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Cazul Muzeului Aurului a ajuns 
în atentia Prefectului

La inițiativa Prefectului județului Hunedoara, 
Dorin Oliviu Gligor, miercuri a avut loc o întâlnire a 
reprezentanților instituțiilor implicate în controversa 
legată de Muzeul Aurului din Brad. La discuții au par
ticipat, pe lângă reprezentanți ai instituției Prefectului, 
și directorul societății Minvest, Daniel Andronache, 
directorul coordonator al Direcției Județene de Cul
tură, Culte și Patrimonii^N'ațional, Ciprian Roman, și 
Directorul coordonator adjunct AMVS, Diana Șerbă- 
noiu.
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în perioada 26 - 30 octombrie 2009, Oficiul Cen
tral de Stat pentru Probleme Speciale organizează și 
conduce un exercițiu de verificare a stadiului pregătirii 
economiei pentru apărare în județul Hunedoara.
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Sfânta Preacuvioasa
Mare Mucenită
Anastasia Romana

Aceasta a trăit pe vremea împăraților Deciu (250 
- 253) și Valerian (253 - 260), guvernator al Romei fiind 
Prov, pe când se pornise, iarăși, mare prigoană împotriva 
cr»știnilor. Romană de neam, tânără cu vârsta, Sfânta 

.stasia se afla pe atunci într-o mică mănăstire de fe
cioare, pierdută printre livezi și grădini, din apropierea 
Romei,’unde era stareță o îmbunătățită călugăriță, anume 
Sofia.
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Ies la iveală complicii 
pedofîlului englez

Energeticienii au protestat

Peste 50 de reprezentanți ai Sin
dicatului Energeticienilor din Rețe
lele Electrice Hunedoara, structură 
afiliată Federației Sindicale „Uni
vers”, au pichetat Prefectura jude
țului Hunedoara, ieri, între orele 12 
- 14.

Acțiunea de protest a fost cau
zată de nesoluționarea unor pro
bleme și revendicări ale 
Sindicatelor din Energie electrică, 
Petrol și Gaze naturale. Protestul de 
la Deva a făcut parte din inițiativa 
la nivel național a sindicaliștilor de 
a picheta sediile Prefecturilor din 
întreaga țară, precum și sediul Mi
nisterului Economiei.

Protestatarii au cerute stoparea 
deciziei de constituire a două com
panii naționale energetice, în care 
să fie incluse Hidroelectrica și Nu- 
clearelectrica. Reprezentanții anga- 
jaților din domeniul energetic au 
solicitat internalizarea serviciilor 
prestate de terți societăților Hidroe
lectrica, Transelectrica și Electrica 
SA. Un alt punct pe lista de cereri 
este reorganizarea Filialei de între
ținere și Servicii Energetice „Elec
trica Serv”.

în urma întâlnirii dintre repre
zentanții Sindicatului cu Prefectul, 
cei aproximativ 50 de protestatari 
care au pichetat sediul Prefecturii s- 
au retras în ordine.

și vreau să merg la vot
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Moștenitoarea imperiului 
Trump s-a căsătorit

Ferma animalelor 
în politica românească

S-a spus de multe ori că în politică 
trebuie să fii aprig ca un leu, viclean ca o 
vulpe, alunecos ca un șarpe, încăpățânat 
ca un catâr - toate astea și încă multe al
tele. (Tot aici aș trece, pe post de avertis
ment, și vorba populară că dacă te bagi în 
noroi te mănâncă porcii - că are și ea oa- 
reșce legătură cu mizeriile din politică...). 
Dimitrie Cantemir știa el ce știa când scria 
despre reprezentanții clasei politice din 
Țările române înfățișându-i sub chipul 
animalelor în Istoria ieroglifică... Nu cred

că Orwell cunoștea opera acestui pre
cursor exotic al său când s-a apucat 
de Ferma animalelor, dar ceea ce 
contează până la urmă este rezultatul 
- și în istorie, și în literatură, și în po
litică.

Nu aș fi adus în discuție aceste 
precedente zoo-politice, dar ieri dimi

neață am auzit două lucruri care m-au în
cântat enorm. Primul, cronologic, mi l-a 
povestit cineva care auzise trecând pe 
stradă o mașină din care se vorbea la me
gafon. Știind că e campanie electorală, 
omul a fost curios să vadă care candidat 
își face reclamă. „M-am oprit să ascult și 
era... șarpele boa! Că a venit circul-în 
Deva. Chiar ăsta nu cred să candideze... 
Deși, dacă stai să te gândești, ar fi mai bun 
decât multi!”. Gluma-i glumă, șaga-i șagă,

dar când vezi că și alde Nati Meir a fost 
candidat la președinția României parcă 
ajungi la modul serios să preferi șarpele 
boa...

Al doilea l-am auzit chiar în redac
ție. „La început, vitele și porcii s-au unit 
și au pârât găinile la stăpân că au gripă 
aviară; apoi, porcii și găinile au guițat și 
cotcodăcit despre boala vacii nebune care 
bântuie în rândul vitelor; la sfârșit, găinile 
și vitele au acuzat porcii că împrăștie vi
rusul gripei porcine în rândul tuturor ani
malelor din ogradă”. Ei, acum nu e musai 
să sară nimeni în sus la un simplu banc, 
nici nu are de ce să se simtă careva vizat, 
că doar politica românească nu poate fi 
asemuită nici pe departe o ogradă de om 
gospodar, în care mișună găini, vaci și 
porci bine hrăniți...
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Salată afumată

Ingrediente:
1 pește afumat, castraveți 

murați, smântână, sare, piper.

Mod de preparare:
Se scoate pielița de pe pește, 

se taie peștele în bucățele, se 
taie castraveții murați în cubu- 
lețe și se amestecă cu smântână. 
Se adaugă sare și piper după 
gust.

Timp de preparare: 10 min.
Porții: 4

In+Mfctile
Deva

Vă anunțăm că joi, 29.10.2009, 
între orele 8-14, se sistează furniza
rea apei reci pe strada Mihai Emi- 
nescu de la strada Călugăreni până la 
Barițiu, strada Barițiu, Piața Unirii. 
Conducerea SC APA PROD SA 
Deva vă mulțumește pentru înțele
gere.

Primăria Deva anunță
Vă facem cunoscut că în ziua de 

29 octombrie 2009, între orele 
08.00-14.00, vor avea loc lucrări de 
distrugeri în poligonul Dealul Paiu
lui.

Prevenim locuitorii din zonă 
asupra pericolului la care se expun 
în cazul intrării în perimetrul de si
guranță al poligonului pe timpul exe
cutării lucrărilor, (conform art.7 
alin.l din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 14/2001 și a Legii nr. 
389/2001)"

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 7 12

Petroșani: 6 10

Hunedoara: 8 12

Hațeg: 7 12

Brad: 7 12

Orăștie: 8 12

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 6 7

Petroșani: 3 6

Hunedoara: 6 7

Hațeg: 5 7

Brad: 5 7

Orăștie: 6 7
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► HOROSCOP
Este o zi bună pentru a discuta despre situația financiară și pen

tru a face unele investiții. Cineva s-ar putea chiar să-ți dea unele 
sfaturi foarte bune in acest sens. Viața amoroasă este foarte ani
mată, plină de întâlniri și experiențe senzuale. Dacă ești singur, 
farmecul tău deosebit va face ravagii printre pretendenți.

Astăzi ai putea învăța un lucru important dacă ții cont și de păre
rea celor din jur. Se poate chiar să înveți din propriile greșeli și să 
"citeșți" oamenii mai bine. Ai mare grijă de situația financiară și 
ocupă-te de datorii, pentru a fii la zj cu facturile. în plan amoros, 
au loc schimbări de bun augur.

Faci progrese importante în plan profesional. Lucrezi mult, pen
tru a-ți atinge obiectivele. Este o zi bună pentru a te ocupa de si
tuația financiară. Dacă pui lucrurile la punct, vei ști precis cum 
stai și vei putea lua unele decizii cu privire la cumpărături. In plan 
amoros, ești atras deopotrivă de partenerul de viață dar și de per
spectiva unei noi idile.

Fă tot posibilul pentru a rezolva chestiunile de ordin financiar. în 
caz contrar, ar putea apărea complicații. In plan amoros, te con
frunți cu câteva dificultăți cu partenerul de viață, din cauza unor 
păreri foarte diferite asupra unor chestiuni casnice. Dacă ești sin
gur, sunt șanse să mergi la o întâlnire deosebită.

Situația la locul de muncă este destul de tensionată. Trebuie să 
faci față unor schimbări și nu toate îți sunt pe plac. Micile pro
bleme din familie pot fi rezolvate dacă discuți deschis cu partene
rul de viață. Este important să fii receptiv la părerile celor din jur 
și să nu încerci să te impui cu orice preț.

Ai făcut tot posibilul pentru a te înțelege bine cu cei din familie și 
eforturile tale sunt recompensate. In plan profesional, ai o voință ■ 
de fier și ești gata să faci ceea ce trebuie pentru a-ți atinge scopul. 
Nu ar fi de mirare să fii promovat sau să ți se ceară să te angajezi 
intr-un nou proiect.

Bancurile zilei

Fă tot posibilul pentru a rămâne în contact cu lumea din jurul 
tău. Nu este o metodă bună să te închizi în tine, chiar dacă așa 
simți acum. Acasă te bucuri de relații pline de afecțiune cu cei 
dragi. Evită neînțelegerile cu colegii, la locul de muncă.

Încerci să menții o atmosferă liniștită în familie, însă ești atent la 
ceea ce se întâmplă în jurul tău. Nu este cazul să te consumi pentm 
orice inconveniență apărută. Este o zi foarte bună pentru realize 
profesionale, dacă ești gata să aplici toate cunoștințele și să te fo

Ai o mulțime de proiecte în minte, dar nu reușești să le concreti
zezi. Cu perseverență vei putea să le duci la capăt. Este bine să 
mergi la întâlniri și să onorezi invitațiile care îți sunt făcute. Poți 
cunoaște oameni importanți, care să te ajute mai târziu.

Dacă lipsești prea mult de acasă, partenerul de viață ar putea să 
înceapă să-ți pună întrebări. Aveți tot felul de discuții și nu ajungeți 
neapărat la un rezultat. In discuțiile cu prietenii, nu te aventura în 
subiecte delicate, pentru că se poate să ajungeți la un conflict.

losești de întreaga ta experiență.

Este bine să fii foarte prudent cu banii. Încearcă să ai cât mai 
mare grijă de investiții și să nu faci modificări nejustificate. Astăzi 
ai putea să te apropii mai mult de persoana iubită și să-ți consoli
dezi relația de cuplu. împreună, găsiți soluții la acele probleme cu 
care vă confruntați de ceva vreme.

Simți nevoia să te faci plăcut în ochii sexului opus, să primești 
complimente și chiar dovezi de afecțiune. Dacă încă ești singur, 
există mari șanse să-ți întâlnești jumătatea. In plan profesional, îți 
lărgești orizontul cu ajutorul unor persoane influente. Este impo 
tant să ai încredere în tine pentru a putea să iei inițiative îndrăz
nețe.
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Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Ilia - Tătărăști - Zam
► DN 68 A - Săcămaș - Dobra 
- Ohaba
► DJ 706 A Ilia - Brănișca - 
Șoimuș
► DN7 Deva (Izv. Decebal),
Sântuhalm
► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câi
nelui de jos, Fomădia
► Deva - Calea Zarandului, 
B.dul 22 Decembrie
► DN7 Ilia, Tătărăști, Burjuc,
Zam și DN 68 A Dobra
► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, 
Săcămaș
► Vulcan pe DN 66A și B-dul 
Mihai Viteazu

© © ©
Bulă completează o fișă perso

nală pentru angajare. La data naște
rii trece 15 august.

- în ce an? întreabă funcționara 
de la oficiul forțelor de muncă.

- în fiecare an!

© © ©
- Bulă, ce este whisky-ul?
- Whisky-ul este băutura pe care 

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI Redactor șef: Marcel BOT
(email: marcel.m.bot@gmail.com; tel. 0771-785.694)
Editor coordonator: Bogdan BARBU

Marketing: Gabriela BUZZI

alegătorii o beau prin reprezentanții 
lor din parlament.

© ©.©
Un general inspectează plutonul 

lui Bulă. Ajunge la acesta, îl bate 
prietenos pe umăr și zice:

- Cum îți merge, fiule?
La care Bulă radios:
- Ce bine că am dat de tine, tată, 

mama te caută de ani și ani...

© © ©

Bulă vine acasă de la grădina 
zoologică și povestește:

- Știi, tată, la grădina zoologică 
am ajuns la o cușcă, și... și...

- Ei, spune odată!
- Și domnul profesor a spus că 

este o barză.
- înseamnă că a fost chiar o 

barză.
- Păi bine, tată, dar de cînd am 

vorbit despre barză, am crezut că nu 
există o asemenea pasăre...

0354 882100,
0354 882101
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întrebare la Radio Erevan.
- Care e cel mai frumos oraș dir 

lume?
- Erevan.
întrebare suplimentară:
- Cîte bombe atomice trebuie ca să-

1 nimicim?
- Și Baku e oraș frumos.

© © ©

Deva, str. Mărăști,
BL D4, Sc. 1, Ap. 1
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Protestul de la Deva a făcut parte din inițiativa la nivel național a sindicaliștilor 
de a picheta sediile Prefecturilor din întreaga țară, precum și sediul Ministerului 
Economiei.

Energeticienii au protestat la Prefectură

Peste 50 de reprezentanții Sin
dicatului Energeticienilor din 
Rețelele Electrice Hunedoara, 
structură afiliată Federației 
_ .ndicale „Univers”, au piche
tat Prefectura județului Hune
doara, ieri, între orele 12 - 14.

Acțiunea de protest a fost 
cauzată de nesoluționarea unor pro- 
,blcme și revendicări ale Sindicate
lor din Energie electrică, Petrol și 
Gaze naturale. Protestul de la Deva 
a făcut parte din inițiativa la nivel 
național a sindicaliștilor de a pi
cheta sediile Prefecturilor din în
treaga țară, precum și sediul

Ministerului Economiei.

Nemulțumirile 
sindicale

Protestatarii au cerute stopa
rea deciziei de constituire a două 
companii naționale energetice, în 
care să fie incluse Hidroelectrica și 
Nuclearelectrica. Reprezentanții an- 
gajaților din domeniul energetic au 
solicitat intemalizarea "serviciilor 
prestate de terți societăților Hidroe
lectrica, Transelectrica și Electrica 
SA. Un alt punct pe lista de cereri 
este reorganizarea Filialei de între
ținere și Servicii Energetice „Elec

trica Serv”.

Alte reven
dicări importante 
sunt legate de fi
nalizarea contrac
tului colectiv de 
muncă la nivel de 
ramură (energie 
electrică, petrol și 
gaze) și vânzarea 
către angajați a 
pachetului de până 
la zece procente 
din acțiunile la 
Electrica SA, din 
societățile de dis
tribuție și furni
zare a energiei electrice privatizate 
cu grupurile CEZ, ENEL, E.ON.

Revendicările 
au ajuns pe masa 
Guvernului

Manifestații strânși în fața 
Prefecturii au cerut ca Guvernul să 
soluționeze cât mai rapid cererile 
lor. în ședința de negociere, care a 
durat aproximativ o oră, între repre
zentanții Sindicatului Energeticieni- 
lor din Rețelele Electrice 
Hunedoara și prefectul Dorin Gli- 
gor, reprezentanții Sindicatului i-au 
înaintat Prefectului un memoriu 
care conține principalele revendi
cări. Dorin Gligor a luat act de ce
rerile sindicaliștilor și de 
argumentele de susținere â acestora 
și a înaintat petiția Guvernului Ro-

Irina Năstase

„In prezent sigit 50 de persoane care se află în șomaj tehnic. Din 
revendicările noastre fac parte vânzarea pachetului de până la 10% din 
ac<:uni de la Electrica S.A către salariați și membri ai Consiliilor de Ad
ministrație, precum și pensionarilor proveniți din Electrica și filialele sale. 
Vrem ca servicile energetice în cadrul societăților pe care le deservesc să 

fie internalizate. Nu în ultimul rând, vrem să se anuleze intenția Ministe
rului Economiei de a constitui două companii energetice naționale ”, a de
clarat Ovidiu Morcan, vicepreședintele Sindicatului Energeticienilor din 
Rețele Electrice Deva.

mâniei, în vederea formulării unui 
punct de vedere din partea Executi
vului referior la cererile energeticie
nilor.

în urma întâlnirii dintre re
prezentanții Sindicatului cu Prefec
tul, cei aproximativ 50 de 
protestatari care au pichetat sediul 
Prefecturii s-au retras în ordine.
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■f-Sfântul Zilei

Cazul Muzeului Aurului
a ajuns în atenția Prefectului

La inițiativa Prefectului județului Hunedoara, Dorin 
Oliviu Gligor, miercuri a avut loc o întâlnire a repre
zentanților instituțiilor implicate în controversa le
gată de Muzeul Aurului din Brad.

La discuții au participat, pe lângă reprezentanți ai in
stituției Prefectului, și directorul societății Minvest, Daniel 
Andronache, directorul coordonator al Direcției Județene de 
Cultură, Culte și Patrimoniu Național, Ciprian Roman, și Di
rectorul coordonator adjunct AMVS, Diana Șerbănoiu. Par-

ticipanții la discuții au stabilit un obiectiv și o strategie co
mună în vederea abordării aspectelor legale legate de vânza
rea clădirii Muzeului Aurului din Brad.

Prin ordinul Prefectului județului Hunedoara va fi con
stituită o comisie, care are ca scop analizarea evoluției situa
ției și urmărirea îndeplinirii obiectivelor stabilite în întâlnirea 
de miercuri.

Alexandru Avram

Sfânta Preacuvioasa mare Mucenită Anastasia Romana
9

Aceasta a trăit pe vremea împăraților 
Deciu (250 - 253) și Valerian (253 - 260), gu
vernator al Romei fiind Prov, pe când se por
nise, iarăși, mare prigoană împotriva 
creștinilor. Romană de neam, tânără cu vâr
sta, Sfânta Anastasia se afla pe atunci într-o 
mică mănăstire de fecioare, pierdută printre 
livezi și grădini, din apropierea Romei, unde 
era stareță o îmbunătățită călugăriță, anume 
Sofia. Rămasă orfană la vârsta de trei ani, ea 
fusese luată de bătrâna Sofia și crescută la 
mănăstire, unde covârșea cu frumusețea și cu 
dragostea către Hristos pe toate celelalte ti-

nere de vârsta ei. Oricât de ferită de lume era, 
oamenii tot aflaseră de frumusețea și înțelep
ciunea ei și mulți o ceruseră în căsătorie. Dar 
fecioara rămânea neclintită în dragostea ei 
către Hristos și voia cu înfocare să rămână 
pentru toata viața mireasă a Domnului Iisus. 
Auzind Prov, dregătorul, de această fecioară, 
a trimis ostași să o caute și, aflând-o, au 
adus-o înaintea lui, în lanțuri. Și o sfătuia 
dregătorul să-și caute un bărbat și să se mă
rite și, întorcându-se, să se închine zeilor, ca 
frumusețea ei să nu se piardă în zadar. Iar ea 
a răspuns: “Viața și veselia mea este Domnul

meu Iisus Hristos, pentru Care de o sută 
de ori, de ar fi cu putință, sunt gata a 
muri”. Auzind acest cuvânt, Prov a po

runcit de au bătut-o peste obraz și i-au sfâșiat 
veșmintele, au afumat-o cu fum înecăcios de 
pucioasă și de smoală, apoi au bătut-o cu to- 
iege și i-au zdrobit pe roată oasele, în vreme 
ce fecioara nu înceta a mărturisi pe Hristos. 
înfuriat, Prov a pus-o la și mai cumplite chi
nuri, cât se spune că poporul din Roma, care 
era de față, a început a murmura împotriva 
acestor cruzimi, iar mulți s-au apropiat de 
credință și s-au lepădat de idoli, botezându- 
se. Cât despre Sfântă, scoțând-o afară din ce
tate, la urmă, i-au tăiat capul.
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4 Politic
Joi, 29 octombrie 2009

Sistemele de vot reprezintă mecanismul prin care se selectează reprezentanții unei gru-
& pâri, de regulă partide, cărora li se deleagă autoritatea de a-și reprezenta alegătorii și de a 

lua decizii în numele și pentru aceștia din urmă.

DE CE TREBUIE ȘI VREAU 
SĂ MERG LA VOT?

Revoluția Română din Decem
brie 1989 a început cu o serie 
de proteste și demonstrații po
pulare care au schimbat regi
mul comunist, au schimbat un 
sistem antidemocratic și anti
popular. S-a instituit un nou 
regim bazat pe pluripartidism 
exprimat în parlament, condi-, 
ție sine qua non a unei socie
tăți cu economie liberă de 
piață, a unui regim democra

tic. în ziua de astăzi, preponde
rentă este democrația liberală, 
dar există multe alte varietăți, 
iar metodele de a guverna pot 
diferi.

Principiile democra
ției și modul lor de 
punere în practică

Cu toate că termenul de
mocrație este utilizat de obicei în 

contextul unui stat politic, prin
cipiile sale sunt aplicabile și altor 
organisme sau entități, cum ar fi 
universitățile, sindicatele, com
paniile publice sau organizațiile 
civice. Pe plan politic, democra
ția se definește ca regimul politic 
fundamentat pe principiul suve
ranității naționale. Națiunea con
duce statul prin reprezentanții săi 
aleși, pe principiul separării pu
terilor în stat, pe principiul ega

lității tuturor în fața legii. Demo
crația nu se poate concepe fără 
respectarea drepturilor omului și 
ale cetățeanului. Un element im
portant al democrației este Con
stituția. Acest document, votat de 
o adunare constituantă, apoi de 
către popor prin referendum or
ganizat în mod liber, reglemen
tează funcționarea de ansamblu 
a societății.

România - republică 
semiprezidențială

în România, astăzi, avem 
ca formă de guvernământ repu
blica semiprezidențială. în ca- 
drul ei, președintele și primul 
ministru sunt ambii participant 
activi în administrația statului. 
Acest sistem diferă de republica 
parlamentară prin faptul că șeful 
statului este ales prin vot univer
sal. Republica prezidențială nu 
presupune existența funcției de 
prim-ministru. în cea semiprezi
dențială primul-ministru este 
desemnat de Președinte, votat de 
Parlament și este responsabil în 
fața acestuia, care, doar el nu și 
președintele, îl poate demite 
printr-o moțiune de cenzură.

Sistemele electorale 
sau sistemele de vot

Pentru oricare dintre 
aceste republici, modalitatea 
esențială de exprimare a voinței 
populare este votul. Sistemele 
electorale sau sistemele de vot 
întâlnite în întreaga lume sunt 
strâns legate de sistemele de par
tide din țara luată in considerare. 
Sistemele de vot reprezintă me
canismul prin care se selectează 
reprezentanții unei grupări, de 
regulă partide, cărora li se de
leagă autoritatea de a-și repre
zenta alegătorii și de a lua decizii 
în numele și pentru aceștia din 
urmă. Aceasta este democrația 
reprezentativă. în felul acesta 
noi, alegătorii, investim cu încre
derea noastră diversele autorități 
centrale și locale pentru a ge
stiona pe diferite paliere^ fie lo
cale, fie naționale, problemele 
comunității. Sistemele electorale 
sau sistemele de vot întâlnite în 
întreaga lume sunt strâns legate 
de sistemele de partide din țara 
luată in considerare.

De ce este important 
votul cetățeanului*

Sistemele de vot repre
zintă, deci, mecanismul prin care 
se selectează reprezentanții unei 
grupări cărora li se deleagă auto
ritatea de a-și reprezenta alegă
torii și de a lua decizii în numele 
și pentru aceștia din urmă. Prin 
participare la vot electorate 1 
aprobă/dezaprobă activitatea ale
șilor, oricare ar fi aceștia. Votând 
pe altcineva decât cel votat la 
alegerile anterioare,
cetățeanul/elector își exprimă de
zacordul față de activitatea des
fășurată de oricare alec 
Reconfirmându-1 prin votul su_ , 
îi dă din nou girul său. lată că 
prezența la vot, contrar aparențe
lor, are o importanță și o semni
ficație mult mai mare decât pare 
la prima vedere. Votul este con
tractul cetățeanului cu societatea, 
dar trebuie să precizăm că e ne
voie de multe cicluri de alegeri 
pentru a se sedimenta pe de o 
parte simțul civic al 
electorilor/cetățeni și, pe de altă 
parte, responsabilitatea celor 
aleși.

Care este rolul Pre
ședintelui României

în contextul precizat de 
noi este foarte important rolul 
președintelui României, pentru 
că el este cel care impune echili
brul societății, prin rolul de me
diator prevăzut de actul 
fundamental, Constituția. în pri
mul rând, de acesta depind mo
mentele de solidaritate națională 
în clipele de cumpănă pentru țara 
noastră.

Tocmai de aceea, decizia 
noastră la 22 noiembrie și 6 de
cembrie 2009 are o foarte mare 
importanță. Apelul meu repre
zintă o invitație la acea clipă de 
solidaritate pe care îl reprezint? 
alegerea celui mai important orr 
al României pentru următori 
cinci ani. Solidaritatea îl repre
zintă participarea la alegerile 
prezidențiale. Să dăm votul nos
tru pentru viitorul României!
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O bătrână a fost 
acidentată grav de un 
șofer beat

O femeie în vârstă de 79 de ani 
a fost accidentată grav de un șofer 
aflat într-o avansată stare de ebirie- 
tate. Victima, Marina M. a traversat 
strada Aviatorilor din municipiul Pe
troșani, înspre Livezeni, prin loc ne- 
permis. Sabin B. de 46 de ani, 
șoferul implicat în accident a fost 
testat cu alcooltestul de polițiști. Re
zultatele acestuia relevând că alcoo
lemia șoferului era de 1,59 mg/ 1 
alcool pur în aerul expirat. Ulterior, 
șoferul „pilit” a fost dus la Spitalul 
Municipal pentru prelevarea de 

< ’,probe bilogice pentru a i se stabili cu 
exactitate alcoolemia. Șoferului i s- 
a întocmit dosar penal pentru comi
terea infracțiunii de conducere 
autovehiculului pe drumurile pu
blice având o concentrație alcoolică 
în sânge peste limita legală și vătă
mare corporală din culpă.

Cercetați 
pentru o sobă

Un bărbat de 42 de ani, din co
muna Șoimuș, a vândut o sobă veci
nilor săi în cursul acestei luni, cu 
promisiunea din partea acestora că 
o vor achita a doua zi. Supărat că 
vecinii săi nu și-au respectat cuvân
tul, bărbatul i-a reclamat la poliție. 
Astfel, pentru o sută de lei, cât va
lorează soba, vecinii bărbatului sunt 
cercetați pentru săvârșirea infracțiu
nii de abuz de încredere.

Accident cu mopedul
Un bărbat din comuna Hărău în 

vârstă de 51 de ani s-a rănit grav 
după ce a căzut de pe scuter luni la 
prânz. Costică O. a pierdut controlul 
bidonului și, din cauza drumului 

umed, a căzut de pe scuter și s-a lovt 
rău de asfalt.

Bărbatul a suferit în tăcere până 
marți seara în jurul orei 22, când a 
fost nevoit să se ducă la doctor. Sta
rea gravă în care se afla pacientul i- 
a determinat pe medicii de la 
Unitatea de Primire a Urgențelor din 
Deva să sesizeze Poliția despre eve
niment.

Victimă a... alcoolului
Poliția depistează în trafic tot 

mai multi șoferi care conduc, după 
ce au băut câte un păhărel. Din pă
cate oameni nevinovați ajung să de
vină victime ale acestor șoferi 
inconștienți. Cristian B., a fost im
plicate într-un accident rutier. Băr
batul a fost descoperit, după 
efectuarea testării cu alcoolscopul, 
cu o concentrație de 0,47 mg/ 1 al
cool pur în aerul expirat. El a fost 
dus la spital pentru a i se recolta 
probe biologice de sânge pentru a se 
stabili cu exactitate alcoolemia. Ac
cidentul s-a soldat cu rănirea ușoară 
a unui tânăr de 21 de ani. Cristian B. 
conducea pe Bulevardul 1 Decem
brie din municipiul Petroșani, pe 
banda ldin direcția de mers Petro
șani- Hațeg. El a întors autoturismul 
fără să se asigure și a intrat în coli
ziune cu o altă mașină care circula 
în aceeași direcție pe banda a doua. 
Polițiștii i-au întocmit dosar penal.

Maria Florescu

Exercițiu de apărare în județ
în perioada 26-30 octombrie 
2009, Oficiul Central de Stat 
pentru Probleme Speciale or
ganizează și conduce un exer
cițiu de verificare a stadiului 
pregătirii economiei pentru 
apărare în județul Hunedoara.

. Exercițiul este coordonat de o 
comisie de verificare, condusă de 
Adrian Mironescu, șeful Oficiului Cen
tral de Stat pentru Probleme Speciale. 
Activitatea este programată astfel încât 
să nu afecteze activitățile curente ale 
operatorilor economici, autorităților și 
instituțiilor publice angrenate în exer- 

•cițiu.

Simularea unor 
situații de criză

Exercițiul se desfășoară sub 
formă de aplicație metodică, în care se

Minoră recuperată din casa iubitului
Tânăra care a dispărut 

acum opt zile de la domiciliul fa
miliei sale din Petroșani și fusese 
dată în urmărire generală, a fost 
găsită la prietenul ei, în comuna 
Valea Stanciului, județul Dolj, de 
polițiștii Biroului de Investigații 
Criminale din Petroșani. „Dispă
ruta” le-a explicat polițiștilor că în 
dimineața zilei în care a fugit de 

Descentralizare pentru România, 
drepturi colective pentru minorități
Prezidențiabilul UDMR, 
Hunor Kelemen Ia Ditrău și la Borsec
România trebuie să înfăptuiască, pe termen mediu, des
centralizarea, deoarece structura statală puternic centrali
zată poate arunca țara la perif eria Uniunii Europene, a 
declarat Hunor Kelemen, marți, la Ditrău, in cadrul unui 
forum cetățenesc. Subiectul a fost abordat și la Borsec, 
unde prezidențiabilul UDMR s-a interesat de lucrările de 
dezvoltare a localității.

„Eu nu voi spune că dacă îmi veți da voturile, totul va fi în 
regulă în țara noastră și că de la începutul anului viitor va începe 
deja creșterea economică. Nu trebuie să amețim lumea, să-i înșelăm 
în mod irespohsabil pe oameni", a spus Hunor Kelemen, subliniind 
că „anul viitor va fi unul mai dificil, decât acesta, dar trebuie să por
nim pe drumul ieșirii din criză.

Deficitul bugetar ține leul în viață
Un participant la forum l-a rugat pe candidatul UDMR la 

președinție să-și asume problemele oamenilor din mediul rural, și 
să facă demersurile necesare - lucru important și pentru celelalte re
giuni ale țării - pentru ca subvențiile în agricultură să fie plătite la 
timp. Vorbitorul a cerut, de asemenea, ca în noua lege a pensiilor și 
durata serviciului militar să fie considerată vechime în câmpul mun
cii. Un alt localnic a apreciat pozitiv propunerea UDMR de reducere 
a impozitului și l-a rugat pe Hunor Kelemen ca Uniunea să facă tot 
ce este posibil pentru ca România să adere cât mai curând la zona 
euro, pentru ca politica monetară a țării să fie predictibilă. „Pentru 
ca România să adere la zona euro cel puțin în 2015, următorul gu
vern va trebui, pe lângă alte măsuri, să reducă, în 2010-2011 deficitul 
bugetar”, a răspuns Hunor Kelemen, menționând că în capitolul des
pre economie al programului său electoral aderarea la spațiul Schen
gen face parte din obiectivele sale prioritare.

Taxe mai mici
pentru alimentele de bază
Alături de problemele sociale, la întâlnirea de la Borsec au 

fost abordate și măsurile de atenuare a crizei. Hunor Kelemen a ară
tat că în Germania și în alte țări europene. în interesul atenuării cri
zei, s-a optat pentru reducerea impozitelor. Și în România, pentru 
ca oamenii să nu ducă mai puțini bani acasă, este nevoie de reduce
rea cotei unice de impozitare și a TVA-uiui la produsele alimentare 
de bază.

va simula apariția unor situații de criză, 
care determină punerea în aplicare a 
Planului de mobilizare a economiei na
ționale pentru apărare și a Planului de 
rechiziții, de bunuri și prestări de servi
cii în interes public al județului Hune
doara, precum și asigurarea unor 
resurse pentru îndeplinirea funcțiilor de 
sprijin pe timpul situațiilor de urgență. 
Va fi evaluată capacitatea de îndeplinire 
a sarcinilor cuprinse în Planul de mobi
lizare a economiei naționale pentru 
apărare la patru autorități ale adminis
trației publice locale, cinci instituții pu
blice și șase operatori economici, 
urmărindu-se și modul de intervenție al 
acestora la înlăturarea urmărilor eveni
mentelor simulate.

Verificări și evaluări

Comisia de verificare va evalua 
posibilitățile de îndeplinire a responsa
bilităților și sarcinilor planificate, având 
în vedere următoarele obiective: verifi

acasă și-a cumpărat bilet de tren și 
a plecat la prietenul ei. Din cerce
tările efectuate de polițiști s-a sta
bilit faptul că minora nu a fost 
victimizată în nici un fel și a fost 
încredințată familiei, solicitându- 
se totodată revocarea urmăririi na
ționale.

Maria Florescu

Ies la iveală complicii pedofîlului englez
Polițiștii Serviciului de Combatere a Crimi

nalității Organizate au descoperit un nou complice 
al pedofîlului englez care acționa în Petroșani. Pe
dofilii este cetățeanul britanic cu.rezidența în Am
sterdam și a fost arestat în urmă cu 25 zile pentru 
comiterea infracțiunillor de pornografie infantilă 
prin sisteme informatice și acte sexuale cu minori. 
Polițiștii au descoperit că Ionel M., de 26 de ani, din 
municipiul Pctroșani.’a fost cel care l-a adus pe per
vers Petroșani. Tot el i-a oferit cazare și i-a „oferit”

primele două victime în anul 2007. Ionel M. are an
tecedente penale și se pare că este homosexual. ”Se 
poate să mai aibă și alți complici. Cercetările con
tinuă.”, a declarat Lucian Năboiu, șeful SCCO Hu
nedoara. Din investigațiile făcute a rezultat că Ionel 
M. nu se află în România, motiv pentru care Jude
cătoria Petroșani a emis un mandat de arestere în 
lipsa pe numele acestuia.

Maria Florescu

Peste 8.000 de victime 
într-un singur an.

carea documentelor de mobilizare, în
tocmite în acest scop; discuții și analize 
privind modul de acțiune pentru situa
țiile de criză simulate; verificarea capa
cităților pentru apărare și a rezervelor 
de mobilizare, după caz; evaluarea mo
dului de implicare a conducerii entită
ților în rezolvarea situațiilor de criză. în 
același timp, va fi estimată capacitatea

Peste 1.000 de explozii in 2007.

OFFICE(§>DIAMERE.RD
www.diamere.ro 

mntm viuummm familiei nu
ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CI Șl GPL 
Tel: 0354 4088B7; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 408887

de punere la dispoziția forțelor națio
nale și a celor dislocate în zonă a unor 
produse și servicii, conform cu Concep
tul de Sprijin al Națiunii Gazdă (HNS).

Exercițiul de verificare a stadiu
lui pregătirii economiei pentru apărare 
se încheie în 30 octombrie a.c.

Cătălin Rișcuța
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Ivanka Trump, fiica magnatului Donald Trump, a purtat o rochie
& de mireasă Vera Wang și diamante din colecția de bijuterii

care îi poartă numele.

E cald și bine la Zoo
Animalele o duc mai bine 
decât localnicii, la Grădina 
Zoologică din Târgu Mureș 
E frig în case, dar e cald la 
Zoo. La Târgu-Mureș oame
nii tremură de frig în apar
tamentele în care nu a fost 
pornită căldura din diferite 
motive.

Viața animalelor de la Gră
dina Zoologică e mai bună. în nicio 
încăpere temperatura nu scade sub 
25 de grade. Animale, mai ales cele 
obișnuite cu soarele fierbinte al 
Africii, suferă cumplit când le intră 
frigul în cușcă.

Reptilele și păsările tropicale 
au mare nevoie de căldură. Așa că 

îngrijitorii le asigură toate condi
țiile. Pavilionul are centrală termică 
proprie, iar la nevoie sunt folosite și 
sobele de teracotă. Vizitatorii grădi
nii Zoologice din Târgu Mureș ar 
vrea să aibă și ei în casă aceleași 
condiții. Și maimuțele au parte de 
căldură. Ele trec cu bine de sezonul 
rece tot cu ajutorul unei centrale ter
mice. Caloriferele sunt însă insta
late în afara gratiilor pentru ca 
animalele să nu ajungă la ele.

Administrația a avut grijă ca 
locatarii necuvântători să treacă 
iama cu bine și fără probleme de să
nătate. La Grădina Zoologică din 
Târgu-Mureș trăiesc peste 500 de 
animale care fac parte din 74 de 
specii de pe toate continentele.

Adnan Enache a divorțat
Cântărețul Adrian Enache a CgF 
divorțat, marți, de Corina, 
soția cu care a împărțit 14 
ani din viață. Acum, artistul 
este liber să îșipetreacă res- J
tul vieții cu iubita sa luliana y,1? " :
Marciuc.

Corina Enache a sosit la jude
cătorie puțin după miezul zilei, înso
țită de avocat. Emoțiile se pare că 
l-au încercat mai mult pe Adrian 
Enache. Cântărețul nu a coborât din 
mașină până când nu a fost sigur că 
a ajuns și prietenul său, Aurelian Te- 
mișan. Cei doi s-au îndreptat spre ju
decătorie cu zâmbetul pe buze.

în hol, Enache s-a întâlnit cu 
soția sa. Și-a ferit privirea cu ajutorul 
ochelarilor, pe care i-a păstrat chiar 
și în sala de judecată. Ședința a durat 
10 minute, însă doar ei știu ce s-a discutat 
acolo. Cert este că, din sală, au ieșit la fel de 
zâmbitori și de grăbiți. Și, desigur, divorțați.

Adrian și Corina au nu au avut un ma
riaj ușor pentru că Adrian s-a îndrăgostit de 
luliana Marciuc. Ani la rând, cântărețul și-a 
împărțit inima între cele două femei. "E cea

mai frumoasă poveste de dragoste de pe pă
mânt", declara în urmă cu ceva timp Enache.

Cu fosta soție, Adrian are o fată de 14 
ani, iar cu luliana, un băiat care miercuri va 
împlini 4 ani. De la proces, cântărețul a plecat 
să caute cadouri sau poate un inel pentru Iu- 
liana pentru că a devenit un bărbat liber.

Moștenitoarea imperiului Trump 
s-a căsătorit
Ivanka Trump, moșteni
toarea imperiului 
Trump, s-a căsătorit du
minică la New Jersey, cu 
logodnicul ei, Jared Kus
hner, în prezența a 500 
de invitați aleși pe sprân
ceană.

Frumoasa blondă, în 
vârstă de 27 de ani, s-a căsăto
rit cu Jared Kushner proprietar 
al ziarului "New York Obser
ver" și al companiei imobiliare 
Kushner. Fiica magnatului Do
nald Trump a purtat o rochie de 
mireasă Vera Wang și diamante 
din colecția de bijuterii care îi 
poartă numele. Se pare că pentru ziua nunții Ivanka a ales agrafe de păr în valoare de 
45.000 dolari, cercei, de 130.000 dolari, și o brățară al cărei preț se ridică la 90.000 do
lari.

De la petrecere nu au lipsit nici celebritățile de la Hollywood, Russell Crowe, Na
talie Portman, Barbara Walters sau Rudy Giuliani, fostul primar al New York-ului.

Donald Trump le-a urat mirilor să fie fericiți și să se bucure de viață. Potrivit unor 
surse apropiate ale cuplului, tinerii căsătoriți își vor petrece luna de miere în Africa.
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Valentin Crainic și-a descoperit dragostea pentru folclor urmând cursurile liceale, 
& între 1994 - 1998, la Liceul pedagogic “Sabin Drăgoi” din Deva.

Artiștii autenticului și viața lor:

Valentin Crainic 4

Tradițiile, obiceiurile și cânte
cele de odinioară, din toate zo
nele folclorice ale județului 
Hunedoara, sunt pline de cu
loare, dragoste și fantezie ar
tistică. Ele trezesc cu ușurință 
amintiri pe care etnografii, 
pictorii, sculptorii sau cântăre
ții de muzică populară în- 
cearcă să le păstreze 
nealterate. Acești artiști auten
tici se adresează, prin creația 
lor, tuturor celor care doresc 
să regăsească originile, tradi
țiile sau obiceiurile de pe mele- 
gurile hunedorene.
Unul dintre iubitorii de artă 
tradițională și frumos, cu dra
goste și multă credință în 
Dumnezeu, este Valentin Crai-

Cine este 
Valentin Crainic

Georgiana Giurgiu

Ofer recompensă 100 EL'RO. 
Răspunde la numele de I.EO. *

Cei care il găsesc, 
rog să mă contacteze 

la numărul de telefon: 0764.450.X26

Valentin Crainic este caracte- 
izat ca fiind “o voce între bizanto- 
ogie și folclor” de către Ion Văduva 
’oenaru, în volumul al optulea din 
Snciclopedia Marilor Personalități 
lin istoria, știința și cultura româ- 
îească (2007). Valentin Crainic s-a 
lăscut la Deva, în 17 august 1979, 
iste fiul Marianei și al lui Viorel 
Trainic, ambii ajunși aici de pe me- 
eagurile comunei Bucium, județul 
<lba. Are și o sora mai mică, Diana, 
ăsătorită la Arad. Valentin este că- 
ătorit cu Raluca, au o fetiță pe 
urne Petra Maria, în vârstă de doi 

ani și nouă luni.
Tatăl artistului este și el un 

iubitor al muzicii, dar a preferat în 
tinerețe chitara, încercând să își în
demne fiul să urmeze o carieră în 
muzica ușoară și să rămână un slu
jitor a lui Dumnezeu într-o parohie.

Valentin îndrăgește foarte 
mult arta dansului popular și a fost 
pentru o bună perioadă coregraf al 
ansamblului “Pădureanca” din 
Deva. în prezent, activitatea lui zil
nică se desfășoară la Centrul Jude
țean de Conservare și Promovare a 
Culturii Tradiționale Deva, la servi
ciul de cercetare etnofolclorică. în 
paralel, pregătește un nou album cu 
cele mai cunoscute melodii ale sale, 
dar și cu altele noi.

început de drum

Valentin Crainic și-a desco
perit dragostea pentru folclor ur
mând cursurile liceale, între 1994 - 
1998, la Liceul pedagogic “Sabin 
Drăgoi” din Deva. După primul an 
de liceu, Valentin și-a început ca
riera de solist de .muzică populară, 
debutând în cadrul Festivalului Na
țional “Sabin Drăgoi. în anul 1996 
a obținut locul JII la Festivalul fol
cloric “Lele de la Orăștie”, iar în 
1997 locul II la "“Festivalul Moților” 
organizat la Cluj. Anul 1998, aflat 
pentru a doua oară pe scena Festi
valului “Lele de la Orăștie”, a obți
nut Marele Premiu și astfel și-a 
făcut debutul la concursul “Moște
nitorii” din cadrul emisiunii “Tezaur 
Folcloric”, organizat de Televiziu

nea Română. De aici au urmat 
multe spectacole și manifestări ar
tistice, atât în România, cât și în Eu
ropa.

Dorințe împlinite

Toate acestea au adus un plus 
și în viața sa spirituală, împlinind și 
dorința părinților. Astfel, în toamna 
anului 1998 Valentin a fost admis la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă de 
la Arad, secția pastorală. în 2003 
este licențiat în bizantologie (istoria 
și cultura Imperiului Bizantin), dar 
nu a urmat taina preoției.

“Părinții mei și-au dorit 
foarte mult să mă vadă cântând și să 
slujesc cuvântul lui Dumnezeu, ca 
preot. Le-am urmat dorința mer
gând la această facultate și sper ca 
Dumnezeu să mă ajute și într-o zi să 
împlinesc taina preoției. Nu am 
făcut-o până acum deoarece... așa 
e viața! Cel de Sus hotărăște mo
mentul oportun pentru fiecare lucru, 
dar muzica populară nu am să o dau 
uitării, am să cânt mereu folclor”, a 
afirmat solistul.

I-a lipsit muzica

în timpul facultății, Valentin 
a fost profesor de religie la Școala 
generală “Regina Maria” din Deva, 
iar ulterior a devenit șef al Centrului 
de Plasament numărul doi din 
Deva. “Fiind profesor la acea școală 
a răsfățaților soartei, iar mai apoi 
șef la Centrul de plasament, am în
țeles importanța multor lucruri, ade-

văratele valori ale societății și rolul 
fiecăruia dintre noi în viața de fami
lie”, a rostit interpretul, mâhnit de 
situația copiilor care trebuie să-și 
facă un rost în viață fără a avea sfa
tul și dragostea părintească.

“Perioada cât am fost șef la 
Centrul de plasament a fost dedicată 
în totalitate copiilor de acolo. Mu
zica îmi lipsea și nu reușeam să îmi 
fac timp și pentru folclor. Acest 
lucru a fost rezolvat când am venit 
la Centrului Județean de Conservare 
și Promovarea Culturii Tradițio
nale”, a declarat Valentin, mândru 
că acum își poate fructifica pe de
plin cunoștințele de artă tradițio
nală.

Amintiri de neuitat

Primul album de mare succes 
al lui Valentin Crainic este “Cântece 
Buciumănești”, lansat în anul 1998. 
Acesta cuprinde învârtite, purtate și 
cântece doinite moțești, pe care le- 
a cules din satele comunei Bucium 
din județul Alba. “Sunt foarte bucu
ros pentru că am reușit să împărtă
șesc oamenilor de pretutindeni 
aceste cântece și că am reușit să le 
interpretez așa cum le trăgănau, 
cândva, băștinașii din satele Buciu
mului. La Festivalul de pe Muntele 
Găina am avut deosebita plăcere să 
îmi aud cântecele interpretate de so

liștii cu mult mai tineri decât mine. 
Acest lucru mi-a dovedit că albu
mul acesta este ascultat și îndrăgit”, 
a mărturisit Valentin.

Un cântec 
pentru toată lumea

A umat, în anul 2000, “Vea
curi creștine”, care cuprinde o co
lecție de colinde sacre, dedicată 
împlinirii a două milenii de la naș
terea Mântuitorului lisus Hrisos. 
2001 a fost anul cu “Cântece de pe 
Valea Mureșului”, iar în 2006, în 
dorința de a scoate în evidență fru
musețile zonei Geoagiu la ceas de 
sărbătoare, Valentin Crainic și cole
gul de scenă Ovidiu Olari, au lansat 
un album numit “Colinde de pe 
Valea Geoagiului”, acompaniați de 
grupul instrumental “Crai Nou” din 
Alba-lulia. La fel de valoroase sunt 
înregistrările de la posturile de radio 
și televiziune, locale sau naționale, 
în colaborare cu cântăreții sau rea
lizatorii emisiunilor dc folclor și tra
diție românească Mărioara 
Murărescu, Niculina Merceanu, Ti- 
beriu Ceia, Felicia Stroia, Zorica 
Savu, Maria Stroia, Eugen Pistol, 
Mihai Petreuș, Nelu Ban Fântână, 
Cristian Fodor sau Mariana Anghel.

Am pierdui Caiiish în Hunedoara. zona centrală, 
care suferă de o boală cronică și necesită 

îngrijiri medicale periodice, 
in ziua dispanfici avea la gât o zgarda roșie.



Traian Băsescu: “însăși Constituția ne duce la situația în care președintele desemnează premie
rul și atunci partidele se angajază cu toată forța lor în susținerea candidaților. Este o experiență
proastă. La revizuirea Constituției, ori aducem mandatele la 5 ani ori la 4 ani. ”8 Interne
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O delegație OSCE va supraveghea alegerile prezidențiale
O delegație OSCE, compusă în 
total din 25 de experți și obser
vatori, se va deplasa în Româ
nia pentru a monitoriza 
alegerile din 22 noiembrie, pe 
fondul acuzațiilor de fraudare 
electorală lansate de reprezen
tanții unor partide politice din 
opoziție. Delegația condusă de 
Vadim Jdanovici își va desfă
șura activitatea în București și 
în centre regionale din țară.

Scopul misiunii este de a 
evalua dacă alegerile prezidențiale 
din România sunt în conformitate 

cu obligațiile față de OSCE și alte 
standarde internaționale, cât și cu 
legislația internă a România. Biroul 
OSCE pentru Instituții Democratice 
și Drepturile Omului (ODIHR) se 
poate lăuda cu o vastă experiență în 
observarea proceselor electorale, în 
ultimul deceniu monitorizând des
fășurarea a aproximativ 150 de 
scrutine în întreaga regiune OSCE. 
Trimiterea unuei astfel de delegații 
vine pe fondul solicitărilor formu
late de partidele politice românești 
din Opoziție. Imediat după demisia 
în bloc a miniștrilor PSD din Gu
vern, social-democratul Mircea 
Gcoană a anunțat că vrea ca la ale

gerile prezidențiale să fie prezenți 
observatori europeni și de la OSCE. 
"Trebuie să ne asigurăm partenerii 
internaționali: chiar dacă acest gu
vern este foarte slab, vom respecta 
calea trasată. Oricum, toată lumea 
știe că acest guvern va fi înlocuit în 
decembrie", a susținut candidatul 
PSD la președinție.

La rândul său, președintele 
Traian Băsescu a declarat că pre
mierul va semita aprobarea ca 
OSCE să aibă observatori la alegeri 
pentru a se îndepărta orice suspi
ciune de fraudare a alegerilor în 
acest an.

Marko dezacord
cu Băsescu’

Blaga și Degerat» a ud ați 
la Camera

Președintele UDMR Marko Bela a declarat că este în totali
tate de acord cu ideea exprimată de Traian Băsescu potrivit 
căruia alegerile prezidențiale și generale trebuie să aibă loc 
simultan.

"Sunt în totalitate de acord. Problema e că la vremea respectivă toate 
partidele, inclusiv cel al domnului Băsescu, au susținut acea modificare ce s- 
a dovedit păguboasă. Acum un an am ales o anumită formulă a Parlamentului, 
abia a trecut un an și suntem intr-o campanie asemănătoare, de parcă ar trebui 
să realegem Parlamentul. Deja s-a legat ideea schimbării Guvernului de ale
gerea președintelui, iar aceste alegeri seamănă leit cu niște alegeri parlamen
tare", a spus Marko Bela, pentru Mediafax.

Președintele 
UDMR a adăugat că 
susține ideea revenirii 
la organizarea alegeri
lor generale și prezi
dențiale în același timp 
pentru mandate de 
patru ani. "Sunt 
acord cu ideea ca
patru în patru ani să 
avem alegeri parlamen
tare și concomitent ale
geri prezidențiale până 
nu vom ajunge la ideea 
că Parlamentul trebuie 
să aleagă președintele. 
Dar până atunci sunt de 
acord că aceste alegeri

trebuie să aibă loc simultan", a conchis președintele UDMR. Președintele 
Traian Băsescu a declarat, marți seară, că separarea parlamenarelor de prezi
dențiale a fost e eroare și că cele două alegeri trebuie suprapuse, ceea ce se 
poate realiza fie prin prelungirea mandatului Parlamentului, fie prin scurtarea 
celui al șefului statului. Băsescu a spus că trebuie suprapuse alegerile parla
mentare cu cele prezidențialele pentru că separarea proceselor electorale a 
fost "o experiență proastă".

de
din

Comisia de apărare a Came
rei a decis, marți, în absența 
reprezentanților PDL, să-i 
audieze pe ministrul interi
mar al Administrației și In
ternelor Vasile Blaga și pe 
consilierul prezidențial Con
stantin Degeratu în legătură 
cu DGIPI și, respectiv, cazul 
Hayssam, a declarat vicepre
ședintele comisiei, George 
Scutaru (PNL).

Această propunere a generat 
nemulțumirea reprezentanților PDL 

care au părărsit sala de ședințe a co
misiei. "Vrem să-i audiem pe dom
nul Blaga în legătură cu «Doi și un 
sfert» și pe domnul Degeratu în le
gătură cu cazul Hayssam", a spus 
Scutaru. La rândul său, deputatul 
PNL Mihăiță Calimentc, membru al 
Comisiei, a precizat că deputății au 
decis să îl cheme la audieri pe mi
nistrul interimar de Interne, Vasile 
Blaga, săptămâna viitoare pentru a 
da explicații în legătură cu trimite
rea în fața instanței a patru ofițeri 
DGIPI.

"Am decis ca, în cursul săp
tămânii viitoare, să fie chemat și 
ministrul de Interne pentru a vedea 

de ce au fost trimiși în fața insta*’ 
țelor de judecată patru ofițeri de . 
DGIPI, având în vedere că, în dis
cuțiile pe care noi le-am avut acum 
o săptămână cu domnul Drăjncanu, 
am primit asigurări că nu au dispă
rut documente de la DGIPI și ne-a 
explicat și mecanismul - de altfel 
foarte complicat - prin care un do
cument poate fi scos de acolo sau de 
a ajunge ca cineva să cerceteze ar
hiva DGIPI", a spus Calimentc.

Președintele Traian Băsescu 
a declarat, la 19 octombrie că Ma
rian Vanghelie nu a primit dosare 
ale DGIPI, ci doar informații de la 
ofițerii care "și-au compromis sta
tutul de ofițeri ai MI", devenind 
"slugi" ale lui Marian Vanghcli 
aceștia urmând să "meargă" la Par
chet.

Vanghelie, a declarat, în sep
tembrie, că "s-a dorit" să se pună 
mâna pe arhiva "Doi și un sfert", 
unde e vorba de "fetița EBA", care 
"se încinge" din când în când" și că 
arhiva DGIPI "este pe mâini bune". 
De asemenea, Vanghelie a afirmat' 
că, din infomațiile pe care le deține, 
la DGIPI nu ar mai exista date des
pre Traian Băsescu, exceptând lip
sește "o bucățică" cu Omar 
Hayssam, din care șeful statului 
"poate să aibă o problemă".

Orban crede că Băsescu trăiește într-o lume paralelă
Ludovic Orban, a declarat, 
marți, că nu interesează pe ni
meni subiectul suprapunerii 
alegerilor prezidențiale cu cele 
parlamentare, în afară de Tra
ian Băsescu, despre care libe
ralul a opinat că "trăiește 
într-o lume paralelă cu cea 
reală ".

"Nu interesează pe nimeni 
acest subiect, numai pe Băsescu. 
Românii au cu totul și cu totul alte 
probleme: locuri de muncă, creș

terea veniturilor, plata subvențiilor 
pentru agricultură, taxele și impo
zitele, absența medicamentelor 
compensate și gratuite, neachita- 
rea la termen a obligațiilor statului 
către firme, lipsa investițiilor", a 
susținut liderul PNL.

"Suntem într-un fals total, 
pentru că alegerile prezidențiale le 
duc tot partidele. Candidatul la- 
Președinție nu poate s-o ia ca nău
cul prin țară, cu traista-n băț și ce 
să spună? Se pune în funcțiune 
mașinăria gigantică a paHidelor. 

Este clar că cine a gândit că dacă 
vor fi prezidențialele separat, par
tidele vor sta cuminți și-și vor 
vedea de guvernare... însăși Con
stituția ne duce la situația în care 
președintele desemnează premie
rul și atunci partidele se angajază 
cu toată forța lor în susținerea can
didaților. Este o experiență 
proastă^ka revizuirea Constituției, 
ori aducem mandatele la 5 ani or 
la 4 ani", a declarat Traian Bă
sescu.
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Intr-o situație de criză, Rusia ar putea pune probleme României, Bulgariei sau altor țări prin cererea de a survola 
spațiul aerian al acestor state pentru a aproviziona centrul de la Nis. O situație similară a apărut în 1999, când 

& România, Bulgaria și Ungaria, bazându-se pe sprijinul Statelor Unite și al NATO, au refuzat cererea Moscovei 
de a acorda permisiune de zbor avioanelor rusești cu scopul de a trimite noi provizii în Serbia.

Centru pentru catastrofe naturale și tehnologice
Rusia va construi în Serbia un cen
tru logistic "umanitar", pentru a 
răspunde unor catastrofe naturale și 
tehnologice, dar acesta ar putea 
pune probleme României sau Bulga
riei.

Ministrul rus pentru Situații de Urgență, 
Serghei Șoigu, și vicepreședintele sârb și mi
nistru al Afacerilor lnteme, Ivița Dacici, au 
semnat un acord cu potențiale implicații mili
tare. Semnat în prezența președinților Dmitri 
Medvedev și Boris Tadici, acordul prevede 
crearea unui centru logistic ce va fi localizat 
lângă orașul Nis din sud-estul Serbiei. Ambele 
părți vor ca acest centru logistic să se trans
forme într-o operațiune amplă care să deser
vească întreaga regiune balcanică, în 
prevenirea dezastrelor și combaterea consecin
țelor acestora.

Viitorul centru rusesc din Serbia este 
probabil cel mai important rezultatul vizitei 
președintelui rus în această țară, viyit[ ce a avut 
loc la data de 20 octombrie anul curent. Inten
ția de a-1 construi are șanse mai mari de mate

rializare, decât cea privind implicarea sârbă în 
proiectul South Stream al Gazprom, proiect 
asupra căreia a fost de asemenea semnat un 
acord în timpul vizitei lui Medvedev. Guvernul 
din Serbia continuă să răsplătească Rusia pen
tru sprijinul său în legătură cu Kosovo.

Armata e în tot și toate

Acordul "bizar" al Serbiei cu Rusia este 
primul de acest fel, comentează organizația 
americană. Ministerul rus pentru Situații de 
Urgență este complet militarizat, iar acordul 
permite mobilizarea pe termen lung de perso
nal militar rus, elicoptere și provizii cu multi
ple întrebuințări în Serbia, folosind aeroportul 
de lângă Nis. Acest centru logistic al Rusiei 
pare să fie o reacție simbolică față de baza 
americană Bondsteel, bază situată de partea 
cealaltă a graniței, în Kosovo.

Orașul Nis se află la o distanță aproape 
egală de granița Serbiei cu Bulgaria și Kosovo. 
El este situat în apropierea unei enclave locuite 
de albanezi pe teritoriul sârb numită Presevo 
Valley.

Rușii încurajază vrajba 
în spațiul iugoslav

într-o situație de criză, Rusia ar putea 
pune probleme României, Bulgariei sau altor 
țări prin cererea de a survola spațiul aerian al 
acestor state pentru a aproviziona centrul de la 
Nis. O situație similară a apărut în 1999, când 
România, Bulgaria și Ungaria, bazându-se pe 
sprijinul Statelor Unite și al NATO, au refuzat 
cererea Moscovei de a acorda permisiune de 
zbor avioanelor rusești cu scopul de a trimite 
noi provizii în Serbia.

Tacticile Moscovei sunt menite să pre
lungească o situație ambiguă în Kosovo, să 
tensioneze relația pe această temă dintre Ser
bia, pe de o parte, și Statele Unite și Uniunea 
Europeană (UE), pe de altă parte, să mențină 
disfuncționalitatea Bosniei-Herțegovina pentru 
a-i împiedica evoluția către UE și NATO și să 
încurajeze naționalismul sârb orientat spre tre
cut, ca un instrument al Rusiei alături de cele 
economice de a concura împotriva Occidentu
lui în Balcani, conchide Jamestown Founda
tion, în comentariul său.

Libanul atacă cu rachete Israelul
O rachetă Katiușa lansată din sudul Libanului a 
căzut, marți seară, în nordul Israelului, fapt ce a 
determinat o ripostă a armatei israeliene care a 
lansat obuze spre sudul Libanului

Racheta a căzut într-un sector aflat la est de orașul 
Kyriat Chmona, din nordul Israelului, dar nu a făcut vic
time. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a con
firmat că "artileria israeliană a deschis focul în direcția 
sectorului de unde a fost lansată racheta".

"Armata israeliană consideră acest atac cu rachetă 
drept grav și responsabilitatea revine guvernului liba
nez", a subliniat el. în Liban, un oficial din serviciile de 

uritate a spus că opt obuze au căzut în apropiere de 
localitatea Hula de la frontiera cu Israelul.

Forțe ONU din sudul Libanului au deschis ime
diat o anchetă și au desfășurat mai multe trupe în sector.

Premierul libanez a condamnat ambele atacuri. "Condamnăm folosirea teritoriului libanez pentru lansarea 
de rachete, precum și riposta agresivă israeliană", a declarat el.

Acesta a fost al patrulea incident de la frontiera israeliană-libaneză anul acesta. în ianuarie, februarie și 
septembrie, mai multe rachete lansate din Liban au căzut în Israel, atacurile soldându-se cu răniți. Mișcarea Hez
bollah, cu care Israelul a fost în război în vara lui 2006, a negat orice implicare.

Președinți la doctor
Sănătatea viitorilor președinți 
? un subiect important în alte 
ări Cel mai apropiat exemplu 
vine din Republica Moldova. 
4ici, aspiranții la prima func- 
ie în stat își elaborează un 
losar ce conține pe lângă CV, 
•onsimțământul scris și decla- 
•ația de avere și un certificat 
nedicai

în Franța, actualul președinte 
Nicolas Sarkozy și-a făcut public dosa
rul medical înainte de alegeri și se su
pune anual unui control medical. 
Rezultatele acestuia sunt și ele făcute 
publice. în Statele Unite prezentarea 
unui dosar medical nu este obligatorie, 
însă majoritatea prezidențiabililor ame
ricani își fac publice dosarele medicale 
în perioada electorală. Sunt și candidați

care refuză să își expună public hibele 
medicale. Un exemplu în acest sens 
este John McCain, rivalul lui Obama 
din campania de anul trecut. Dacă la 
prima tentativă de a ajunge la Casa 
Albă, în 1999, senatorul McCain a pu
blicat 1.500 de pagini din dosarul său 
medical, anul trecut a permis doar câ
torva ziariști să-i vadă dosarul și asta în 
deplină confidențialitate.

Tot anul trecut, Barack Obama 
a ales să prezinte presei nu dosarul său 
medical, ci rezumatul în șase paragrafe 
a peste două decenii de controale me
dicale, document semnat de medicul 
său. George W Bush a permis presei să 
consulte peste 400 de pagini din dosa
rul medical și înaintea alegerilor din 
2000 și a celor din 2004. Al Gore și 
John Kerry - ultimul cu oarecare re
zerve - au prezentat dosarele medicale 
în 2000 și 2004, tot la cererea presei 
americarft.

Fiul lui Francois Mitterand 
e condamnat penal

Fiul fostului președinte francez Francois Mitterand a fost 
condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru o 
afacere cu armament desfășurată acum 20 de ani în Angola. 
Peste 40 de persoane au fost anchetate în acest caz sub acu
zația că au făcut traficicat arme în valoare de 800 de mi
lioane de dolari

I

Jean-Christophe Mitterrand va plăti și o amendă de aproape 400.000 
de euro. Rezultatul procesului este considerat un succes de avocatul lui Mit
terand pentru că tribunalul a decis achitarea clientului său de cele mai grave 
dintre acuzațiile inițiale.

Afacerea „Angolagate”

Au trecut 9 ani de probleme pentru Mitterand înainte de a fi achitat de 
trafic de arme și de acuzațiile generale de abuz de bunuri sociale.

Jean-Christophe Mitterrand a fost totuși condamnat pentru că a primit 
2 milioane de dolari de la un cunoscut om de afaceri francez pentru a-i faciliata 
traficul de arme. Justiția franceză a hotărât că acesta nu ar fi acționat în cu
noștință de cauză. în dosarul cunoscut sub numele de „Angolagate” au mai 
fost condamnați doi cunoscuți oameni de afaceri de origine franceză și rusă. 
Justiția îi acuză pe cei doi asociați că au vândut în Angola în perioada 1993- 
1998, în plin război civil, arme provenind din fostul bloc sovietic fără autori
zație din partea statului francez.

Nepotul pedofîl al președintelui

Jean-Christophe Mitterrand nu este prima rudă a fostului președinte 
francez care are probleme cu legea. Frederic Mitterrand, actualul ministru de 
Cultură al Franței și nepotul fostului președinte, a recunoscut într-o carte au
tobiografică că a întreținut relații sexuale cu băieți minori în timp ce se afla în 
vacanță în Thailanda. Experiențele lui Frederic Mitterrand au ajuns în atenția 
publicului, după ce ministrul Culturii l-a apărat pe regizorul Roman Polanski, 
acuzat că a întreținut relații sexuale cu o fată de 13 ani.
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DicționarzDioramă, Sin, Drit.

Mâhnire
Scopuri
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Octavian Paler
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Ars pe 
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roade
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făcut
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(Completați testul folosind soluția 
marcată cu raster)
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Reconstituire

Giganți

? (...)

Nu rupe firul unei prietenii, 
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Os al 

pieptului 
Curs 

spaniol

Târgoveți
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de teren

Creație
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Apă sub 
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ARĂTAT, ATOT, BAZIC, Bl, BOGAT, CASAT, 
CAZAT, DOR, EMIRAT, ETIC, ILIR, IS, IȚAR, 

LAC, LETALITATE, LUNAR. MUTA, 
NATALITATE, OS, PALAT, PÂRÂTĂ, PINOT, 

POSAC, PREDICABIL, PSILOMELAN, RATE, 
RELAȘ, Rl, RIMAT, RIT, RUGA, SATIRĂ, 

SETOS, SOLAR, SOȚ, SUMĂ.
Petru Ardelean - ARAC

Viorel Naghi - Vladimiresci

9 1 2 5 4 6 8
5 2 6 7 1
8 7 1 3 9 5
1 5 4 6 7 9

9 2 7 5
6 8 9 5 3

2 3 8 1 9
1 4 3 2 8 7

4 8 9 2 1 3
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ANUNȚ PUBLIC
SC OMV ROMANIA MINERALOEL SRL 

cu sediul in localitatea București, str.Cpt.Av.Ale- 
xandru Șerbănescu, nr.85, sectorl, anunță depu
nerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Stația OMV Hune
doara”, situat în localitatea Hunedoara, str.B-dul 

' Traian, nr.lA, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hu
nedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hu
nedoara, de luni până joi (orele 8 -16,30) și vineri 
(orele 8 -14).

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

ANUNȚ PUBLIC
SC AGROENER FOREST CONSULTING 

SRL cu sediul în localitatea Hunedoara, str.George 
Enescu, nr.l Bis, ap.2, jud.Hunedoara, anunță de
punerea solicitării pentru eliberarea autorizației 
de mediu pentru obiectivul “Prelucrarea lemnu
lui”, situat în localitatea Hațeg, str.Progresului, 
nr.29, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hu
nedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hu
nedoara, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri 
(orele 8-14).

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

ANUNȚ PUBLIC
9

SC MERC INTERNATIONAL IMPEX 
SRL cu sediul în localitatea Călan, str.Independen- 
ței, nr.l8/53, jud.Hunedoara, anuntță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivul “Transport rutier de mărfuri pe
riculoase”, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hu
nedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hu
nedoara, de luni până joi (orele 8 -16,30) și vineri 
(orele 8 -14).

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

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

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

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.

ANUNȚ PUBLIC 2

SC ORAESA CONSTRUCȚII ȘI EXCAVAȚIl 
SRL, cu sediul în localitatea Deva, str.l Decembrie, 
nr.l 9, anunță elaborarea primei versiuni a 
planului/programului PUZ - “Construcție locuință” 
în localitatea Simeria Veche, extravilan, jud.Hune
doara și declanșarea etapei de încadrare pentru obți
nerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/progra
mului se poate realiza la sediul APM Hunedoara, 
Deva, str.A.Vlaicu, nr.25, de luni până joi (orele 8 - 
16,30) și vineri (orele 8-14).

Comentariile și sugestiile se vor transmite în 
scris la sediul ARPM Timișoara, str.Amurgului, nr.l 
în termen de 18 zile calendaristice de la data prezen
tului anunț.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

- Persoane juridice -
1 lună - 10 Iei

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

* 12 luni - 108 lei

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

aleg«re: 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- 
ciările beneficiarului)

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -

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

12 luni -108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0 7230 71792; 0733920329

(text maxim 50 de cuvinte)

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

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

Sc.

Semnătura

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



“Dacă nu vede faza, atunci trebuie să se lase de arbitraj. Când un arbitru nu este
& corespunzător plasat cred că el trebuie să îșifacâ o anuliză și să înțeleagă că tre

buie să aibă o altă atitudine din primul minut până în ultimul. ”
I âsile Avram

Sport
.Ini, 29 octombrie 2009

Avram: Danșa a greșit grav și a primit
calificativ foarte slab
Președintele Comisiei Centrale 
a Arbitrilor, Vasile Avram, a 
declarat că centralul Ciprian 
Danșa a greșit grav în meciul 
Dinamo - Gloria Bistrița și a 
primit calificativ foarte slab 
atât de la observator, cât și de 
la supervizorul partidei.

t

"Dinamo - Gloria Bistrița a fost 
un joc cu probleme care a creat foarte 
multe critici și acuze, atât la adresa ar
bitrilor, cât și la adresa mea și a CCA. 
Arbitrul Danșa a primit calificativ 
foarte slab și de la observator și de la 
supervizor. Prestația lui a fost analizată 
de compartimentul tehnic al Ligii I, s-a 
făcut un referat, iar azi Comisia Cen
trală a Arbitri lor va lua decizia finală în 
ceea ce îl privește", a spus oficialul 
CCA.

Preturile nu conțin TVA

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantităti foarte mari• »

Balaș ireț: 18,80 lei/mc

r spălat și sortat 0 * 4 mm pr

Danșa trebuia 
să acorde penalti și 
cartonaș roșu 
la intervenția 
lui Ciucă 
asupra lui Cristea

"Eu nu am văzut meciul în di
rect pentru că am fost supervizor la par
tida de la Pitești și eram pe drum. Am 
văzut doar două faze. Prima a fost în 
minutul 31, în care Alexa era tras în fața 
porții. La această fază, pe stop cadru, se 
vede cum ambii jucători se țin. Deci 
imaginea nu mă ajută, arbitrul era 
aproape de fază, și nu pot să mă pro
nunț dacă a fost sau nu greșeală de ar
bitraj. A doua fază a fost însă clară, cea 
din minutul 94. Este o greșeală gravă, 

arbitrul nu a aplicat corespunzător re
gulamentul din diferite motive. Unul 
era faptul că era foarte departe de fază, 
apoi era plasat prost și în cele din urmă 
nici nu a fost ajutat de ceilalți colegi. 
Deci e clar că^irbitrul trebuia să sanc
ționeze tehnic și disciplinar, adică să 
dea lovitură de la 11 metri și cartonaș 
roșu. Chiar dacă au mai fost voci care 
au spus că Danșa s-a descurcat per total 
destul de bine. Nu știu cum s-a descur
cat el bine dacă intervențiile lui capitale 
au fost greșite", a menționat președin
tele CCA.

Dacă nu vede faza, 
atunci trebuie să se 
lase de arbitraj

"Dacă nu vede faza, atunci tre
buie să se lase de arbitraj. Când un ar

bitru nu este 
corespunzător pla
sat cred că el tre
buie să își facă o 
analiză și să înțe
leagă că trebuie să 
aibă o altă atitu
dine din primul 
minut până în ulti
mul. Probabil că a 
fost o deconectare 
la el, a zis că a tre-

26,00 lei/to |

25,00 lei/to

22,00 lei/to ,

22,00 lei/to

cut minutul 90 și a dat 4 minute de pre
lungiri. Danșa venea oricum după o 
sancțiune și a arbitrat la județ, la Liga a 
IV-a, apoi a fost delegat la Liga a III-a, 
la a 11-a în care a fost monitorizat. Dar 
nu a venit de la județ direct la Liga I", 
a mai spus președintele CCA.

în ceea ce privește solicitarea 
clubului Dinamo privind excluderea lui 
Ciprian Danșa din arbitraj, Vasile 
Avram a explicat că are cunoștință de 
un memoriu sosit la CCA, dar nu știe și 
ce conține acesta. "Cunosc demersul 
clubului Diriamo, azi ni s-a transmis un 
memoriu, dar nu cunosc care e conținu
tul lui. Vom analiza și vom vedea ce cer 
și pe ce se bazează cei de la Dinamo. 
Dar demersul îl vom lua în calcul. Ori

cum, încadrarea trebuie făcută conform 
regulamentului", a precizat oficialul 
CCA.

Dinamo cere 
excluderea Iui Danșa

FC Dinamo a solicitat, maro, 
președintelui Comisiei Centrale a Arbi
trilor, Vasile Avram, printr-o scrisoare 
deschisă, semnată de președintele Con
siliului de Administrație al clubului, Ni- 
colae Badea, excluderea lui Ciprian 
Danșa din arbitraj, în urma greșelilor de 
la partida cu Gloria Bistrița, încheiată 
la egalitate, 1 - 1, în cadrul etapei a XI- 
a a Ligii I.

itru comenzi și Informații ne puteți contacta la telefon: | 
0254/934 448
0723 154 204

sau e mail: contabilitate@telecernadeva.ro
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