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ADMINISTRAȚIE

Țigările destinate pieței negre 
au ajuns la Poliție

Contrabanda cu tutun este o activitate extrem de 
profitabilă și foarte greu de ținut sub control. Din tra
ficul de țigări netimbrate se câștigă sume fabuloase 
iar riscurile asumate de contrabandiști sunt relativ 
mici în comparație cu profitul. Contrabandiștii se 

■g. dacă se întâmplă să fie prinși, cu o amendă, dar 
.•și scot „pârleala” destul de simplu cu următorul trans
port.
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Voluntar în slujba binelui
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încasarea taxelor, oficial, 
o duce bine
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Exponatele din Geoparcul Di
nozaurilor din Țara Hațegului 
au fost evacuate ieri din sediul 
ONG din Hațeg. Clădirea de pe 
strada Horea din Hațeg, în care 
a funcționat Geoparcul până 
ieri, aparține Primăriei Hațeg. 
La ordinul primarului Nicolae 
Timiș, exponatele au fost scoase 
din fostul sediu al Geoparculuf 
de către angajații primăriei.

Fosilele dinozaurilor și foto
grafiile care alcătuiau până nu 
demult o .expoziție, au fost scoase 
din sediu și depozitate în mai 
multe locații: în sala de ședințe 
a Consiliului Loca! Hațeg, într- 
o sală a bibliotecii municipale și 
acasă la angajații geoparcului, 
iar ce nu a încăput în aceste spa
ții a fost depozitat în curtea inte
rioară a fostului sediu. 
Geoparcul Dinozaurilor din 
Țara Hațegului este unicul de 
acest fel din întreg sud-estul Eu
ropei.

Geoparcul de la Hațeg a avut 
statut de Parc Național și a fost 
înființat în urmă cu patru ani. 
Din anul 2005 a intrat sub egida 
UNESCO, alături de cele 34 de 
geoparcuri existente în Europa.
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Examen la înălțime«

cu parașutiștii Editoria* de Alexandru Avram

de la Săulești Nu avem guvern
A căzut Guvernul Croitorul Era de aș

teptat, doar coaliția anti-Băsescu a promis so
lemn că-1 va „trânti” la examen pe Croitorașul 
cel viteaz. Și totuși, ce se întâmplă cu România 
și cine va fi capabil să-și asume administrarea 
acestei țări, în condițiile în care Geoană, Anto
nescu și Marko se dovedesc interesați doar de 
demolarea lui Traian Băsescu și de ocuparea 
scaunului mult râvnit de la Palatul Cotroceni? 
Intr-un acces inconștient de politicianism, par
lamentarii PSD+PC, PNL și UDMR au votat 
moțiunea împotriva Guvernului Boc, lăsând țara 
în preajma finalului de an cu un guvern șchiop, 
cu prerogativele reduse. După Vizita reprezen

tanților FMI, „deștepții” din Opoziție și-' 
au dat seama că România poate să intre în 
colaps dacă guvernul nu prezintă urgent un 
proiect de buget pe anul 2010.

Dar acest guvern nu mai poate, 
legal, să prezinte inițiative legislative și cu 
atât mai puțin să supună spre aprobarea

Parlamentului bugetul pe anul viitor. In aceste 
condiții, în loc să gândească cu mintea românu
lui cea de pe urmă și să voteze un nou guvern, 
fie el și Croitoru, care să administreze România 
până după alegeri, Geoană, Crin și ai lor prelun
gesc criza. în condițiile în care Geoană se umflă 
în pene cu sondaje, care mai de care aranjate, că 
ar câștiga la pas alegerile prezidențiale, ce im
portanță mai avea dacă o lună la Palatul Victoria 
ar fi fost înscăunat Croitoru?

Realitatea este însă cu totul alta decât le 
este prezentată românilor pe diverse canale 
media mai mult sau mai puțin obiective. Geoană 
nu stă nici pe departe atât de bine în sondaje pe 

cât sunt ele prezentate de televiziunilc obe
diente. Coaliția anti-Băsescu nu are nicio posi
bilitate constituțională de a-1 forța pe șeful 
statului să îl desemneze premier pe Klaus Iohan
nis, un neamț care și-a construit imaginea ca pri
mar al Sibiului. în paranteză fie spus, cam ce 
imagine credeți că ar fi avut specialistul Iohan
nis dacă ar fi fost primar la Caracal? Pe de altă 
parte, Constituția îl apără pc Traian Băsescu de 
asemenea coaliții ostile președintelui. Legea su
premă prevede că șeful statului poate să dizolve 
Parlamentul dacă Legislativul refuză consecutiv 
două propuneri de premier. Această măsură are 
tocmai rolul de a-1 proteja pe președinte față de 
majorități ostile, constituite în jurul unor inte
rese oculte, aidoma celor care au pus în mișcare 
coaliția PSD+PC, PNL, UDMR. Cu Constituția 
de partea sa și cu numele unui nou premier în 
buzunar, Traian Băsescu nu poate decât să se 
roage pentru înțelepciunea Opoziției, care sacri
fică România în interes electoral.
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2 Agenda Prognoza meteo în județul Hunedoara 
Horoscopul zilei

* Joi, 5 noiembrie 2009

ReteMrrile»
*

► PROGNOZA METEO

Sos de roșii (rece) 
pentru macaroane
Ingrediente:
500 g roșii (de preferință lun

guiețe), 3 tulpini de praz, 2 căței de 
usturoi, 2 linguri oțet aromat, 4 lin
guri ulei de măsline, o linguriță 
zahăr, sare, piper.

Mod de preparare:
Se opăresc roșiile, se curăță de 

pieliță și semințe și se taie cubu- 
lețe.«Prazul se taie rondele, iar us
turoiul curățat se toacă mărunt. Se 
prepară un sos din oțet, ulei, zahăr, 
sare și piper, se bate bine cu furcu
lița și se amestecă cu roșiile, prazul 
și usturoiul. Se lasă să se pătrundă 
(cîteva ore sau chiar peste noapte) 
și se servește rece, cu pastele făi
noase fierbinți.

Timp de preparare: 20 min.
Porții: 4

Infetfâle
Campanie de colectare 

a deșeurilor 
de echipamente 

electrice și electronice

Primăria municipiului 
Deva în colaborare cu SC Salu
britate SA, organizează în data 
de 7 noiembrie 2009, între 
orele 08 și 16, o campanie de 
colectare a deșeurilor de echi
pamente electrice și electronice 
de la gospodăriile particulare.

Pentru buna desfășurare a aces
tei campanii, locuitorii municipiu
lui Deva care dețin deșeuri de 
echipamente electrice și electro
nice sunt rugați să sune până vi
neri, 6 noiembrie, ora 13.00, la 
Primăria Deva, telefon 0254/ 
213435, 0254/ 218325, 0254/ 
218579 int. 138 sau int. 136, iar în 
data de 7 noiembrie, până la ora 
10.00,1a telefon 0254/211550.

Cetățenii care au sunat și s-au 
înscris pe liste, sunt rugați să 
scoată în stradă sâmbătă, 7 noiem
brie, echipamentele electrice și 
electronice vechi, iar acestea vor fi 
preluate de către firma de salubri
tate de la adresa indicată.

Pentru colectarea deșeurilor 
de echipamente electrice și electro
nice nu se percep taxe. ■

Ampiașarea 
radarelor

► DN 7 - DJ 687 Cristur - Hu
nedoara

► DN 7 Simeria - Spini
► DN 7 Spini - Orăștie
► DJ 705 Căstău - Orăștioara
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc-Zam
► DN 7 Deva - Sântuhalm
► Petroșani pe DN 66 și B-dul

1 Decembrie

< J

ZIUA

■■___________________________________________________________________________________________________________________________________________

► HOROSCOP

Ceea ce contează pentru tine acum sunt experiențele pasionale. 
Dacă ești singur, s-ar putea totuși să te trezești îndrăgostit până 
peste urechi de o nouă apariție în viața ta. In viața profesională 
apar tot felul de probleme, iar lucrurile întârzie să se concretizeze.

Ai spirit întreprinzător și inițiativele tale sunt încununate de suc
ces. Totuși, în relațiile profesionale este bine să fii obiectiv și să nu 
te grăbești să-i judeci pe cei din jur. Relațiile cu familia se îmbună
tățesc, ceidragi fiind afectuoși și înțelegători față de tine.

Te grăbești să termini ceea ce ai început in plan profesional. 
Chiar dacă reușești să faci foarte multe lucruri într-un timp scurt, 
în cele din urmă vei ajunge să te epuizezi. Dacă mergi la cumpără
turi, nu ceda tentațiilor, deoarece situația financiară nu-ți permite 
să faci prea multe cumpărături.

Ziua începe cu discuții în familie, însă până seara lucrurile se re
zolvă și te bucuri iar de liniște și armonie alături de cei dragi. In 
plan profesional, este bine să te concentrezi pe un obiectiv precis. 
Nu te grăbi să-ți asumi preatnulte sarcini, deoarece s-ar putea ca 
în final situația să nu te avantajeze.

Te-ai cam săturat de toate problemele pe care le ai la serviciu și 
îți dorești pur și simplu să pleci trântind ușa. Gesturile pripite însă 
nu te ajută. încearcă să menții relații cât mai bune cu colegii și vei 
vedea în curând că există soluții. Situația financiară nu este dintre 
cele mai bune, din cauza numeroaselor cheltuieli din ultima pe
rioadă.

Ai tot felul de comisioane de rezolvat sau sarcini administrative 
care nu-ți sunt deloc pe plac. Este bine să te ocupi de ele cât mai 
repede, pentru a te liniști. Fă tot posibilul pentru a evita cheltuie
lile majore care îți destabilizează bugetul. Se poate să primești un 
sfat bun de la o persoană experimentată. <*

Bancurile zilei
© © ©

Doi pescari între eî:
- Azi dimineață am dat cu banu' 

să văd dacă mă duc eu nevastă- 
mea la biserică sau vin la pescuit.

- Și văd că ți-a ieșit să vii cu 
noi la pescuit.

- Da, însă a trebuit să dau de 7 
ori.

© © ©

lamă grea... Cică era un pescar 
fanatic. Și de fanatic ce era se 
duce el într-o zi la pescuit, deși era 
mult sub zero grade. Scoate târnă
copul să dea o copcă, după care-și 
aruncă sculele în apă. Stă el ce stă 
și deodată aude o voce groasă din 
spate:

- Aici nu este pește!
Când aude, pescarul își extrage 

undițele și se mută mai încolo...

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI

NOAPTEA.
MIN MAX

Deva: 4 5

Petroșani: 0 2

Hunedoara: 4 5

Hațeg: 3 4

Brad: 4 5

Orăștie: 4 5
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Ai o mulțime de idei în cap, însă nu trebuie să grăbești lucrurile. 
Ocupă-te de sarcinile care nu suferă amânare și pregătește-ți tere
nul de acțiune. In plan financiar situația este bună. Iți intră ceva 
bani în cont și ai posibilitatea să-ți crești veniturile.

Treci printr-o perioadă mai proastă din punct de vedere profesio
nal. Apar tot felul de întârzieri și acest lucru te cam debusolează. 
Poți să ții cont de anumite detalii semnificative și să-ți pregătești 
terenul pentru mai târziu. în privința banilor, oscilezi între două

Te simți singur și vrei să întâlnești pe cineva cu care să ai o rela
ție stabilă. Momentan, ceea ce ți se oferă sunt mici flirturi care nu 
te încântă prea tare. Dacă ai deja un partener, te bucuri de armo
nie în relația de cuplu. In plan financiar este recomandată pru
dența.

Chiar dacă simți nevoia să faci anumite confidente, nu trebuie să 
fii imprudent. Ai grijă ce spui și cui spui, mai ales dacă vorbești 
despre lucruri personale. In plan financiar, este nevoie de multă lu
ciditate. Chiar dacă stai bine cu banii, un gest pripit poate duce la
consecințe neplăcute.

Iți este destul de greu să menții relații armonioase cu familia. 
Pentru a evita conflictele, ar fi bine să faci câteva concesii. Te 
preocupă mai mult relațiile de prietenie decât cele amoroase, gra
ție afinităților cu persoanele dragi. Dacă întâmpini probleme fi
nanciare, spre sfârșitul zilei se va ivi o soluție bună.

Este o zi bană pentru a relua unele relații cu persoane de care te 
leagă interese intelectuale sau culturale. In plan profesional este 
bine să fii foarte atent la ceea ce se petrece în jurul tău și să acțit 
nezi odată ce apare o oportunitate de dezvoltare. Prea multă neho
tărâre te poate face să ratezi șanse interesante.

tendințe: de economie și de risipă.

tot nu mișcă. După o vreme, aude 
iarăși vocea:

- Aici nu se află pește!
Tipul, supărat, se mută din nou, 

sparge gheața și șade. Din nou, în 
spatele lui, vocea:

- Aici nu vei găsi pește!
Enervat, pescarul se-ntoarce și 

grăiește:
- Da' cine ești tu, bă, de-mi tot 

sperii norocul?

- Eu sunt directorul patinoaru
lui!

© © ©

Doi scoțieni într-un cort:
- John, dormi?
- Nu, ce vrei?
- Dă-mi 50 de penny.
- Dorm, dorm...
© © ©
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“Motivul real pentru care trebuie să evacuăm sala este acela că Nicolae Timiș
nu mai este președintele Asociației Intercomunale Țara Hațegului începând cu luna iulie
fiind înlocuit cu primarul din Baru, Daniel Răducanu. Domnul primar ne-a trimis
la noul președinte al asociației, să ne dea el sediu. Doru Ghenciu
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Geoparcul Dinozaurilor a fost evacuat
Exponatele din Geoparcul 
Dinozaurilor din Țara Hațe
gului au fost evacuate ieri 
din sediul ONG din Hațeg. 
Clădirea de pe strada Horea 
din Hațeg, în care a funcțio
nat Geoparcul până ieri, 
aparține Primăriei Hațeg. 
La ordinul primarului Nico
lae Timiș, exponatele au fost 
scoase^din fostul sediu al 
Geoparcului de către anga- 
jații primăriei.

Fosilele dinozaurilor și foto- 
grafiile care alcătuiau până nu de
mult o expoziție, au fost scoase din 
sediu și depozitate în mai multe lo
cații: în sala de ședințe a Consiliului 
Local Hațeg, intr-o sală a bibliotecii 

-^Sfântul Zilei

municipale și acasă la angajații geo
parcului, iar ce nu a încăput în 
aceste spații a fost depozitat în cur
tea interioară a fostului sediu. Geo
parcul Dinozaurilor din Țara 
Hațegului este unicul de acest fel 
din întreg sud-estul Europei.

Dinozaurii
au rămas fără sediu

Administrația Geoparcului se 
află la București, însă în Hațeg a 
fost creată Asociația Intercomunală 
Țara Hațegului, al cărei președinte 
a fost primarul Nicolae Timiș. Din 
asociație fac parte cele 12 comune 
care aparțin municipiului Hațeg și 
care au contribuit cu diferite sume 
de bani la sprijinirea financiară a 
Geoparcului de ia înființare și până 
în prezent. Intre reprezentanții Geo

parcului și Asociația Intercomunală, 
pe de o parte, și Nicolae Timiș, pri
marul municipiului Hațeg, de cea
laltă parte, a existat înțelegerea ca 
sediul să fie pus la dispoziția Geo
parcului fără nici un fel de plată. 
„Astăzi am primit dispoziție verbală 
din partea primarului să dezafectăm 
și să părăsim sala. Nu avem alterna
tivă pentru a rezolva situația. Este 
păcat, pentru că am fi avut o expo
ziție unicat. Motivul real pentru 
care trebuie să evacuăm sala este 
acela că Nicolae Timiș nu mai este 
președintele Asociației Intercomu
nale Țara Hațegului începând cu 
luna iulie, fiind înlocuit cu primarul 
din Baru, Daniel Răducanu. Dom
nul primar nc-a trimis la noul pre
ședinte al asociației, să ne dea el 
•sediu”, a declarat Doru Ghenciu, 
administratorul Geoparcului Dino
zaurilor „Țara Hațegului”.

„Geoparcul poate 
funcționa oriunde”

Geoparcul de la Hațeg a avut 
statut de Parc Național și a fost în
ființat în urmă cu patru ani. Din 
anul 2005 a intrat sub egida 
UNESCO, alături de cele 34 de 
geoparcuri existente în Europa. 
„Este o intrare în normalitate. Au 
fost lăsați să activeze în acest sediu

Doru Ghenciu

timp de cinci ani. Niciodată repre
zentanții Geoparcului nu au solicitat 
un contract de închiriere. în acel 
spațiu trebuie să funcționeze o bi
bliotecă virtuală. Nu e neapărat ca 
Geoparcul să aibă sediul în munici
piul Hațeg, el poate funcționa în ori
care din comunele apairținătoare de 

•ț Iw * * • *

Schimbare de program
1 f. *

* Meciuri le, din campionat de pe teren propriu ale 
echipei CFR Marmosim Simeria 

se vor desfășura
sâmbăta, de la ora 14, în luna noiembrie, 

și de la ora 13, în luna decembrie.

Hațeg”, a declarat purtătorul de cu
vânt al administrației locale Hațeg, 
Adrian Simeon. Primarul Nicolae 
Timiș a refuzat orice declarație re
feritoare la Geoparc.

Maria Florescu

Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia
Sfinții Galaction și Epistimia au trăit pe 

vremea împărăției lui Decius (250-253) în ceta
tea Emesa, din Fenicia. Mama sfanțului Galac
tion fusese stearpă, dar după ce a trecut prin apa 
botezului creștinesc. Dumnezeu i-a dăruit un 
fiu. Ea l-a adus și pe soțul ei la mântuitoarea 
credință în Hristos și împreună au învățat cre
dința cea dreaptă de la un monah. Onufrie, care 
i-a și botezat pe ei și pe fiul lor. Galaction pe 
care l-ari crescut în evlavie și virtute.

După uio;:rtea mamei. talăl său i-a logo
ff act’c.n i 1; i pe nu. • ' lisiimia.

■ p ; și, : ffiș,” fiii Ga • ■ si

| ■ 's ' ci'șȘiiȘ. •. jo . _ f. <’Ci -o
1 i'f . :-ii • c: ■!.' 7 ho mfidu-

lor averea lor și s-au făcut amândoi monahi. 
Deci dându-și averea săracilor, au plecat în pu- 
stia^inai, la muntele Puvlion, unde Galaction a 
intrat într-o mănăstire de bărbați, iar soția sa 
într-o mănăstire de femei din apropiere. în 
slujba lui Hristos. Acolo au sporit în viața de ne- 
voirtță, în rugăciune și ascultare, arzând ca două 
făclii în dragoste de frați și în aspră petrecere, 

strălucind prin virtuți. Dragostea lor față 
de .Hristos și unul către altul a sporit m*r<:u, <Jeși- 

■i s-au mai viizn: până .i ,..oapc -G clipa marții. 
*;pă câțiva -a it o cnn îțjă țj

;i eșc-uil r : i ■ • d 's , '■
cală sȚin: «t h osândit la chinuri si la moarte ptm- 
tru credul w in I Iiisiw i:| țuii’i». tu ud de
prinderea sa, 1 irmii .'■.iun nd i s :

adu-ți aminte de înțelegerea noasțră 
și nu o părăsi pe slujitoarea ta, ci așa 
cum în viața de aici am fost într-un 
cuget și într-un suflet, se cuvine să 

suferim mucenicia împreună pentru Mântuitorul 
nostru. în acest chip vom rămâne împreună și 
după moarte, fără de moarte făcându-ne, împăr- 
tășindu-ne de aceeași slavă și de aceeași bucu
rie, spre a nu ne mai despărți nicicând”.

Dorința ei s-a împlinit. Au fost biciuiți 
rău și. aducând niște trestii ascuțite, dregătorul 
a poruncit slujitorilor să-i înțepe pe sub unghiile 
mâinilor si picioarelor. Dar ei au continuat să >e 
bucure s să slăvească pe Dumnezeu strigând: 
.”1 ii .slujii; lui Hristos, Dumnezeul cel adevă- 

i. de z:.n ce i • erți ne lepădăm". Si li se 
tăia ă .de ■ f ele. iar la urii r si e.ipc-

’.c. S ntCtl Galaeiton de 30 de an.. i; i 
sfânta Epistimia de 16 ani Și au intrat întru 
' Th’ia vc;i dumnezeiască. în anul 253



Din cifrele centralizate la Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara
rezultă că județul se plasează pe locul 19 la nivel național în ceea ce privește
gradul de încasare a taxelor și impozitelor.
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Hot de lemne
9

prins la Băița
Polițiștii Postului co

munal de Poliție din comuna 
Băița l-au depistat pe Gheor- 
ghe R., de 39 de ani, din co
muna Vălișoara, care a tăiat 
ilegal și a sustras din pădure 
16 arbori în valoare totală de 
4.000 lei. Suspectul este cer
cetat în stare de libertate pen
tru infracțiunile de tăiere 
ilegală și sustragere de mate
rial lemnos.

Răniți
5

din neatenție
în data de 03.11.2009, 

Ștefan N., de 44 de ani, din 
Crișcior, s-a accidentat în timp 
ce conducea un moped pe str. 
Moților din direcția Brad spre 
Crișcior, din cauza faptului că 
nu a păstrat o distanță laterală 
suficientă la trecerea pe lângă 
un vehicul care se afla stațio
nat pe partea dreaptă a drumu
lui în sensul său de mers. 
Conducătorul a acroșat o bu
cata de fier vechi care se afla 
peste părțile laterale ale vehi
culului, pierzând controlul 
mopedului și căzând pe supra
fața carosabilă. în urma acci
dentului a rezultat rănirea 
ușoară a mopedistului și răni
rea gravă a pasagerei Mariana 
S., de 41 de ani din Crișcior.

Accident într-o 
intersecție

*

din Hunedoara
în data de 03 11.2009, 

Nicolaie N., de 20 de ani, din 
Hunedoara, nu a respectat 
semnificația culorii roșie a se
maforului electric în timp ce 
conducea un autoturism pe B- 
dul 1848 și a pătruns în inter
secție, intrând în coliziune cu 
autoturismul condus de Cor- 
neliu P., de 39 de ani din Hu
nedoara, care circula 
regulamentar pe str. Gh. Lazăr 
înspre str. Viorele, pe culoarea 
verde a semaforului electric, 
în urma coliziunii, a rezultat 
rănirea ușoară a pasagerei Eva 
P., de 31 ani, din Hunedoara, 
aflată în autoturismului con
dus de Comeliu P.

Țigările destinate pieței negre au ajuns la Poliție
Contrabanda cu tutun este o 
activitate extrem de profitabilă 
și foarte greu de ținut sub con
trol. Din traficul de țigări ne
timbrate se câștigă sume 
fabuloase iar riscurile asumate 
de contrabandiști sunt relativ 
mici în comparație cu profitul. 
Contrabandiștii se aleg, dacă 
se întâmplă să fie prinși, cu o 
amendă, dar își scot „pârleala ” 
destul de simplu cu următorul 
transport.

Polițiștii de la Poliția Rutieră au 
oprit, marți seara, pe raza localității Să-

încasarea taxelor, oficial, o duce bine
Deși părerea cvasi-generală a 
românilor - iar hunedorenii 
nu fac excepție - este că ecoo- 
mia merge rău, există indica
tori economici care par să 
infirme această impresie.

Din cifrele centralizate la Di
recția Generală a Finanțelor Publice 
(DGFP) Hunedoara rezultă că jude
țul se plasează pe locul 19 la nivel 
național în ceea ce privește gradul 
de încasare a taxelor și impozitelor, 
în luna octombrie s-au, încasat 
104,912 milioane lei, iar pe cele 10 
luni care au trecut din acest an su
mele încasate la bugetul de stat se 
cifrează la 985 milioane lei, ceea ce 
raportat la cifrele încasate anul tre
cut reprezintă 95,25%. Planul de în
casări din acest an a fost însă mai 
mare decât cel de anul trecut. „Con
statăm că, în general, societățile co

Geoagiu se pregătește pentru 
sărbătorile de iarnă

Primarul Simion Mariș pregă
tește orașul Geoagiu pentru sărbătorile 
de iarnă, atât din punct de vedere admi
nistrativ, cât și din punct de vedere cul
tural. Mariș spune că, până la sfânta 
sărbătoare a Nașterii Domnului, străzile 
orașului care nu au fost asfaltate vor fi 
umplute cu pietriș, iar rețelele de cana
lizările menajere și pluviuale vor fi cu
rățate, astfel încât vremea să nu dea 
bătăi de cap șoferilor, turiștilor și colin
dătorilor. La Geoagiu se lucrează la ilu
minatul public și la curățirea zonelor 
verzi. Nevoiașii care beneficiază de 
ajutor social vor fi puși la muncă în așa 

cămaș, un bărbat în vârstă de 39 de ani 
din Ilia care transporta, cu autoturismul 
proprietate personală o mare cantitate 
de țigări fără banderolă fiscală.

Banii se fac 
cu răbdare și tutun

Deoarece nu a putut prezenta 
acte justificative și a refuzat să facă de
clarații privind proveniența și destinația 
mărfii, bărbatul a fost condus la sediul 
Inspectoratului Județean de Poliție Hu
nedoara, unde a fost sancționat contra
vențional cu amendă în valoare de 
1.000 lei. întreaga cantitate de țigări, 
respectiv 4.000 de pachete, a fost con
fiscată. „Cazul a fost soluționat în con

merciale mijlocii și mici își 
plătesc contribuțiile către bu
getul de stat”, afirmă Daniela 
Inișconi, director coordona
tor adjunct al DGFP Hune
doara.

Societățile 
comerciale se 
reorganizează

Cu toate acestea, criza 
economică afectează în con
tinuare societățile comerciale 
din județ, de la începutul 
acestui an înregistrându-se 
demararea procedurii de in- 
solvență pentru 114 firme.
Dintre acestea, pentru 60 de 
dosare soluțiile sunt în pronunțare, 
DGFP Hunedoara având de recupe
rat creanțe în valoare de 67,24 mi
lioane lei. „Unele societăți au cerut

fel încât de Crăciun și de Anul Nou ora
șul să fie pregătit să primească urători. 
Cozonacii și prăjiturile nu vor lipsi de 
pe mesele localnicilor deoarece făina și 
zahărul de la Uniunea Europeană au 
fost deja împărțite.

Alături de directorul Casei de 
Cultură, Cristian Fodor, primarul Si
mion Mariș pune la cale un spectacol 
dedicat sărbătorii Crăciunului, în care 
soliștii și instrumentiștii noului ansam
blu „Germisara” vor dovedi măiestria 
în'cântul popular.

Georgiana Giurgiu

formitate. cu prevederile legii 12 din 
lQ90 întrucât fapta nu constituie infrac
țiune. Prin urmare a fost aplicată o 
amendă contravențională. în mod evi
dent țigările erau destinate comerciali
zării pe piața neagră. în acest an au fost 
interceptate peste 10 transporturi de 
acest fel. Prin acțiunile pe care le între
prindem în zona piețelor, precum cele 
din zona Pieței „Dunărea” de la Hune
doara, încercăm să stopăm aceste acti
vități ilicite. Un alt mijloc prin care 
acționăm este și mediatizarea acestor 
cazuri”, declară subinspectorul Bogdan

Nițu, purtătorul de cuvânt al IPJ Hune
doara. La capturile polițiștilor se. 
adaugă cele ale comisarilor de la Garda 
Financiară. „Acțiunile de depistare a 
comerțului cu țigări sau băuturi netim
brate ori contrafăcute sunt activități cu
rente pe care le organizăm. De la 
începutul acestui an am confiscat peste 
40.000 de pachete de țigări netim
brate”, afirmă Florin Șerban, comisa- 
rul-șef al Gărzii Financiare Hunedoar.

Cătălin Rișcuța

declanșarea procedurii de insol- 
vență deoarece doresc să intre în re
organizare. Această procedură oferă 
avantajul că timp de trei ani nu mai 
plătesc dobânzi și penalități la dato

riile istorice”, arată Danielă Iniș
coni.

Cătălin Rișcuța

A tâlhărit în Franța 
și a fost prins în România

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și cei ai Bi
roul de Investigații Criminale Hunedoara l-au reținut, pe baza 
unui mandat de arestare internațional emis de autoritățile judi
ciare franceze, pe Dănuț G., de 39 de ani, fără ocupație.

Hunedoreanul este urmărit pentru tâlhărie și înșelăciune, 
îndeletniciri frecvente practicate de cei care consideră că Occi
dentul este Cornul Abundenței de unde poți să te înfrupți fără 
restricții.

De această dată socoteala din târg nu s-a potrivit cu cea 
de acasă, infractorul fiind prezentat Parchetului de pe lângă Cur
tea de Apel Alba-Iulia și încarcerat în arestul I.P.J. Alba.
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în cadrul campaniei antitutun „Un pahar de suc pentru o țigară”, Alexandru a dus o adevărată 
bătălie cu fumătorii pentru ca, în final, așa cum spune chiar el, „a fost o bucurie pentru să văd 
că oamenii au renunțat la o țigară în schimbul unui pahar de suc oferit de noi”.

Voluntar în slujba binelui
Voluntariatul pare o glumă 
bună în vremurile mercantile 
în care trăim. Pare ciudat când 
auzim că cineva face volunta
riat și chiar se instruiește din 
iani proprii pentru acest scop 
nobil. De asemenea, tot mai 
des auzim sintagma „ce ți-e și 
cu tinerii din ziua de azi. Nu 
au nimic în cap. Nu îi intere
sează nimic”. Un tânăr de 18 
ani din Deva spulberă acest 
gen de „etichete”prin ceea ce 
face și prin modul său de a-și 
trăi viața.

Elev în clasa a Xll-a la Secția de 
Matematică-Informatică de la Colegiu 
Național „Decebal” din Deva, Alexan
dru Nandra și-a început „cariera” de 
voluntar încă de la vârsta de 14 ani, cu 
multă însuflețire și spirit de sacrificiu. 
Primul contact pe care l-a avut cu con
ceptul de voluntariat a fost prin inter
mediul unui concurs școlar. 
Participarea sa la concurs a fost deter
minantă pentru a se dedica ulterior ac
țiunilor umanitare organizate de Crucea 
Roșie. în cadrul campaniei antitutun 
„Un pahar de suc pentru o țigară”, Ale
xandru a dus o adevărată bătălie cu fu
mătorii pentru ca, în final, așa cum 
spune chiar el, „a fost o bucurie pentru 

să văd că oamenii 
au renunțat la o ți
gară în schimbul 
unui pahar de suc 
oferit de noi”.

Lui 
Alexandru 
îi place 
să ajute

Alături de 
alți voluntari merge 
la Țebea. la sărbă
toarea Crăișorului, 
în fiecare an cu 
cortul de prim aju-

tor. „Doi sau trei dintre noi rămânem la 
cort și restul echipei mergem prin mul
țime, patrulăm pentru a detecta cazurile 
oamenilor care se îmbată și după aceea 
încep să se bată. Sunt destule cazuri de 
acest fel. La 1 Decembrie mergem la 
Alba-lulia unde împărțim ceai și donăm 
copiilor jucăriile provenite din donații. 
La Ziua Foamei se face masă în curtea 
Crucii Roșii unde vin toți cei care nu au 
de mâncare. Noi voluntarii organizăm 
întreaga acțiune și îi servim pe cei ne
voiași”, spune Alexandru Nandra. Vara 
la ștrand, tânărul lucrează câte 12 ore 
pe zi, acordând primul ajutor celor care 
se aventurează în apă fără a ști să în
oate. „Chiar un prieten al meu care a 
vrut să se dea mare era gata-gata să se 
înece, l-am văzut sărind în apă și după 
aceea au apărut la suprafață doar bul
bucii. De atunci nu l-am mai luat cu 
mine la ștrand. Motivația pentru care 
fac voluntariat este că îmi place să ajut, 
dar mă deranjează atunci când cei aju
tați sunt chiar răi. I-am oferit cuiva un 
com și a aruncat diță mine cu el pentru 
că de fapt vroia bani”, povestește Ale
xandru Nandra. Acti
vitatea de voluntariat 
nu se oprește aici. De 
sprijinul adolescentu
lui au beneficiat și 
copii instituționalizați 
în centre de plasament 
din Deva și Hune
doara.

învață 
pe bani proprii

Alexandru Nandra participă la 
tabere de instruire. Plata o face din bani 
proprii și doar pentru că își dorește să 
îi poată ajuta pe cei care au o nevoie 
disperată de ajutor. Tabăra de la Tătă- 
rani intitulată „Drept unitar internațio
nal”, o alta organizată în Sibiu pe Valea 
Ștezei denumită „Lideri pentru mâine”, 
la Cheile Ribicioarei și tabăra SARS 
sunt doar câteva locuri unde tânărul 
Alexandru Nandra a învățat să se ocupe

de cei aflați în pericol sau să transporte 
potențiale victime blocate în peșteri. Nu 
în ultimul rând, Alexandru a învățat să 
managerieze intervențiile în cazul de
zastrelor și calamităților naturale. Ulti
mul curs pe care l-a făcut este legat de 
chinologie, adică descoperă victimele 
cu ajutorul câinilor antrenați în acest 
scop. „Cred că fiecare dintre noi poate 
să reușească în acest domeniu. Te for
mezi în timp ca și voluntar”, mai spune 
Alexandru Nandra.

Maria Florescu

< APIA cumpără cereale
de la producători
Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) informează pro
ducătorii agricoli că măsura de inter
venție pe piața cerealelor este activă 
începând din 1 noiembrie 2009, până 
la data de 31 mai 2010. în cadrul 
acestui mecanism de preluare a cerea
lelor la intervenție, potrivit regula
mentelor europene, toți deținătorii de 
stocuri de cereale le pot vinde orga
nismului de intervenție al statului 
membru, respectiv Agenției de Plăți în 
cazul României

0.46 euro/tonă și creșterile sau scăderile de preț 
în funcție de indicii calitativi determinați în urma 
analizelor de laborator. Astfel, orice deținător al 
unei cantități de cel puțin 80 de tone de cereale, 
respectiv 10 tone de grâu dur, poate depune o 
ofertă la centrele județene APIA. Cerealele tre
buie să îndeplinească condiții referitoare la ni
velul maxim admis de substanțe contaminante 
(micotoxine, resturi de pesticide, metale grele și 
de contaminare radioactivă) precizate de legisla
ția comunitară.

Condiții de achiziție

Cerealele pentru care se pot aplica măsuri 
de intervenție sunt grâul comun, orzul și sorgul 
care îndeplinesc condițiile cantitative și calita
tive specificate în Regulamentul (CE) nr. 
687/2008 al Comisiei Europene din 18 iulie
2008 și din Regulamentul (CE) nr. 72/2009 al 
Consiliului Uniunii Europene din 19 ianudWe
2009 pentru grâul dur. în cazul porumbului, con
form Regulamentului Consiliului (CE) nr. 
1234/2007, achiziția în cadrul sistemului de in
tervenție publică este suspendată începând cu 
anul de comercializare 2009/2010. Totuși, Co
misia Europeană poate stabili achiziția în cadrul 
sistemului de intervenție a unei anumite cantități 
de porumb dacă situația de pe piață va impune 
acest lucru.

Precizăm că prețul de intervenție stabilit 
de regulamentele europene este 101,31 
euro/tonă la care se adaugă creșterea lunară de

Maria Florescu
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O alta revenire în România, în luna noiembrie, este cea a trupei Pink Mur
gi tini, care se întoarce la București după doi ani, urmând să prezinte de data

aceasta un nou album, "Splendor in the Grass".

Concertele lunii noiembrie
la București
Odată cu vremea rece de afară, 
concertele din sălile bucureș- 
tene s-au orientat către ritmuri 
mai calde. Luna noiembrie 
aduce în Capitală concerte jazz 
cu Diana Krall și Jan Garba- 
reck, legende ale genului, pen
tru a numi doar două dintre 
vârfurile perioadei următoare.

Pentru început de noiembrie, 
Sala Palatului îl va găzdui pe artistul 
francez Yann Tiersen, cunoscut publi
cului pentru compozițiile sale din fil
mele "Amelie/ Le Fabuleux Destin 
d'Amelie Poulain" .și "Good Bye, 
Lenin", care revine în România pentru 
un concert, pe 4 noiembrie.

în ziua următoare, tot la Sala Pa
latului, Jon Lord, cunoscut ca interpret 
de orgă Hammond, va prezenta publi
cului român integrala "Concert for 
Group and Orchestra", precum și hitul 
"Child in Time".

în continuare, pe 6 noiembrie, 
ritmul se schimbă cu Sandra, din al 
cărei show nu vor lipsi hituri ale anilor 
'80, precum "Maria Magdalena".

O altă revenire în România, în 
luna noiembrie, este cea a trupei Pink 
Martini, care se întoarce la București 
după doi ani, urmând să prezinte de 
data aceasta un nou album, "Splendor 
in the Grass".

Calendarul concertez 
lor anunțate pentru 
luna noiembrie 
în București:

Miercuri,
4 noiembrie
Yann Tiersen - Sala Palatului

Joi,
5 noiembrie
Jon Lord - Sala Palatului
Implant Pentru Refuz - Club Fa

brica
Vunk, Șuie Paparude, KI, Dis

coballs Project, X-Plod, Dj Tomasan, 
The Vlads, Radu Captari, Andreea Uta 
- club Silver Church

Vineri,
6 noiembrie
Sandra - Sala Palatului
Noblesse Oblige - Sala Palatu

lui
Underworld, Gorillaz Sound 

Sistem, Dubfire - Sala Polivalență
Velvet Condom, Jemek Jemo- 

wit, Ion & Vali, Corruptdreams - The 
Ark

Sâmbătă,
7 noiembrie
Rio - Hard Rock Cafe
The Amsterdams - Lăptăria lui 

Enache
John Digweed - Kristal Glam 

Club

Miercuri,
11 noiembrie
Sophisticated Lemons - Mojo- 

Britroom

Vineri,
13 noiembrie
Joker, Borgore, Silent Strike, 

dropdread, NOCS, MC Nomad - Pala
tul Universul

Andrew Weatherall, Teengirl 
Fantasy - Club Control

Nethescerial, Eufobia - Subur
bia

The Amsterdams - The Ark 
747, Niște Băieți - Lăptăria lui 

Enache

Duminică,
15 noiembrie
Chris Norman - Sala Palatului

Marți,
17 noiembrie
Alexandru Tomescu si Horia 

Mihail - Sala Auditorium a Muzeului 
Național de Artă al României

Joi,
19 noiembrie
Mihai Mărgineanu - Sala Pala

tului
Paul Di'Anno, Thunderbolt - 

Silver Church
The Human Elephant, Mes 

Quins - The Ark

Vineri,
20 noiembrie
The MOOoD, Enemaniacs - 

Lăptăria lui Enache
Kissogram - The Ark

Sâmbătă,
21 noiembrie
Cristi Gram - Sala Radio
Omul cu Șobolani - Fabrica

Duminică,
22 noiembrie
Diana Krall - Sala Palatului
Pink Martini - Teatrul Național 

de Operetă
DJ Undoo, Shy Beatz, Dj Dox, 

DJ Wiz, DJ Limun, DJ Sauce, dj faibo, 
dj scrabeat - Silver Church

Miercuri,
25 noiembrie
Jan Garbareck Group - Sala Pa

latului

Joi,
26 noiembrie
Brazda lui Novac, Clock:Div 

der, Lipstick traces - Club Control

Vineri,
27 noiembrie
ATB - Kristal Glam Club

Sâmbătă,
28 noiembrie
Proconsul - Sala Palatului

Loredana Groza și sexul virtual
Loredana Groza este o mamă 
grijulie, o 'soție atentă, o fe
meie curajoasă. Pentru cei 
care vor să descopere și alte fa
țete ale personalității ei, volu
mul "Sexting" dezvăluie o 
scriitoare cu umor și condei is
cusit, iar cel mai recent album 
al ei, "Sundance”, un artist 
care nu are motive să se teamă 
de concurența internațională.

"Trăim într-o lume în care in- 
temetul a dezvoltat termenul de sex
ting, iar bărbații preferă să facă sex 
prin telefon, decât să mai atingă fe
meia. Este foarte interesant cum s- 
a dus totul într-o lume foarte 
virtuală. E mai ușor să își imagi
neze, deși pentru ei contează foarte 
mult vizualul. Pentru ei o poză 
poate avea un efect de zece ori mai 
stimulativ decât o femeie în came și 
oase", a declarat Loredana Groza 
într-un interviu acordat unei reviste.

"Sunt foarte mulți bărbați 
care practică sexul de unul singur. 
Mai e teama de boli, teama de di
vorț, li se pare că nu e păcatul la fel 
de mare dacă fac sex cu o femeie 
oarecare, din America, cunoscută pe 
un site dedicat.

Sau dacă plătesc o fată să se 
dezbrace "pe chat. (...) totul se re
duce la consum.

Dar se pierde lucrul cel mai 
prețios: atingerea omenească", a 
mai spus artista.

silvaK 
lemnVex 
prodvct Și ctmcfcializfwa

uși și ferestre de cea mai bună calitate, 
parchet din lemn de fag, 

paltin sau frasin.
S.C.SILVA LEMNTEX S.R.L,
sat Chimindia, nhl21D, comuna llărău, 
td/fax: 0354/501021/22, email: silva(ii)smarLro
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Atât de la bardul navei, cât fi de Iu \ul, parașutiștilor li s-uu urmărit acuratețea e.cecu- 
< ’ tării saltului, care a fost executat de Iu mulțimea de 1.200 de metri.

Examen la înălțime cu parașutiștii de la Săulești
Șase sportivi legitimați la Ae
rodromul de la Săulești șî-au 
susținut ieri examenul de obți
nere a brevetului de parașutist 
sportiv. Examinarea elevilor 
parașutiști, care au însumat un 
număr de 25 de lansări nece
sare pentru obținerea licenței, 
a început încă de marți, cu 
susținerea probei teoretice.

Examenul a constat în șapte 
teste scrise din materile parcurse de- 
a lungul programului de pregătire. 
Doar cei care promovează exame- 
rul teoretic pot susține proba prac- 
ică, care implică executarea de 
ialturi cu parașuta. Cursanții sunt 
verificați vizual de către instructorul 

ieronava care îi lansează și de 
a sol de către conducătorul de lan

sări, acesta supraveghind executa
rea saltului printr-o lunetă specială.

Proba scrisă 
și proba practică

„De marți s-a început exami
narea teoretică a elevilor parașutiști 
care au executat minim 25 de lan
sări necesare pentru a putea obține 
licența de parașutism. Eleyii au sus
ținut șapte probe scrise și în urma 
promovării acestora sunt testați as
tăzi la proba practică. La susținerea 
acestei probe instructorii urmăresc 
acuratețea cu care parașutiștii exe
cută lansarea din avion, poziția la 
părăsirea aeronavei, căderea în stil 
stabil și respectarea timpului de că
dere până la deschiderea parașutei. 
Acei care au fost declarați admiși la 
proba teoretică și practică vor fi ti
neri posesori ai brevetului de para
șutist sportiv”, a declarat Adrian 
Dumitru, Inspector de la Serviciul 
de Certificare Personal Aeronautic.

Aerodromul de la Săulești 
desfășoară activități de inițiere și 
formare a cursanților parașutiști și 
organizează zboruri de antrenament 
în vederea atingerii de performanțe 
la competiții județene, naționale și 
internaționale. în prezent sunt legi
timați înjur de 45 de sportivi la clu
bul de la Săulești.

Și-au luat brevetul 
de parașutiști

La susținerea probei practice 
s-au prezentat ieri la ora 11 zece 
elevi parașutiști, șase dintre ei legi-

țării, cât și în afară”, a declarat Ma
rian Leoveanu, instructor de parașu
tism sportiv.

timați la Săulești și patru proveniți 
de la aerocluburile din Cluj-Napoca 
și Arad. Testarea practică a început 
cu verificarea parașutelor de zbor și 
plierea acestora. După o scurtă în
călzire fizică și echiparea corespun
zătoare a elevilor, aceștia au urcat la 
bordul aeronavei, însoțiți de instruc
torul verificator. Atât de la bordul 
navei, cât și de la sol, parașutiștilor 
li s-au urmărit acuratețea executării 
saltului, care a fost executat de la 
înălțimea de 1.200 de metri.

Nu oricine poate fi 
parașutist

absolvire a acestor probe trebuie să 
fie minim 7,5. în urma promovării 
acestor probe, cursantul obține li
cența de parașutist și poate efectua 
salturi cu parașuta atât pe teritoriul Irina Năstase

„în vederea obținerii calității 
de parașutist e necesară o motivație 
puternică, testare psiho-fizică și vi
zită medicală în urma căreia se ob
ține o licență medicală cu 
valabilitate în funcție de vârstă. Se
lecția se face dintr-un număr mare 
de candidați, dar puțini ajung la 
acest nivel. Pregătirea teoretică și 
fizică se derulează pe perioada ano
timpului rece și se finalizează cu 
susținerea unui examen, atât teore
tic, cât și practic. Media minimă de

c
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Antonescu îl atacă dur pe Croitoru
Liderul PNL Crin Antonescu l- 
a atacat, ieri, foarte dur pe pre
mierul desemnat Lucian 
Croitoru la votul de învestitură 
al guvernului propus, acu- 
zându-l că face jocurile preșe
dintelui Traian Băsescu și că 
mizează pe șantajul unor par
lamentari pentru a obține sus
ținerea parlamentară 
mult-dorită.

"Votul de azi, respingerea 
unei malformații politice, este un 
moment de normalitate. Este rolul 
nostru să extindem normalitatea la 
scara întregii țări. Nu înțeleg, dom
nule Croitoru, și nu înțeleg, domni
lor, cei care îl însoțiți, ce căutați azi 
aici. Aici este Parlamentul Româ
niei. Nu puteți deveni prim-ministru 
al României fără învestirea de către 
Parlament. Faptul că sunteți prezent 
azi aici, în ciuda tuturor acestor lu
cruri, îmi spun din două una: fie că 
în România nu mai contează Parla

mentul și noi suntem de decor aici, 
fie că dumneavoastră mizați pe șan- 
tajarca sau coruperea unor parla
mentari. Asumați-vă că v-a trimis 
Traian Băsescu în misiune și de-asta 
sunteți aici", a declarat Crin Anto
nescu.

Liberalii cer preșe
dintelui să-I desem
neze pe Klaus 
Iohannis premier

Liderul PNL a făcut apel la 
practica democratică din "țările ci
vilizate", arătând că un premier des
emnat care constată că nu are 
majoritate renunță și-și depune 
mandatul primit. "Ne îndepărtăm 
tot mai mult de statutul de țară de
mocratică. în orice țară civilizată, 
un premier desemnat care constată 
că nu are sprijinul majorității își de
pune mandatul și lasă loc liber. Nu 
mai am nimic de spus despre Gu

vernul Croitoru. De ce îi e frică nu 
va scăpa, dar, din păcate, asta nu ne 
rezolvă problemele reale, autentice 
ale României. Rezolvă doar această 
farsă inutilă și, într-o anumită mă
sură, vulgară", a susținut Anto
nescu. El a cerut partidelor politice 
să demonstreze că alianțele și coa
lițiile pot funcționa, criticând solu
ția președintelui Băsescu, în opinia 
căruia ar trebui să existe doar două 
partide mari.

"A venit vremea ca noi, par
tidele, să nu fim doar adversari, 
dacă vrem să evităm momente pe
nibile ca cel de azi, trebuie să învă
țăm să facem cu adevărat guvernare 
de coaliție, să colaborăm. România 
are nevoie de o viziune nouă, care 
să adune, nu să împrăștie", a susți
nut Antonescu. "Azi, într-o țară nor
mală, ar fi trebuit să spunem "La 
mulți ani!" și să ne gândim la ziua 
președintelui", a mai afirmat liderul 
PNL, adăugând însă că românii tre
buie să se gândească, în schimb, la 
"noaptea politică" a României. "îi

spun pur și simplul "La mulți ani!" 
și-i cer să-și facă datoria de preșe
dinte, care nu e de a face ce vrem 
noi, ci de a face ce e necesar pentru 
România", a susținut liderul PNL.

Președintele liberal a reiterat 
încă o dată apelul spre Cotroccni ca

măcar "în al 12-lea ceas să facă ceea 
ce este rațional pentru România", să 
respecte voința majorității parla
mentare și să-1 numească ca premier 
pe Klaus Iohannis.

Șeful Muncii nu 
are carte de muncă
Vw a lucrat nicio zi, nu a avut niciodată carte de muncă, nu 
are experiență profesională, dar e director. Și nu oriunde, ci 
la Direcția Muncii și Protecției Sociale Vaslui. Marius 
Blânda are 29 de ani și a fost instalat în funcție în urmă cu 
circa trei săptămâni, având susținerea PD-L.

Noul director coordonator al Direcției Muncii Vaslui arc 29 de 
ani, este absolvent dc sociologie și recunoaște că nu a muncit niciodată 
cu carte de muncă: "Nu am lucrat cu carte de muncă. Dar asta nu în
seamnă că nu am lucrat", este scuza proaspătului ales.

Marius Blânda a fost instalat director la propunerea PD-L, în 
valul de schimbări din fruntea direcțiilor deconcentrate care a urmat 
retragerii PSD de la guvernare. Ciprian Iftimoaie, prefectul de Vaslui, 
nu a putut face comentarii legate de numire: "Nu pot să fac acuma 
niște aprecieri privind capacitatea intelectuală a respectivului director. 
Poate o fi un geniu al administrației publice".

Cadou do ptx^edinte
Mircea Geoană i-a urat, ieri, președintelui Tra
ian Băsescu "La mulți ani! ", apreciind că noua 
majoritate parlamentară ar trebui să-i facă 
două cadouri, respectiv Guvernul Boc și oportu
nitatea folosirii "carnetului de navigator" după 
6 decembrie, data celui de-al doilea tur de scru
tin.

"O să-i facem cadou ceea ce și-a dorit dintot- 
dcauna: Guvernul Boc. îl va avea din nou pe domnul 
Boc prim-ministru. Este cel mai frumos cadou pe care 
i-1 putem face. La mulți ani!", a declarat Geoană. Lide
rul PSD a sugerat astfel că actuala majoritate parlamen
tară va vota împotriva Cabinetului Croitoru și, 
respectiv, a premierului desemnat de Traian Băsescu, 
ceea ce va provoca, în mod automat, prelungirea inte
rimatului Guvernului, precum și a interimatului premie
rului în exercițiu, Emil Boc.

în plenul parlamentului reunit, Geoană a reluat 
"urările" la adresa șefului statului, anunțând că PSD 
este pregătit să-i facă două cadouri.

"Să îl lăsăm pe domnul Boc, pe doamna LJdrea, 
pe domnul Vidcanu, pc-tiomnul Berceanu să fie la gu
vernare, pentru că asta e pofta ce-a poftit domnul Bă
sescu și peste patru săptămâni, patru zile și nouă ore să 
îi facem alt cadou, un concediu binemeritat de recule
gere și să își folosească brevetul dc navigator, pe care 
l-a reînnoit în această vară cu un sentiment de premo- 
niție", a.declarat președintele PSD.

Happy Birthday,
Dear Mister President!
A fost vedeta afișelor și clipurilor PSD în urmă 
cu doi ani. Iar liderii social-democrați, în frunte 
cu președintele Mircea Geoană erau nedezlipiți 
de ea la mitinguri, recepții, conferințe sau la 
Romexpo. Acum pare să fi devenit fană Traian 
Băsescu. Dimineață, pe facebook, i-a trimis o 
felicitare electronică de "La mulți ani! ".

E vorba de Magda Bistriceanu, femeia simbol 
pentru electoratul social-democrat găsită în mulțime de 
Liviu Dragnca, după cum mărturisea într-un interviu 
acordat pe blogul jurnalistului Cristian Șuțu. Au trecut 
anii, răstimp în care presa a scris că Magda Bistriceanu 
ar fi fost curtată de prim-vicepreședintele Ludovic 
Orban să intre în PNL. Fără prea mult succes pentru că

aceasta nu s-a colorat în galben.
S-ar putea însă fi dobândit simpatii portocalii. 

Sau cel puțin pentru președintele Traian Băsescu. 
Doamna Bistriceanu a ținut astăzi de dimineață pe con
tul de facebook, să îi ureze „La mulți ani!”, șefului sta
tului. l-a trimis o felicitare electronică.
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Sondajele din multe state europene arată că europenii sunt în favoarea retragerii 
din Afganistan, deși NATO cere o creștere a numărului de soldați cu până la 
40.000 ca parte a unei noi strategii de combatere a talibanilor și al Qaeda.

Președintele ceh a semnat Tratatul de la Lisabona
Președintele ceh, Vaclav Klaus, 
un eurosceptic declarat, a sem
nat marți la Praga Tratatul de 
la Lisabona, după luni de blo
caj, eliminând astfel ultimul ob
stacol din calea intrării în 
vigoare a acestui document, 
care vizează îmbunătățirea 
funcționării Uniunii Europene 
extinse.

Președintele Comisiei Europene, 
Jose Manuel Barroso, a salutat imediat 
semnarea de către cehi a Tratatului de la 
Lisabona, apreciind că astfel a fost înlă
turat și ultimul obstacol din calea acestui 
document. Și premierul britanic Gordon 
Brown a salutat o "etapă importantă și is
torică" pentru UE.

"Mă așteptam la această decizie a 
Curții Constituționale și o respect, deși o 
dezaprob fundamental", a spus liderul de 
la Praga. "Odată cu intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona, Cehia înce
tează a mai fi un stat suveran", a adăugat 
el.

„Loc al polemicilor 
fără sfârșit”

Klaus este ultimul din cei 27 de 
lideri UE care nu semnaseră acest tratat 
ce vizează să îmbunătățească funcționa
rea instituțiilor europene.

După ce a obținut, vineri, deroga
rea de la Carta Drepturilor Fundamentale 
pe care o cerea, Vaclav Klaus și-a luat an
gajamentul să semneze Tratatul de la Li
sabona, după aprobarea Curții 
Constituționale. La fel ca cele acordate 
Marii Britanii și Poloniei, această dero
gare se referă la Carta Drepturilor Fun
damentale, document care figurează ca 
anexă a tratatului. Aceasta va împiedica, 
potrivit lui Klaus, orice restituire a bunu
rilor germanilor sudeți, confiscate după 
cel de-al Doilea Război Mondial. Potrivit 
președintelui Curții Constituționale, 
Pavel Rychetsky, "Tratatul de la Lisa
bona, în ansamblu (...), nu este în contra
dicție cu ordinea constituțională cehă".

După anunțarea acestei decizii, 
marți dimineață, Rychetsky a criticat 

ceea ce consideră o tentativă de a trans
forma Curtea Constituțională într-un "loc 
al polemicilor fără sfârșit", de către un 
grup de senatori eurosceptici cehi, autori 
ai acestui al doilea recurs anti-Lisabona.

Tratatul va intra
în vigoare
Ia 1 decembrie

Curtea Constituțională a respins 
încă din 2008 un prini recurs împotriva 
mai multor articole ale Tratatului de la 
Lisabona, depus de același grup de sena
tori. Potrivit textelor oficiale, intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona ur
mează să aibă loc "în prima zi a lunii care 
va urma după depunerea, la Roma, a in
strumentelor de ratificare de către statul 
semnatar care efectuează ultimul această 
formalitate", adică la 1 decembrie. Pre
ședintele francez, Nicolas Sarkozy, a de
clarat vineri că Tratatul de la Lisabona va 
intra fără îndoială în vigoare în 1 decem
brie. In continuare, lideri europeni vor 
trebui să aleagă primul președinte stabil 
și "ministrul de Externe" al UE.

Europa nu mai trimite trupe în Afganistan
Iste puțin probabil ca Europa 
ă contribuie cu trupe supli- 
nentare în Afganistan, a de- 
iarat șeful Comisiei 
Europene, făcând aluzie la 
'naliza președintelui american 
iarack Obama de a supli- 
nenta forțele americane de pe 
cest front.

Sondajele din multe state euro- 
arată că europenii sunt în favoarea 

iț^igerii din Afganistan, deși NATO 
ere o creștere a numărului de soldați 
u până la 40.000 ca' parte a unei noi 
rategii de combatere a talibanilor și al 
>aeda.

Decizia finală se va 
lua în decembrie

Acum sunt circa 67.000 de sol
iți americani și 42.000 aliați în Afga- 
stan. Marea Britanie, Germania,

Franța, Italia, Polonia sunt cei mai mari 
contributori europeni cu 21.000 soldați. 
"Sincer, în Europa, nu există un mare 
entuziasm pentru trimiterea a mai mul
tor trupe în Afganistan. Aceasta este si
tuația opiniei publice în Europa", a 
precizat Jose Manuel Barroso la Was
hington. Miniștrii europeni au declarat 
că se așteaptă ca o decizie să se ia la 
reuniunea miniștrilor de Externe din 
NATO, în decembrie. Președintele

afgan Hamid Karzai, care a obținut un 
al doilea mandat de cinci ani, a avut o 
convorbire cu președintele american, în 
care i s-a cerut să lupte cu corupția. 
"Vom aștept» să vedem pe cine are în 
guvern. O zonă în care așteptăm să îl 
ajutăm este îmbunătățirea guvernării, 
ce înseamnă lupta cu corpuția”, arăta 
purtătorul de cuvânt al Departamentu
lui de Stat lan Kelly.

Gorbaciov e mândru de rolul său 
la căderea Zidului Berlinului

Mihail Gorbaciov a 
declarat că este mân
dru de rolul său în că
derea Zidului 
Berlinului în urmă cu 
20 de ani, apărându-se 
astfel contra criticilor 
ruși care l-au acuzat 
că a subminat impe
riul sovietic.

"Sunt mândru că noi - 
și prin aceasta mă refer la ță
rile, occidentale și est-euro- 
pene - am găsit o abordare 
care a avut în vedere intere
sele fiecăruia, astfel încât cel 
mai dureros lucru a fost li
chidat", declara Gorbaciov.

Acesta a arătat că li
derii nu aveau altă alterna
tivă decâț să încheie

diviziunea Germaniei. Gorbaciov este admirat în Occident, dar criticat adesea 
în Rusia pentru politicile ce au dus la haosul economic ce a dus la dezmem
brarea imperiului Moscovei.

*Jașa mafiei chinezești a fost condamnată penal SUA suferă de „complexul victoriei”

ie Chaping, numită și „nașa 
mii interlope chinezești”, a 
st condamnată la 18 ani de 
chisoare. Femeia, în vârstă 
• 46 de ani, a fost acuzată 
’ntru administrarea unei re
le clandestine de cazinouri,

mituirea unor ofi
cialități guverna
mentale, 
întreținerea unui 
climat violent în 
oraș, dar și pentru 
că a sechestrat 16 
tineri, pe care îi 
păstra pentru a-i fi 

amanți.

Operațiunea face parte dintr-o 
amplă acțiune de distrugere a rețelelor 
de crimă organizată din China. în ora
șul Chongqing, care are 30 de milioane 
de locuitori, sunt cercetați 1.500 de sus- 
pecți, printre care cunoscuți oameni de

afaceri și 14 oficialități guvernamen
tale. Se cercetează și legăturile dintre 
reprezentanții guvernului și poliție, care 
au cooperat pentru a proteja sindicatele 
crimei. Șase șefi de clanuri mafiote au 
fost până în prezent condamnați la 
moarte pentru infracțiuni prinre care se 
numără și crime sau șantajuri.

Xie Chaping este singura femeie 
care a fost condamnată. Până acum ea 
a fost protejată de cumnatul ei, adjunc
tul șefului poliției din Chongquing, care 
în prezent este și el cercetat pentru că a 
condus o vastă rețea de protecție a gan
gsterilor locali. O parte dintre cei care 
au depus mărturie la proces au plecat 
numai după ce li s-a asigurat proecție, 
pentru că se temeau de gărzile mafioa- 
tei.

Admiratorii săi occidentali au lăudat decizia sa de a nu folosi forța pen
tru a opri opoziția la regimurile comuniste din Europa de Est. "Dacă Uniunea 
Sovietică ar fi dorit, ar fi putut opri reunificarea. Ce s-ar fi întâmplat atunci, 
nu știu. Poate al Treilea Război Mondial", arăta Gorbaciov. El a mai criticat 
comportamentul Statelor Unite, care ar fi suferit un "complex al victoriei" în 
anii după Războiul Rece, extinzându-și puterea în Europa și în lume.

"Americanii ar trebui să înțeleagă că monopolul lor s-a încheiat", arăta 
Gorbaciov anterior, la prezentarea cărții lui Ted Turner, la fundația sa din Mos
cova. "Dar America va fi lider pentru multă vreme, ce va fi foarte influentă, 
indiferent dacă place sau nu". Fostul lider l-a mai lăudat pe președintele ame
rican Barack Obama, care a îmbunătățit relațiile ruso-americane deteriorate 
de George W. Bush.

El a mai comparat eforturile sale de a reforma Uniunea Sovietică în 
anii ‘80, apreciind că Obama are o misiune mai dificilă. "Nu îl invidiez pe 
Obama, deoarece cred că schimbarea și restructurarea Americii nu este mai 
ușoară decât schimbarea Uniunii Sovietice. Le doresc noroc americanilor. 
Cred că pașii președintelui au nevoie de sprijinul poporului american", a de
clarat Gorbaciov.
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Este unul dintre cei mai talentați actori ai 
noii generații, iar numeroasele premii pe care 
le-a obținut nu fac decât să confirme acest 
lucru. A fost nominalizat la Oscar de două ori, 
dar nu a reușit deocamdată să obțină premiul.

S-a născut la 29 decembrie 1972 în Lewis
ham, Anglia.

Primul mare rol al actorului a fost cel d 
mult premiata și apreciata piesa “The Fastest 
Clock in the Universe”. Actorul a mai jucat și 
în “Les parents terribles”, iar pentru această 
interpretare impecabilă de teatru a fost nomi
nalizat pentru premiul “Laurence Olivier” la 
categoria “cel mai bun debutant”.

1989 a fost anul în care a obținut primul rol 
într-un film de televiziune, “The tailor of 
Gloucester”. A devenit cunoscut în Marea 
Britanie după apariția din filmul “Shopping”, 
unde a avut-o ca parteneră pe cea care urma 
să-i devină soție, Sadie Frost.
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Introduceți in grila de nai sus următoarele cuvinte: 
ACÂȚAT, ACI, AMI, ARAP, 

ASEMĂNĂTOR, BIODINAMIC, BIOMEDI
CAL, CA, CANĂ, CELIBATARI, CRĂPAT, 

DECÂT, DOGITĂ, EM, ENOT, ILIC, 
INGINERAȘI, IRONIZATOR, ÎNCOLĂCIRE, 

GINI, IRA, LIMITATORI, Ml, MIMICĂ, 
MOCA, NÂNAȘ, OC, OG, OL, RAZĂ, 
SCRIB, TA, TÂRÂT, TO, UNI, URÂT, 

Petru ARDELEAN - ARAC

VlOREL Naghi - Vladimîrescu
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ANUNȚ PUBLIC» Mică
Agenția pentru Protecția Mediului Hune

doara și SC DGT RIELA TURISM SRL, titular al 
proiectului, anunță depunerea documentației teh
nice în vederea obținerii.acordului de mediu pen
tru obiectivul “Restaurant cu specific local - 
ȘOIMU-”, situat în sat Bejan, corn. Șoimuș, 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 - 16:30) și vineri (orele 8 - 14).

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

Ai nevoie
de Glasul

Hunedoarei

IMAGINE!

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -
1 lună - 10 lei

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

12 luni - 108 lei

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.

9

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

Vând două pompe de injecție 
pentru „Tractor U650”, 

zece pentru „ARO”, 
noi, preț negociabil. 

Informații la telefon 0753/200 853.
9

Vând pantofi de femei, noi, 
în stare foarte bună, din piele, 

numere între 36-39. 
Preț, între 10 și 30 lei, negociabil. 

Informații la tel. 0254/228 748
9

Societate comercială angajează 
ospătar

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.

Bonus:
- pentru 2 abonamente pe 15 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

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

(text maxim 50 de cuvinte)

Semnătura
I

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

TALON DE MICA PUBLICITATE

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

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

■
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
PACHET SERVICII CE CAZARE 3 NOPȚI
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completa cu
MASĂ FESTIVĂ DE REVEEION
și CINĂ FESTIVĂ ÎN 01.01.2010
(acces gratuit Ia piscina și sauna interioară)

PREȚ 600 ron / pers

I

ii

i

I PACHET SERVICII REVEEION - fără cazare
Include MASA FESTIVĂ DE REVELION 
și CINA FESTIVĂ ÎN 01.01.2010

Pentru cazare w tariful este de 80 ron /pers/loc
cameră/ zi hotelieră ’

PREȚ 200 ron / pers

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

0254-234448, 0730-530953, 0723-011368

Antrenul este asigurat 
de orchestră de muzică 

și soliști vocali.

TRECEREA ÎN NOILAX 
VA EI M\RCA f Â
CL I X ERLMOS

I OC DE AR I II IC II
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Complexul 
turistic

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane in 10 apartamente 
și 10 camere duble (cu două 
paturi de o persoană} 
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.
Saună
Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafață totală de peste 
100.000 de metri pătrați pentru 
pescuit crap, somn și șalău.

r r
Vinde din stoc agregate de balastiera 
în cantități foarte mari

Balast natunJ preț: 18,80 lei/MC
80,00 lei/to 
85,00 lei/to
88,00 lti/to 
88,00 lei/to

Preturile nu tontin TVA

Pentru comenzi fi informații ne puteți contacta la telefon: 
0254/234 440 
0723 154 204

7’’ mm e-maii; contabiirtate^teiecernaOera.ro

Telefoane: 0254.264.038 
și 0254.264.039

Web: www.steauamure5ului.ro, 
E-mail: office^steauamuresului.ro

teiecernaOera.ro
http://www.steauamure5ului.ro
steauamuresului.ro

