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La multi ani!
de Sfinții Arhangheli Mihail ți Gavril

Peste 1.2 milioane de români si-au săr
bătorit. ieri, onomastica de Sfinții Arhan
ghel: Mihail ți Ga\ril. potrivit datelor 
Ministerului Administrației ți Internelor.
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► Sforării cu panglicari la inaugurarea 
unei biserici penticostale la Teliuc

Din cuprins
O Telegondola

din Vulcan prinde contur0 Pag. 5

România - Land of... 
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Români exploatați
în Cipru
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► Evaziunea fiscală 
e în atenția Fiscului

La nivelul județului Hunedoara numă
rul contribuabililor declarați inactivi prin 
ordin al președintelui Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală și pentru care nu s-a 
emis încă un ordin de reactivare 
este de 1.331 de societăți. "*\ ,►) Pag. 4

► Editorial
de Bogdan Barbu

Turism la ce?
„Avem o țară frumoasă, sunt 

atâtea lucruri de văzut!” este un clișeu 
atât dc des repetat încât multă lume 
din România tinde Să îl ia drept ade
vărat absolut. Poate că și este, nu ab
solut. dar un adevăr - nu vreau să 
ridic aici, acum, acest aspect. „Avem 
peisaje, avem monumente istorice, 
avem...”. Da. Avem. Ce facem cu ele?

Problema Litoralului româ
nesc este atât de cunoscută, încât în 
două vorbe ai spus tot. De ce nu vin 

turiștii, chiar au
tohtoni, pe malul 
românesc al Mării 
Negre și preferă să 
se ducă la bulgari, 
la croați, Ia greci 
sau la turci? Sim

plu, pentru că la noi pe Litoral se 
oferă servicii execrabile la prețuri as
tronomice, în timp ce „dincolo” ser
viciile sunt de calitate, la prețuri 

•rezonabile. Cu alte cuvinte, raportul 
calitate - preț decide alegerea...

Problema monumentelor isto
rice qare pot fi vizitate de străini este 
și mai tristă decât a Litoralului, poate 
un pic mai complex de exprimat. Să 
zicem că este de vizitat o biserică 
veche, nu neapărat dintre cele din Bu
covina, ci mai puțin cunoscută, ori o 
cetate feudală, cum sunt atâtea. Cu ce

ajunge omul neamț, francez, polo
nez ori slovac - până acolo? Cu ma
șina, dar mașina aceea trebuie să 
circule pe șosele patriei, unde cel mai 
aglomerat drum’ Arad - Sibiu, are 
doar două benzi... în fine, când și 
dacă (aproape) ajunge la locația res
pectivă, dă de un drum comunal, câr
pit și acela abia cu ocazia ultimelor 
alegeri locale. Dacă e extraordinar de 
curajos sau de încăpățânat, o ia pe 
acel șleau botezat eufemistic „șosea”; 
dacă nu vrea să-și strice mașina - nu. 
Presupunem că e adevărată prima va
riantă: peripețiile lui nu s-au terminat 
aici. Cum c obiceiul pământului, ce
tatea sau biserica sunt construite pe un 
deal. Dacă a dat în ultima zi o ploaie, 
calea de acces e impracticabilă, într- 
un mod mult mai eficient decât pe 
vremurile năvălitorilor. Dacă totuși 

turistul e din stirpea celor ca Genghis 
Han sau Cristofor Columb, ajunge la 
țintă, în orice condiții. Ce vede acolo? 
Un zid (două, trei) în ruină, în rest nu 
găsește pe nimeni sau nimic care să îi 
explice CE este cu cetatea aceea, cine 
a construit-o, a cui a fost, cine a lo
cuit-o, cine a atacat-o și de ce... Cu 
alte cuvinte, nu știe ce vede, iar dacă 
la întoarcere vrea să povestească prie
tenilor și rudelor unde a fost și ce ,a 
văzut în România, relatarea e extrem 
de scurtă: „Am găsit în localitatea X 
(de care ceilalți nu au auzit în viața 
lor) o cetate care se numește Y (știe 
asta doar dacă există o plăcuță îndru
mătoare la intrare.,.). Acolo nu era 
nimic de văzut și nici pe cine să întreb 
ceva...”

în aceste condiții, de ce să 
vină străinii la noi, ca să viziteze ce??
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► PROGNOZA METEO
ZIUA

Sos de hrean

Ingrediente:

30 g făină, 30 g unt sau unt
delemn, 1/2 1 lapte, 100 ml 
smântână, zeamă de lămâie sau 
oțet, 1-2 linguri cu vârf de 
hrean ras, sare.

Mod de preparare:

Se prepară un sos alb, care 
se stinge cu lapte sau cu lapte 
combinat în părți egale cu supă 
de came sau de zarzavat. Când 
este gata, cratița se ia' de pe foc 
și se drege cii smântână frecată 
cu o lingură de apă rece. Se să
rează și se acrește cu puțină 
zeamă de lămâie sau cu 1/2 lin
guriță de oțet. Hreanul, ras prin 
răzătoarea cu găuri mici, se 
adaugă în sos numai în momen
tul servirii, fără să mai fiarbă, 
altfel hreanul va da un gust 
amar sosului. Pentru gust mai 
bun, se mai poate pune și o lin
guriță cu zahăr. Se servește la 
came rasol, crenvurști, câmați 
calzi, ffipți sau fierți.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DJ 687 Cristur - Peștiș - Hu
nedoara

MIN MAX

Deva: 10 15

Petroșani: 10 14

Hunedoara: 10 15
*

Hațeg: 10 15

Brad: 10 15

Orăștie: 10 15

► HOROSCOP
Acasă au loc transformări importante. Familia se bucură de mai 

multă libertate, in special copiii. La serviciu, unele lucruri întârzie 
să se înfăptuiască. Cu toate acestea, dacă adopți o atitudine nega
tivă, nu vei face decât să înrăutățești situația. Este o zi promiță
toare în plan sentimental, grație unei întâlniri deosebite la care 
mergi.

Chiar dacă ai cele mai bune intenții, chiar dacă știi că judecata 
ta este corectă, nu da sfaturi atunci când acestea nu sunt dorite. 
Prietenii ar putea să interpreteze altfel acest lucru. In plan amoros, 
te lași prada fanteziilor și acest lucru nu este tocmai înțelept, când 
realitatea contrazice orice îți imaginezi acum.

Familia îți aduce multe bucurii. Chiar și așa, este bine să ai 
grijă cum te porți, pentru că unele gesturi sau cuvinte pot fi inter
pretate. Trebuie să câștigi cumva încrederea partenerului de viață. 
Situația este complicată în plan financiar. Trebuie să organizezi lu
crurile într-un mod riguros, chiar dacă pentru asta trebuie să faci 
eforturi.

Astăzi ai posibilitatea să faci cunoștință cu persoane interesante. 
Se poate să aveți aceleași interese din punct de vedere cultural. 
Este o zi excelentă în plan profesional. Fă-te remarcat și profită de 
ocaziile care ți se oferă. Trebuie să fii deschis și flexibil. încăpățâ
narea ar putea strica totul.

Dacă ai avut probleme în cuplu, acum lucrurile trebuie să în
ceapă să se rezolve. în cazul în care ești singur și vrei să cucerești 
pe cineva, ai toate șansele, deoarece știi foarte bine cum să-ți alegi 
cuvintele. Ai însă alte probleme personale care te împiedică să te 
concentrezi foarte mult asupra sarcinilor de serviciu.

Se poate să fii mai agitat astăzi sau să nu te simți bine. Este 
cazul să te odihnești mai mult și să stai departe de persoanele care 
îți insuflă energie negativă. Te ajută mult sportul, pentru că orga
nismul se tonifiază și devii mai relaxat. In plan amoros este nevoie 
de mai multă luciditate, chiar dacă este un lucru destul de dificil.

Bancurile zilei

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 10 11

Petroșani: 10 11

Hunedoara: 10 11

Hațeg: 10 11

Brad: 10 11

X
Orăștie: 10 11
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Ai parte de satisfacții în urma relațiilor cu prietenii. Aceștia îți 
oferă sprijinul de care ai nevoie și ești și tu ajutat. Faptul că te 
simți apreciat îți face foarte mult bine. Sub aspect financiar, este o 
zi cu surprize frumoase. Ai putea să primești o primă de merit.

Ești foarte convingător când vine vorba despre tranzacții finan
ciare. Se poate ca un prieten să te roage să-l ajuți. Partenerul de 
viață se bucură de multe dovezi de afecțiune din partea ta. Atențiile 
oferite nu-l lasă deloc indiferent. Este o zi bună și în plan profesio

Ești foarte autoritar cu cei din familie, in curând, îți vei da 
seama că nu a fost o strategie chiar atât de bună. Dacă dispui de 
suficient timp, ai putea să mergi pe undeva cu prietenii. întâlnești 
oameni noi și iei parte la discuții interesante. Trebuie să privești 
lucrurile intr-un mod realist, când vine vorba de bani.

Nu este cazul să fii foarte sincer cu toată lumea. Unele adevăruri 
este mai bine să nu fie rostite, pentru a nu-ți face dușmani. Acasă 
te vezi nevoit să-ți asumi mai multe responsabilități sau, cel puț. 
să le iei în serios mai mult decât până acum. Este o zi promițătoare 
în plan amoros. Farmecul tău se face manifestat.

Situația financiară.se îmbunătățește. Te gândești mai serios la 
ceea ce trebuie să faci. Acasă trebuie să fii puțin mai flexibil cu cei 
dragi, altfel se nasc conflicte. Dacă reușești să restabilești dialo
gul, totul se va rezolva. Există, de asemenea, un risc de conflicte cu 
prietenii, din cauza unor interese.

Chiar dacă intenționezi să nu te legi de nimeni, poți întâlni o 
persoana cu totul deosebită, care să-ți schimbe perspectiva asupra 
vieții de cuplu. Dacă ai deja o relație stabilă, o poți strica prin m'ci 
flirturi cu alte persoane. Cu familia nu te înțelegi bine deloc. K. 
trebui să fii mai înțelegător.

nal, cu realizări notabile.
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► DJ 687 Cristur - Peștiș - Hu
nedoara

► DN 7 Simeria Veche - Spini
- Orăștie

► DN 7 Deva (Izv. Decebal), 
Sântuhalm

► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câi
nelui de jos, Fomădia

► Deva - Calea Zarandului, 
B.dul 22 Decembrie

► DN 7 Ilia, Tătărăști, Burjuc, 
Zam

► DN 68 A Dobra

►DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, 
Săcămaș

►Uricani pe DN 66 A

© © ©
în mijlocul apei unui lac, o femeie 

se îneacă. Un bărbat pe mal începe să 
strige după ajutor.

Un pescar aflat în apropiere vine 
în goană și-l întreabă ce s-a întâmplat. 
Bărbatul îi spune:

- Omule bun, îți dau 100 $ numai 
să o salvezi pe nevastă-mea, că se 
îneacă!

Pescarul acceptă, se aruncă în apă

și scoate femeia teafără pe mal.
- Acum dă-mi suta de dolari, 

spuse pescarul.
- Păi cum să-ți spun, am crezut că- 

i nevastă-mea, dar m-am înșelat, iar 
tu ai salvat-o pe... soacră-mea!

- Ăsta mi-e norocul, spuse pesca
rul scoțând portofelul. Spune-mi cât 
naiba îți datorez...

© © ©
- Unii pescuiesc fiindcă le place

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI

acest sport, alții din plictiseală, eu din 
cauza nervitdr. Și dv.?

- Eu vreau să prind pește.

© © ©
- Bărbatul meu este un pescar ne

maipomenit. A prins numai pești mari 
în deltă.

Uite-1 aici în fotografie cu un crap 
de 10 kg.

- Și bărbosul ăla din barcă, cine e?
- A, un curios care trecea pe

Redactor șef: Marcel BOT
(email: marcel.m.bot@gmail.com; tel. 0771.785.694)
Editor coordonator: Bogdan BARBU

Marketing: Gabriela BUZZI
(tel. 0771.677.031, 0730.549.659)

acolo...

© © ©
Un cunoscut senator a fost supui 

unei intervenții chirurgicale urgente 
I s-a expediat o telegramă cu următo 
nil text: "Senatul, adunat în plen, v: 
urează o cât mai grabnică însănăto 
șire, cu 178 voturi pentru, 173 contr; 
și 5 abțineri".

© © ’©
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Dacă acum doi ani a fost posibilă introducerea votului uninominal, președintele Băsescu 
își dorește să obțină prin Referendumul actual reformarea Parlamentului, 
în ciuda opoziției parlamentarilor.

Traian Băsescu cheamă alegătorii 
pentru reformarea Parlamentului

Câteva mii de hunedoreni s-au 
numărat între cei peste 30.000 de 
susținători ai candidaturii preșe
dintelui Traian Băsescu care au 
participat sâmbătă la mitingul 
'lectorat din Piața Rozelor din Ti
mișoara. Participanții veniți din 
patru județe ale țării (Hunedoara, 
Caraș-Severin, Timiș și Arad) au 
purtat pelerine de ploaie, fulare și 
șepci portocalii, ținând în mâini 
pancarte pe care scria spre exem

plu „ Geoană nu fi supărat că 
rămâi fără Senat”.

Băsescu îl va „lecui” 
pe Iliescu

„Dacă nu ar fi fost Revoluția, nu 
aș fi fost președinte”, a declarat Traian 
Băsescu la începerea discursului său în 
fața mulțimii de oameni adunați în Par
cul Rozelor din Timișoara. Șeful statu
lui și-a continuat discursul afirmând că 

„la 20 de la Revoluție trăim într-un stat 
conceput de Ion Iliescu și oamenii din 
apropierea lui. Cei cinci ani de mandat 
au fost cinci ani în care am încercat să 
schimb statul pentru a-1 face un stat 
care să fie la dispoziția cetățeanului și 
nu unul care ține cetățeanul la dispozi
ția lui. Nu mai pot oferi parlamentarilor 
și nici dumneavoastră liniștea din tim
pul lui Iliescu și a lui Năstase”. Preșe
dintele a mai spus că la alegerile 
prezidențiale din 22 noiembrie îl va în
vinge de fapt pe Ion Iliescu, pentru că 
„Geoană nu este decât un paravan. Pe 
el am să îl bat și am să-l lecuiesc de pu
tere”.

Referendumul
este șansa de a avea 
mai puțini 
parlamentari

Președintele Traian Băsescu i-a 
chemat la urne pe alegători pentru a de
cide cine are dreptate în privința Refe
rendumului: administrația prezidențială 
sau majoritatea parlamentară. Dacă 
acum doi ani a fost posibilă introduce

rea votului uninominal, președintele 
Băsescu își dorește să obțină prin Refe
rendumul actual reformarea Parlamen
tului, în ciuda opoziției parlamentarilor. 
„Pe 22 noiembrie v-am chemat la Re
ferendum pentru a rezolva două mari 
probleme: Parlamentul unicameral și 
reducerea numărului de parlamentari”, 
a menționat șeful statului. în timpul 
mandatului său au fost scoase din arhi
vele Securității două milioane de do
sare care au ajuns pe masa CNSAS, în 
ciuda „majorității nostalgice a parla
mentarilor”, după cum s-a exprimat 

Traian Băsescu. Referindu-se la criza 
economică, președintele a precizat că 
ieșirea din criză va începe în trimestrul 
doi al anului viitor. „Această navă are 
un echipaj de 22 de milioane de oameni 
și are un comandant care ține ferm 
cârma în mână. Am încredere în echi
pajul navei și o voi duce în port după 
furtună. Să aveți și voi încredere în co
mandant”, a adăugat președintele Ro
mâniei.

Maria Florescu

PARTIDUL 
DEMOCRAT 
LIBERAL

OEMBCRATIC-lISERAL PARTY . PARTI DEMOCRATE-LIBERAL PARTIDO DEMOCRATA LIBERAL OEWOKRATISCHE-LMEERAL PARTEI

Comunicat de presă
Sulfina Barbu: Singura condiție a PNL- 

PSD pe care nu o respectă Liviu Negoiță este 
aceea că va continua reformele, nu va pune ba
tista pe țambal.

Sulfina Barbu a declarat în legătură cu desemnarea 
lui Liviu Negoiță ca premier că Traian Băsescu „a mai dat 
încă o dovadă de disponibilitate pentru ascultarea solicită
rilor PNL-PSD, desemnând un premier care respectă pro
filul de prim-ministru solicitat de PSD-PNL. Singura 
condiție a PNL-PSD pe care nu o respectă Liviu Negoiță 
este că va continua reformele, nu va pune batista pe țam
bal.”

„Lupta politică majoră care se duce de o lună de zile 
încoace - și pe care PNL-PSD o ambalează frumos în bune

pentru tăierea privilegiilor, pentru eliminarea pensiilor și a 
salariilor speciale și dorința de conservare a privilegiilor 
clientelei. Reformele începute de guvernul Boc au stârnit 
un mușuroi pe care tronau liniștiți exact cei care acum se 
agită disperați: domnii Iliescu, Vanghelie și Hrenbenciuc. 
Toate vorbele frumoase ale acestor domni despre «majori
tate parlamentară» și «liniște politică» nu fac doi lei pentru 
că, de fapt, ascund un singur lucru: teama că mușuroiul care 
căpușează bugetul statului chiar poate dispărea, iar o dată 
cu el și influența și puterea domnilor care tronează deasupra 
acestuia. De fapt, discuția este simplă: bunăstarea români
lor, traversarea mai rapidă a crizei economice depind direct 
de reforme, de tăierea căilor de alimentare a mușuroiului 
clientelei cu resurse bugetare. Liviu Negoiță are și voința 
și energia pentru a continua reformele”, a declarat Sulfina 
Barbu.

intenții ipocrite - este lupta pentru continuarea reformelor, Biroul de presă al PD-L

Sfinții Mucenici Claudiu, Castor, 
Sempronian și Nicostrat

Acești patru mucenici au pătimit pe vremea împăratului 
Dioclețian (284 - 305). Ei erau neîntrecuți meșteri în arta cioplirii 
și sculpturii în marmură, fiind conducătorii unui vestit șantier de 
acest fel, la Sirmium. Lucrările frumoase ce ieșeau din mâinile lor 
îl făcuseră pe împărat mândru de dibăcia meșterilor. Cei patru sfinți 
primiseră Taina Botezului din mâinile episcopului Chirii din An- 
tiohia, ce se afla surghiunit în ținutul Iliricului. Meșterii obișnuiseră 
și pe mulți lucrători să-și facă semnul Sfintei Cruci ori de câte ori 
începeau sau terminau o lucrare, încredințați fiind că numai prin 
puterea și cu ajutorul lui Dumnezeu erau în stare să facă tot ceea 
ce făcuseră până atunci. Acești patru mucenici, datorită râvnei lor

duhovnicești, au arătat calea dreaptă unui 
alt om, pe nume Simpliciu, care s-a crești
nat și el. însă, din cei peste șase sute de lu
crători care se aflau pe acest șantier, mulți 
erau păgâni, care nu vedeau cu ochi buni 
pe creștini. Imediat^păgânii cei invidioși i- 

au pârât pe cei cinci meșteri la împărat, spunând că aceștia conduc 
lucrările prin superstiție și magie și că nu vor să știe decât de cre
dința în Hristos. Auzind acestea, împăratul nu a luat nici o măsură 
împotriva lor, dar păgânii au spus că ei nu vor să sculpteze chipul 
zeului Asclepios, un zeu socotit vindecător de către împărat. Gei 
cinci mucenici au recunoscut că "în toate ne-am arătat ascultători, 
împărate, dar chipul acestui zeu nu vrem și nu putem să-l facem", 
împăratul însă nu s-a supărat și a trecut cu vederea neascultarea 
acestor meșteri, spunând că nu-i pasă cine va face statuia, dar că 
aceasta trebuie terminată. Așa s-a și întâmplat, statuia fiind termi
nată de alți meșteri. Când împăratul a venit să vadă statuia termi

nată, el a crezut că totuși cei cinci au făcut statuia, dar păgânii s- 
au năpustit cu ură asupra lor, aruncându-le iarăși cuvinte dușmă
noase. împăratul, văzând tulburarea ce s-a iscat, i-a încredințat pc 
meșteri unui dregător cu numele de Lampadie, ca să facă cercetai i 
și să liniștească lucrurile. Acesta le-a poruncit să aducă cinstire și 
jertfe zeilor, dar creștinii nu au vrut. Așa că Lampadie i-a arestat 
și închis în temniță, după care a asmuțit mulțimile păgâne împo
triva lor. S-au iscat răscoale și bătăi, iar în timpul uneia dintre 
aceste tulburări Lampadie a fost omorât. Auzind aceasta, împăratul 
s-a temut ca nu cumva rudele mortului să pornească o răscoală și 
s-a hotărât să-i omoare pe meșteri și a poruncit ca acei creștini să 
fie închiși de vii în sicrie de plumb și să fie aruncați în apele flu
viului Sava. Auzind această veste a murit de supărare și episcopul 
Chirii, care se afla închis în temniță. După câteva zile, un creștin 
cu numele de Nicodim a scos sicriele din apă și s-a îngrijit de în
mormântarea osemintelor sfinților.
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La nivelul județului Hunedoara numărul contribuabililor declarați inactivi prin ordin al
& președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și pentru care nu s-a emis încă 

un ordin de reactivare este de 1.331 de societăți.

Dosar penal 

pentru prostituție

Joi seara, într-o parcare de 
pe DN 7, o tânără în vârstă de 
20 de ani, din Orășție a fost 
prinsă în flagrant de Polițiștii 
Biroului de Investigații Crimi
nale din cadrul Poliției Muni
cipiului Orăștie, în timp ce 
întreținea relații sexuale cu șo
ferul unui autotren.

Pentru prestațiile sexuale 
oferite, femeia a pretins și pri
mit de la conducătorul auto, 
suma de 50 de lei.

Tânăra este cercetată în 
stare de libertate, dar i s-a în
tocmit dosar penal pentru 
prostituție.

A uitat că trebuie 
să-și execute 
pedeapsa

Un cetățean din Hune
doara nu a luat în serios man
datul de execui.are a pedepsei 
cu închisoarea și nu s-a pre
zentat la penitenciar, conform 
ordinului judecătoresc.

Ofițerii din cadrul Servi
ciului de Investigații Crimi
nale Hunedoara au desfășurat 
o acțiune pentru depistarea 
persoanelor care se sustrag 
executării pedepsei cu închi
soarea.

Astfel Daniel I., de 33 de 
ani, din Hunedoara, care are 
de ispășit o condamnare de 3 
ani de închisoare, a fost depis
tat și prezentat Centrului de 
reținere și arestare preventivă, 
ca mai apoi să fie transferat în 
penitenciar, pentru a-și exe
cuta pedeapsa.

Verificați-vă 
autorizația 
de circulație 
provizorie!

Poliția Rutieră nu iartă gre
șelile conducătorilor auto și îi 
pedepsește conform legii.

Cei care uită să-și prelun
gească valabilitatea documen
telor riscă amenzi usturătoare.

Așa a pățit Florin Ș., de 33 
de ani, din Sălașu de Sus, care 
a fost depistat cu trei zile în 
urmă, circulând cu autoturis
mul său, pe Strada Sântuhalm 
din municipiul Deva, cu auto
rizația de circulație provizorie 
expirată.

ANES ajută copiii discriminați
Campania „în școală toți sun
tem la fel, toți suntem egali!” a 
început la școala „Octavian 
Goga” din Deva în urmă cu 
cinci zile. Evenimentul a fost 
organizat de compartimentul 
Teritorial Hunedoara al Agen
ției Naționale pentru Egalitate 
de Șanse între Femei și Băr-, 
bați ANES a constatat că nu
mărul elevilor care întâmpină 
greutăți mai mari și de durată 
în procesul școlarizării este în 
creștere.

Campania organizată la școala 
„Octavian Goga” are scopul de a in
forma un număr cât mai mare de elevi 
asupra necesității implementării princi
piului egalității de șanse în toate dome
niile, indiferent de naționalitate, etnie, 
sex, mediu social sau economic.

Obiectivul campaniei „în școală 
toți suntem la fel, toți suntem egali!” 
este de a dezvolta încrederea copiilor în 
a acționa responsabil, indiferent de me

diul social de proveniență, formarea de
prinderilor sau abilităților de muncă în 
școală prin învățarea sau imitarea pă
rinților, a grupului de prieteni. Elevii 
vor fi ajutați să socializeze, să comu
nice eficient și să se exteriorizeze emo
țional. Aceste lucruri îi vor determina 
pe copii să își programeze cariera, sus
ține Monica Dănilă, inspectorul în ca
drul Compartimentul Teritorial 
Hunedoara al ANES.

Educația sporește 
șansele de integrare 
în societate

„O categorie aparte a defavori
zării este constituită de genul elevilor, 
fiind știut că fetele „par” mai defavori
zate. O altă categorie aparte e consti
tuită de etnia elevilor. La acestea am 
adăuga așa-zisul .„handicap socio-cul
tural”, care vizează elevii proveniți din 
medii dezavantajate în planul cultural, 
economic și social. Familiile de prove
niență ale acestor elevi sunt sărace, cu 
părinți aflați în șomaj de lungă durată 
sau care nu au fost niciodată angajați

Bătăi și amenințări 
în Rapoltu Mare 
—3

Joi, în jurul amiezei, la Postul de Poliție Rapoltu Mare, o pensionară în 
vârstă de 61 de ani, din localitate, a depus plângere penală, împotriva unui consă
tean. Aceasta susține că în data de 3 noiembrie, anul curent, Ioan H., de 40 ani, 
din Rapoldu Mare, a lovit-o, amenințând-o și insultând-o în propria casă. Cele 
spuse de femeie, au fost susținute și de soțul acesteia, care a mai menționat că 
agresorul loan H. i-a adresat și lui injurii și amenințări cu acte de violență. Lovi
turile cu pumnii și picioarele, aplicate bătrânei, în zona capului și toracelui, nece
sită 12-13 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Polițiștii au întocmit dosar 
penal făptașului și au început cercetările pentru a stabilii cu exactitate, circum
stanțele care au provocat agresiunea.

Evaziunea fiscală 
e în atentia Fiscului9
Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Hunedoara 
informează că, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea 
evaziunii fiscale, au fost modificate reglementările legale referi
toare la declararea contribuabililor inactivi.

Sunt declarați inactivi contribuabilii care îndeplinesc una din urmă
toarele condiții: nu își îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaris
tic, nici o obligație declarativă prevăzută de lege; se sustrag de la efectuarea 
inspecției fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social 
care nu permit organului fiscal identificarea acestuia; organele fiscale au 
constatat că nu funcționează la sediul social sau la domiciliul fiscal decla
rat. Prin excepție de la prevederile alin. (5), nu vor fi declarați inactivi con
tribuabilii aflați în stare de insolvență sau contribuabilii, pentru care s-a 
pronunțat sau a fost adoptată o hotărâre de dizolvare.

Peste 1.300 de „inactivi” în Hunedoara

Nu sunt luate în considerare de autoritățile fiscale tranzacțiile efec
tuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală. Lista contribuabililor declarați inactivi 
se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice - portalul 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală. La nivelul județului Hune
doara numărul contribuabililor declarați inactivi prin ordin al președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală și pentru care nu s-a emis încă 
un ordin de reactivare este de 1.331 de societăți.

Cătălin Rtșcuța

sau au lucrat ocazional, familii analfa
bete sau cu niveluri de instruire extrem 
de reduse și care nu au o atitudine po
zitivă față de educația de tip școlar. In 
consecință, aceste tipuri de familii nu 
pot oferi copiilor lor nici măcar minima 
ambianță socio-culturală și economică 
necesară școlarizării. Activitățile edu
cative sunt esențiale în sporirea șanse
lor de integrare școlară și profesională 
viitoare a acestor elevi aflați în situații 
dezavantajate socio - cultural, econo-

mic, național și etnic”, a declarat in
spectorul Monica Dănilă. >

în cadrul orelor de consiliere 
elevii vor primi materiale destinate edu
cației tinerilor în domeniul egalității de 
șanse. Compartimentul teritorial Hune
doara al ANES va încheia parteneriate 
și cu alte licee și școli din județul Hu
nedoara, prin care elevii vor analiza as
pecte legate de egalitatea de șanse.

Maria Florescu

Tânăr ucis de un dobitoc slovac
Un tânăr de 19 ani a murit și o adolescentă este în stare critică din cauza 

unui șofer slovac iresponsabil. Sâmbătă dimineața pe DN 7, în zona localității 
Orăștie, cetățeanul slovac Jan H., de 46 de ani, a pierdut controlul autotirului 
pe care îl conducea, datorită nereducerii vitezei într-o curbă, situată pe sensul 
de mers Deva - Sibiu. Acesta a pătruns pe contrasens, acroșând autoutilitara 
condusă de Ionuț M., de 19 ani, din Deva, după care s-a răsturnat în șanțul pe 
de sensul său de mers. în urma accidentului, cele două autovehicule au fost 
avariate, iar șoferul lonuț M. a decedat, conducătorul autotirului, Jan H. și pa
sagera autoutilitarei au fost răniți grav. Cel mai norocos a fost cetățeanul slo
vac, Dușan L., de 41 de ani, aflat pe bancheta din față a autotirului, suferind 
răni ușoare. Vinovatului accidentului i s-a întocmit dosar penal.
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Primarul Daniel Pupeză susține că a vândut spațiul în condiții legale, fără să afecteze 
interesele comunității ortodoxe, majoritare în comuna Teliucu Inferior. în realitate, 
primarul a forțat lucrurile în așa fel încât imobilul să ajungă acolo unde trebuia să ajungă.

Sforării la tăierea unei panglici
Primarul Daniel Pupeză s-a 
dat cu pocăiții colegului său li
beral, lăsându-i pe ortodocși 
să-și jelească morții într-o 
fostă debara de lemne. Prima
rul comunei Teliucu Inferior a 
dus lucrurile în așa fel încât 
un imobil dorit de comunitatea 
ortodoxă a devenit Biserică 
Penticostală pentru pastorul 
Gligor Hada, tatăl primarului 
liberal al Hunedoarei

Clădirea unui fost punct termic 
Jin centrul comunei a fost pricină de 
poticnire între interesele diriguitorilor 
comunei. Pe de o parte, ortodocșii ar fi 
vrut să își amenajeze acolo o capelă în 
care că își jelească morții în condiții de
cente. Pe de altă parte, pocăiții pastoru
lui Hada erau interesați să aibă o 
biserică în „buricul târgului”. Până la 
urmă rugăciunea s-a împlinit pe filieră 

ăito-liberală. Ieri în comuna Teliucu 
Inferior a fost inaugurată Biserica Creș
tină Penticostală „Betel”.

Izbucnirea Răscoalei de la 1784
a fost marcată la Curechiu

Ieri s-au desfășurat în satul Curechiu, comuna Bucureșci, manifestările prilejuite de comemorarea a 225 
de ani de la izbucnirea Răscoalei din 1784, condusă de Hoțea, Cloșca și Crișan. La 1 noiembrie 1784, țăranii 
conduși de către Crișan, aflați în drum spre Alba lulia pentru a se înrola în regimentele grănicerești au fost atacați 
în satul Curechiu. Riposta țăranilor a reprezentat semnalul declanșării revoltei care a cuprins în scurt timp toată 
Țara Moților. Anul acesta în jurul troiței care marcheză momentul istoric petrecut în urmă cu peste două veacuri 
s-au strâns reprezentanții unor instituții publice, ai partidelor politice și localnici. După slujba de pomenire a 
conducătorilor răscoalei Horea, Cloșca și Crișan, la troiță au fost depuse coroane din partea Parlamentului Ro-i 

mâniei prin Laurențiu Nistor, deputat 
de Hunedoara din partea Partidului 
Social Democrat, Primăria Bucureșci 
prin primarul Mircea Ghilean, Con
siliul Local al comunei Bucureșci, 
organizațiile locale Bucureșci și Brad 
ale PSD, PC și PNL. Primarul comu
nei Bucureșci a susținut o alocuțiune 
privind importanța evenimentelor 
petrecute la Curechiu în anul 1784. 
Manifestarea s-a încheiat printr-un 
program folcloric desfășurat la Că
minul cultural din Curechiu.

Cătălin Rișcuța

Bate și
ti se va deschide9

După o vreme de tatonări „deli
cate”, pastorul Bisericii Penticostale 
Gligor Hada a obținut spațiul pentru în
ființarea lăcașului de cult pentru eno
riașii săi din comună.

Fostul punct termic din spatele 
Căminului Cultural a fost preluat de po- 
căți. Primarul Daniel Pupeză susține că 
a vândut spațiul în condiții legale, fără 
să afecteze interesele comunității orto
doxe, majoritare în comuna Teliucu In
ferior. In realitate, primarul a forțat 
lucrurile în așa fel încât imobilul să 
ajungă acolo unde trebuia să ajungă.

Cere și ți se va da

Mai întâi, spațiul a fost dat în fo- 
losiță ca depozit pentru Biserica Penti
costală păstorită de Hada, iar mai apoi 
a fost vândut „ca la carte”. Creștinii or
todocși solicitaseră primarului, la vre
mea respectivă, ca imobilul să fie 
folosit pentru amenajarea unei capele 
mortuare, deoarece sunt nevoiți să-și 

țină morții acasă. Primarul comunei Te
liucu Inferior nu a fost de acord cu am
plasarea capelei în mijlocul satului. (La 
Deva, un altfel de primar liberal are o 
capelă mortuară în spatele Casei de 
Cultură, în mijlocul municipiului reșe
dință de județ, și nu pare să fie deranjat 
de existența acesteia). „Pastorul Gligor 
Hada mi-a cerut inițial acel spațiu al 
punctului termic pentru depozitarea 
ajutoarelor, iar mai apoi a venit cu pro
punerea înființării unei biserici. Am 
făcut evaluarea clădirii părăginite care 
valora 20.000 lei și am propus în con
siliu local vinderea ei”, a declarat pri
marul Daniel Pupeză.

Punguța cu doi bani

Licitația a durat ca la cântatul 
cocoșilor lui Petru. Până la cea de-a 
treia „strigare” nu s-a prezentat nimeni. 
„Cu ajutorul Pastorului Gligor Hada, 
Biserica Creștină Penticostală a cumpă
rat spațiul și a investit aici, mai bine de 
80.000 lei ca să arate așa cum este în 
prezent. E adevărat că s-au făcut cereri 
pentru înființarea unei capele mortuare 
care să deservească întreaga comuni
tate, dar încă nu am reușit să demarăm 
amenajarea ei. Avem spațiu în fosta 
școală care poate fi destinat unei astfel 
de capele, dar abia în 2010 vom putea 
să facem investițiile necesare”, a afir
mat primarul r miel Pupeză. Până va 
binevoi primarul să „școlească” capela, 
creștinii ortodocși au amenajat capela 
într-o fostă magazie de lemne.

Primarul a dat, 
primarul a luat, 
primarul fie lăudat .

Primarul a participat la inaugu
rarea Bisericii Penticostale. Tăierea 
panglicii noului lăcaș de cult a fost ur
mată de un mic pomelnic al primilor 
creștini penticostali prezenți în Teliuc 
încă din 1948 și de proiecții prin care a

fost prezentată situația clădirii înainte 
de a deveni biserică. Gligor Hada a 
mulțumit enoriașilor că fac parte din cei 
peste 20.000 de creștini penticostali ai 
județului Hunedoara și l-a invitat pe 
primarului Daniel Pupeză să spună câ
teva cuvinte celor prezenți. “Astăzi, 8 
noiembrie 2009, am tăiat o panglică la 
intrare. Panglicile simbolizează realiza
rea unor vise. Astăzi, comunitatea pen
ticostală din Teliuc și-a împlinit visul: 
acela de a avea o biserică în localitatea 
Telicu Inferior. Mulțumesc pentru invi
tație domnului pastor Hada Gligor și 
vreau să spun că meritul meu este un

Telegondola din Vulcan
prinde contur

Autoritățile locale din Vul
can împreună cu prefectul 
județului Hunedoara, Dorin 
Gligor, au pus prima lopată 
de beton la șantierul viitoarei 
telegondole care va face le
gătura dintre Valea Jiului și 
Pasul Vâlcan.

Proiectul deosebit de în
drăzneț va costa șase milioane de 
euro, va fi finalizat în doi ani și 
este primul pas în ,amenajarea 
unei stațiuni montane modeme în 
zona pasului Vâlcan. Proiectul 
este mult mai generos și vizează 
amenajarea domeniului schiabil 
în Pasul Vâlcan, dar și alte puncte 
de atracție pentru turiști. Autori
tățile afirmă că vor fi foarte stricte 
în ceea ce privește regimul con
strucțiilor în perimetrul stațiunii 
turistice. Proiectul este finanțat în 

merit minor. Eu am dat această clădire 
acestei comunități după cum ați văzut- 
o, într-o stare de degradare avansată. 
Meritul este al celor care au crezut că 
aici se va putea realiza o biserică. Mă 
bucur că visul s-a îndeplinit și rog pe 
bunul Dumnezeu să binecuvânteze pe 
toți care calcă pragul acestei biserici 
acum și în timp pentru că bănuiesc că 
în timp vor fi mulți care vor călca 
această biserică”, a spus în discursul 
său primarul Daniel Pupeză.

Georgiana Giurgiu
Marcel Bot

baza programului național "Su- 
perschi în România", iar sumele 
necesare sunt asigurate strict din 
fonduri guvernamentale. Prezent 
la deschiderea șantierului prefec
tul județului Hunedoara, Dorin 
Gligor, a declarat că este bucuros 
ori de câte ori sunt inaugurate 
șantiere în județul Hunedoara. “A 
venit momentul să și facem ceva 
pentru infrastructura turistică nu 
doar să vorbim despre turism ca 
despre o alternativă la închiderea 
minelor și altor unități economice 
de stat. Până acum din păcate nu 
am dezvoltat strategii în domeniul 
turismului decât pe hârtie. în 
afară de câțiva privați care au ris
cat să investească într-un turism 
fără o infrastructură pusă la punct, 
în 20 de ani s-a făcut prea puțin în 
acest domeniu”, a declarat Gligor.
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Peste 1,2 milioane de români și-au sărbătorit, ieri, onomastica
& de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, potrivit datelor Ministerului

Administrației și Internelor.

Justin Timberlake
e cel mai bun prieten a lui Yogi
Cântărețul Justin Timberlake 
și actorii Anna Faris și Dan 
Aykroyd își vor împrumuta vo
cile personajelor principale din 
lungmetrajul animat de ac
țiune "Yogi Bear", ce va fi 
produs de Warner Bros.

Filmul va fi regizat de Eric Bre- 
vig, cunoscut pentru lungmetrajul "Că

lătorie spre centrul Pământului", pe 
baza urjjj i scenariu scris de Brad Cope
land. Filmările vor debuta luna viitoare, 
în Noua Zeelandă.

Anna Faris va interpreta rolul 
unei realizatoare de documentare. Ac
trița americană, cunoscută pentru rolu
rile din francisa "Scary Movie", și-a 
împrumutat vocea, recent, unui perso
naj din filmul "Stă să plouă cu chiftele" 
și a jucat rolul principal în "Iepurașul 
casei".

Dan Aykroyd va asigura vocea 
ursului Yogi, iar Justin Timberlake, pe 
cea a lui Boo-Boo, cel mai bun prieten 
al lui Yogi.

Personajul Yogi Bear, inspirat 
dintr-o serie de benzi desenate, a fost 
transpus în premieră pe marile ecrane 
de studiourile de animație Hanna-Bar- 
bera, în 1958, cu ajutorul vocii actoru
lui Daws Butler.

Sandra și-a dezamăgit fanii
Sandra nu mai e ce-a fost. Așa au spus fanii 
artistei la sfârșitul concertului de vineri seară, 
din București. Spectatorii au acuzat-o pe ve
detă că a făcut playback, iar multi nu au mai 
avut răbdare până la sfârșitul spectacolului.

Piesa "Maria Magdalena" a sunat la fel de bine ca 
atunci când spărgea în topurile internaționale. Asta proba
bil pentru că vineri, la Sala Palatului din București, s-a 
auzit înregistrarea făcută în urmă cu mai bine de 20 de ani. 
Sandra s-a mulțumit să făcă act de prezență pe scenă, ceea 
ce i-a făcut pe mulți spectatori să plece înainte de sfârșitul 
concertului.

Au fost însă și spectatori care n-au regretat că au 
cumpărat bilete la concertul Sandrei. Ei spun că spectaco
lul a fost unul reușit și că Sandra, chiar dacă a îmbătrânit, 
"își păstrează încă aura de mare cântăreață".

Un brazilian a apărut 
la propria înmormântare
Un brazilian de 59 de ani, con
siderat mort, a apărut viu la 
propria înmormântare, după o 
noapte de beție cu prietenii. Ru
dele unui zidar brazilian în vâr
stă de 59 de ani au aflat cu 
durere că acesta a fost victima 
unui accident de mașină produs 
în Parana, din sudul Braziliei. 
Ei au identificat cadavrul desfi
gurat și, după cum se obișnu
iește în acele părți ale lumii, 
l-au înmormântat încă de a 
doua zî.

Gwyneth Paltrow și Nicole Kidman 
vor forma un cuplu
Actrițele Gwyneth Paltrow și 
Nicole Kidman vor fi parte
nere în "The Danish Girl", o 
ecranizare a poveștii unuia 
dintre cele mai controversate 
cupluri ale anilor '30, anunță 
presa americană de speciali
tate.

Inspirat de bestseller-ul omo- . 
nim al lui David Ebershoff, filmul 
este o incursiune în viața cuplului de 
artiști danezi Greta și Einar Wegener, 
în care cel din urmă a fost protagonis
tul mai multor operații pentru schim
barea sexului, operații care, în cele 
din urmă, i-au fost fatale.

Rolul transsexualului Einar 
Wegener va fi interpretat de Kidman, 
în timp ce Paltrow va fi soția acestuia,

după ce Charlize Theron, anunțată 
inițial în distribuție, s-a retras din 
acest proiect. Nicole Kidman are ex
periența unui rol aproape similar, în 
"The Hours", film care i-a adus, în 
2003, singurul Oscar din palmares.

"The Danish Girl" va fi regizat 
de suedezul Tomas Alfredson, iar pre
miera este anunțată pentru 2011.

Numai că, spre surprinderea tuturor, "mortul" și-a făcut făcut apariția la 
propriile funeralii. După cum a reieșit ulterior, Ademir Jorge Goncalves îți petre
cuse de fapt seara distrându-se cu prietenii și nu a aflat de înmormântarea sa decât 
a doua zi dimineața, când s-a grăbit la cimitir pentru a-și anunța familia că este în 
viață.

Rosa Sampaio, nepoata bărbatului "revenit din morți", a povestit la rândul 
ei pentru o publicație locală că Goncalves își petrecuse întreaga noapte la un pav 
cu prietenii săi. El a auzit de propria sa înmormântare și a venit repede la cirm,.. 
pentru a clarifica lucrurile.

Purtătorul de cuvânt al poliției a confirmat și el că au existat anumite dubii, 
însă cadavrul a fost identificat în mod corect în cursul zilei de luni.

La mulți ani!
de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril
Peste 1,2 milioane de ro
mâni și-au sărbătorit, ieri, 
onomastica de Sfinții Ar
hangheli Mihail și Gavril, 
potrivit datelor Ministeru
lui Administrației și Inter
nelor (MAI).

Din cei 1.289.904 de sărbă
toriți, 806.301 îl au ca patron spi
ritual pe Arhanghelul Mihail 
având prenumele Mihail și Mi- 
haela sau derivate ale acestora, iar 
483.603 poartă prenumele de Ga
vriil și Gabriela sau derivate ale 
acestora. Statisticile existente la 
nivel național arată că 348.182 de 
românce poartă prenumele de Mi- 
haela, 6.591 prenumele de Miha-
iela, nouă sunt Michi, iar 26 Mișa. Totodată, 358.500 de români poartă prenumele 
de Mihai, 54.311 prenumele de Mihail, 26.787 răspund la diminutivul Mihăiță, 
85 sunt Michi, 1.662 Mișu, 60 Mișa, 6.344 Mihnea, iar ceilalți sărbătoriți sunt Mi- 
hăilă, Mihalache, Mihalcea sau Mihu.

Prenumele Gabriela este purtat de 214.779 românce, 3.511 se numesc Gabi, 
iar 153 Găbița. De asemenea, 230.133 de români poartă prenumele de Gabriel, 
22.619 sunt Gavril și Gavriil, 8.326 sunt Gavrilă, 4.001 Gabi, iar 81 răspund la 
prenumele de Găbiță.
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\u mult după aceea moartea ultimilor doi frați franciscani și subțierea până 
aproape de dispariție a comunității catolice din comună au transformat clădirile 
în simple bunuri imobile de inventar.

Misterele mănăstirii franciscane
de la Baia de Criș

Trecând dincolo de Țebea pe 
drumul spre Oradea, călătorul 
ce străbate valea CrișuluiAlb 
zărește, printre copaci, deasu
pra acoperișurilor de case, o 
siluetă impunătoare. Este clă
direa bisericii mănăstirii fran
ciscane plasată în centrul Băii 

Criș, cea mai impozantă 
clădire medievală de zid din 
partea estică a Țării Zarandu- 
lui.

PREȚ DE IMPORTATOR
MAGAZIN CU VÂNZARE
EN-GROS Șl EN-DETAIL

pentru nunti, boteiuri sau alt» evenimente 
efectuam livrarea directa ia locul solicitat

Deva, Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.235.482; 0254.235.483; euroscala@yahoo.com.

Va urma.

Cătălin Rișcuța

Cei care nu cunosc istoria locu
lui rămân uimiți în fața edificiului, în- 
trebându-se ce caută un strop de 
catolicism într-o mare ortodoxă. înainte 
de a fi însă capitala comitatului româ
nesc Zarand, de la 1861, Baia de Criș a 
fost, încă din zorii evului mediu și până' 
în epoca modernă, cel mai important 
centra economic, comercial și politic al 
acestei zone, pierzându-și poziția doar 
pe la începutul veacului trecut în favoa
rea Bradului. Așa că aici trebuie să fi 
existat o comunitate catolică nume
roasă și cu putere economică, construc
ția îndeplinind de la început doar 
funcția de biserică parohială.

Un edificiu misterios

De aproape, biserica înconjurată 
de copaci se dezvăluie cu greu privirii, 
dar pe latura sudică sunt vizibile con
traforturile puternice și ferestrele înalte, 
ogivale, decorate cu traforari ce dezvă- 
luie’trăsăturile unui gotic matur. Ca mai 
toate monumentele hunedorene și 
acesta poartă pe zidurile sale urmele 
trecerii timpului ca niște răni pe care ni
meni nu încearcă să le oblojească. Deși 
aflată la vedere, în central comunei, 
clădirea a fost înconjurată tot timpul de 
o aură misterioasă. Până în urmă cu 
vreo 15 ani biserica și clădirea cu chilii

(claustrai) de pe latura L.. ’ - ■ ">
nordică au format 
complexul mănăsti- 
resc al călugărilor 
franciscani. Pe vremea 
aceea, împreună cu un I- ,
coleg de facultate, bun \ • i'
specialist în arheolo- 
gie medievală, am

■făcut o vizită la mă- 
năstire. Era prima dată ■' > i',
când pătrundeam în 
acel spațiu mistic care I 
te impresionează prin ••
dimensiunile elemen- I
telor sale cu deschi- 
deri largi și ziduri 
groase. Desigur, construcția nu se poate 
compara nici pe departe cu marile cate
drale romanice și gotice din Occidentul 
Europei și nici măcar cu cele din ora
șele importante ale Transilvaniei, dar 
existența ei în această zonă reprezintă 
cel puțin o prezență insolită. Ne-a în
tâmpinat un călugăr bătrân și încovoiat 
de spate, îmbrăcat în rasa maronie a fra
ților franciscani. Ne-a condus cu bună
voință nu numai în biserică, ci și prin 
chiliile mănăstirii (claustrai), spațiu al- 
minteri închis profanilor. Peste tot te în
tâmpina mobilierul vechi și atmosfera 
de austeritate. însuși timpul părea că a 
încremenit aici de mai multe zeci de 
ani. Nu mult după aceea moartea ulti
milor doi frați franciscani și subțierea 
până aproape de dispariție a comunității 
catolice din comună au transformat clă-

dirile în simple bunuri imobile de in
ventar. Odată închisă ușa bisericii, tim
pul și vegetația tot mai bogată din-jurul 
edificiilor au amplificat atmosfera enig
matică a mănăstirii.

Istoria știută 
a unui monument

Cercetări istorice și arheologice 
asupra monumentului nu s-au făcut și 
singurele date provin de prin publica
țiile maghiare. Clădirea a fost martora 
unei istorii zbuciumate care și-a lăsat 
amprenta din plin asupra edificiului. în
ceperea și durata lucrărilor de construc
ție nu sunt cunoscute, dar se presupune 
că clădirea a fost edificată cândva la 
cumpăna veacurilor XIV - XV. Spre

sfârșitul acestui din urmă secol a avut 
loc un incendiu care a mistuit bolta ogi
vală a bisericii, zidurile rămânând în 
ruină peste un secol și jumătate. Atunci 
se vor fi distrus mobilierul original, s- 
au pierdut cărțile și documentele vechi. 
Abia după 1700 călugări franciscani 
veniți din Bulgaria au preluat biserica. 
La început și-au ținut slujbele într-o ca
pelă de pe latura sudică a bisericii, pe 
aceasta reconstrui nd-o apoi treptat, 
până spre sfârșitul secolului al XVIII- 
lea. Claustrai mănăstirii, alipit bisericii, 
clădire masivă cu bolți cilindrice și zi
duri groase, sprijinită de doi contraforți 
pe latura nordică, a fost construit pe la 
1763. Alte distrageri s-au petrecut în 
cursul Revoluției de la 1848, când au 
pierit din nou arhiva și biblioteca veche 
a mănăstirii.

mailto:euroscala@yahoo.com
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Secretarul de stat Fătuloiu a spus că polițiștii vor fi trimiși în concediu fără plată
& timp de opt zile, patru în luna noiembrie și patru în luna decembrie, cerând liderilor 

de sindicat să nu conteste măsura

România - Land of... (în) Culture
Participarea României la Târgul 
de Carte de la Frankfurt, unul 
dintre evenimentele culturale de 
top în Europa, a cuprins, pe 
lângă prezentări și întâlniri cu 
scriitorii, distribuirea de broșuri 
de promovare redactate haotic, 
într-o engleză aberantă și cu o 
punctuație ce încurcă înțelegerea 
textelor.
Broșura în cauză, un catalog care 
a costat 30.000 de euro, a fost in
titulată "Romania - Land of Cul
ture", însă, din paginile ce ar fi 
trebuit să susțină această titula
tură, cititorul are șanse mici să 
înțeleagă mare lucru.

Redăm ad literam un fragment 
din prezentarea făcută scriitorului Mir
cea Cărtărescu, într-un haos de cuvinte, 
ani, virgule și majuscule. "He published 
the following books: headlight, win
dows, pictures, poems, book roma
neasca, 1980, Poems of love, Cartea 
Romaneasca, Bucharest, 1982, All, 
poems, book romaneasca, 1984; dream 
(in the next editions of Nostalgia) sto
ries, Cartea Romaneasca, Bucharest, 
1989, Humanitas, Bucharest, 1993 
(translated into French, German, Ita
lian, Swedish, Norwegian, Spanish,

Hungarian, English and Slovenian), Le
vant, epic poem, Cartea Romaneasca, 
Bucharest, 1990, Humanitas, Bucha
rest, 1998; dream chimera, critical 
study, Litear, Bucharest, 1991, trans
vestite, Roman...".

Aberații lexicale
în acest fel au fost redactate și 

tipărite toate prezentările autorilor, cu 
termenul "roman" tradus "roman", în 
loc de "novel", "transvestite" pentru 
"Travesti" ori "Cinema to me at home" 
pentru "Cinema la mine acasă".

Dacă, totuși, curiozitatea citito- 
Tilor nu dispare după primele pagini, ei 
se pot bucura, spre finalul prezentării, 
de o scurtă istorie a Bucureștiului, în 
care, însă, sensurile sunt aproape impo
sibil de descifrat din pricina haosului 
semantic și gramatical. Astfel, se pare 
că "revoluția Timișoarei și Bucureștiu
lui" este unul din evenimentele cele mai 
mediatizate care au marcat căderea to
talitarismului în Europa, iar de atunci 
România și-a regăsit democrația, pe 
care o caută încă din Evul Mediu. De 
asemenea, țara noastră este profund eu
ropeană datorită latinității sale ("deeply 
European through its Latinity"), dar și 
o punte spirituală între Orient și Occi
dent.

Bucureștiul, singura capitală din 
lume agresată în vreme de pace ("the 
only capital city in the world whose pa
trimony had ever been aggressed du
ring peacetime, between the 
dictatorship years: '70s -'80s of the last 
century"), este plină de amprementele 
artei, de la post-bizantinism la cubism, 
după cum mai scrie în prezentare.

Vinovății trebuie căutati 
la Sala Palatului
Ana Andreescu, consilier în Mi

nisterul Culturii și unul dintre coordo

natorii proiectului, spune că responsa
bilitatea pentru catalog aparține Centru
lui Cultural Sala Palatului, care a 
coordonat și finanțat acest demers, 
chiar dacă această instituție este subor
donată ministerului. "Trageți-1 la răs
pundere pe directorul Sălii Palatului, ei 
au făcut broșurile", a declarat Andre
escu.

Standul României la Frankfurt, 
asigurat de Ministerul Culturii și orga
nizat în parteneriat cu Centrul Cultural 
Sala Palatului, a beneficiat de o supra
față generoasă - 140 de metri pătrați, 
care a permis 'amenajarea unui loc de 
lectură și întâlniri ale scriitorilor și edi
torilor cu cititori și omologi străini. Re
prezentanții ministerului, Ana 
Andreescu și loan Matei, au oferit celor 
prezenți informațiile solicitate despre 
industria cărții din România, iar pe o 
plasmă au fost proiectate, pe toată du
rata evenimentului, documentare și im
agini cu George Enescu, Constantin 
Brâncuși, familia regală, scriitori și Bu
cureștiul interbelic.

Ioc - cultură, 
canei - dialog
Potrivit unor vizitatori prezenți 

la Târgul de Carte de la Frankfurt, stan
dul României a fost destul de atractiv și 

reprezentativ, însă personalul care ar fi 
trebuit să dea informații nu prea avea 
cunoștințe de limbi străine. "Arăta chiar 
bine (despre stand - n.r.). Era progra
mată și o discuție cu Cărtărescu și tra
ducătorii lui, iar pe o plasmă se 
proiectau imagini din arhiva națională 
de film, din perioada 1912-1914. Cei 
care puteau oferi informații, însă, se 
uitau și ei la proiecție când a venit un 
domn să întrebe, în engleză, cu cine de 
la standul României se poate discuta. Ei 
îi spuneau, în română, «și se uitau la el 
așteptând să plece", sună impresiile pe 
acest subiect, postate pe internet.

Revenind la cei 30.000 de euro 
cheltuiri pe catalogul "Romania - Land 
of Culture", iată și o posibilă concluzie 
la care au ajuns cei care au redactat tex-, 
tul acestuia: Ultimii 20 de ani sunt doar 
un fragment de cronologie, însă, pentru 
viața oamenilor ieșiți din nopțile totali
tarismului, această perioadă marchează 
renașterea țării și regăsirea fraților și 
verilor din Europa. ("For the long run
ning history, twenty years are only a 
fragment of cronology, but for the life 
of a people escaped from the totalit' 
rian nights this period of time marks th^. 
renaissance of the country, the finding 
of the European brothers and cousins 
once again").

Polițiștii vor fi trimiși 
în concediu fortat

Secretarul de stat din MAI, 
Valentin Fătuloiu, a spus, 
vineri, la o întâlnire avută 
cu membrii din conducerea 
Sindicatului Pro Lex, că 
polițiștii vor fi trimiși în 
concediu fără plată opt 
zile, patru în noiembrie și

patru în decembrie, așa cum prevede Legea de reorganizare a 
unor instituții

La întâlnirea de vineri, de la Ministerul Administrației și Internelor, 
subiectele abordate au fost Legea cadru de salarizare a personalului plătit din 
fondurile publice, proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice, 
susținerea efortului financiar prin măsura acordării concediului fără plată, 
protecția polițistului în caz de ultraj și relația instituției în raporturile cu sin
dicatele.

După modelul: „Ce câștigă la pod, pierd la vamă”

Secretarul de stat Fătuloiu a spus că polițiștii vor fi trimiși în concediu 
fără plată timp de opt zile, patru în luna noiembrie și patru în luna decembrie, 
cerând liderilor de sindicat să nu conteste măsura, se arată într-un comunicat 
Pro Lex. Totodată, secretarul de stat a menționat ca polițiștii nu vor resimți 
efectul neplății acestor opt zile, deoarece se vor acorda restanțele la norma de 
echipament.

Pensia și cincinalul

Referitor la protecția polițiștilor, conducerea ministerului a fost de 
acord cu propunerea sindicaliștilor de a se lua măsuri pentru modificarea le
gislației și modului de acțiune al polițiștilor. în acest sens s-a convenit că pro
tecția polițiștilor este o prioritate și au fost stabilite direcțiile de lucru și rolul 
fiecărei părți în rezolvarea acestei probleme, potrivit sursei citate.

în legătură cu proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice, 
liderii Pro Lex ajj susținut menținerea vârstei standard de pensionare a poli
țiștilor, aceasta fiind de 55 ani, iar, daca starea de sănătate le permite rezolva
rea atribuțiilor ce le revin, polițiștii să poată fi menținuți în serviciu timp de 
cinci ani peste limita de vârstă.

La întâlnirea de vineri de la Ministerul Administrației și Internelor au 
fost prezenți Branko Prah și Gerard Greneron, președintele, respectiv, secre
tarul general ai Consiliului European al Sindicatelor din Poliție.

România reprezint^ivUizația
Cucuteni la NewYorET**

România va participa la o expoziție internațio
nală dedicată civilizației Cucuteni - "The Lost 
World of Old Europe: The Danube Valley, 5000 
- 3500 BC" - care va cuprinde 250 de exponate 
din trei țări, la Institutul pentru Studiul Antichi
tății de la New York, anunță Institutul Cultural 
Român (ICR).

România contribuie la expoziție cu majoritatea pie
selor - 175 - ce provin din 19 muzee din țară. Printre ele se 
află sculpturile "Gânditorul" și perechea sa, de la Cernavodă, 
o serie de vase antropomorfe și câteva dintre primele obiecte 
realizate din aur și din cupru descoperite în Europa.

Principalul organizator și partener al evenimentului 
din partea Ronfâniei este Muzeul Național de Istorie a Ro
mâniei (MNIRT

Bugetul prin care se asigură participarea României la 
expoziție este de 11.118 lei, potrivit reprezentanților ICR. 
Celelalte exponate din cadrul expoziției, ce prezintă un cic' 
de culturi legate între ele prin care s-a atins un vârf de ere, 
tivitate pe teritoriul Europei de Sud-Est, în perioada 5000 - 
3500 î. Hr., provin din Bulgaria și Republica Moldova.

Moromete vizitează America

Expoziția, al cărei vernisaj va avea loc miercuri și 
care va rămâne deschisă până pe 25 aprilie 2010, cuprinde 
obiecte de artă și care țin de culturi misterioase ale unor zei, 
recuperate din morminte, orașe și sate.

ICR New York colaborează cu Institutul pentru Stu
diul Antichității la prezentarea expoziției, dar și la alte ma
nifestări ce vor avea loc în aceeași perioadă, incluzând 
conferințe și proiecții de filme. Din România, va conferenția 
Nicolae Dragomir Popovici, directorul Departamentului de 
Arheologie de la MNIR, și vor fi prezentate o serie de peli
cule, selectate de criticul Mihai Chirilov, incluzând "Moro- 
meții" (1987), de Stere Gulea, "Cuibul de viespi" (1986), de 
Horea Popescu, "Reconstituirea" (1968), de Lucian Pintilie, 
și "A fost sau n-a fost?" (2006), de Comeliu Porumboiu.

FMI revine în România după alegeri
O misiune a Fondului Monetar Internațional 
(FMI) va reveni în România după ce va fi insta
lat noul guvern, discuțiile fiind continuate însă 
în perioada următoare, până la momentul res
pectiv, se arată într-un comunicat al instituției

"Discuțiile vor continua în perioada următoare, o mi
siune revenind la București de îndată ce se va fi instalat noul 
guvern. Dat fiind progresul înregistrat până în prezent și con
sensul larg în privința pașilor următori, misiunea estimează 
că este posibilă o finalizare imediată a evaluării", arată co
municatul transmis după încheirea misiunii comune de eva
luare FMI-Banca Mondială-Comisia Europeană.

Politica monetară
și sectorul financiar
Șefului misiunii Fondului în România, Jeffrey Franks, 

anunță în comunicat, că performanțele înregistrate în cadrul 
programului până la sfârșitul lunii septembrie au fost bune, 
apropiate de toate țintele, inclusiv cele privind deficitul fiscal 
și rezervele internaționale ale băncii centrale, fiind atinse.

"în linii generale, am convenit împreună cu BNR asu
pra obiectivelor pe 2010 privind politica monetară și sectorul 
financiar. De asemenea, cu guvernul am făcut progrese în 
privința îmbunătățirii măsurilor de reforme structurale, in
clusiv legea responsabilității fiscale și reforma pensiilor, deși 
mai sunt necesare eforturi suplimentare", a încheiat Franks.
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întrebut cu privire la existența unor divergențe ideologice în cadrul tandemului pe care 
îl formează cu Putin, devenit premier, președintele Medvedev a răspuns că nu este nevoie 
să se reunească asemenea membrilor biroului politic al Partidului Comunist din URSS.

Români exploatați în Cipru
Ministrul cipriot al Muncii, Sotiroulla 
Charalambous, a condamnat un caz re
cent de trafic și exploatare ale cărui vic
time sunt 110 români, comparându-l cu o 
formă de "sclavie modernă ".

Poliția a arestat joi un bărbat cipriot în 
vârstă de 38 de ani, acuzat de trafic și exploatare 
a 110 persoane, care trăiau în condiții sordide în 
Tseri. Cei 110 muncitori, toți din România, au 
fost aduși în Cipru sub pretextul că li se vor găsi 
locuri de muncă, dar au fost abandonați în tabere 
conduse de bărbatul arestat, fără dușuri sau apă 
caldă.

Fără bani și documente

Cipriotul, care a fost arestat pentru opt 
zile, le-a oferit muncitorilor slujbe ocazionale, 
în timp ce le lua banii și refuza să le retumeze 
documentele de călătorie. "Nu este doar o pro
blemă de încălcare a condițiilor de muncă. în 
acest caz, o industrie de trafic de persoane a fost 
creată", a declarat Charalambous. Ministrul a 
precizat că oficialii ciprioți au cooperat cu am
basada română în acest caz. "Avem trei oficiali 
ai serviciilor sociale care cooperează cu poliția.

Le acordăm alimente și adăpost acestor oameni. 
Vom face tot ce trebuie pentru a ne asigura că 
acești oameni merg la Camerele de muncă pen
tru a depune cereri de șomaj și îi vom ajuta să-și 
găsească de lucru în perioada adecvată ", a adău
gat ea.

Sclavi la cipriot

Șeful Serviciului de comb'âtere a traficului 
de persoane, Rita Superman, a descris condițiile 
în care trăiau cei 110 muncitori români, afirmând 
că erau câte 50 de persoane în containere cu 
cinci camere. "Nu aveau apă caldă,' doar două 
toalete și o mașină de spălat. Nu puteau face duș 
și nu aveau de mâncare. Dacă voiau cearșafuri 
sau pături, erau taxați cu 25, 30 sau 50 de euro 
", a adăugat ea. "în general, oamenii aceștia nu 
primeau bani. Cu alte cuvinte, la sosirea in Cipru 
li se cerea să plătească un comision de 750-800 
de euro, pentru că el trebuia să le găsească de 
lucru (...). Lc-a găsit de lucru, nu cu eonii act, ci 
munci ocazionale, unde nu erau plătiți deloc, 
până când nu achitau comisionul", a precizat Su
perman, adăugând că angajatorii îi dădeau banii 
cipriotului arestat, nu muncitorilor.

Nostalgii bolșevice 
la Moscova

Destrămarea URSS a fost un "mare șoc" pentru cetățenii săi, 
a declarat președintele rus Dmitri Medvedev, refuzând însă 
că o califice drept "cea mai mare catastrofă geopolitică a se
colului XX", așa cum a făcut predecesorul său, Vladimir 
Putin.

Medici acuzați de răpire în Mexic
Trei doctori și o asistentă au furat din spital o fetiță nou-născută și au 
vândut-o unei rețele de traficanți de carne vie. Mamei i s-a spus că mi
cuța a murit In urma unei anchete a poliției mexicane, infractorii au 
ajuns după gratii Autoritățile vor să afle acum dacă acesta este singurul 
caz de acest fel sau dacă și alți bebeluși au fost vânduți în același fel.

O fetiță vândută la naștere unei rețele de traficanți a ajuns un an mai târziu în brațele 
celei care i-a dat viață. Autoritățile din Mexico City i-au înapoiat copilul Vanessei Edith Cas- 
F” \ după ce testele au demonstrat că este mama fetiței pe care medicii o declaraseră moartă, 
î. .ui a fost pus la cale pentru a o vinde apoi unei rețele de traficanți de came vie.

Vanessa a născut prin cezariană la 25 octombrie 2008, la un spital din capitala mexicană. Femeia a povestit că a auzit 
plânsul copilului ei imediat după ce s-a născut, însă doctorul nu a lăsat-o să-și vadă fiica, pe motiv că trebuie să aștepte 
până ce trece efectul anesteziei. Ulterior, mamei i s-a spus că fetița ei a fost mutată la un alt spital, iar apoi că a murit și că 
f rost incinerată. ,

"Mi-au spus că fiica mea e moartă și că au dus-o s-o incinereze. Nu mi-au dat nici un fel de informații, așa că i-am 
icționat în instanță iar acum, în sfârșit, mi-au înapoiat fiica", a declarat mama micuței.

Potrivit procuraturii mexicane, Vanessa a primit apoi un e-mail, prin care i se spunea că bebelușul ei trăiește și că a 
fost vândut. Se pare căjnesajul a fost trimis de fiul proprietarului clinicii. Autoritățile spun că fetița a fost vândută pentru 
echivalentul a 1.200 de dolari americani familiei unui psiholog mexican.

în urma anchetei lansate în acest caz, autoritățile au reținut-o pe femeia care a cumpărat copilul. Declarațiile ei au 
fus la arestarea celor trei medici, a unei asistente și a unui dispecer de la spital.

Acum, clinica a fost închisă, iar autoritățile încearcă să afle dacă și câți alți nou născuți au fost furați și vânduți.

Mitraliera Kalașnicov e fabricată fără licență
a 90 de ani, inventatorul celebrei mitraliere rusești, Mihail Kalașnikov, este pe toate fronturile 

pentru a lupta împotriva armelor contrafăcute. Jumătate 
din armele Kalașnikov din lume sunt fabricate fără Ițcență, 
fără brevet sau fără un acord internațional. Mai mult de 15 
țări, dintre care cele mai importante sunt România, Bulga
ria, China și Egiptul, dar și SUA, fabrică arme fără licență.

Milioanele de kalașnikovuri în circulație în lume nu i-au adus mai 
nimic inventatorului, în măsura în care invențiile din domeniul militar nu 
sunt brevetate în Rusia, iar cei care le concep nu percep onorarii raportate 
la volumul de producție.

La 90 de ani, Kalașnikov este foarte activ. El este președintele asociației rusești a armurierilor și face dese călătorii 
1 străinătate, pentru a participa la târgurile de profil.

Arma preferată a luptătorilor din lumea întreagă, AK-47 a fost creată în 1947 și se declină în mai multe modele (AK 
01, AEK 971). Inventatorul ei spune Că nu este foarte plăcut să vadă în ce scopuri sunt folosite armele pe care el le-a creat 
întru apărarea societății, nu pentru a o distruge.

Reprezentantul Rosoboronexport (întreprinderea publică rusească care se ocupă de exportul de armament) a declarat 
i unul dintre mijloacele de protecție împotriva contrafacerii este încheierea de acorduri de propritete intelectuală, așa cum 
a făcut cu Franța, Israel, India sau Republica Cehă.

"Destrămarea 
URSS este un mare șoc 
pentru toți cei care au trăit 
în fosta URSS”, a declarat 
Medvedev într-un interviu 
pentru revista germană 
„Der Spiegel”, publicat 
sâmbătă de Kremlin.

într-un discurs 
adresat națiunii în 2005, în 
timp ce era președinte al 
Rusiei, Vladimir Putin a 
declarat că destrămarea 
URSS a fost "cea mai 
mare catastrofă geopoli
tică" a secolului XX. "Cel 
de-al Doilea Război Mon
dial nu este o catastrofă 
mai puțin gravă a secolu
lui XX, nici o tragedie mai puțin importantă în ceea ce privește conse
cințele", a apreciat Medvedev.

întrebat cu privire la existența unor divergențe ideologice în ca
drul tandemului pe care îl formează cu Putin, devenit premier, preșe
dintele Medvedev a răspuns că nu este nevoie să se reunească 
asemenea membrilor biroului politic al Partidului Comunist din URSS. 
"în ceea ce ne privește pe mine și pe Vladimir Putin, nu aș vrea să în
cepem să fim considerați ca liderii de vârstă avansată ai biroului politic 
care se reuneau la tribuna Mausoleului (lui Lenin, în Piața Roșie), îm- 
brăcați cu aceleași mantale și căciuli", a declarat el. în legătură cu rolul 
lui Mihail Gorbaciov, apreciat în Occident ca fiind cel care a pus capăt 
Războiului Rece, Medvedev a subliniat că "majoritatea cetățenilor 
noștri fac o legătură între destrămarea statului nostru și activitatea sa".

"în mod subiectiv, mulți oameni s-au simțit în acel moment vic
time, privați de țara lor, este un fapt", a conchis el.
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Introduceți In grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ACOPERITOR, ACUMULATOR, 

ALUNECĂTOR, AP, ATELĂ, CAMA, CARAT, 
COREȚ, EFORI, ET, IRIZA, IRONIZATOR, 
LIRIC, LOVIT, LP, MĂRĂCINIȚI, ONOR, 
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UMĂR, UROV,
Petru Ardelean - ARAC
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Viorel Naghi - VLADIMIRESCU
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Glasul publicitate
Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

ANUNȚ PUBLIC Mică
SC TC IND SRL cu sediu) în localitatea 

Orăștie, Str. N.Titulescu, nr. 60, jud. Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea au
torizației de mediu pentru obiectivul “Balastieră 
pod Gelmar aval albia minoră a râului Mureș”, si
tuat în localitatea Gelmar, jud. Hunedoara.

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

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

INFORWEDIA
Organizăm cursuri 

de calificare - recalificare 
și medierea muncii, 

în următoarele domenii:

- operator 
calculatoare;
- contabilitate infor
matizată;
- inspector resurse 
umane;
- măcelar;
- bucătar; ■
- ospătar;
- barman;
- lucrător comercial;
- lucrător finisor în

construcții;
- lucrător în drumuri 
și căi ferate;
- mecanic auto;
- management;
- administrator 
imobile;
- agent turism;
- recepționer;
- cameristă;
- formator;
- operator Autocad;

în colaborare cu Camera de Comerț 
Târgu-Jiu, 

organizăm cursuri pentru domeniile: 
- instalatori; - cosmeticiană; - fochiști.

publicitate
închiriez urgent spațiu comercial,

2.500 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 lei, negociabil. 

Informații la tel. 0254.228.748.

Vând apartament
2 camere, parter, bloc de 

cărămidă, contorizat în totalitate, 
localitatea Simeria.
Preț 80.000 lei. 

Informații la 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 km, înmatriculată.

Preț: 3.900 euro, negociabil.
Telefon: 0723.893.599 

între orele 11:00 și 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.

Societate comercială angajează 
ospătar - .

■■■■■MMI«

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

Str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 
și la telefon 0254.234.448.

Societate comercială angajează 
instalatori în instalații de cupru

Salariu atractiv 

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva,

Str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22
și la telefon 0254.234.448.

ANUNȚ PUBLIC?
PRIMĂRIA ORAȘULUI SIMERIA, anunță publicul interesat că în 

cadrul etapei de încadrare privind proiectul “Realizare canalizare și stație 
de pompare-epurare Simeria, județul Hunedoara” s-a luat decizia parcur
gerii procedurii simplificate de avizare și emiterea Notificării tip B.

Decizia etapei de încadrare este publicată pe site- ' Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara (www.apmhd.ro).

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectelor 
propuse pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hu
nedoara, din Deva, Str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni până 
joi (orele 8 - 16:30) și vineri (orele 8 - 14).

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Hunedoara, 
din Deva, Str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, timp de 5 zile lucrătoare 
de la data apariției anunțului.

Informații la tel/fax: 0254.217.3105

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -
1 lună - 10 lei

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

12 luni - 108 lei

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

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

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
spațiu publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică 
publicitate;

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
spațiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică
mjblicitate (spațiul publicitar gale alocat în funcție de soli- 
qitfrile beneficiarului). ' ,

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon:
TeL 0771.677.031, 0730.549.6S9.

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

numere între 36 și 39.
Preț între 10 și 30 lei, negociabil. 
Informații la tel. 0254.228.748.

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:
0771.677.031, 0730.549.659.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

I ---------------------------- -

(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție: 
Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 
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.

http://www.apmhd.ro
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
PAC HET SERVICII CU CAZARE 3 NOPȚI
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
MASĂ FESTIVĂ DE REVELION
și CINĂ FESTIV i ÎN 01.01.2010
(acces gratuit Ia piscina și sauna interioară)

PREȚ 600 ron / pers

I PACHET SERVICII REVELION - fără cazare
Include MASA FESTIVĂ DE REN ELION 
și CINA FESTIVĂ IN 01.01.2010

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

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

Antrenul este asigurat 
de orchestră de muzică 

și soliști vocali.

TRECEREA ÎN NOI L AN 
VA FI MARCATĂ 
CV UN FRUMOS 

FOC DE ARTIFICII

SILVA^
LEMNTEX
Brtduce $i csncrciaiKcm
ic Iii Inh fripta stratificat

ql ți ferestre ic cca nai bni
nrctei fii Icni

paitii snk
S.CAJI.V4 l.EMNTEX '•i.R.l..

sut (’kimindui, nr.l21D, comuna tluruu,

lei 'fax: 035-4 SOI021/22, c-rnail: silvufâsmart.ro

Vinde din stoc agregate de balastiera 
în cantități foarte mari

Telefoane: 0254.264.03B Web: www.ste3uamuresuiut.ro,
ți 0254.264.039 E-maih officesteaua mureiufui.ro

silvuf%25c3%25a2smart.ro
http://www.ste3uamuresuiut.ro
ufui.ro

