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Peste un milion de fermieri 
au primit bani de Ia APIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) a plătit, în intervalul ianuarie-octombrie 2009, 
aproximativ 4,9 miliarde lei, fonduri europene și de 
la bugetul de stat, destinate măsurilor și schemelor de 
sprijin pe suprafață, măsurilor de piață și ajutoarelor 

stat.

MONDEN I PAGINA 6

Motivele divorțului
Angela Gheorghiu - Roberto Alagna
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Haz pe vreme de criză
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Calea spirituală 
mai mult ca oricând

I
Reformă și în educația 
preșcolarilor

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara (IȘJ) 
se pregătește să implementeze încă o componentă 
a reformei în educație prin deschiderea Centrelor 
de Resurse pentru Educație și Dezvoltare (CRED) 
din cadrul Proiectului de Reformă pentru Educație 
Timpurie (PREȚ).
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Alarmă cu bombă 
la fabrica de cablaje din Deva

Acești Sfinți au trăit tot în împărăția perșilor, pe 
vremea împăratului lor Sapor, prigonitorul crești
nilor, adică toată vremea cât peste romani au stăpâ
nit, rând pe rând, toți împărații, de la marele 
Constantin și până la Teodosie cel Mare (337-380).

Greva foamei
la Spitalul din Hațeg

Un număr de 18 protestatari, asis
tenți medicali, infirmiere și brancar
dieri de la Serviciul de Urgență al 
Spitalului Orășenesc Hațeg au început 
greva foamei ieri dimineață, la ora 9. 
Ei reclamă faptul că de patru luni de 
zile nu au primit sporurile de noapte, 
de tură, de secție, pentru sâmbetele și 
duminicile lucrate și tichetele de masă.

Nimeni din conducerea spitalului 
nu a ieșit să stea de vorbă cu greviștii. 
A sosit în schimb la fața locului prefec
tul de Hunedoara, Dorin Gligor, îm
preună cu Dumitra Ștefan, director 
coordonator la Direcția de Sănătate 
Publică, și Lucia Vintilă, președintele 
Uniunii Județene SAN1TAS. Prefectul s- 
a adresat greviștilor, cerându-le mai 
întâi să renunțe la greva foamei, care le 
pune în pericol sănătatea.

"Cauzele acestei situații trebuie eli
minate și să redăm perspectiva spitalu
lui din Hațeg. Vreau să avem o discuție 
de la om la om, să vedeți în mine un 
partener. O să aștept până mâine rezul
tatul controlului, trebuie să verific niște 
acte, niște sume. Managementul spita
lului, la prima vedere, este defectuos. 
Am început să verific acest lucru și am 
inițiat un control din care fac parte cei 
de la DSP, de la Prefectură și de la 
CAS, iar asta este o garanție că acest 
control este pe bune. La prima vedere 
a avut loc o scădere a veniturilor spita
lului, putea să aibă loc o creștere, dar 
veniturile au fost grevate de cheltuieli 
din ce în ce mai mari. Trebuie să găsiți 
soluții, împreună cu conducerea spita
lului ”, a spus Dorin Gligor.

EXCLUSIV

Institutul Cantacuzino produce vaccinul
contra Gripei Noi

’’România va produce în zece zile vacci
nul împotriva gripei noi”, a declarat ieri, în ex
clusivitate pentru “Glasul Hunedoarei”, 
președintele Traian Băsescu. Șeful statului s-a 
arătat nedumerit față de încercările de abordare 
alarmistă pe care autoritățile sanitare o au în 
ceea ce privește apariția și extinderea focarelor 
de gripă nouă în România.

“Am auzit tot felul de zvonuri legate de 
necesitatea de a fi importate doze de vaccin îm
potriva gripei noi. Vreau să vă spun acum că nu 
va fi importat niciun vaccin. România a produs 
deja vaccinul împotriva gripei noi la Institutul, 
Cantacuzino, în acest moment există un milion 
de doze, iar capacitatea de producție este de încă

un milion în următoarele zece zile. în cel mai 
scurt timp vaccinul românesc, care este deja tes
tat pe animale și oameni, va fi omologat și va fi 
utilizat”, a declarat Traian Băsescu.

Președintele a insinuat că încercarea anu
mitor persoane aflate la vârful sistemului sanitar 
de a crea panică în ceea ce privește “gripa por
cină” are o tentă nu tocmai cinstită. “Nu vreau 
să cheltuim aiurea fonduri pentru cine știe ce 
vaccinuri străine, când noi putem să le produ
cem în România. De asemenea, nu vreau să 
creăm o isterie națională asemănătoare cu cea a 
gripei aviare”, a ținut să precizeze Traian Bă
sescu.

Georgiana Giurgiu
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Cubulețe de tortillaf
cu măsline

Ingrediente:
700 g cartofi nesfărâmicioși, 2 

cepe, 1 ardei gras roșu, 3 linguri ulei 
de măsline, 6 ouă, sare, piper negru, 
8 măsline verzi și 8 negre (fără sâm
buri), 16 fire rozmarin.

Mod de preparare:
Se curăță cartofii și se taie felii, 

iar ceapa și ardeiul - spălate și cură
țate - se taie cubulețe. Se încinge ule
iul într-o tigaie de teflon și se prăjesc 
cartofii până ce se rumenesc frumos, 
după care se adaugă ceapa și ardeiul 
și se lasă și ele să se călească puțin.

Separat, se bat ouăle, se condi
mentează bine, se toarnă peste car
tofi și se lasă să se întărească, 
aproximativ 5 minute, cu capac. Se 
răstoarnă tortilla pe o farfurie, se lasă 
să alunece din nou în tigaie și se pră
jește 5 minute și pe partea cealaltă.

Se scoate tortilla pe un fund de 
bucătărie, se lasă să se răcească, se 
taie în 16 cuburi și se înfig în fiecare 
cub câte o măslină și un firicel de 
rozmarin.

► PROGNOZA METEO
ZIUA

MIN MAX

Deva: 1 7

Petroșani: 0 2

Hunedoara: 1 6

Hațeg: 1 5

Brad: 1 7

Orăștie: 1 7

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 0 1

Petroșani: -3 0

Hunedoara: 0 1

Hațeg: 0 1

Brad: 0 1

Orăștie: 0 1
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► HOROSCOP

în dragoste demonstrezi că ești un adevărat virtuos, când pasio
nal, când plin de romantism, reușind să seduci fără mari eforturi. 
Chiar dacă îți vine să joci pe mai multe planuri, gândește-te că nu 
doar viața ta este implicată, ci și a altora.

A ceastă zi, sub influența puternică a lui Venus, te găsește în plină 
frenezie senzuală. Este un moment prielnic întâlnirilor amoroase 
neașteptate, legăturilor pline de pasiune. Dar cum nimeni nu dis
pune de resurse infinite de energie, ar fi cazul să te menajezi, dacă 
vrei să eviți problemele fizice.

Ești îndrăgostit, iar starea ta pozitivă este întreținută de bună
voința planetei Venus. Mulți dintre nativii Capricorn se simt foarte 
bine în pielea lor și au tendința de a face promisiuni dintre cele 
mai fanteziste. Gândește-te bine dacă nu cumva o asemenea promi
siune nu va avea și consecințe nefavorabile.

Te simți bine în sfârșit, poate pentru că ai făcut ceva să-ți 
meargă lucrurile așa cum ți-ai dorit, poate pentru că ești protejat 
de undeva de sus. Oricum, faptele tale bune s-ar putea să fie răs
plătite cât de curând.

Ești un pic confuz azi, pentru că lucrurile nu se desfășoară așa 
cum ți-ai fi dorii. Mai ai de terminat multe lucruri și asta până la 
sfârșitul zilei. Dacă este nevoie, cere ajutorul prietenilor.

Te preocupă situația financiară și încerci să faci în așa fel inc ' 
lucrurile să revină la normal. Te întâlnești la serviciu cu o cuno^ 
tință sau cu un prieten. Ai grijă de sănătatea ta, căci este o zi în 
care vei resimți unele dureri.

IntWtile
Hunedoara

Cei din jur sunt foarte receptivi la ideile tale. Se poate chiar să 
primești complimente pentru eforturile făcute, în vederea susținerii 
celorlalți. Chiar dacă nu vor suna toate foarte sincer, gândește-te 
că există oameni care pur și simplu nu sunt obișnuiți să facă com
plimente. De aceea uneori sună fals, deși ei sunt sinceri.

Este o zi ceva mai stresantă pentru tine. Iți faci o mulțime de 
griji, iar acest lucru nu te ajută deloc. Gândește-te bine dacă are 
rost cu adevărat să te preocupe toate aceste lucruri. Gândind la 
rece, se poate să-ți dai seama că îți consumi energia fără rost.

Vă anunțăm că marți 
03.11.2009, în intervalul orar 08.00 
- 18.00, va fi întreruptă furnizarea 
apei potabile în municipiul Hune
doara după cum urmează:

- strada Eliberării, Piața Eliberă
rii, strada Mărțișorului (parțial), Bd.. 
1848, strada Alexandru Vlahuță, 
strada I.L Caragiale, strada Gheor- 
ghe Lazăr, strada Ghe. Topârceanu, 
strada Viorele.'

- 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.

Conducerea SC APA PROD SA 
Deva vă mulțumește pentru înțele
gere.

Toată lumea se poartă frumos cu tine. Meritele îți aparțin în tota
litate, grație bunătății de care ai dat dovadă. Este o zi în care re
iese atât de clar că uneori doar un cuvânt blând poate avea o forță 
fantastică asupra oamenilor.

iți dai seama că toate greutățile prin care a trebuit să treci nu au 
fost întâmplătoare. Ele se vor dovedi benefice abia acum, prin 
schimbările provocate. Profită de acest moment când toate apar 
atât de clar și gândește-te bine la planurile tale de viitor.

► Bancurile zilei

Ești plin de creativitate astăzi. Poți să descoperi un nou hobby 
care te va entuziasma și va spulbera monotonia din viața ta. Atc 
familia, cât și cei de la serviciu vor vedea avantajele care se vo, 
datora acestei noi activități.

îți dorești să faci un lucru constructiv astăzi, pentru binele tutu
ror. Se poate să iei parte la niște activități legate de reciclare, cură 
(enie, protecția mediului. Orice ai face, anunță-ți prietenii și 
cere-le ajutorul. Împreună lucrurile vor merge că pe roate și veți 
avea astfel posibilitatea să petreceți mai mult timp împreună.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DJ 107 A Rapolt - Bobâlna
► DJ 705 Gelmar-Geoagiu
► DJ 705 Geoagiu-Gelmar
► DJ 705 A Căsteu-Orăștioara
► DN 7 Deva (Izv. Decebal), 

Sântuhalm
► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câine

lui de jos, Fomădia
► Deva - Calea Zarandului, B- 

dul 22 Decembrie
► DN 7 Ilia, Tătărăști, Buijuc, 

Zam și DN 68 A Dobra
► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, 

Săcămaș
► Petroșani pe DN 66 și B-dul

1 Decembrie

De ce a rămas celebru Napo
leon? întreabă profesoara.

- Fiindcă avea o memorie formi
dabilă, răspunse elevul.

- Poți fi mai clar?
- Da. Pe statuia sa scrie: "Pentru 

memoria lui Napoleon".

© © ©

Maria se întoarce de la magazin 
cu o pălărie nouă. Către Ion:

- Mă Ioane, să vezi, mi-a zis vîn-

zătoarea că pălăria asta mă face să 
par cu zece ani mai tânără.

La care Ion:
- Și-atunci de ce nu ți-ai luat 

trei?
© © ©

Vine Ion acasă de la oraș și zice 
către Maria, hotărât:

- Marie, stinge lumina, trage per
delele și în pat iute.

- Mă Ioane, da’ mai am de lucru.

- Dac-am zis, am zis!
Vede Maria că n-are încotro, se 

conformează. Se pune și Ion în pat, 
trage plapuma peste ei și zice:

- No, acum Marie, să-ți arăt ce 
ceas cu fosfor mi-am cumpărat.

© © ©

Un american, un francez și un 
scoțian se întâlnesc la o nuntă.

Americanul: "Eu am făcut cadou 
un serviciu de cafea de 10 per

soane."
Francezul: "Eu am făcut cadoi 

unul de 20 de persoane."
Scoțianul: "Eu am făcut cado: 

un clește de zahăr de 200 de per 
soane."

© © ©

O echipă scoțiană de fotbal câștig 
campionatul. Antrenorul, fericit, spune

- Băieți, cred că meritați ceva răc< 
ritor. Johnny, deschide larg fereastra!
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La prima vedere a avut loc o scădere a veniturilor spitalului, putea să aibă loc o creș
tere, dar veniturile au fost grevate de cheltuieli din ce în ce mai mari. Trebuie să gă
siți soluții, împreună cu conducerea spitalului”. «=î> Dorin Gligor

Greva foamei
la Spitalul din Hațeg
Un număr de 18 protestatari, 
asistenți medicali, infirmiere și 
brancardieri de la Serviciul de 
Urgență al Spitalului orășe
nesc Hațeg au început greva 
foamei ieri dimineață, la ora 9. 
Ei reclamă faptul că de patru 
luni de zile nu au de primit 
sporurile de noapte, de tură, de 
secție, pentru sâmbetele și du
minicile lucrate și tichetele de 
masă.

Sindicatul “Sanitas” Hațeg 
are proces pe rol cu conducerea Spi
talului orășenesc, pentru neplata 
drepturilor salariale. Tribunalul Hu
nedoara a dat câștig de cauză sindi
catului, însă acum se judecă 
’cursul înaintat la Curtea de Apel 

Alba Iulia.

Ce au cerut 
protestatarii

“Noi suntem personalul de la 
Urgență CPU Hațeg și am intrat în 
greva foamei nu pentru salarii mai 
mari, ci pentru drepturile noastre. 
Suntem dispuși să negociem, sun

Greviștii foamei au primit ceai fierbinte

Daniel Drontoiu, unul dintre greviști

tem foarte uniți ^i este foarte mult 
timp de când nu s-a luat nici o mă
sură. Am mers și pe cale legală, am 
câștigat procesul, dar cu toate astea 
conducerea a continuat să nu ne plă
tească sâmbetele, duminicile și ti
chetele de masă. Vrem să ne primim 
banii și să avem certitudinea că 
până anul viitor, în martie, când se 
va semna un nou contract, ne vom 
lua salariile întregi”, a declarat Da
niel Dronțoiu, asistent la secția de 
Urgență, aflat între greviștii foamei.

în tot acest timp, la secția de 
Urgență a Spitalului din Hațeg a 

fost asigurată permanența de către 
un singur medic.

Prefectul a dialogat 
cu greviștii

Nimeni din conducerea spita
lului nu a ieșit să stea de vorbă cu 
greviștii. A sosit în schimb la fața 
locului Prefectul de Hunedoara, 
Dorin Gligor, împreună cu Dumitra 
Ștefan, director coordonator la Di
recția de Sănătate Publică, și Lucia 
Vintilă, președintele Uniunii Jude
țene SANITAS. Prefectul s-a adre
sat greviștilor, cerându-le mai întâi 
să renunțe la greva foamei, care le 
pune în pericol sănătatea.

“Cauzele acestei situații tre
buie eliminate și să redăm perspec
tiva spitalului din Hațeg. Vreau să 
avem o discuție de al om la om, să 
vedeți în mine un partener. O să aș
tept până mâine rezultatul controlu
lui, trebuie să verific niște acte, 
niște sume. Managementul spitalu
lui, la prima vedere, este defectuos. 
Am început să verific acest lucru și 
am inițiat un control din care fac 
parte cei de la DSP, de la Prefectură 
și de la CAS, iar asta este o garanție 
că acest control este pe bune. La

Prefectul a venit la Hațeg și a vorbit cu oameni

prima vedere a avut loc o scădere a 
veniturilor spitalului, putea să aibă 
loc o creștere, dar veniturile au fost 
grevate de cheltuieli din ce în ce 
mai mari. Trebuie să găsiți soluții, 
împreună cu conducerea spitalului”, 
a spus Dorin Gligor.

Greviștii au purtat un dialog 
prelungit cu prefectul, timp de două 
ore, însă nu au acceptat să renunțe 
la acțiunea de protest.

Protocol pentru 
încetarea grevei

în final s-a ajuns la un proto
col între DSP, CAS, Prefectură și

Părțile s-au așezat la masa tratativelor

greviști, în care primele trei institu 
ții se angajează să facă tot posibilu 
pentru a rezolva situația. în schimt 
protestatarii vor suspenda grev. 
până vineri, a declarat Dumitra Ște 
fan, director coordonator la DSP. L. 
ora închiderii ediției, încă se ma 
discuta stabilirea termenilor proto 
colului. -

Astăzi, în caz că nu s-ar fi re 
zolvat situația cererilor lor, greviș 
tilor urmau să li se alăture alți op 
colegi de la secția Obstetrică a Spi 
talului orășenesc Hațeg.

Irina Năstas.

Sfinții Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala
Acești Sfinți au trăit tot în împărăția perșilor, pe vremea împăratului lor Sapor, prigonitorul 

creștinilor, adică toată vremea cât peste romani au stăpânit, rând pe rând, toți împărații, de la marele 
Constantin și până la Teodosie cel Mare (337-380). Iar împărații perșilor prigoneau pe creștini, nu 
pentru fărădelegi, ci pentru că numărul creștinilor, pe față sau în taină, creștea atât de mult în această 
împărăție, încât făcea să piară vechea religie păgână a perșilor, care poruncea a se închina la doi 
dumnezei: unul al binelui și la altul al răului, precum și soarelui și focului, a bea sângele animalelor 
jertfite zeilor și altele asemenea. De aici, ura împăratului împotriva credinței în Hristos și prigoana 
sângeroasă asupra creștinilor, timp de patruzeci de ani. Deci, a trimis Saporie poruncă în toate laturile 
împărăției sale să fie uciși toți cei ce mărturisesc pe Hristos în Persia. Și au fost uciși fără cruțare 
mulțime de creștini fără de număr, prin sate și prin cetăți, preoții vechii religii căutând și scoțând de 
prin ascunzișuri și omorând pe dreptcredincioși cu sălbăticie. Dar au fost uciși pentru Hristos și oa
meni scumpi împăratului, chiar din palatele împărătești, drept aceea, împăratul a potolit uciderea 
poporului, poruncind ca numai învățătorii credinței să fie căutați și omorâți.

Deci, a fost prins mai întâi episcopul cetății Anita, fericitul Achepsima, un bătrân cinstit, în 
vârstă de peste optzeci de ani, dăruit de Domnul cu multă sănătate și ajuns la bătrânețe în deplină 
putere. A fost adus la întrebare înaintea dregătorului și, nevrând să se închine soarelui și focului, a 
mărturisit credința sa, zicând: "Nu voi vinde pe Dumnezeul cel din tinerețele mele, pentru o viață de 

încă puține zile". Și, ne- 
plăcându-le răspunsul 
lui, îndată Sfântul 
Achepsima a fost întins 

gol pe pământ și bătut cu toiege 
ghimpoase de trandafir. Și atâta a 
fost bătut, cât se roșise pământul 
de sângele lui; apoi punându-1 în 
lanțuri, l-au închis în temniță. în 
aceeași vreme au fost prinși și 
losif preotul și Aitala diaconul,
vestiți prin știința și cuvântul lor; iar râvna lor pentru Dumnezeu era una cu râvna lui Ilie Proorocul, 
ca o sabie de amândouă părțile ascuțită împotriva necredinței. Și, nevrând să se închine focului, au 
fost bătuți și ei atât de mult, cât li se risipise carnea de pe oase și tot trupul lor era numai o rană. Și, 
legându-i în lanțuri, i-au aruncat și pe ei în temniță, lângă Sfântul episcop. Și au petrecut pătimitorii 
lui Hristos trei ani, în mare nevoie și foame, răbdând dureri fără măsură; că în tot acest timp, n-a 
fost lună în care să nu fie scoși la chinuri, încât zilele de sărbătoare erau, pentru ei, zile de suferință. 
Deci, după toate acestea, odată, scoțându-1 iarăși pe Sfântul Achepsima, ostașii l-au bătut până și-a 
dat sufletul. Iar pe losif preotul și diaconul Aitala, spânzurându-i cu capul în jos, i-au ucis cu pietre. 
Și așa și-au dat sufletul lor în mâinile'lui Dumnezeu.
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“Persoana despre care se spune că a pus bomba este identificată, însă neagă că ar fi făcut acest lucru. 
Procurorii o audiază. Dacă va fi găsită vinovată va fi sancționată contravențional pentru alertarea 
falsă a autorităților publice și va suporta costurile materiale ale operațiunii.”

Accident 
în Râu de Mori

Pasagerul din dreapta față, a 
unui autoturism care circula pe 
drumul comunal 63 din Râu de 
Mori a fost grav rănit, în urma 
derapării autoturismului în care 
se afla. In urmă cu două zile, Sa
muel A., șoferul mașinii, în vâr
stă de 26 de ani, nu a adaptat 
viteza într-o curbă și s-a răsturnat 
în afara părții carosabile din par
tea stângă a sensului de mers. 
Victima accidentului, Samir M. a 
rămas internat la Spitalul Orășe
nesc Hațeg.

Pieton 
rănit ușor

Un pieton, Cornel I., de 47 de 
ani, a fost acroșat de autoturismul 
condus de un taximetrist. Eveni
mentul rutier s-a produs acum 
două zile, în jurul orei 14,30, în 
timp ce șoferul taxiului, Mihai S^, 
în vârstă de 44 de ani, încerca să 
iasă dintr-o parcare situată în lo
calitatea Călan. în urma acciden
tului pietonul a fost rănit ușor.

Căruța, 
pericol public

în Hunedoara pe Bulevardul 
Traian, un bătrân în vârstă de 74 
de ani, Iosif V., din Timșoara, a 
lovit o căruță nesemnalizată și 
neiluminată în timp ce conducea 
un autoturism, în urmă cu două 
zile. Căruța circula în aceeași di
recție de mers și era condusă de 
Domocoș F., de 45 ani, din Hu
nedoara. în urma impactului, un 
pasager din căruță, Mihai C., de 
29 ani, din Hunedoara, a fost ac
cidentat grav. Victima a rămas in
ternată în Secția de Ortopedie a 
Spitalului Municipal Hunedoara, 
iar căruțașul a fost accidentat 
ușor, fără sa fie necesară interna
rea.

Există
un Dumnezeu 
al bețivilor

Șoferul unei mașini care a in
trat într-un cap de pod a scăpat cu 
viață. Mihai C., de 38 de ani, 
conducea un autoturism pe direc
ția de mers Petroșani-Lupeni, pe 
drumul național 66 A. Din cauza 
vitezei șoferul a pierdut controlul 
direcției de mers și a lovit capul 
de pod, pentru ca apoi să se răs
toarne. în urma impactului bărba
tul a scăpat fără nicio zgârietură. 
După testare cu alcooltestul efec
tuată de polițiști, a rezultat faptul 
că bărbatul a condus autoturis
mul, având o alcoolemie de 
0.89mg/l, alcool pur în aerul ex
pirat.

Maria Florescu

Alarmă cu bombă la fabrica de cablaje din Deva
Trei sute de angajați ai fa
bricii de cablaje SEWS R au 
fost evacuați ieri din incinta 
fabricii, în urma unei ame
nințări cu bombă. Alarma s- 
a dat în jurul orei 14,30.

O angajată a firmei a fost 
avertizată telefonic de către o co
legă aflată în concediu medical că 
în vestiarele societății se află o 
bombă artizanală. Ea a alertat pom
pierii, prin serviciul 112, de posibi
litatea existenței materialului

Reformă și în educația preșcolarilor
Inspectoratul Școlar Județean 
Hunedoara (IȘJ) se pregătește să 
implementeze încă o componentă 
a reformei în educație prin des
chiderea Centrelor de Resurse 
pentru Educație și Dezvoltare 
(CRED) din cadrul Proiectului de. 
Reformă pentru Educație Timpu
rie (PREȚ).

Proiectul este desfășurat de Mi
nisterul Educației, Cercetării și Inovării 
cu finanțare de la Banca dc Dezvoltare a 
Consiliului Europei. CRED-urile se adre
sează familiilor cu copii mai mici de 7 
ani, personalului didactic și nedidactic 
din creșe și grădinițe, oricui dorește, să se 
informeze sau are nevoie de ajutor.

Servicii 
complementare 
pentru grădinițe 
Proiectul are ca scop general îm

bunătățirea calității infrastructurii siste
mului de educație preșcolară, 
îmbunătățirea serviciilor educaționale 
oferite de grădiniță prin perfecționarea 
competențelor personalului care lucrează 
în aceste instituții, dotarea cu materiale 
didactice și crearea de servicii educațio
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exploziv.
„în câteva minute, la locul 

indicat au ajuns două echipaje de 
pompieri din cadrul Inspectoratului 
pentru Situații de .Urgență (ISU) al 
județului Hunedoara, o echipă de 
descarcerare și un modul SMURD. 
Pompierii, sub comanda căpitanului 
Claudiu Achim, au desfășurat un 
dispozitiv de stingere a unui even
tual incendiu, care ar fi putut iz
bucni în urma exploziei și au izolat 
zona”, a declarat Anemona Doda, 
purtătorul de cuvânt al ISU Hune
doara.

nale complementare grădiniței, pentru 
asigurarea unei educații de calitate, cen
trate pe nevoile, interesele și potențialul 
copiilor și familiilor acestora. Centrele 
sunt înființate exclusiv în unitățile urbane 
și vor oferi servicii complementare gră
dinițelor, funcționând ca centre de infor
mare, comunicare, formare și diseminare 
a informației, atât pentru părinții copiilor 
preșcolari, cât și pentru personalul didac
tic și nedidactic din grădinițe și creșe. în
ființarea centrelor reprezintă cea de-a 
treia componentă a PREȚ, după reabilita
rea unităților școlare și perfecționarea ca
drelor didactice prin țursuri de 
specialitate.

CRED în Hunedoara
La nivel național vor fi înființate 

325 de astfel de unități, iar în județ vor 
funcționa 14 centre în municipii și orașe. 
Ele vor funcționa în grădinițele care dis
pun de spațiu și sunt ușor accesibile co
munității. Până în prezent au fost parcurse 
mai multe, etape pentru punerea în prac
tică a proiectului. Astfel, în perioada 21 - 
23 septembrie câte trei educatoare din fie
care oraș au efectuat cursuri de perfecțio
nare pentru a putea participa în cadrul 
proiectului. De asemenea, până acum au 
sosit, cu excepția mobilierului, dotările 
necesare bunei funcționări: calculatoare,

Alarmă falsă

Pirotehniștii din cadrul IPJ 
Hunerdoara au început să caute 
bomba cu ajutorul unui câine spe
cial antrenat. „Forțele de ordine au• *
fost alertate că în unul din vestiarele 
fabricii a fost plasat de cineva un 
dispozitiv exploziv. Grupa piroteh
nică a intrat în incinta fabricii pen
tru a descoperi dacă într-adevăr 
amenințarea este reală. Persoana 
despre care se spune că a pus 
bomba este identificată, însă neagă

aparate video și foto, componente de bi
rotică. în același timp, au fost încheiate 
sau sunt în curs de semnare Protocoale de 
colaborare cu primăriile, care vor prelua 
și finanța aceste centre după încheierea 
proiectului finanțat din bani europeni. “în 
luna octombrie toate centrele au întocmit 
planuri strategice, iar în cursul lunilor no
iembrie și decembrie unitățile vor începe 
să-și desfășoare activitatea”, declară Cor

că ar fi făcut acest lucru. Procurorii 
o audiază. Dacă va fi găsită vino
vată va fi sancționată contravenție - 
nai pentru alertarea falsă a 
autorităților publice și va suporta 
costurile materiale ale operațiunii”, 
a declarat Bogdan Nițu, purtătorul 
de cuvânt al Inspectoratului Jude
țean de Poliție.

După o oră și jumătate de ve
rificări, echipa de pirotehniști a 
verdictul final: amenințarea cu 
bombă a fost falsă.

Maria Florescu

nelia Lazăr, inspector pentru învățămân
tul preșcolar în cadrul IȘJ Hunedoara. 
Centrele din județ și-au propus ca dome
nii de acțiune crearea de materiale educa
ționale, oferta de servicii pentru formarea 
personalității copilului, consilierea și edu
cația parentală.

Cătălin Rișci.



Social 5
Marți, 3 noiembrie 2009

Pentru anul de piață 2008-2009, APIA a plătit circa 70 milioane de euro, fonduri europene, 
& și 4.2 milioane de lei, cofinanțare de la bugetul național, pentru măsurile de piață.

Peste un milion de fermieri au primit bani
de la APIA
Agenția de Plăți și Intervenție 
centru Agricultură (APIA) a 
plătit, în intervalul ianuarie- 
octombrie 2009, aproximativ 
4,9 miliarde lei, fonduri euro
pene și de la bugetul de stat, 
destinate măsurilor și scheme
lor de sprijin pe suprafață, mă
surilor de piață și ajutoarelor 
de stat

Astfel, în intervalul mențio
nat, pentru măsurile și schemele de 
sprijin pe suprafață, APIA a plătit 
4.130.928.047,62 lei
(1.106.315.791,38 euro).

Din această sumă, APIA a 
plătit 3.874.110.748,33 lei 
(1.035.498.556,17 euro), fonduri 
FEGA, FEADR și buget național, 
"ntru 1.078.722 fermieri care au 
._ pus cereri în cadrul campaniei
SAPS 2008.

De asemenea, APIA a plătit, 
în intervalul ianuarie-octombrie 
2009, suma de 160.297.146,34 lei 
(47.934.316,07 euro), reprezentând 
sprijinul financiar pentru zone defa
vorizate pentru campania SAPS 
2007, precum și sumele aferente ce

rerilor soluționate în urma petițiilor.
Tot în cadrul măsurilor și 

schemelor de' plăți pe suprafață, în 
data de 16 octombrie 2009, APIA a 
început plata unui avans de 70% 
fermierilor care au depus cereri în 
cadrul schemei de sprijn pe supra
față SAPS 2009.

Până în prezent, APIA a 
efectuat plăți de 96.520.152,95 lei 
(22.882.919,14 euro), fonduri 
FEGA, pentru un număr de 100.036 
fermieri care au depus cereri în ca
drul campaniei SAPS 2009.

De asemenea, pentru anul de 
piață 2008-2009, APIA a plătit circa 
70 milioane de euro, fonduri euro
pene, și 4,2 milioane de lei, cofinan
țare de la bugetul național, pentru 
măsurile de piață. In cadrul Progra- 
jnului Național Viticol, APIA a 
efectuat plăți din fonduri europene 
de 42,1 milioane euro, iar pentru 
Programul Național Apicol a plătit 
un million de euro, la care s-a adău
gat contribuția națională de 3,5 mi
lioane de lei.

De asemenea, pentru furniza
rea laptelui în instituțiile școlare, 
APIA a plătit 2,5 milioane de euro, 
iar pentru furnizarea produselor ali

mentare către persoanele defavori
zate alocația financiară este de 28 
milioane de euro.

Totodată, APIA a plătit apro

ximativ 627 milioane de lei din fon
duri de la bugetul național, repre
zentând ajutoare de stat destinate 
sectorului vegetal, zootehnic și ne

utralizării deșeurilor de origine ani
mală.

Maria Florescu

Obligații declarative cu termen în 
’una noiembrie 2009
Direcția Generală a Finanțelor 
Publice a județului Hunedoara 
informează contribuabilii că, 
în luna noiembrie 2009, tre
buie să depună*la Fisc, după 
caz, documentele precizate mai 
jos.

Până la
6 noiembrie 2009

Declarația de mențiuni 092 - 
se depune de către persoanele impo
zabile înregistrate în scopuri de 
TVA care utilizează trimestrul ca
lendaristic ca perioadă fiscală și 
care au efectuat o achiziție intraco- 
munitară a cărei exigibilitate a in
tervenit în luna octombrie 2009 
(conform OPANAF 1165/2009).

Până la
10 noiembrie 2009

Persoanele impozabile, neîn- 
•egistrate în scopuri de TVA, a căror 
cifră de afaceri realizată la sfârșitul 
lunii octombrie depășește plafonul 
special de scutire prevăzut de art. 
152 (1) din L571/2003 privind 
Zodul Fiscal, republicată, respectiv-

35.000 EUR la cursul de la aderare, 
rotunjit la următoarea mie (119.000 
RON) - au obligația de a depune la 
organul fiscal competent după caz: 
persoanele juridice - Declarația 
010; persoanele fizice - declarația 
070 - în vederea înregistrării în evi
dență ca plătitor de TVA.

Până la
25 noiembrie 2009

Declarația privind obligațiile 
de plată la bugetul de stat, cu ter
men lunar pentru obligațiile buge
tului de stat aferente lunii octombrie 
2009, formular 100; Declarația pri
vind obligațiile de plată la bugetele 
asigurărilor sociale și fondurilor 

speciale, cu termen lunar, pentru 
obligațiile bugetelor asigurărilor so
ciale și fondurilor speciale aferente 
lunii octombrie 2009,'formular 102; 
Declarația privind accizele, cu ter
men lunar, pentru obligațiile afe
rente lunii octombrie 2009, 
formular 103; Decontul de taxă pe 
valoarea adăugată, cu termen lunar, 
pentru obligațiile bugetului de stat 
aferente lunii octombrie 2009, for
mular 300; Decontul special de taxa 
pe valoarea adăugată, pentru contri
buabilii înregistrați în scopuri de 
TVA, conform art. 153 indice 1 din 
Codul Fiscal, și care au efectuat 
achiziții intracomunitare în luna 
precedentă, precum și pentru contri
buabilii neînregistrați și care nu au 

obligația înregistrării, care au efec
tuat achiziții intracomunitare de 
mijloace de transport noi sau pro
duse accizabile, formular 301; De
clarația privind veniturile sub formă 
de salarii din străinătate obținute de 
către persoanele fizice care desfă
șoară activitate în România și de 
către persoanele fizice române an
gajate ale misiunilor diplomatice și 
posturilor consulare acreditate în 
România - pentru obligațiile buge
tului de stat aferente lunii octombrie 
2009, formular 224.

Sancțiuni

Nedepunerca la termenele 
prevăzute de lege a declarațiilor de 
înregistrare fiscală sau de mențiuni, 
precum și neîndeplinirea la termen 
a obligațiilor de declarare prevăzute 
de lege, a impozitelor, taxelor, con
tribuțiilor și a altor sume constituie 
contravenție și se pedepsește con
form OG 92/2003, privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată cu: 
amendă de la 500 lei la 1.000 lei 
pentru persoanele fizice și cu 
amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei 
pentru persoanele juridice.

Maria Florescu

Rromii 
informați 
despre SIDA

Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara
(DGASPC) derulează încă din 
vara acestui an cea de-a doua 
fază a proiectului „Campanie de 
prevenire a transmiterii 
HIV/SIDA în rândul copiilor și 
tinerilor rromi”.

După ce prima fază a 
vizat comunitățile rrome de la 
Hunedoara, Geoagiu, Brad și 
Orăștie, această etapă se adre
sează rromilor de la Hațeg, Pe
troșani, Vulcan și Lupeni. 
Beneficiarii proiectului sunt 
250 de adolescenți și tineri 
rromi, cu vârste cuprinse între 
15 și 29 de ani, care vor parti
cipa la sesiuni de informare și 
educare pe teme privind igiena 
personală și sănătatea, riscurile 
infectării cu boli transmisibile 
pe cale sexuală, explicarea me
todelor de contracepție și apli
carea corectă a acestora. în 
cursul acestei acțiuni vor fi dis
tribuite prezervative și mate
riale informative (pliante, 
broșuri și afișe).

Cătălin Rișcuța
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Sir Elton John este stih supraveghere medicală la Spitalul „King Edward I //”.
din Londra. El a fost dus la spitalul în care sunt tratați
și membri ai ( asei Regale, vineri, după ce condiția sa s-a înrăutățit.

Cheeky Girls, aniversare cu scandal
Numele Cheeky Girls este 
strâns legat de cuvântul “scan
dal”. Cele două gemene de ori
gine romană care trăiesc în 
Marea Britanie au fost din nou 
protagonistele unui conflict, de 
această dată într-o discotecă 
din Irlanda,

în acest an aniversarea celor 
două Cheeky Girls a fost una marcată 
de probleme. în ziua în care gemenele 
au împlinit 27 de ani, Monica și Ga
briela au fost implicate într-un scandal, 
care a avut drept loc de desfășurare clu
bul pe care fetele îl aleseseră pentru a- 
și serba ziua.

Unul dintre petrecăreții din clu
bul "Ink", din apropierea Dublinului a 
sărit la bătaie după ce prietena acestuia 

s-a dus să danseze, pe ring, lângă Mo
nica și Darius, partenerul ei de la “Dan
sez pentru tine”.

Imediat după aceea a început o 
încăierare generală, în scandal au inter
venit și Gabriela și iubitul ei, Nick, dar 
și Sergiu, fratele celor două gemene. 
Conflictul a fost stins de bodyguarzii 
clubului și de polițiștii care au venit 
pentru a-i lua la întrebări pe cei impli
cați în scandal.

MM

Motivele divorțului
Angela Gheorghiu - Roberto Alagna Elton John și-a anulat concertele
Soprana Angela Gheorghiu a 
vorbit despre motivele divorțu
lui dintre ea și tenorul italian 
Roberto Alagna. In ciuda efor
turilor depuse, soprana Angela 
Gheorghiu a mărturisit că ma
riajul cu tenorul italian Ro
berto Alagna nu a mai putut fi 
salvat. Potrivit unui interviu 
acordat ziarului "Corriere 
della Sera ", fostul soț al artis
tei "avea o mentalitate de 
clan", "eraposesiv", iar "ră
dăcinile lui siciliene se simt".

Se pare că soprana a fost deran
jată de faptul că Roberto prefera să-și 
petreacă timpul în compania familiei 
sale, decât cu soția. "Când te căsăto
rești, trăiești cu partenerul tău, în rela
ție nu e loc pentru zece persoane", a 
declarat Angela Gheorghiu. Deși so
prana a insistat să cumpere o casă la 
Londra, unde să locuiască alături de 
soțul său, tenorul a ales Parisul pentru 
a fi mai aproape de familia sa.

în urmă cu o lună, Roberto 
Alagna a declarat pentru „Le Figaro” 
că de mult timp nu mai are o relație 
bună cu soția sa și că, deși se aștepta 

să îi fie greu în aceste condi
ții, se simte mai liniștit și 
liber. "Nu mai trebuie să dau 
explicații în fiecare seară. An
gela nu vrea să audă vor- 
bindu-se de divorț. Vom 
vedea. Esențial este că sunt» 
fericit și am forța de a urca pe 
scenă", a povestit tenorul ita
lian.

Angela Gheorghiu și 
Roberto Alagna s-au cunos
cut în 1996, atunci când au 
repetat și cântat împreună în 
opera "Boema". Au două 
fiice, Ioana, în vârstă de 20 de 
ani, și Ornella, de 17 ani. 
Prima a fost născută de sora 
Angelei Gheorghiu, care a 
decedat într-un accident ru
tier, iar Ornella este fiica lui 
Alagna dintr-o căsătorie ante
rioară, soția artistului murind 
în urma unor complicații me
dicale.

din cauza gripei
Cântărețul britanic Elton John și-a anulat 
concertele din Statele Unite de luna viitoare, 
din cauza unei gripe și a unei infecții cu bac- . 
teria E.coli

Cântărețul, în vârstă de 62 de ani, este sub supra- 
vegher^medicălă la Spitalul „K-ing Edward VII”, din Lon
dra. Sir Elton John a fost dus la spitalul în care sunt tratați 
și membri ai Casei Regale, vineri, după ce condiția sa s-a 
înrăutățit.

Potrivit unui anunț de pe site-ul oficial al artistului, 
doctorii au recomandat amânarea celor trei concerte din 
Statele Unite de luna viitoare, în cadrul cărora urma să 
cânte cu Billy Joel. „Concertele Face 2 Face Elton John/ 
Billy Joel, programate pentru 4 noiembrie, 7 noiembrie și 
10 noiembrie, au fost amânate”, se spunea în declarație.

Artistul britanic își anulase anterior reprezentațiile

de la Sheffield, Newcastle, Londra, Liverpool și Dublin, 
începând cu 23 octombrie, după ce a contactat gripă.

Concertele din Statele Unite, parte din turneul Red 
Piano, urmează să fie reprogramate.

Vedetele sunt împotriva virusului AH1N1
Ana Maria Prodan respinge 
total posibilitatea vaccinării 
celor patru copii. Nici 
Adriana Bahmuțeanu nu 

vede cu ochi buni vaccinul 
împotriva virusului AH INI, 
iar Teo așteaptă staful medi
cului

în timp ce Ministerul Să
nătății susține importarea vacci
nului până la 1 decembrie când 
va fi gata cel autohton, vedetele 
nu sunt deloc încântate de ideea 
vaccinării antigripale a copiilor 
lor.

"Din punctul meu de ve
dere, gripa porcină nu există. E 
invenția unora ca să mai scoată 
niște bani! Nu îmi vaccinez co
piii. Iau măsurile obișnuite pen

tru sezonul rece!", a declarat Ana 
Maria Prodan. Chiar dacă mal multe 
școli au fost închise și copiii sunt cei 
mai expuși virusului, impresara spor
tivă mizează pe igienă și vitamine.

La fel de hotărâtă este și soți; 
lui Silviu Prigoană. "Cred că virusul 
ăsta e inventat! Copilului meu nu am 
de ce să îi fac vaccinul, nu ies cu el în 
străinătate și nici nu îl duc în locuri 
aglomerate", a explicat Bahmu.

între cei încăjjehotărâți se află 
și Teo Trandafir, pentru care sfatul 
medicului este cel mai important. "Eu 
nu fac vaccin copilului ca și cum aș fi 
croitor și aș coase un sacou! Dacă me
dicul meu îmi recomandă să fac acest 
vaccin îl fac, altfel nu", a spus Teo.
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“Punct Inimă Sfântul \icofac" are 34 de c<imunit6(i de diferite naționalități, in peste 20 de țâri din lume. 

c*> Cet mai deprimant peisaj de oameni suferinzi, lipsiți de educație, reguli de igienă minimă,
i-am descoperit in Haiti - un stat din Im erica Centrală, in Marea Caraihetor.

Calea spirituală mai mult ca oricând
Pentru că nevoia de căldură 
spirituală este parcă mai 
mare ca oricând, misionarii 
sfsociatiei “Punct Ininfa 
Sfântul Nicolae” (mișcare a 
Bisericii Romano-Catolice) 
Deva ne-au împărtășit ce în
seamnă prezența lor aici.

Au venit în România în urma 
cererii făcute de către Biserica Ro
mano - Catolică. Misionarii Punct 
- Inimă sunt din diferite colțuri ale 
lumii, iar scopul lor este de a fi pre- 
zenți acolo unde este nevoie, cu o 
încurajare, o vorbă bună, o mângâ
iere, cu dragoste și cuvântul lui 
Dumnezeu. *

Cine este
Punct Inimă Sfântul
Nicolae

Ei sunt simple persoane, care 
își dedică un an sau doi din viața lor, 
participând la această misiune fără 
a avea pretenția de a fi plătiți, dar 
sunt ajutați să-și îndeplinească sar
cina, de prieteni și oameni din alte 
țări cu un nivel de trai ridicat. Pro
veniența lor din diverse pături so
ciale, diferite domenii de activitate, 
vârste, rase, naționalități sau religii 
este dovada că oamenii indiferent 
din ce colț al pământului ar fi, pot 
trăi în armonie și înțelegere. Punct-
Inimă dorește să ofere tinerilor do
ritori de cunoaștere a sufletului 
uman, socializare cu alte categorii 

oameni, decât cea din care fac 
parte și să răspundă la chemarea lui 
Dumnezeu. De la această premisă, 
asociația oferă posibilitatea de a 
conviețui un an sau doi, în sânul 
unei mici comunități, într-un cartier 
defavorizat din țară sau străinătate, 
iar apoi pot reveni la viața de ante
rioară sau iau decizia de a-și dedica 
toate zilele acestei misiuni.

Misionarele
„devence”

Marta (Argentina), 33 de ani, 
Tehnician în Ingineria Informatică, 
Moneta (SUA), 28 de ani, profe

soară de muzică, Matilda (Franța), 
28 ani, asistentă medicală, și Del- 
fina (Belgia), 21 de ani, viitor psi
holog, sunt cole patru misionare, 
care locuiesc în Deva și care doresc 
să-și ducă la bun sfârșit rolul. Lo
cuința lor este o casă simplă și plină 
de desene ale copiilor pe care i-au 
vizitat în carierele rău famate din 
Deva și Hunedoara. Au povestit cu 
ei, au devenit prietenele lor și a fa
miliilor lor și au încercat să le arate 
faptul că este important rolul lor în 
societate. Moneta, Matilda și Del- 
fma, au considerat că este necesară 
experiența misiunii „Punct Inimă” 
și le va ajuta enorm în viitor în viața 
de zi cu zi. Marta este hotărâtă să 
rămână pentru totdeauna în slujba 
lui Dumnezeu și în această misiune.

Cu misiunea ONU 
în Haiti

“Viziunea despre viață, a fie
cărui participant, cu siguranță se va 
schimba și prin această misiune, 
vor înțelege și îi vor face și pe alți 
la rândul lor, să priceapă necesitatea 
comunicării și că izolarea, separa- 
tismele etnice sau de alt fel, nu vor 
duce la o armonie spirituală și un 
trai fericit pe Pământ. Eu mi-am de
dicat viața acestei misiuni și lui 
Dumnezeu. îmi place că sunt un 
sprijin pentru cei care au nevoie de 
asta. Faptul că este nevoie de con
solare, compasiune și rugăciune,

defavori-

Chile
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dovedește că foarte 
mulți oamneni tân
jesc după o armonie 
spirituală și colec
tivă. Am fost și în 
cartierele 
zate ale Columbiei, 
Franța, Peru sau 
Haiti. Cel mai depri
mant peisaj de oa
meni suferinzi, lipsiți 
de educație, reguli de 
igienă minimă, i-am 

descoperit în Haiti - un stat din 
America Centrală, în Marea Carai- 
belor. Aici oamenii aveau o viață 
de-a dreptul primitivă și civilizația 
nu a reușit să pătrundă pe meleagu
rile lor, până de curând. Acest lucru 
s-a întâmplat prin decizia ONU,, 
care a trimis soldații în zonă. Au 
aterizat cu elicopterele pe teritoriul 
haitian, dar s-au izbit de lipsa totală 
de civilizație a băștinașilor și astfel 
au apelat la sprijinul voluntarilor 
„Asociației Punct Inimă”, care au 
reușit să se facă înțeleși de localnici, 
iar soldații ONU au reușit să-și în
deplinească misiunea ”, afirmă mi
sionara argentiniancă Marta.

34 dc comunități In petre 20 de (Ari
1 76 de Pnctcnt ai Copiii) or de 19 nactonalitlp

Punct Inimă Sfântul 
Nicolae în toată 
lumea

Momentan “Punct Inimă 
Sfântul Nicolae” are 34 de comuni
tăți de diferite naționalități, în peste 
20 de țări din lume. Ei doresc să 
ofere prin prezența lor un refugiu 
de afecțiune pentru copiii singuri și 

•*’ r

care simt lipsa iubirii, ascultându-i 
și primindu-i atât pe ei cât și pe fa
miliile lor, în sânul comunității. 
Toate acestea, misionari reușesc să 
le dobândească țesând legături de 
prietenie și de încredere, prin vizi
tele în cartierele oamenilor margi- 
nalizați, părăsiți și suferinzi.

Georgiana Giurgiu
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Monica Iacob Ridzi susține că ancheta parlamentarilor a funcționat în cadrul 
& unui paralelism inacceptabil și aceștia au făcut abuz în serviciu.

kHaz pe vreme de criză
în România se râde și pe timp 
de criză. Dar în plină campa
nie electorală personagiile pre
ferate din bancuri sunt tocmai 
iluștrii noștri candidați la ale
gerile prezidențiale. Dacă am 
ajuns de râsul curcilor, nu mai 
este un secret pentru nimeni.

România este o țară care are Gu
vern, dar nu are miniștri, are președinte, 
dar acesta este, mai degrabă, implicat 
în campania electorală decât în scoate
rea țării din "crizele" care au pus stăpâ
nire pe români. Realitatea.net a adunat, 
în acorduri de campanie, o serie de ban
curi cu "subiecți politici", în speranța 
că, făcând haz de necaz, marea trecere 
spre ziua alegerilor prezidențiale va fi 
mai ușor de răbdat. Iată câteva exem
ple:

Glume cu Băsescu

La ultima întâlnire a președinte
lui Traian Băsescu cu presa, un individ 
din rândurile mai din spate se adresează 
unuia din față: "Domnule, nu te dai un 
pic la o parte?" "Da, cum să nu...". 
După 5 minute, același individ: "Dom
nule, nu-ți dai șapca jos? Nu-1 văd pe 
președinte..." "Nu vrei să-ți dau un bi
noclu?", îl întreabă, galant, acesta. "Nu, 
mulțumesc, am pușcă cu lunetă..."

Primul ministru și președintele 
ies, după ședință, din sediul Guvernu
lui. Boc către Băsescu: "Traiane, ce 
zici, mai luăm ceva?" "De la cine să 
mai luăm?"

în peregrinările sale prin satele 
patriei, Băsescu vede o bătrână închi- 
nându-se și bătând mătănii în fața unei 
troițe cu Iisus răstignit. Sigur pe dra
gostea nețărmuită pe care i-o poartă po
porul și, Oarecum contrariat, întreabă: 
"Mamaie, de ce nu te închini mata mai 
degrabă la iubitul președinte al țării?" 
Răspunsul nu întârzie să apară: "Tare aș 
mai face-o, maică, dacă l-aș vedea și pe 
el răstignit..."

Glume cu Geoană

Știți care este cel mai scurt 
banc? "Geoană președinte!"

Ce a spus Geoană, copil fiind, 
când a spart geamul Ștolii cu o minge? 
"Băsescu a fost!"

Iliescu și cu Geoană mergeau 
prin pădure. La un moment dat, când se 
depărtează ei mai mult de potecă, 
Iliescu pune mâna pe un ciomag și îi 
trage una în cap. Ăsta se supără foarte 
tare și, cu sângele curgându-i pe față, se 
uită la Iliescu și îi spune: "Dom’le, ce- 
a fost astă? A fost o glumă proastă sau 
ai făcut-o serios?" Și Ion Iliescu îi 
spune: "Nu, am făcut-o serios." "Păi de 
ce?", întreabă, plângând, Geoană. "Pen

tru că ești un prostănac, vorbești tot 
felul de tâmpenii, pentru că m-am sătu
rat de tine..." Se gândește Geoană puțin 
și zice: "Bun. Să știi, e bine așa. O 
glumă proastă nu aș fi acceptat."

Glume amestecate

De ce Crin Antonescu, unul din 
cei mai absenți parlamentari a decis să 
candideze la președinție? Pentru că 
acolo nu se mai ține prezența!

Cică Funar și Vadim erau detec
tivi și sunt chemați să investigheze un 
deces. Ajunși la locul faptei, găsesc un 
ungur culcat pe jos cu fața la pământ, 
cu un glonț în ceafa și un cuțit înfipt în 
spate. Se duce Vadim lângă el, se uită, 
vede că-i ungur, se uită iar, se gân
dește... și merge la Funar și-i spune: 
"Bă, de 20 de ani de când sunt detectiv, 
așa sinucidere n-am mai văzut!"

Băsescu, Năstase și Vadim nau- 
fragiază pe o insulă pustie. Pentru a 
găsi de mâncare, cei trei se despart. 
Năstase merge în stânga, Băsescu în
ainte și Vadim în dreapta. Năstase, mort 
de foame, îl vede pe Băsescu prăjind 
ceva. Neștiind cum să intre în vorbă cu 
el, îi spune: "Auzi, mie nu prea îmi 
place de Vadim ăsta". La care Băsescu 
îi zice, autoritar: "Nu-ți place, nu mă
nânci!"

Interviu cu Vadim Tudor. "Dom

nule Vadim Tudor, ați fost 
la Grădina Zoologică?" 
"Am fost", răspunde 
acesta. "Câți ani?"

Câțiva politicieni, 
cam cu chef, fac un tur
neu electoral prin sate. Pe 
un drum de țară, mașina 
se izbește de un copac și 
accidentu-i gata! Aflat în 
trecere, un țăran cu frica 
lui Dumnezeu îi adună, îi 
îngroapă pe loc și își vede 
de treabă. După un timp, se observă 
lipsa politicienilor. Anchetă, reconsti
tuire, interogatorii. în cele din urmă, 
ajung și la țăran. "Când ai ajuns la locul 
accidentului mai era vreunul în viață?", 
îl întreabă anchetatorul pe țăran. "Unii 
dintre ei ziceau că sunt, dar poți să-i 
crezi pe ăștia?!"

De ce în calendarul lui Gigi Be- 
cali se trece direct de la 31 martie la 2 
aprilie? Nimeni nu-1 păcălește pe Gigi 
Becali!

Un șarpe l-a mușcat pe Gigi Be
cali. După câteva zile de chinuri groaz
nice, șarpele a murit.

Becali nu are acces la internet. 
Intemetul are acces la el.

Gigi Becali poate să trântească 
o ușă închisă.

Un om moare și ajunge la Sf. 
Petru. Pe pereți vede numai ceasuri și îl 
întreabă ce e cu ele. "Sunt ceasurile 
minciunii. Fiecare om are câte unul", 
zice Sf. Petru. "Când omul spune-o 
minciună, limba ceasului avansează cu 
o oră." Omul întreabă: "Și ceasul acela 
care nu se mișcă?" 'TE de la Maica Te
reza." "Dar ceasul lui Becali unde e?" 
"Este în camera lui Iisus. îl ține pe post 
de ventilator".

Becali la pescuit. Coboară din 
Maybach. Scoate mulineta de aur ci 
de mătase și dă la pește. Când... să vezi 
minunăție... prinde peștișorul de aur. 
Ptiu... La care peștișorul: Știi, eu sunt 
peștișorul ăla de aur cu alea trei do
rințe..." Becali îi răspunde: Hmm, bine, 
mă. Hai spune ce vrei!"

Andreea Demian

Monica Macovei: „Iliescu a fost un 
blestem pentru România”

Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, 
s-a declarat revoltată de faptul că cineva îl poate con
sidera pe Ion Iliescu "reper moral", referindu-se la Ol- 
guța Vasilescu (PSD), și considerând că PSD, sub 
conducerea lui Iliescu, a împărțit țara în săraci și în 
baroni locali.

"Pentru mine este opusul oricărui reper moral.
Am să spun un cuvânt tare, dar cred în el: Ion Iliescu a fost un blestem pentru Româ
nia. Haideți să nu uităm Minerida, haideți să nu uităm că sub Ion Iliescu a înflorit, 
sub acest partid. PSD, corupția pe care m-am chinuit și eu și Traian Basescu s-o stâr
pim. Haideți să nu uităm că reforma Justiției nu s-a făcut sub Ion Iliescu și PSD. PSD 
sub conducerea lui Ion Iliescu a împărțit țara în săraci și în baroni", a declarat Monica 
Macovei într-o emisiune televizată, în replică la declarațiile reprezentanților PSD la 
emisiune.

Macovei a precizat că DNA a fost creată în guvernarea PD-L, în timpul acestei 
Direcții fiind anchetați și trimiși în judecată peste 20 de parlamentari și miniștri. "Am 
creat DNA, care a trimis în judecată un număr mare, peste 20 de miniștri și parlamen
tari, de politicieni din toate partidele. Cine e de vină?", a spus fostul ministru al Jus
tiției, care a apreciat că în mandatul său nu s-a apelat telefonic la judecători pentru 
intervenții în anumite cazuri din Justiție.

"Nici eu și nici președintele nu sunam. Cu mine ministru la Justiție, telefonul 
nu a mai sunat. Testele de integritate au fost adoptate, promovate de mine și când Par
lamentul le-a respins au fost trimise înapoi de Traian Băsescu", a conchis Monica Ma
covei.

Monica Iacob Ridzi nu se lasă
Fostul ministru al Tineretului și Sportului, Monica 

Iacob Ridzi, s-a prezentat ieri ia Parchetul General unde a 
depus o plângere împotriva membrilor comisiei parlamentare 
care au anchetat-o spunând că au încălcat regulamentul Ca
merei Deputaților și se fac vinovați de abuz în serviciu.

"în primul rând este normal să depun o serie de docu
mente din care să rezulte că acea comisie parlamentară a func
ționat ilegal și în plus mai sunt trei seturi de documente care 
arată că există o corespondență între ministerul Tineretului și 
Sportului și DNA. Prin urmare se înființase dosarul de anchetă 
și erau derulate anchete acolo și trebuia să înceteze ancheta 
parlamentară în curs, conform regulamentului", a declarat fostul 
și Sportului.

Monica Iacob Ridzi susține că ancheta parlamentarilor a funcționat în cadrul 
unui paralelism inacceptabil și aceștia au făcut abuz în serviciu. "Voi arăta și steno
gramele și punctul de vedere al parlamentarilor PD-L care arăta un paralelism inac
ceptabil făcut de membrii comisiei parlamentare de anchetă în care au încălcat 
regulamentul Camerei. Ancheta și dosarul de la DNA sunt două chestiuni paralele, 
dar parlamentarii în primul rând se fac vinovați de abuz în servicu dar și de încercarea 
de a determina mărturia mincinoasă", a mai declarat Monica Iacob Ridzi.

ministru al Tineretului

Ministerul șă afle
profilul omuluipftiric

Ministerul Muncii își propune 
să realizeze un studiu "pentru 
identificarea principalelor ca
racteristici ale profilului oame
nilor politici (femei și 
bărbați) " din România, în va
loare de 110.000 lei și să co
mande un sondaj privind 
tendințele de vot ale populației 
pe criterii de sex, de 30.000 lei.

Ministerul Muncii propune rea
lizarea unui studiu estimat la 100.000 
lei, pentru identificarea principalelor 
caracteristici ale profilului oamenilor 
politici din România, la care se va 
adăuga un raport al studiului evaluat la 
10.000 lei și un "barometru de opinie 
privind tendințele de vot ale populației, 
luând în considerare criteriul sex", "im
plicațiile bugetare" ale acestui din urmă 
proiect fiind estimate la 30.000 lei.

Posturi de decizie 
pentru bărbați

Analiza propusă de reprezentan
ții Ministerului Muncii face parte din 
"Strategia națională pentru egalitatea de 
șanse între femei și bărbați pentru pe
rioada 2010-2012", ce își propune "în
curajarea participării echilibrate a 
femeilor și bărbaților la procesul de 
luare a deciziilor", potrivit proiectului 
de lege publicat pe pagina de internet a 
Ministerului Muncii. Proiectul de lege 
are în vedere încurajarea participării 

echilibrate a femeilor și a 
bărbaților la toate nivelu
rile de luare a deciziilor în 
condițiile în care "rezulta
tul alegerilor generale din 
2008 arată că dintr-un 
număr total de 471 de lo
curi de parlamentari, fe
meile dețineau 46 de 
locuri (9,76%)", față de 
alegerile generale din 
2004, când "dintr-un total 
de 496 de locuri, femeile 
dețineau 50 de locuri 
(10,66%)". Inițiatorii pro
iectului atrag atenția că 
procentul este "foarte scă
zut în comparație cu 
media parlamentelor sta
telor UE (24%) și cu pro
centul din Parlamentul 
European în legislatura 
2004-2009 (31%)".

Puține femei*

în Ministere

Totodată, autorii proiectului de 
lege atrag atenția asupra faptului că 'Ta 
nivel guvernamental, în anul 2004 din 
15 ministere și 25 de miniștri, trei mi
nistere erau încredințate femeilor 
(12%), iar în anul 2008 nicio femeie nu 
mai deținea funcția de ministru, în timp 
ce în anul 2009 -19% din numărul total 
de posturi de ministru sunt încredințate 
femeilor (4 femei)". Cât despre partici
parea femeilor la primul nivel de .luare 
a deciziei în cadrul ministerelor, "pos

turile publice de conducere care sunt 
politice (secretar de stat și subsecretar 
de stat) ocupate de femei sunt slab re
prezentate. Dacă pentru anul 2007, la 
primul nivel de decizie după cel de mi
nistru (secretar de stat, secretar gene
ral), doar 27,8% dintre poziții erau 
ocupate de femei, în anul 2009, procen
tul acestora este de 25% din total (în 12 
din cele 19 ministere existente, femeile 
nefiind reprezentate deloc la acesl 
nivel)", se mai arată în Proiectului de 
Hotărâre privind aprobarea Strategiei 
Naționale pentru Egalitatea de Șanse 
între femei și bărbați.

Realitatea.net
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La nivel global, 79 de procente dintre cei chestionați vor ca țara lor să își ia anga- 
& jamentul "să atingă sau să depășească " un obiectiv de reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de seră de la 50 la sută la 80 la sută, până în 2050.

Epidemia de gripă din Ucraina, amenințare la securitatea națională
Situația creată de epidemia de gripă 
din Ucraina reprezintă "o amenin
țare la adresa securității naționale ", 
conform unui decret semnat sâm
bătă de președintele Viktor Iuș- 
cenko.

Decretul, publicat duminică, pre
vede punerea în aplicare a unei decizii a 
Consiliului de Securitate Națională și 
Apărare referitoare la măsurile de comba
tere a gripei H1N1.

Consiliul de Securitate consideră 
că "Ministerul Sănătății și filialele locale 
ale puterii executive au dat dovadă de o 
pregătire insuficientă în ceea ce privește 
tratarea pacienților".

Guvernul a fost instruit să creeze 
stocuri de echipamente medicale și medi
camente antivirale, să înăsprească regimul 
antiepidemic în locurile aglomerate, să 

restrângă adunările de masă și să implice 
Ministerul Apărării și Ministerul pentru 
Situații de Urgență în acțiuni de sprijinire 
a populației.

Ministerul Sănătății urmează să îl 
informeze zilnic despre evoluția situației 
pe secretarul Consiliului de Securitate, iar 
Ministerul Apărării va trimite echipe mo
bile în zonele rurale, pentru controlul me
dical al populației.

Ministerul de Externe s-a adresat 
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 
NATO și Uniunii Europene, solicitând 
sprijin pentru depășirea situației. Conform 
MAE ucrainean, Slovacia, Polonia, Unga
ria și România au trimis ajutoare umani
tare în Ucraina, pentru combaterea 
epidemiei de gripă.

Ministerul ucrainean al Sănătății a 
afirmat că 53 de persoane, printre care se 
numără un copil și două femei însărcinate, 

au murit ca urmare a răcelilor și gripei. în 
total, în Ucraina au fost înregistrate 
185.000 de cazuri de gripă și răceală, dar 
numărul de cazuri de gripă H1N1 nu este 
cunoscut.

Situația este cea mai gravă în regiu
nea Lvov, unde aproximativ 70.000 de 
persoane suferă de răceală sau gripă, însă 
numărul îmbolnăvirilor este mare și în re
giunile Ternopol, Ivano-Frankovsk și Cer
năuți.

La Temopol și Lvov, patru medici 
au murit din cauza gripei, a declarat du
minică ministrul ucrainean al Sănătății, 
Vasili Knyazevici.

Premierul ucrainean, Iulia Timo- 
șenko, a anunțat că autoritățile au pus în 
aplicare măsuri restrictive la punctele de 
graniță, pentru a limita răspândirea gripei 
H1N1.

Cetățenii lumii vor lupta împotriva
schimbărilor climatice

pari.Aproximativ două treimi (65 la 
sută) dintre cetățenii chestio
nați la nivel mondial speră în 
obținerea unui acord interna
țional privind lupta împotriva 
schimbărilor climatice, cu o 
puternică motivație în țările 
emergente, conform unei an
chete a Observatorului clima
tic al băncii HSBC.

în Brazilia (86 la sută) și în 
Mexic (83 de procente) această aștep
tare este deosebit de puternică, iar în 

ul țărilor industrializate se remarcă 
doar Statele Unite (45 de procente), iar 
Franța (73 la sută) și Germania (70 la 
sută) par cele mai motivate.

Această a treia anchetă anuală a 
'Observatorului HSBC asupra încrede- 
ii privind modificarea climatică", efec- 
uată asupra unui număr de 12.000 de 
iersoane din 12 țări (1.000 de persoane 
lin fiecare țară), prezintă, totodată, o 
nfluență din partea crizei economice. 
Xstfel, într-un an, schimbările climatice 
iu trecut de pe cel de-al treilea loc pe 
ocul patru între principalele preocu-

>0 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Annual Mean Temperature

"Parteneriat 
pentru Climat”

Mexicul este, de altfel, 
singura țară unde aceasta se si
tuează pe primul loc, "poate 
pentru că populația are conști
ința faptului că va suferi mai
sigur efectele încălzirii decât țările dez
voltate", afirmă Observatorul.

Dar cu excepția Statelor Unite 
(42 de procente) și Marii Britanii (45 la 
sută), peste jumătate dintre persoanele 
chestionate consideră că modificările 
climatice constituie o prioritate buge
tară pentru state "tot atât de mult ca sus
ținerea economiilor naționale". Cei mai 
convinși de acest lucru sunt mexicanii 
(64 la sută), dar și chinezii și germanii 
(54 de procente).

La nivel global, 79 de procente 
dintre cei chestionați vor ca țara lor să 
își ia angajamentul "să atingă sau să de
pășească" un obiectiv de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră de la 
50 la sută la 80 la sută, până în 2050.

însă, în opinia unei persoane din

trei, nici organizațiile și nici populațiile 
nu iau măsurile necesare pentru a lupta 
împotriva încălzirii planetei.

HSBC a încheiat un "Parteneriat 
pentru Climat" pe cinci ani cu mai 
multe organizații, între care Fondul 
Mondial pentru Natură (WWF), pentru 
a "incita persoanele, companiile și gu
vernele să acționeze împotriva conse
cințelor" schimbărilor climatice.

Ancheta a fost realizată online 
de Institutul Lightspeed, pe un eșantion 
format din câte 1.000 de persoane re
prezentative din 12 țări: Australia, Ca
nada, Statele Unite, Germania. Franța, 
Marea Britanie, dar și Brazilia, China, 
Hong-Kong, India, Malaysia și Mexic, 
în cazul cărora rezultatele sunt repre
zentative pentru populația care acces la 
internet.

Berlusconi nu demisionează 
nici dacă e condamnat
iilvio Berlusconi va refuza să 
lemisioneze din funcția de pre- 
nier chiar dacă este condam- 
tat în cele două procese de 
orupție ce vor începe în 
ceasta lună. Acesta a subli- 
'iat că o eventuală condam
nare ar face doar să îi 
ntărească hotărârea de a con
duce.

Legea italiană permite două ni- 
elUri de recurs, timp în care acuzatul 
îmâne liber. Recursurile ar putea dura 
ni și s-ar putea prelungi până la pres- 
riere.

Primul proces, ce presupune

evaziune fiscală și contabilitate falsă 
pentru imperiul său media Mediaset va 
începe pe 16 noiembrie.

într-un al doilea caz este acuzat 
că a plătit peste 400 de mii de euro ca 
mită unui contabil britanic.

Premierul italian neagă 
toate acuzațiile

"încă am încredere în existența 
magistraților serioși, care emit sentințe 
serioase, bazate pe fapte. Dacă va exista 
o condamnare, ne vom confrunta cu o 
așa distrugere a adevărului, încât voi 
simți nevoia de a rezista și a rămâne pe 
post pentru a apăra democrația și domi
nația legii".

Ambele proces au fost oprite

anul trecut după ce Berlusconi și-a 
acordat imunitate, prin lege, cât se află 
în funcție. Aceasta« fost calificată ca 
fiind neconstituțională. luna trecută, 
ceea ce l-a făcut pe premier să îi nu
mească "comuniști" pe judecătorii și 
magistrații care ar încerca să îl distrugă.

Î24 de morți în atentatul 
sinucigaș de la Pakistan

Cel puțin 24 persoane au murit într-un atentat sinucigaș care 
a vizat luni dimineață un hotel de lux din orașul pakistanez 
Rawalpindi. "Un kamikaze aflat pe o motocicletă a detonat 
bomba în apropierea unor persoane care stăteau , la coadă 
pentru a-șiprimi salariul. Am găsit bucăți dintr-o vestă cu ex
plozibili și fragmente din cadavrul teroristului", a declarat un 
oficial din poliție.

"24 de persoane au murit și alte 24 au fost rănite", a precizat el. 
"Explozia s-a produs în complexul hotelier Shalimar din Rawalpindi", 
a spus un ofițer de poliție.

Shalimar este un hotel de patru stele aflat în apropiere de cartie
rul general al forțelor militare pakistaneze, urțdc luna trecută a avut loc 
o luare de ostatici spectaculoasă, comisă de zece militanți islamiști. 23 
de persoane au murit-în acest atac, printre care trei ostatici, ceea ce a 
pus autoritățile într-o situație foarte stânjenitoare.

Săptămâna trecută, 134 persoane au murit sau sunt date dispă
rute în urma unui atac comis într-o piață din Peshawar, în nord-vest, al 
doilea atentat ca gravitate din istoria Pakistanului. în plus, peste 30.000 
de militari pakistanezi sunt implicați de la 17 octombrie într-o ofensivă 
terestră împotriva unui bastion al talibanilor. din Waziristanul de Sud.

Pakistanul a anunțat luni o recompensă dc cinci milioane de do
lari pentru informații care ar duce la capturarea lui Hakimullah Meh
sud, liderul Mișcării talibanilor din Pakistan, și a altor 18 lideri talibani.

Cea mai mare recompensă, de peste 600.000 de dolari, este ofe
rită pentru prinderea lui Hakimullah Mehsud, liderul mișcării, a prin
cipalului său colaborator, Vvali ur-Rehman Mchsud, și a lui Qari 
Hussain Mchsud, prezentat drept unul dintre responsabilii pentru an
trenarea teroriștilor sinucigași.

Eventualii informatori trebuie să contacteze administrația locală 
sau serviciile de securitate, iar anonimatul este garantat.
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cj> Integrante cț> Rebus

îndrumător
Turnat

Calciu

Inedită
PrimaFiridă

Obișnuit Clasei

Usturoi

Grimasă facilita

Winnie 
Tudor

Silvia 
Kiss

Atac 
centrali

Poteci 
in parc

E la 
mijloc

Culoare 
Tel!

Puiul 
caprei 
Părinți

Centru 
rural

Mortală

Galben 
cafeniu
Fel de
. Ifl

? (...) Zone

Bărbierit

I

Vârf

A lua 
parte

Fără 
lipsuri

Cutii cu 
miere Cam

pioni

A se 
încurca

Stârnește 
râsul

A se 
înnemuri

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)

Dicționar: Maur, Efă, înrudi, Rebo.

Dânsa

Frumos

Golie

Nichel

Negație

Rumegători

Divinitate 
rustică

Anda 
Viaduț

Crez
Joc cu 
figuri

Graba 
Servite 
la tavă!

\Jn polițist interpelează un individ 
beat turtă care încearcă să se 
urce la volanul'masinii sale: f

- Chiar intenționezi să șofezi în
I J

halul ăsta?
- N-am de ales. Nu vezi că nu-s în 

stare............................

Curat kr" 
Capre! 

Aparate cu 
discuri

Țepe!
Deschide 

, apetitul!

Arab
: iEvoluție 

> in doi

Pantaloni 
rustici

Moral
Festă!

Fricos
Icre 

negre

în fire! 
Cult, 

religie

Arta de 
a vorbi

bm 
Europa! 
Perioadă 
de țim^

Dopări 
Fâră 

rgplică 
' Bătrân

Scor 
mediu' 
Balsam 
prețios

Măsură 
pentru 
cereale
Aspru

Raluca 
Oancea

Ore de 
zbor!

1 2 3 4 |5 6 7 8 9 10

2 ■
3 te
4 ■ -
5 E ■z
6 E ■ A| 1
7

8 i
9

10

Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AERA, ALEATORICE, AMI, ANTET, AȚĂ, 

BUCI, COLAC, DOM, ERBIVOR, ERE, 
EROU, ETERNITATE, HELIANTINĂ, 

HIDROTIPIE, IA, IATĂ, IRITE, IT, ITAL, 
IȚE, IȚI, IU, LIMITE, NAȚIE, NECESAR, 
OMĂȚ OT, PLISEU, RĂRITE, RUINATĂ, 

RULAT, TA, TĂVALÂ, TE, TIRANȚI, 
TRECE.

Petru ARDELEAN - ARAILucrare 
agricolă

Viorel Naghi - Vladimiresc

Intrare

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

8 1 6 3 2, 1
9 3 >; 2 4 1 e!

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

6 9 1
7 2 5 1 6 8 9 4
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ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hune

doara și SC 4 CLEAN ENERGY SRL CLUJ NA
POCA, titular al proiectului, anunță depunerea 
documentației tehnice în vederea obținerii acordu
lui de mediu pentru obiectivul “Amenajare hidroe
nergetică microhidrocentrale Băcâia, jud. 
Hunedoara”, situat în orașul Geoagiu, satul Bozeș, 
Băcâia, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hu
nedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, de luni 
până joi (8 - 16.:0) 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.

Iinfom^ediaI
Organizăm cursuri

de calificare - recalificare
și medierea muncii,

în următoarele domenii:

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

în colaborare cu Camera de Comerț 
Târgu Jiu, 

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

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

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

str. George Enescu, bl.2, sc.C, ăp.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.

Informații la tel/fax: 0254/217 310

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -
1 lună - 10 lei

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

12 luni - 108 lei

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

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

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

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

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329

Ai nevoie
de Glasul

Hunedoarei

IMAGINE!
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

TALON DE MICA PUBLICITATE

I

! (text maxim 50 de cuvinte)

! Nume....................................... Prenume.....................................
• Strada............................................. Nr...... Bl............... Sc..........
! Ap.....Localitatea.................................Județul............................
j C.I. seria.............. nr...................................................................
■ Eliberat de...................................................................................
! DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.
I

■ SemnăturaI

■ Taloanele de mică publicitate se pot depune Ia 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-
! Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate in ziarul de luni.)

I

I
*
I

I

I

I
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
4

PAC HEI SERVICII CI C \ZARE3 NOP II
(inirare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completa cu
MASĂ FESTIVĂ DE REV El IOX
și C IXĂ I EST IVĂ IX 01.01.2010
(acces gratuit la piscina și sauna interioară)

PREȚ 600

PAC HE I SERV IC II REV El.IOX - fără cazare
Include MASA lESTIV.Ă DE REVELION 
și C IXA I EST IVĂ ÎN 01.01.2010

PREȚ 200
< / 7 

r 
'/

ron; pers

ron / pers

Pentru relații suplimentare fi rezervări, vă rugăm să ne contactați 
la următoarele numere de telefon:

0254-234448, 0730-530953, 0723-011368

Complexul 
turistic

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

«ț; 11,60 kl/mc
26,00 ki/to 
25,00 Ici/to 
22,00 ki/to
22,00 ld/to

0254/934 44
0723 154 204

4<u e-mall: contabllltate^teleccrnadeva.ro

ți Wftăt 8 ’ 16 mm preț; 
Pktră K>ărti, tptaU M tortătă 16 * 31 mm preț:

P rc ț u i i j *■-

Pentru comenxi *| informații ne

tariful este de Xd ron per* Iul 

cameră zi hotelieră

Xntrenul esîe asiuumî 
de orchestra de muzică 

si solist» vocali.

TRECEREA |\ MJl L XX 
VAFI M XRC Xl X 
CI IX FRUMOS 

IOC DE XR III IC II

i|

| Telefoane: 0254.264.038 
și 0254.264.039

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

Sală de conferințe de 45 de 
locuri, dotată cu videoproiector 
și Internet de mare viteză
Piscină acoperită cu o suprafață 
de 50mp. Apa este încălzită

| la 30 de grade.
j Saună

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

r r

Web: www,5teauamure5ulu:.ro, 
E-maii: office^ steauamuresufui.ro

teleccrnadeva.ro
5teauamure5ulu:.ro
steauamuresufui.ro

