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naioritate.
In 200? când „majoritatea" a vrut sâ mâ dea jos. românii au venit La 
vot ți vocea kw s-a tăcut auzită. Acum, parlamentarii au format ,o 
nouă majoritate’< împotriva mea pentru că eu vreau un Parlament 
mai bun, cu mai puțini parlamentari, care sâ lucreze pentru oameni.
Insă, ca Președinte al României, singura majoritate de care țin cont a 

J foit $1 va fi poporul român. Eu am fost ales de voi șl nu vi voi trăda 
nkkxUtă. Voi sunteti adevărata mea majoritate!

LUPTA PENTRU TINE!

Hunedoarei
cotidian de informații, sport, divertisment, publicitate

Hunedoara e un județ sărac 
care depinde de banii Guvernului 0 ț

Un număr de 16 localități au primit 2.702.IjOO 
pentru realizarea unor proipcte în cadrul PrograiAUhi 
de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive 
din spațiul rural pe anul 20Q9. Q pag.5 diată.

Muzeul Aurului a fost tranzacționat 
de „fantome”

Partenerii care au Jonglat” cu Muzeul Aurului din 
Brad au dispărut din peisajul cotidian. Ortodocșii de la 
„Filocalia”, sunt de negăsit. în timp ce firma care a ges
tionat activele societății comerciale Bradmin a fost ra

( riza economică
sporește evaziunea fiscală

Garda linaitciară a dat peste 2.000 de 
amenzi agenților economici din județ și 
a întocmit 35 de sesizări penale pentru 
evaziune fiscală de tip „suveică".
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Academia Română prinde rădăcini 
în conacul Generalului Berthelot
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Din cuprins
Hagi din nou 
în Turcia

ft pag. 7

©Traian Băsescu laudă
lumea Internetului

Q pag- 5

Spania blochează porturile 
somaleze populate de pirați

ft Pag. 9

^Alegeri la Tribunalul 
Hunedoara

Ieri, la sediul Tribunalului Hunedoara 
a avut loc tragerea la sorți a președinților 
și vicepreședinților celor 598 de secții de 
votare din județul Hunedoara.
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O

t Editorial
de Bogdan Barbu

Diocletian, . 
criza și corupția 
oamenilor

Unul dintre marii împărați 
romani, Dioclețian (Gaius Aurelius 
Valerius Diocletianus, pe numele lui 
întreg), s-a confruntat la finele seco
lului al treilea după Hristos cu o 
criză pe lângă care actuala criză 
mondială pare o glumă.

Chiar așa?, veți spune. Da,

chiar așa. Pentru 
că Imperiul 
Roman se întin
dea în acea vreme 
din Britania până 
în Persia și Ara

bia, din Germania până în Maroc și 
Egipt, adică mare parte din lumea 
cunoscută pe atunci. Iar dacă în cel 
mai puternic stat al epocii bântuia o 
criză de asemenea proporții, vă în
chipuiți cum o duceau țările mai 
mici: în nici un caz mai bine. *

Situația cu care s-a confrun
tat Dioclețian nu era o simplă criză 
economică, ci totodată politică, mi
litară, religioasă, socială și care - 
nota bene - dura de câteva decenii în 
Imperiu. Și totuși, marele împărat a 
depășit cu brio toate-dificultățile. A

luat, ce e drept, măsuri drastice - 
dictatoriale, le-am spune azi, cuvânt 
venit tot din legislația vechii Rome. 
Pe plan politic, a venit cu o inovație 
absolută: sistemul de guvernare al te- 
trarhiei. Tot ? a separat puterea mi
litară de cea civilă, numiril.e în 
posturile de conducere ale ambelor 
rămânând exclusiv în apanajul său. 
Pe plan religios a dat greș “pe termen 
lung”, impunând cultul lui Jupiter ca 
unică religie (de aici animozitatea 
etemă a istoricilor creștini!). Pe plan 
social, pentru a evita migrația total 
neproductivă a populației dintr-o 
parte în alta a Imperiului, fapt frec
vent întâlnit în acea epocă de criză, 
a dispus ca fiecare om să rămână la 
meseria lui, fără să și-o mai poată 
schimba; mai mult, fiul unui olar tre

buia să se facă olar, fiul unui măcelar 
- măcelar și așa mai departe. El în
suși fiu de țăran, Dioclețian era con
știent că face o nedreptate multor 
oameni. Metoda de ocolire a acesteia 
ar fi avut însă rezultate catastrofale: 
numirea unor comisii care să cutre
iere întreg imperiul și să determine 
aptitudinile fiecărui tânăr pentru a-i 
stabili profesia ar fi dus, în mod evi
dent, la un grad de corupție inimagi
nabil...

Marele cunoscător de oameni 
Dioclețian a intuit acest adevăr. A 
reușit să depășească criza pe de o 
parte pentru că a venit cu măsuri ab
solut revoluționare în epocă, pe de 
alta pentru că nu a uitat că el con
duce oameni și că acești oameni sunt 
supuși greșelii - corupției, adică...
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ReteUf'Eilei
► PROGNOZA METEO

ZIUA
Salată 

de melci

Ingrediente:
Melci (câți doriți), oțet, ulei, 

sare, piper.

Mod de preparare:
Se fierb melcii, se scot din co

chilie cât sunt fierbinți, cu un ac 
mare. Se pregătesc cu oțet, ulei, 
sare și piper.

Se servesc cu salată verde.

Timp de preparare: 30 min.
Complexitate: redusă

IntWtile
Vă anunțăm că vineri 

13.11.2009 în intervalul orar 09.00 
- 12.00 va fi întreruptă furnizarea 
apei potabile în municipiul Hune
doara după cum urmează:

- Microraion V (blocurile 
turn)-bl. 2B, Bd. Dacia; bl. 38, sc. 
C, D, Bd. Dacia; bl. 7B, bl. 47 B.

întreruperea este cauzată de 
eliminarea unei avarii pe rețeaua de* 
distribuție aferentă hidroforului 
PT1,MV.

Conducerea Apaprod 
vă mulțumește pentru înțelegere.

Anin 
rad

tasarea 
Erelor

MIN- MAX

Deva: 5 9

Petroșani: 2 7

Hunedoara: 4 9

Hațeg: 3 9

Brad: 4 8

Orăștie: 4 9

\>

► HOROSCOP
Este o zi bună din punct de vedere financiar. Se poate să câștigi o 

sumă de bani. Ai o mulțime de lucruri de jăcut și îți rămâne foarte 
puțin timp pentru a te ocupa de treburile casnice și de partenerul 
de viață. Pa trebui să-ți organizezi foarte bine programul.

Este o zi bună pentru întâlniri. Mergi să te vezi cu prietenii și îți 
faci noi cunoștințe. Acasă toți trag de tine într-oparte și-n alta și 
există momente când nu prea mai ai chef să ajuți pe nimeni.

Prietenii te susțin în proiectele tale. Se poate chiar să primești o 
sumă de bani, cu împrumut. La locul de muncă este foarte impor
tant să-ți manifești spiritul combativ, altfel concurența ți-o va lua 
înainte. Fă tot posibilul să împiedici acest lucru.

Chiar dacă lucrurile stau în general bine acasă, este indicat să 
veghezi asupra liniștei familiei și să anulezi disputele care apar. 
Dacă cineva te-a dezamăgit în ultima vreme, trebuie să te gândești 
că greșim cu toții pentru că suntem oameni și, în același timp, tre
buie să înțelegi că nu are rost uneori să te consumi foarte mult.

Astăzi se poate să obții rezultate strălucite în plan financiar. Nu 
trebuie însă să te surmenezi muncind, pentru că în curând vei în
cepe să te simți prost fizic. Ideile tale originale pot fi puse în prac
tică în activitatea profesională. Ești susținut de cei cu care lucrezi.

Te-ai cam săturat să muncești atât. Ți se pare dificil ceea ce ai de 
făcut. Simpliftcă-ți programul, fă o selecție și canalizează-ți ener
gia într-o singură direcție. In plan amoros ai parte de întâlniri in
teresante și se poate să cunoști pe cineva care să-ți dea viața peste
cap.

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: « 2 3

Petroșani: 0 1

Hunedoara: 2 3

Hațeg: 1 2

Brad: 2 3

Orăștie: 2 3
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Este o zi foarte bună în plan financiar. îți dorești foarte mult să 
te căsătorești, uneori poate cu orice preț. Dar nu este cazul să faci 
acest pas dacă nu există iubire. Mai ai puțină răbdare și vei cu
noaște pe cineva care-ți va răpi inima în totalitate.

Astăzi ai posibilitatea să avansezi cu proiectele tale personale. 
Trebuie să ai mai multă grijă de sănătate, deoarece poți avea pro
bleme serioase. In viața de cuplu este nevoie de compromisuri pen
tru a ajunge la un comun acord.

Dacă ai avut probleme de sănătate în ultima vreme, acum începi 
să te simți mai bine. In plan financiar, situația trebuie tratată cu 
multă luciditate. Orice iluzionare în privința banilor nu va duce la 
nimic bun. Trăiești momente frumoase în sânul familiei.

Cresc cheltuielile și acest lucru nu este deloc bun. Trebuie să pe
treci mai mult timp cu partenerul de viață, care se simte neglijat, 
din cauza programului tău de serviciu. Pentru unii nativi, astăzi în
cepe o nouă viață în plan amoros.

Simți nevoia să evadezi dar pentru acest lucru ai nevoie și de 
timp liber. Ai grijă la cumpărături când alegi produsele. Ia în con
siderare prețul și calitatea produselor alese. In viața de cuplu, 
simți nevoia să rămâi o vreme tu cu tine însuți.

Nu te distanța de persoana iubită, pentru că vor apărea și mai 
multe neînțelegeri. Bazează-te pe dialog pentru a putea să comun' 
câți intr-un mod eficient. In plan profesional, este nevoie de efor
turi mari pentru a reuși să faci ceea ce ți-ai propus. Nu încerca să 
faci mai multe lucruri deodată.

► DN 7 Izvorul Rece - Halta
Geoagiu - Orăștie Bancurile zilei
► DN 7 Orăștie - Spini

r

► DN 7 - DJ705 Geoagiu-Gel- 
mar

► DN 7 Simeria - Simeria 
Veche

► 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

► Lupeni pe DN 66A și B-dul 
Nicolae Titulescu

Este timpul alegerilor pentru funcția de 
președinte al lumii, iar tu ai drept de veto, 
adică votul tău ar decide cine să fie ales. Iată 
și detaliile despre cei trei candidați:

Candidatul A are legături cu niște poli
ticieni corupți și se bazează pe conjuncția 
astrelor. A avut două relații extraconjugale. 
Fumează foarte mult și bea între 8 și 10 pa
hare de martini pe zi.

Candidatul B a fost dat afară din funcție 
de două ori, doarme pînă la amiază, a fumat 
opiu în tinerețe și bea un sfert de litru de 
whisky în fiecare seară.,

Candidatul C este sportiv medaliat și 
erou de război. Este vegetarian, bea bere

ocazional și nu a avut niciodată relații cx- 
traconjugale.

Dintre acești trei candidați tu pentru 
cine ai opta? Alege și apoi citește răspunsu
rile de mai jos. Candidatul A este Franklin 
D.Roosevelt. Candidatul B este Winston 
Churchill. Candidatul C este Adolf Hitler...

© © ©

Ceaușescu în vizită de lucru la sate... 
zice către șofer:

- Bă, da' grăbește-te un pic că trebe s- 
ajungem înapoi tot azi.

Țiganu' de șofer atîta a așteptat s-audă

COTIDIAN DEPENDENT... DE CITITORI

căci a și călcat pedala de accelerație la 
podea și în primul sat dă peste găina lui 
badea Traian. Sătenii reacționeză foarte 
prompt în momentul cînd văd că din mașină 
iese Ceaușescu în persoană să ceară scuze 
pentru omorirea găinii. încep să arunce cu 
pietre, bolovani, etc. Ceaușescu. speriat, 
sare în mașină și țipă la țigan să calce pe
dala. Zis și făcut! Nu trece mult timp că ți
ganul nostru intră în alt sat și, în grabă fiind, 
dă de data asta peste un porc și mi-1 omoară. 
Ceaușescu, îngrozit datorită experienței an
terioare, îi zice țiganului să iasă și să ceară 
scuze țăranilor, lese țiganul și se duce să 
stea de vorbă cu proprietarul porcului omo-

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

Editor coordonator: Bogdan BARBU

rît. Trece o oră, trec două, țiganul nostru nu 
se mai întoarce. în sfîrșit. după vreo trei ore 
jumate se întoarce țiganu' cu alai mare, 
taraf, lumea fericită nevoie mare... Intră ți- 
ganu'-n mașină, la care Ceașcă, curios, îl în
trebă:

- Bă țigane, cum dracu' se face că după 
mine aruncară ăia cu bolovani cînd le căl- 
carăm găina, iar acum, cînd călcarăm porcul 
ăstora, ei te ridică-n slăvi?

- Eh, to'arșu' secretar, e vorba de diplo
mație la mijloc! M-am dus la ei și le-am 
spus că mi-s șoferul lu' Ceaușescu și că am 
dat cu mașina peste porc...

|
Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. 1, Ap. 1
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Academia Română de Științe are conacul de la General Berthelot, punctele de control 
și pază Pietre, Gura Zlata, Rotunda și casa-laborator din centrul Parcului Retezat, 
de la cota 1800, unde este rezervația științifică Gemele Retezat

Academia Română prinde rădăcini în conacul
Generalului Berthelot
Acțiunea de ecologizare și rea
bilitare a conacului generalu
lui Berthelot din comuna care 
îi poartă numele a început ieri 
prin plantarea a 1.500 de pomi 
fructiferi pe domeniul aferent 
acestuia. Reprezentanții Aca
demiei Române de Științe, în a 
cărei proprietate se află con
acul, și cei ai Stațiunii de Cer
cetări Pomicole din Geoagiu 
au inițiat această acțiune prin 
săparea gropilor unde săptă
mâna viitoare vor fi plantați 
meri și pruni de către localnici

„Academia Română are din de
cembrie 2008, pe titlu de proprietate, 
2.772 de hectare de pădure și, printr-o 
Hotărâre de Guvern, alte 10.000 de 
hectare de pădure în Retezat. Ca pro
prietate, Academiei Române de Științe 
are acest conac de la General Berthelot, 
punctele de control și pază Pietre, Gura 
Zlata, Rotunda și casa-laborator din 
centrul Parcului Retezat, de la cota 
1800, unde este rezervația științifică 
Gemele Retezat”, a declarat ieri Doru 
Lase, reprezentantul în teritoriu al Aca
demiei Române de Științe.

Conacul generalului 
Berthelot 
se înnoiește

Acțiunea de ieri constituie doar 
prima etapă de ecologizare din proiec
tul de reabilitare a Conacului generalu
lui Berthelot și domeniile aferente. 
Proiectul beneficiază de finanțare din 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia, des- 
fâșurându-se și cu ajutorul lui loan 
Gheorghe Deaconu, directorul Stațiunii 
de Cercetări Pomicole Geoagiu.

De asemenea, clădirea a intrat în 
reconstrucție, respectându-se proiectul 
și arhitectura veche a conacului. în 
acest proiect se investesc 2.100.000 de 
euro, iar termenul de finalizare a lucră
rilor, este sfârșitul anului 2010, când re- 
costrucția conacului și plantarea 
pomilor pe domeniile aparținătoare vor 
face clădirea și terenul să arate ca odi
nioară.

întreținerea 
conacului - 
o problemă în viitor

Păstrarea în bune condiții a do
meniului este încă în studiu, deoarece 
nu se știe încă cine va finanța întreține
rea clădirii și terenului. „Problema în

treținerii domeniului este în fază de 
proiect și sper că nu va fi o problemă. 
Eu sunt reprezentantul Academiei Ro
mâne de Științe în teritoriu. Eu sunt cel 
care pune suflet și sunt și a treia gene
rație a familiei mele, care de la 1935, 
de la înființarea Parcului Național, lu
crează la instituția aceasta. Există la 
noi, la români, o vorbă: „întinde-te cât 
ți-e pătura”, că dacă te întinzi mai mult, 
pici. Trebuie făcut un management bun 
de întreținere și exploatare a acestui im
obil. La conducerea Academiei Ro
mâne de Științe este un om de mare 
valoare, care a făcut acest proiect, di
rectorul general Comei lonescu. Dânsul 
lucrează și la un alt proiect în zonă, în 
valoare de 4 milioane de euro”, a afir
mat Doru Lase.

Georgiana Giurgiu

*
Conacul General Berthe

lot va fi pentru cercetătorii Aca
demiei Române de Științe un loc 
dedicat oamenilor de știință, ur
mând să fie amenajat un centru 
de studii și cercetări. „ In incinta 
conacului vor fi amenajate labo
ratoare, săli de conferință, sală 
muzeu în memoria generalului 
și, în colaborare cu Geoparcul 
din Țara Hațegului, undeva în 
spatele conacului vom amenaja 
un muzeu în aer liber, cu ma
cheta de dinozauri în mărime 
naturală ”, a declarat Doru
Lase.

Muzeul Aurului a fost tranzactionat ’
9

de „fantome”
Partenerii care au „jon- 

lat” cu Muzeul Aurului 
din Brad au dispărut din 
peisajul cotidian. Ortodoc
șii de la „Filocalia”, cei 
care au cumpărat la preț 
de nimic clădirea muzeu
lui, sunt de negăsit, în timp 
ce firma care a gestionat 
activele societății comer-

ciale Bradmin a fost ra
diată.

Comisarii Gărzii Finan
ciare din capitală au căutat zilele 
trecute locația Centrului Ortodox 
„Filocalia” din București. în urma 
verificărilor, comisarii au constatat 
că ONG-ul care a achiziționat în 
luna august clădirea muzeului din 
Brad de la firma lichidatoare I T 
Management Advisors Timișoara 
este o structură „fantomă”, deoa-

■^-Sfântul Zilei
Sfântul loan Gură de Aur

Acest mare dascăl și luminător al lumii a fost din 
marea cetate Antiohia, născut la anul 344, din părinți drept- 
credincioși: tatăl lui se numea Secund și era căpetenia Siriei, 
iar mama sa, Antuza.

Din fragedă vârstă, a pierdut pe tatăl său, iar mama 
sa, deși era foarte tânără, își închină viața creșterii copilului 
ei. El a fost botezat la vârsta de 20 de ani și a avut parte de 
cei mai vestiți dascăli din Antiohia. îndată Sfântul arătă o 
mare dragoste către știința vorbirii și, cu nevoință se puse 
la învățătură și, cu ascuțimea minții ce avea, a deprins toată 
știința elinească. Tot așa a ajuns și la stăpânirea creștineștilor 
Scripturi având îndrumători de seamă.

Mai era în Antiohia și o casă creștinească de asceți, 
pe care o conducea un nevoitor mai în vârstă, Carterius cu 
numele, de unde Sfântul Ioan, și alți tineri ca el, dezgustați 
de o viață călduță, fără duh de jertfă, făceau legăminte as
cetice, din dragoste pentru Hristos. Era ca o mănăstire în ce- 

rece sediul consemnat în docu
mente este unul fictiv. Proprietarii 
de la adresa respectivă au spus că 
nu au văzut și nu cunosc persoana 
care administrează Centrul Orto
dox „Folocalia”. Mai mult, se pare 
că respectabilul Nick Teororeanu, 
cel ce a fost făcut cu mare pompă 
cetățean de onoare al Devei, și-a 
luat tălpășița și de la filiala de- 
veană a Centrului „Filocalia”. Se
diul devean al organizației nu este 
unul fictiv precum cel din Bucu

tate, așa că Sfântul loan își împlini 
visul său de taină, de a duce o 
vreme, o viață pustnicească. în 
munții din preajma Antiohiei, el a 
trăit, așadar, patru ani de mănăstire

cu viață de obște și doi ani de pustnicie, într-o peșteră. Deci, 
ajungând, astfel, la deprinderea vieții ascetice, Sfântul Ioan 
a fost ridicat la rânduiala clericilor de Sfântul Meletie, ar
hiepiscopul, care-1 și botezase și l-a sfințit diacon (381), iar 
Flavian, urmașul lui Meletie, l-a sfințit preot (386). în 
aceasta vreme, Sfântul Ioan a scris preafrumoasa lui carte 
“Despre preoție”, închinată prietenului său Vasilie, căutând 
să-și îndreptățească fuga lui de preoție, socotindu-se nevred
nic.

Ca preot, timp de 12 ani, a fost slujitorul și predica
torul neîntrecut al patriarhiei din Antiohia, alcătuind multe 
cuvinte de învățătură. întâmplându-se între timp, că Necta- 
rie, patriarhul Constantinopolului, a părăsit viața aceasta, 
Sfântul loan a fost chemat cu porunca împăratului Arcadie, 
ca să fie sfințit patriarh al Constantinopolului, primind hi
rotonia canonică din mâinile patriarhului Teofil al Alexan
driei, la 28 februarie 398.

rași, însă este pustiu.
Pe de altă 

parte, nici firma li
chidatoare nu o duce 
prea bine. Zilele tre

cute reprezentanții Companiei 
MINVEST Deva au constatat că 
nu au cu cine să se judece pentru 
clădirea Muzeului Aurului de la 
Brad din cauza faptului că filiala 
din Deva a firmei lichidatoare I T 
Management Advisors Timișoara 
a fost radiată de la Registrul Co
merțului încă din data de 28 iulie 
2009.

Alexandru Avram

t

Ca patriarh, Sfântul loan s-a ostenit mult cu răspân
direa credinței și convertirea la Ortodoxie a goților arieni de 
la Dunăre, cu evanghelizarea locuitorilor de la sate, cu înte
meierea de așezăminte pentru bolnavi și săraci, pentru fe
cioare și văduve. El nu a încetat nici a predica, pentru 
îndreptarea năravurilor, împotriva luxului, a lăcomiei și pen
tru Evanghelia iubirii de oameni.

Dintr-o pricină ca aceasta, după căderea de la putere 
a lui Eutropie, primul dregător al împărăției, Eudoxia împă
răteasa s-a făcut vrăjmașa Sfântului loan. Și anume, pentru 
că, răpind ea, pe nedrept, via unei văduve sărace, ce se 
numea Calitropia, Sfântul a sfatuit-o să nu țină lucrul străin 
cu sila. Și, nevrând ea să asculte de cuvintele lui, Sfântul o 
mustra și o asemăna cu Izabela și Irodiada. Iar ea s-a făcut 
cu totul fiară, și a fost izgonit Sfântul din scaun, întâi de 
dânsa, după Sinodul condus de patriarhul Teofil, care-1 sfin
țise episcop. Deci, după un timp, s-a întors Sfântul, la scau
nul său. Iar, după două luni, a fost izgonit a doua oară și 
surghiunit de împăratul, la Cucuz, în Armenia. Și, îndurând 
Sfântul multe suferințe, și-a dat cinstitul său suflet lui Dum
nezeu, la Comane, în Armenia. Ultimele sale cuvinte au fost: 
"Slavă lui Dumnezeu pentru toate"! (14 septembrie 407).
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Au fost efectuate 2.714 acțiuni de control, soldate cu aplicarea unui număr de 2.452 amenzi în valoare 
de peste 3 miliarde lei, din care a fost încasată până în prezent suma de 1,8 miliarde lei
și confiscarea de bunuri în valoare de peste 1,1 miliarde lei.

Criza economică sporește evaziunea fiscală

A murit 
intoxicat

Un bărbat de 83 de ani, 
Sabin E, din Hunedoara, a murit 
cu două seri în urmă în jurul orei 
21, intoxicat cu fumul provocat 
de un incendiu. Din primele cer
cetări ale pompierilor, se pare că 
dezastrul a fost cauzat de un con
ductor electric neizolat. Casa a 
ars în proporție de 70 la sută. 
Focul s-a extins cu repeziciune la 
acoperișul casei și la cele două 
camere făcute din chirpici și 
lemn. Ajunse la locul incendiului 
din Strada Toamnei, cele două 
echipaje de pompieri militari au 
reușit să, stingă focul în aproxi
mativ 30 de minute. Încercând să 
se salveze, bătrânul a ajuns doar 
până în pragul ușii camerei. 
Acolo a și fost găsit de către 
pompierii hunedoreni și parame- 
dicii SMURD. Omul avea arsuri 
severe la picioare, semn că încer
case să fugă din calea incendiu
lui.

Patronii au devenit mai inventivi 
în a fenta statul acum în perioada 
de criză economică. Garda Fi
nanciară a dar peste 2.000 de 
amenzi agenților economici din 
județ și a întocmit 35 de sesizări 
penale pentru evaziune fiscală de 
tip „suveică”. Micul trafic de for- 
ntieră îi pune în dificultate pe co
misari pentru că legislația este 
destul de „generoasă ” cu bișnița
rii

Comisarii Gărzii Financiare Hu
nedoara au avut mai mult de lucru anul 
acesta, comparativ cu anii precedenți, 
pentru descurajarea evaziunii fiscale. 
,.Putem spune că din cauza condițiilor 
economice generate de criză fenomenul 
evaziunii fiscale a crescut la produsele 
accizate în 2009 față de anul precedent”, 
declară Florian Șerban, comisarul șef al 
Gărzii Financiare. în această perioadă 
activitatea principală a Gărzii s-a axat pe 
controale în domeniul produselor acci
zate (țigări, băuturr, produse petroliere), 
a masei lemnoase, a achizițiilor intraco- 
munitare, precum și acțiuni specifice 
asupra transportului rutier de mărfuri și 
privind verificarea caselor de marcat și

controlul. Au fost efectuate 2.714 ac
țiuni de control, soldate cu aplicarea 
unui număr de 2.452 amenzi în valoare 
de peste 3 miliarde lei, din care a fost în
casată până în prezent suma de 1,8 mi
liarde lei și confiscarea de bunuri în 
valoare de peste 1,1 miliarde lei.

Topul activităților 
comerciale 
cu nereguli

Cei mai indisciplinați agenți eco
nomici au fost patronii firmelor din do
meniul comerțului cu amănuntul. într-un 
top al celor care încalcă regulile fiscale, 
biticarii sunt ur
mați de prestato
rii de servicii și 
de birtași, cărora 
le suflă în ceafa 
transportatorii 
de mărfuri și de 
persoane. Pentru 
nereguli privind 
casele de marcat 
au fost aplicate 
203 amenzi con
travenționale.

Achizițiile 
din Uniunea 
Europeană la control

Peste jumătate din acțiunile or
ganizate de comisarii Gărzii Financiare 
au fost orientate spre verificarea achizi
țiilor intracomunitare. Micul trafic de 
frontieră este „în floare” și foarte greu 
de ținut sub control. Piețele și târgurile 
sunt pline de negustori care vând pe sub 
mână produse alimentare, tutun sau de- 
tergenți din Ungaria. Florian Șerban 
spune că firmele mari sunt mai ușor de 
controlat pentru că importurile sunt în

registrate 
de vameși 
și pot fi 
monitori
zate la de- 
punerea 
declarații
lor fiscale, 
în schimb, 
persoanele 
fizice auto
rizate pro
fită de 
deficien

țele legislative și introduc marfa în țară 
fără o înregistreze la punctele vamale. 
Micii comercianți cumpără produse ali
mentare din străinătate, în special le
gume și fructe, pe bază de borderou, iar 
după vânzarea produselor distrug docu
mentele fiscale.

Acțiunea „Cărăușul” 
a avut succes

Comisarii Gărzii Financiare au 
organizate timp de patru luni, o acțiune 
de control la transportului ilegal de pro

Dosar penal 
pentru lovire

Ionel C., în vârstă de 40 
de ani, din municipiul Deva, s-a 
ales cu dosar penal, pentru comi
terea infracțiunii de lovire și 
amenințare. Reclamanta este o 
femeie de 49 de ani, din comuna 
Vețel, și a depus plângerea la po
liția din comuna Vețel. Ea sus
ține că în urmă cu trei zile, în 
jurul orei 19,00 mergea în satul 
Muncelul Mic împreună cu fiul 
său, în vârstă de 27 de ani. între 
acesta și Ionel C., care era beat, a 
izbucnit un conflict, motiv pentru 
care femeia a intervenit pentru a- 
și apăra fiul. Enervat, Ionel C. 
lovit-o pe femeie cu pumnii în 
cap și a amenințat-o. Pentru 
această faptă Ionel C. este cerce
tat de polițiști.

Elevii s-au jucat cu focul 
la Orăștie

A circulat 
cu autorizația 
expirată

Ieri, elevii Școlii „Dominic 
Stanca”, din Orăștie, au fost eva
cuați din cauza unui incendiu, 
care a izbucnit în jurul orei 10.45. 
Aceasta a fost doar o simulare a 
echipajelor de pompieri care au 
desfășurat o aplicație tactică. în 
exercițiu au fost implicați elevii 
școlii, pompierii și cursanți din 
toată țara, care se pregătesc în 
Centrul din Orăștie.

pentru salvări de la înălțime. Paramedi- 
cii SMURD au pornit, și ei, în ajutorul 
răniților. Dascălii au evacuat elevii din 
clase. Din păcate însă în clădire au 
rămas doi răniți. Pompierii salvatori au 
ajuns în timp util la răniți în timp ce co
legii lor se luptau să stingă focul.

Tocilarii 
sunt mai expuși 
accidentelor

Polițiștii îl cercetează pe 
loan C., de 53 de ani, din muni
cipiul Deva, pentru că în urmă cu 
două zile, în jurul orei 08.30, l-au 
surprins în trafic, pe Bulevardul 
22 Decembrie din municipiul 
Deva, conducând au autoturism 
care se afla în proprietatea sa, 
ayând autorizația de circulație 
provizorie expirată.

Maria Florescu

Sccenariul era cam așa: printr-un 
apel telefonic la serviciul 112, pompierii 
au fost solicitați să intervină pentru a 
stinge un incendiu la Școala “Dominic 
Stanca”. Focul a fost provocat de un 
scurtcircuit la o instalație electrică im
provizată. Cele două echipaje de pom
pieri militari au intervenit cu o 
autospecială și cu autoscara mecanică

Una dintre victime a fost rănită 
după ce un, raft plin cu cărți i-a căzut 
peste picioare. Victima nu a mai putut 
pleca din încăpere deoarece avea picioa
rele zdrobite. Totodată rănitul s-a into
xicat cu fumul provocat de incendiu. El 
a fost recuperat de pompieri și a fost lă
sată în grija paramedicilor SMURD. 
Cea de a doua victimă a fost transportată 

la Spitalul Municipal din 
Orăștie. Incendiul a gene
rat un accident rutier în 
care o persoană a avut ne
voie de intervenția celor de 
Ia descarcerare. Operațiu
nea de scoatere a victimei 
dintre fiarele contorsionate 
a durat 20 de minute.

Maria Florescu

duse. în acțiunea „Cărăușul” au fost 
confiscate peste 15 tone de legume și 
fructe, dar și 50 de mii de pachete de ți
gări netimbrate. în contrabanda cu al
cool s-au confiscat peste două mii de 
litri de alcool, în special din zonele ru
rale ale județului.

Activități comerciale 
cu iz penal

în urma controalelor efectuate au 
fost întocmite 35 de sesizări penale. 
Faptele de natură penală au fost comise 
în special de agenții economici care au 
achiziționat mărfuri din Uniunea Euro
peană și de patronii care operează în do
meniul produselor petroliere. Evaziunea 
fiscală se produce după metode de tip 
„suveică”. Marfa e cumpărată de la an
trepozite cu documente fiscale, apoi e 
trecută prin mai multe firme dintre care 
una este de tip „fantomă”. Firme de tip 
„fantomă” sunt acelea care fie nu-și des
fășoară activitatea la sediul declarat, fie 
administratorul nu este de găsit. „Există 
multe societăți comerciale cu comporta
ment fiscal deviant care își înregistrea 
la Registrul Comerțului sediul în diferite 
județe pe adrese fictive. Aceasta repre
zintă o carență legislativă deoarece ni
meni nu controlează existența acelui 
sediu. Soluția ar putea fi implicarea Po
liției în verificarea datelor furnizate de 
agenții economici. Desigur, firmele care 
apelează la astfel de practici pot fi acum 
date în consemn prin sistemul centrali
zat de care dispunem”, spune comisarul 
șef Florian Șerban. Comisarii Gărzii Fi
nanciare au luat „în vizor” 50 de agenți 
economici care desfășoară achiziții in
tracomunitare.

Alexandru Avram
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Un număr de 16 localități au primit 2.702.000 lei pentru realizarea unor proiecte 
în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive 
din spațiul rural pe anul2009.

Investițiile nu trebuie „ colorate” politic

Hunedoara e un județ sărac care depinde de banii Guvernului
în urma demersurilor făcute 
de prefectul de Hunedoara, 
Dorin Gligor, mai multe co
mune din județ sunt în postura 
de a începe investiții atât în 
ceea ce privește infrastructura, 
cât și în domeniul sportului. 
Un număr de 16 localități au 
primit 2.702.000 lei pentru rea
lizarea unor proiecte în cadrul 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii și a unor baze 
sportive din spațiul rural pe 
anul 2009.

t
Cei mai multi bani au ajuns în 

visteria comunelor Baru și Ilia, câte 
200.000 de lei, pentru decontarea lucră
rilor realizate la bazele sportive afîate 
în lucru. De asemenea, sume impor
tante au ajuns în comunele hunedorene 

pentru decontarea unor lucrări în in- 
.istructura rurală - apă, canalizare, 

drumuri, podețe -, în total 2.282.000 
lei. Prefectul județului Hunedoara, 
Dorin Gligor, apreciază ca fiind bine

venite sumele acordate și menționează 
că pentru alocarea acestora s-a avut în 
vedere exclusiv criterii economice.

„Am ținut seama 
de nevoile 
comunităților 
rurale”

„in momentul în care am întoc
mit proiectul de Hotărâre de Guvern nu 
am ținut seama decât de nevoile comu
nităților rurale. Nu mă interesează alte 
criterii decât cele economice. Cred că 
politizarea administrației nu face bine 
nimănui - și în principal cetățenilor. De 
fapt, puteți observa că una dintre comu
nele căreia i s-au alocat 200.000 de lei, 
Baru, este condusă de un primar libe
ral”, a declarat prefectul județului Hu
nedoara.

De asemenea, acesta explicat de 
ce unele comune au primit sume foarte 
mici, 4.000 de lei. „Nimeni nu a acordat 
acești bani pentru a persifla comunită
țile locale. Sumele respective sunt des
tinate unei prime etape de derulare a 

programelor de investiții, respectiv or
ganizării licitațiilor. Cred că 4.000 de 
lei pentru organizarea unei licitații este 
o sumă rezonabilă. După ce va fi des
emnat câștigătorul acestor licitații și vor 
începe efectiv lucrările, guvernul va 
acorda și bani pentru punerea în prac
tică a proiectelor, așa cum a acordat 
celor două comune (Baru și Ilia - n. 
red.), care sunt într-o fază mai avansată 
cu lucrările”, a explicat Dorin Gligor.

Sarmizegetusa 
a optat pentru 
finanțare mai bună

Prin același act normativ prin 
care s-au alocat fondurile pentru loca
litățile hunedorene a fost retrasă finan
țarea în valoare de 396.000 lei pentru 
proiectul „Alimentare cu apă potabilă 
în sistem centralizat a localităților Sar
mizegetusa, Breazova și Hobița Gră
diște”.

„Acești bani au fost retrași pen
tru că administrația locală din Sarmize
getusa a primit finanțare pentru aceeași 
investiție prin două programe. în aceste

condiții a fost nevoie să aleagă unul 
dintre programele de investiții, o dublă 
finanțare fiind ilegală. Primarul comu
nei Sarmizegetusa a hotărât să opteze 
pentru o altă finanțare, în valoare de 
circa 6.000.000 euro, prin măsura 322 
din cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Rurală, și să renunțe la cei 
396.0'00 primiți în baza OG 7 privind 
reabilitarea infrastructurii în mediul 
rural” a mai ținut să precizeze prefectul 
județului Hunedoara, Dorin Gligor.

Andreea Demțan

Alegeri
la Tribunalul 
Hunedoara
Ieri, în jurul prânzului la sediul Tribunalului 
Hunedoara a avut loc tragerea la sorți a preșe
dinților și vicepreședinților celor 598 de secții de 
otare din județul Hunedoara. Procedura în

‘ urma cărora sunt desemnați atât președinții sec- ~ 
țiilor de votare, cât și locțiitorii acestora este re
glementată strict de Legea nr. 370/2004 pentru 
alegerea președintelui României, cu modificările 
și completările ulterioare.

în prima fază la nivelul Prefecturii a fost stabilită 
o listă cu juriști. Absolvenții facultăților de Drept au avut 
posibilitatea să se înscrie pe această listă atât la sediul 
Prefecturii, cât și la primăriile localităților unde domi
ciliază sau își desfășoară activitatea. Dacă pe lista juriș
tilor nu s-au înscris un număr de persoane care să asigure 
ocuparea celor 1.196 de posturi de președinți și vicepre
ședinți, pe posturile rămase neocupate au fost desemnate 
persoane cu o bună reputație în comunitatea în cifre tră
iesc. Lista cu aceste persoane, conform legii, a fost în
tocmită la propunerea prefectului. în total în procedura 
tragerii la sorți au intrat un număr de peste 1.300 de per
soane. „Pentru a nu exista suspiciuni, așa cum au fost la 
alegerile anterioare, am desemnat în listă persoane care 
s-au înscris la sediul Prefecturii. Au fost suficiente aceste 
persoane astfel că nu am avut nevoie de ajutorul 
prim[riilor din localitățile județului Hunedoara. Edilii 
având apartenență politică exista rrscul declanșării unor 
dispute între diferite partide privind președinții și vice
președinții secțiilor de votare. Am vrut să evit aceste dis
pute și în consecință am propus doar persoane care au 
venit personal să se înscrie pe liste, d^ipă verificarea lor 
de către Autoritatea Electorală Permanentă așa cum pre
vede legea”, a declarat prefectul județului Hunedoara, 
Dorin Gligor.

în data de 22 noiembrie românii cu drept de vot 
sunt așteptați la birourile electorale pentru a-și alege pre- * 
ședințele pentru următorii cinci ani.

Andreea Demian

Ref: Partidul Democrat Liberal cere 
Clubului Român de Presă și societății civile re
prezentată prin ONG-uri să prezinte public un 
punct de vedere față de maniera în care doi Jur
naliști, Sorin Roșea Stănescu și Bogdan Chi- 
rieac, au procedat în cazul discuției cu 
președintele Agenției Naționale de Integritate.

în urma apariției publice a transcrierii 
unei discuții între jurnaliștii Sorin Roșea Stănescu 
și Bogdan Chirieac și președintele ANI, Cătălin 
Macovei, considerăm că se ridică o serie de între
bări legitime despre acțiunea celor doi pretinși jur
naliști independenți politic.

Deoarece cei doi jurnaliști sunt, prin me
seria lor, formatori de opinie care influențează opi
nia publică, considerăm că este normal ca oamenii 
să afle adevărul cât mai curând.

Acest caz este cea mai clară dovadă că 
împotriva membrilor PD-L și a președintelui Tra
ian Băsescu se desfășoară, de către unele trusturi 
de presă, o virulentă campanie murdară. Miza po
litică a dușmanilor președintelui Traian Băsescu 
este atât de mare încât încalcă legea, amenință, 
șantajează pentru a mai inventa un subiect de atac 
la adresa șefului statului.

Articolul din „Curentul” arată cine sunt 
criticii lui Traian Băsescu: doi pretinși jurnaliști 
independenți care comit ilegalități și practică șan-

Traian Băsescu laudă lumea Internetului
Prezent la “World Blogging 

Forum", președintele Traian Băsescu a ra
diografiat blogosfcra politică românească: 
“Aici găsim o calitate a analizei politice 
mult mai bună decât în presa scrisă, în presa 
audio sau în televiziuni. Aceasta pentru că 
lumea internetului a rămas, cel puțin de
ocamdată, mai puțin dependentă de interese 
economice sau de interese politice. în Ro
mânia putem găsi foarte mulți ziariști care 
s-au refugiat din presa scrisă în comunica
rea pc Internet, fiindu-le mai scumpă liber
tatea decât prețul pe care-1 aveau lucrând la 
ziare, care nu mai făceau deja o-politică a 
publicului, ci făceau o politică a patronu
lui”.

“Marile trusturi de presă din Româ
nia sunt trusturi de presă care au fost create 
de oameni de afaceri din cu totul alte do
menii decât presă și trusturile de presă au

început de mult deja să fie utilizate ca in
strumente de influență a deciziei politice 
sau ca instrumente de obținere a unor favo
ruri economice”, a mai afirmat președin
tele.

Traian Băsescu este dc părere că și 
Internetul. nu în totalitatea lui, ce-i drept, a 
început să intre în "jocurile marilor trusturi 
de presă”, semnalând informații lansate pe 
net, preluate dc presa scrisă și propulsate 
ulterior “la vârf de dezbatere” în diverse 
emisiuni de televiziune. Președintele a adus 
în discuție și responsabilitatea, ca ingre
dient al libertății dc exprimare: “Este esen

țial ca un utilizator de Internet să aibă și 
responsabilitatea informației pe care o pune 
în circulație. Sunt un utilizator civilizat dc 
Internet și adesea mă deranjează violența 
pe Internet. Se observă deja un început de 
lipsă dc responsabilitate”.

Comunicat de presă 
tajul și mita, asemeni milițienilor-politruci de tri- 
stă-amintire. Două unelte ale mogulilor de presă, 
cu legături în serviciile speciale, care se folosesc 
de aparența independenței și imparțialității jurna
listice pentru a subordona instituțiile statului și 
pentru a manipula opinia publică.

Partidul Democrat Liberal consideră că 
este obligatoriu ca opinia publică să afle adevărul 
despre acest caz și cu acest scop solicităm:

1. Clubului Român de Presă să investi
gheze încălcarea deontologiei jurnalistice și să pre
zinte public un punct de vedere față de maniera în 
care cei doi jurnaliști, cu antecedente grave privind 
încălcarea normelor jurnalistice, au procedat în 
cazul discuției cu președintele ANI;

2. Cerem precizări publice din partea 
ONG-urilor și a asociațiilor jurnaliștilor, legat de 
afirmațiile lui Bogdan Chirieac vizând faptul că 
este „director de ONG”.

Considerăm că organizații nonguvema- 
mentale care s-au manifestat repetat în apărarea 
valorilor libertății presei și a libertății de expri
mare, cum sunt Pro Democrația, Centrul de Re
surse Juridice, Agenția de Monitorizare a presei 
„Academia Cațavencu” sau Centrul pentru Jurna
lism Independent, sunt obligate cu două răspunsuri 
vizând:

- elucidarea rapidă a existenței unei relații 
de finanțare cu Bogdan Chirieac;

- o poziție de desolidarizare morală față 
de acțiunile celor doi pretinși jumalițti indepen
denți politic, prin care asupra instituțiilor stalului 
se exercită presiuni directe, explicite pentru impli
carea în jocul electoral.

Considerăm că ONG-urile care s-au mani
festat consecvent pentru apărarea instituțiilor sta
tului și împotriva transformării instituțiilor în arme 
politice vor avea aceeași unitate de măsură morală 
și pentru presiunile vădit politice ale celor doi mi- 
litieni-politruci pretinși jurnaliști;

1. Considerăm că se impune ca, din respect 
pentru public, cei doi formatori de opinie să-și 
asțime public statutul de susținători la Președinție 
ai acelui candidat ale cărui interese le servesc în 
această campanie electorală, atacându-1 pe Traian 
Băsescu.

2. în lipsa unei asumări publice a statutului 
de adversari politici ai lui Traian Băsescu, consi
derăm că este de obligația morală a posturilor de 
televiziune și a ziarelor care găzduiesc opiniile 
celor doi să afișeze public orientarea politică a 
celor doi pretinși jurnaliști.

Le cerem să-și asume deschis, la lumina 
zilei, interesele partizane pe care acum le ascund 
în spatele unor mărețe principii precum libertatea 
presei sau apărarea democrației.

Partidul Democrat Liberal
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Ursul Muki, sau Muki Maci, cum îi spun localnicii, este un animal prietenos,
& care trăiește lângă o pensiune din stațiunea Balvanyos și a fost găsit, alături

de sora lui, în urmă cu peste opt ani, într-o pădure.

Ursul Muki are statuie
Persoanele care l-au adoptat pe ursul Muki, 
care trăiește de peste opt ani lângă o pensiune 
din Balvanyos și a devenit atracția turistică a 
zonei, i-au comandat acestuia o statuie în mă
rime naturală, care a fost amplasată în fața 
pensiunii.

Statuia lui Muki Maci, ursul care trăiește lângă o pen
siune din stațiunea Balvanyos, comuna covăsneană Turia, a 
primit, astfel, o statuie în mărime naturală, de 1,90 metri, de 
la cei care l-au adoptat.

Ursul trăiește într-un loc special amenajat pentru el 
lângă pensiunea care se află în proprietatea actualului primar 
al comunei Turia, Daragus Attila, președintele Antrec Co- 
vasna. Daragus Attila a declarat, miercuri, că de dragul.lui 
Muki Maci a comandat statuia, care a fost amplasată în fața 
pensiunii. Potrivit sursei citate, statuia îl reprezintă pe Muki 
ridicat în două picioare, având o înălțime de 1,90 metri. Da
ragus a spus că statuia a fost adusă din Polonia și a costat 
1.800 de lei. Proprietarul pensiunii și-a exprimat îngrijorarea 
în ceea ce privește viitorul ursului, întrucât unele asociații de 
protecție a animalelor fac presiufii pentru eliberarea lui.

Ursoaica Mari a ales viața în pădure

Daragus Attila a afirmat că s-a încercat de mai multe 
ori lăsarea în libertate a ursului, însă acesta se întoarce de 
fiecare dată. Ursul Muki, sau Muki Maci, cum îi spun local
nicii, este un animal prietenos, care trăiește lângă o pensiune 
din stațiunea Balvanyos și a fost găsit, alături de sora lui, în 
urmă cu peste opt ani, într-o pădure.

Cei doi pui de la acea vreme, Mari și Muki, au fost 
hrăniți cu biberonul și au trăit într-o cușcă amenajată lângă 
o pensiune care se află în proprietatea actualului primar al 
comunei Turia, Daragus Attila.

în urmă cu peste doi ani, urșii au fost lăsați liberi, 
însă, în timp ce ursoaica Mari a ales viața în pădure, Muki s- 
a întors la locul în care a fost crescut.

între timp, el a devenit o atracție turistică în zonă, 
mascota complexului Balvanyos. Autoritățile din stațiunea 
covăsneană Balvanyos aveau chiar un proiect de înființare a 
unei grădini zoologice în localitate, pentru a-i putea oferi un 
adăpost luizMuki.

Gripa porcină creează 
panică printre vedete

t

Nicoleta Luciu este panicată din cauza virusului AH1N1. Astfel, 
artista vine la muncă, pe platourile de filmare pentru serialul de 
epocă "Aniela ", cu mască pe față.

Gripa porcină înspăimântă din ce în ce mai mulți români și acum a ajuns 
și în branșa celor din show-biz. Pe platourile de filmare de la Acasă TV deja s-a 
instalat paYiica. Mai mulți actori își iau toate măsurile necesare pentru a se proteja 
împotriva acestei pandemii.

Actrița Nicoleta Luciu este cea mai grijulie. Aceasta stă în pauzele de fil
mare cu masca pe față, de frică să nu contacteze virusul și să îl transmită fiului 
ei, Zsolt Jr. "Sunt mamă și sănătatea celui mic este cea mai importantă. Când ter
min filmările și plec spre casă, folosesc masca. Și, la primul semn de răceala, 
port masca atunci când stau lângă cel mic", a povestit Nicoleta Luciu. Alături de 
Nicoleta Luciu și colega sa de platou, Ioana Ginghină face tot posibilul să-și pro
tejeze familia de păcătosul virus. "Fiicei mele, Ruxandra, îi dau în fiecare săptă
mână oscilococcinum și vitamina C și multe mere", a declarat Ioana La rândul 
lor, Diana Dumitrescu și Adela Popescu iau vitamine ca pe bomboane și urmează 
regimuri stricte de detoxifiere, în timp ce Alina Grigore folosește un spray de
zinfectant.

MAGAZIh CO VaNZARE 
Eh GROS Șl ENDETAIL

pentru nunti botezuri seu Wte evenimente 
etectuem hvrarea directa la tocul sot*;tat

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

Celine Dion a pierdut sarcina
la patru luni
Cântăreața canadiană Celine Dion, care a 
anunțat în luna august că este însărcinată cu 
cel de-al doilea ei copil, a pierdut sarcina 
după patru luni.

Cântăreața canadiană în vârstă de 41 de ani, care 
ar fi trebuit să aibă un al doilea copil împreună cu soțul ei, 
producătorul muzical Rene Angelil, a rămas însărcinată 
apelând la fertilizarea in vitro, folosind un ovul fecundat 
care fusese congelat încă din perioada în care încerca să 
conceapă primul copil al lor, Rene-Charles, născut în 
2001.

Sarcina artistei canadiene a fost confirmată în luna 
august, de agentul de presă al cântăreței. Recent, însă, un 
membru al familiei a declarat pentru revista „In Touch”: 
"Rene și ea fac eforturi susținute pentru a avea un al doilea 
bebeluș, dar în prezent ea nu este însărcinată".

Celine Dion a luat hotărârea de a avea un al doilea 
copil în 2007, după ce a terminat seria de concerte susți
nute în Las Vegas și s-a consultat cu medicul ei, Zev Ro- 
senwaks. Celine Dion a declarat Ia începutul acestui an că

își dorea un al 
doilea copil, 
după încheierea 
turneului ei 
mondial, "Ta
king Chances". 
"Vom mai face 
o încercare 
după încheierea 
turneului meu. 
Sper să rămân 
gravidă din nou. 
Nu îmi fac prea 
multe speranțe. 
Cu toate aces
tea, am fost deja 
binecuvântați.
Am încercat șase ani pentru a-1 avea pe Rene-Charles. 
Avem deja copilul nostru minune", a declarat ea în emi
siunea găzduită de Oprah Winfrey. Rene Angelil, fostul 
manager al cântăreței canadiene, mai are trei copii din 
două căsătorii anterioare.

mailto:euroscala@yahoo.com
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Nadia a fost numită de postal ABC News și Ladies Home Journal printre cele mai importante 
o sută de femei ale secolului NX. In decembrie 2003 a apărut prima carte scrisă 
de Nadia Comăneci, "Scrisori către o tânără gimnastă ".

La multi ani, Nadia!
Cea mai cunoscută româncă, 
Nadia Comăneci a împlinit ieri 
48 de ani Celebra gimnastă s- 
a iăscut la 12 noiembrie 1961, 
la Onești. De la șase ani, 
Nadia a început să practice 
gimnastica, iar la 11 ani, a 
ocupat locul 1 în proba de indi
vidual compus a Campionate
lor naționale de juniori, dar și 
în concursul pe echipe.

Doi ani mai târziu, la Internațio
nalele României, Nadia Comăneci s-a 
dasat pe primul loc în cinci probe: in- 
ii'.^lual compus, paralele inegale, sol, 

bârnă și sărituri. în 1975, la 14 ani, 
Nadia Comăneci a ocupat primul Ioc la 
Campionatele Europene în patru probe: 
individual compus, sărituri, paralele 
inegale și bârnă, și cucerește medalia de 
argint la sol. în competiția preolimpică 
din același an, Nadia a câștigat aurul la 
individual compus și la paralele ine
gale.

„Montreal
- Olimpiada 
Nadiei Comăneci”

La Jocurile Olimpice de la Mon
treal, Nadia a devenit prima gimnastă 
din era modernă a acestui sport care a 

primit nota 10, după prestație ei la pa
ralele inegale. Până la sfârșitul compe
tiției, gimnasta din România a mai 
obținut încă șase note de zece. Nadia 
Comăneci a cucerit trei medalii de aur 
la Montreal, la individual compus, 
bârnă și paralele inegale, o medalie de 
argint pe echipe și o medalie de bronz 
la sărituri. După JO de la Montreal, 
Nadia a apărut pe copertile revistelor 
Time, Newsweek și Sport Illustrated, 
toate în aceeași săptămână.

La următoarele Jocuri Olimpice, 
în 1980, la Moscova, Nadia a cucerit 
două medalii de aur, la sărituri și sol, și 
două medalii de argint, în concursul pe 
echipe și la individual compus.

Viața 
în Statele Unite

Din 1989, Nadia a părăsit Ro
mânia, stabilindu-se în Statele Unite ale 
Americii. în 1996, Nadia Comăneci a 
intrat în Galeria "Hall of Fame" a gim
nasticii internaționale. în același an, 
Nadia s-a căsătorit cu campionul olim
pic american, Bart Connor. Nadia a fost 
numită de postul ABC News și Ladies 
Home Journal printre cele mai impor
tante o sută de femei ale secolului XX.

în decembrie 2003 a apărut prima carte 
scrisă de Nadia Comăneci, "Scrisori 
către o tânără gimnastă".

La 3 iunie 2006, Nadia a devenit 
pentru prima dată mamă. Nadia și Bart 
și-au botezat fiul Dylan Paul. Nadia 
Comăneci este implicată în mai multe 
activități de caritate. Nadia a creat în 

București un centru pentru ajutorarea 
copiilor orfani din România. în ianuarie 
2007, a fost distinsă de Comitetul 
Olimpic și Sportiv Român cu titlul de 
cea mai bună sportivă a secolului XX.

Briatore în război cu FIA
7ostul manager al echipei Re
nault, Flavio Briatore, solicită 
'aune de cel puțin un milion 
te euro de la Federația Inter
națională de Automobilism 
Fr4), ca urmare a cazului 
• .ashgate", a anunțat, joi, 
otidianul The Guardian.

peBriatore a fost suspendat 
iață din motorsport de către Consiliul 
londial al FIA, în data de 21 septem- 
rie, după scandalul privind un accident 
e la Marele Premiu al statului Singa- 
ore din 2008.

Flavio Briatore a apelat la Tri- 
tinalul de înaltă Instanță din Paris, 

care va analiza acest caz la 24 noiem
brie.

Briatore vrea, pe lângă daunele 
de cel puțin un milion de euro, anularea 
sancțiunii decise de Consiliul FIA, care 
în opinia sa nu a fost imparțial. Fostul 
oficial al echipei Renault va invoca, în 
instanță, faptul că președintele FIA, 
Max Mosley, a fost "orbit de dorința ex
cesivă de a se răzbuna" pe el.

Familia Piquet 
contra Renault

Echipa Renault a primit o sanc
țiune cu suspendare - excludere timp de 
doi ani din FI, iar fostul său manager 
Flavio Briatore a fost suspendat pe 

viață din motorsport, aceste ho- 

târâri fiind luate de Consiliul Mondial 
al FIA, în data de 21 septembrie, la 
Paris, în cazul scandalului accidentului 
provocat de Nelson Piquet jr. la Marele 
Premiu al statului Singapore din 2008. 
De asemenea, fostul director tehnic Pat 
Symonds a fost suspendat pe o perioadă 
de cinci ani. Pilotul Nelson Piquet Jr. 
nu a primit nicio sancțiune, deoarece a 
ajutat la elucidarea cazului.

Nelson Piquet Jr. și tatăl aces
tuia, triplul campion mondial Nelson 
Piquet, i-au acuzat pe directorul tehnic 
Pat Symonds și mai ales pe managerul 
echipei Renault, Flavio Briatore, că i- 
au solicitat pilotului să comită în mod 
voluntar un accident în timpul Grand 
Prix-ului statului Singapore din 2008, 
pentru a favoriza victoria coechipieru
lui său, Fernando Alonso.

Hagi din nou în Turcia
Conducerea clubului turc Ankaragucu a ajuns la un acord de prin

cipiu cu fostul tehnician al echipelor Galatasaray Istanbul și Bursaspor, 
Gheorghe Hagi, informează cotidianul Sabah."Hagi a spus «Da»", a titrat 
Sabah, care menționează că oficialii clubului din Ankara vor să îl deter
mine pe actualul tehnician, Hikmet Karaman, să renunțe la funcție. "Con
ducerea galben-albastră îl forțează pe Hikmet Karaman să renunțe la 
funcție și a găsit în România un înlocuitor. Oficialii clubului Ankaragucu 
au ajuns la un acord de principiu cu fostul, fotbalist legendar al echipei 
Galatasaray, Hagi", scrie sursa citată.

Gheorghe Hagi a evoluat la Galatasaray, în perioada 1996-2001, 
iar în sezonul 2004/2005 a antrenat echipa din Istanbul. Românul a mai 
pregătit în Turcia formația Bursaspor, în 2003.

Împreună pentru
LOCURI DE MUNCĂ SIGURE

Învingem Împreună

Mircea
Geoanâ
PREȘEDINTE
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Ministerul Educației recunoaște competențele lingvistice deja atestateprintr-un certificat Cambridge, 
IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language) și TOEIC (Test of English for International Communication). Pentru competențele digitale 
există două tipuri de certificate care se recunosc: ECDL Start și ECDL Complet.

Certificatele de competență lingvistică sau digitală înlocuiesc bacalaureatul
Elevii de clasa a Xll-a care au obținut 
deja,,pe cont propriu, certificate de 
competență lingvistică sau digitală in
ternaționale, nu trebuie să mai susțină 
aceste probe în cadrul examenului de 
bacalaureat Potrivit unui nou ordin al 
Ministerului Educației, probele de eva
luare a cunoștințelor de limbă străină și 
a competențelor digitale vor fi echiva
late cu certificatele deja obținute. Elevii 
trebuie să dovedească că au un nivel de 
competență lingvistică egal sau superior 
nivelului Bl, corespunzător Cadrului 
European, Comun de Referință pentru 
Limbi

Ministerul Educației recunoaște competențele 
lingvistice deja atestate printr-un certificat Cambridge, 
IELTS (International English Language Testing Sys
tem), TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 
și TOEIC (Test of English for International Communi
cation). Pentru competențele digitale există două tipuri 
de certificate care se recunosc: ECDL Start și ECDL 
Complet. Astfel, elevii care dețin aceste certificate nu 
vor mai suțtine proba de competențe digitale. Pe di
ploma de Bacalaureat se va nota nivelul la care elevul 
știe să utilizeze calculatorul: mediu sau avansat. Can- 
didații care solicită recunoașterea și echivalarea rezul

tatelor obținute la examenele cu recunoaștere interna
țională trebuie să depună la secretariatul unității de în
vățământ în care funcționează comisia de bacalaureat 
o cerere scrisă, însoțită de o copie legalizată a certifi
catului sau a diplomei menționate.

Cum va fi
examenul de bacalaureat

Documentele trebuie depuse în perioada 1-14 
mai pentru sesiunea de vară a examenului de bacalau
reat, respectiv 5-9 iulie pentru sesiunea de toamnă. In 
cazul în care se înregistrează întârzieri în eliberarea cer
tificatului de către instituția care administrează exame
nul respectiv, candidații pot depune, în perioada 
menționată o adeverință eliberată de respectiva 
instituție.

Elevii care dețin deja certificate de competențe 
lingvistice și digitale vor susține doar probele scrise ale 
examenului de bacalaureat. Astfel, la finalul clasei a 
Xll-a, se vor susține trei, respectiv patru probe scrise, 
în cazul elevilor care au studiat în limba maternă. Dis
ciplinele de examen vor fi limba română, o probă obli
gatorie corespunzătoare profilulai, matematică sau 
istorie, și una la alegere, în funcție de profil. La această 
ultimă probă, elevii care au absolvit un profil real vor 
putea alege între chimie, fizică, biologie și informatică, 
iar cei de la profil uman, între economie, geografie, lo
gică, psihologie și filosofie. Nota finală de bacalaureat 
va fi media aritmetică a celor trei, respectiv patru, 
probe scrise, pentru cei care au dat examen scris și în 
limba maternă

Codul Rutier s-a înrăutățitI 
în ultimii patru ani

Nou reguIameflfc^^Dvestigare 
a accidentelor și de metrou

Codul Rutier a fost înrăutățit continuu în ultimii patru 
ani, potrivit unui raportor al Comisiei Europene. De 
aproape patru ani, Codul Rutier din România a fost în
răutățit continuu, a spus avocatul Urgii Melnic, rapor
tor al Comisiei Europene pentru România pe accidente 
rutiere.

Declarația a venit în contextul în care Bucureștiul se află pe pri
mul loc în Uniunea Europeană în privința ratei evenimentelor rutiere 
soldate cu morți și răniți grav. Pentru a diminua acest fenoment, Ro
mânia trebuie să revizuiască legea rutieră, a adăugat Virgil Melnic. 
Acesta a mai spus că România nu riscă sancțiuni din partea Uniunii 
Europene din cauza numărului mare de decese înregistrat pe drumurile 
naționale.

Potrivit mai multor ONG-uri preocupate de siguranța traficului 
rutier, din 1990 și până în prezent, peste 62.000 de români au murit în 
evenimente rutiere în România.

Ministerul Transporturilor 
și Infrastructurii (MTI) a 
elaborat un Regulament de 
investigare a accidentelor și 
a incidentelor feroviare și de 
metrou, care urmează să fie 
aprobat de Guvern și care 
reglementează procedura de 
analizare a acestora.

Totodată, regulamentul defi
nește termenii de "accident", "acci
dent grav","pagube importante", 
"incident", "investigație" și "inves
tigator principal". Astfel, acciden
tele grave implică cel puțin o 
persoană decedată, vătămarea gravă 
a cel puțin cinci persoane și pagube 
importante.

Excepții 
de la „accidente” 
și „incidente”

La categoria incidente intră, 
printre altele, primirea simultană a tre
nurilor, expedieri sau plecări de trenuri 
când calea este ocupată și părăsirea 
postului de către personalul cu respon
sabilități în siguranța circulației fero
viare.

"In categoriile accidentelor sau 
incidentelor nu se încadrează situațiile 
care au condus la închiderea circulației 
feroviare, în mod accidental, din cauze 
naturale (inundații, ruperi de copaci, in
cendii, înzăpeziri, cutremure etc), de
fectarea vehiculelor feroviare din 

compunerea trenurilor, ruperea panto- 
grafului locomotivelor, ruperea trenului 
și scurgeri din conținutul vagoanelor în
cărcate cu substanțe chimice", se arată 
într-un comunicat al MTI. Centrele de 
siguranță ale operatorilor feroviari vor 
întocmi lunar, trimestrial, semestrial și 
anual o statistică a accidentelor și inci
dentelor.

Dispecerat pentru 
apeluri de urgență

Autoritatea Feroviară Română 
(AFER), ca agenție specializată de in

L

tervenție, va avea obligația să acționeze 
în cazul apelurilor de urgență, în situa
ția unui accident sau incident feroviar, 
în cadrul Autorității de Siguranță Fero
viară Română din AFER va funcț' 
un dispecerat care va prelua și trata ap - 
lurile de urgență primite prin centrul 
unic pentru apeluri de urgență - 112 
Regulamentul mai prevede că "în toate 
cazurile, traficul feroviar are prioritate 
de trecere. Este interzis să se traverseze 
calea ferată prin alt loc deeât cel ame
najat special în acest scop".
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Chacon a subliniat că pirații somalezi dețin în prezent 12 nave și echipajele aceș
ti tora, inclusiv nava spaniolă Alakrana și cei 36 de membri ai echipajului

Ucraina suspectată că va sustrage gaz de la ruși
Moscova și Viena au semnat un 
acord privind participarea Aus
triei la proiectul gazoductului 
South Stream. Acesta va permite 
livrarea gazului rusesc către 
Europa, ocolind Ucraina. Pre- 
htierul rus, Vladimir Putin, a 
avertizat că livrările către Eu
ropa vor fi oprite dacă Ucraina 
va fura din gazul destinat Uni
unii Europene.

Putin încearcă să îi convingă 
pe europeni asupra necesității unor 
rute alternative, precum Nord Stream 
și South Stream, la gazoductul care 
trece prin Ucraina. Premierul rus este 
de părere că Ucraina, care se con
fundă cu o gravă criză economică și 
se află în preajma alegerilor prezi
dențiale, va sustrage gaz. "Dacă nu 

plătesc pentru aprovizionarea cu gaz 
pentru consumul intern, nu îl vor mai 
primi. Dacă nu îl vor mai primi, este 
foarte probabil că vor încerca să sus
tragă din conducta pentru export. în
dată ce vor începe sustragerile, vom 
opri aprovizionarea. Așadar, să nu 
veniți la noi și să spuneți că este o 
problemă de încredere", a declarat 
Vladimir Putin.

Un sfert din gazul consumat 
de Uniunea Europeană este de prove
niență rusească, iar 80% din acest 
volum tranzitează Ucraina. Premierul 
ucrainean lulia Timoșenko a dat asi
gurări că Ucraina își va plăti factura 
la gaz la timp. Uniunea Europeană s- 
a confruntat la începutul anului cu o 
întrerupere îndelungată a livrărilor de 
gaz, ca urmare a disputei comerciale 
dintre Rusia și Ucraina.

[n sudul Sudanului oamenii 
mor de foame

Spania blochează porturile 
somaleze populate de pirați

Alimente aruncate din 
avion pentru cei mai să
raci oameni din lume. Se 
întâmplă în Sudan, unde 
un milion de oameni 
luptă în fiecare zi să su
praviețuiască foametei.

Avioanele aruncă zil
nic în sudul țării tone întregi 
de sorg și năut. Alimentele ar 
trebui să hrănească 300.000 
de oameni, potrivit statistici
lor. în Sudan, un milion de 
oameni trăiesc în sărăcie 
cruntă după ce au căzut 
pradă conflictelor armate 
dintre triburi și miliții. La 
acestea se adaugă deșertifi- 
carea și lipsa infratructurii.
Paradoxul face ca regiunea 

i fie extrem de bogată în petrol, neexploatabil însă din cauza conflictelor nesfârșite pentru pășuni și terenuri 
țricole dintre triburile locale.

’olonia păstrează crucifixele în școli
Liderii țărilor europene cu puternică tradiție catolică sfidează 

ciziile CEDO. După premierul italian Silvio Berlusconi, și pre- 
dintele Poloniei, Lech Kaczynski, s-a pronunțat ferm în favoarea 
strării crucifixelor în școlile țării sale.

Kaczynski, un conservator cu fervoare catolică, a spus că ni- 
îni în Polonia nu ar accepta scoaterea crucifixelor din sălile de 
îsă și că o astfel de hotărâre poate fi aplicată altundeva, nu în țara

O reacție asemănătoare a«avut, săptămâna trecută, și guver- 
1 Berlusconi, după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
cis că prezența simbolurilor religioase în școlile publice repre- 
ttă o încălcare a libertăților religioase și de exprimare. în Româ- 
t, epilogul unei controverse similare a fost că icoanele și alte 
nboluri religioase pot fi expuse în școli dacă părinții elevilor și 
jfesorii doresc acest lucru.

Spania dorește ca forțele navale ale Uniunii Europene să blo
cheze porturile din Somalia utilizate de pirații care comit ata
curi în Oceanul Indian, a anunțat ministrul spaniol al 
Apărării, Cârme Chacon.

"Spania le va propune partenerilor europeni, cu ocazia reuniu
nilor miniștrilor Apărării de luni și marți, concentrarea eforturilor mi
litare asupra blocării a trei porturi somaleze", a declarat Chacon. "Știm 
că din aceste trei porturi pleacă majoritatea, dacă nu toate,,navele pi
raților, acoperind o distanță de până la 1.850 de kilometri de coastă, 
capturând nave străine", explică ministrul. Pirații somalezi au atacat 
luni, fără succes, un petrolier sub pavilionul Hong Kong, la aproxima
tivi.850 de kilometri de coastele somaleze. Marți, două nave-cargo, 
sub pavilionul Danemarcei și Insulelor Marshall, au fost atacate tot 
fără succes. "Aceștia nu sunt pirații romantici pe care ni-i imaginăm. 
Este vorba de adevărate organizații criminale care se concentrează pe 
capturarea navelor comerciale, inclusiv cele aparținând Fondului Ali
mentar Mondial (FAO)", explică Chacon. "Desfășoară aceste activități 
pentru a obține răscumpărări și au legături cu cabinete de avocatură de 
la Londra", adaugă ministrul, subliniind că membrii comunității inter
naționale trebuie să verifice circuitul banilor ajunși la pirați.

Chacon a subliniat că pirații somalezi dețin în.prezent 12 nave 
și echipajele acestora, inclusiv nava spaniolă Alakrana și cei 36 de 
membri ai echipajului.
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cu trofee

- înainte

? (...) Delicat
Două blonde discută la o terasă.

- îl vezi pe tipul cu Trabant?
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Dicționar: Cea, Etravă, Brec, Cnut, Aida.
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ș.a.m.d.

In fire!

Vârf

în fugă

A face 
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(Continuați textul folosind soluția 
marcată cu raster)
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Din nou
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Bin Introduceți in gnla de mai sus următoarele cuvinte 
AL, ALAMĂ, AMA, AMARAT, AMARĂ, 

AVAT, CAPĂ, CATALITICE, CURĂ, 
ERATĂ, FACULTATIV, FILARMONIC, 
ILAR, IMAMI, IMAȘ, IRITA, LAPIS, 

MARI, MAT, MUT, NUCI, OCUPAT, RA, 
SĂRAC, SI, SOMAT, STIMĂ, SUCIT, 

TAVAN, TERASĂ, TJ, TIRAN, TOPITĂ, 
URAT, URI, VITALITATE.

Petru ARDELEAN - ARA

neplăcut

Nu mai 
mult

în careu!

Ima
culată

--

2 6 7 8 5 1
7 6 4

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

3 5 9 8 2
6 7 1 2 3 9

5 6 9 1 2
1 2 3 8 7 5

Viorel Naghi - Vladimiresc
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ANUNȚ PUBLIC
SC ART FOREST COMPANY SRL cu sediul 

în localitatea Petrila, str. Republicii, bl. 103 A, ap. 17, 
jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru 
eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
“Hală de producție”, situat în localitatea Petroșani, 
»-tr. Livezeni, nr. 3, jud. Hunedoara.

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

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului.

Vând/schimb Renault Megan 1,9 dci, an fa
bricație 2001, break, culoare roșie, 150.000 km, full 
option, taxe la zi, preț 4.500 euro, negociabil.

Tel. 0254.262.17, 0722.733.844.

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, 
ț Teodolite, microscoape, lunete, nivele și busole.

Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, de 
circa 65 de ani, 60 de kg, 1,60 m înălțime. Telefon 

’33.018.302, numai sâmbăta și duminica.

Servicii profesionale de curățenie:
- ourălene ce înlreiirerB zilnică
cjrâleiio q^nbralti penodică sau ocazională

- curățenie in dorntniui inausHial
- curățenie cupă construct*.amenajau renovări
- c.irâlenie In instituții sanv.re
- tjjrâlal mochete.taiKB’ii.ccr.’Dare

spălai supradelo viîrale
- curățat rereii/a-ade/rdepărța: gratitti
- curățat și dezint&tat oucatari indusiriae
- echiparea inslitațîiar c.i aazakiare și dispersare
a .'na’eiale cunsuiriablB

*
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SC CRIOT1 COMPANY SRL
TEL-FAX:0254.231 552 
MOBIL:0729.991 038 

crioti_deva(3>yahoo.com 
www.crioti.com

Mică 
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.

9

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.
9

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

numere între 36 și 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.

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 

str. Mihai Viteazu, nr.10,330091 Deva, RO
Tel. (004) 0254 205100 Fax (004) 0254 205111 

e-mail: ofTiceffideva.rosilva.ro web: http://silvahd.ro FSC

DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează în 
data de 14.12.2009, ora 12, licitație principală de tip mixt 
pentru masă lemnoasă pe picior din producția anului 2010.

Preselecția va avea loc în data de 07.12.2009, ora 15. 
Preselecția și licitația se vor desfășura ia sediul D.S.Hunedoara 
din Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10.

Volumul de masă lemnoasă pe picior care se licitează 
este de 150681 mc, din care: rășinoase - 18300 mc, fag - 
110567 mc, quercinee - 8188 mc, diverse tari - 10488 mc, di
verse moi - 3138 mc. Lista partizilor care se licitează poate fi 
consultată la sediul D.S. Hunedoara și pe internet la adresa: 
www.rosilva.ro.

După licitație, precum și în intervalul 15-31 decembrie 
2009, vor avea loc ședințe de negociere directă a masei lem
noase nevalorificată prin licitație. Condițiile de admitere la ne
gociere sunt aceleași ca la licitație.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254.205.100, 
fax: 0254.205.111.

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 ț/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:
Tel. 0771.677.031, 0730.549.659.

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.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

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

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

Se

Semnătura

TI

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție: 
Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 
și Ia cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme ia 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 publicatFln ziarul de luni.

yahoo.com
http://www.crioti.com
ofTiceffideva.rosilva.ro
http://silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
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1 REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
PAC HE 1 SERVICII CI CAZARE 3 NOPȚI
(intrare 30.12.2000 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă eu
MASĂ FESTIVĂ DE REA El ION
și CINĂ FESTIN Ă ÎN 01.01.2010
(acces gratuit la piscina și sauna interioara)

PREȚ 600 ron / pers

PACHET SERVICII RE\ El ION - fără cazare
Include MASA EF.SI'IVÂ DE REVELION 
și CINA I ESTIV A ÎN 01.01.2010

Pentru ca/are
tariful este de NO ron pers loc 
cameră zi hotelieră

PRE 1 200 roii / pers Antrenul este asigurat 
de orchestră de muzică 

și soliști vocali.

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

0254-234448, 0730-530953, 0723-011368

TRECEREA ÎN NOI L AN 
VA El NI VRCATĂ 
CE IN 1 RIAIOS 

IOC 1)1 AR I II l( II

SILVA^ 

LEMNTEX 
produce si crnercnlreazâ 

tâmplărie iii Iran tripli stratificat 
■ți ți firastre ie cea nai buri calitate, 

parchet iii Ierni ie tap, 
paltin saif ras».

s.c;.sirvA î.rM.vrrx s.r.l.
sui Chlmindiu. nr. I21D, comun» ttiirâu.
irt/faxt 035-1 50 i 02 i 22, c-mail: Kihmjfbamuri.ro

*

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

1 Hotelul poate gardul S4 tic
■ persoane In IO apartament* 
H p IO camere duble (cu doua

paturi de o persoana)
Restaurant cu meniuri akse

■ din Oucâtârlol tradiționale 
Ft fomAncsti pt Internationale

Sala de conferințe tic 49 de 
locuri, dotata cu vtdeoproMctor 
tl Internet de mare vitei A

1
j Pescuit sportiv pe lacuri eu o 

suprafață totala de peste 
100.000 de metri patrați pentru 
pescuit crap, somn ți țaiau.

Piscina acoperita cu o suprafața 
tic SOmp. Apa este incaliita 
la 30 de grade.

Pentru comrnjl Informați
Tdcfo.rne: 0254.264.Olâ Weo: www.5teau4murcsuiui.ro,

0254.264.039 Email: office-’ 5tcauarnuresutui.ro

Kihmjfbamuri.ro
http://www.5teau4murcsuiui.ro
5tcauarnuresutui.ro

