
*

4

Fiscul monitorizează 500 de firme i 'ia7'"1 u"' 
cu datorii către bugetul de stat

„Există societăți care nu au avut probleme cu plata 
contribuțiilor pentru anul trecut, iar anul acesta au reușit 
să cumuleze datorii destul de mari”, a declarat Lucian 
Heiuș, directorul coordonator al DGFP Hunedoara.
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, l» ■ Dobra are cabinet stomatologic 

după 20 de ani
După aproape două decenii Dobra are din nou un 

cabinet stomatologic. Ieri s-a inaugurat în reședința co
munei, într-un spațiu pus la dispoziție de administrația 
locală, situat în incinta Căminului Cultural, noul cabi
net stomatologic. /ruh' *
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Curs Valutar
El R - Euro: 4.28 H
l SD - Dolarul american: 2.8650 
GBP-Lira sterlină: 4.8137
Xil - Gramul de aur: 105.5796

Sursa: BXR

► Bighidiul din Brad e dat de FBI în urmărire 
internațională pentru un prejudiciu 
de 4 milioane de dolari

Din cuprins
O Cât au câștigat în 2009

piloții de Formula 1
Q pag. 12

WANTED
"Ho Ho Ho"
are premiera sâmbătă

Q Pag. 7

CONSPIRACY TO COMMIT WIRE FRAUD; CONSPIRACY TO COMMIT 
BANK FRAUD; CONSPIRACY TO COMMIT FRAUD WITH 

COMPUTERS; CONSPIRACY LAUNDERINC OF MONETARY 
INSTRUMENTS

Sfântul Prooroc Avdie 
(Abdia) <ULI MIS VIRGIL TIRI < A
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„Pe ei îi interesează ce este 
dincolo de fundul mării în acești
9.000 de kilometri pătrați
din Marea Neagră"

„România ar merita să aibă în turul al
doilea doi candidați de dreapta”, a decla
rat Traian Băsescu la mitingul electoral de
la Sibiu. ►) Pag. 5

Editorial
de Volodia Macovei

Privitul prin bârnă
"Plângem nenorocirile dușmanilor noștri 

mai degrabă din orgoliu decât din bunătate; 
spre a-i face să simtă că stăm deasupra lor, le 
dăm semne de milă

Francois de la Rochefoucauld

Iată că nu suntem departe de ziua alegerilor. 
Timpul scurs în această campanie electorală s-a 
arătat a fi un amestec bizar de informații dezlânate, 
atacuri deplasate, consum de inutilități prin comen
tarii alambicate din care nu s-a înțeles mare lucru 
și o foarte deasă ceață prin care nu am putea între

zări, cumva, viitorul apropiat. Dar nu despre asta 
vrem să vorbim aici, ci despre atitudine.

Spre deosebire de alte perioade ale istoriei 
recente, aceasta din urmă parcă aduce tot mai mult 
cu atmosfera de război. Fără arme de foc, dar cu 
multă înverșunare în a ne judeca conducătorii, se
menii.. . mai puțin pe noi înșine. Dacă descopeream 
zilele trecute multă neputință și uriașe cantități de 
dezinteres, astăzi să ne fie îngăduit să descoperim 
disprețul.

Oare ne dăm seama, puțin măcar, cât de 
aroganți am devenit cu cei din jur? Oare dibuim 
faptul că inflexibilitatea de care dăm dovadă în dis
putele directe cu ceilalți nu are argumente și nu își 
are rădăcina în cunoaștere, ci în egoism, superficia
litate și lașitate? Suntem răi cu adversarii ad-hoc 
din discuțiile zilnice, răi fără măsură și acceptăm 
doar un singur adevăr: al nostru.

Parte dintre noi, cu o aroganță și mai aspră, 
ne ridicăm nasul deasupra celorlalți și ne prefacem 
miloși: că, vezi Doamne!, înțelegem de ce ei nu pri

cep! Facem exerciții zilnice de auto-mulțumire, ne 
ridicăm mici statui în cartier sau prin crâșme și, de 
pe piedestalul șubred al cinismului de ocazie, îi ju
decăm pe toți cei care nu gândesc ca noi întocmai 
inchizitorilor fanatici.

Cred că toate astea ni se trag de la felul plic
tisit și grosier în care ne privim întreaga viață, de 
la incapacitatea de a mai citi o carte bună, de la 
obișnuința jenantă de a nu ne mai pune niciun fel 
de întrebări. Tunăm și fulgerăm, împingându-i pe 
alții să fie responsabili, să se implice, în condițiile 
în care noi înșine nu suntem foarte siguri de ce stri
găm așa de tare și, în niciun caz, nu dorim să ne în- 
hămăm la jugul obștii făcând ceva folositor.

Din neputință, ne apărăm prostia arătându- 
ne miloși, cu fățărnicie, față de adversari pe care 
ni-i croim, fără argumente, doar pentru a ne crede 
mari și puternici. Ceea ce nu știm, sau ne prefacem 
că nu știm, este că ar trebui să ne fie milă de propria 
neștiință de a viețui.
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I RcțeWrilei
Ardei gras 
în sos 
de roșii

Ingrediente:
0,5 kg ardei, I kg roșii, 2-3 cepe, 
ulei, făină, sare

Mod de preparare:
Ardeii se coc, se sărează și se 

lasă să se răcească apoi se curăță 
de pieliță. Roșiile se dau prin râză
toare sau se taiewibulețe după care 
se pun la fiert până scad.

Cât timp fierb roșiile se taie 
ceapa mărunt și se prăjește în ulei, 
când e puțin rumenă se adaugă o 
lingură de făină. Se mai lasă puțin 
și se toarnă sosul de roșii și ardeii. 
Se mai ține pe foc cam 15 minute.

Infertile
Deva

Se sistează furnizarea apei reci în 
Deva între orele 8 și 11 pe strada Horia 
zona cuprinsă între restaurantul Za- 
hana și stația de distribuire a carburan
ților Lukoil. Motivul sistării este acela 
că se remediază un robinet spart în că
minul de apometre de la nr. 243.

Hunedoara
- în intervalul orar 08.00- 14.00- - 

va fi sistată furnizarea apei potabile pe 
străzile Elisabeta Mărgineanu, Caste
lului, 9 Mai, Constantin Bursan, Cer- 
nei, Mircea Stângă.

Agenți economici/ instituții afec
tate - Castelul Corvinilor

întreruperea este cauzată de înlo
cuirea unui apometru la blocul 47 de 
pe strada Elisabeta Mărgineanu.

- în intervalul orar 08.00 - 16.00 - 
va fi sistată furnizarea apei potabile pe 
străzile Simion Bămuțiu (parțial), Ge
orge Enescu, P-ța Florilor, Bulevardul 
Corvin, Ion Creangă, Cocsarilor, Topi- 
torului, Ciprian Porumbescu, Lamina- 
torului, Oțelarilor, Traian Vuia - 
CM-uri, V-uri.

Agenți economici/instituții afec
tate - Școala Generală nr. 6, Grădinița 
nr. 6, Colegiul Economic „Emanoil 
Gojdu” (Școala Generală nr. 3), Cole
giul Iancu de Hunedoara, Colegiul 
Matei Corvin, Grădinița Barițiu, Li
ceul nr. 3.

întreruperea este cauzată de elimi
narea unei avarii la robinet-vană, Bd. 
Corvin, blocul 9 - (vană blocată).

Amg^area 
radarelor

► DN 7 Izvorul Rece - Halta Geoa- 
giu - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Spini
► DN 7 Spini - Orăștie
► DN 7 - DJ 705 Geoagiu - Gelmar
► 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 Ni- 
colae Titulescu

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: ‘ 9 15

Petroșani: 6 13

Hunedoara: 8 14

Hațeg: 7 14

Brad: 8 14

Orăștie: 8 15

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 4 7

Petroșani: 3 5

Hunedoara: 4 7

Hațeg: 4 6

Brad: 4 7

Orăștie: 4 8

✓ ./

► HOROSCOP
Trebuie să faci față unei situații mai dificile la locul de muncă,

• Se anunță o zi destul de încărcată la locul de muncă. Activitățile 
tale par să se dezvolte pe zi ce trece, așa că ar fi bine să-ți planifici 
sarcinile, pen tru a nu fi necesar să stai peste program.

pentru că este nevoie de atenție distributivă și de mult calm. Dacă 
ai de-a face cu niște clienți și contactul cu aceștia este unul direct, 
atunci bazează-te pe ținuta, tonul vocii și cunoștințele acumulate. 
Toate vor conta pentru a-i convinge de valoarea serviciilor oferite
de instituția în care lucrezi.

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

Activitatea este atât de intensă, încât nu mai ai timp deloc de 
viața personală. Nu te refugia în mâncare, doar pentru că nu ai 
avut parte de mese regulate în timpul zilei. Odihnește-te cât mai 
mult și găsește ceva care să te relaxeze.

Simți nevoia să faci un gest frumos față de o persoană impor
tantă pentru tine. Nu te arunca la mari cheltuieli. Va aprecia mai 
mult încrederea ta in tine și comportamentul tău natural.

Poți face rost de un material de la o cunoștință, dacă știi cum să 
ceri. Odată obținut lucrul de care ai nevoie, vei putea duce la 
capăt un proiect personal de care te ocupi cu entuziasm. Partene
rul de viață îți reproșează răceala de care dai dovadă. Nu lăsa ca 
treburile zilnice și oboseala să intervină între voi.

Chiar dacă există persoane în jurul tău care încearcă să te des
curajeze, nu trebuie să-ți consumi energia acordăndu-le atenție. 
Trebuie doar să le ignori și totul va fi bine. In plan financiar se 
anunță câștiguri, iar unele dintre ele sunt neașteptate. Ai putea să 
te gândești la câteva modalități de investiții.

Bancurile zilei
© © ©

Clientul către ospătar:
- Nu-mi plac surprizele, așa că vă 

zic de acum: am numai 50.000 la 
mine. Ce-mi recomandați?

- Un alt restaurant.

© © ©

Pe piatra funerară a unui catâr, 
mascota unității, stătea scris: "Aici 
zace catîrul John, care a lovit cu co

pita un căpitan, trei sergenți, 15 sol
dați și o grenadă..."

© © ©

- Ți-am citit lucrarea de control. 
Foarte bună, dar e identică cu cea a 
colegului tău de bancă. Ce concluzie 
să trag de aici? întreabă profesorul.

- Că și a lui e foarte bună.

© © ©'

Toți elevii scriu cu asiduitate la

glasul^3 Hunedoarei
xedun de infonruț)' s®oa dMrmsrarnt

&

Astăzi te simți extrem de vulnerabil, pentru că nu ești foarte sigur 
pe tine. Latura emoțională joacă un rol important și acest lucru îți 
aduce și bucurii, însă te pune și într-o situație dificilă, dacă ai de-a 
face cu oameni care nu rezonează la fel. Treptat, lucrurile se vor

Felul în care respingi părerile altora nu te pune într-o lumină 
prea bună, pentru că ceilalți, vor ține cont de reacțiile tale și nu-ți 
vor mai cere niciodată părerea. Fii mai flexibil, chiar dacă nu-ț, 
convin opiniile emise, și dacă ai impresia că numai tu ai dreptate, 
explică și altora cu fermitate ce ai de spus.

Modul în care te porți cu persoana iubită o rănește. Vrei să ai ul
timul cuvânt, să știi în permanență ce se întâmplă cu celălalt. 
Orice relație are nevoie de un lider care să traseze direcția princi
pală de evoluție, dar ține cont și de necesitățile celuilalt atunci 
când îți faci planuri care vă privesc pe amândoi. Ideală ar fio re
lație cu drepturi egale!

Este o zi bună sub aspect financiar. Se poate să pleci într-o călă
torie de afaceri care are o miză importantă de bani. Trebuie să fii 
foarte prudent în ceea ce privește tranzacțiile comerciale și să nu-ți 
forțezi norocul. In plan personal, ești interesat să-ți schimbi oare
cum imaginea, să adopți poate un nou stil. Ai parte de împliniri în 
plan sexual.

Ești genul de om care discută ușor cu oricine, în orice împreju
rare, dar nu și azi. lnterlocutorii ți se pai'plictisitori și preferi să 
stai departe de lume. Nu găsești pe cineva care să gândească la fel 
ca tine, care să înțeleagă ceea ce ai tu de spus, deși fac act de p 
zență, unii parcă nici nu aud ce spui.

așeza și vei ști pe ce drum s-o apuci.

lucrarea "Ce aș face dacă aș fi pa
tron?". Unul singur stă cu mâinile la 
piept și meditează.

- Marinescule, tu nu scrii?
- Nu, domnule profesor, aștept să- 

mi vină secretara.

© © ©

- Să presupunem că locuiești la 
etajul cinci și că între fiecare două 
etaje sunt 15 trepte. Câte trepte va tre
bui să urci pentru a ajunge la aparta

mentul tău? •
- Pe toate, domnule profesor.

© © ©

Un bărbat la librărie către vânză 
toare:

- Aș dori cartea cu titlul "Superio 
ritatea bărbatului față de femeie"!

- Utopie și SF-uri la etajul 1, vi 
rog!

© © ©
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Totalul arieratelor la nivelul județului Hunedoara depășește suma 
& de 250 milioane lei.

► Fiscul monitorizează 500 de firme cu datorii către 
bugetul de stat

în cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc ieri, Lu
cian Heiuș, reinstalat pe func
ția de director la Direcția 
Generală a Finanțelor Publice 
(DGFP) Hunedoara, a făcut 
publice principalele trei motive 
pentru care a acceptat numirea 
în funcție. Heiuș a prezentat și 
un raport detaliat privind acti
vitatea DGFP Hunedoara pe 
primele 10 luni ale anului vii
tor, dar și planul de desfășu
rare a activității din perioada 
mandatului său.

„Nu vă ascund că, în funcție de 
rezultatele alegerilor din 6 decem
brie, nu o să stau să mă destituie ni
meni pe criterii politice. Nu o să 
ocup această funcție mai mult decât 
este nevoie”, a declarat Lucian 
Heiuș, director coordonator al 
DGFP Hunedoara. Heiuș consideră 
că această instituție are nevoie de o 
conducere bine structurată pentru a- 
și putea îndeplini sarcina de 
colectare a banilor publici. 
Totodată, Heiuș garantează că prin 
numirea sa în funcție se vor evita 
presiunile asupra agenților eco
nomici, cele de altă natură decât 
acelea legate strict de plata 
contribuțiilor pe care aceștia le au 
către stat.

Există bani pentru 
salariile dascălilor

în urma semnalelor din partea 
liderilor de sindicat din învățământ, 
directorul DGFP Hunedoara a con
firmat existența necesarului de bani 
pentru plata integrală a salariilor 
pentru luna decembrie. în altă or
dine de idei, conducerea DGFP

Hunedoara dorește să evite pe cât 
posibil crearea unui blocaj în orarul 
de funcționare al instituției, odată 
cu promulgarea legii care impune 
acordarea de zile libere fără plată 
funcționarilor din instituțiile de stat, 
în acest sens a fost creat un grafic, 
astfel încât instituția își va desfășura 
normal programul de funcționare. 
Persoanele aflate în conducere vor 
primi liber câte trei ore pe zi.

încasările au scăzut

DGFP Hunedoara a înregistrat 
o scădere de 4,75 la sută a 
încasărilor la nivel de județ. Con
ducerea Direcției«’ de Finanțe 
monitorizează 500 de agenți eco
nomici care au înregistrat datorii 
foarte mari către bugetul de stat.

Cazul „Muzeul Aurului”
(și) în atenția Finanțelor Publice
Conducerea Direcției Gene
rale a Finanțelor Publice Hu
nedoara (DGFP)a cerut 
înlocuirea lichidatorului I. T. 
MANA GEMENTAD VI
SORS, administratorul judi
ciar a societății Bradmin.

în urma îndeplinirii 
tendențioase a datoriilor privind 
lichidarea sucursalei Bradmin, 
conducerea DGFP solicită în 
instanță supendarea societății I.T. 
MANAGEMENT din adminis
trare.

Datornicilor li se va supraveghea 
evoluția în perioada următoare și li 
se vor studia cauzele care au dus la 
creșterea arieratelor. Conducerea 
DGFP Hunedoara caută soluții pen
tru evitarea acumulării de restanțe 
de plată de către societățile dator
nice. Firmele care se află în dificul
tate de plată, dar care nu au fost 
înregistrate cu datorii până în sep
tembrie anul trecut, li se vor acorda 
facilități de eșalonare a restanțelor 
pe o perioadă de șase luni.

„Dorim soluții 
de plată a datoriilor, 
nu oprirea 
activității firmelor”

9

Peste 1.300 de firme din județ 
au fost declarate inactive printr-un 
ordin al președintelui ANAF, iar 
2.700 de societăți comerciale și-au 
suspendat activitatea pentru 2009.

DGFP, în calitate de creditor 
majoritar, cere confirmarea 
nulității a actului de vânzare 
cumpărare a Muzeului din Brad pe 
motive de săvârșire a unor 
ilegalități. în cazul în care 
judecătorul sindic nu înlocuiește 
firma lichidatoare, DGFP 
intenționează să înainteze o plân
gere către CSM împotriva acestuia.

„DGFP este creditorul majori
tar în cazul Muzeului Aurului de la 
Brad. Am solicitat în instanță 
schimbarea societății lichidatoare. 
Este clar ca a fost săvârșită o ile

în ultima perioadă, cele mai mari 
datorii le înregistrează societățile de 
gospodărie locativă. Totalul arier
atelor la nivelul județului Hune
doara depășește suma de 250 
milioane lei. „Am făcut o analiză a 
firmelor care și-au suspendat activ
itatea în anul acesta. Numărul lor 
este mult mai mare față de 2008. De 
asemenea, există societăți care nu 
au avut probleme cu plata 
contribuțiilor pentru anul trecut, iar 
anul acesta au reușit să cumuleze 
datorii destul de mari. Nu suntem 
interesați de suspendarea activității 
acestor firme, dorim să studiem 
cauzele care au dus la cumularea 
acestor datorii și soluționarea prob
lemelor acestora”, a declarat Lucian 
Heiuș, directorul coordonator al 
DGFP Hunedoara.

Irina Năstase

galitate în cazul vânzării muzeului. 
O sucursală a Minvestului a 
cumpărat muzeul, au foșt făcute 
investiții și a fost vândut mai de
parte cu aceeași sumă cu care a fost 
cumpărat. în 24 noiembrie este ter
menul stabilit de instanță, dacă 
judecătorul sindic nu va decide în
locuirea societății respective, vom 
depune plângere la CSM”, a de
clarat Lucian Heiuș, director coor
donator al DGFP.

Irina Năstase

-f-Sfântul Zilei
Sfântul Prooroc Avdie (Abdia)

Sfântul Prooroc Avdie era din pământul Sichem, dintr-un 
sat care se numea Vitaharam și slujea la curțile împăraților lui Is- 
rail, fiind ispravnic al casei împărătești a lui Ahav. Iar din tinerețile 
sale seuemea foarte mult de Domnul. Apoi, când poporul Israil se 
depărtase de Dumnezeu și se închina idolului Baal, Avdie slujea 
adevăratului Dumnezeu al părinților săi, Care a mântuit pe Israil 
din Egipt, trecându-1 prin Marea Roșie. Căutând în acea vreme 
Isabela, împărăteasa cea fără de lege, ca să ucidă pe toți proorocii 
Domnului, Avdie a luat 100 de bărbați prooroci și i-a ascuns câte 
50 în câte două peșteri, hrănindu-i pe dânșii cu pâine și cu apă în 
vremea foametei ce a fost în zilele Proorocului Ilie. Iar odată, re
gele Ahav a chemat pe Avdie și a zis către dânsul: „Vino să mer
gem la izvoarele apelor și la toate pâraiele, doar vom afla iarbă 
spre a hrăni caii și catârii, ca să nu piară de foame”. împărțindu- 
și apoi căile pe care să meargă, Ahav mergea singur pe o cale, iar 
Avdie pe alta. Avdie fiind singur în cale, a venit Sfântul Prooroc 
Ilie în întâmpinarea lui și, văzând Avdie pe Ilie, s-a sârguit a se
închina lui, zicând: „Tu ești domnul meu Ilie”. Iar Ilie a zis către

găsit pe Ilie". Avdie a zis: 
„Nu este neam sub împără
ția stăpânului meu unde să 

nu te fi căutat pe tine și în toate ținuturile sale nu te-a aflat; iar 
acum îmi zici să merg ca să spun stăpânului meu despre tine. Când 
mă voi duce eu de la tine Duhul Domnului te va lua în pământ ne
cunoscut, iar eu voi spune lui Ahav și neaflându-te, mă va ucide 
și pe mine. Deci, nu mă trimite la dânsul ca să-l vestesc despre 
tine”. Atunci Ilie a zis: „Viu este Domnul puterilor Căruia îi stau 
înainte, că astăzi mă voi arăta lui Ahav”. Atunci a mers Avdie în 
întâmpinarea lui Ahav, vestindu-1 despre Sfântul Prooroc Ilie. Iar 
când a văzut Ahav pe Ilie, acesta l-a mustrat pentru rătăcirea lui. 
Apoi a făcut o minune preamărită coborând foc din cer peste jertfe 
și peste ape, precum despre aceasta scrie în cartea împăraților; 
care minune văzând-o Avdie, se bucura de puterea Dumnezeului 
său Cel Atotputernic și se aprindea de dragoste către Dânsul și cu 
dinadinsul îi slujea, umblând în îndreptările Lui. Murind Ahav și 
după dânsul luând împărăția lui Israil fiul său Ohozia, în acea 
vreme Sfântul Avdie slujea în rândurile ostașilor. Și a fost - după 
mărturisirea Sfinților Părinți - unul din cei trei căpitani care s-au
trimis de Ohozia la Ilie Proorocul cu câte cinci soldați, dintre care

Avdie: Eu sunt; mergi și spune stăpânului tău, zicând: "Iată am peste doi, căzând foc din cer, i-a ars, după cuvântul proorocului.

Iar al treilea căpitan, care 
era Avdie, a fost miluit 
pentru că s-a apropiat cu 
smerenie de Sfântul 
Prooroc Ilie și s-a închi
nat în genunchi înaintea 
lui și l-a rugat, zicând: 
„Omule al lui Dumne
zeu, cruță sufletul meu și 
sufletele robilor tăi”. 
Deci Sfântul Ilie l-a cru
țat pe el și l-a sculat, du- 
cându-se împreună cu el 
la împăratul. Din acea 
vreme a lăsat Avdie 
slujba împăratului și a 
mers în urma Sfântului 
Prooroc Ilie, luând duhul 
proorociei, ca cel ce pă
zise și hrănise pe prooro-
cui Domnului și ca cel ce urmase proorocului. Apoi murind, a fost
îngropat în mormântul părinților săi.



Claudiu Virgil Turtea este probabil primul brădean aflat pe lista FBI. El este căutat
pentru implicarea sa într-o organizație criminală, considerată responsabilă
pentru o serie de fraude în valoare de 4,3 milioane dolari.
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pe DN7

Ștefan B., de 52 de ani, din 
Sibiu, a fost grav rănit ieri în 
jurul orei 20,50 pe DN 7 în timp 
ce conducea o autoutilitară. EL 
circula regulamentar pe direcția 
Simeria - Orăștie, când în fața sa 
a apărut un TIR din direcția Oră
știe; Șoferul acestuia, Gheorghe 
G., de 50 de ani, din municipiul 
Pitești, în timp ce efectua virajul 
la stânga, nu a acordat prioritate 
de trecere autoutilitarei. Pentru a 
evita impactul dintre cele două 
autovehicule, șoferul autotirului 
a frânat și a virat ușor spre 
dreapta, acroșând astfel un auto
turism care era oprit pe drumul 
național 66.

Nu a acordat 
prioritate

Conducătorul unui scuter a 
fost rănit ușor, în urma unui acci
dent rutier, fiind transportat la 
Spitalul din Hațeg. Accidentul s- 
a produs în municipiul Hațeg, la 
intersecția Străzilor Victor Babeș 
cu DN 68, cu două zile în urmă, 
în jurul orei 9. Deși circula pe un 
drum secundar, marcat cu indica
torul stop, Cristina D., în vârstă 
de 35 de ani, șoferița autoturis
mului nu a acordat prioritate de 
trecere conducătorului scuterului.

Accidentate ușor

Două femei au fost victimele 
unui accident care s-a produs 
acum două zile, în jurul orei 
13,47, pe Strada Libertății, din 
Aninoasa. Evenimentul rutier a 
avut loc din cauza unui șofer care 
nu a adaptat viteza la condițiile 
de drum, acesta fiind umed. Au
toturismul condus de Marian V., 
în vârstă de 41 de ani, din Petro
șani, a intrat pe sensul opus de 
mers, lovind un alt autoturism 
condus de Gabriela T., în vârstă 
de 33 de ani, din Aninoasa. în 
urma impactului, conducătoarea 
auto și o pasageră care se afla în 
mașina lui Marian V. au fost ac- 
ci dentate ușor.

A furatlucernă

Mircea C., în vârstă de 32 de 
ani, din Deva, fără ocupație, a 
furat în urmă cu două zile o că
ruță de lucernă de pe un câmp si
tuat la marginea comunei Vețel. 
Polițiștii postului de poliție din 
comună l-au prins în flagrant, 
omul recunoscându-și fapta. Po
lițiștii i-au întocmit dosar de cer
cetare penală, iar lucerna a fost 
restituită proprietarului.

Maria Florescu

De la alba-neagra la e-Bay

Bighidiul din Brad e dat de FBI în urmărire internațională
Un brădean de 31 de ani a 
băgat spaima în americanii 
amatori de comerț virtual. 
Claudiu Virgil Turlea, cunos
cut sub porecla de Bighidiu ’, a 
reușit să creeze un prejudiciu 
de 4,3 milioane de dolari, după 
licitații fictive desfășurate în 
special pe site-ul e-Bay.

Concret, Bighidiu’ și tovarășii 
lui deschideau un cont fals și vindeau 
lucruri fictive, tranzacția fiind garan

Dobra are cabinet stomatologic după 20 de ani
După aproape două decenii 
Dobra are din nou un cabinet 
stomatologic. Ieri s-a inaugu
rat în reședința comunei, într- 
un spațiu pus la dispoziție de 
administrația locală, situat în 
incinta Căminului Cultural, 
noul cabinet stomatologic. 

După 1989 în comună a mai 
funcționat un cabinet stomatologic.

tată prin copierea paginii unei firme 
care certifica afacerea.

Primul brădean 
“interesant” 
pentru FBI

Claudiu Virgil Turlea este prob
abil primul brădean aflat pe lista 
FBI. El este căutat pentru implicarea 
sa într-o organizație criminală, con
siderată responsabilă pentru o serie 
de fraude în valoare de 4,3 milioane

Odată cu pensionarea fostului dentist, 
locuitorii comunei Dobra au rămas fără 
o minimă asistență de specialitate. „La 
solicitarea locuitorilor comunei am 
amenajat cu fonduri de la bugetul local 
acest spațiu și l-am pus la dispoziția 
domnului medic stomatolog. Am făcut 
investiția spre binele cetățenilor din 
Dobra”, afirmă Ghiorghe Șuiaga, pri
marul comunei. „Cu dotările pe care le 
avem vom reuși să efectuăm operații și 
tratamente de stomatologie generală”, 

dolari. Aceste fapte au avut loc în pe
rioada ianuarie - iulie a anului 2008. 
într-o singură spargere, membrii or
ganizației se presupune că au sustras 
din conturile bancare ale între
prinderilor SUAîn mod fraudulos di
verse parole și au transferat sute de 
mii de dolari în conturi bancare con
trolate de el și de colaboratorii săi. 
într-o altă “acțiune”, se presupwne că 
organizația a păgubit mii de victime, 
printr-un sistem de frauda pe inter
net. Prin această metodă victimele 
ofereau diverse sume de bani pentru 
servicii și mărfuri fictive, postate pe 
site-uri de licitații, gen e-bay. Per
soanele care câștigau licitațiile trans
ferau sume de bani în conturile 
rețelei infracționale condusă de 
Bighidiu’. în data de 15 iulie 2008 a 
fost emis un mandat de arestare fed
eral de către Curtea Districtuală din 
Ohio după ce Bighidiu’ a fost acuzat 
de conspirație pentru comiterea de 
fraude informatice, bancare, precum 
și spălare de bani. în anul 2008, 
printr-o acțiune a DIICOT Vâlcea 
cea mai mare parte a rețelei de hack- 
eri coordonată Bighidiu’ a fost rețin
ută de polițiști, eliberată ulterior și 
cercetată în libertate. Americanii 
bănuiesc că Turlea se află în Canada 
unde încearcă să recruteze noi mem
bri pentru rețeaua sa infracțională.

Ce naște din pisică...
• •

Celebrul, de acum, Claudiu Vir
gil Turlea s-a născut în Brad în 11 
noiembrie 1978 și este urmașul 
demn în activitate infracțională a 
tatălui său Virgil Pătrui, zis Cătuță 
sau Munci toru’. încă de mic 
Bighidiu’ cum era poreclit din cauza 
staturii sale mici, și-a însoțit tatăl la 

spune și medicul Râul Florin Neamțu. 
Noul cabinet stomatologic a fost sfințit 
de preoții comunității locale. Prezent la 
festivitatea de inaugurare, prefectul ju
dețului Dorin Gligor a spus: „Consider 
sănătatea populației drept o prioritate a 
administrației centrale și a celei locale. 
Cred că acestă investiție este impor
tantă nu doar pentru comuna Dobra, ci 
și pentru comunitățile locale învecinate. 
II felicit pe domnul primar că a găsit re
sursele financiare și soluția pentru a

amenaja acest spațiu, precum și pe 
domnul doctor Neamțu pentru deschi
derea cabinetului”. Spațiul în care va 
funcționa cabinetul stomatologic este 
format din două încăperi, un hol de aș
teptare și un grup sanitar. Până la sfâr
șitul acestui an programul de lucru va 
fi doar după amiaza, iar de la începutul 
anului viitor, în funcție de solicitări, 
orarul se va extinde și dimineața.

Cătălin Rișcuța

principala sa activitate, jocurile de 
„alba-neagra”. în scurt timp a ajuns 
un specialist în această îndeletnicire 
fiind considerat de către membrii 
lumii interlope cel mai bun „trăgă
tor” din zonă, depășindu-și cu mult 
tatăl. în urmă cu trei ani, când tatăl 
său a fost arestat în lotul „Spumă și 
Bibanu’” Virgil Turlea, și el în 
atenția procurorilor hunedoreni a 
fugit în Statele Unite, unde a pus 
bazele unei rețele infracționale în 
care a cooptat hackeri din județul 

.Vâlcea.

înfiat de bunică, 
dar crescut de tată

Pentru că tatăl său se afla mai 
mult în penitenciar, Bighidiu’ a fost 
înfiat de bunica maternă. Cu toate că 
bunica a încercat să-1 educe ca pe un 
om corect, moștenirea genetică a 
tatălui și-a spus cuvântul și Claudiu 
Virvil Turlea a ajuns să cunoască 
„beciurile” poliției încă de la vârsK 
fragede. Un fost coleg de „breaslă” 
cu care a „ucenicit” la alba-neagra își 
amintește despre el ca fiind deosebit 
de prinzaș, isteț și foarte viclean. 
„Nu se dădea înapoi de la nimic. 
Dacă își scăpa el pielea te dădea pe 
tine în gât. Dar era meseriaș la tras 
ștourile”, povestește cel ce se reco
mandă ca fiind „Mâțu”. în opinia 
foștilor săi colegi de la Brad, 
Bighidiu’ abia știa să scrie și să 
citească și nu ar fi putut să pună la 
cale o rețea infracțională într-un 
domeniu atât de complex cum este 
intemetul. Cu toate astea anchetatorii 
de la FBI susțin contrariul.

Andreea Demian 
Georgiana Giurgiu
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„Pe ei îi interesează ce este dincolo de fundul mării
în acești 9.000 de kilometri pătrați din Marea Neagră”
„Nu exclud posibilitatea și 

poate ar fi mai bine ca în 
turul doi să intre Crin Anto
nescu, și nu Mircea Geoană. 
România ar merita să aibă în 
turul al doilea doi candidați 
de dreapta”, a declarat Tra
ian Băsescu la mitingul elec
toral de la Sibiu, în fața 
zecilor de mii de simpatizanți 
din județele Mureș, Brașov, 
Covasna, Harghita, Alba, 
Vâlcea, Sibiu și Hunedoara.

„Opțiunea corectă pentru 
români este, după părerea mea, să 
voteze al doilea mandat pentru Tra
ian Băsescu. Nu am terminat tot ce 
era de făcut. Sunt gata să continui 
lupta cu sistemul ticăloșit pentru că 
el nu m-a înfrânt și trebuie să re- 
onosc că nici eu nu am reușit să-l 

.râng. Avem nevoie de continui
tate. Eu vă pot garanta o realitate, 
guvernarea pentru români și nu pen
tru oligarhi”, a adăugat președintele. 
Traian Băsescu a explicat că votul 
pentru Mircea Geoană ar însemna, 
ca România să trfeacă, precum în 
vremea lui Ion Iliescu, în mâna oli

garhilor. „România trebuie să 
rămână, așa cum am așezat-o eu, în 
mâna celor 22 de milioane de 
români”, a concluzionat Traian Băs
escu.

Președintele a mulțumit Sibiu
lui și primarului Klaus Johannis că 
au găzduit acest miting și a evocat 
importanța anului în care Sibiul, de
semnat capitală culturală euro
peană, a dus România în Europa și 
a adus Europa în inima României.

După ce a evocat importanța și 
necesitatea referendumului din 22 
noiembrie în modernizarea 
României, Traian Băsescu a spus și 
de ce s-a ajuns la dărâmarea guver
nului Boc de către coaliția antire- 
formistă din Parlament: „Au avut 
două motive. Să stopeze adoptarea 
și aplicarea legilor care le tăiau 
privilegiile și să aibă un guvern care 
să nu execute decretul emis de 
președinte pentru organizarea Ref
erendumului. Nu vor reuși, pentru 
că nu este în interesul românilor 
ceea ce ei vor să facă. Nu voi ceda 
în fața grupului de la Grivco în 
detrimentul românilor”.

în același context, Băsescu a 
adus în discuție buna-credință și 
naivitatea primarului sibian Klaus 

Johannis, de cărui 
bună imagine pub
lică au vrut să profite 
antireformiștii: „Nici 
măcar din respect 
față de Johannis nu 
puteam să accept 
propunerea celor de 
la Grivco. Președin
tele României este 
cel care alege pre
mierul, și nu turnă
torul Felix”.

Președintele a 
reluat temele con
sacrate în mitingurile 
și ^aparițiile publice 
din această campanie 
electorală, trecând în revistă man
datul actual și anunțând liniile de 
acțiune pentru cel viitor. Traian 
Băsescu a insistat pe importanța 
condamnării comunismului în Par
lament și predarea a două milioane 
de dosare întocmite de Securitate la 
CNSAS. Nu a făcut-o întâmplător, 
ci pentru că la acest miting, în afara 
membrilor PNȚCD, ai Partidei 
Romilor, prin regele Cioabă, au fost 
prezenți lideri ai Blocului Național 
al Revoluționarilor din decembrie 
1989. „Dau o importanță deosebită

acestei participări a revoluționarilor, 
fiindcă ea confirmă că n-am greșit 
atunci când am condamnat comu
nismul și când am predat dosarele 
Securității la CNSAS. (...) Prin 
aceste acțiuni, am fost președintele 
care a avut mai mult curaj decât 
președinții Iliescu și Constantinescu 
la un loc. (...) Erau două milioane 
de suflete care puteau fi șantajate de 
orice ticălos. Predarea dosarelor a 
eliberat aceste suflete. Vreau să 
mulțumesc celor care au înțeles că 
a lă. a oamenii liberi înseamnă și nu 
a-i închide între coperțile unui dosar 

de securitate”.
Președintele a adus în discuție 

și tema intrată într-un con dc umbră 
a concesionării platoului continen
tal al Mării Negre: „Sunt unii care 
vor să conducă o Romq^ie mai 
mare cu 9.000 de kilometri pătrați 
decât mi-au dat-o. Pe ei îi intere
sează ce este dincolo de fundul 
mării în acești 9.000 de kilometri 
din Marea Neagră”. „Nu vor avea 
această șansă fiindcă, pe 6 decem
brie, voi câștiga un nou mandat”, i- 
a asigurat Traian Băsescu pe 
simpatizanții săi.

ANI cere DIICOT extinderea cercetării
asupra lui Roșea Stănescu

. NI susține că a cerut DII- 
COT cercetarea lui Roșea Stă
nescu în legătură cu unele acte 
ale agenției-2 ANI susține că a 
cerut DIICOT extinderea cer
cetărilor față de Roșea Stă
nescu privind anchete 
publicate în ziarul Ziua în 
baza unor acte privind activita
tea Agenției, puse la dispoziție 
de foști angajați, șeful ANI se
sizând și CNI referitor la posi
bila deținere de către jurnalist 
a acestor documente.

Președintele Agenției Națio- 
lale de Integritate, Cătălin Macovei, 
i sesizat, marți, Comisia de Evaluare 
i Consiliului Național de Integritate 
:u privire la posibila deținere de către 
umalistul Sorin Roșea Stănescu de 
nscrisuri puse la dispoziția sa de per- 
;onal din cadrul Agenției Naționale 
ie Integritate precum și la eventuale 
icurgeri de informații din cadrul in- 
•tituției, informează, miercuri, ANI, 
ntr-un comunicat.

ANI arată că, în urma publică
ri de către presa centrală a stenogra- 
ndlor discuțiilor purtate de jurnaliștii 
>orin Roșea Stănescu ăi Bogdan Chi- 
ieac, au rezultat indicii cu privire la 
ustragerea de documente și informa

ții specifice Agenției Naționale de In
tegritate, de către același personal din 
cadrul instituției împotriva căruia 
ANI a formulat o plângere penală la 
Parchetul de pe lângă înalta Curte de 
Casație și Justiție, pentru sustragere 
de înscrisuri.

Astfel, ANI a făcut denunț 
penal la PICCJ, trimisă pentru solu
ționare Direcției de Investigare a In
fracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism (DIICOT), 
împotriva foștilor angajați, Fănel Ni- 
colae Burciu, Carmen Florentina Flu
ture, Anișoara Câmpeanu și Ilie 
Andreea.

„ DIICOT a comiinciat luni ANI 
că a declanșat urmărirea penală față 
de Fănel Burciu și Carmen Fluture, 
existând indicii privind constituirea 
unui grup infracțional organizat, cer
cetările fiind în desfășurare.

"De asemenea, Agenția Națio
nală de Integritate solicitase anterior 
extinderea cercetărilor față de dom
nul Răzvan Codru Vrabie, membru în 
Consiliul Național de Integritate, des
pre care se presupune că a determinat 
și sprijinit sustragerea de către perso
nalul Agenției de documente și/sau 
informații specifice activității institu
ției, precum și față de domnul Sorin 
Roșea Stănescu, care a publicat în 
ziarul «Ziua» anchete bazate pe do
cumente ce privesc activitatea ANI și 

despre care se presupune că i-ar fi 
fost puse la dispoziție de către foști 
angajați ai instituției", arată ANI.

în aceste condiții, ANI a dis
pus, marți, sesizarea Comisiei CNI 
pentru a verifica faptele semnalate 
prin stenogramele discuțiilor purtate 
cu jurnaliștii Sorin Roșea Stănescu și 
Bogdan Chirieac, referitoare la posi
bila deținere de înscrisuri puse la dis
poziția sa de personal din cadrul 
Agenției Naționale de Integritate, 
precum și la eventuale scurgeri de in
formații din cadrul instituției, con
chide ANI.

Consiliul Național de Integri
tate (CNI), forul care veghează la 
buna funcționare a ANI, se întrunește 
miercuri, pe ordinea de zi a ședinței 
figurând și o informare a membrilor 
Consiliului' de către președintele 
Agenției, Cătălin Macovei, pe tema 
recentului scandal Chirieac-Roșca 
Stănescu.

Președintele CNI declară, săp
tămână trecută, ca pe ordinea de zi a 
ședinței pe care a convocat-o în 18 
noiembrie se află și o informare pe 
care Consiliul o așteaptă de la preșe
dintele Agenției Naționale de Integri
tate (ANI), una din teme urmând să 
fie și cea legată de aspectele intens 
mediatizate de presa centrală în ul
tima perioadă.

Mai multe ONG-uri au cerut, 

în 12 noiembrie, convocarea de ur
gență a CNI, punând totodată în dis
cuție demiterea președintelui ANI, 
Cătălin Macovei, după dezvăluirile 
din presa privind discuțiile sale cu doi 
ziariști.

Scandalul Roșea Sțănescu - 
Macovei - Chirieac a apărut după ce 
un cotidian central a publicat, în două 
episoade, înregistțări ale unor discuții 
între cei trei în timpul cărora Roșea 
Stănescu îi arată lui Macovei dovezi 
care atestă implicarea sa, ca martor, 
într-o înțelegere de împrumut între 
două persoane, cerându-i, pentru a nu 
le publica, informații din dosarele de 
la ANI ale unor lideri democrat-libe- 
rali.

Ziarul "Curentul" a publicat, 
în ediția de 10 noiembrie, mai multe 
stenograme ale unor discuții purtate 
de șeful Agenției Naționale de Inte
gritate, Cătălin Macovei, cu ziariștii 
Bogdan Chirieac și Sorin Roșea Stă
nescu. Cotidianul relatează că Maco
vei a fost supus unui șantaj legat de 
faptul că ar fi contractat un împrumut 
de 100.000 de euro și că "ținta încer
cării de șantaj" ar fi miniștrii PDL 
Adriean Videanu, Vasile Blaga și 
Radu Berceanu, care ar avea conturi 
nedeclarate în străinătate.

Noi stenograme referitoare la 
întâlnirea Roșea Stănescu-Chirieac- 
Macovei au apărut, în 12 noiembrie, 

în presă, de această dată discuțiile 
având loc între președintele ANI și 
jurnalistul Bogdan Chirieac, atât în
aintea, cât și după întrevederea cu 
Sorin Roșea Stănescu.

Potrivit cotidianului Curentul, 
într-o primă fază, Bogdan Chirieac îi 
spune lui Macovei că a vorbit în seara 
precedentă cu Roșea Stănescu, care 
ar fi declarat că are două înscrisuri, 
"chestii olografe", care i-ar fi fost 
date de o fostă secretară de la ANI.

Tot Chirieac este cel care 
spune că, pentru a nu face publice do
cumentele, Roșea Stănescu "vrea 
ceva la schimb", respectiv să se avan
seze cu doarele lui Radu Berceanu și 
Adriean Videanu.

Clubul Român de Presă (CRP) 
și Asociația Jurnaliștilor din România 
(AJR) au decis să convoace, joi, Co
misia Media, organism comun de au- 
toreglementare în materie de 
deontologie, pentru discutarea cazu
lui Sorin Roșea Stănescu - Bogdan 
Chirieac - Cătălin Macovei.

Sorin Roșea Stănescu și Bog
dan Chirieac sunt invitați să îsi ex
prime un punct de vedere în cadrul 
ședinței sau să remită Comisiei 
Media o opinie scrisă. De asemenea, 
Comisia Media solicită și președinte
lui ANI, Cătălin Macovei, să-și pre
zinte oficial poziția față de cele 
semnalate în presă.
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Filmările pentru comediu "Ho Ho Ho” au durut patru săptămâni și au fost 
& ca nthise de Alma Surbu și Patricia Po 'utnaru, în calitate de producători.

Leona Lewins a înregistrat 
tema muzicală a filmului „Avatar”
Cântăreața britanică Leona 
Lewis a înregistrat tema muzi
cală a filmului "Avatar", regi
zat de James Cameron, care va 
ft lansat pe marile ecrane în 
luna decembrie. Leona Lewis, 
în vârstă de 24 de ani, câștigă
toarea concursului britanic 
"TheXFactor", în 2006, va 
interpreta această piesă, intitu
lată "I See You", în timpul fi
nalei sezonului din 2009 al 
aceleiași emisiuni.

în opinia specialiștilor, Leona 
LO'is ar putea înregistra un nou suc

ces mondial răsunător cu această 
piesă, ținând cont de nerăbdarea cu 
care este așteptat filmul "Avatar". 
James Homer și Simon Franglen, 
producătorii cântecului de succes 
"My Heart Will Go On", interpretat 
de Celine Dion și inclus pe coloana 
sonoră a filmului "Titanic", vor pro
duce și piesa "I See You".

Mult așteptatul thriller "Avatar", 
regizat de James Cameron, este un SF 
de proporții epice, cu numeroase 
efecte speciale. James Cameron a 
avut ideea acestui film în urmă cu 15 
ani, însă pe atunci nu exista tehnolo
gia necesară realizării unui astfel de 
proiect.

Având premiera în luna decem

brie, filmul spune povestea unei rase 
de extratereștri care își apără planeta 
în fața invaziei umane.

Pe afișul filmului vor fi prezenți 
actrița Sigourney Weaver, starul fran- 
cizei "Aliens", actorul Sam Worthing
ton, cunoscut pentru rolul din 
"Terminator-Salvarea", și actrița 
Michelle Rodriguez din serialul "Lost 
- Naufragiații".

Leona Lewis pare că își revine 
după incidentul din urmă cu câteva 
săptămâni, când a fost lovită în față 
de un admirator, în timp ce semna au
tografe, într-o librărie din Londra, 
unde și-a lansat autobiografia.

Comedie românească despre Crăciun

’Ho Ho Ho" are premiera sâmbătă
"Ho Ho Ho", 
prima comedie ro
mânească ce are 
ca subiect Crăciu
nul, cu Ștefan Bă
nică într-unul 
dintre rolurile 
principale, va 
avea premiera de 
gală sâmbătă, de 
la ora 19.30, la 
CinemaPro, din 
Capitală. O nouă 
producție Media- 
~'vo Pictures, "Ho 
do Ho " aduce pe 
marile ecrane 
scene memorabile 
în interpretarea
unor actori precum Ștefan Bănică, Pavel Bartoș, Alina Chi- 
vulescu și Valentin Teodosiu, cărora li s-au alăturat tinerii 
actori aflați la debut Bogdan Iancu și Raisa Mihai.

Cel care semnează regia primei comedii românești care are ca temă 
Crăciunul este Jesus del Cerro, un celebru regizor spaniol care a mai 
lucrat în România, la producțiile "Cu un pas înainte" (2007), "Contra 
Timp 1" (2008) și "Contra Timp 2" (2009). Filmările pentru comedia 
"Ho Ho Ho" au durat patru săptămâni și au fost realizate în centrul 
comercial Băneasa Shopping City, fiind conduse de Alma Sârbu și Pa
tricia Poienaru, în calitate de producători.

Ștefan Bănică, în rol de fals Moș Crăciun

Filmul "Ho Ho Ho", al cărui scenariu este scris de Bogdan Mirică, 
surprinde povestea lui Horațiu (Bogdan Iancu), un băiețel de opt ani 
care încă mai crede în Moș Crăciun și care primește drept cadou de 
sărbători o zi la mail. Ceea ce ar fi trebuit să fie o zi normală de Crăciun
se transformă, însă, într-o adevărată aventură în momentul în care 
copilul se pierde de mama sa. El îl întâlnește pe Ion (Ștefan Bănică), 
un pungaș deghizat în Moș Crăciun, aflat în mijlocul unei operațiuni 
ilegale. Bogdan Iancu a declarat că lucrul pentru filmul său de debut 
nu a fost obositor și că s-a înțeles foarte bine cu echipa. "M-am înțeles 
foarte bine și cu Raisa, pentru că mă jucam cu ea mereu și cu Ștefan, 
pentru că el îmi făcea supă de fălci (îl ciupea de obraji, n.r.). M-a învățat 
s; oc Solitaire și mi-a cântat și «Veta». Dar și eu i-am cântat Veta", a 
spus acesta. Micul actor a spus că de Crăciun își dorește un robot pe 
roți, care să poată fi teleghidat, unul mai bun decât cel pe care și-l 
dorește personajul său din film.

Mihaela Rădulescu primește lunar
15.000 de euro de la Elan
în urma divorțului, Mihaela Rădulescu pri
mește lunar 15.000 de euro din partea lui Elan 
Schwartzenberg. înțelegerea din cei doi, îi dă 
însă dreptul tatălui să-ți vadă fiul la orice la 
orice oră din zi și din noapte. După ce a cumpă
rat pentru Mihaela și Ayan un apartament 
luxos în Monte Carlo în valoare de 12,5 mi
lioane de euro, omul de afaceri își întreține în 
continuare fosta soție.

înțelegerea dintre Mihaela și Elan implică o rent viageră 
de 15.000 de euro, iar fostul soț nu are acces la detaliile chel
tuielilor ei. Mai mult, Elan s-a oferit să plătească în întregime 
totul pentru fiul lui.

Fostul soț al Mihaelei Rădulescu ar fi ales principatul 
ca locul ideal pentru fiul lui pentru că are afaceri la Monte 
Carlo și astfel poate petrece mai mult timp cu Ayan.

Viața la Monte Carlo

Mihaela a obținut și statutul de rezident în Monaco, 
lucru care o obligă să petreacă cel puțin șase luni pe an în 
Principat. Chiar dacă a început o viața nouă în Monte Carlo, 
pe Mihaela o urmăresc încă problemele din Romania. Pro
cesul intentat de primul ei soț, Bogdan Rădulescu, a fost 
amânat pentru 16 martie. Rădulescu îi cere Mihaelei prin in
termediul magistraților să-i dovedească că îi poartă legal nu

mele. Acțiunea din justiție ar fi însă doar o încercare pentru 
a obține bani de la fosta soție, crede avocatul Mihaelei. 
"Chiar nu știu ce urmărește... oricum divorțul s-a pronunțat 
legal, iar hotărârea e irevocabilă. Probabil că Bogdan 
Rădulescu are pretenții patrimoniale", a declarat Toader 

' Iancu, avocatul Mihaelei Radulescu.

Rihanna are celulită
După ce și-a impresionat fanii de la Londra susținând 

un recital, Rihanna nu a avut același succes în fața paparazz- 
ilor care au surprins-o în timp ce se chinuia să intre într-o 
limuzină. Cântăreața de numai 21 de ani s-a străduit preț de 

câteva minute să se 
urce într-o limuzină 
după ce petrecuse 
toată noaptea alături 
de Jay-Z și Beyonce.

Și dacă cele mai 
multe doamne își fac 
probleme din cauza 
celulitei, se pare că 
Rihanna nu se simte 
deranjată de acest 
lucru. Artista a purtat 
o rochie foarte scurtă 
cu celulita la vedere, 
iar paparazzi au fost 
pe fază, iar fotografi
ile au ajuns pe prima 
pagină a tabloidelor.

Susan Boyle își lansează 
primul album

Susan Boyle, femeia 
care a uimit juriul con
cursului "Britain's got 
talent", urmează să 
lanseze primul său 
album. Materialul va fi 
scos pe piață la data de 23 
noiembrie, fiind deja co
mandat de un număr 
foarte mare de persoane.

într-un interviu re
cent acordat unei 
publicații americane,
cântăreața a povestit că viața ei a fost foarte grea. în 
copilărie, artista era zilnic bătută cu o curea, iar la școală 
nu făcea față lecțiilor predate, pentru că era mai lentă. 
Susan Boyle a făcut cu greu față stresului și oboselii, 
după ce a pierdut finala concursului "Britain's got tal
ent", ajungând în spital, la Secția Psihiatrie.
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O circulară a Ministerului Educației stabilește și modul în care trebuie trimiși profe- 
& sorii în concediu fără plată: în zilele când oricum trebuiau să stea acasă, pentru că 

elevii sunt în vacanță.

Răsculații lui Horea alături de gimnastele 
lui Bela și Belu

Busturile gimnastelor de aur ale României 
privesc de ieri monumentul dedicat țăranilor 
răsculați căzuți în asediul cetății Devei la 1784. 
Monunentul dedicat țăranilor din oastea celor 
trei „căpitani”, Horea Cloșca și Crișan a fost 
dezvelit și sfințit în prezența-unor numeroși lideri 
locali ai PNL. Absențe de marcă la eveniment au 
fost primarul municipiului Deva, Mircia 
Muntean și edilul din Hunedoara, Ovidiu Hada. 
„Este foarte bine să ne gândim și la cei care au 
fost înaintea noastră, nu doar din prezent în viitor 
și este bine să ne cinstim înaintașii. Acesta este 
motivul pentru care, am decis să ridicăm crucea 
și pentru că liberalii hunedoreni au făcut astfel 
de acțiuni, în mai multe localități din județ. Așa 
că trebuia să-i cinstim pe cei care au fost 
,jertfiți” în trecut de către nobili, pentru liber
tatea noastră și la Deva”, a afirmat Florin 
Oancea, viceprimar al municipiului Deva.

După răscoală mai bine de 134 de ani 
românii nu și-au putut exprima stima pentru mar
tirii de la 1784, iar când au reușit acest lucru, în 
1884, prin cartea monografică a răscoalei, scrisă 
de Nicolae Densușanu, aceasta a fost interzisă de 
autoritățile vremii. Mai apoi după unirea cu 

România, în 1934, la împlinirea a 150 de ani de 
la răscoală, la Curechiu, Crișcior, Mihăileni, 
Mesteacăn și Ribița, s-au ridicat troițe, iar în 
1936, în centrul Devei, au fost puse pentru o 
lungă perioadă, busturile lui Horea Cloșca și 
Crișan. Acestea au fost ulterior îndepărtate pen
tru a face loc altor personaități. Când s-au îm
plinit 200 de ani de la răscoală, în 1984 s-au 
reamplasat busturile celor trei conducători, în 
fața clădirii Magna Curia. în zilele de 6-7 noiem
brie 1784 armata țărănească a lui Horea Cloșca 
și Crișan au asediat cetatea Devei în care s-au 
refugiat nobilii maghiari de pe valea Mureșului. 
Aici a fost transmis nobililor ultimatumul dat 
autorităților maghiare de către Horea. în memo
ria țăranilor căzuți sub zidurile Cetății Devei, 
membrii Oganizației Județene Hunedoara a Par
tidului Național Liberal au comemorat dispariția 
acestora prin dezvelirea unei cruci simbolică. 
Omagiul adus martirilor răscoalei a fost însoțit 
de discursul reprezentanților Consiliului 
Județean Hunedoara, a Primăriei Deva, urmat și 
o slujbă oficiată de un sobor de preoți.

Georgiana Giurgiu

RCA mai ieftin pentru șoferii 
care nu fac accidente

Societățile de asigurări vor aplica, de la 1 ianuarie 2010, sistemul bonus- 
maius în tarifarea asigurărilor de răspundere civilă auto (RCA), astfel încât 
șoferii care nu sunt implicați în accidente vor plăti mai puțin cu 10% în 2010, 
a declarat ieri, președintele CSA, Angela Toncescu.

. "Pentru șoferii care nu au avut daune în 2009, tariful poliței RCA va fi 
redus cu 10% comparativ cu cel notificat Comisiei. Acest bonus poate ajunge 
la 50% dacă în șapte ani un șofer nu a avut daune pe RCA- în schimb, dacă 
a avut o daună în 2009, tariful RCA va crește cu 45% și poate ajunge la 200% 
dacă a fost implicat în două accidente", a spus Toncescu. Ea a adăugat că 
datele statistice arată că doar 10% din șoferii care încheie polițe RCA sunt 
implicați în accidfcnte auto. "Sistemul bonus-malus îi va avantaja pe cei 90% 
care sunt disciplinați în trafic și conduc preventiv, evitând astfel implicarea 
în accidente auto", a spus președintele CSA.

Sistemul bonus-malus se va aplica pentru orice asigurat sau utilizator 
persoană fizică și va consta practic în reducerea primei de asigurare sau în 
majorarea acesteia, după caz, în funcție de istoricul de daunalitate pe care 
acesta îl înregistrează într-o anumită perioadă de referință. Prin intermediul 
acestui sistem, prima de asigurare poate fi redusă (bonus) dacă în anul anterior 
clientul nu a avut daune, sau poate fi mărită (malus) dacă asiguratul are daune.

în 2008, subscrierile din polițe RCA pentru persoane fizice au însumat 
795,2 milioane de lei.

Concediu fortat 
pentru bugetari

Nou sistem pentru prevenirea traficului 
de piese de patrimoniu

Angajații de la stat nu scapă de 
concediile fără plată. Profesorii vor sta 
acasă, cadrele medicale și-au stabilit 
zilele în care își vor lua concediu, iar 
șefii parchetelor și ai instanțelor tre
buie să decidă cum împart perioadele 
respective. Totul pentru o economie de 
câteva milioane de euro la buget.

Profesorii vor avea o vacanță 
nedorită - patru zile în această lună și 
alte patru înainte de Crăciun. O 
circulară a Ministerului Educației 
stabilește și modul în care trebuie 
trimiși profesorii în concediu fără 
plată: în zilele când oricum trebuiau să 
stea acasă, pentru că elevii sunt în 
vacanță. Cu alte cuvinte, dascălii 

lucrează normal, dar li se taie aproape 
16% din salariul pe noiembrie și de
cembrie.

Și medicii și asistentele de la Spi
talul Județean Constanța vor trebui să 
intre în concediu fără plată. La Mater
nitatea din Brașov sunt cu 100 de asis
tente mai puțin decât ar trebui. Dintre 
acestea, în fiecare zi, cel puțin 10 sunt 
trimise în concediu fără plată.

Și magistrații vor avea zile libere. 
Fiecare președinte de instanță și 
procuror-șef de parchet va programa 
trimiterea în "fără plată" a 
magistraților, astfel încât să nu fie în
trerupt procesul de justiție.

Proiectul "Sistem integrat de 
gestiune a informațiilor pentru 
protecția patrimoniului cultu
ral mobil și a bunurilor cultu
rale", realizat între anii 2007 
și 2009, va intra în funcțiune 
în România de la 30 noiem
brie, în vederea prevenirii tra
ficului de piese de patrimoniu.

"E vorba de un sistem de protejare 
a patrimoniului cultural mobil, pentru 
evitarea traficului", a spus ministrul 
Culturii, Theodor Paleologu, marți, la 
conferința de prezentare a proiectului, 
care a avut loc la Ministerul Culturii, 
Cultelor și Patrimoniului Național.

Totodată ministrul a precizat că 
sistemul este unic în Europa. "Mie mi- 
e frică, în general, când românii sunt 
unici în Europa, dar s-ar părea că, 
dimpotrivă, în cazul ăsta nu e de rău", 
a adăugat Paleologu.

Proiect finanțat 
de PHARE

Proiectul, în valoare de 1,75 mil
ioane de euro, a fost finanțat prin pro
gramul PHARE și a fost implementat 
în perioada 2007 - 2009. Sistemul a fost 
realizat de firma ABT & Co, într-un in
terval de 12 luni, cuprinzând toate 
etapele, de la cunoașterea, analiza și ar
monizarea cerințelor utilizatorilor și 
cunoașterea cadrului legislativ la con
ceperea și realizarea modulelor, testarea 
și până la instruirea utilizatorilor și ad
ministratorilor sistemului.

Obiectivul general al proiectului 
este protejarea patrimoniul cultural 
mobil al României, prin reducerea ex
portului și a comerțului ilicit, a

numărului de furturi, distrugeri și 
falsificări ale bunurilor culturale, pre
cum și creșterea capacității 
interorganizaționale și interoperaționale 
din cadrul ministerelor de resort și al 
organelor aflate în subordinea acestora.

în cadrul proiectului au fost deru
late ateliere și seminarii privind prote
jarea patrimoniului cultural, precum și 
elaborarea unui Protocol de colaborare 
interministerial.

Cooperare între 
mai multe instituții

5

De asemenea, a fost dezvoltat un 
sistem de management al informației - 
Sistem de management al Informației - 
Bunuri Culturale (SMI-BC) pentru 
Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimo
niului Național (MCCPN), Inspec
toratul General al Poliției Române 

(1GPR), Autoritatea Națională a 
Vămilor (ANV) și Inspectoratul Gen
eral al Poliției de Frontieră (1GPF), cu 
scopul stocării și accesării rapide de 
date privind bunurile culturale. Sis
temul poate fi accesat atât de către cei 
patru parteneri, prin intermediul 
rețelelor private, cât și prin internet.

Totodată a fost dezvoltată strategia 
pentru protejarea patrimoniului cultural 
mobil în noul context european și 
național, prin colaborarea 
interinstituțională dintre Agenția pentru. 
Integrare Europeană și Dezvoltare 
Economică (AEI) din Austria, MCCPN 
și serviciile deconcentrate (direcții 
județene de cultură și muzee), Minis
terul Administrației și Internelor (In
spectoratul General al Poliției Române, 
Inspectoratul General al Poliției de 
Frontieră) și Ministerul Finanțelor Pub
lice (Autoritatea Națională a Vămilor).
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La o întâlnire cu premierul rus Vladimir Putin, omologul său slovac Robert Fico 
a declarat că nu a putut primi asigurări că o criză a gazului ca cea de la începutul 
anului nu se va mai repeta.

Robert Gates interzice publicarea de fotografii cu militari 
americani care maltratează deținuți

militari americani care maltra
tau deținuți în Irak sau în Af
ganistan, în virtutea unei legi 
adoptate la sfârșitul lui octom

ecretarul american al Apără- 
ii, Robert Gates, a interzis pu- 
licarea a 44 de fotografii cu 

brie de Congres, potrivit docu
mentelor judiciare.

într-o scrisoare trimisă Curții 
Supreme a Statelor Unite, administrația 
Obama menționează că "la 13 noiem
brie, secretarul (Gates) și-a exercitat 
personal autoritatea care i-a fost 
conferită prin lege în privința celor 21 
de fotografii a căror soartă se decide la 
Curtea Supremă și a altor 23 identifi
cate într-o decizie a unei Curți de 
Apel".

ACLU contra
Robert Gates

Făcute între 11 septembrie 2001 și 
22 ianuarie 2009, fotografiile descriu 
"tratamentul aplicat sau la care au fost 
supuse persoanele deținute după 11 
septembrie de către forțele armate 
americane în afara Statelor Unite". 
"Publicarea acestora i-ar pune în peri

col pe cetățenii americani, pe membrii 
forțelor armate sau angajați ai Statelor 
Unite, trimiși în afara teritoriului", 
anunță Administrația, făcând referire la 
decizia lui Gates.

"Suntem dezamăgiți (...) aceste fo
tografii reprezintă o parte importantă a 
arhivelor noastre istorice și sunt cru
ciale în dezbaterea, în curs de 
desfășurare, referitoare la răspunderea 
față de relele tratamente aplicate pri
zonierilor din Irak și Afganistan", a pre
cizat Asociația de apărare a libertăților 
civile (ACLU).

Această asociație a obținut în 
justiție, în primăvara lui 2009, dreptul 
de a publica aceste fotografii.

Obama a blocat 
inițiativa 
Pentagonului

în vreme ce Pentagonul părea la 
13 mai pregătit să le facă publice, 

președintele Barack Obama a blocat 
publicarea fotografiilor, considerând că 
acestea riscă "să alimenteze mai mult 
sentimentele antiamericane și să 
expună militarii unui pericol mai 
mare".

Administrația a sesizat ulterior 
Curtea Supremă pentru a interzice pub
licarea.

Congresul a acționat mai rapid și 
a adăugat în unanimitate la sfârșitul lui 
octombrie o clauză la legea privind 
bugetul Securității Interne, prin care îi 
acordă autoritate secretarului Apărării 
să refuze publicarea acestui tip de fo
tografii dacă poate demonstra că i-ar 
putea pune în pericol pe cetățenii amer
icani.

în scrisoare, administrația Obama 
apreciază că Instanța Supremă a 
Statelor Unite nu mai trebuie să anal
izeze această problemă.

Violențe la Atena între poliție 
»i manifestanti

Violențe la Atena, între poliție și manifestanții care 
aniversau revoltele studențești din noiembrie 1973, care 
au fost reprimate de regimul militar. Mii de oameni, ma
joritatea studenți și muncitori, au mărșăluit marți seara 
pe străzile Atenei, supravegheați atent de peste 6.000 de 
polițiști.

Demonstranților li s-au alăturat militanți pacifiști și 
antipoliție. Tinerii anarhiști au aruncat cu pietre și sticle 
incendiare asupra forțelor de ordine, au incendiat pubele 
și au distrus câteva automobile, în timp ce alți aproxi
mativ 12.000 de demonstranți au manifestat pașnic în 
fața Ambasadei Statelor Unite.

Scutierii au ripostat cu bastoane și grenade lacrimo
gene. 13 polițiști și un protestatar au fost răniți, iar 12 
manifestanți arestați. Câțiva anarhiști, îmbrăcați în 
negru, au ridicat o pancartă pe care scria "amintiți-vă,

nintiți-vă de 6 decembrie", făcând referire la uciderea, anul trecut, a unui adolescent de către polițiști. Acest 
>isod a provocat cele mai mari revolte din țară din ultimele trei decenii.

) nouă criză a gazului pe cale 
ă izbucnească în UE

Președintele Serbiei 
chemat în judecată pentru 
consum de alcool la stadion

Președintele Serbiei, Boris Tadici, și mai mulți responsabili 
vor compărea în fața justiției, pe I decembrie, pentru a răs
punde acuzațiilor de "comportament necorespunzător", după 
meciul Serbia - România, din preliminariile CM, când au 
consumat alcool la stadion.

O criză a gazului ar putea izbucni din nou în Uni- 
ea Europeană, în pofida acordului cu Rusia ce viza 
:mai prevenirea opririi bruște a livrărilor energetice, 
inunțat un oficial slovac. La o întâlnire cu premierul 
s Vladimir Putin, omologul său slovac Robert Fico 
ieclarat că nu a putut primi asigurări că o criză a 
zului ca cea de la începutul anului nu se va mai 
leta.

"Din ce am auzit, se pare că va fi o problemă 
ormă între Rusia și Ucraina, deoarece Kiev nu este 
pabil să plătească. Au existat chiar semnale despre
htrerupere a livrărilor de gaz către Europa în ianuarie", arăta Fico. La criza anterioară, economia slovacă a 
5t paralizată timp de mai multe zile, pagubele ridicându-se lat).5 procente din PIB.

Avertismentul vine după ce UE a semnat un acord cu Rusia prin care ar trebui să fie notificată dacă se în- 
vede o întrerupere a livrărilor de gaz, electricitate sau petrol, consultări despre ieșirea din situații de urgență.

Potrivit ministrului slovac de Externe, Miroslav Lajcak, acordul este "un lucru bun deoarece oferă informații 
posibilitatea de pregătire pentru o concluzie negativă în dialogul Rusia-Ucraina, dar nu este o soluție".

"Toți au primit citații pentru data de 1 decembrie", a declarat 
președintele Tribunalului din Belgrad, Zoran Pasalic, care a precizat 
că plângerea în acest caz a fost depusă de poliția sârbă.

Președintele Serbiei, Boris Tadici, președintele Federației de Fot
bal din Serbia, Tomislav Karadzici, și ministrul Tineretului și Sportului, 
Snezana Samardzic-Markovici au deschis o sticlă de șampanie în loja 
stadionului echipei Steaua Roșie Belgrad, pe 11 octombrie, după ce, 
Serbia a învins, cu scorul de 5 - 0, naționala României și s-a calificat 
la turneul final al CM din Africa de Sud.

Poliția din Belgrad a depus o plângere în fața tribunalului munic
ipal împotriva acestora, pentru că "au încălcat legea privind prevenirea 
violenței și comportamentului indecent în timpul evenimentelor 
sportive". Această lege interzice vânzarea și consumul de băuturi al
coolice pe stadioane și în incinta altor arene sportive. Președintele Ser
biei și Samardzic-Markovici au declarat deja că vor plăti amenda, dacă 
justiția îi va considera vinovați.



10 Timp liber
Joi, 19 noiembrie 2009 _____________

US Open 2009 ...

cj> Integrante 
i=î> Rebus

Dicționar: Ada, Apari, Kaki, Bej, Cea.
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AERA, ÂLEATORICE, AMI, ANTET, AȚĂ. 

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

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

RULAT, TA, TĂVALĂ, TE, TIRANȚI, 
TRECE.

Petru ARDELEAN - ARA

Viorel Naghi - Vladimiresc

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

8 1 6 3 2
9 3 2 4 1 6
4 8 7 2
2 7 1 3 9 4 8
1 4 3 2 8 5 7

6 9 1 Q
7 2 5 1 6 8 9 4
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ANUNȚ PUBLIC
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ANCA EUGEN, ANCA NICOLETA, titu
lari ai proiectului “PUD Construire pensiune 
P+M, Str. Vulturilor, nr. 14-16, loc. Brad jud. Hu
nedoara” aduc la cunoștința publicului că decizia 
etapei de încadrare, din procedura de reglemen
tare conform HG 1076/2004, este cea de adoptare 
a planului fără aviz de mediu. Propunerile de re
considerare ale deciziei se vor transmite în scris, în 
termen de 10 zile calendaristice, la sediul ARPM 
Timișoara, str. Amurgului, nr. 1, Timișoara, jud. 
Timiș.

ANUNȚ PUBLIC«•

SC POLE & PAUR SRL cu sediul în locali
tatea Timișoara, str.Dumbrăvița - loan Fanagi, 
nr.l6A, jud.Timiș, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivele: “Carieră de calcar Bănița”, situat în 
localitatea Bănița, jud. Hunedoara.

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

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

Vând apartament cu trei camere, la parter, re
condiționat, în stare impecabilă, cu pivniță plus 
garaj foarte, foarte mare (ia casă), ocupabil ime
diat (cu actele pornite pentru vânzare). Zonă 
foarte liniștită, situat în zona B a Devei, S- 80 mp, 
plus garaj și curte comună. Rog seriozitate.

Preț 45 000 euro, negociabil.
Telefon: 0743.011.772.

Societate comercială angajează operator casă 
de amanet și contabil, salariu atractiv, informații 
suplimentare la sediul societății din Deva, Str. 
George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon 
'>254.234.448.

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, nivele și busole.

Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, de 
circa 65 de ani. 60 de kg. 1.60 ni înălțime. Telefon 
0733.018^02, numai sâmbăta șl duminica.

' ' \
GLASUL HUNEDOAREI

OFERTĂ ABONAMENTE
- Persoane juridice -

1 lună - 10 lei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei
Bonus: .

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la 
alegere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 
anunțuri de mică publicitate;

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

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
spațiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică 
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.

Mică 
publicitate 

închiriez urgent spațiu comercial, 
2.500 mp, în Deva, 

pentru producție sau depozit, 
are toate utilitățile

9

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.
9

Vând apartament
2 camere, parter, bloc de 

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

9

Informații la Aleea Neptun, % 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

_
Vând Jford 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.

Mesas -rrzz-z: _.  ,r,1

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.

5

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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Societate comercială angajează 
ospătar

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

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

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

LAVAGIO AUTO S.R.L.
Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Facem contracte 
pentru firme cu 
REDUCERE

DE 20%
ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de munc#

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon,

I LA 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

Program dc funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: 09.00-15.00

Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

! (text maxim 50 de cuvinte)

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

! Semnătura■
I ...............................................................

; 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 fî 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 - in ediția de vineri, iar ta- 
I
! Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de .luni.



'“Despre meciurile din Norvegia pot spune că vor fi puternice, dar noi nu mergem acolo 
în primul rând pentru rezultate. Nu vrem să facem nici figurație, dar nu trebuie să uităm
că scopul principal este să ne întoarcem fără accidentări. ”

& Radu Coina
Sport
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Lotul naționalei feminine de handbal a României
9

pentru turneul din Norvegia
Naționala de handbal feminin a 
României va participa începând de 
vineri la ultimul turneu de verifi
care înaintea participării la CM din 
China, antrenorul Radu Voina de
plasând 16 jucătoare la Mobelrin- 
gen Cup.

Componența 
lotului pentru turneul 
din Norvegia 
este următoarea:

Portari - Paula Ungureanu, Flo
rentina Stanciu, Mihaela Smedescu

Extreme - Cristina Vărzaru, Ada Ne
chita, Iulia Pușcașu, Ramona Maier

Pivoți - Ionela Stanca, Oana Manea, 
Florina Bârsan Chintoan

r

Linia de 9 metri - Cristina Neagu, Ada 
Moldovan, Narcisa Lecușanu, Adina Meiroșu 
Fiera, Clara Vădineanu, Mihaela Tivadar.

"Turneul din Norvegia va fi unul putem 0-, 
dar nu ultimul test al echipei noastre, urmând 
să mai jucăm două meciuri de verificare cu 
lotul B al României, înaintea plecării spre 
China. Toate aceste meciuri ne vor edifica 
asupra formulei de echipă, cu care vom partic
ipa la Campionatul Mondial. Despre meciurile 
din Norvegia pot spune că vor fi puternice, dar 
noi nu mergem acolo în primul rând pentru 
rezultate. Nu vrem să facem nici figurație, dar 
nu trebuie să uităm că scopul principal este să 
ne întoarcem fără accidentări. Echipa nu va fi 
completă, va absenta interul Carmen Amariei, 
care are meciuri în campionatul danez. Vom da 
o șansă tuturor jucătoarelor din lot să intre pe 
teren", a declarat Radu Voina.Carmen Amuriei va absența de ta turneul din Norvegia, dar nu fi de la Mondial

Cât au câștigat în 2009 piloții de Formula 1 
Salariile celor 20 de piloți care 
vor lua startul, în acest week
end, în ultima cursă a sezonu
lui de Formula l de la Abu 
Dhabi, sunt de aproape 130 de 
milioane de dolari, cel mai 
mare avându-l finlandezul 
Kimi Raikkonen (Ferrari), 
conform unui studiu realizat 
de arabianbusiness.com.

Kimi Raikkonen va încasa în 
acest an 45 de milioane de dolari 
(30,15 milioane de euro), ceea ce re
prezintă 35 la sută din totalul salariilor 
din Formula 1. Pe poziția a doua se 
află campionul mondial din sezonul 
trecut, britanicul Lewis Hamilton 
(McLaren), care are un salariu de 18 
milioane de dolari (12,06 milioane de 
euro), în timp ce fostul dublu campion

— 9

mondial, Fernando Alonso va primi 
de la Renault 15 milioane de dolari 
(10,05 milioane de euro).

Noul campion mondial, brita
nicul Jenson Button (Brawn GP) se 
află abia pe poziția a opta cu 5 mi
lioane de dolari (3,35 milioane de 
euro), în timp ce coechipierul său, 
brazilianul Rubens Barrichello a fost 
plătit cu un milion de dolari (0,67 mi
lioane de euro).

Sumele prezentate în acest stu
diu reprezintă doar salariile de bază și 
nu includ veniturile rezultate din 
sponsorizări, care ar putea fi chiar de 
trei ori mai mari decât acestea.

în total, cei 20 de piloți care 
vor concura în acest week-end câștigă 
împreună 126,8 milioane de dolari 
(84,42 milioane de euro), ceea ce ar 
reprezenta un salariu mediu de 6,4 mi
lioane de dolari (4,288 milioane de

euro).
4n ciuda salariilor mari ale pi- 

loților de top, sunt și patru concurenți 
care și-au plătit locul pentru a putea 
concura la bordul unei mașini de For
mula 1, Kazuki Nakajima, Romain 
Grossjean, Adrian Sutil și Vitantonio 
Liuzzi.

PREȚ DE IMPORTATOR
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EN-GROS Șl ENDETAIL

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

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

Salariile celor 20 de piloți în anul 2009:
1. Kimi Raikkonen - 45 de milioane de dolari (30,15 milioane de euro)
2. Lewis Hamilton - 18 milioane de dolari (12,06 milioane de euro)
3. Fernando Alonso - 15 milioane de dolari (10,05 milioane de euro)
4. Nico Rosberg - 8,5 milioane de dolari (5,7 milioane de euro)
5. Jarno Trulli - 6,5 milioane de dolari (4,4 milioane de euro)
6. Sebastian Vettell - 6 milioane de dolari (4 milioane de euro)
7. Mark Webber - 5,5 milioane de dolari (3,69 milioane de euro)
8. Jenson Button - 5 milioane de dolari (3,35 milioane de euro)
9. Robert Kubica - 4,5 milioane de dolari (3,015 milioane de euro)
10. Heiki Kovaleinen - 3,5 milioane de dolari (2,345 milioane de euro)
11. Nick Heidfeld - 2,8 milioane de dolari (1,876 milioane de euro)
12. Timo Glock - 2 milioane de dolari (1,34 milioane de euro)
13. Giancarlo Fisichella - 1,5 milioane de dolari (1,005 milioane de euro)
14. Sebastien Buemi - 1,5 milioane de dolari (1,005 milioane de euro)
15. Rubens Barrichello - 1 milion de dolari (0,67 milioane de euro)
16. Jaime Alguersuari - 0,5 milioane de dolari (0,335 milioane de euro)
17. Vitantonio Liuzzi - 0 dolari
18. Adrian Sutil - 0 dolari
19. Romain Grossjean - 0 dolari
20. Kazuki Nakajima - 0 dolari.

Kimi Raikkonen este cel mai bine 
plătit pilot din lume anul acesta

arabianbusiness.com
mailto:euroscala@yahoo.com

