii de pe străzile’ George Coșbuc, Teilor, 
Decebal, Luncii și Eroilor și câțiva vecini de pe strada 

talului, care le-au blocat accesul spre locuințe. Oa- 
r snii spun că blocarea drumului s-a făcut de câțiva 
proprietari de pe strada Spitalului, care au amplasat 
stâlpi și semne de circulație în zonă.
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EVENIMENT i
Jandarmi hunedoreni 
la exerciții în Italia
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■
„ADIVEST” scoate bani 
din fiecare POR

Biserica ortodoxă cu hramul „Sfân
tul Nicolae” din Ribița este un edificiu 
construit din blocuri de piatră brută, de 
plan bizantin cu elemente constructive 
gotice, precum portalul vestic profilat 
în arc frânt sau fereastra de pe latura su
dică, în vreme ce fereastra circulară a 
altarului ilustrează tradiții mai vechi, 
romanice. Biserica este tăvănită cu 
scânduri de lemn, iar pereții sunt aco- 
periți cu o valoroasă pictură, realizată 
de un zugrav al cărui nume nu s-a păs
trat. Edificiul a fost ridicat pe la înce
putul veacului al XV-leș de către cnezii 
locali, respectiv frații Vladislav, Matia 
și Miclăuș, drept mulțumire pentru re
cuperarea moștenirii pierdute de către 
tatăl lor Vladislav în urma unei dispute 
cu regele Sigismund de Luxemburg. Bi
serica a fost sfințită la 1.414, după cum 
reiese din lectura textului pisaniei.

Pictura murală cuprinde un canon 
iconografic complet, dar și imagini care 
ilustrează conducerea laică. Din progra
mul iconografic se remarcă cele câteva 
reprezentări de excepție, considerate 
printre cele mai frumoase realizări din 
pictura religioasă românească: Iisus 
Pantocrator pictat pe iconostas, Arhan
ghelul Mihail din altar, Sfântul Nicolae 
și Sfânta Paraschiva. Pe peretele nordic 
sunt pictați cei trei regi sfinți ai Unga
riei: Ștefan, Ladislau și Emeric. Tot 
acolo se pare că a existat o scriere care 
atesta faptul că biserica a fost ridicată 
în vremea papei Grigorie (papa Grigore 
al XH-lea n.n.) și sub Anastasie, vlădică 
ortodox al Mitropoliei Severinului.

MONDEN

Corina Dănilă o înlocuiește 
pe Mihaela Rădulescu

după-amiaza că nu au cvorumul nece
sar aprobării proiectelor care țineau de 
arderea, într-o formă ecologică, a gu-

Evenimentul k de Alexandru Avram
zilei

Politica dăunează 
grav comunității

Astăzi, Consiliul local Petrila ar putea 
fi dizolvat, dacă pesediștii refuză să participe 
la ședința de Consiliu. Pentru a doua oară în 
decurs de câteva zile, sala de ședințe a Pri
măriei Petrila nu a văzut picioruș de pesedist. 
întruniți la o “ședință de îndată”, prin care se 
dorea trecerea unor proiecte boicotate de 
consilierii social-democrați la ședința de 
Consiliu local de la începutul săptămânii tre
cute, consilierii democrat-liberali, naționali- 
liberali și peremiști s-au trezit vineri 

noaielor menajere de pe raza orașului 
și transformarea lor în energie electrică 
și termică.

O firmă cu componență italiană 
vrea să ridice la Petrila un incinerator 
de deșeuri care vor fi transformate în 

energie termică și electrică. Consiliul Local 
Petrila trebuie să pună la dispoziție doar te
renul și se va alege și cu 20 la sută din profit, 
estimat la 10 milioane de euro pe an. “Am 
explicat de două ori proiectul, dar se blo
chează din cauza unor interese de grup. 
Avem proiecte pe Suceava, Caraș și aici în 
Valea Jiului. Este o investiție de 85 de mi
lioane de euro prin finanțare de la Bruxelles 
și fonduri private. Finanțarea o suportăm noi 
și tot noi vom declasifica deșeurile și vom 

produce energie termică și electrică. Nu mai 
există nicio investiție de genul acesta în țară. 
Urgența mare este că vrem să depunem pro
iectul spre finanțare la 1 noiembrie și trebuie 
înființate două societăți în parteneriat cu 
Consiliul local: ei terenul și deșeurile, noi fi
nanțarea, tehnica, proiectul, implementarea”, 
a declarat Dan Băjenescu, reprezentantul 
Green Line.

Pesediștii boicotează proiectul pe 
motiv că ar fi ceva în neregulă cu terenul pe 
care se va construi incineratorul. Președintele 
PSD Petrila, Dumitru Răscolean, spune că 
formațiunea pe care o reprezintă nu va vota 
proiectul în forma inițială, pentru că “nu vom 
vota la comandă, cum dorește Păducel în ul
timul timp”. Orgoliile și încrâncenarea poli
tică duc astfel în derizoriu un proiect de mare 
importanță pentru comunitatea locală.
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=£> Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei
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Ingrediente:

150 g ardei iute roșu, 6 lin
gurițe coriandru, 6 lingurițe chi- 
men, 5 lingurițe piper, 2,5 
lingurițe hei (cardamon), 20-24 
căței de usturoi, 2 lingurițe sare, 
450 g pătrunjel verde tocat.

Mod de preparare:

Se toacă cu blenderul pă
trunjelul, usturoiul și ardeiul. 
Se amestecă cu condimentele și 
se diluează cu apa. Se dă la 
rece.

Se servește la fripturi, cu 
shaworma sau falafel.

Timp de preparare: 30 min.
Porții: 6

Infertile
Vă anunțăm că marți 

27.10.2009 în intervalul orar 08.00 
— 18.00 va fi întreruptă furnizarea 
apei potabile în municipiul Hune
doara după cum urmează:

- strada Eliberării, P-ța Eli
berării, strada Mărțișorului, bd. 
1848, str. Alexandru Vlahuță, str. 
I.L Caragiale, str. Gheorghe Lazăr, 
str. Ghe. Topârceanu, str. Viorele 
(parțial)

- agenți afectați - grădinița 
și creșa din zona O.M, strada Ion 
Luca Caragiale.

întreruperea este cauzată de 
efectuarea conexiunii rețelei noi de 
pe strada Vlahuță.

Amplasarea 
radarelor

► DN 68 Hațeg - Totești
► DN 68 Păclișa - Sarmizegetusa
► DN68 și DN 66 Hațeg
► DN 66 Sântămărie Ori ea - Baru 
Mare
► DN 66 Călan - Băcia

• ► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sân- 
tuhalm
► 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, Să- 
cămaș
► Lupeni pe DN 66A și B-dul Ni- 
colae Titulescu

► HOROSCOP
Este o zi foarte bună în ceea ce privește contul tău bancar. Iți ge

stionezi banii cu multă luciditate și iei decizii bune. Dacă vrei să 
faci unele schimbări prin casă, ar trebui să vorbești cu familia. Nu 
încerca să te impui cu orice preț, deoarece lucrurile pot să o ia 
razna.

Situația bancară nu este tocmai roz. Se poate să ai astăzi câteva 
surprize neplăcute. Relația de cuplu este aducătoare de satisfacții. 
Dacă ai întâlnit pe cineva de curând, noua relație devine din ce în 
ce mai promițătoare, mai ales dacă lași trecutul în urmă și privești 
numai spre prezent și viitor. Familia are nevoie de tine.

în plan profesional, trebuie să-ți stabilești un scop foarte clar, 
pentru că lucrurile să se desfășoare așa cum dorești. Nu este loc de 
erori și nici de aspecte confuze. Viața de cuplu îți aduce satisfacții 
simple. în domeniul financiar, ar fi bine să ceri sfatul unui specia
list înpinte să faci un pas important.

Te descurci într-un mod magistral în plan profesional. Aceste 
succese dobândite îți readuc încrederea și optimismul. Acasă lu
crurile sunt liniștite, astfel încât apuci să te relaxezi, în compania 
celor dragi. Dacă ai cunoscut pe cineva recent, este o zi bună pen
tru a te apropia de ea și a pune bazele unei noi relații.

Dacă ești singur de multă vreme și ți-ai cam pierdut speranța să 
găsești persoana potrivită, astăzi poți avea parte de o surpriză de 
proporții. în cazul în care trebuie să închei o afacere importantă, 
este bine să fii prudent și să ceri sfatul unui specialist, dacă acest 
lucru este necesar. In plan profesional, ai de luptat cu câteva pro
bleme care apar pe parcurs.

Ești hotărât să duci la bun sfârșit ceea ce ai început, în plan pro
fesional. îți consolidezi poziția profesională, iar situația devine 
acum mult mai stabilă. Acasă, în schimb, îți este destul de greu să 
te înțelegi cu familia. Va trebui să ai foarte multă răbdare și să eli
mini eventualele conflicte.

!► Bancurile zilei
© © ©

Un maniac intră într-un restau
rant McDonalds și întreabă:

- Care este cel mai bun meniu?
- BigMac.
- Dar ce placă de bază are?

© © ©
Cum se numesc circuitele unui 

calculator aruncat pe geam? Dezin
tegrate...

© © ©
De ce este un computer mai pre

ferabil unei femei?
1. este întotdeauna acolo;
2. orice îi cumperi vei folosi tu;
3. nu se supără dacă îl neglijezi;
4. nu este o problemă deosebită 

dacă prietenii îți fososesc calculato
rul;

5. este ușor de aprins.

© © ©
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Chiar dacă situația financiară este stabilă, nu înseamnă că nu se 
pot întâmpla și lucruri negative. De aceea trebuie să te gândești 
foarte bine pe ce dai banii. In relația de cuplu ești agitat și nervos, 
însă tot ceea ce reușești să faci este să agiți apele și mai tare. Par
tenerul de viață răspunde în același fel, prin urmare, prudență!

Este o zi bună pentru călătorii, pentru că astfel ieși din mediul 
tău obișnuit și cunoști alți oameni. Nu înseamnă că trebuie să fii 
foarte deschis. Prudența nu strică niciodată. Ai atâtea proiecte și 
un program atât de încărcat, încât iți este greu să-ți faci și treaba 
de la serviciu și să te ocupi și de treburile tale personale.

Te gândești foarte serios la planurile tale profesionale, pe care le 
pui la punct, cu multă răbdare pentru detalii. Lucrurile încep să se 
miște în direcția dorită. în privința situației financiare, nu este o 
idee bună să-ți faci acum un cadou costisitor. Trebuie să te gân
dești foarte bine pe ce dai banii.

Este o zi bună pentru a te ocupa de planurile profesionale, în 
special de acelea făcute pe termen lung. Relațiile cu străinaătea se 
dovedesc utile. Se poate să faci o călătorie în interes de afaceri. 
Cineva din familie are nevoie de sprijinul tău, astfel încât trebuie 
să-ți faci timp pentru aceasta.

Dacă ai avut grijă de bani, atunci nu ar trebui să întâmpini pro
bleme. Poți chiar să găsești soluții pentru a-ți îmbunătăți situația 
financiară, in relația de cuplu, îți înțelegi mai bine partenerul dr 
viață. In cazul în care ești singur, trebuie să faci și tu eforturi pen 
tru a cunoaște mai multă lume.

Când crezi cu toată ființa în ceva, îți exprimi punctul de vedere 
chiar dacă acest lucru alarmează pe toată lumea și chiar dacă pro
voci discuții. Unii te admiră pentru curajul tău. In viața personală 
simți nevoia de mai multă libertate și responsabilitățile familiale te 
apasă. Poți însă să fii suficient de abil pentru a rezolva totul într- 
un mod amiabil.

Bill Gates e judecat pentru biga
mie. El spune:

- Dacă trăiești cu două femei nu 
înseamnă bigamie, ci multitasking...

© © ©
Cum se cheamă un procesor Athlon 

la 1,2 GHz ce funcționează de 9 minute 
fără cooler? Un procesor ars de 8,5 mi
nute.

© © ©
Doi programatori într-un bar:

- Vezi tipa aia? Vezi ce "properties" 
are?

- Da. Am "testat-o" aseară... este 
read-only.

© © ©
întrebare la radio Kabul:
- Este adevărat că Osama Bin 

(Laden) este rudă cu Recycle Bin?

© © ©
De la ce vine acronimul LOTUS?

Let Only The Users Suffer.
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k Oamenii spun că blocarea drumului s-a făcut de câțiva proprietari de pe strada Spitalului, 
care au amplasat stâlpi și semne de circulație în zonă.

cj> La Brad minoritatea nu se supune majorității

O sută de brădeni rămân sub restricție
de circulație

9
pe strada Spitalului, care au 
amplasat stâlpi și semne de cir
culație în zonă.

Cu puțin timp în urmă, Glasul 
Hunedoarei informa despre si
tuația conflictuală existentă în 
Brad, între locuitorii de pe 
străzile George Coșbuc, Teilor, 
Decebal, Luncii și Eroilor și 
câțiva vecini de pe strada Spi
talului, care le-au blocat acce
sul spre locuințe. Oamenii 
spun că blocarea drumului s-a 
făcut de câțiva proprietari de

Succes pentru șahul devean
Echipa Clubului de Șah 
Deva a obținut promova
rea în Divizia A, după un 
parcurs fără prea mari 
emoții al sportivilor noștri 
Divizia B a Campionatului 
Național la Șah pe echipe 
s-a desfășurat anul acesta 
la Sighetu Marmației, în 
perioada 21 — 25 octom-

Cei nemulțumiți de situație au 
adresat Primăriei o petiție însoțită de o 
listă cu 106 semnături, pentru a-i deter
mina pe edil și pe consilierii locali să 
remedieze situația. Semnalarea noastră 
în ziar a făcut autoritățile locale să reac
ționeze destul de repede, numai că de
cizia luată nu corespunde așteptării 
majorități! locuitorilor din zonă.

Nu s-a înțeles 
cererea, 
dar s-a răspuns 
negativ

în data de 5 octombrie, Primăria 
a emis adresa cu numărul 12530, prin 
care se aduce la cunoștința cetățenilor 
că cererea lor a fost analizată și că în 
porțiunea unde accesul a fost blocat nu 
se poate amenaja o stradă, deoarece 
acel teren aparține S.N.C.F.R. O stradă 
ar putea fi amenajată acolo numai dacă 
acel teren va fi achiziționat de către Pri
mărie.

brie, cu participarea a 12 
echipe, pe parcursul a 
șapte runde.

Având în componență la 
cele patru mese de joc pe Costel 
Bumoiu (MI), Codruț Florescu 
(MI), luliu Hegedus (MF) și 
Daria Vișănescu (MF), CȘ Deva 
a încheiat întrecerea fără înfrân
gere, cu 4 victorii și 3 egaluri în

cele 7 întâlniri susținute. Devenii 
au ocupat poziția secundă în cla
sament, după echipa din Baia 
Mare (5 victorii și două egaluri), 
care a beneficiat de serviciile unor 
șahiști din Ungaria. Ocupantele 
primelor două locuri vor evolua 
campionatul viitor în Divizia A.

„Chiar dacă nu am avut re
zervă la această competiție, de
plasând doar patru șahiști la 
Sighetul Marmației, noi și Baia

Cel care a emis adresa a pierdut 
însă din vedere că petiția nu cuprindea 
nici o referire la amenajarea unei străzi 
(!), ci solicita doar deblocarea vechii 
căi de acces, așa cum era ea: din pă
mânt. Oricum, nici zona din preajma 
străzii Teilor nu are aspectul unei străzi, 
ci a unui maidan, iar iluminatul public 
din zonă este deficitar.

Minoritatea nu se 
supune majorității

că
Din adresa nr. 12530 mai rezultă 

amplasarea stâlpilor s-a făcut cu 
acordul Primăriei Brad, la cererea câ
torva locuitori de pe străzile menționate 
mai sus. Câți au fost aceștia nu ni se

::

spune, dar e greu de crezut ca numărul 
lor poate să fie mai mare decât cel al 
semnatarilor nemulțumiți. Concluzia 
care se impune este aceea că la Brad 
minoritatea nu se supune majorității.

pe alb, că acolo nu poate fi amenajată 
o stradă „deoarece terenul aparține 
S.N.C.F.R.”. Cu alte cuvinte, pe un 
teren aflat în proprietatea altcuiva nu se 
poate trece, dar în schimb pot fi implan
tați stâlpi metalici în beton, pot fi depo
zitate lemne și aruncate gunoaie fără 
grijă...

în final, primarul le mulțumește 
cetățenilor pentru colaborare.

Stâlpi da, stradă ba

Poate cea mai aiuritoare afirma
ție din adresă, care se vrea probabil un 
fel de atenționare, este aceea că acei 
patru stâlpi trebuie să rămână așa cum 
sunt. Asta deși se menționează, negru

Bogdan Barbu

Mare am fost clar peste celelalte 
echipe din Ardeal prezente la Di
vizie, peste Satu Mare, peste Ti
mișoara, peste toți. Rămâne să ne 
pregătim cât mai bine la revenirea 
în Divizia A”, a declarat Comeliu 
Hotăran, președintele Clubului de 
Șah Deva.

Iulian Radu

Sfântul Dimitrie cel Nou
Acest Cuvios părinte a trăit pe vremea împăraților ro- 

mâno-bulgari din veacului al XIII-lea. Era din satul Basa- 
rabi, pe apa Lomului, și a fost păstor de vite în satul lui și 
multă vreme și-a ascuns sufletul sub haina de umil păstor la 
vitele satului. Cunoaștem doar o singură întâmplare din vre
mea aceea a vieții lui: într-o zi când umbla prin iarba în
altă, în urma vitelor satului, a strivit din grabă și din 
nevedere toți puii golași dintr-un cuib de pasăre. Și s-a simțit 
vinovat, în inima lui, ca pentru o mie de morți și și-a pedep
sit piciorul cu care greșise, neîncălțându-se trei ani întregi, 
nici vara, nici iama, în chip de ispășire. într-un târziu, s-a 
făcut călugăr la schitul ce se afla într-o peșteră, nu departe 
de satul Basarabi. Și aici, și-a dus viața lui ascunsă, tot în 
ascultarea de păstor la vitele mănăstirii, petrecând în post, 
în rugăciune, în privegheri și în nevoințe. înălțimea vieții lui 
în taină, lacrimile lui, văpaia rugăciunii, numai Dumnezeu, 
Cel ce vede toate le știa. A murit în peșteră, pe lespedea de 
piatră pe care dormea totdeauna, în mijlocul vitelor, pe malul 
râului Lom. După moarte, închizându-se cu pietre gura peș
terii, aceasta s-a schimbat astfel din chilie în mormânt. Deci, 

trecând multă vreme, a 
venit mare apa Lomului de 
a surpat copacii și pietrele 
dimprejurul apei. Atunci 
au căzut în apă și cele două 
pietre dinăuntrul peșterii, 

care cuprindea moaștele Sfântului și multă vreme au stat 
acolo. însă, de multe ori, la locul acela, juca peste apă o fla
cără de lumină, crezând oamenii că este o comoară. Și, 
vrând Dumnezeu să-l descopere, s-a arătat Sfântul în vis 
unei copile bolnave de duh necurat, căreia i-a zis: "De mă 
vor scoate părinții-tăi din apă, eu te voi tămădui." Și i-a ară
tat locul. Astfel, l-au găsit întreg și luminat și l-au pus în bi
serica satului și, din clipa aceea, prin moaștele plăcutului 
sau Dimitrie, Dumnezeu a lucrat nenumărate semne. Un 
domn al Țării Românești a încercat, odată, să aducă moaș
tele Sfântului Dimitrie la biserica din București, dar, neiz
butind, a ridicat cu cheltuiala sa la Basarabi, peste moaștele 
Sfântului, o preafrumoasă biserică. între anii 1769-1774, s- 
a pornit război între ruși și turci. Ajungând armatele rușești, 
în acel sat și, gândindu-se să pună la adăpost moaștele Sfân
tului de prăpădul războiului, au voit să le trimită în altă parte. 
Atunci un creștin din București, Hagi Dimitrie, a cerut 
moaștele Sfântului, ca să le aducă în Țara Românească. 
Drept aceea, tot în acele zile, moaștele Sfântului Dimitrie, 
întâmpinate cu mare alai, au ajuns în București și au fost 

așezate în biserica cea mare a Mitropoliei, unde se află și 
astăzi, mitropolit al țării fiind, pe acea vreme, Preasfințitul 
Grigorie. Și îndată a simțit tot poporul ocrotirea Sfântului, 
că nu numai războiul dintre muscali și turci a încetat, ci și 
boala ciumii cea înfricoșată a contenit. Și mult ajutor și mare 
folos câștigă toți cei ce, cu credință, aleargă către dânsul.



4 Social
Marți, 27 octombrie 2009

Jandarmii români participă pentru a doua oară la acest exercițiu multinațional desfă
șurat în cadrul Forței de Jandarmerie Europeană, Primul exercițiu la care au participat 
jandarmii români a fost anul trecut în luna decembrie.

Campania de vaccinare antigripală a fost amânată

Poliția Rutieră din Călan l-a 
oprit la un control de rutină pe 
Cosmin F., de 32 de ani, din co
muna Nădăștia de Sus.

Bărbatul conducea un autotu
rism pe strada Florilor. Polițiștii 
i-au solicitat proba cu etilotestul 
sau recoltarea de probe biologice, 
suspectându-1 că ar fi condus 
băut.

Șoferul a refuzat, motiv pen
tru care i s-a întocmit dosar de 
cercetare penală.

Âlt șofer care pus în pericol 
viața celor din jur este și Florin 
S., de 34 de ani, din Deva. Șofe
rul a fost prins de polițiști condu
când beat pe strada 1 Decembrie 
din Deva.

După efectuarea testului de 
alcoolemie, rezultatul constatat a 
fost de 0,52 mg/1 alcool pur în 
aerul expirat.

Polițiștii l-au dus pe șoferul 
inconștient la Spitalul Județean, 
pentru a i se recolta și probele 
biologice de sânge.

Accidente în lanț

Campania de vaccinare împo
triva virusului gripei sezoniere 
nu a început, deoarece dozele 
de vaccin pentru populație nu 
au fost încă achiziționate. Pe 
ultima sută de metri, ca ur
mare a unei adrese de la Mi
nisterul Sănătății către 
Direcția de Sănătate Publică 
Hunedoara, se precizează că 
licitația organizată la nivel na
țional pentru achiziționarea 
dozelor de vaccin a fost anu
lată.
Pentru prima oară, DSP Hu
nedoara va organiza o licitație 
proprie în scopul cumpărării 
dozelor de vaccin antigripai

în același document al Ministe
rului Sănătății se mai precizează că vor 
fi vaccinate doar persoanele care depă
șesc vârsta de șaizeci și cinci de ani, 
fiind astfel excluse de la vaccinare ca
drele medicale, personalul din serviciile

esențiale, copiii instituționa- 
lizați, femeile însărcinate și 
bolnavii cronici. Prima 
etapă de vaccinare împo
triva gripei sezoniere ar fi 
trebuit să înceapă în 15 oc
tombrie. Deoarece licitația 
făcută de Ministerul Sănătă
ții la nivel național a fost 
anulată în al doisprezecelea 
ceas, DSP Hunedoara este 
nevoită acum să organizeze 
o licitație la nivel județean, 
pentru a defnara campania 
de vaccinare.

Licitația 
întârzie 
vaccinarea

Suma de care dis
pune DSP Hunedoara pentru 
a achiziționa vaccinurile 
este de 331.000 de lei. în 
condițiile în care o doză de 
vaccin costă aproximativ 50 
de lei, DSP Hunedoara va 
putea cumpăra doar 68.000

de doze, adică mult sub necesarul de 
180.000 de doze solicitate inițial. „Va 
trebui să organizăm o licitație. De
ocamdată analizăm ofertele. Licitația 
trebuia făcută în septembrie, pentru ca 
acum să fi început campania de vacci
nare. Vaccinurile pe care le vom achi
ziționa nu vor fi nicidecum suficiente. 
Vom încerca să le cumpărăm la un preț 
minim”, a declarat Cecilia Birău, direc
torul adjunct al DSP Hunedoara.

Cum o licitație presupune o 
serie de demersuri, inclusiv o perioadă 
în care participanții vor putea contesta 
licitația, campania de vaccinare sezo
nieră va fi amânată cel puțin două săp
tămâni. Un alt efect negativ asupra 
populației va fi decalarea campaniei de 
vaccinare împotirva gripei de tip nou, 
care ar fi trebuit să înceapă în luna de
cembrie. Persoanele care vor fi vacci
nate împotriva gripei sezoniere nu vor 
putea să își facă vaccinul împotriva vi
rusului AH IN 1 mai devreme de o lună, 
deoarece între cele două vaccinuri este 
necesară o perioadă de așteptare.

' Maria Florescu

O femeie a fost grav rănită în 
urma unui accident care a avut 
loc alaltăieri, la ora 04,15 pe dru
mul județean 706, în localitatea 
Sîrbi din comuna Ilia.

Autoturismul în care se afla 
Mariana C., din Brănișca, de 
numai 20 de ani, era condus de 
Minodor P. Acesta nu a ținut 
cont că drumul era umed și nici 
nu a redus viteza, astfel că într-o 
curbă a pierdut controlul volanu
lui. Autoturismul a intrat într-un 
copac, victima fiind transportată 
de urgență la spital.

O altă victimă a unui accident 
rutier este Toma D., în vârstă de 
30 de ani, din comuna Pui.

Accidentul s-a produs acum 
trei zile, în jurul orei 20, 45, pe 
Drumul Național 66, la kilome
trul 162.

Victima a trecut strada printr- 
un loc nemarcat, fără să se asi
gure. Autoturismul era condus de 
Gabriel C., de 49 de ani, din Pe
troșani.

Motoscuter furat 
și recuperat

în urmă cu două nopți, în 
jurul orei 02,30, Andrei P., un 
tânăr de 19 ani din Orăștie, fără 
ocupație, a furat din fața unei dis
coteci un motoscuter în valoare 
de șapte sute de euro.

Dispariția vehiculului a fost 
reclamată la Poliția dm Orăștie 
de către proprietar.

Poliștii l-au depistat în scurt 
timp pe hoț, iar motoscuterul 
furat a fost restituit posesorului 
de drept.

Polițiștii i-au întocmit dosar 
penal lui Andrei P.

Maria Florescu

Jandarmi la exerciții
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în Italia
Fiul risipitor s-a întors acasă

în urmă cu cinci zile, poliția municipiului Petroșani a fost alertată de 
părinții lui Samuel Licău, un adolescent de șaisprezece ani, că acesta a dispărut. 
Singurul lucru pe care părinții îl știau la momentul respectiv era că fiul lor a 
plecat spre școală, dar acolo nu a ajuns. Tânărul nu se afla în conflict cu familia 
și nici nu fusese maltratat în vreun fel de ai săi.

După trei zile, lui Samuel Licău s-a întorS"acasă. El le-a declarat poli
țiștilor că a plecat spre școală, însă pe drum “s-a răzgândit” și a luat un tren 
spre Constanța, sub motivul că “vrea să se distreze și să își găsească un loc de 
muncă”. în tot timpul cât a fost plecat, tânărul și-a închis telefonul mobil, pen
tru a nu putea fi contactat de către părinți. Adolescentul a fost încredințat fa
miliei sale.

Maria Florescu

Douăzeci de jandarmi români 
participă la cea de a treia ediție 
a unui exercițiu de „Antrena
ment Al Forțelor de Politie din , » 
Uniunea Europeană” 
(EUPFT). Acțiunea se desfă
șoară începând de ieri, timp de 
paisprezece zile la Centrul de 
Excelență pentru Unitățile Po
liției de Stabilizare din Vi
cenza, Italia. Organizatorii 
sunt carabinierii italieni

La exercițiu a fost invitat colo
nelul Robert Vîță, prim adjunctul in
spectorului șef din cadrul 
Inspectoratului de Jandarmi Hune
doara, care a fost desemnat „Șef al Mi
siunii”- HoM. Jandarmeria Română va 
mai fi reprezentată de un ofițer în ca
drul echipei de evaluare externă și sta
tul major, iar un al treilea ofițer va fi 
comandantul FPU (Formed Police 
Unit). Pe timpul exercițiului, jandarmii 
români vor folosi echipamentul și ar
mamentul din dotare. Alături de jandar
mii români la exercițiu vor participa 
forțe cu statut similar din Italia, Franța, 
Spania, Portugalia și Olanda.

Acțiuni de restabilire
5

a ordinii publice

Exercițiul este împărțit în trei 
sesiuni distincte, fiecare având o durată 
de două săptămâni,. în fiecare dintre se
siuni vor fi pregătiți aproximativ două 
sute de luptători.

Pe timpul celor două săptămâni, 
vor fi planificate și executate diferite 
aplicații tactice și exerciții din dome
niul gestionării crizelor și fenomenelor 
de tulburare a ordinii publice într-un 
teatru de operații. O prioritate deosebită 
o vor avea acțiunile de restabilite a or
dinii publice, luarea primelor măsuri și 
derularea investigațiilor și anchetelor 
împotriva persoanelor care au comis 
fapte de natură penală sau contravențio
nală. Jandarmii români participă pentru 
a doua oară la acest exercițiu multina
țional desfășurat în cadrul Forței de 
Jandarmerie Europeană. Primul exerci
țiu la care au participat jandarmii ro
mâni fiind anul trecut în luna 
decembrie, o dată cu primirea Jandar
meriei Române în cadrul Forței de Jan
darmerie Europeană.

Maria Florescu

MS7REUA VIU ZÂMBETUL FAMILIEI TALE
ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CO Șl GPL 

Tel: 0354 408BB7, Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 40B887
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Astăzi, în municipiul Deva, exercițiu de alarmare publică.

România a anunțat că a început acordarea, în data de 16 octombrie, unui avans 
sj fermierilor care au depus cereri în cadrul schemei de sprijn pe suprafață SAPS 2009.

Vor fi bordeie fără fum cu internet de acum
Consiliul Județean (CJ) Hune
doara are pregătit proiectul e- 
guvernare care va facilita 
accesul gratuit al tuturor cetă
țenilor interesați să acceseze 
informațiile stocate pe internet, 
în special cele care sunt de 
ajutor pentru libera circulație 
a forței de muncă și informa
rea la zi privind politicile co
munitare din toate domeniile.

în cadrul procesului de absor
bție a fondurilor europene Guvernul 
României a elaborat Programul Opera
țional Sectorial „Creșterea Competiti
vității Economice” (POS CCE). 
Obiectivul strategic al POS CCE urmă
rește consolidarea și aplicarea în Româ
nia a politicii de coeziune socială și 
economică către o creștere economică 
durabilă și crearea de noi locuri de 
muncă.

Servicii online

Consiliul Județeran Hunedoara 
va depune spre finanțare proiectul „Sis
temul informatic de e-guvemare pentru 
servicii online oferite cetățet.Jor și in
stituțiilor publice”. Proiectul propune 
implementarea unui sistem informatic 
care să răspundă la multe dintre cerin
țele următoare: informarea publicului 
privind activitățile CJ Hunedoara și a 
instituțiilor subordonate acestuia, com
pletarea, transmiterea de formulare on
line completate, precum și efectuarea 
de plăți online, gestionarea eficientă și 
transparentă a fondurilor publice aflate 
la dispoziția instituției. Pentru acoperi
rea cheltuielilor, Consiliul va include în 
bugetul de pe următorii doi ani suma de 
798.556,93 lei, sumă ce va fi recuperată 
ulterior, conform legislației în vigoare.

Alexandru Avram

CEFTA, anticameră spre aderarea la UE
Parlamentarul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE) face parte 
din delegația Parlamentului European care va participa la semi
narul cu tema ’’Comerțul liber și piața internă regională” care 
va avea loc în Zagreb - Croația între 26 și 27 octombrie.

La seminarul organizat de Parlamentul croat vor lua parte reprezentanți ai 
legislativelor statelor din Bal: inii de Vest, iar unul dintre cele mai importante su
biecte care va fi dezbătut se referă la Acordul CEFTA - Acordul Central European 
de Comerț Liber - după aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană. 
Cu acest prilej, Iuliu Winkler va susține prezentarea cu tema ” CEFTA, anticameră 
spre aderarea la UE - o perspectivă din România”.

Plăti în avans la APIA
$

„ADIVEST” scoate bani din fiecare POR
La nivelul Regiunii Vest și a județelor compo
nente s-a constituit Asociația de Dezvoltare In- 
tercomunitară pentru Managementul Situațiilor 
de Urgență „ADIVEST”pentru a răspunde ce
rințelor ghidului aplicantului pentru Programul 
Operațional Regional (POR), program destinat 
“îmbunătățirii infrastructurii sociale” și “dotă
rii cu echipamente a bazelor operaționale pen
tru intervenții în situații de urgență”.

Participarea județului Hunedoara la constituirea 
„ADIVEST „ a fost aprobată printr-o hotărâre a Consiliului

Județean Hunedoara. Valoarea estimată pentru realizarea pro
iectului în Regiunea Vest este de 49.721.770 lei, din care 
asistența financiară nerambursabilă este de 40.178.040 lei.

în vederea pregătirii cererii de finanțare, fiecare con
siliu județean membru al Asociației de Dezvoltare Interco- 
munitară - solicitant de finanțare, va certifica, prin hotărâre 
contribuția la implementarea proiectului. Din contribuția so
licitantului la cheltuielile eligibile, Consiliul Județean Hune 
doara își propune să asigure 185.982 lei, iar la cheltuiel 
neeligibile va cotiza cu 1.800.657 lei.

Alexandru Avram

Agenția de Plăți și Interven
ție pentru Agricultură 
(APIA) a organizat, în pe
rioada 20-22 octombrie, la 
Brașov, a 36-a Conferință 
“Panta Rhei”, eveniment la 
care au participat reprezen
tanții Agențiilor de Plăți din 
statele membre ale Uniunii 
Europene (UE).

Tema principală a discuțiilor 
a vizat implementarea sistemului in
formatic de gestionare a plăților pe 
suprafață. Astfel, reprezentanții 
Agențiilor de Plăți au analizat impac
tul acordării plăților în avans asupra 
sistemului informatic din prisma ra
portului cost-beneficii, multe state 
membre optând pentru neacordarea 
acestui avans. Acestea sunt Belgia, 
Bulgaria, Cipru, Estonia, Finlanda, 
Germania, Grecia, Malta, Polonia, 
Slovacia, Slovenia și Suedia. Româ
nia a anunțat că a început acordarea, 
în data de 16 octombrie, unui avans 
fermierilor care au depus cereri în 
cadrul schemei de sprijn pe suprafață 
SAPS 2009. Conform regulamente
lor europene, plata pe suprafață se 
poate acorda începând cu data de 1 
decembrie, însă pentru acest an, con
form Regulamentului CE ■ nr. 
691/2009, plata se poate efectua în
cepând cu 16 octombrie. De aseme
nea, în cadrul conferinței “Panta 
Rhei” s-a discutat despre importanța 

depunerii online a cererii de plată, 
datorită reducerii volumului de 
muncă și preluării informațiilor deja 
corecte din cererile anterioare.

Secretariatul 
“Panta Rhei” 
este asigurat de 
Suedia

Conferințele “Panta Rhei” se 
organizează bianual, de obicei în lu
nile martie - aprilie și octombrie - 
noiembrie. Principalele teme aflate 
pe agenda conferințelor sunt: securi
tatea sistemelor informatice și modul 
de implementare a standardelor de 
securitate internaționale, metode de 
transmisie electronică a cererilor de 
sprijin, modul de implementare al 
controalelor prevăzute de legislația 
europeană, suportul IT pentru con
troale, optimizarea folosirii resurse
lor sau arhitectura sistemelor 
informatice. “Panta Rhei” este o or
ganizație a Uniunii Europene care 
este constituită din toate Agențiile de 
PJăți din statele membre ale UE și 
care are domeniul de interes sistemul 
informatic de gestionare a plăților 
din agricultură. Secretariatul și con
ducerea conferințelor sunt asigurate 
pe perioade de4 ani de către un stat 
membru. începând cu 1 ianuarie 
2009, secretariatul este asigurat de 
Suedia.

Alexandru Avram

Bani de la CJ Hunedoara pentru Valea Jiului
La ultima ședință a Consiliului 
Județean Hunedoara s-a hotă
rât alocarea unor sume de 
bani suplimentare pentru 
unele instituții și servicii so
ciale din Valea Jiului.

Alocările suplimentare s-au 
făcut după cum urmează: la Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protec
ția Copilului Hunedoara a fost supli
mentat bugetul fondurilor externe 
nerambursabile cu suma de 13,10 mii

Exercițiu de alarmare
9

în ziua de 27.10.2009, ora 
10.00 -13.00, în municipiul Deva se 
va organiza și desfășura sub condu
cerea Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență “lancu de Hunedoara “ 
al Județului Hunedoara, Comitetul 
Județean pentru Situații de Urgență 
și Comitetul Local Pentru Situații 
de Urgență un exercițiu de alarmare 
publică.

Exercițiul are ca scop verifi
carea măsurilor ce se iau pentru pro
tejarea populației, a salariaților, a 
bunurilor materiale și culturale, atâi 
în-cazul unui accident chimic, cât și 
în cazul producerii unor situații de 
urgență.

lei urmare a suplimentării fondurilor 
alocate de Fundația Romanian Angel 
Appeal în calitate de Primitor Principal 
și Fondul Global de Luptă împotriva 
HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, 
care finanțează programul “Campanie 
de prevenire a transmiterii HIV în rân
dul copiilor și tinerilor romi” prin care 
se informează copiii și tinerii romi cu 
vârste cuprinse între 15-29 ani cu pri
vire la prevenirea transmiterii 
HIV/SIDA precum și comunitățile 
rome din zona Valea Jiului. Această 
sumă va fi utilizată pentru achiziționa

Exercițiul urmărește verifi
carea capacității de organizare și 
conducere a autorităților adminis
trației publice locale a Comitetu
lui Local pentru Situații de 
Urgență, a serviciilor de urgență 
voluntare și serviciilor private 
pentru situații de urgență al SC Pe- 
trom SA București Depozitul Re
zervă de Stat -Bârcea , pentru 
pregătirea populației și a persona
lului muncitor în cazul producerii 
unor poluări accidentale urmate de 
incendiu cu deversări de substanțe 
periculoase și dispersie toxică. Ac
tivitatea de intervenție se va desfă
șura la operatorul economic SC 

rea de furnituri de birou, carburanți ș 
lubrifianți și alte bunuri și servicii pen 
tru întreținere și funcționare. De aseme 
nea, prin adresa nr. 513/2009, Teatru 
Dramatic “Ion D. Sîrbu” Petroșani, ; 
solicitat suplimentarea bugetului de ve 
nituri și cheltuieli pe anul 2009 cu sum; 
de 10,00 mii lei la titlul “Bunuri și ser 
vicii”, pentru încălzit, iluminat și forț; 
motrică.

Alexandru Avram

Petrom SA București Depozitul Re 
zervă de Stat -Bârcea.

Populația este rugata să evite 
pe cât posibil această zonă.
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După un an de pauza, Corina Dănilă ar putea reveni în televiziune
& eu o emisiune în intervalul orar ocupat de Mihaela Rădulescu

înainte de plecarea sa în Monaco.

Air concertează în februarie la București
Duoul francez Air, celebru 
pentru piese electro precum 
"Kelly Watch the Stars " și 
"Cherry Blossom Girl", va 
susține un concert la Bucu
rești, pe 11 februarie anul vii
tor, în cadrul turneului de 
promovare a celui mai recent 
album, "Love 2 ".

Locul de desfășurare a concer
tului urmează să fie stabilit în curând. 
Potrivit site-ului oficial al trupei, eve
nimentul ar putea avea loc la Sala Pa
latului, la Sala Polivalentă sau în- 
Pavilionul 18 al complexului Ro- 
mexpo.

Air este un duo format din Ni
colas Godin și Jean-Benoît Dunckel. 
Numele trupei reprezintă un acronim 
pentru "Amour, Imagination, Reve" 
(dragoste, imaginație, vis).

Muzica trupei este deseori des
crisă drept electronică, stilul ei artistic 
fiind influențat de muzica anilor '70 și 

de muzicieni precum Jean Michel Jarre, 
Vangelis și Francis Lai. Alte influențe 
notabile sunt cele provenind de la Pink 
Floyd, Tangerine Dream, Jean-Jacques 
Perrey și Serge Gainsbourg.

Air folosește multe dintre in
strumentele de studio (sintetizatoare 
Moog, Korg MS-20, Wurlitzer și Voco
der) și pe scenă, în concertele live, unde 
abilitatea lor de a improviza este mult 
mai bine subliniată. în concerte, trupa 
prezintă piese cunoscute incluse pe al
bumele sale, în variantă extinsă sau 
adaptată, alături de artiști precum Beth 
Hirsch, Franșoise Hardy, Jean-Jacques 
Perrey, Gordon Tracks și alții.

Printre cele mai cunoscute piese 
ale trupei se numără "Sexy Boy", 
"Kelly Watch the Stars", "All I Need", 
"Playground Love", "Radio #1", 
"Alpha Beta Gaga", "Cherry Blossom 
Girl", "Surfing on a Rocket", "Once 
Upon a Time", "Mer du Japon", "Sing 
Sang Sung", cea din urmă fiind cel mai 
recent hit al formației, lansat pe 25 au
gust anul acesta.

Corina Dănilă o înlocuiește Americanii vizioneză
pe Mihaela Rădulescu

intervalul orar ocupat de 
Mihaela Rădulescu în
ainte de plecarea sa în 
Monaco. "S-au organizat 
multe castinguri toată 
vara pentru a pune ba
zele unui nou proiect, 
însă abia acum s-a decis. 
Corina a fost câștigă
toare, ba chiar a și filmat 
o emisiune-pilot", au 
dezvăluit surse din tele
viziune.

Fosta vedetă de la 
postul de televiziune Eu
foria TV, neagă însă fap
tul că i-ar "lua locul" 
Mihaelei Rădulescu.

"Am renunțat la televiziune pentru că nu mă 
mai regăsesc în acest peisaj de emisiuni și ve
dete. Referitor la un viitor show, pot să va 
spun doar că nu îi voi lua locul Mihaelei Ră
dulescu", a declarat Corina.

Cât despre Mihaela Rădulescu, aceasta 
își continuă relația cu Dani Oțil, dar deocam
dată doar la telefon. Deși distanța dintre ei a 
scăzut considerabil „iubiții” nu au reușit să se 
întâlnească.

„Paranormal activity”
"Paranormal Activity", producția horror realizată cu un buget 

de numai 11.000 de dolari, se află pe primul loc în box-office-ul nord 
american. Filmul a devenit un adevărat fenomen în SUA, obținând 
încasări de 22 de milioane de dolari.

Filmul "Paranormal Activity" se bazează pe întâmplările din 
viața a unui cuplu de americani. Speriați de zgomotele nocturne din 
locuința lor, cei doi decid să lase pornită pe timpul nopții o cameră 
de filmat. Ce urmează puteți afla doar dacă vizionați filmul.

Locul doi în box office este ocupat de un alt film de groază, 
"Saw VI". Producția a obținut încasări de 14,8 milioane de dolari. 
Filmul SF "Tărâmul monștrilor („Where the Wild Things Are") s-a
clasat pe locul al treilea cu încasări de 14,4 milioane de dolari. Iată cum arată topul primelor zece locuri 
din box-office-ul nord-american: 1- Paranormal Activity; 2- Saw VI; 3- Where; the Wild Things Are; 
4- Law Abiding Citizen; 5- Couples Retreat; 6- Astro Boy; 7- The Stepfather,*8- Circul ororilor: Asis
tentul vampirului; 9- Stă să plouă cu chiftele; 10- Bun venit în Zombieland.

Sean Penn „își dă întâlnire” cu Fidel Castro

Corina Dănilă ar fi alegerea per
fectă pentru a prezenta un show de 
divertisment duminical în genul 
emisiunii "Duminica în familie", 
cred șefii de la Antena 1. Bruneta a 
filmat deja o emisiune pilot și ar 
putea începe în curând noul show.

După un an de pauza, Corina Dănilă ar 
putea reveni în televiziune cu o emisiune fn

Sean Penn, deținător a 
două premii Oscar, a plecat în 
Cuba unde speră să îl întâl
nească pe Fidel Castro în vede
rea redactării unui articol pentru 
revista Vanity Fair. Actorul ame
rican în vârstă de 48 de ani a 
decis să meargă în Cuba în cali
tate de "jurnalist" pentru a scrie 
un articol ce urmează să fie pu
blicat în revista Vanity Fair. Su

biectul demersului jurnalistic 
este legat de efectele asupra 
Cubei produse de venirea la pu
tere în Statele Unite a președin
telui Barack Obama.

Potrivit presei de specia
litate de la Hollywood, Sean 
Penn a hotărât, în iunie, să facă 
o pauză în cariera sa de actor 
pentru a se consacra altor activi
tăți și pentru a petrece mai mult 
timp alături de familie.

Sean Penn este căsătorit 
din 1996 cu actrița Robin Wright 
Penn cu care are doi copii (Hop
per Jack, în vârstă de 16 ani, și 
Dylan Frances, în vârstă de 18 
ani). în luna august, Sean Penn 
și soția au decis pentru a treia 
oară să divorțeze, de data 
aceasta actrița fiind cea care a 
depus documentele oficiale prin 
care solicită separarea.

Sean Penn, în vârstă de 
48 de ani, are în spate o longe
vivă carieră de actor și a câștigat 
premiul Oscar în 2003 pentru 
rolul din filmul "Mystic River". 
El a debutat, de asemenea, ca re
gizor, în 2007, cu drama "Into 
the Wild", o producție cinema
tografică foarte apreciată de cri
tici. Actorul a câștigat un al 
doilea premiu Oscar din carieră 
pentru interpretarea memorabilă 
a politicianului Harvey Milk, cel 
care a militat pentru drepturile 
minorității homosexuale în fil
mul "Milk - Prețul curajului".

Sean Penn a finalizat de 
curând două filme: "The Tree of 
Life", de Terrence Malick, și 
thrillerul politic "Fair Game", o 
adaptare de Doug Liman a me
moriilor scrise de Valerie Plame.

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



De curând, proiectul de restaurare a picturii a fost reluat de către un colectiv 
& coordonat de pictorul restaurator Silviu Petrescu, cel care a restaurat și pic

tura de la Densuș, precum și pe cea de la Ateneul Român.
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Istoria autentică își reintră
Biserica ortodoxă cu hramul 
„Sfântul Nicolae” din Ribița 
este unul dintre cele mai valo
roase lăcașuri ecleziastice din 
județul Hunedoara. Alături de 
bisericile din Crișcior și Hăl- 
magiu, biserica din Ribița ilus
trează începuturile medievale 
ale unei veritabile „țări” româ
nești - Țara Zarandului.

Biserica este un edificiu con
struit din blocuri de piatră brută, de

• $1

11
plan bizantin cu elemente constructive 
g^ice, precum portalul vestic profilat 
, .c frânt sau fereastra de pe latura su
dică, în vreme ce fereastra circulară a 
altarului ilustrează tradiții mai vechi, 
romanice. Monumentul este compus 
dintr-un naos, un altar rectangular de- 
croșat și un tum-clop.otniță ridicat pe la
tura vestică, pe la parterul căruia se face 
și accesul în interior. Biserica este tăvă- 
nită cu scânduri de lemn, iar pereții sunt 
acoperiți cu o valoroasă pictură, reali
zată de un zugrav al cărui nume nu s-a 

Cătălin Rișcuța

păstrat. Edificiul a fost ridicat pe la în
ceputul veacului al XV-lea de către cne- 
zii locali, respectiv frații Vladislav, 
Matia și Miclăuș, drept mulțumire pen
tru recuperarea moștenirii pierdute de 
către tatăl lor Vladislav în urma unei 
dispute cu regele Sigismund de Luxem
burg. Biserica a fost sfințită la 1414, 
după cum reiese din lectura textului pi
saniei.

O pictură murală 
de excepție

Pictura murală cuprinde un 
canon iconografic complet, dar și im
agini care ilustrează conducerea laică. 
Din programul iconografic se remarcă 
cele câteva reprezentări de excepție, 
considerate printre cele mai frumoase 
realizări din pictura religioasă româ
nească: Iisus Pantocrator pictat pe ico
nostas, Arhanghelul Mihail din altar, 
Sfântul Nicolae și Sfânta Paraschiva. 
Stăpânirea laică este ilustrată de cnezii 
locali cu familiile lor reprezentați în ta

bloul votiv. Imaginea acestora ilus
trează până la identitate fizionomia și 
portul care puteau fi văzute la moții cri7 
șeni până în urmă cu câteva zeci de ani. 
Pe peretele nordic sunt pictați cei trei 
regi sfinți ai Ungariei: Ștefan, Ladislau 
și Emeric. Tot acolo se pare că a existat 
o scriere care atesta faptul că biserica a 
fost ridicată în vremea papei Grigorie 
(papa Grigore al XII-lea n.n.) și sub 
Anastasie, vlădică ortodox al Mitropo
liei Severinului. Toate acestea ilustreză 
o puternică legătură a familiei nobiliare 
de la Ribița cu puterea bisericească și 
laică occidentală, de care depindea stă
pânirea domeniului de pe Crișul Alb.

Reluarea 
programului 
de restaurare

Restaurarea picturii a început cu 
ani în urmă de către pictorul restaurator 
Dan Căceu, acesta fiind fermecat de 
frumusețea frescelor de la Ribița. 
Moartea subită a specialistului a stopat 

programul de res
taurare. Deși în ul
timii ani au existat 
bani, nu s-a găsit 
un restaurator pri
ceput care să ducă 
lucrarea mai de-

parte. De curând, proiectul de restau
rare a picturii a fost reluat de către un 
colectiv coordonat de pictorul restaura
tor Silviu Petrescu, cel care a restaurat 
și pictura de la Densuș, precum și pe 
cea de la Ateneul Român.

„în acest moment facem inves
tigații pentru a stabili metodologia de 
lucru. Lucrări de restaurare vom face

începând de anul viitor”, declară Silviu 
Petrescu. Proiectul este finanțat din 
fonduri guvernamentale, iar termenul 
de finalizare a lucrării este sfârșitul 
anului viitor, după cum spune preotul 
Alexandru Letea, parohul de la Ribița.

•



Traian Băsescu - democrat liberalul, Mircea Geoană - social-democratul
& și Crin Antonescu - liberalul, principalii candidați la alegerile prezidențiale

și-au prezentat public oferta electorală.8 Interne
Marți, 27 octombrie 2009

Viitorul sună bine!A
Trei candidați, trei doctrine, trei vi
ziuni. Traian Băsescu - democrat li
beralul, Mircea Geoană - 
social-democratul și Crin Antonescu 
- liberului, principalii candidați la 
alegerile prezidențiale și-au prezen- 
tat public oferta electorală. In plină 
criză, viziunea lor economică este 
esențială pentru modul în care ar 
urma să arate România următorilor 
cinci ani Dincolo de generalități și 
enunțuri banale, programele celor 
trei diferă destul de mult

Băsescu 
și agricultura

Traian Băsescu nu și-a copleșit susți
nătorii cu un program economic stufos în do
cumentul manifest intitulat "Viziunea mea". 
Dimpotrivă, capitolul economic e plin de ge
neralități și principii. Și asta tocmai din partea 
unui președinte care s-a autodescris drept 
unul jucător. Ce-i drept, de-a lungul timpului, 
șeful statului nu a evitat în discursurile sale 
publice să-și prezinte viziunea economică. 
Susținător în 2004 al cotei unice de impozi
tare de 16%, președintele s-a declarat recent 
pentru păstrarea acesteia la această valoare și 
pentru o eventuală majorare a TVA.

în programul său economic, Băsescu 
pledează pentru: un mediu de afaceri mai pre-

dicWbil și mai stabil; educația, motor al creș
terii eficienței utilizării factorului uman; 
restructurarea cheltuielilor publice și stabili
rea Unui cadru de cheltuială pe termen mediu, 
adoptarea unei metodologii de planificare și 
execuție bugetară multianuală, întărirea fi
nanțelor publice pe termen mediu și lung pre
cum și revederea regulilor de ajutor de stat; 
construcția de infrastructuri de transport - în 
mod deosebit autostrăzilor; reducerea accen
tuată a costurilor energetice prin creșterea 
ofertei de energie nucleară și de energie rege
nerabilă, utilizarea rațională a resurselor na
turale precum și pe dezvoltarea potențialului 
de cooperare la Marea Neagră în diverse do
menii, cu deosebire cel energetic; adoptarea 
curo în 2014.

Modernizarea agriculturii e unul din 
punctele principale ale programului economic 

propus de candidatul Traian Băsescu: „Prin
cipala rezervă de eficiență a României se află 
în agricultură. Avem condiții naturale exce
lente pentru agricultură. Dar, aici, în agricul
tură, muncesc încă prea mulți oameni 
(aproape 30% din populația ocupată a țării) 
iar randamentul producției la hectar și pro
ductivitatea muncii sunt prea mici.”. Preșe
dintele crede că în 10-15 ani ar trebui să avem 
o agricultură făcută de doar 8-10% din popu
lația ocupată. Băsescu spune că este necesar 
un efort uriaș de urbanizare a satelor.

Geoană vrea
TVA diferențiat
pentru alimentele de bază

Mircca Geoană propune: modernizarea 
agriculturii, construcuția de autostrăzi, absor
bția fondurilor europene.

Punctele principale ale gândirii econo
mice a lui Geoană pot fi sintetizate în urmă
toarele: investiții publice masive care să 
asigure deopotrivă locuri de muncă în econo
mie și comenzi pentru firmele aflate în difi
cultate; construirea de locuințe sociale pentru 
familiile tinere, de drumuri moderne și de 
parcuri industriale; înființarea Fondului 
Roman de Investiții, un fond suveran de in
vestiții al statului român pentru protejarea 
sectoarelor economice de importanță națio
nală, pentru susținerea întreprinderilor afec
tate de criză; restructurarea aparatului 
administrativ pe principii de eficiență și per
formanță; adoptarea Legii responsabilității 
fiscale care va cuprinde introducerea planifi
cării bugetare multianuale și stabilirea unei li
mite pentru numărul de rectificări bugetare pe 
care un guvern le poate face într-un an.

Această lege va prevede înființarea 
Consiliului Fiscal, un organism independent 
format din specialiști însărcinați cu realizarea 
unor analize obiective privind planificarea și 
execuția bugetară; management privat în so
cietățile, companiile și regiile statului pentru 
a crește eficiența și productivitatea acestor in
stituții; introducerea unei cote de impozit de 
20% pentru veniturile care depășesc 3.000 de 
lei pe lună și suprataxarea profiturilor excep
ționale până la depășirea crizei; capitalizarea 
Bursei ca resursă complementară pentru fi
nanțarea economiei alături de sistemul ban
car; acordarea de stimulente și bonificații, 
precum și scutirea de la plata contribuțiilor 
sociale pentru întreprinzătorii care crează cât 
mai multe slujbe sau le păstrează pe cele deja

existente; eșalonarea obligațiilor bugetare res
tante ale IMM-urilor și amânarea penalităților 
aferente pe o perioadă de până la cinci ani; în
treprinzătorii vor beneficia de extinderea pe
rioadei de creditare cu un an de zile, perioadă 
în care vor plăti numai dobânzile aferente cre
ditelor contractate; neimpozitarea profitului 
reinvestit și dnpă 2010, reducerea contribuții
lor fiscale și acordarea de deduceri fiscale 
pentru dobânda aferentă creditului pentru 
construirea primei locuințe; TVA diferențiat 
pentru bunurile și serviciile esențiale; atrage
rea accelerată a investițiilor străine prin men
ținerea unui regim fiscal atractiv, reducerea 
accentuată a birocrației și absorbția sporită a 
fondurilor europene; înființarea unui Coman
dament național pentru atragerea fondurilor 
europene și înființarea de centre regionale 
care să ofere asistență întreprinzătorilor care 
vor să folosească bani europeni; o nouă lege 
a Parteneriatului Public Privat; construcția de 
autostrăzi, drumuri naționale, aeroporturi; 
adoptarea euro în 2014, semnarea unui Pact 
pentru adoptarea Euro în 2014; infrastructură 
de broadband la nivel național; informatiza
rea administrației centeale și locale.

Antonescu propune 
o cotă unică 
de impozitare de 10 %

Programul lui Crin Antonescu diferă 
destul de mult de cel al celorlalți doi contra- 
candidați. Spre deosebire de Geoană, care 
susține renunțarea la cota unică, Antonescu se 
dovedește a fi un susținător al acesteia, dar la 
o valoare mai mică.

Principalele teme propuse de Anto- 
nescb: scăderea cotei unice de impozitare de 
la 16 la 10%; deduceri fiscale suplimentare 
pentru investiții, în cote de până la 50% din 
profitul impozabil; reducerea TVA de la 19 la 
15%; scăderea contribuțiilor sociale cu până 
la 50% pentru a reduce costurile cu forța de 
muncă și pentru a stimula angajatorii să 
creeze noi slujbe pentru români; reduceri pen
tru plata la termen sau anticipată a impozite
lor; extinderea plății online a tuturor 
obligațiilor bugetare; adoptarea unei legi or
ganice care să prevadă că bugetul nu poate 
depăși 25% din P1B. De asemenea, să pre
vadă imposibilitatea legală ca Guvernul.să 
acumuleze deficite bugetare pentru doi ani 
consecutivi, dincolo de plafonul de 3%; gu
vern format din 12 ministere și comasarea

celor 120 de agenții până la cel mult 30; 
ducerea aparatului birocratic cu cel puții 
50%; desființarea unor ministere cum ar fi 
Turismul, Telecomunicațiile sau Economia 
Ministerul Tineretului și Sportului și cel a 
IMM-urilor; liberalizarea sistemului de regie 
mentare a instituțiilor de credit; adoptare; 
EURO în 2014.

Oprescu 
se prezintă azi

Independentul Sorin Opreseti nu și-, 
postat încă pe site programul prezidențial. E 
a anunțat vineri, în cadrul unei conferințe d 
presă, că o va face în cursul zilei de astăzi.
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“în ceea ce privește acordarea de vize pentru cetățenii români, primul-ministru în exercițiu 
Emil Boc a arătat că România a făcut progrese semnificative pentru atingerea criteriilor tehnice 

& de acces și a subliniat că autoritățle române sunt dispuse să continue cooperarea cu autoritățile 
americane competente. ”

Franța și Spania și-au retas trupele din Manas
7ranta și Spania au fost nevoite să 
și retragă, luna aceasta, trupele 
taționate la baza militară Manas, 
in punct de sprijin al intervenției 
accidentale în Afganistan, pentru 
ă autoritățile de la Bișkek au re- 
uzat să le prelungească permisul 
le ședere în zonă. în urma acestei ~ 
totărâri, Spania a transferat, la 
3 octombrie, către baza de la 
ier at din vestul Afganistanului 
ei aproximativ 60 de militari și 
ele două avioane de transport de 
ip Hercules C-130, care staționau 
a Manas. în același moment, și 
fanta și-a retras forțele militare 
'in zonă.

La Paris, Statul Major al forțelor ar- 
îate a confirmat această retragere. "La în- 
eputul lui octombrie, avionul de 
provizionare francez și cei aproximativ 30 
c Iitari care îl deserveau au plecat de la 

A.

Manas spre Dușanbe, unde își continuă mi
siunea"', a anunțat reprezentanții Statului 
Major. "Acordul care îi autoriza să acțio
neze în Kîrgîzstan a expirat, iar un nou 
acord se află, în continuare, în negociere", 
a mai aduăugat sursa citată.

Nimeni nu a fost, însă, în măsură să 
confirme această informație duminică, din 
cadrul Ministerului spaniol al Apărării.

Mii de militari aflați în drum spre 
Afganistan tranzitează, în fiecare an, prin 
Manas, unul dintre principalele puncte de 
alimentare cu carburant pentru avioanele 
NATO angajate misiunile militare din 
această țară.

Kîrgîzstanul a anulat, în martie, 
acordurile semnate cu Franța și Spania pen
tru utilizarea acestei baze, imediat după ce 
a anunțat că a luat hotărârea să o închidă 
pentru trupele americane.

în iunie, Kîrgîzstanul a acceptat să 
permită Washingtonului să utilizeze baza în 
schimbul unei creșteri a valorii chiriei și 
doar sub forma unui "centru de tranzit" 
pentru material nemilitar.

■Student vietnamez znopit în bătaie
ie polițiști americani I
3olițiștii americani demons- 
-ează, încă o dată, că folosesc 
/rța excesiv, chiar și în cele 
tai banale cazuri De data 
cesta, victima a fost un stu- 
ent asiatic care a fost călcat 
i picioare de polițiști doar 
entru că s-a aplecat să își ri- 
ice ochelarii de pe jos. Tână- 
u e luase la ceartă cu un 
oieg de cameră care a chemat 
utoritățile.

Drama lui Phuong Ho a început 
jpă ce s-a evervat pe un coleg în timp 
: pregăteau cina. Studentul asiatic a 
fipt un cuțit în masă și i-a reproșat co- 
gului său că l-ar fi ucis dacă se aflau 
Vietnam. Pentru că s-a simțit ame- 

nțat, colegul lui Ho a chemat poliția 
ire a început să scotocească prin ca- 
era asiaticului după acte.

României îi scad șansele calificării în Visa Wiver
omâniei îi va fi și mai greu 
i se califice, într-o perspec- 
vă apropiată, în programul 
merican Visa Waiver în 
mdițiile creșterii ratei de 
’.spingere a vizelor pentru 
nul fiscal 2009, arată Mark 
rey, director de program în 
idrul Departamentului 
entru Securitate Internă.

După o scădere spectaculoasă a 
tei de refuz a vizelor în 2008 față de 
>07 (de la 37% la 25%), rata de res- 
ngere a vizelor pentru România a 
escut din nou în anul fiscal 2009, la 
>,3%. Pentru ca o țară să fie inclusă

"Am făcut 
doar un pas să vad 
ce făcea în camera 
mea. Iar celălat m- 
a pus la perete și a 
spus să nu mă mișc 
și să pun mâinile la 
spate", a declarat 
tânărul.

Apoi, ca 
din senin, polițiștii 
au devenit violenți. 
"Am făcut ce mi-a 
spus dar mi-au 
picat ochelarii. L-am întrebat dacă pot 
să îi ridic pentru că nu puteam să văd 
nimic. Mi-a dat drumul la mâini, dar nu 
a spus nimic. Am crezut că e de acord 
și m-am aplecat să ii ridic. Atunci m-a 
lovit în spate", a continuat acesta.

După ce l-au pus jos, cei doi au 
început să îl lovească și cu bastoanele.

Vânăt din cap până în picioare, 
studentul a fost dus la poliție unde a pe

în programul Visa Waiver, pentru ca 
cetățenii ei să fie scutiți de obligativi
tatea obținerii prealabile a unei vize de 
intrare pe teritoriul american, rata de 
respingere a vizelor nu trebuie să fie 
mai mare de 3%, potrivit legislației in
trate în vigoare de la 1 iulie anul cu
rent.

Mai muți români 
respinși la acordarea 
vizei

„Din nefericire, Departamentul 
pentru Securitate lntemă nu poate, prin 
statutul său, să elimine criteriul pragu
lui de respingere a vizelor stabilit la 
3%, pentru ca o țară să fie inclusă în 
Visa Waiver. La aceasta se adaugă o

trecut restul nopții. A fost eliberat abia 
dimineață după ce a fost acuzat de atac 
armat și opunere la arestare. A scăpat 
doar cu câteva copci și reputația șifo
nată. Acum, studentul i-a dat în jude
cată pe polițiști și speră să îi se facă 
drepate. Oricum, filmulețul înregistrat 
cu telefonul de colegul său este deja 
analizat de anchetatori.

ușoară creștere a ratei de respingere a 
vizelor în cazul cetățenilor români. Cei 
doi factori "vor face și mai dificil ca 
România să se califice în termen scurt 
pentru programul Visa Waiver", a 
punctat Marc Frey, directorul Progra
mului Visa Waiver.

El a mai precizat că Departa
mentul pentru Securitate Internă salută 
recenta introducere a pașapoartelor 
electronice în România și își păstrează 
angajamentul de a conlucra cu țara 
noastră pentru a face progrese în înde
plinirea celorlalte condiții care se pun 
pentru includerea în Visa Waiver.

Insă, subliniază Marc Frey, 
"Departamentul pentru Securitate In
ternă este reticent în a propune sau a 
susține un orizont de timp specific în 
acest proces". El spune că instituția

Polițist condamnat pentru 
că a făcut sex la serviciu

Un ofițer de poliție a fost condamnat la patru ani de închi
soare pentru că întreținut relații sexuale la serviciu cu patru 
femei Kenny Lewis, în vârstă de 26, era polițist în localitatea 
britanică Somerset El a utilizat baza de date a poliției națio
nale (PNC) pentru a accesa fișiere confidențiale și pentru a 
identifica femei vulnerabile.

Lewis, din localitatea Nailsea, lângă Bristol, nu a fost găsit vinovat de 
trei acuzații de viol și o taxă privind abatere sexuală. Insă, el a pledat vinovat 
la opt acuzații privind abateri în legătură cu funcția publică, inclusiv accesarea 
dosarelor confidențiale.

Judecătorul Graham Cottle, de la instanța din Exeter, i-a spus lui Lewis 
că s-a folosit de funcție pentru o satisfacție personală. Polițistul avea un modus 
operandi în a "agăța" femei care fie erau martore la o crimă, fie erau victime 
ale unui infractor, a arătat procurorul de caz. Polițistul se folosea de calitatea 
femeilor pentru a le vizita sau a le telefona, sub pretextul investigațiilor.

De exemplu, o dansatoare a intrat în atenția lui Lewis fiind martoră la 
un accident de circulație, ce avusese loc în urmă cu patru ani. Pe o altă victimă 
a cunoscut-o în 2007 când a condus-o la secția de Poliție, după ce femeea fu
sese arestată.

Potrivit detectivului șef Louisa Rolfe, inculpatul a abuzat de poziția sa 
de autoritate și cu ajutorul statutului său a avut acces la informații pri

vilegiate pentru a identifica femei vulnerabile.
Detectivul șef a lăudat femeile care au avut curajul și determinarea de 

a se prezenta la anchetă pentru a da detalii despre ce au pățit, apreciind că 
acest caz a fost foarte dificil pentru toate părțile implicate.

americană pe care o reprezintă va con
tinua să monitorizeze progresele Ro
mâniei pentru îndeplinirea tuturor 
cerințelor din Visa Waiver.

Visa Waive, poate, 
peste trei ani

Noul ambasador american la 
București, Mark Gitenstein, sugerase 
recent că vor fi progrese în ceea ce pri
vește Visa Waiver pentru România 
pănă la sfârșitul mandatului său de trei 
ani. Departamentul pentru Securitate 
Internă se ferește să se pronunțe în le
gătură cu acest orizont de timp schițat 
de ambasador.

Subiectul vizelor a fost abordat 
și de vicepreședintele american Joe 

Biden în discuțiile avute joi la Bucu
rești cu președintele Traian Băsescu și 
cu premierul Emil Boc. "în ceea ce pri
vește acordarea de vize pentru cetățe
nii români, primul-ministru în 
exercițiu Emil Boc a arătat că Româ
nia a făcut progrese semnificative pen
tru atingerea criteriilor tehnice de 
■acces și a subliniat că autoritățle ro
mâne sunt dispuse să continue coope
rarea cu autoritățile americane 
competente, în special cu Ambasada 
SUA la București, pentru informarea 
cetățenilor românii cu privire la exi
gențele procesului de analizare a cere
rilor de viză", se arată într-un 
comunicat transmis de Guvern la fina
lul intrevederii Boc-Biden.
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O Glasul publicitate 
<> Telefon 0771.677.031

Creditor, organizează licitație pentru 
vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inven
tar, aparținând debitoarei S.C. Dorex Gene
ral Investments S.R.L.

Licitația cu vânzare va avea loc în data 
de 02 noiembrie 2009, ora 10.00, la sediul de
bitoarei din Deva, str. Bejan, nr. 61.

Ai nevoie
de Glasul

Hunedoarei

IMAGINE!

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.

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.

Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: 
ABS, A/C, 4, airbag, radio/cd, servodirecție, 

70.000 k, înmatriculată.
Preț: 3900 euro, negociabil 

Telefon: 0723.893.599 între orele 11:00-20:00 
Ofer și rog seriozitate

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

DE 20%

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon, 
LA 7 SPĂLĂRI

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

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

Telefon: 0761 - 973.940

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
*

* persoane fizice
* persone juritice

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -
1 lună - 10 lei

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

12 luni - 108 lei
Bonus:

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la 
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.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei

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

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

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.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

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

Sc.

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.)
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Valentino Rossi a câștigat în Malayesia 
titlul mondial la MotoGP
Pilotul italian Valentino Rossi 
a câștigat titlul mondial la 
MotoGP, după Marele Premiu 
al Malaysiei, de pe circuitul 
de la Sepang, unde a terminat 
pe locul trei. Rossi (Yamaha) 
a terminat al treilea la Se
pang, după australianul 
Casey Stoner (Ducati) și spa
niolul Dani Pedrosa (Honda).

Valentino Rossi, născut la 16 
februarie 1979, are astfel în palma
res nouă titluri mondiale: 6 la Mo
toGP, unul la 500 ce, unul la 250 ce 
și unul la 125 ce.

Pilotul japonez Hiroshi 
Aoyama a câștigat Marele Premiu 
al Malaysiei la 250 cc. Hiroshi 
Aoyama (Honda) a fost urmat de 
spaniolul Hector Barbera (Aprilia). 
Italianul Marco Simoncelli (Gilera) 

-a ocupat locul trei. -

Pilotul spaniol Julian Simon a 
câștigat, duminică, la Sepang, Ma
rele Premiu al Malayisiei la clasa 
125 cc, Julian Simon a câștiga) 
Grand Prix-ul Malaysiei la clasa 
125 cc. Simon, în vârstă de 22 de 
ani, care a devenit campion mondial 
duminica trecută, după victoria din 

Australia, a fost urmat de britanicul 
Bradley-Smith, ambii evoluând pe 
Aprilia. Locul trei a revenit spanio
lului Pol Espargaro (Derbi).

Daniel Niculae - gol și victorie cu Auxerre

Atacantul Daniel Niculae a înscris un gol 
și a adus victoria echipei sale, AJ Auxerre, scor 3- 

.2 (1-2), în partida disputată, duminică, pe teren 
propriu, în fața formației OSC Lille, în etapa a X- 
a a campionatului Franței.

Niculae, care a fost integralist, a înscris 
golul victoriei în minutul 82. După ce a înscris, Ni
culae și-a dat tricoul jos și a primit un cartonaș gal
ben. Celelalte goluri ale gazdelor au fost marcate 
de Jelen, în minutele 39 și 78, în timp ce pentru 
oaspeți au înscris Gervinho '26 și Frâu '40.

într-un alt meci disputat duminică, echipa 
Toulouse a învins, în deplasare, cu scorul de 2-0 
(1-0), formația RC Lens. Golurile învingătorilor 
au fost marcate de Sissoko '35 și Gignac '56. Par
tida Olympique Marseille - Paris Saint-Germain a 
fost amânată.

In clasament conduce Girondins Bordeaux, 
cu 22 de puncte, fiind urmată de AS Monaco, cu 
21 de puncte, și Montpellier, cu 20 de puncte.

Cornel Dinu: Toată lumea trebuie să aibă răbdare
Directorul tehnic al 
echipei Dinamo, Cornel 
Dinu, a declarat că la 
gruparea dinamovistă 
sunt lucruri care trebuie 
schimbate în timp și a 
menționat că trebuie să 
existe răbdare.

Vinde din stoc agresate de balastieră 
în cantităti foarte mari

reț; 18,80 lel/mc 
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avut atribuțiuni de director 
tehnic și, deoamdată, asta e 
echipa tehnică și comenta
riile nu ne aparțin. Nu co
mentez zvonuri, pentru că s-a 
demonstrat că Andone nu a 
fost dat afară. E greu și pen
tru Țălnar, și pentru mine, ar 
fi chiar și pentru Andone sau 
pentru oricine ar veni în mo
mentul de față, sper că lucru
rile astea sunt înțelese și 
cunoscute și că există răb
dare. Trebuie o readucere a 
raportului real de muncă, 
între drepturi și obligații, 
care presupune o cu totul altă

interpretare a sezonului și a 
pregătirii de iarnă și a reve
nirii la ceea ce înseamnă 
efort. Sunt jucători care pot, 
dar sunt obișnuiți să dea mai 
puțin pe teren".

ne 
bazăm pe lotul pe care îl 
avem la dispoziție și nu e 
ușor, pentru că trebuie rea
dusă responsabilitatea jucă
torilor în joc. Nu știu nimic 
despre Andone, eu am mai

"Deocamdată

Complexul 
turistic

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane în f O apartamente 
și 10 camere duble (cu două 
paturi de o persoană) 
Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
românești și internaționale 

rSală de conferințe de 45 de 
locuri, dotată cu videoproiector 
și internet de mare viteză

J Piscină acoperită cu o suprafață 
de 50mp. Apa este încălzită

| la 30 de grade.

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

//AXXȘXX

I Telefoane: 0254.264.038 
ți 0254.264.039
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