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Cioabă vine pentru discuții 
și spectacol la Deva

Regelfe Cioabă vine astăzi la Deva pentru a lămuri 
la fața locului problemele etniei sale din județul Hu
nedoara. După ce reprezentanții comunității rrome hu- 
nedorene vor discuta cu invitații de la București tot ce 
au de discutat, în Sala mare a Casei de Cultură din 
Deva, va avea loc, de la ora 17, un „Spectacol în tota
litate romales, dansuri și muzică țigănească”, după 
cum promite afișul manifestării. Intrarea este, desigur, 
gratuită.
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Copii implicați 
în accidente rutiere

In primele nouă luni ale acestui an, pe șoselele din 
județul Hunedoara 48 de minori, cu vârste cuprinse 
între 1 și 16 ani, au fost implicați în accidente rutiere, 
potrivit datelor furnizate de Serviciul Rutier din cadrul 
IPJ Hunedoara. Ca urmare a acestor accidente, un 
r or a decedat, 20 au fost răniți grav și 27 au fost ră-
b.,. ușor.
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Ozzy Osbourne a devenit șofer 
la 60 de ani

Lmc
Guvernul își asumă 
răspunderea 
pe Legea pensiilor
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Campionatul Național 
ie Natatie din nou 
a Bazinul din Hunedoara

Vești bune: De astăzi 
vom avea din nou apă

Orașul Geoagiu este beneficiarul contractului 
de finanțare prin Programul Operațional Regional 
2007-2013, în valoare de douăzeci și trei de milioane 
de lei.

Preasfîntitul Părinte GURIE
9

are cele mai mari șanse să fie ales
Episcop al Hunedoarei

Biblioteca Județeană 
"OVID DENSUSIAHU" - Deva

DEPOZ1T-LEGÂL
‘îr. înv.____________ ______

Hunedoara va avea Episcop, 
foarte probabil, înainte să se termine 
luna octombrie. Inițiativa de a înființa 
o Episcopie care să răspundă cerințe
lor religioase ale credincioșilor din ju
dețul Hunedoara se înscrie în viziunea 
generală a Patriarhiei Române aflată 
sub conducerea Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel. Votul Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române cu pri
vire la alegerea Preasfințitului Părinte 
de la Hunedoara se va exprima cel mai 
probabil la ședința de la sfârșitul aces
tei luni. Intre posibilii candidați se află 
și Preasfințitul Părinte GURIE, actual
mente episcop vicar al Mitropoliei Ol
teniei. Este un ardelean familiarizat cu 
realitățile eclesiale din Transilvania, 
cu mare experiență pastorală și admi
nistrativă, cu deschidere ecumenică și, 
de aceea, candidatura Preasfinției 
Sale pare una benefică pentru noua 
Episcopie a Hunedoarei.

Actualul patriarh s-a manifestat 
deschis pentru o implicare reală, dina
mică și puternică a Bisericii în social, 
pentru promovarea deschiderii ecume
nice, pentru restructurarea învățămân
tului teologic, pentru îndreptarea și 
aducerea la zi a limbii liturgice, pentru 
promovarea activă a unui nou tip de 
misiune și de limbaj eclezial. Pentru 
realizarea acestora, înființarea de noi 
eparhii în,cuprinsul Patriarhiei Ro
mâne s-a dovedit a fi mai mult decât 
justificată.
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ȘTIREA ZILEI
Cine nu e scris pe listă - nu există

PDL-iștii au trimis Ia Guvern nominalizările 
pentru viitorii șefi de Deconcentrate
Pesediștii înscăunați în Direcțiile Deconcen- 
trate din județ vor fi maziliți- Locul lor va fi 
luat de persoane propuse de liderii demo- 
crat-liberali hunedoreni. Există și câțiva șefi 
care și-au salvat, momentani funcțiile, însă 
-foarte probabil - și aceștia vor fi „rema- 
niați” în câteva zile. De asemenea, sunt și 
pesediști reconfirmați pe funcție de partidul 
aflat la putere. Prezentăm mai jos lista cu 
propunerile de numire pe funcții a noilor di
rectori de Deconcentrate.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, 
Director coordonator adjunct - economic este 
Magdalena Niță, Agenția Județeană de Ocupare 
a Forței de Muncă - Director coordonator adjunct 
- Tatiana Lascăw, Casa Județeană de Pensii - Di
rector coordonator adjunct - Olivia David, Direc
ția Gendrâlă a Finanțelor Publice - Director 
coordonator - Lucian Heiuș și Director coordo
nator adjunct - Beldean Liviu, Garda Financiară, 
Comisar Șef Secția Adj. - Ștefan Nicolae-, Agen
ția Județeană de Plăți și Investiții în Agricultură, 
Director coordonator - Veronica Borungel și Di

rector coordonator adjunct - Marian 
Mihalache; Garda de Mediu, Comisar 
Șef - Tiberiu Bold, Direcția Județeană 
pentru Accize și Operațiuni Vamale, Di

rector coordonator adjunct - Cosmin Giuronp 
Autoritatea Rutieră Română, Director Agenție - 
Flavius Budiul-, Direcția pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală, Director coordonator adjunct 
Inspecții -Axente Costar și Director coordonator 
adjunct Economic - Janel Frențoni alături de Di
rectorul coordonator adjunct Politici implemen
tare - Florin Boșorogan;Oficiul Județean pentru 
Dezvoltare Rurală și Pescuit, Director coordona
tor adjunct - Alina Moga; ,

(continuare în pagina 3)
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ReteWwlei

Ardei 
cu umplutură 
de vinete și ou

Ingrediente:
6 ardei mari, 1/2 kg roșii, 2 vi

nete mari, 2 cepe, 1 ou, 2 lingurițe 
faină, 2 linguri untură, 1/2 linguriță 
zahăr, sare, piper, 1 lingură pătrun
jel și mărar tocat.

Mod de preparare:

Se spală ardeii, se șterg, se scot 
cotoarele și se scutură bine semin
țele din fiecare ardei. Vinetele 
coapte, curățate și tocate, se ames
tecă cu cele două cepe prăjite, oul, 
sarea, piperul și făina. Se umplu 
ardeii cu aceasta compoziție, se în
chide fiecare cu câte un căpăcel de 
roșie și se prăjesc în untură. Se 
așează într-o cratiță și se toarnă 
peste ei un sos preparat din roșiile 
fierte și strecurate prin sită, ames
tecate cu puțină sare, zahăr și un
tură ce a rămas de la prăjitul 
ardeilor. Peste ardei și peste sosul 
tumat se presară pătrunjel și mărar 
tocat. Se dă la cuptor să fiarbă 
încet până se moaie ardeiul.

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 16 26

Petroșani: 13 22

Hunedoara: 15 25

Hațeg: 15 25

Brad: 16 24

Oriișlie: . 16 26

NOAPTEA
♦

MIN MAX

Deva:
9

13 16

Petroșani: 9 13

Hunedoara: 12 15

Hațeg: 12 15

Brad: 13 14

Orăștic: 13 15

► HOROSCOP

Norocul îți surâde azi dar ai nevoie de ambiție, răbdare și tena
citate pentru a duce la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus. Pe plan 
sentimental lucrurile merg bine cu excepția câtorva răbufniri ce 
sunt uitate repede de partener.

Te-ai trezit cu mintea clară și cu obiectivele bine definite. Vei fi 
foarte eficient și vei reuși să îți duci la capăt proiectele, fără nicio 
problemă. Deciziile luate azi vor avea rezultate favorabile în scurt 
timp.

E ziua schimbărilor pentru tine. Fie că e vorba de unele reparații 
sau renovări acasă, fie că iți reânnoiești garderoba sau orice al
tceva îți trece prin cap. Vei duce totul la bun sfârșit cu brio și vei fi 
foarte mulțumit de rezultat.

Aștepți să treacă această zi pentru a putea să te bucuri în sfirșit 
de viața personală.Ai mare nevoie să faci ceva și pentru tine și să 
uiți de treburi. Un prieten foarte drag ți-a oferit o dovadă de afec
țiune care te-a emoționat mult. Te gândești să-i faci o surpriză sau 
să fii mai atent la nevoile lui viitoare.

Nu te simți tocmai în largul tău azi. Ești irascibil și acest lucru 
va duce la niște dicuții pe care nu ți le-ai dori. Vei avea o mulțime 
de noi proiecte de terminat în -weekend și obstacolele vor fi din ce 
în ce mai mari. Relaxează-te cu prietenii și mîine o poți lua de la 
capăt.

Azi debordezi de energie iar charisma ta atrage oamenii din jur 
mai mult ca niciodată. Persoanele de sex opus sunt impresionate 
încă de la prima vedere și ar fi bine să te înarmezi cu răbdare pen
tru o ploaie de complimente pe ziua de azi.

Munca asiduă pe care ai depus-o în ultimele zile își arată roa 
dele azi. Ești eficient iar rezultate nu întârzie să apară. Vestea 
proastă este că stai cam prost la capitolul sănătate. Ar fi bine să 
mergi la un doctor, măcar pentru niște analize de rutină.

Din punctul tău de vedere relația de cuplu merge foarte bine. 
Poate dacă ți-ai stăpâni un pic manifestările de gelozie, partenerul 
tău s-ar simți la fel de bine ca și tine. Dacă nu, s-ar putea să stâr
nești o adevarată furtună din partea lui pe seară.

Ziua de azi îți aduce o stare de neliniște și angoasă, stare ce va 
dura până seara și care nu te va lăsa cu nici un chip să te relaxezi. 
Nu te implica în proiecte foarte mari în cursul zilei. Caută să te în
tâlnești cu prietenii sau să petreci ceva timp cu familia.

Azi ai șanse mari ca toate lucrurile să îti meargă bine. Pe plan 
sentimental te poți aștepta la surprize plăcute. La muncă vei av< 
unele altercații dar vei trece repede peste ele dacă știi cum să-și 
stăpânești impulsivitatea.

Amplasarea 
radăFelor

Inițiativa este cuvântul de ordine pentru ziua de azi. Vei avea 
ocazia să își pui calitățile de lider in valoare și acest lucru nu va 
trece neremarcat. îti faci cunoștințe și relații noi de care sigur vei 
avea nevoie pe viitor.

Vei avea parte de unele cheltuieli neprevăzute care îți vor da 
peste cap planurile. Relația de cuplu are șanse mari de a se îmbu
nătăți azi iar pe plan financiar vei avea parte de o realizare de 
care se va bucura și va și profita întreaga familie.

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 76 Brad - Baia de Criș - Târ
nava de Criș

► DN 76 Luncoiu de Jos - Văli- 
șoara

► DJ705A Căsteu-Orăștioara

► DJ107A Geoagiu-Rapoltul
Mare-Hărău

► DN7 Deva (Izv. Decebal), Sân
tuhalm

► DN 76 Șoimuș, Bejan, Câinelui 
de Jos, Fomădia

► Deva - Calea Zarandului, B.dul 
22 Decembrie

► DN7 Ilia, Tătărăști, Burjuc, 
Zam și DN 68 A Dobra

► DN 7 Mintia, Vețel, Leșnic, Să- 
cămaș

► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 
Decembrie

Bancurile zilei
întrebare la radio Erevan:
- Există punctul G și ce este?
- Nu știm dacă există, dar știm că este 

recomandabil să-l căutați.

© © ©

întrebare la Radio Erevan:
- Ce înseamnă să fii logodit?
- Este cum ai fi arestat preventiv în

ainte de a fi condamnat la închisoare pe 
viață.

© © ©

întrebare la Radio Erevan:
- Este adevărat că în urma dezastrului 

de la Cemobîl toată conducerea centralei 
atomoelectrice s-a sinucis?

- Da, în afara secretarului de partid, 
care nu a fost găsit acasă!

© © ©

- O femeie din Kamceatka ne întreabă 
dacă poate rămîne însărcinată dacă bate 
vîntul.

- Da, dacă vintul bate dinspre ca
zarmă.

COTIDIAN DEPENDENT.., DE CITITORI

© © ©

- Se pot lua 10 ani pentru declararea 
în Piața Roșie că Stalin e cretin?

- Da, deoarece acesta este un secret de 
stat...

© © ©

- Cu cine se învecinează URSS?
- Cu cine vrea!
© © ©

- Suntem un grup de ascultători fideli

ai Radio Erevan și am dori să aflăm de ce 
a murit tov.Andropov.

- Stimați ascultători, nu știm exact de 
ce a murit tov. Andropov, tot ce știm e ci 
la autopsie a suferit cumplit.

© © ©

- Este adevărat că imperialismul capi
talist este pe cale de a se prăbuși?

- Perfect adevărat. Necazul este că s< 
prăbușește peste noi...
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„Pe perioada celor două zile, pompierii vor face nouă transporturi cu o cisternă 
a cărei capacitate este de șase mii de litri de apa potabilă. Cantitatea respectiv 
asigură functionarea fără sincope a celor două unităti spitalicești”

Viorel Demean

Vești bune: De astăzi vom avea din nou apă
“Apaprod”, furnizorul de 
apă potabilă către populație, 
a întrerupt încă de ieri ali
mentarea sistemului din 
Deva, Călan, Simeria și 
Hațeg, pentru a efectua lu
crări de reparație. Potrivit 
reprezentanților Apaprod, 
oamenii din aceste orașe vor 
avea din nou apă la sfârșitul 
acestei zile.

întreruperea alimentației cu 
apă potabilă timp de două 
zile a dat adevărate bătăi de 
cap nu numai localnicilor, ci 
și instituțiilor publice.

Reparațiile au fost însă nece
sare, deoarece “în casele oamenilor 
ar ajunge apă nepotabilă și altfel ar 
fi pusă în pericol siguranța popula
ției. Este necesară reparația respec
tivă. Din câte știu eu, foarte multe 

școli din județ au dozatoare cu apă, 
copiii putând bea apă de acolo. Fie
care instituție publică a fost anun
țată cu o săptămână înainte”, a 
declarat Cecilia Birău, directorul 
adjunct al Direcției Publice de Să
nătate (DSP) Hunedoara. La Școala 
Generală “Octavian Goga”, școlarii 
și dascălii s-au descurcat cum au 
putut. ”Ne adaptăm situației. Am 
fost nevoiți să punem apă în bi
doane și în sticle, este greu, dar se 
știe că românul este inventiv”, a 
menționat Ecatcrina Ilca, directorul 
școlii.

Pompierii 
au asigurat apa 
Ia spital

Aprovizionarea cu apă a Spi
talului Județean Deva și a Centrului 
de Dializă Deva a căzut în sarcina 
pompierilor din cadrul Inspectora
tului Județean pentru Situații de Ur
gență “Iancu de Hunedoara”. Ei au 
asigurat, începând de ieri dimineață, 
necesarul de apă potabilă în cele 
două unități medicale. „Pe perioada 
celor două zile, pompierii vor face 
nodă transporturi cu o cisternă a 
cărei capacitate este de șase mii de 
litri de apa potabilă. Cantitatea res
pectivă asigură funcționarea fără 
sincope a celor două unități spitali
cești”, a declarat maiorul Viorel De
mean inspector șef în cadrul 1SU 
Hunedoara.

Se poate să avem 
apă mai devreme

Societatea „Apaprod”, furni
zorul de apă potabilă, efectuează lu
crări de reparație a rezervoarelor de 
pe .Dealul Paiului. „Se montează 
vane de intrare în rezervor pentru a 
putea închide apa în caz de nevoie. 
Pentru a putea controla pierderile 
vom monta și un contor. Asta nu în

seamnă că facturile oamenilor vor fi 
mai mici, acest lucru depinde de 
contorul pe care îl are fiecare con-, 
sumator instalat. Să sperăm că lu
crările vor fi gata ceva mai repede 
și locuitorii celor patru orașe vor 
avea apă potabilă mai devreme 
decât am promis”, a menționat ingi
nerul de producție Pavel Hațegan.

Maria Florescu

Cine nu e scris pe listă - nu există
?DL-iștii au trimis la Guvern nominalizările 
pentru viitorii șefi de Deconcentrate
(urmare din pagina 1)

Oficiul de Studii Pedagogice și Agrochimie, Di
rector - Iulian Gașpar, Direcția Fitosanitară, Direc
tor coordonator - Marinela loja-, Unitatea Județeană 
pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, Di
rector coordonator - Gheorghe Iovan, Direcția Sani

tar Veterinară și Siguranța Alimentară, Director coor
donator - Mihail Rudeanu și Director Coordonator 
Adjunct Siguranța Alimentară - Ghighi Bonea, Au
toritatea Județeană de Sănătate Publică, Director co
ordonator Dumitra Ștefan și Director coordonator 
adjunct - Dorin Petrui, Inspectoratul Școlar Județean, 
Inspector General -Alexandru Lăutaru iar adjuncți:

Ilie Pârvan și Nicolae Jurchelea'. Casa Corpului 
Didactic - Vasile Mureșan, Direcția pentru Sport, 
Director coordonator - Marieta Ilcu Răileanu-, 
Direcția de Muncă și Incluziune Socială, Director 
coordonator - Mircea Zidărescw, Inspectoratul Te
ritorial de Muncă, Inspector Șef - Horea Rațiu și 

Inspector Șef Adjunct - Florin Oprișa; Sistemul de 
Gospodărire a Apelor, Director - Voicu Poenar, 
Agenția Județeană de Protecție a Mediului - Director 
coordonator - Georgeta Barabaș.

Georgiana Giurgiu

- ^-Sfântul Zilei------
Sfinții Mucenici Serghie și Vah

Sfinții mucenici Serghie și Vah erau 
de neam roman, senatori și cei dintâi nobili 
de la curtea împăratului Maximian (către 
anul 286). Nimeni nu putea în niciun chip să 
se apropie de împărat și să ceară ceva de la 
el, decât numai prin acești credincioși sfet
nici ai lui. In astfel de cinste împărătească 
erau, însă ei nu așteptau cinste de la împăra
tul cel pământesc, ci de la împăratul cel ce
resc, căci credeau în Domnul nostru Iisus 
Hristos. Ei, însă, își tăinuiau credința de frica 
împăratului, căci mânia și iuțimea lui Maxi

mian împotriva cre
dincioșilor erau neîm
blânzite. Dar lumina 
credinței în Hristos n-

a rămas multă vreme ascunsă, căci fiind pâ- 
râți la împăratul, îi siliră să facă împreună cu 
dânsul jertfă la idoli; și ei neprimind nicide
cum aceasta, i-au dus în mijlocul târgului, ca 
să-i ocărască, încărcați de lanțuri. Apoi au 
fost trimiși în părțile Răsăritului la ighemo- 
nul Antioh spre judecare. Trecând prin multe 
cetăți și țări, au ajuns în cetatea care se 
numea Varvalisa, unde locuia Antioh. Și 
mergând în lanțuri, când s-au apropiat din 
arătare îngerească s-au umplut de îndrăz
neală și de putere dumnezeiască. Ighemonul

judecându-i, ei nu s-au lepădat de Hristos, 
iar acesta mâniindu-se, a poruncit ca Sfântul 
Serghie să fie aruncat în temniță, iar pe Vah 
să-l dezbrace, să-l întindă la pământ și să-1 
bată fără milă. Și îl bătură mult pe Sfântul 
Vah peste tot trupul, încât mulți slujitori, 
obosind, se schimbau pentru a-1 bate; iar din 
pricina acelei bătăi, sfântul și-a dat sufletul 
său în mâinile Domnului. Apoi ighemonul a 
poruncit ca Serghie să fie încălțat cu încăl
țăminte de fier, ce avea într-însa piroane 
lungi și ascuțite și care au străpuns tălpile 
sfântului. Și neputând să-l atragă de la măr
turisirea lui Hristos, l-au osândit la moarte, 
iar Sfântul Serghie plecându-și capul său sub 
sabie, s-a sfârșit.
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„Implementarea proiectului va începe în perioada imediat următoare și se va 
& finaliza peste doi ani. Lucrările se vor efectua în perioadele de extrasezon.” 

cț> Simion Mariș

A

Copii 
implicați 
în accidente 
rutiere
în primele nouă luni ale 
acestui an, pe șoselele din 
județul Hunedoara 48 de 
minori, cu vârste cuprinse 
între 1 și 16 ani, au fost 
implicați în accidente ru
tiere, potrivit datelor fur
nizate de Serviciul Rutier 
din cadrul IPJ Hune
doara.

Ca urmare a acestor acci
dente, un minor a decedat, 
20 au fost răniți grav și 27 au 
fost răniți ușor.

Pentru prevenirea impli
cării copiilor în accidentele 
rutiere, Poliția le recomandă 

, părinților să-i învețe pe cei 
mici să circule numai pe tro
tuare, acolo unde nu există 
amenajate trotuare sau poteci 
laterale să se deplaseze 
numai pe partea stângă a 
drumurilor, cât mai aproape 
de marginea acestora, dar nu 
în grup, ci în șir, unul după 
altul; să nu traverseze dru
murile publice prin alte lo
curi decât prin cele special 
amenajate și semnalizate? 
prin indicatoare sau marcaje; 
să traverseze numai pe cu
loarea verde a semaforului, 
iar în lipsa acestuia pe la col
țul străzilor, dar numai după 
ce s-au asigurat corespunză
tor; să nu se joace pe partea 
carosabilă a drumurilor pu
blice; să nu se angajeze în 
traversarea căilor rutiere în 
fugă, prin fața sau spatele au
tovehiculelor staționate ori a 
mijloacelor de transport în 
comun oprite în stații; să nu 
circule cu bicicleta pe dru
murile publice dacă nu au 
împlinit vârsta de-14.ani.

Dacă circulă cu bicicleta, 
să evite zonele aglomerate și 
arterele principale cu trafic 
mare; dacă totuși ajung cu 
bicicleta într-o intersecție, să 
respecte semnificația indica
toarelor și să-și sporească 
atenția.

Orice schimbare a direc
ției de mers trebuie semnali
zată cu brațul întins 
orizontal, însă acesta nu este 
suficient. Trebuie să fie si
guri că toți conducătorii auto 
le-au observat intenția.

Diana Zlaczki

Stațiunea Geoagiu Băi 
își reabilitează infrastructura

Orașul Geoagiu se va revigora 
din punct de vedere turistic cu 
ajutorul fondurilor nerambur
sabile primite. Proiectul va fi 
implementat prin demararea 
procedurilor de achiziție pu
blică pentru atribuirea con

Cioabă vine pentru discuții și spectacol la Deva
Reprezentantul etniei și organizatorul 

acestui eveniment este Severian Roșea. „Eu am 
invitați mulți de la București, pe lângă regele 
Cioabă. Nu știu să le spun numele, da’ vin! Am 
invitat primarii de la Hunedoara și Deva, pe 
domnul președinte de la Consiliu (n. red.: Con
siliul Județean), da’ el o zis că trimite pe cineva, 
că e plecat. Acum nu știu câți vin, că nu am avut 
timp să-i întreb dacă vin sigur, da’ vedem 
mâine”, a declarat Roșea, cel care și-a mobilizat 
toate cunoștințele ca să ajute la organizare.

Consiliul Județean Hunedoara a sprijinit 
evenimentul cu 1.500 lei, iar Casa de Cultură 
„Drăgan Munteanu” din Deva a pus la dispoziție 
gratuit Sala mare de spectacol, cu condiția ca nu
mărul spectatorilor să nu depășească numărul lo
curilor sălii. Au primit invitația de a participa la 
spectacol edilii Devei, Hunedoarei și Orăștiei, la 
fel ca și comandanții Poliției și Jandarmeriei din 
aceste municipii.

Georgiana Giurgiu

Regele Cioabă vine astăzi la Deva pentru 
a lămuri la fața locului problemele etniei 
sale din județul Hunedoara.

După ce reprezentanții comunității rrome 
hunedorene vor discuta cu invitații de la Bucu
rești tot ce au de discutat, în Sala mare a Casei 
de Cultură din Deva, va avea loc, de la ora 17, 
un „Spectacol în totalitate romales, dansuri și 
muzică țigănească”, după cum promite afișul 
manifestării. Intrarea este, desigur, gratuită.

Mărie l-a înșelat pe Ion
Nu-i banc, chiar dacă în

cepe ca și cum ar fi...
Polițiștii din Petrila spun că 

a venit Ion la ei s-o pârască penal 
pe Maria. Bărbatul, în vârstă de 71 
de ani, a reclamat faptul că, în 
luna august a anului curent, a cu
noscut o femeie mai tânără, Maria, 

tractelor de servicii de consul
tanță și asistență tehnică, pen
tru ca apoi să se declanșeze 
procedurile de achiziție pu
blică pentru atribuirea con
tractului de execuție a 
lucrărilor.

de 50 de ani, din Petrila, care i-a 
câștigat încrederea și cu care a 
făcut o înțelegere verbală prin care 
muierea și-a luat angajamentul să- 
1 îngrijească până s-o stinge din 
viață.

Ion s-a mutat în apartamen
tul femeii - cu bani cu tot.

Orașul Geoagiu este benefi
ciarul contractului de finanțare prin 
Programul Operațional Regional 
2007 - 2013, în valoare de douăzeci 
și trei de milioane de lei. Prin im
plementarea proiectului denumit 
„Reabilitarea infrastructurii stațiunii 
Geoagiu Băi, oraș Geoagiu, județul 
Hunedoara”, în stațiune se vor rea
bilita cinci kilometri din lungimea 
totală a rețelei de alimentare cu apă 
și vor fi instalate regularizatoare de 
debite, precum și un hidrofor.

Rețele noi de apă, 
iluminat public 
și drumuri moderne

O parte din banii obținuți 
prin acest Program vor fi utilizați 
pentru a realiza o stație de clorinare. 
Alte obiective ale proiectului sunt 
reabilitarea și extinderea rețelei de 
iluminat public, extinderea canali
zării pe o porțiune de aproximativ 
patru kilometri și modernizarea dru
murilor din localitate, pe care vor fi 
montate dale prefabricate sau care 
vor fi asfaltate.

„Implementarea proiectului 
va începe în perioada imediat urmă
toare și se va finaliza peste doi ani.

Cam 23.000 de lei, bani 
economisiți de bărbat în decursul 
mai multor ani.

Muierea i-a păpat banii ca 
să își doteze apartamentul cu mo
bilier, aparatufă electronică și 
electrocasnică, după care l-a dat 
afară din casă pe Ion.

Lucrările se vor efectua în perioa
dele de extrasezon. Rețelele de apă 
și canalizare nu au mai fost schim
bate în Geogiu de treizeci de ani”, a 
declarat edilul orașului Geoagiu, Si
mion Mariș. Tot în cadrul acestui 
proiect se vor realiza și poteci către 
Cascada de pe pârâul Clocota, în 
funcție de rezultatul negocierilor cu 
proprietarii terenurilor din apro
piere.

Parc energetic 
cu panouri solare

Consiliul local Geoagiu mai 
are în vedere realizarea unui parc 
energetic, care se va amenaja pe o 
suprafață de un hectar, lângă stația 
de epurare. Acolo vor fi amenajate 
panouri solare, care vor asigura 
aproximativ opzeci la sută din ilu
minatul public. „Investiția se va 
dica la două milioane de euro și va 
fi asigurată de o societate italiană. 
Sperăm să asigure nu numai ilumi
natul public, ci și al altor instituții 
publice din localitate. Acum facem 
studiul de fezabilitate al proiectu
lui”, a mai adăugat Simion Mariș.

Maria Florescu

Polițiștii au consemnai 
plângerea bătrânului și urmează s< 
facă cercetări în cauză sub aspec
tul comiterii infracțiunii de înșelă 
ciune.

Diana Zlaczk
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Votul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la alegerea Preasflnțitu- 
lui Părinte de la Hunedoara se va exprima cel mai probabil la ședința de la sfârșitul 
acestei luni.

Preasfintitul Părinte GURIE are cele mai mari
9

șanse să fie ales Episcop al Hunedoarei
r

inițiativa de a înființa o Epis
copie care să răspundă cerințe
lor religioase ale credincioșilor 
din județul Hunedoara se în
scrie în viziunea generală a 
Patriarhiei Române aflată sub 
conducerea Preafericitului Pă
rinte Patriarh Daniel. Votul 
Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române cu privire la 
alegerea Preasfințitului Pă
rinte de la Hunedoara se va 
exprima cel mai probabil la șe
dința de la sfârșitul acestei 
luni Intre posibilii candidați 
se află și Preasfintitul Părinte 
GURIE, actualmente episcop 
vicar al Mitropoliei Olteniei

Ascultări încredințate 
Preasfintitul Părinte GURIE 

9

Frate la Mănăstirea Lainici (1988-1989); Secretar de cabinet al IPS 
Nestor Vomicescu (1989-1996); Tuns în monahism (1990); Hirotonit iero- 
diacon (februarie 1990); Hirotonit ieromonah (ianuarie 1992); Eclesiarh al 
Catedralei Mitropolitane din Craiova (1992-1996); Hirotesit Protosinghel 
(iulie 1996); Vicar administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei (martie 2000-au- 
gust 2001); Hirotesit Arhimandrit (2001); Episcop Vicar al Sfintei Arhiepis
copii a Craiovei ales în ședința Sfântului Sinod al BOR din iulie 2001; 
Hirotonit Arhiereu și instalat ca Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Cra
iovei, cu titulatura de "Strehăianul" (5 august 2001).

Este un ardelean familiarizat 
cu realitățile eclesiale din 
Transilvania, cu mare expe
riență pastorală și administra
tivă, cu deschidere ecumenică 
și, de aceea, candidatura 
Preasfinției Sale pare una be
nefică pentru noua Episcopie a 
Hunedoarei

Actualul patriarh s-a mani
festat deschis pentru o implicare 
reală, dinamică și puternică a Bise
ricii în social, pentru promovarea 
deschiderii ecumenice, pentru res
tructurarea învățământului teologic, 
pentru îndreptarea și aducerea la zi 

a limbii liturgice, pentru promova
rea activă a unui nou tip de misiune 
și de limbaj eclezial. Pentru realiza
rea acestora, înființarea de noi epar
hii în cuprinsul Patriarhiei Române 
s-a dovedit a fi mai mult decât jus
tificată.

A

In vară s-a aprobat 
înființarea 
Episcopiei

Pentru înființarea episcopiei, 
județul Hunedoara a avut argu
mente de ordin istoric, pastoral, mi
sionar, cultural și de imagine a 
Bisericii. în ședința Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române, des
fășurată în zilele de 18-19 iunie 
2009, la Reședința patriarhală, sub 
președinția Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, s-a aprobat înfiin
țarea Episcopiei Devei și Hunedoa
rei, cu reședința în municipiul Deva 
și cu jurisdicția în județul Hune
doara. Eparhia Devei și Hunedoarei 
se va înființa în urma reorganizării 
Episcopiei Aradului, Ienopolei, 
Hălmagiului și Hunedoarei și ridi
cării acesteia la rang de Arhiepisco
pie.

Argumentele 
Sfântului Sinod

Sfântul Sinod a luat această 
decizie analizând următoarele argu
mente istorice, pastoral-misionarc și 
administrativ-bisericești în sprijinul

Activitatea pastorală
a Preasfintitul Părinte GURIE

A înființat comunitățile orto
doxe române din Padova, Pordenone, 
Treviso, Verona - Italia; a editat ziarul 
parohiei din Padova "Lumină Lină"; 
a publicat diferite articole în presa re
ligioasă locală din Italia ("Oriente 
Cristiano", "Difesa del popolo", "II 
Gazzettino", "Portavoce" etc.), în pe
riodicul de spiritualitate, informare și 
atitudine al Arhiepiscopiei Craiovei — 
“Cetatea Creștină”, cât și în alte pu
blicații locale; coautor la volumul 
"Meditații duhovnicești la sfârșit de 
modernitate" (Editura "Mitropolia Ol
teniei", 1999); coautor la volumul 
"Despre mântuirea sufletului în era 
post-industrială" (Editura "Info Cra
iova", 2001); a participat la diferite 
emisiuni ale postului Radio Logos al 
Arhiepiscopiei Craiovei și postului 
Radio — Oltenia Craiova; A susținut 
conferințe pe diferite teme ale spiri
tualității ortodoxe în parohii și comu
nități monastice din nordul Italiei; a 
făcut parte din delegația Bisericii Or
todoxe Române condusă de înalt- 
preasfințitul Părinte Mitropolit Daniel 
al Moldovei la cel de-al II-lea Coloc

Cine este
Preasfintitul Părinte GURIE

9

Grigore Georgiu, cu nume de călugărie: Gurie, s-a născut pe 31 de
cembrie 1968 în Huta-Chiuiești din județul Cluj. Părintele a urmat cursurile 
primare la Școala Generală din satul natal, a continuat școala la Liceul "Traian 
Vuia" din Cluj-Napoca, Seminarul Teologic și Facultatea de Teologie din Cra
iova, după care a studiat la Facultatea de Teologie Catolică (Padova, Italia), 
cursuri de Teologie sistematică, și Institutul de Teologie Pastoral-Misionară 
(Padova, Italia) - Cursuri de doctorat. Lucrarea sa de masterat poartă numele: 

‘ "Noile mișcări religioase în Biserica Catolică italiană".

propunerii de înființare a Episcopiei 
Devei Și Hunedoarei, cu sediul în 
municipiul Deva, ca eparhie sufra- 
gană a Mitropoliei Banatului: pre
zența în zonă a străvechilor 
vetre-leagăn ale poporului român: 
Sarmisegctuza Dacică și Ulpia Tra- 
iana Romana; existența în zonă a 
celor mai vechi biserici ortodoxe de 
piatră din România - în Țara Hațe
gului; activitatea episcopilor loan 
din Cafla Crimcii (1453) la Hune
doara, a episcopului loan din Pcș- 
tcana (jumătatea sec. XVI), 
activitatea lui Ioan de la Prislop, mi
tropolitul Ardealului (1595-1601) și 
a lui Daniil de la Prislop, episcopul 
Vadului (sec. XVII), precum și 
menționarea existenței Episcopiei 
Hațegului din Prislop în lucrarea 
„Plângerea Sfintei Mănăstiri a Sili- 
vașului de la Prislop”, scrisă de că
lugărul Efrcm la 1762; faptul că 
zona a dat Bisericii și neamului 
mari personalități cu contribuții la 
istoria, cultura și spiritualitatea po

viu Ecumenic Internațional cu tema 
"Biserica și Societatea", desfășurat în 
perioada 24-26 septembrie 2003, la 
Padova-ltalia, colocviu organizat de 
Mitropolia Moldovei și Bucovinei 
împreună cu Dieceza Romano-Cato- 
lică de Padova; a participat cu bine
cuvântarea Preafericitului Părinte 
Patriarh Teoctist, ca reprezentant al 
Bisericii Ortodoxe Române, la Con
gresul organizat de Asociația cultural 
“Mitteleuropa” în perioada 23-25 oc
tombrie 2003, în Aquileia - Italia, cu 
tema “Aquileia între Orient și Occi
dent: de la rădăcini la aripi. Un dialog 
pentru Europa”, unde a susținut refe
ratul cu tema “Tipologia Eclesiolo- 
gică Ortodoxă a Bisericii: Biserica 
Una, Sfântă, Nediviză în primul mile
niu”; a participat de asemenea și la 
alte întruniri ecumenice, culturale și 
religioase cu diferite ocazii: Săptă
mâna de Rugăciune pentru unitatea 
creștinilor - Verona, Padova; Sant 
Egidio - Milano, Roma. Din anul 
2004, predă disciplina Teologie Pas
torală în cadrul Facultății de Teologie 
din Craiova, îngrijindu-se, de aseme

porului român: lancu de Hune
doara, Nicolae Olahus, Avram 
lancu, Mitropolitul Nicolae Mladin, 
istoricul Silviu Dragomir, canonis- 
tul Pr. Liviu Stan, părintele Arsenic 
Boca sau istoricul și teologul Aca
demician Pr. Mircea Păcurariu; 
după anul 1990 au fost primite la 
Patriarhia Română numeroase me
morii din partea clerului și credin
cioșilor pentru înființarea unei noi 
eparhii pe teritoriul județului Hune
doara. în județul Hunedoara acti
vează un număr de 270 preoți și 
diaconi, deservind 252 parohii, cu 
227 filii, 5 protopopiate și 9 așeză
minte monahale; necesitatea unei 
prezențe ierarhice permanente pen
tru îndeplinirea activităților liturgic- 
sacramentale, îndrumarea și 
coordonarea activității pastoral-mi- 
sionare, cultural-educative, social- 
filantropice, administrativ 
financiare și patrimoniale, consoli
darea vieții monahale

nea, și de obținerea unor burse de stu
dii pentru tinerii teologi în afara țării 
(Italia și Grecia); coordonează în ca
drul Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei 
activitatea sectoarelor Economic I, 
Economic II și Cultural - Educațio
nal; coordonează construirea Centru
lui Educațional pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane - Craiova; coordo
nează construirea Complexului Rezi
dențial pentru Bătrâni - Craiova; 
coordonează activitatea Liceului Teo
logic “Sfântul Nicodim” - Târgu Jiu; 
coordonează ca Președinte activitatea 
Fundației “Cuvântul care Zidește” ce 
are ca principal obiectiv acordarea de 
burse tinerilor elevi și studenți cu re
zultate bune la învățătură dar cu o si
tuație material precară; Coordonează 
ca Președinte activitatea Asociației 
“Vasiliada” care se ocupă de oferirea 
de servicii sociale persoanelor, fami
liilor, grupurilor sociale și comunită
ților aflate în situații de dificultate sau 
generatoare de marginalizare - exclu
ziune socială, având la bază dragostea 
față de semeni.
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"Pentru prima oară în viața mea mi se permite în mod legal să conduc - 
de acum trebuie să aveți grijă!

<=t> Ozzy Osbourne

Ozzy a ajuns șofer
la 60 de ani

Ozzy Osboume, fostul solist 
al legendarei trupe Black Sabbath, 
a obținut permisul de conducere din 
a 19-a tentativă, avertizându-și 
apropiații că după mai multe dece
nii în care a luat lecții de șoferie, nu 
intenționează să rămână doar un 
șofer de duminică. în vârstă de 60 
de ani, rockerul britanic a declarat, 
pe un ton foarte bucuros, imediat 
după obținerea permisului de con
ducere: "Pentru prima oară în viața 
mea mi se permite în mod legal să 
conduc - de acum trebuie să aveți 
grijă!".

Ozzy Osboume a mărturisit 
că i s-a permis să dea examenul de 
conducere doar după ce a demons
trat că și-a învins dependența de al
cool. "Dacă aș fi dat testul în urmă 
cu câțiva ani, cei de aici m-ar fi 
văzut și mi-ar fi spus: «Nu, dom
nule Osboume! Reveniți în altă zi. 
Nu voi urca în mașină cu dumnea
voastră!» Pe atunci mergeam în 
jurul clădirii cu o sticlă de vodcă în 
buzunar", a mărturisit muzicianul 
britanic.

în urmă cu șase ani, el a fost 
foarte aproape să moară, după ce a 

încercat să își demonstreze talentul 
prin conducerea unui ATV, însă a 
pierdut controlul vehiculului, a 
căzut și a intrat în comă, fractu- 
rându-și gâtul, clavicula și șase 
coaste.

întrebată de jurnaliștii brita
nici dacă va apela la soțul ei să o 
plimbe cu mașina, Sharon, în vârstă 
de 56 de ani, a răspuns după un mo
ment de ezitare: "Da. Acum că so
țului meu i s-a permis oficial 
conducă, voi putea urca în aceeași 
mașină cu el".

Andreea Raieu Anna Lesko i-a cântat
îndrăgostită... de job lui Codin
"Cum poți să trăiești fără dragoste. 
Dragostea este hrana sufletului." 
Asta spune Andreea Raieu pe blogul 
personal, comentând dezinteresul oa
menilor pentru iubire.

<•
Din lipsă de timp, din cauza obose

lii. Vedeta spunea că un prieten de-al ei 
asemănase dragostea cu un job, iar după o 
scurtă analiză, Andreea conchide că, da, 
așa e. "Dragostea e ca un job, dar nu al doi
lea, ci primul", scrie protagonista serialului 
"Efect 30", comentând faptul că pentru cei 
mai mulți dintre noi, sentimentele și o re
lație nu prea mai au loc să se întâmple. Fu
gind mereu spre tot felul de idealuri 
profesionale uităm să mai iubim sau nu 
uităm, doar nu mai avem când sau poate nu 
ne mai interesează.

- E trist, notează vedeta, deoarece "E 
minunat să muncești, e un lux să faci ce-ți 
place, să construiești lucruri, să ai proiecte 
mari care-ți aduc succesul.

E important! Dar cu cine împărți 
toate bucuriile?" Andreea e de acord că 
"dragostea e ca un job", cu condiția ca 
acesta să fie pe primul loc, iar adevăratul 
job, locul de muncă, să vină pe planul se
cund.

Sărbătoare în lumea mondenă bucu- 
reșteană în weekend-ul trecut. Dacă Roma- 
nița lovan a aniversat împlinirea a 45 de 
ani, acasă, cu prietenii, încă un aniversat al 

»zilei, Codin Maticiuc, a dat petrecere într- 
un club, alături de prietenii apropiați. Codin 
a împlinit duminică 29 de ani, ocazie cu 
care a petrecut alături de invitații săi, într- 
un club cu circuit închis. Pe lista invitaților 
la petrecere s-au aflat: iubita lui Anna 
Lesko, Delia și Florin Moldoveanu, cunos- 
cuți drept prieteni ai lui Codin, Loredana, 

Jojo și-a pus pirostriile
Simpatica blondă din trupa Divertis trăiește pe

riculos. La șase luni de la despărțirea de Cătălin Că- 
țoiu, Jojo anunță senină că s-a căsătorit cu un tânăr 
actor. "Sunt convinsă că e cea mai bună alegere pe care 
am făcut-o vreodată și sunt fericită. îmi este atât de 
bine, viața mea este atât de liniștită, încât vreau să o 
păstrez exact așa cum e", a declarat proaspăta mireasă, 
potrivit Click.

Jojo, în vârstă de 28 de ani, nu vrea să dea prea 
multe detalii despre soțul ei, însă ulterior s-a aflat că 
acesta se numește Ionuț Grama, a terminat anul trecut 
UNATC și lucrează ca actor la Teatrul „Act".

în urmă cu mai bine de trei ani, Jojo l-a cunos
cut pe Cătălin Cățoiu, cunoscut ca Țeavă. Cei doi au 
format unul din cele mai solide cupluri din showbiz, 
dincolo de diferența de vârstă de 20 de ani. în primă
vara acestui an, Jojo l-a părăsit pe Țeavă fără a preciza 
motivele pentru care a făcut acest pas.

dar și Elena Băsescu și iubitul ei, Syda.
La petrecere au cântat cei de la Ho- 

lograf, preferații sărbătoritului, dar și o 
trupă de muzică de petrecere, condusă de 
mama Deliei Matache. Alături de ei au 
urcat pe scenă și prietenii lui Codin, care i- 
au oferit dedicații. Cea care a spart gheața 
și a dat tonul dedicațiilor a fost chiar iubita 
sărbătoritului. Anna Lesko a urcat pe scenă 
și a cântat o melodie live, special pentru iu
bitul ei.-
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Vârsta minimă de înscriere la cursurile de inițiere este de 6 ani, 
dar începând cu prima lună a anului 2010 vor fi organizate și programe 
pentru copiii mai mici.

Campionatul Național de Natație
din nou la Bazinul din Hunedoara
Pentru a șaptea oară, la Bazi
nul din Hunedoara se va orga
niza Campionatul Național de 
Natație pentru seniori și ju
niori La această competiție, 
care se va desfășura în pe
rioada 12 - 15 noiembrie, vor 
participa și sportivii cluburilor 
locale de natație „CSS”, „Del
finul” sau „Fair Play” și speră 
să aibă rezultate foarte bune la 
această competiție.

Locul perfect pentru 
descoperirea tainelor 
înotului

Complexul arc două bazine care 
plinesc cerințele susținerii unor 

campionate naționale și internaționale, 
dar și pentru agrement și menținerea 
condiției fizice, linul dintre bazine are 
25 metri lungime, cu 6 culoare, iar 
adâncimea apei este de 1.90 metn. Apa 
din bazin este întreținută la temperatura 
de 29 grade. Bazinul pentru copii are o 
lungime de 15 metn, adâncimea este de 
I metru, iar temperatura apei de 33

grade, condiții ideale pentru inițierea 
copiilor în tainele înotului. Vârsta mi
nimă de înscriere la cursurile de inițiere 
este de 6 ani, dar începând cu prima 
lună a anului 2010 vor fi organizate și 
programe pentru copiii mai mici.

Inițiative pentru 
o viată sănătoasă

fele pentru cei care vin ocazional să în
oate au rămas aceleași până la finele 
anului, dar pentru a încuraja oamenii să 
vină la bazin începând de anul viitor au 
fost propuse către Consiliul local redu
ceri pentru familii cu copii. Sportivii de 
performanță de la cluburile hunedorene 
beneficiază deja de programele de re
cuperare puse la dispoziția lor de bazi
nul de înot din localitate. Nu au fost 
neglijate nici persoanele cu handicap, 
care beneficiază de gratuitate pentru 
programele dedicate lor.

Georgiana Giurgiu

în premieră pentru municipiul 
Hunedoara, o echipă de kinetoterapeuți 
vor organiza la bazinul de înot diverse 
programe terapeutice - acvatice, pentru 
femeile gravide. Abonamentele și tari

■Ui “Pentru bazinul de înot, 
ca și pentru întreg Complexul 
Sportiv Corvinul Hunedoara, a 
început o campanie de recondi- 
ționare. Am reușit să îmbună
tățim izolația clădirii bazinului, 
pentru a reduce pierderile de 
căldură și implicit păstrarea 
temperaturii constante în in
cintă, iar mai nou în dotare 
avem un robot de curățare a 
bazinelor cu sistem de purifi
care a apei, care ne ajută 
enorm la reducerea costurilor 
de întreținere a apei din pis
cine”, spune Dan Colesniuc 
(foto), directorul bazinului de 
înot.

otMluce și cemcrcialQtazi

ași șl terestre de cea mal bună calitate, 
parchet din lemn de lat

paninsaatr ■

H.CSII VA I F.MNTt'XSM.l.. 
mH Chimifuliu, nr.HID, cumunu llurâtt, 
tel/fax: 0)54/501021/21, t'ffuil: tîlm^ufuatjro
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"Chiar foarte multi oameni din partid sunt nemulțumiți și nu văd în Mircea Geoană un 
candidat de președinte valabil, un președinte valabil al României"

c^> Ion Solcanu

Guvernul își asumă răspunderea pe Legea pensiilor
Guvernul își va asuma răspun
derea pe legea sistemului uni
tar de pensii, a declarat 
premierul Emil Boc, la finalul 
unei ședințe a Executivului. 
Scrisoarea prin care premierul 
își anunță intenția de asumare 
a răspunderii pe legea pensii
lor a ajuns deja la Parlament, 
iar conducerile Camerei Depu
taților și Senatului vor stabili 
data asumării

Prin noua lege a pensiilor se 
are în vedere creșterea vârstei de 
pensionare la 65 de ani, atât pentru 
bărbați, cât și pentru femei, până în 
2030, recalcularea pensiilor spe
ciale și integrarea lor în sistemul 
unitar de pensii, dar și descurajarea 
pensionărilor anticipate. "Pensiile 
speciale vor fi recalculate în termen 
de șase luni de la intrarea în vigoare 

a legii sistemului unitar de pensii", 
a declarat Emil Boc. Potrivit pre
mierului, prin noua lege, se va asi
gura în continuare o creștere a 
vârstei de pensionare la 60 de ani 
pentru femei și la 65 de ani pentru 
bărbați, până în 2014, iar până în 
2030 atât bărbații, cât și femeile vor 
ieși la pensie la aceeași vârstă stan
dard de pensionare de 65 de ani.

"De asemenea vom avea și o 
creștere a vârstei de pensionare pen
tru personalul din domeniul apărării 
naționale, ordinii publice și siguran
ței naționale. în prezent, aceștia se 
pensionează la 55 de ani, atât băr
bații, cât și femeile. Creșterea din 
2010 a vârstei de pensionare pentru 
această categorie socio-profesională 
va fi de până la 60 de ani, pentru 
bărbați și femei, până în 2025", a 
anunțat premierul. în același timp, 
premierul a anunțat o creștere a 
contribuției sociale, la 20,8% pen

tru angajator, și la 10,5% 
pentru angajat, dar și o 
creștere a numărului de 
contribuabili.

Potrivit premieru
lui Boc, începând cu 
2006 bugetul sistemului 
de pensii are deficite 
anuale cronice, iar în 
2009 s-a ajuns la cea mai 
mare valoare ca deficit 
din ultimii 10 ani. "Un 
contribuabil susține 1,2 
pensionari. Avem o creș
tere frauduloasă a pensii
lor de invaliditate de 
50%, la 900.000 în 2009. 
Avem de-a face cu o tri
plare a numărului de pen
sionări anticipate. în 
2009 avem 110.000 pen
sionări anticipate parțiale. Vârsta 
reală de pensionare este de 54 de 
ani, în comparație cu 58 sau 63 cât

este cea legală, din cauza grupelor 
de muncă, pensiilor de invaliditate, 
datorită pensiilor de urmaș, a vâr

stelor de pensionare mai reduse 
practicate dc anumite sisteme de 
pensionare", a declarat Emil Boc.

Se reduc cheltuielile

Guvernul a decis reducerea numărului de personal de la ca
binetul demnitarului cu 20%, a anunțat premierul Emil Boc. 
Intr-o declarație susținută săptămâna trecută, după demisia 
miniștrilor PSD, Boc a afirmat că Executivul va continua să 
reducă nivelul cheltuielilor cu aparatul administrativ.

"Vom restrânge în continuare cheltuielile bugetare. Acum, odată cu 
plecarea PSD de la guvernare, mai avem o ocazie suplimentară să mai redu
cem din costurile legate de funcționarea cabinetelor demnitarilor, a secretarilor 
de stat, astfel încât administrația să devină una funcțională, în respect pentru 
interesele cetățeanului", a spus Boc.

Ulterior, premierul a anunțat că va propune în Guvern ca la fiecare mi
nister să fie păstrați câte cel mult doi secretari de stat, pentru a realiza o redu
cere substanțială de fonduri.

în luna iulie, Guvernul a decis, printr-un proiect de lege, ca numărul 
de angajați la cabinetul demnitarului să fie redus cu 20%, respectiv cu 417 
locuri. Proiectul de lege a fost aprobat de Camera Deputaților, dar se află încă 
în dezbaterea Senatului.

La nivel central există 800 de posturi bugetate pentru cabinetul dem
nitarilor, respectiv al miniștrilor, secretarului de stat și șefilor de agenții, în 
timp ce la nivel local sunt 1.283 posturi pentru cabinetul președintelui consi
liului județean, primarilor și prefectului. Prin demnitar din administrația pu
blică centrală se înțelege primul-ministru, vicepremierul, ministrul de stat, 
ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului, secretarul ge
neral adjunct al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat și asimilatul 
acestuia din aparatul propriu de lucru al premierului, vicepremierului, Secre
tariatului General al Guvernului, Departamentului pentru Relația cu'Parla- 
mentul și din cadrul ministerelor, precum și conducătorul organelor de 
specialitate ale administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat.

„Raportul Udrea” e în plen
Biroul Permanent al Camerei 
Deputaților a votat, ieri, în 
unanimitate proiectul de hotă
râre referitor la raportul comi
siei de anchetă pentru 
verificarea sumelor cheltuite 
de Ministerul Turismului, a 
anunțat secretarul Camerei 
Dumitru Pardău (PD-L).

Potrivit raportului comisiei, Ca
mera Deputaților solicită Curții de Con
turi, Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală. BNR și Guvernu
lui României să întreprindă acțiunile și 
să ia măsurile ce se impun cu privire la 
faptele semnalate în raportul comisiei 
de anchetă privind cazul Udrea.

Oprescu se uită după electoratul lui Geoană
Sorin Oprescu va încerca să ia 
din electoratul lui Mircea 
Geoană, a declarat, ieri la 
RFI, coordonatorul campaniei 
pe județul Iași, Ion Solcanu, 
care a subliniat că primarul 
Capitalei, care s-a lansat ofi
cial în cursa prezidențială, se 
adresează în special alegători
lor nehotărâțL

Ion Solcanu, fost senator al Par
tidului Social Democrat, consideră că 
în PSD există mulți nemulțumiți care 
nu văd în Mircea Geoană un candidat 
"valabil" la Președinție.

"Cred că în primul rând vor fi 
recrutați cei din plaja foarte largă a 
celor nehotărâți, nemulțumiți de presta
ția președinților partinici, dar nu numai 
de acolo. Dacă ne uităm pe sondaje, 
domnul Oprescu are susținători și în ce
lelalte partide, cei mai mulți îi are în 
PSD. Acest lucru rezultă din diferența 
destul de mare dintre scorul partidului 
și cel pe care îl are candidatul partidu

De asemenea, potrivit 
proiectului de hotărâre. Ca
mera urmează să sesizeze 
Parchetul de pe lângă înalta 
Curte de Casație și Justiție 
cu privire la faptele semna
late în raportul comisiei de 
anchetă Udrea și solicită co
misiei juridice a Camerei să 
întocmească un raport pri
vind începerea urmăririi pe
nale împotriva ministrului 
turismului Elena Udrea 
"pentru faptele care fac 
obiectul raportului comisiei de an
chetă", se precizează în proiectul de ho
tărâre. Deputății din comisia 
parlamentară de anchetă în cazul Udrea 
au elaborat în urmă cu o săptămână un 
raport în care solicită printre altele re

lui; domnul Geoană, o diferență de 
peste zece procente. Cei mai mulți din
tre aceștia sunt susținătorii domnului 
Oprescu și foarte puțini mai merg în 
alte direcții. Sorin Oprescu va rămâne 
cu adevărat independent, pentru că nu 
va rămâne prizonierul unui partid care 
l-a propulsat", a explicat Solcanu. în
trebat dacă se va încerca luarea de vo
turi din rândul alegătorilor lui Mircea 
Geoană, Ion Solcanu a spus că "în mod 
sigur".

vocarea din funcție a ministrului Turis
mului, Elena Udrea, precum și înce’-'- 
rea urmăririi penale în cazul aces> 
pentru săvârșirea unor fapte prevăzute 
de codul penal cum ar fi abuz în servi
ciu contra intereselor publice și negli
jență în serviciu.

"Chiar foarte mulți oameni dir 
partid sunt nemulțumiți și nu văd îr 
Mircea Geoană un candidat de preșe
dinte valabil, un președinte valabil a 
României", a adăugat Solcanu. întreba 
pe cine ar fi de preferat să întâlneascî 
Sorin Oprescu într-un eventual tur do 
- Traian Băsescu, Mircea Geoană, Crir 
Antonescu -, Ion Solcanu a afirmat ci 
pe oricare, în afară de Comeliu Vadin 
Tudor.
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"Nu există nicio îndoială că așa zisa „Prima Lume” a exportat până acum și conti
nuă să exporte deșeurile sale toxice ce contaminează oamenii de pe alte continente,
mai ales Africa. ”

Papa Benedict XVI

► Violatori români condamnați în Italia
Românii Gavrilă Oltean și Jonuț-Jean Alexandru, acuzați de violarea unei ado
lescente italience, pe 14 februarie, în parcul Caffarella din Roma, au fost con
damnați la 11 ani și patru luni de închisoare și, respectiv, la șase ani de detenție. 
Gavrilă Oltean a primit șapte ani și patru luni de detenție pentru violul din zona 
Caffarella și încă patru ani pentru violarea unei tinere de 22 de ani în zona Pig- 
neto (Roma).

Procurorul Vincenzo Barba ceruse pentru cei doi 16 ani și opt luni de închisoare și, 
respectiv, zece ani de detenție. Procurorii italieni ceruseră judecarea în procedură de urgență 
a românilor Gavrilă Oltean (27 de ani) și Ionuț-Jean Alexandru (18 ani), acuzați de violarea 
unei adolescente italience și agresarea prietenului acesteia, pe 14 februarie, în Parcul Caffa
rella din Roma. în plus, Gavrilă a fost găsit vinovat de violarea unei tinere de 22 de ani în 
parcul Villa Gordiani (Pigneto), la periferia Romei.

Cei doi români au fost găsiți vinovați de agresiune sexuală, sechestrare de persoane și 
tâlhărie. Potrivit autorităților italiene, Gavrilă Oltean și Ionuț Jean Alexandru ar fi recunoscut 
faptele.
' în paralel, judecătorul Guglielmo Muntoni a hotărât clasarea dosarelor lui Karol Racz 

și Alexandru Loyos Isztoika, românii arestați inițial în acest caz, dar eliberați ulterior după ce 
testele ADN au demonstrat că sunt nevinovați.

\ondra nu mai trimite trupe
în Afganistan

Papa critică 
situația din Africa

9
Guvernul britanic a refuzat să 

trimită în acest an întăriri în Afganis
tan, după cum solicita înaltul coman
dament, a declarat fostul comandant 
al trupelor britanice de uscat. Expri- 
mându-și dezamăgirea față de mem
brii Guvernului lui Gordon Brown, 
generalul Richard Dannatt, care a 
trecut în rezervă luna trecută, a spus 
că trimiterea unui număr de 2.000 de 
militari suplimentari a fost refuzată. 
Trupele trebuie să lupte "cu o mână 
legată la spate", explică el, în contex
tul în care înaltul comandament soli
cită întăriri de la începutul lui 2009.

Circa 8.300 de militari brita
nici sunt desfășurați în prezent în Af
ganistan, în special în provincia 
Helmand.De la începutul intervenției 
în Afganistan în 2001, au fost uciși 
219 militari britanici.

Sinuciderile de la France Telecom 
au dus la schimbarea directorului

Directorul-adjunct al companiei France Telecom 
a fost schimbat, în urma scandalului iscat de valul de 
sinucideri din rândurile salariaților. Este prima înlocuire 
a unui cadru de conducere al companiei de la debutul 
seriei negre. France Telecom dă astfel satisfacție sindi
catelor, care îl acuzau pe directorul-adjunct că a instituit 
managementul prin teroare. în mesajul 3e rămas-bun, 
responsabilul a scris că nu poate accepta ideea că niște 
oameni și-au pus capăt zilelor.

îi ia locul fostul director de cabinet al ministrului 
Economiei, care ar fi trebuit să preia conducerea com
paniei din 2011. 24 de salariați ai France Telecorrrs-au 
sinucis în ultimele 19 luni, ultimul chiar la sfârșitul 
lunii trecute. Alături de directorul-general, directorul- 
adjunct a scăpat France Telecom de datorii și a impus 
compania pe piața telefoniei și intemetului. Angajații 
se plâng însă de controlul extrem de strict și de presiu
nea extraordinară pentru creșterea productivității. france telecom

Papa Benedict XVI a denunțat materialismul Occidentului și 
lipsa de valori morale și apreciază că Africa este contami
nată precum deșeurile toxice. Papa a comparat cel mai sărac 
continent cu un plămân spiritual ce riscă să fie atacat de ceea 
ce a calificat a fi virușii materialismului și fundamentalismu- 
lui religios.

"Nu există nicio îndoială că așa zisa „Prima Lume” a exportat 
până acum și continuă să exporte deșeurile sale toxice ce contaminează 
oamenii de pe alte continente, mai ales Africa. în acest sens, colonia
lismul, terminat la nivel politic, nu s-a sfârșit niciodată."

Criticând exploatarea vastelor resurse ale Africii, Papa a vorbit 
și contra fundamentalismului religios, despre care spune că a fost ames
tecat cu interese politice și economice. "Grupurile care urmăresc dife
rite crezuri religioase se răspândesc în Africa ... predicând nu dragostea 
și respectul pentru libertate, ci intoleranța și violența."

în secolul 20, populația catolică a Africii a ajuns de la circa 2 
milioane în 1900 la aproximativ 140 milioane în 2000, ceea ce a făcut 
acest continent și mai important pentru Vatican în condițiile în care nu
mărul de catolici practicanți scade în statele dezvoltate.

Helmand.De
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In 2006, a debutat cu single-ul You Give Me Something, ce 
a devenit un mare hit în Europa, Australia ți Japonia, cla- 
sându-se pe poziția a cincea în topul UK ți pe prima poziție în 
Noua Zeelandă. Ălbumul său, Undiscovered, a fost numărul 
1 în UK.

Cel de-al doilea single extras de pe album a fost Wonder
ful World, care a intrat în top 10 in.UK, ajungând pe poziția a 
opta. Tot a opta poziție a ocupat-o ți în Olanda.

Cel de-al treilea single al solistului, The Pieces Don't Fit 
Anymore, a fost lansat In decembrie 2006 ți a intrat pe poziția 
30 In UK.

In 2007, a fost nominalizat pentru 3 premii BRIT Awards ți 
a câțtigat la categoria Best British Male Solo Artist.

Cel de-al patrulea single lansat a fost Undiscovered ți a 
intrat pe poziția 63 în top.

In aprilie 2007 a fost recompensat cu titlul AOL Breaker 
artist, concurs în care câțtigătorii au fost alețî în funcție de 
voturile fanilor.

Pe 29 septembrie 2008, a lansat cel de-al doilea album al 
său, Songs for You, Truths for Me. Acest album a fost precedat 
de lansarea single-ului You Make It Real.

in.UK
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Societate comercială angajează
ospătar și paznic

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

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

Societate comercială angajează 
instalatori în instalații de cupru-

Salariu atractiv

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

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

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei”

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

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

DE 20%
Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon, 

f LA 7 SPĂLĂRI ] 
UNA GRATIS

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

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

V

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

Telefon: 0761 - 973.940

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

angajează vânzători volanți

Informații la telefon:

0771 677 031, 0723 071 792, 0743 058 798

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

! (text maxim 50 de cuvinte)

- Persoane juridice -
o lună - 10 lei

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

12 luni - 108 lei

- Persoane fizice -

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

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

Sc.

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

gere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anun
țuri de mică publicitate

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit sațiu 
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 solicitările beneficia
rului)

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
0723071792; 0733920329

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

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0723071792; 0733920329

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție: 
Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc.l, ap.l 
și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).

Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.)



c^> Sportivi români medaliați la Francofonie 
i *> Mutu din non spre ruși

Sport
Miercuri, 7 octombrie 2009

Mu tu este dorit din nou
de Zenit Sankt Petersburg

Atacantul român al echipei AC Fio
rentina, Adrian Mutu, este din nou 
dorit de formația rusă Zenit Sankt Pe
tersburg, care este dispusă să mă
rească oferta pe care a făcut-o pentru 
internaționalul român la începutul 
acestui sezon, informează cotidianul 
La Nazione, citat de site-ul 
violanews.com.

"Amânarea sentinței în cazul cu Chel
sea îi va permite lui Mutu să joace mult mai 
destins. Dar aceasta nu face ca interesul altor

cluburi pentru jucătorul 
român să fie mai mic, ba 
chiar apar din nou semnale. 
De aceea au revenit vocile 
ce provin din Rusia și care 
afirmă că Zenit Sankt Peter
sburg se află pe urmele lui 
Mutu, mai ales că posibilul 
viitor antrenor al rușilor ar 
urma să fie Luciano Spal
letti. Potrivit cotidianului 
La Nazione pentru Mutu (și 
pentru Fiorentina) din 
Rusia ar fi pe drum o ofertă 
economică dublă extrem de 
importantă", notează site-ul 
violanews.com.

Impresarul Victor 
Becali a declarat, luni, că 
Tribunalul Federal al Elve
ției a dat o decizie de "sus
pendare temporară" a 
hotărârii TAS, prin care ata
cantul Adrian Mutu era 
obligat la plata unei daune 
în valoare de 17 milioane 
de euro către clubul Chel
sea.

Presa din Rusia și 
cea din Italia a scris, în pe
rioada de mercată de vară, 
că oficialii grupării Zenit

Sankt Petersburg i-a propus atacantului echi
pei AC Fiorentina, Adrian Mutu, un contract 
pe trei sezoane și un salariu anual de 5,5 mi
lioane de euro. Cu toate aceștea, clubul rus 
Zenit Sankt Petersburg a dezmințit, la 17 au
gust, pe site-ul oficial, informațiile privind 
"orice fel de negociere" pentru transferul ro
mânului Adrian Mutu, așa cum anunțase 
presa.

Internaționalul român mai are contract 
cu Fiorentina până în vara anului 2012 și are 
un salariu de aproximativ două milioane de 
euro pe sezon.

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

preț: 18,80 lei/mc

. ăgâlat țl sortat 0 - 4 mm preț:

și sortata

I șl informații ne pi

0793 154 904
•au e-eaell; contebllitate^telecernadeva. ro j

Cinci medalii de aur pentru România 
la Jocurile Francofoniei

Sportivii români au câștigat cinci 
medalii de aur, luni, în a opta zi de la Jocu
rile Francofoniei de la Beirut.

Mihail Donișan a obținut aurul la să
ritura în înălțime, tot în concursul de atle
tism Alexandru Mihăilescu câștigând 
argintul la 110 metri garduri, iar Levente 
Bartha (aruncarea suliței) și Laurențiu Popa 
(aruncarea greutății) s-au clasat pe locul

trei.
Alte trei medalii de aur au fost aduse 

României de pugiliști: Răzvan Andreiana 
(54 kg), Constantin Bejenaru (81 kg) și 
Răzvan Cojanu (+91 kg).

Tot luni, naționala feminină de bas
chet a câștigat aurul după ce a învins, în fi
nală, reprezentativa Senegalului, cu scorul 
de 70-53 (33-19).

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane in IO apartamente 
p 10 camere duble (cu două 
paturi de o persoana)
Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
românești Ji internaționale
Sală de conferințe de 45 de 
locuri, dotata cu videoproleetor 
ți Internet de mare viteză
Piscina acoperita cu o suprafața 
de 50 mp. Apa este incălzrta 
la 30 de grade.
Sauna

violanews.com
violanews.com

