
Voi sunteți adevărata majoritate. 
In 2007 când .majoritate* a vrut U mA dea joi, românii au venit la 
vot țl vocea ior s-a fAcut auzit*. Acum, parlamentarii au format .o 
noui majoritate” Împotriva mea pentru cA eu vreau un Parlament 
mai bun, cu mai puțini parlamentari, care st lucrez* pentru oameni.
Inși, ca Președinte al României, singura majoritate de care țin cont a 
fost și va fi poporul român. Eu am fost ales de voi $i nu vA voi trAda 
nldodatâ. Voi sunteți adevărata mea majoritate!

Hunedoarei
cotidian de informații, sport, divertisment, publicitate

Miercuri, 18 noiembrie 2009, nr. 48 * * * 12 pagini - 0,7 LGI * * * te!0454 982 100.. 0354 882 101

„O picătură de suflet” pentru copiii 
Centrului de Pedagogie Curativă din Simeria

Copiii cu nevoi speciale care beneficiază dc me
tode alternative de învățământ la Centrul de Pedago
gie Curativă din Simeria au arătat în spectacolul „O 
picătură de suflet” dragostea lor pentru artă și tradi-
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Condamnați la închisoare 
cu suspendare pentru trafic cu droguri

Magistrații Tribunalului Hunedoara s-au pronunțat, 
ieri, în cauza traficanților de droguri din dosarul ..Tsu
nami”. Inculpații au primit pedepse cu închisoarea de 
la minim un an și șase luni până la trei ani.
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Curs Valutar
EL K - Euro: 4.2928
L SD - Dolarul american: 2.8811
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Biroul Electoral Județean a dat
9

verdictul: Prefectul a respectat legea
►, pag. 3

Din cuprins
O Dacia pe mâna 

lui Alain Prost
12

Băsescu: „Să investim 
în inteligență, agricultură 
și turism” Q pag. 5

Sfântul mucenic Platon

Q pag-3

► Pădurenii vor avea drumuri
Proiectul presupune reabilitarea a 30,28 ki

lometri de drum județean. Președintele Consi
liului Județean Hunedoara, Mircea loan Moloț, 
a anunțat public că pregătește terenul pentru 
viitoarea licitație astfel încât să câștige „cel 
mai bun”, înlăturându-sc societățile care pro
movează propuneri considerate a fi neserioase.

► PW'J

* Editorial
de Volodia Macovei

Niște purici 
ratați!

“Se poate face un circ cu purici. Puricii 
trebuie dresați, primul lucru care trebuie făcut 
este să se obțină ca puricii să nu mai sară. Cum 
se ajunge aici? Se pun puricii sub un pahar. Puri
cii încearcă să sară, se lovesc de sticlă, cad la loc. 
Dintr-un anumit moment, ei nu mai sar. Paharul 
poate fi ridicat. Și iată-i pe purici avansând încet, 
prostiți; ei pot fi împinși cu degetul, se poate sufla 
peste ei, nu mai sar. "

Eugen Lovinescu

Dacă nu am fi prea prostiți de faptul că 
în fiecare zi ne declarăm mai liberi, pe când, în 
realitate, suntem mai legați de poveștile tâmpe 
care ne aburesc în mediul informațional, poate 
am reuși să găsim timpul necesar de a judeca de 
ce nici măcar circul din care facem parte nu mai- 
este de calitate. Și de ce nu ne supără asta!

Să fi ajuns cu toții atât de prăpădiți încât 
politicienii, comentatorii zilei, filosofii acestui 
timp inert să nu mai considere necesar să ne 
ofere un spectacol de calitate în arena manipu
lării? Atât vom fi ajuns de lipsiți de reacție încât 
niciunul dintre cei ce ne mint să nu mai simtă 
nevoia să ne mintă elegant, subtil, fin? Suntem 
atât de prăpădiți de soartă încât pur și simplu 
nici măcar nu ne mai punem întrebări asupra lu
crurilor pe care le înghițim?

Judecând discursurile politice, furibunda 
dispută media fără de sfârșit, valul de macula

tură ce ne este prea des vârât sub nas, judecând 
acestea cu fruntea măcar puțin ridicată din 
noroi, am vedea cum suntem tratați fără pic de 
respect și ne-a dispărut și cheful amărât de a 
contrazice, de a ne împotrivi dresorilor colec
tivi ... care nici măcar nu ne mai dau bucățica de 
zahăr ca premiu; ci doar ghionturi. Dacă X 
spune că un lucru e bun, am învățat că e mai 
bine să spunem și noi la fel. Dacă mâine spune 
că nu e bun, așa vom crede și noi. Și atitudinea 
asta ne transformă într-un soi de purici precum 
aceia despre care vorbește Lovinescu: debuso- 
lați, deziluzionați, fâră voință, fără putință, fără 
mândrie, fără gând... doar cu un amar și leșinat 
târâș prin viață. Niște bieți purici ratați, aștep
tând poate ne pune cineva sub fund arcurile 
uneia sau alteia dintre minciunile colective și, 
țopăind bezmetic, să ne credem păsări călătoare 
și spirite subțiri!
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Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

A
ReteNmilei
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Piept de pui 
cu mazăre

Ingrediente:

4 piepți de pui, 1 kg mazăre, 1 
ceapă roșie, 1 legătură mărar, 1 
cutie roșii tocate, sare, piper proas
păt măcinat, mărar uscat, mentă 
uscată.

Mod de preparare:

Spălăm bine pieptul de pui și îl 
tăiem în cubulețe. Punem într-o 
crăticioară 2 linguri de ulei din 
sâmburi de struguri și după ce s-a 
încins punem bucățelele de piept și 
le prăjim puțin, amestecând con
tinuu ca să nu se prindă. întot
deauna, carnea de pui își lasă 
zeamă, de aceea punem și o ceapă 
roșie să se călească un pic împre
ună cu carnea și o ținem între 5 și 
7 minute. După ce s-a prăjit puiul 
punem și mazărea, le mai lăsăm 10 
minute pe foc după care le băgăm 
la cuptor pentru 60 de minute, 
înainte de a închide focul la cuptor, 
cu 10 minute, scoatem crăticioara 
și punem și cutia de roșii tocate în 
sos peste mazăre și mai lăsăm 
focul aprins încă 10 minute.

Poftă bună?

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 4 10

Petroșani: 4 10

Hunedoara: 5 11

Hațeg: 6 10

Brad: 6 11

Orăștie: 5 12

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 3 4

Petroșani: 4 5

Hunedoara: 4 5

Hațeg: 4 5

Brad: 5 8

Orăștie: 4 7
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► HOROSCOP
Sțtuația bancară nu este tocmai roz. Se poate să ai astăzi câteva 

surprize neplăcute. Fii prevăzător. Relația de cuplu este aducă
toare de satisfacții. Dacă ai întâlnit pe cineva de curând, noua re
lație devine din ce în ce mai promițătoare, mai ales dacă lași 
trecutul în urmă și privești numai spre prezent și viitor.

Vă recomandăm să amânați întâlnirile de afaceri, pentru că nu 
sunteți în cea mai bună formă la capitolul comunicare. Este indicat 
să evitați deciziile importante, mai ales la locul de muncă. Spre 
seară, este posibil să vă pregătiți pentru o călătorie în interes per
sonal. Fiți mai atent la problemele familiei!

Când crezi cu toată ființa în ceva, îți exprimi punctul de vedere 
chiar dacă acest lucru alarmează pe toată lumea și chiar dacă pro
voci discuții. Unii te admiră pentru curajul tău. In viața personală 
simți nevoia de mai multă libertate și responsabilitățile familiale te 
apasă. Poți însă să fii suficient de abil pentru a rezolva totul intr- 
un mod amiabil.

Ești un pic cam agitat la serviciu. Trebuie să te organizezi bine și 
să te folosești de intuiție. Ai șanse să depășești situațiile dificile de
oarece ești combativ, in timpul liber, ai putea să duci la capăt pla
nurile legate de casă, ridicând astfel gradul de confort.

Ai o mulțime de idei de proiecte în cap, însă nu trebuie să gră
bești lucrurile. Ocupă-te de sarcinile care nu suferă amânare și 
pregătește-ți terenul de acțiune. In plan financiar situația este 
bună. Iți intră ceva bani în cont și ai posibilitatea să-ți crești veni
turile.

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

A.

In loc să te miști de colo-colo, ar fi mai avantajos pentru tine 
dacă te-ai concentra pe un singur lucru deodată și l-ai duce la bi 
sfârșit, astfel încât să nu mai fie nevoie să revii asupra lui. Cu cât 
vei termina mai repede treaba, cu atât te vei putea distra mai mult.

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

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

Astăzi vrei cu tot dinadinsul să fii la lumina rampei. Te îngrijești, 
te aranjezi și îți pregătești armele de seducție. Buna dispoziție, su
râsul, farmecul și strălucirea ta vor face destule victime. In plan 
profesional, ești interesat să începi o activitate nouă, care să-ți 
ofere un alt fel de experiență decât cea obișnuită.

Amplasarea 
radarelor

Este o zi bună în plan profesional, deoarece reușești să te faci re
marcat. Trebuie însă să dai mereu dovada de seriozitate, pentru că 
gesturile tale să nu fie interpretate greșit. Acasă, te bucuri de multă 
afecțiune din partea celor dragi. Se poate ca în urma activității in
tense din ultima vreme să acumulezi multă oboseală nervoasă.

Ți-ai dori să pui cărțile pe față și să spui ceea ce ai pe suflet. O 
rudă te nemulțumește din cauză că-ți răpește cumva libertatea de 
mișcare. Pe de altă parte, detești scenele și vrei să eviți cu orice 
preț să afle toată lumea de disputa voastră.

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 7 Simeria - Simeria 
Veche - Spini

► DN 7 Spini - Orăștie

► DN 7 Orăștie - Halta 
Geoagiu - Izvorul Rece

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Burjuc-Zam

► Vulcan pe DN 66A și B-. 
dul Mihai Viteazu

Bancurile zilei
Un cetățean merge la casa de bilete 

a aeroprtului J.F.K.. și îi spune domniței 
de acolo:

- Un bilet până la Pentagon aș dori 
și eu, vă rog!

- Păi, stimabile, avionul ăsta nu 
merge la Pentagon...

- Pe pariu?
© © ©

într-un castel medieval, ghidul îi 
conduce pe turiști pe niște scări întor
tocheate, coborând tot mai jos și mai 
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jos.
Undeva, la capătul labirintului, 

apare o ușă pe care scrie "Camera de 
tortură". Intră cu toții; înăuntru o mul
țime de schelete, unele mai noi, altele 
mai vechi... Turiștii întreabă:

- Ale cui sunt rămășițele?
Ghidul răspunde:
- Legenda spune că aici și-au găsit 

sfârșitul turiștii care n-au dat bacșiș ghi
dului... dar asta este doar o legendă...

© © ©

Un sinucigaș masochist:
- Dați-mi o lamă, vena o am eu!

© © ©

Om de știință renumit. Vin niște 
oaspeți în vizită. Când intră în cameră, 
observă că deasupra patului are o pot
coavă.

- Cum se întâmplă așa ceva? Doar 
nu sunteti superstițios?

- Nicidecum, dar mi-a zis cineva că 
îi ajută și pe cei care nu cred în super
stiții.

0354 882100,
0354 882101
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O fetiță de cinci ani răspunde la ușa 
apartamentului poștașului care a adus o 
telegramă.

- Tatăl tău nu este acasă?
- Nu. Este la spital și face.o apen- 

dictomie...
- Vai, dar la vârsta ta cunoști cuvinte 

așa de grele? Ai idee ce înseamnă cu
vântul ăsta?

- Da. 1000 de dolari.

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. 1, Ap. 1

mailto:marcel.m.bot@gmail.com
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“Contestațiile reprezintă modul în care unele partide înțeleg lupta electorală.
Conducerea PSD a declarat că a trimis Prefecturii o listă cu 1200 de simpatizanți Ar fi util 
să facă o statistică să vedem câți dintre aceștia se regăsesc pe lista cu președinți și locțiitori.” 

cj> Dorin Gligor

Biroul Electoral Județean a dat verdictul:
9

Prefectul a respectat legea
Toate contestațiile depuse la 
Biroul Electoral Județean 
(BEJ), împotriva prefectului 
județului Hunedoara s-au do
vedit nefondate. După tragerea 
la sorți a președinților birouri
lor electorale ale secțiilor de 
votare și a locțiitorilor acestora 
reprezentanții PSD și cei ai 
PNL au depus la BEJ două re- 
clamații în care l-au acuzat pe 
prefectul Dorin Gligor de ne- 
respectarea legii. La rândul 
său Gligor a catalogat acțiu
nea celor două partide ca fiind 
una strict electorală și a men
ționat că Instituția Prefectului 
nu se va antrena în niciun fel 
de dispută politică sau electo
rală.

Reprezentanții PSD și PNL l-au 
reclamat la BEJ că prefectul județului 
Hunedoara ar fi numit la conducerea 
secțiilor de votare membri și apropiați 
ai PD-L, în condițiile în care cu câteva 
ore înainte de depunerea contestației 

• conducerea PSD a recunoscut că pe lis
tele prefecturii se regăseau nu mai puțin 
de 1200 de simpatizanți ai partidului cu 
trei trandafiri. BEJ Hunedoara a respins 
sesizarea PNL, iar cea înaintată de către 
Alianța PSD + PC a fost admisă doar 
parțial, în sensul că prefectul Dorin Gli
gor a fost exonerat de orice vină, dar a 
fost sesizat Inspectoratul Județean de 

Poliție Hunedoara (IJP) pentru a veri
fica acuzațiile de fals în declarații pen
tru persoanele care au susținut, pe 
proprie răspundere că nu fac parte din 
vreun partid politic, pentru a putea 
ocupa funcția de președinte sau locțiitor 
într-o secție de votare de pe raza jude
țului Hunedoara.

Prefectul nu intră 
în jocuri electorale

Prefectul județului Hunedoara, 
Dorin Gligor a precizat că nu dorește să 
intre în dispute politice și că de fapt 
contestațiile depuse de cele două par
tide la BEJ sunt demersuri strict electo
rale. „Contestațiile reprezintă modul în 
care unele partide înțeleg lupta electo
rală. Conducerea PSD a declarat că a 
trimis Prefecturii o listă cu 1200 de 
simpatizanți. Ar fi util să facă o statis
tică să vedem câți dintre aceștia se re
găsesc pe lista cu președinți și locțiitori. 
In ceea ce îi privește pe cei care au dat 
declarații pe proprie răspundere că nu 
fac parte dintr-un partid politic, aceasta 
este doar problema lor. Ei și-au asumat 
un risc, iar dacă organele abilitate vor 
stabili contrariul a ceea ce au declarat 
vor trebui să suporte consecințele”, a 
spus Dorin Gligor.

Unde-i lege 
nu-i tocmeală

Conform legii, președinții bi
rourilor electorale ale secțiilor de votare 
sunt desemnați prin tragere la sorți, pe 

funcții, dintre juriștii existenți în județ. 
In cazul în care numărul juriștilor este 
insuficient, listele sunt completate, la 
propunerea prefectului, cu persoane cu 
o reputație bună în localitate. La nivelul 
județului Hunedoara a fost necesar un 
număr de 1366 persoane pentru cele 
598 de secții de votare, numărul respec
tiv cuprinzând și procentul de 10% re
zervă la dispoziția biroului electoral 
județean Hunedoara pentru eventuale 
înlocuiri. în lista de juriști întocmită de 
Președintele Tribunalului Hunedoara și 
prefect au fost înscrise 295 de persoane. 
Această listă a fost întocmită după ce 
Prefectura Hunedoara a trimis adrese 
către Baroul Hunedoara și Colegiul 
Consilierilor Juridici Hunedoara prin 
care a solicitat sprijinul pentru identifi
carea persoanelor cu studii juridice dor
nice să facă parte dintre președinții 
birourilor electorale ale secțiilor de vo
tare și locțiitorii acestora. Pentru com
pletarea numărului de președinți și 
locțiitori la birourile electorale s-a pro
cedat conform Art 712, alin (5), din 
Legea nr. 370 din 20 septembrie 2004 
pentru alegerea președintelui României, 
cu modificările și completările ulte
rioare care prevede că: „în cazul în 
care numărul juriștilor este insuficient, 
listele vor fi completate, la propunerea 
prefectului, cu persoane cu o reputație 
bună în localitate, care îndeplinesc con
dițiile prevăzute la art. 74 alin (2)”. 
Pentru completarea listei cu potențialii 
președinți sau locțiitori a fost necesară 
desemnarea a 1071 de persoane care nu 
au studii juridice, dar au o reputație 
bună îp comunitățile în care trăiesc.

Multi primari au 
confundat legea

Nemulțumirile legate de desem
narea președinților birourilor electorale 
ale secțiilor de votare și locțiitorilor 
acestora au venit în special din partea 
primarilor obișnuiți să-și numească în 
aceste funcții oameni de încredere, în 
mare parte angajați din administrația 
publică sau chiar rude apropiate. în rea
litate edilii confundă Legea 67/2004 
pentru alegerile locale cu Legea 
370/2004 pentru alegerea președintelui 

României. Dacă în cazul alegerilor 1 
cale legea prevede că lista cu juriști 
alte persoane este întocmită de prefe 
doar pe baza propunerilor primarilor, 
cazul alegerilor prezidențiale și pari 
mentare se prevede că lista cu președi 
ții birourilor electorale ale secțiilor < 
votare este întocmită de prefect îr 
preună cu președintele tribunaluli 
pentru absolvenții de studii juridice 
numai de prefect, pentru persoanele < 
altă specializare. în aceste condiții pi 
fectul ne fiind obligat să țină cont < 
propunerile venite de la primari.

Cătălin Rișcu\

Pădurenii vor avea drumuri
Proiectul de modernizare a dru
mului județean ce leagă localită
țile Teliucu Inferior, Toplița, 
Dăbâca, Hășdău, Lunca Cernii 
de Sus și Gura Bordului a fost 
prezentat în cadrul unei confe
rințe de presă susținută, ieri, con
ducerea Consiliului Județean 
Hunedoara împreună cu directo
rul general al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Vest (ADR 
Vest), Sorin Maxim. Proiectul 
presupune reabilitarea a 30,28 ki
lometri de drum județean, lărgi
rea părții carosabile până la 6 -^Sfântul Zilei
Sfântul mucenic Platon

Acesta era din țara Galatiei, din ceta
tea Ancira, frate cu Mucenicul Antioh, năs
cut din părinți creștini și crescut în dreapta 
credință. Deși tânăr cu anii, ca înțelepciune 
era bătrân și propovăduia pe Hristos cu în
drăzneală, în mijlocul închinătorilor de idoli. 
Pentru aceasta a fost prins de necredincioși 
și adus la judecată înaintea dregătorului

Agripin. Deci, acesta 
auzind pe Sfâhtul că nu 
se închină zeilor, îndată 
a rânduit 12 slujitori de 

l-au bătut fără milă, pe rând. Iar bunul păti- 
mitor nu a ostenit, răbdând și mărturisind pe 
Domnul Său Hristos. L-au întins apoi pe un 
pat de aramă ars în foc, bătându-1 iarăși cu 
toiege și l-au ars cu măciuci de fier înroșit în 
foc, la subsuori și pe coaste, dar, când l-au 
pogorât de pe pat, au aflat tot trupul lui în

treg și sănătos, neavând nici urmă de rană, 
încât toți ziceau: "Cu adevărat mare este 
Dumnezeul creștinilor".

Chinuitorul a poruncit atunci să ju
poaie pe Sfânt și i-au scos fâșii de piele de 
pe spinare, în chip de curele, și i-au frecat 
carnea și coastele cu țesala, până ce cădea 
carnea de pe oasele lui. Și dregătorul, văzând 
că nu poate cu nimic întoarce pe Platon de 
la Hristos, a hotărât să-l taie cu sabia, și 
atunci i-au tăiat capul.

metri, construirea și repararea de 
podețe, executarea de marcaj# și 
plantarea de arbori pe marginea 
drumului

Lucrările, finanțate prin Progra
mul Operațional Regional 2007 - 2013 
(POR 2007 - 2013) sunt în valoare de 
peste 105 milioane lei *(20,5 milioane 
euro), sumă nerambursabilă, la care se 
adaugă finanțarea de 2 % reprezentând 
contribuția CJ Hunedoara. Un avantaj 
este și faptul că 30 la sută din valoarea 
proiectului va fi disponibilă în avans, ast
fel încât începerea lucrării să nu treneze 
din lipsa fondurilor. Durata de execuție a 
lucrării este de 39 de luni. Contractul a 

fost semnat în cursul săptămânii trecute, 
iar în acest moment se pregătește dosarul 
pentru lansarea licitației publice.

Potrivit declarațiilor făcute de 
președintele Consiliului Județean Hune
doara, avantajele realizării acestui proiect 

sunt considerabile, începând de la îmbu
nătățirea rețelei de transport, facilitarea 
schimbului de mărfuri, creșterea mobili
tății forței de muncă și dezvoltarea turis
mului în zonă. Obținerea finanțării pentru 
acest proiect reprezintă o importantă rea

lizare Consiliului Județean Hunedoai 
deoarece suma contractată, alături de ai 
finanțări cu valoare mai mică, plasea 
județul Hunedoara pe primul loc din R 
giunea Vest în ceea ce privește absorbț 
de fonduri europene nerambursabile. P 
trivit președintelui CJ Hunedoara, din t 
talul de 88,84 milioane euro aloca 
pentru „îmbunătățirea structurii de trar 
port regionale și locale”, în cadrul AE 
Vest, județul Hunedoara a depus proiet 
în valoare de 90,82 milioane euro și 
atras finanțare de 29,81 milioane euro, 
mult peste fondurile obținute de celela 
județe componente ale regiunii, respec 
Arad, Caraș - Severin și Timiș.

Licitația
5

va fi selectivă

Președintele CJ Hunedoara 
anunțat public că pregătește terenul pe 
tru viitoarea licitație astfel încât să câști 
„cel mai bun”, înlăturându-se societăț 
care promovează propuneri considerați 
fi neserioase. „Țin să atenționez firmi 
care deși știu că nu au nici 6 șansă sau 
plasează pe ultimul loc la licitație, v 
face contestații, că vor fi acționate în i 
stanță chiar de către noi pentru acei, 
practici”, a adăugat președintele Con: 
liului Județean Hunedoara. Lucrările 
urma șă înceapă în priiiiăvara anului v 
lor, îndată ce vremea va fi favorabilă.

Cătălin Rișcu
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Copiii Centrului de Pedagogie Curativă au prezentat o scenetă de teatru, au cântat 
& melodii din folclorul românesc și au dansat pe ritmuri tradiționale...

„O picătură de suflet” pentru copiii 
Centrului de Pedagogie Curativă din Simeria

dăunează grav 
libertății

O femeie a fost prinsă de 
agenții de pază, în timp ce fura 
produse alimentare de pe raftul 
unui supermarket din municipiul 
Deva.

Supraveghetorii au anunțat 
Poliția.

Femeia a furat alimente în va
loare de 42 de lei. Polițiștii i-au 
întocmit Florinei C. dosar de cer
cetare penală pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat.

Prejudiciul a fost recuperat în 
totalitate.

Ieri, un bărbat a furat produse 
de pe vitrina frigorifică situată în 
fața unui magazin de pe Aleea In
dependenței, din municipiul 
Deva.

Alexandru K., în vârstă de 23 
de ani, a furat produse în valoare 
de 40 de lei.

Sesizați de vânzătoare, poliți
știi de la Biroul de Ordine Pu
blică Urbană Deva l-au prins pe 
infractor cu bunurile furate asu
pra sa, la mică distanță de locul 
faptei.

Tânărul nu este la prima faptă 
de acest gen, având antecedente 
penale.

El este acum cercetat pentru 
furt calificat.

Polițiștii au mai 
„recoltat” 
un penal 
de pe drumuri

Un infractor care a fugit de 
pedeapsă a fost prins în urmă cu 
două zile de o echipă a Poliției 
Municipiului Vulcan.

Viorel L., de 23 de ani, a fost 
prins de polițiști pe Strada N. Ti- 
tulescu din Vulcan și trimis să își 
ispășească pedeapsa în Peniten
ciarul de Maximă Siguranță 
Aiud, din județul Alba.

Tânărul a fost condamnat de 
Judecătoria Petroșani la trei ani și 
șase luni de închisoare pentru co
miterea infracțiunii de conducere 
a unui autovehicul fără a avea 
permis de conducere și pentru 
tentativă de furt calificat.

Copiii cu nevoi speciale care 
beneficiază de metode alterna
tive de învățământ la Centrul 
de Pedagogie Curativă din Si
meria au arătat în spectacolul 
„Opicătură de suflet” dragos
tea lor pentru artă și tradiție. 
Alături de cadrele didactice 
care îi ajută să descopere, zi de 
zi, noi orizonturi ale cunoaște
rii, elevii Centrului au impre
sionat publicul prin 
naturalețea cu care și-au pre
zentat programul artistic. 
Spectacolul a avut loc în sala 
mică a Casei de Cultură „Dră- 
gan Muntean ”, din Deva.

Ziua de 16 noiembrie a fost 
declarată ca „ziua internațională a 
toleranței”, fapt pentru care organi
zatorii au dorit să atragă atenția 
hunedorenilor asupra copiilor care 
au nevoie de un sprijin suplimentar 
pentru a avea o viață normală și 
pentru a-i putea ajuta să-și dezvolte

abilitățile. „Prin acest spectacol și 
cu obiectele confecționate de elevii 
Centrului de Pedagogie Curativă 
expuse spre vânzare pe holul Casei 
de Cultură arătăm celor prezenți că 
acești copii pot mai mult decât s-ar 
fi așteptat mulți și că eforturile 
cadrelor didactice specializate în 
învățământul alternativ au rezultate 
benefice. Banii care vom reuși să-i 
adunăm din vânzarea obiectelor și 
din donații ne vor ajuta enorm pen
tru activitățile extracuriculare ex
trem de importante pentru acești 
copii și la achiziționarea manualelor 
speciale pe care nu le găsim în 
România”, a afirmat directorul ad
junct al C.P.C. Simeria, Monica 
Cocu.

Copiii cu nevoi 
speciale adoră 
activitățile artistice

Copiii Centrului de Pedagogie 
Curativă au prezentat o scenetă de

Condamnați la închisoare
*

cu suspendare pentru trafic
cu droguri
Magistrații Tribunalului 
Hunedoara s-au pronun
țat, ieri, în cauza trafican- 
ților de droguri din dosarul

Rănită grav 
din neatenție

O femeie a fost grav rănită 
după ce a fost acroșată de un au
toturism.

Accidentul s-a produs din 
cauza șoferului Bogdan I., de 24 
de ani, ti in Leșnic, care nu s-a 
asigurat în timp ce manevra au
toturismul pe Strada Nicolae Băl- 
cescu, din municipiul Deva.

In momentul accidentului 
victima. Sofia S., era angajată în 
traversarea străzii.

Maria Florescu

„ Tsunami”. Inculpații au pri
mit pedepse cu închisoarea de 
la minim un an și șase luni 
până la trei ani, în funcție de 
gravitatea faptelor pe care le- 
au săvârșit. Traficanții și con
sumatorii de droguri nu vor 
ajunge după gratii pentru că 
pedeapsa cu închisoarea este 
cu „suspendare”.

Pentru unii dintre cei condamnați 
s-a menținut măsura preventivă de a nu 
părăsi țara, precum și obligația de a 
achita cheltuieli judiciare către stat. 
Reamintim că polițiștii din cadrul 
Biroului Teritorial Hunedoara al 
Brigăzii de Combatere a Criminalității 
Organizate Alba-Iulia al DI1COT au de
scins în urmă cu o lună, în mai multe 
locații din Deva, Hunedoara și Simeria. 
Atunci ei au arestat preventiv 14 per
soane pentru deținere și trafic de 
droguri.

Poliția acuză, legea 
condamnă 
„cu suspendarea” 
pedepsei

Pentru șase membri ai rețelei din
tre cei prinși în urmă cu o lună, polițiștii 
au propus arestul preventiv. Tot în urma 
descinderii au fost confiscate diferite 
sume de bani provenite în urma traficu
lui de droguri, minicântare electronice 
de mare precizie, dispozitive artizanale 
pentru consum și resturi ale unor țigări 
confecționate artizanal, precum și 
diferite substanțe sub formă de masă 
vegetală din care se extrage marijuana 
și hq^iș. în această operațiune o parte 
dintre cei cercetați au fost identificați 
ca făcând parte din Dosarul Tsunami, 
instrumentat anul trecut, când polițiștii 
au prins un grup de 19 persoane din, 
care au fost arestate 17 pentru trafic și 
consum de droguri. Și atunci instanța a 
hotărât eliberarea acestora.

Maria Florescu

teatru, au cântat melodii din fol
clorul românesc și au dansat pe rit-' 
muri tradiționale foarte cunoscute, 
printre care și „Ciuleandra”, respec
tând conduita unor dansatori cu 
experiență chiar dacă unii dintre ei 
suferă de hipoacuzie.

Reprezentanții 
folcorului românesc 
•au spus „DA”

în cinstea zilei internaționale a 
toleranței și din dorința de a ajuta 
Centrul de Pedagogie Curativă din 
Simeria, câțiva dintre reprezentanții 
folclorului românesc au spus „da” 
invitației la eveniment. Astfel, 
Daniela Tărnăuceanu, Valerica

Ianoși Marian, Cristian Fodor, 
membrii Ansamblului „îngerașii”, 
din Călan, al cărui coordonator este 
Violeta Deminescu, elevii Școlii 
Waldorf din Simeria împreună ci 
profesorul Alin Ciuraliu, dansatorii 
Ansamblului folcloric
„Pădureanca”, din Deva, și Lena 
Miclăuș alături de orchestră și soțul 
ei Septimiu Marișca, au oferit prin 
cântecele lor „O picătură de suflet” 
celor prezenți în sala de spectacol. 
Au felicitat elevii Centrului de Ped
agogie Curativă din Simeria și pro
fesorii acestora pentru modul lor de 
aplicare a pedagogiei curative prin 
intermediul activităților artistice și 
plastice.

Georgiana Giurgiu



“în loc să spun public că există riscuri pentru PNL și pentru Alianță,
am ales alt drum și, cu o lună înainte să se anunțe formarea PL-D,

& l-am invitat pe premierul Tăriceanu, care era și președintele partidu
lui, la o discuție și i-am cerut să fie însoțit cel puțin de cinci oameni. ”

_______________________________________________________________________________________  Miercuii, 18 noiembrie 2009

Publicitate electorală 5

Am spus atunci: "E bine că pleacă din CSAT!"
Traian Băsescu a avut și o reacție le
gată de vizita neoficială a lui Mircea 
Geoană la Moscova, din aprilie 2009. 
„Nu putea să facă propria lui politică, 
dacă se ducea-cinstit la Moscova, nu 
poți să fii vicepreședinte CSAT și să 
pleci la întâlniri organizate de nu știu 
ce oameni la Moscova, fără ca tfiăcar 
să îl informezi pe președintele CSAT- 
ului”, este de părere președintele Bă- 
sescu.

Radu Moraru: Am văzul pe Hot- 
News, și HotNews pentru mine e un 
reper in presa românească, că ar fi fost 
plecat....

Traian Băsescu: Unul din reperele 
care au rămas.

Radu Moraru: Că Mircea 
Geoană ar fi fost plecat din țară la 
Moscova. Sigur au fost și niște specu
lații date apoi de alți oameni politici pe 
piață, mă refer aici la Crin Antonescu, 
că ar fi primit un sprijin economic. Au 
spus-o și alții, dar nu... Știrea e că a fost 
la Moscova. Aveați informația asta ca 
șef al CSAT? Trebuia sau nu era oblig
atoriu, dacă e o vizită privată?

Traian Băsescu: Nu pot decât să 
vă confirm că a fost la Moscova. O să-i

Să investim în inteligență, agricultură și turism
Președintele Traian Băsescu a ex
plicat românilor de ce a venit vre
mea să pariem pe 3 valori: 
inteligența românească, agricul
tura și turismul. Și a adus și ar
gumente pentru aceste priorități

Radu Moraru: Domnule președ
inte, aveți șanse mari să fiți președin
tele României pentru încă un mandat 
de 5 ani sau patru, că ați zis că cedați 
un an din mandatul dumneavoastră. Ce 
î propuneți să faceți în acești cinci 

ini?
Traian Băsescu: Domnule 

Moraru, cu prioritate ceea ce am 
promis în 2004 și n-am reușit să fac în 
2005, crezând că este mai ușor să 
schimbi România decât este în realitate. 
Deci, prioritatea zero este modern
izarea statului român, care a început cu 
noua lege a salarizării, cu desființarea 
a 112 agenții, cu noua lege a pensiilor, 
cu noua lege a educației naționale. Ne 
trebuie o nouă lege a sănătății, care să 
pună sistemul de sănătate la dispoziția 
cetățenilor, și nu invers. Dar esența 
modernizării, în interiorul modernizării 
statului, este modernizarea Parlamen
tului, lucru pentru care am emis decre
tul de organizare a referendumului 
pentru Parlament unicameral și reduc
erea numărului de parlamentari. Dacă 
românii spun "Da" pe 22 la ambele în
trebări, atunci se începe și reforma in
stituțiilor politice. Al doilea lucru: 
trebuie să ne trezim din neglijarea agri
culturii. Am fost și eu un timp în 
această capcană a socotelilor contabile 
care se fac și la Bruxelles, nu numai 
aici - că de asta se tot aude de reducere» 
subvențiilor la agricultură - în care 
privim câți bani băgăm în agricultură la 
subvenții și ne uităm că are o con
tribuție în P1B de 4%-6% pe an. Dar nu 
se face treaba până la capăt, adică se ia 
valoarea producției agricole. Dar nu se 
spune: frate, dar industria alimentară? 
Pentru că producția agricolă este doar 
materie primă pentru industria alimen
tară, pentru creșterea de animale, pen

răspund mâine, poimâine domnului Crin 
Antonescu, pentru că mi-a trimis o 
scrisoare. Dar ca să aveți imaginea - 
pentru că nu vreau să discut mai mult - 
aduceți-vă aminte că, după luna aprilie, 
într-o împrejurare, am spus "e bine că 
pleacă din CSAT". Căutați în declarațiile 
mele de presă și veți...

Radu*Moraru: Mi-e și frică să 
spun, că eu știu când ați spus, dar deja, 
mai verific, să nu...

Traian Băsescu: Da. Deci există 
această declarație și aveam în vedere 
exact acest lucru, că nu poți să fii vi
cepreședinte CSAT și să pleci la întâlniri 
organizate de nu știu ce oameni la 
Moscova, fără ca măcar să îl informezi 
pe președintele CSAT-ului. Am auzit că 
domnul Diaconescu a’spus astăzi public 
o minciună: că a informat toate organele 
abilitate. Nu știu pe cine o fi informat, 
dar pe președintele României trebuia să 
îl informeze. Dacă președintele Senatu
lui nu a facut-o, trebuia să îl informeze 
că pregătește un dosar. în prinftul rând, 
trebuia să contribui la ce are de spus 
Mircea Geoană acolo, pentru că nu 
putea să facă propria lui politică, dacă se 
ducea cinstit la Moscova. Și trebuia să 
stabilim niște repere, fie că era vorba de 

tru toate cele. Deci, dacă punem în 
capul agriculturii sau în prelungirea 
agriculturii o industrie alimentară pe 
care s-o amplasăm cu IMM în mediul 
rural, cu mari unități de procesare în 
mediul urban, noi inversăm raportul. 
Acum, deși putem hrăni 80 de milioane 
de cetățeni, după potențialul agricol, 
după producția agricolă putem să hrăni 
cele 22 de milioane de români, iar după 
nevoia de a asigura alimente importăm 
70%. De ce, că nu avem această indus- 

’ trie alimentară!

Radu Moraru: Și ne face mai 
săraci. Noi cheltuim multi bani aici.

Traian Băsescu: Nu, dar fer
mierul rămâne sărac, pentru că el vinde 
grâu, carnea... se duce cu porcul viu în
dată, vine Crăciunul. Ce ar fi dacă din 
mediul rural ar pleca produse de came, 
salamuri, șuncă, tot ce se face din 
carfle, conserve de came, ar rămâne 
plusvaloarea în mediul rural. Așa, 
pleacă marfa brută. A dat de mâncare la 
zece porci un an de zile, ca să-i vândă 
în viu la oraș. Rămâne tot sărac.

Radu Moraru: la gândiți-vă la 
câți porci am dat noi de mâncare, noi 
22 de milioane de români, în politica 
asta, în 20 de ani? Acum ne înțelegeți 
și pe noi, ca președinte, ca om politic? 
Am trăit sub mult prea multi...

Traian Băsescu: Turismul, tre
buie să-1 valorificăm. Oricâte glume s- 
ar face pe seama Elenei Udrea, 

«-România are două industrii care nu pot 
fi delocalizate și sunt de mare perspec
tivă: agricultura, cu industria alimen
tară, și turismul. în rest, orice altă 
industrie, v-ați uitat la Nokia? A venit 
de la Bochum, din Germania, a ajuns 
lângă Cluj, la Jucu, și, peste 15-20 de 
ani, se va duce în Kazahstan.

Radu Moraru: Este în tranzit 
prin România. Dar ați greșit, a venit de 
la Bochum, din Germania, la Boc, în 
România. Să fim corecți, da? 

repere energetice, de repere de politică 
de vecinătate, de repere de siguranță, se
curitate la Marca Neagră, de repere de 
relații cu țările din Asia Centrală. Tre
buia să le discutăm înainte de a pleca, 
pentru ca numărul 1 și...

Radu Moraru: Dar dumnea-voas
tră le discutați și unul fiind în CSAT, 
atunci când plecați și discutați anumite 
lucruri, sau vă întâlniți cu...?

Traian Băsescu: Nu întotdeauna, 
dar probleme majore de politică externă, 
liniile de politică externă se stabilesc în 
CSAT și pe urmă toată lumea le 
urmează. Dar, spre exemplu, cu min
istrul dc Interne, cu orice ministru care 
pleacă - fie că e ministrul Industriilor - 
să zicem la Moscova... când a plecat 
ministrul Industriilor la Moscova ne-am 
corelat punctele de vedere pe toată prob
lematica energetică.

Radu Moraru: A spus că a fost o 
vizită privată cine a informat... Vizită 
privată poate să fie, nu știu, s-a dus să 
discute despre fotbal.

Traian Băsescu: Și eu cred la fel, 
cred că s-a dus la băi, la Moscova.

Radu Moraru: Bună poanta. Nu, 
eu nu cred. E cam frig de băi.

Traian Băsescu: V-am dat doar 
un exemplu, dar nu știu cât o să mai 
producă știu eu ce altă întreprindere în 
România. Se va delocaliza pentru că 
atunci când nu ai materie primă pentru 
o anume industrie ea este convenabilă 
investitorului cât timp salariile suift 
mici și poale să realizeze un profit mai 
mare decât în țările în care salariile sunt 
mai mari. Deci, pe măsură ce ne cresc 
salariile, trebuie să privim și la indus
triile care pleacă din România. Ce nu 
poate pleca din România? Pământul, 
pentru agricultură, dealurile și pășunile 
pentru crescut animale și trebuie să 
punem o industrie alimentară să valori
ficăm acest dat de la Dumnezeu, 
condiții pentru agricultură. Ce nu mai 
pleacă din România? Marea Neagră nu 
pleacă, munții frumoși nu pleacă, pâr
tiile de schi nu pleacă, apele... deci, tur
ism, apele nu pleacă, stațiunile balneare 
nu pleacă, să faci turism balnear și așa 
mai departe. Este o altă ramură care nu 
poate fi delocalizată. Trebuie să o 
facem prioritate. Ce nu mai pleacă din 
România, domnule Moraru? Creierul. 
Am fost azi la Oracle. Este probabil cea 
mai mare "companie pui" a lui Oracle 
din SUA, Oracle din Philadelphia, unde 
lucrează 1500 de tineri străluciți care 
fac softuri, care fac management, care 
fac taxele pentru licențe în toată lumea 
asta. De aici, de la București, dacă nu 
ați știut, cea mai mare companie de soft 
industrial din lume controlează activi
tatea în 40 de țări și face și asistența 
tehnică. Dacă sistemele de la Mercedes 
se defectează, sistemele de control al 
producției, să știți că se sună la Bu
curești, da? La Centrul Oracle de la Bu
curești. Dacă la nu știu ce mare bancă 
din Franța sau Germania se întâmplă 
ceva, se sună la București pentru re
punerea în funcțiune a sistemului soft 
Oracle pe care îl utilizează. Nu mai 
vorbim despre BCR, care sună tot 
acolo, la ăștia 1.500 de copii deștepți, 
vârsta medie 26 de ani, 1.500 de copii 
recrutați din România, tineri absol
venți...

Măi, faceți ceva
♦

pentru că
se va șubrezi alianța!
Președintele a ținut, încă de la începu
tul întâlnirii de la „Nașul”, să puncteze 
câteva din greșelile primului mandat. 
In plus față de erorile asumate în alte 
discursuri sau emisiuni, Traian Bă
sescu a detaliat ceea ce numește o gre
șeală de abordare, dar și una de 
„management la nivelul conducerii 
partidului”, la desprinderea aripii Sto- 
lojan din PNL.

Radu Moraru: Dar credeți că în 
ăștia 5 ani, ați prezentat un mandat în 
Parlament, ați spus că sunt și lucruri pe' 
care n-ați reușit să le faceți, că aveți și 
nemulțunț/ri. Dar puteți să le spuneți, de 
exemplu, încă o dată oamenilor obișnuiți, 
de data asta, cei care se uită la noi, nu 
parlamentarilor: bun, în 5 ani de zile 
care ar fi realizările președintelui Băs
escu?

Traian Băsescu: Mă așteptam la o 
asemenea întrebare...

Radu Moraru: Da, atunci o re
trag, atunci o retrag....

Traian Băsescu: Le-am schițat pe 
două pagini, ca să nu uit ceva.

Radu Moraru: Ce ați făcut în ul
timii 5 ani?

Traian Băsescu: Dar aș începe cu 
altceva, aș începe spunând că în mandatul 
meu, dincolo de a se fi întâmplat destule 
lucruri pozitive, am făcut și greșeli. 
Greșeli, și vă pot da câteva exemple care 
sunt edificatoare. Una mare, care a con
tribuit la decredibilizare, deși n-am avut 
informația cu privire la situația pe 
trimestrul IV a anului 2008. Am promul
gat Legea salarizării educației naționale, 
fiind convins că se poate plăti, având în 
vedere că era consumat doar 3,8% din 
PIB față de 6% cât avea alocat educația. 
Dar scuzele n-au nici o valoare, am pro- 
mulgat-o și pe urmă nu s-a putut plăti. 
Sau declarația, când se pregătea sus
pendarea mea, acea declarație că demi
sionez în 5 minute. La ce mi-o fi trebuit 
să fac declarația asta? Era o problemă pe 
care o puteam analiza la rece pe urmă, nu 
la cald, să iau o decizie cum trebuie, sau 
să am o ieșire publică așa cum trebuia. 
Sau, spre exemplu, un lucru mai puțin 
cunoscut. Vă aduceți aminte când s-a rupt 
PL-D din PNL? Și atunci, povestea pub
lică a fost "președintele vrea să absoarbă 
PNL". Vă pot spune că a fost una din 
marile greșeli pe care le-am făcut în man
dat, pentru că PNL îl exclusesc pe dom
nul Stolojan, pe Mona Muscă, pe un grup 
destul de mare de membri PNL. Eu nu 
spun dacă pe drept sau pe nedrept, dar, 
după excluderile acelea, domnul Stolo
jan,Hucrând la Cotroceni, era consilier 
prezidențial, am observat că un număr tot 
mai mare de liberali veneau la dânsul. 
Mi-am dat seama că se întâmplă ceva, 
ceva în neregulă, ce nu trebuia să se în
tâmple din punct de vedere al Alianței 
DA. Aveam nevoie vitală ca acea alianță 
să rămână în picioare. în loc să spun pub
lic că există riscuri pentru PNL și pentru 
Alianță, am ales alt drum și, cu o lună 
înainte să se anunțe formarea PL-D, l-am 
invitat pe premierul Tăriceanu, care era 
și președintele partidului, la o discuție și 
i-am cerut să fie însoțit cel puțin dc cinci 
oameni. îmi aduc aminte sigur că a fost 
Radu'Stroe, a fost Hașotti, cred că a fost 
și Crin Antonescu la acea discuție, și nu 
mai știu cine, "Sar pe ei mi-i aduc aminte 
precis. Și i-am avertizat: atenție, domnule 
Tăriceanu, atenție dragi colegi dc alianță, 
mă tem că se pregătește o rupere a par
tidului vostru, justificat sau nu. Nu-i tre
aba mea, dar pe fondul excluderilor, 
pentru că văd tot mai mulți liberali care 

vin la Cotroceni la domnul Stolojan. Ei 
erau într-o... aveau un sentiment de re
voltă pentru cum erau tratați. En întâl
nirea am avut-o cu conducerea PNL-ului 
cu cel puțin o lună înainte de apariția PL- 
D-ului. Discuția a fost la Vila Lac I. M- 
am dus să le spun "măi, faceți ceva pentru 
că se va șubrezi alianța". Mie de fapt îmi 
era frică să nu se producă ruperea unui 
grup - și așa nu aveam o majoritate zdro
bitoare - era la limită majoritatea și mi- 
era frică să nu rămână guvernul fără 
susținere.

Radu Moraru: Dar v-au crezut? 
V-a crezut Călin Popescu Tăriceanu 
atunci?

Traian Băsescu: Nu știu. Discuția 
a fost circa 411-45 de minute, le-am spus 
ce văd, ce cred că se poate întâmpla și le- 
am cerut să găsească o soluție internă ca 
să nu afectăm alianța. Greșeala a fost 
foarte mare că nu am spus public, pentru 
că,, pe urmă, au putut să justifice 
apropierea de PSD și scoaterea de la gu
vernare a PD-ului, spunând "președintele 
a vrut să absoarbă PNL-ul, a vrut să dis
trugă PNL-ul". Nu, au fost greșeli de 
management la nivelul conducerii par
tidului. Ei. este o greșeală pe care am 
facut-o, trebuia să spun public.

Radu Moraru: Dar sunt greșeli pe 
care le-ați făcut pentru că nu v-ați fi 
așteptat ca poziția asta de președinte să 
implice atâtea greutăți, atâtea lupte, 
atâtea discuții?

Traian Băsescu: Bun, nu...
Radu Moraru: Că la un moment 

dat, sincer vă spun - acum analizând cei 
cinci ani și cum a evoluat mandatul dum
neavoastră de la an la an - ați fost sur
prins în prima perioadă de ce înseamnă 
să fii președintele României.

Traian Băsescu: Bun, orice... Știți, 
nu există școală de președinți, și când te 
duci la Cotroceni ești un președinte sta
giar.

Radu Moraru: Deși (ara eplină de 
președinți. Toată lumea, când se salută, 
"domnu ’ președinte, domnu' președinte ", 
adică...

Traian Băsescu: Da, președinte de 
scară dc bloc, președinte de țară, toți se 
numesc "președinte". Marea problemă nu 
a fost asta, cu am rămas credincios, în 
mandat, obiectivului meu cu sistemul 
ticăloșit și cu vă pun o întrebare: puteți 
să-mi spuneți o singură privatizare du
bioasă făcută în acest mandat? Pentru că 
erau dc privatizat: Poșta, Romgaz-ul, 
Transgaz-ul. Așa le-am găsit când am 
venit, în procedura de privatizare: CEC- 
ul, exploatările dc sare, cran în programul 
de privatizare. Sigur, a fost o discuție în 
CSAT și am spus "stopăm deocamdată 
privatizările". ...spus, a fost...

Radu Moraru: Dar poale era mai 
bine să le privatizăm, poale să fie ți 
soluția asta.

Traian Băsescu: Nu știu. Criza ne 
a arătat că a fost bine că am mai avui o 
resursă pe care statul să se poată mișca 
atunci când populația este afectată. Spre 
exemplu, prețul la gaze. Nu s-au vândut 
gazele la prețul pieței internaționale, ci s- 
a încercat un mixt, chiar societățile au 
fost ajutate - unele din ele - cu gaze 
furnizate la prețul gazelor românești pe o 
perioadă scurtă de timp, medie, dar s-a 
putut face ceva, s-a putut interveni. Deci, 
am vrut să subliniez în primul rând 
greșelile, deci nu sunt un președinte care 
spune "am fost perfect". Poate uneori mi- 
a lipsit tactul, nu este un lucru pe care să- 
1 neg, chiar în abordarea cu partidele, dar 
de aici până la a nega un întreg mandat e 
o cale lungă.
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Delinquent Habits 
va concerta la București
Trupa hip-hop Delinquent Ha
bits va susține un concert în 
club „l ubrica", din București, 
pe 2 decembrie, informează or
ganizatorii evenimentului.

Trupa a mai cântat 
în România 
în martie 2008

Delinquent Habits a reușit, în 
peste 18 ani de carieră, să transmită 
mesaje legate de cultura ei, de 
experiențele ei și să se impună ca 
ujia dintre cele mai de „succes 
formații care au abordat genul hip- 
hop latin. Stilul Delinquent Habits 
este foarte apropiat de cel al Cy
press Hill și a fost, la jumătatea 
anilor '^0, una dintre cele mai di
fuzate trupe la radio și posturile TV.

Delinquent Habits este un grup 
de hip-hop chicano, acesta fiind un 
subgen al rapp-ului care reflectă as
pecte ale culturii de pe Coasta de 
Vest americană și mexicană. Notele 
latine se îmbină cu tonurile hard
core pentru a realiza un hip-hop 
melodios. Trupa a avut succes cu 
piese precum "Return of the tres", 
care a cucerit topurile din România 
la momentul lansării, și "Tres deli- 
quentes".

Peste cinci milioane 
de albume vândute

în deschiderea concertului, 
susținut în „Fabrica”, va cânta 
Bitză.

Biletele pot fi achiziționate în 
rețeaua magazinelor Diverta, on
line, de pe site-ul ticketpoint.ro, și 

de la club „Fabrica”. Prețul biletelor 
este 25 de lei.

Evenimentul este organizat de 
către King Size Production și Bring 
The Noise. Delinquent Habits a fost 
fondată în Los Angeles, în 1991, și 
are peste cinci milioane de albume 
vândute în lumea întreagă, cu turnee 
în Europa, America, Japonia și Aus
tralia. Grupul original era format 
din 2 MC, Ives și Kemo, și OG 
Style ca DJ. Kemo a părăsit trupa 
după înregistrarea albumului "Free
dom Band", pentru a-și construi o 
carieră solo de succes, și a fost în
locuit de Michelle, care colaborase 
în trecut cu formația.

Cel mai recent album al trupei, 
al cincilea, lansat în 2009, se 
numește "The Common Man".

Amy Winehouse vrea să scape /’îngerii lui Charlie" revin pe ecrane
de „nasul de vrăjitoare”
Amy Winehouse urmează să 
suporte o nouă operație este
tică, pentru corectarea liniei 
nasului, despre care artista 
britanică afirmă că este "unul 
de vrăjitoare". Amy Wine
house a cheltuit deja, recent, 
aproximativ 40.000 de euro 
neutru o intervenție de mărire 
a sânilor, de la mărimea 32B
la 32D, și plănuiește să facă mai multe operații estetice în vii
tor, în ciuda dorințelor prietenilor și membrilor familiei sale.

O sursă a declarat pentru un tabloid britanic: "Toată lumea i-a spus 
că nu e nimic în neregulă cu nasul ei. însă Amy nu face niciodată lu
crurile pe jumătate. Acum că a învins dependența de droguri, operațiile 
estetice nu ar trebui să devină următoarea ei obsesie".

Presa britanică a dezvăluit faptul că Amy Winehouse dorește să 
lanseze pe piață o păpușă cu chipul și silueta ei. Starul britanic a realizat 
mai multe desene și schițe ale viitoarei jucării, considerând că aceasta 
va avea mare succes în rândul copiilor, urmând să devină la fel de 
celebră ca și păpușile Barbie. "îi plac complimentele și fluierăturile 
apreciative la adresa noii ei siluete. A făcut multe schițe și vrea să ofere 
fanilor o nouă păpușă", a declarat aceeași sursă. Mitch Winehouse, tatăl 
cântăreței, crede că fiica lui a apelat la chirurgia estetică deoarece avea 
sânii "lăsați". "Nu cred că operația la sâni a avut vreo legătură cu în
crederea în propria-i persoană. Cred că, după acel moment când a slăbit 
foarte mult, n-a mai putut să revină niciodată la aceeași greutate, iar 
sânii ei s-au lăsat. Indiferent de motivul avut, sânii ei arată foarte bine 
acum", a explicat Mitch Winehouse. Cel mai recent album al artistei 
britanice, intitulat "Back To Black",’vândut în peste 10 milioane de 
copii și premiat cu cinci Grammy, a fost lansat în urmă cu peste trei 
ani.

însă după lansarea lui, Amy Winehouse a avut de înfruntat nu
meroase probleme de sănătate și s-a luptat cu dependența de droguri și 
de alcool. Concertele ei de revenire pe scenă, programate în luna mai, 
au fost anulate.

în ultimii trei ani, Winehouse, în vârstă de 26 de ani, a constituit 
unul dintre subiectele preferate ale tabloidelor britanice, mai mult pen- 
t"u scandalurile provocate decât pentru muzica sa. Cântăreața cu o voce 
excepțională este cunoscută pentru problemele sale legate de consumul 
de droguri, alcool, tendința de automutilare, anorexie și bulimie. Amy 
Winehouse a efectuat câteva cure scurte de dezintoxicare, care nu au 
avut efectele scontate.

Serialul "îngerii lui Charlie" va reveni pe mi
cile ecrane din Statele Unite ale Americii, postul 
de televiziune ABC urmând să difuzeze episodul 
pilot dintr-o nouă serie, modernă, a îndrăgitei 
producții de televiziune din anii 1970.

Producătorii executivi ai acestui proiect vor fi 
aceiași care au produs și cele două lungmetraje din 
franciza "îngerii lui Charlie", Drew Barrymore, Nancy 
Juvonen și Leonard Goldberg, un adevărat "veteran" al 
televiziunii americane care este, de altfel, și unul dintre 
producătorii seriilor originale ale acestui serial.

Josh Friedman, scenaristul serialului de televiziune 
"Terminatorul: Războiul continuă", va semna scenariul 
acestui proiect și va fi, totodată, inclus în echipa 
producătorilor executivi ai noului serial TV.

"îngerii lui Charlie" prezintă aventurile prin care 
trec trei femei angajate într-o agenție privată de detec
tivi, acesta fiind unul dintre primele seriale care au 
prezentat femei în roluri ce erau acordate în mod 
tradițional bărbaților. Serialul a fost difuzat în Statele 
Unite de ABC Television Network, între anii 1976 și 
1981. "îngerii lui Charlie" a fost unul dintre cele mai

Fiica lui Lorenzo Lamas a fost prinsă
beată la volan

Un necaz nu vine ni
ciodată singur pentru 
fiica lui Lorenzo 
Lamas. Shayne Lamas 
are deja inima rănită 
după logodna aranjată 
eșuată cu Matt Grant 
și nervii la pământ 
după ce fosta soție a 
tatălui ei, Shauna 
Sand, a apărut pe in
ternet într-o casetă 
XXX. Shayne este 

acum, la rândul ei, protagonista unui episod 
menit să facă de râs numele familiei.

de succes seriale din anii 1970. Cele două lungmetraje 
din această serie, "îngerii lui Charlie" (2000) și "îngerii 
lui Charlie: în goana mare" (2003), cu Lucy Liu, Drew 
Barrymore și Cameron Diaz în rolurile principale, s-au 
bucurat de un imens succes de casă, generând încasări 
pe plan mondial de 264 de milioane de dolari, respectiv 
259 de milioane de dolari.

La doar câteva zile după ce a împlinit 24 de ani, 
tânăra actriță și câștigătoare a reality show-ului „The 
Bachelor” a petrecut o noapte în arestul poliției, după 
ce a fost prinsă conducând sub influența alcoolului. 
Sau, mai bine zis, beată criță, după cum scrie presa de 
peste Ocean. Episodul a avut loc vineri noapte, în jurul 
orei 1:00, în exclusivistul cartier Venice din Los Ange
les. După ce a ieșit din arest, Shayne a emis un comu
nicat de presă, explicând ce s-ar fi întâmplat de fapt și 
de drept: „Sâmbătă dimineață, după ce am consumat 
un pahar de alcool, întorcându-mă acasă, am intrat într- 
un semn de circulație. Interesant, etilotestul a scos la 
iveală faptul că depășisem limita legală și m-am trezit 
arestată. îmi asum întreaga responsabilitate. încerc să 
fiu un model în viață pentru prieteni, rude și fâni și 
niciodată nu am și nu voi conduce sub influența al
coolului. îmi cer scuze celor pe care i-am dezamăgit”.

ticketpoint.ro
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“Mesajul meu este foarte clar: să nu-și imagineze 
nimeni că ilegalitățile vor rămâne nepedepsite. Și 
mai am un mesaj și pentru oamenii din acest județ.
Să vină la vot. ” c^> Mircea Geoană

Mircea Geoană: „După cinci ani de scandal, 
țara este dezbinată și românii nu trăiesc bine”

Care credeți că sunt cele mai 
mari probleme cu care se confruntă 
județul Hunedoara?

Mircea Geoană: Locurile de 
muncă și greutățile pe care le 
înfruntă familiile cu venituri mici 
sunt cele două mari probleme ale 
județului Hunedoara. In acest județ 
sunt aproape 20.000 de șomeri, iar 
numărul lor este în creștere. O altă 
mare problemă a acestui județ este 
lipsa unui sprijin real pentru famili
ile care o duc greu în această 
perioadă de criză. Salariile stau pe 
loc, dar prețurile continuă să 
crească. Mai mult, urmează o iarnă 
grea, iar guvernul nu este pregătit să 
facă față problemelor. Nu este 
pregătit să ajute familiile, dar nu 
este pregătit să se ocupe nici de in
dustrie, nici de agricultură și nici de 
IMM-uri.

Guvernul Boc a schimbat 
foarte mulți oameni atât la nivel 
central, cât și aici în județ. Care 
credeți că este miza acestor 
schimbări politice?

Mircea Geoană: Este evident 
o comandă de la Traian Băsescu. 
Actualul președinte vrea să 
fraudeze alegerile și vrea să aibă 
control total asupra banului public. 
Acesta este motivul pentru care au 
fost schimbați prefecți, directori de 
școli, de spitale, șefi din deconcen- 
trate. Mesajul meu este foarte clar: 
să nu-și imagineze nimeni că 
ilegalitățile vor rămâne nepedepsite. 
Și mai am un mesaj și pentru oa
menii din acest județ. Să vină la vot. 
Și să nu-1 lase pe Traian Băsescu să 
fure votul românilor.

Sunt tot mai multe sondaje care 
vă dau pe primul loc în intenția de 
vot la alegerile prezidențiale. 
Credeți că veți reuși să obțineți încă 
din turul I mai multe voturi decât 
Traian Băsescu?

ÎNVINGEM 
ÎMPREUNĂ

Mircea
Geoană
PREȘEDINTE*

Mircea Geoană: Românii s-au 
săturat de scandal. Vor un nou 
președinte și un alt mod de a con
duce țara. Tocmai de aceea am 
convingerea că Traian Băsescu 
poate fi bătut în aceste alegeri. Cu 
ajutorul lui Dumnezeu și prin votul 
românilor, îl voi bate pe Traian 
Băsescu și în turul I și în turul II.

Ce îi reproșați lui Traian 
Băsescu la finalul acestui mandat 
prezidențial?

Mircea Geoană: După cinci 
ani de scandal, țara este dezbinată și 
românii nu trăiesc bine. Acesta este 
principalul reproș. Traian Băsescu a 
ținut-o din scandal în scandal, din 
criză în criză și nu a făcut nimic 
pentru omul obișnuit. Nu i-a păsat 
de locurile de muncă, nici de 
agricultură, nici de pensionari.

Credeți că dificultățile prin 
care trece România ar fi fost mai 
mici dacă Traian Băsescu ar fi 
acordat mai multă atenție 
economiei?

Mircea Geoană: Traian
Băsescu a spus cu gura lui că nu și- 
a propus să scoată țara din criză.

Cum ar putea un astfel de 
președinte să-l ajute pe românul de 
rând? Cinci ani de zile, Traian 
Băsescu s-a ocupat doar de jocuri 
politice. Nu am văzut la Traian 
Băsescu nicio măsură economică, 
nicio soluție pentru locurile de 
muncă, niciun interes pentru . 
agricultură și nicio idee de ieșire din 
criză.

Traian Băsescu a declarat că 
susține creșterea TVA. Sunteți de 
acord cu această măsură?

Mircea Geoană: Creșterea 
TVA la de la 19%, la 23% sau chiar 
25%, așa cum își dorește Traian 
Băsescu, ar fi cea mai mare nedrep
tate care s-ar face oamenilor cu ven
ituri mici. Majorarea TVA va duce 
la scumpirea alimentelor, la 
creșterea facturilor și a tuturor 
prețurilor la bunuri și servicii. Nu 
voi fi niciodată de acord cu 
creșterea TVA. A crește TVA într-o 
perioadă de criză înseamnă a con
damna la sărăcie mai mult de trei 
sferturi din populația acestei țări.

Care sunt în opinia 
dumneavoastră soluțiile de ieșire 
din criză?

Mircea Geoană: Locul de 
muncă stabil este cel mai bun anti
dot împotriva crizei. Din acest 
motiv, statul este cel care trebuie să 
creeze noi slujbe și să le apere pe 
cele existente. Puținii bani pe care 
îi are România în acest moment tre
buie folosiți pentru a construi 
locuințe sociale, autostrăzi, școli și. 
spitale. Doar așa vom crea locuri de 
muncă și vom ajuta firmele 
românești să-și păstreze angajații în 
continuare.

Ați vorbit de mai multe ori de
spre Fondul Național de Locuințe. 
In ce constă această măsură?

Mircea Geoană: Este vorba 
despre construirea a 50.000 de 
locuințe complet echipate care să 
fie închiriate, cu chirii 
subvenționate de stat, familiilor 
tinere și celor cu venituri mici. în 
acest mod rezolvăm problema lipsei 
locuințelor sociale și ajutăm și 
economia prin locurile de muncă.

Pentru agricultură, ce soluții 
aveți?

Mircea Geoană: România, o 
țară ce poate hrăni 80 de milioane 
de oameni, a ajuns să importe mai 
mult de jumătate din alimente. 
Soluția este să aducem mai multe 
alimente românești în-piețe și în 
magazine. Agricultura va fi motorul 
ieșirii din criză atunci când agricul
torii români vor câștiga un preț 
corect din munca lor.

Aveți în vedere și majorarea 
subvențiilor?

Mircea Geoană: Categoric, 
da. Ca să aduci mâncare 
românească în magazinele din 
România, avem de făcut câțiva pași 
foarte clari. în primul rând set 
majorăm subvențiile până la nivelul 
celor din Europa. Astăzi, un agricul

tor român primește 9 subvenție la 
jumătate din cât primește un 
agricultor din Polonia, de exemplu, 
în al doilea rând, trebuie să 
înființăm în toată țara centre de 
colectare, tancuri de lapte și piețe 
volante, astfel încât oamenii să-și 
vândă produsele la un preț corect. în 
al treilea rând, este nevoie de un 
acord cu marile magazine, prin care 
să ne asigurăm că produsele 
românești își găsesc loc pe rafturi.

PSD a fost mereu un partid 
preocupat de soarta pensionarilor. 
Cum vedeți astăzi situația aces
tora?

Mircea Geoană: Bătrânii nu 
sunt asistați social, așa cum îi 
numește Traian Băsescu. Sunt oa
meni care au muncit o viață și au 
construit această țară. Pentru asta, 
datorăm respect. Și eu și PSD vom 
rămâne aproape de bătrânii acestei 
țări. Vreau ca drepturile lor să fie 
scrise negru pe alb într-un Cod al 
Pensionarilor. Vreau să-i putem 
ajuta pe bătrâni cu medicamente 
ieftine sau chiar gratuite. Ne-am 
bătut pentru pensii mai mari. Ne 
vom bate în continuare pentru ca 
bătrânii să primească tot sprijinul de 
care au nevoie.

Știm cum arată astăzi România 
cu Traian Băsescu. Cum va arăta 
România după un mandat cu 
Mircea Geoană președinte?

Mircea Geoană: Vreau ca so
cietatea românească să fie unită în 
jurul valorilor noastre naționale: fa
milia creștină, munca cinstită și sol
idaritatea între oameni. Familiile 
din această țâră trebuie să trăiască 
decent din muncă cinstită. Vreau să 
fim o societate unită, o Singură 
Românie, de care să fim cu toții 
mândri. Aceasta este România în 
care cred și pentru care îi chem pe 
oameni alături de mine.

Lucrări în infrastructură 
la Sălașul de Sus

Locuitorii comunei 
Sălașu de Sus vor fi racordați 
la rețeaua de alimentare cu 
apă potabilă. Primăria co
munei derulează un proiect 
de investiție în infrastructura 
rurală, cu finanțare 
guvernamentală. Locuitorii 
satelor Mălăiești, Sălașu de 
Sus, Sălașu de Jos și Ohaba 
de sub Piatră vor fi racordați 
la rețeaua de canalizare și de 
alimentare cu apă potabilă.
Proiectul se află în stadiu de finalizare. Viceprimarul Vaier Virgil 
Hajtău (foto), spune că pe raza comunei au fost susținute lucrări 
de reabilitare și modernizare a Căminelor Culturale și a Dispen
sarului comunal. A fost asigurat combustibilul necesar pentru 

încălzirea pe timp de iarnă a școlilor din comună. Elevilor înscriși 
la școlile din localitățile învecinate le-a fost asigurat mijloc de 
transport gratuit.

Primăria comunei Sălașu de Sus finanțează lucrările de ame
najare a unui teren de fotbal cu gazon sintetic dotat cu nocturnă. 
Lucrările vor fi finalizate în următoarele săptămâni. Anul viitor, 
vor începe lucrări de construcție și amenajare a unei baze sportive 
în satul Râu Alb. Primăria a mai susținut lucrările de asfaltare a 
drumului comunal care leagă localitățile Paroș și Peștera.

Barajul de la Mihăileni 
rămâne în coadă de pește

Primăria comunei Buceș se confruntă cu probleme sociale. 
Lucrările de construcție ale barajului de la Mihăileni au rămas în 
coadă de pește. Proiectul inițiat în perioada postdecembristă nu a 
fost finalizat până în prezent. Lucrările au încetat cu desăvârșire 
după perioada alegerilor europarlamentare. Mai mult de 60 de 
familii, a căror case și terenuri vor fi acoperite de ape, sunt 
nemulțumite. Deși au fost emise două decrete de despăgubire și 

strămutare a familiilor afectate de construcția barajului, sumele 
alocate acestora aii fost infime. Unii dintre locuitori nu au fost 
despăgubiți deloc. Finalizarea proiectului de construcție a barajului 
ar putea rezolva problema alimentării cu apă a zonei de nord a 
județului și totodată ar reduce riscul de inundații al localităților 
aflate în aval. Primăria comunei a făcut o serie de demersuri dar 
nu au primit nici un răspuns concret. Lipsa de fonduri face ca 
lucrările încetate să nu poată fi reluate. „Ne confruntăm cu prob
leme sociale. Oamenii din comună sunt nemulțumiți pentru că nu 
au fost expropriați cum se cuvine. Nici de la primărie nu pot au
toriza nici un proiect de construcție în acea zonă. Oamenii nu se 
pot extinde și nici nu se pot muta. Asta duce la o degradare a zonei 
din punct de vedere economic. Fostul Ministrul de Mediu ne-a 
promis soluționarea problemei. După alegerile europarlamentare 
lucrările au încetat de tot”, a declarat Mărcuș Achim, primarul co
munei Buceș. Primăria comunei Buceș se confruntă cu probleme 
și în cazul finalizării Drumului Național 74. Lucrările pe un tron
son de 1,4 km nu au putut fi finalizate din cauza oamenilor 
nedespăgubiți, drumul rămânând cu o declivitate peste limită.

Irina Năstase
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Tânărul și-a recunoscut faptele, luni, în fața înaltei Curți federale și a pledat vinovat pen- 
tru acuzațiile de fraudă bancară și furt. Acesta a făcut o înțelegere cu acuzarea, iar în cazul 
în care va primi o pedeapsă de mai puțin de 57 de luni de închisoare, nu va ataca sentința.

Cei care au avut gripă pot fi imuni la virusul AH1N1

Persoanele care au avut deja gripă sau care s-au vac
cinat de mai multe ori împotriva acestei boli ar putea 
ivea o anumită formă de imunitate la gripă porcină, 
spun cercetătorii americani

Cercetătorii americani au făcut aceste afirmații după ce au de
scoperit dovezi că sistemul imunitar uman poate recunoaște 
secvențe ale AH1N1 (cunoscut și ca H1N1) care.sunt similare cu 
tulpinile de virusuri de gripă mai vechi.

"Am descoperit că gripa porcină are similitudini cu gripa de 
sezon, lucru ce pare să ofere o oarecare imunitate. Acest lucru 
sugerează că boala este mai puțin severă în rândul publicului decât 
se credea inițial", â declarat Alessandro Sette, directorul Center for 
Infectious Disease din cadrul Institutului califomian La Jolla. 
Studiul, ar putea ajuta la explicarea motivului pentru care majori
tatea oamenilor în vârstă riscă mai puțin să se îmbolnăvească”, a 
declarat Allison Deckhut-Augustine, de la National Institute of Al
lergy and Infectious Diseases. "Adulții ar putea avea deja o formă 
de imunitate față de H1N1", a spus ea. Acest lucru nu înseamnă, 
însă, că oamenii maturi sunt protejați automat în fața infecției, Deck
hut-Augustine apreciind că aceștia ar trebui să se vaccineze îm
potriva H1N1.

Gripa porcină a infectat milioane de persoane pe plan mondial 
și a provocat 3.900 de decese numai în Statele Unite. Companiile 
farmaceutice încearcă să găsească vaccinuri eficiente, iar guvernele 
încearcă să vaccineze populația.

Bjoem Peters și colegii săi de la Institutul La Jolla au analizat 
markerii moleculari ai gripei - structurile recunoscute de sistemul 
imunitar - din ultimii 20 de ani, descoperind că celulele T pot 
recunoaște un procent semnificativ din markerii gripei porcine.

Sistemul imunitar uman dispune de două tipuri de protecție: 

reacția anticorpilor care poate preveni infecțiile și celulele T, ce 
combat infecțiile după producerea lor.

Gripa este o boală
provocată de un virus care suferă 
mutatii frecvente

în studiile lor, Peters și colegii lui au descoperit existența unei 
protecții date de celulele T, dar nu și un răspuns al anticorpilor.

"Acest răspuns al celulelor T diminuează severitatea bolii, însă 
nu previne infecția", a spus Deckhut-Augustine.

Potrivit lui Peters, efectul poate fi cumulativ, ceea ce ar putea 
explica de ce persoanele de pes'te 50 de ani se infectează mai greu 
cu virusul gripei porcine. "Acest lucru ar putea sugera și motivul 
pentru care copiii sunt mai expuși la infecții severe (...) Nu au trăit 
suficient de mult și nu au fost expuși la diversele tulpini de HINI 
la fel de mult ca și adulții", a precizat Deckhut-Augustine. Gripa 
este o boală provocată de un virus care suferă mutații frecvente, de 
la an la an. Acesta este motivul pentru care se realizează anual noi 
vaccinuri antigripale. Noua gripă H1N1 a reprezentat o combinație 
nemaiîntâlnită anterior de secvențe genetice ale virusurilor de gripă 
porcină, de gripă umană și de gripă aviară. Cu toate acestea, 
"strămoșii" actualei gripe au apărut prima oară în timpul epidemiei 
de gripă din 1918, care a ucis circa 50 de milioane de persoane. 
Cercetătorii au stabilit că AH 1N1 împarte 49% din moștenirea virală 
cu tulpini de gripă sezonală H1N1 mai vechi.

Anchetă la Fallujah datorită morții a zeci de bebeluși
Zeci de bebeluși morți și alte câteva zeci născuți cu diformități în spitalele din Fallujah, 

rak. Sunt informații prezentate Națiunilor Unite de o serie de medici britanici și irakieni.
Medicii solicită o anchetă a organizației internaționale la Fallujah, scena unor lupte vi- 

>lente în 2004 între armata americană și insurgenții irakieni. Oamenii susțin că s-au folosit 
irme interzise, de genul proiectilelor cu uraniu sărăcit sau al bombelor cu fosfor alb, care au 
.fectat populația din zonă.

Medicii irakieni din Fallujah susțin că în ultima vreme se înregistrează un număr foarte 
nare de cazuri de cancer. Până acum nu au apărut studii care să demonstreze legătura directă 
ntre muniția cu uraniu sărăcit și bolile umane. Specialiștii au constatat însă creșterea 
lumărului cazurilor de cancer în rândul militarilor care au folosit astfel de proiectile încă 
lin 1991, din timpul primului război din golf.

[nspectorii AIEA se tem că Iranul deține uzine nucleare
Inspectorii internaționali din cadrul AIEA, care au primit acces într-o uzină 

nucleară subterană pentru îmbogățirea uraniului, descoperită recent, și-au expri
mat, luni într-un raport, temerile că Iranul ar ascunde și alte astfel de instalații.

Raportul este prima prezentare independentă a fostei uzine secrete, 
construită în versantul unui munte, și intervine în contextul în care administrația 
Obama și-a exprimat îngrijorarea față de amânarea răspunsului iranian în cadrul 
negocierilor nucleare.

într-un limbaj deosebit de dur, Agenția Internațională pentru Energie 
Atomică (AIEA) și-a exprimat, în acest raport, scepticismul că Iranul ar fi con
struit această uzină pentru îmbogățirea uraniului fără să fi construit și alte

istalații, care să-i ofere alternativa de a produce combustibil nuclear în cazul în care sunt bombardate principalele centre. 
Până în prezent, Iranul a negat că ar fi construit alte facilități ascunse în afară de uzina situată la adâncime sub o bază 

îilitară, la aproximativ 20 de kilometri de orașul sfânt Qum.
Inspectorii au primit acces la uzină către sfârșitul lui octombrie și anunță că au găsit-o într-o "stare avansată" de 

onstrucție, dar că nu au fost încă instalate centrifuge, instalații folosite la obținerea carburantului nuclear.
Ei afirmă că Iranul a "oferit acces la toate zonele acestei instalații", pe care intenționează să o finalizeze până în 2011. 

.ceștia au spus, însă, că nu au putut să discute cu directorul și arhitecții instalației.
Existența acestei instalații a fost dezvăluită în septembrie,’ după șapte ani de la momentul în care a început să fie 

□nstruită.

) femeie afgană a preferat să își dea foc 
lecât să mai fie bătută de soty

Multe femei preferă să-și dea foc decât să mai suporte torturile la care sunt supuse de 
iții lor și familiile acestora. Reiza Gul, în vârstă de doar 11 ani, și-a dat foc pentru a scăpa 
e relele tratamente aplicate de soț și de socri.

"Mi-am dat foc pentru că mă torturau socrii. Mă băteau în continuu. Nu aveam ce 
tceva să fac decât să-mi dau foc. Aveam zece ani când m-am măritat", povestește aceasta, 
eiza e doar un caz, însă, alături de multe altele. Sinuciderea prin foc a devenit o practică 
sstul de des întâlnită în provincia Herat, din vestul Afganistanului. Un spital din Herat 
ăzduiește victimele acestor tentative de sinucidere.

Hanifa, în vârstă de 20 de ani, a încercat și ea. "Aveam șapte ani când m-am măritat, 
u am făcut copii decât la 12 ani. Sunt mama a patru copii și am 20 de ani acum. Am avut
căsnicie foarte grea. Soțul meu este dependent de droguri. L-am avertizat că dacă nu se oprește din consumul de droguri 
a voi avea altă alegere decât să mă omor. Nu a putut să se oprească și de aceea mi-am dat foc", spune ea. 80 la sută dintre 
:meile afgane sunt analfabete și nu știu că pot divorța de soții lor. Oricum, și dacă s-ar separa de soții lor, femeile ar rămâne 
iră mijloace de a se întreține.

Un român a furat
peste 150.000 de dolari 
din conturile americanilor

Un român, în vârstă de 23 de ani, a sustras peste 150.000 de 
dolari din conturile clienților Băncii Americane, după ce a 
plasat o microcameră de filmat și aparate de scanat pe banco
mate.

Victor Vasile Constantin, un român care a învățat engleza de la televizor, 
a plasat aparatele la bancomate din South Norwalk, Greenwich și Ridgefield.

Tânărul și-a recunoscut faptele, luni, în fața înaltei Curți federale și a 
pledat vinovat pentru acuzațiile de fraudă bancară și furt. Acesta a făcut o 
înțelegere cu acuzarea, iar în cazul în care va primi o pedeapsă de mai puțin 
de 57 de luni de închisoare, nu va ataca sentința.

Anchetatorii au fost uimiți de cât de bine știe românul limba engleză. în
trebat dacă a studiat engleza, tânărul a răspuns că a învățat de la televizor, 
uitându-se la filme. El a întrerupt școala în clasa a noua de liceu și se află în 
Statele Unite de un an.

Potrivit anchetatorilor, el a început să fure din bancomate din decembrie 
anul trecut. Constantin înregistra cu ajutorul aparatelor informațiile de pe ben
zile magnetice ale cârdurilor, cum ar fi numărul de idetificare sau codul pin 
pe care le tastau pe bancomat clienții.

Informațiile erau apoi folosite pentru a intra în conturile bancare.
El a fost prins, alături de prietena sa, Gina Gheorghe (29 de ani), în prea

jma unui bancomat pe care instalase aparate.
Femeia este în continuare anchetată, însă nu este acuzată de fapte penale.
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<4* Glasul publicitate
«=> Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

ANUNȚ PUBLIC

A.P.M. Hunedoara și SC TRANSFOREST IN
TERNATIONAL SRL, cu sediul în municipiul Deva, 
str. M. Eminescu, nr. 93, jud. Hunedoara, titular al 
proiectului “Amenajare hale pentru prelucrarea, de
pozitarea lemnului și uscător”, situat în municipiul 

GOrăștie, Str. Luncii, nr. 3, judi Hunedoara, anunță 
publicul interesat că în urma ședinței de analizare 
tehnică ce a avut loc, APM Hunedoara a luat decizia 
parcurgerii procedurii simplificate de avizare prin 
emiterea Notificării tip B - fără acord de mediu.

Informațiile privind potențialul impact asu
pra mediului al proiectului propus pot fi consultate 
la sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, Str. Aurei 
Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni până joi (orele 
8 - 16:30) și vineri (orele 8 - 14).

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

SC MG FOUR BUSSINES SRL angajează 
vânzător cu experiență în vânzarea bijuteriilor.

Condiții: experiență minim 5 ani, să aibă cu
noștințe de limba turcă.

Magazinul este situat în municipiul Brad, 
Str. Minerilor, nr. 5-7.

•CV-urile se primesc la magazin.
Interviurile sunt programate luni, 

23.11.2009, între orele 12.00-18.00
Informații la tel/fax: 0254.61.22.70.

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează
vânzători volanti

9

Informații la telefon:
0771 677 031, 

0723 071 792, 0743 058 798

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, 
Teodolite, microscoape, lunete, nivelezi busole.

Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, de 
circa 65 de ani, 60 de kg, 1,60 m înălțime. Telefon 
0733.018.302, numai sâmbăta și duminica.

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.

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.

ANUNȚ PUBLIC
9

AMBRUS IOSIF, titular al proiectului “PUZ Construire spălătorie 
auto, bar, locuință D+P+M, extravilan Deva, județul Hunedoara” aduc 
la cunoștința publicului că decizia etapei de încadrare, din procedura de 
reglementare conform HG 1076/2004, este cea de adoptare a planului fără 
aviz de mediu.

Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, 
în termen de 10 zile calendaristice, la sediul ARPM Timișoara, Str. Amur
gului, nr. 1, Timișoara, jud. Timiș.

s.c.

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

I
■

I

I

LAVAGIO AUTO S.R.L.
Deva, Calea Zarandului ISO (DN7) 
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

SPĂLĂTORIE AUTO
Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

DE 20%

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon, 
LA 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Program de funcționare:
Zilnic 0730-20.30
Duminica: 09.00-15.00

Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servîci curățenie
* persoane Fizice
* persone juritice

I

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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 
țațiu publicity dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică 
jlublicitate (spațiul publicitar este alocat în funcție de soli
citările beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații-tuplimentare 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.

(text maxim 50 de cuvinte)
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Nume...............................................Prenume.............................................
Strada.................:................................... Nr....... Bl.................. Sc............
Ap...... Localitatea.......................................Județul.................................
C.I. seria.................nr................................................................................
Eliberat de............ *.....................................................................................
DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura
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I
I
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♦

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.
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A XX-a ediție a Trofeului Andros va începe în decembrie. Competiția este recunoscută 
drept una dintre cele mai dificile la nivel internațional. Sport

Miercuri, 18 noiembrie 2009
•••

Câștigarea Cupei este un obiectiv pentru CFR Cluj
Antrenorul echipei CFR Cluj, Andrea 
Mandorlini, a declarat într-o conferință de 
presă, că partida cu Universitatea Craiova, 
contând pentru sferturile de finală ale 
Cupei României Timișoreană este impor
tantă, pentru că obținerea acestui trofeu 
este un obiectiv impus de conducerea clu
bului.

"După cele două zile petrecute aici, pot să 
spun că am o echipă bună, am văzut disponibilitate 
din partea jucătorilor de a se antrena la capacitate 
maximă. Nu vreau să fac remarci individuale, dar 
pot să spun că sunt impresionat de grupul de 
jucători. Meciul cu Universitatea Craiova este 
foarte important pentru că obținerea Cupei 
României este un obiectiv impus de conducere, dar 
nu pot să spun că am emoții. Craiova este o echipă 
periculoasă, foarte ofensivă, am urmărit-o pe 
câteva DVD-uri și i-am remarcat pe frații Costea", 
a spus Mandrolini.

Andrea Mandorlini a precizat că nu are ce să 
îmbunătățească la noua sa echipă și că a discutat 
câteva generalități cu foștii tehnicieni italieni care 
au antrenat-o pe CFR, Cristiano Bergodi și Maur
izio Trombetta.

"O echipă care este pe primul loc trebuie să 
aibă calitate, nu am ce să îmbunătățesc îp compar
timente, apărare sau atac, trebuie să lucrez la 
creșterea forței grupului. Cu Bergodi și Trombetta 
am vorbit doar lucruri generale, despre campionat, 
despre jucătorii din România și despre calitatea 
echipei, nu pot să spun că am primit sfaturi. Vreau 
să pun în practică experiența mea, nu a altora", a 
menționat antrenorul.

Tehnicianul grupării clujene a precizat că Gio
vanni Trapattoni a fost un ghid în^ariera sa de 
antrenor și nu a exclus posibilitatea ca în viitor, 
dacă i s-ar propune, să accepte să pregătească 
reprezentativa României sau orice altă echipă 
națională.

Mutu e în formă maximă
Medicul echipei AC Fiorentina, 
Paolo Manetti, a declarat, luni, că 
refacerea după operație a atacan
tului Adrian Mutu decurge foarte 
bine, iar genunchiul drept al ro
mânului este în stare perfectă, in
formează site-ul 
fiorentinanews. corn.

"în privința lui Mutu suntem extrem de 
optimiști. Genunchiul drept este perfect. în 

acest moment muncește pentru refacerea musculaturii. La zece zile după 
operație suntem optimiști", a spus Manetti. Atacantul formației Fiorentina, 
Adrian Mutu, a fost supus unei intervenții chirurgicale, la 6 noiembrie, într- 
o clinică din Florența, la meniscul medial al genunchiului drept. Intervenția 
chirurgicală a durat circa o oră, iar durata indisponibilității a fost estimată la 
aproximativ o lună. Mutu a suferit o leziune la menise la meciul câștigat de 
Fiorentina, scor 5-2, în compania formației Debrecen, în Liga Campionilor.

Dacia pe mâna lui Alain Prost

Fostul pilot de Formula 1 Alain Prost va con
duce modelul de competiție Duster, produs de 
Dacia, la Trofeul Andros din Franța, într-o 
cursă sportivă pe gheață, constructorul auto 
prezentând astfel în avanpremieră mașina ase
mănătoare cu primul SUV din istoria mărcii.

"Dacia își propune să creeze astfel un efect de 
surpriză, prezentând în avanpremieră Dacia Duster, ale 
cărei linii prefigurează viitorul model 4x4 al mărcii, 
comercializat din 2010", se arată într-un comunicat al 
Automobile Dacia. Vehiculul de competiție are carose
ria din fibră de sticlă, un motor V6 produs de Alianța 
Renault Nissan, cu o putere de 350 CP la 7.500 rotații 
pe minut și amplasat în spatele mașinii, și o cutie de 
viteze cu șase trepte.

Duster va fi cel de-al șaselea model al mărcii și 
primul SUV Dacia.

A XX-a ediție a Trofeului Andros va începe în de
cembrie. Competiția este recunoscută drept una din* 
cele mai dificile la nivel internațional.

Alain Prost, născut în Franța, are 54 de ani și a 
câștigat de patru ori titlul de campion mondial la F1; în 
1985, 1986, 1989 și 1993.

El a participat, djn 2003-2004, la fiecare ediție a 
Trofeului Andros, competiție pe care a câștigat-o de 
două ori.

Franța este, alături de Germania, una dintre prin
cipalele piețele vânzare pentru Dacia, companie 
deținută de grupul francez Renault.

PREȚ DE IMPORTATOR 

MAGAZIN CU VÂNZARE 
EN-GROS Șl EN-DETAIL

pentru nunți, botezuri sau alte evenimente 
efectuam livrarea directa la locul solicitat

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

mailto:euroscala@yahoo.com

