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Scrutinul hunedorean 
la prezidențiale în cifre
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Cifrele relevă atât o serie de informații cu caracter 
general, cât și statistici detaliate privind modul în care 
au votat hunedorenii.
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din cauza gripei .__
Două instituții de învățământ din județul Hune

doara au fost închise ieri dimineață din cauza gripei de 
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Farmaciile hunedorene 
sunt în grevă japoneză

Din cuprins

O
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Au fost stabilite taxele 
și impozitele pe 2010U pag. 4

Ion Tengheru și Ioan Șeu, 
cetățeni de onoare ai Devei

0 pag. 4

Sfânta Mare Mucenită 
Ecaterina
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Plutăritul pe Mureș
începuturile navigației pe Mureș cu 

plutele sau corăbiile sunt atestate documen
tar încă din vremea romanilor, când breslele 
plutașilor transportau pe Mureș din Provin
cia Dacia metale, cereale, lemn și sare.
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► Editorial
de Bogdan Bqrbu

Licurg 
și puterea poporului

Primul adevărat om politic european a 
trăit cu atât de mult timp în urmă, cu vreo zece 
secole înainte de Hristos adică, încât practic 
aparține deja mai mult legendei decât istoriei. 
Ca atâtea paradoxuri ale omenirii, a apărut 
acolo unde era cel mai puțin probabil: într-un 
stat pur militar, probabil cel mai închistat social, 
cel mai puțin tolerabil la schimbări. Licurg s-a 
născut în Sparta. Unui om modem, organizarea 

politică și socială a Spartei antice trebuie că îi 
apare extrem de ciudată, monstruoasă chiar: doi 
regi cu puteri egale, aleși din aceleași două fa
milii rivale între ele, un atotputernic Sfat al Bă
trânilor care nu s-a dat în lături de-a lungul 
istoriei să trimită la moarte regi, un stat în care 
toți bărbații erau obligatoriu militari și nimic al
tceva, iar sclavii (hiloții) erau într-atât de lipsiți 
de drepturi încât puteau fi uciși pur și simplu ca 
antrenament pentru tinerii luptători.

Și totuși, prin personalitatea lui excep
țională, Licurg a reușit pe parcursul vieții sale 
să remodeleze politic această Spartă aparent in
flexibilă. Prin viziunea sa asupra guvernării, el 
și-a depășit net nu numai contemporanii, ci și 
întregi epoci din istoria lumii. Celebră a rămas 
așa numita retră, în care regăsim elemente atât 
de modeme, încât sunt ușor identificabile prin 
corespondente actuale de principii, de instituții. 

de acțiuni aparținând vieții politice.
Cum suna Retra lui Licurg? „Poporul, 

după lege, trebuie să fie împărțit în file și obe, 
din Gerusia (Sfatul bătrânilor - n. red.) să facă 
parte împreună cu regii 30 de persoane, iar po
porul să se adune din când în când pe malul râu
lui Eurotas. Acolo poporului i se propun 
hotărâri, pe care le poate aproba sau respinge. 
PUTEREA ȘI FORȚA SUPREMĂ SÂ FIE 
ALE POPORULUI, (subl. red.)”

Din păcate, nu mult timp după moartea 
genialului legislator spartan, cei bogați au adău
gat o anexă care a spulberat practic tot ceea ce 
acesta dorise și reOșise să realizeze: „Dacă po
porul va lua o hotărâre greșită, geronții și regii 
o pot respinge și dizolva apoi Adunarea Popu
lară”. Există și aici un corespondent din actua
litate? Dacă da, și acesta e ușor de găsit.



2 Agenda Prognoza meteo în județul Hunedoara 
Horoscopul zilei

Miercuri, 25 noiembrie 2009

RetcMr zilei

Aspic de curcan
cu ciuperci

Ingrediente:
1 kg came de curcan cu oase, 3,5 litri 
de apă, 20 g gelatină, 2 cepe, 1 mor
cov, 1/4 țelină, 1 frunză de dafin, 5 
boabe de piper, sare, piper, 75 g unt, 
500 g ciuperci, salată verde.

Mod de preparare:
Carnea de curcan se pune la fiert 

în trei litri de apă. Se adună spuma, 
se adaugă morcovul și țelina tăiate în 
cubulețe, frunza de dafin, boabele de 
piper și sarea după gust.

Se lasă la clocotit până când 
carnea este aproape fiartă și se 
adaugă cepele tocate mărunt. Se mai 
toarnă jumătate de litru de apă și se 
fierbe în continuare până când 
carnea se desprinde de pe oase.

Se pune puțin lichid la rece, se 
adaugă gelatină în el și se lasă să se 
umfle. Se curăță carnea, se taie în 
fâșii subțiri, apoi se pune într-un vas.

în lichidul din oală, se dizolvă 
gelatina, se strecoară și se lasă să se 
răcească complet.

Se tapetează o tavă de cozonac 
cu folie alimentară, se toarnă puțin 
lichid și se introduce în frigider ca să 
se închege.

Se așează fâșiile de came, se 
toarnă restul de lichid și se dă la 
rece.

Se servește cu ciuperci călite în 
unt, cu sare și piper sau salată verde.

Infertile
Joi 26.11.2009 în intervalul 

orar 00.00 - 24.00 va fi întreruptă 
furnizarea apei potabile în munici
piul Hunedoara după cum ur
mează:

- Microraion VI, VI Nord, OM, 
Chizid, precum și pe străzile Vio
rele (blocurile 1,2,3,4,5,6A, 6B, 
8A, 8B, 10), Chizid, Tudor Vladi- 
mirescu, Zorilor, Victor Babeș, 
Brazilor, Vânătorilor (parțial), Vii
torului, Retezat, Drum Nou, Con
structorului, Obor, Odobescu, 
Teilor, Simion Bămuțiu, Nicolae 
Bălcescu (parțial), Prutului (bloc 
Dl-2), Ștrandului (bl. nr. 8).

Agenți economici/ instituții 
afectate: Școlile Generale 10, 12; 
Grădinița OM, Creșa OM, I ,iceul 
nr. 2.

întreruperea este cauzață de 
efectuarea unor lucrări de montare 
de echipamente la rezervorul Chi
zid (2 * 2500 mc) - lucrări din ca
drul măsurii ISPA.

Amplasarea
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Simeria - Simeria Veche - 
Spini
► DN 7 Spini - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Halta Geoagiu -
Izvorul Rece
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
►DN 7 Leșnic - Săcâmaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 8 11

Petroșani: 5 9

Hunedoara: 8 10

Hațeg: 7 10

Brad: 8 10

Orăștie: 8 11

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 5 6

Petroșani: 1 4

Hunedoara: 4 6

Hațeg: 4 5

Brad: 5 6

Orăștie: 4 5
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► HOROSCOP
Este o zi în care situația financiară este destul de instabilă. Dacă 

îți faci toate capriciile și nu te gândești la consecințe, lucrurile se 
pot agrava. In special călătoriile și achizițiile importante îți afec
tează serios bugetul. în cazul în care ești singur, dacă există o per
soană care îți place, ar trebui să faci primul pas.

Iți cam lipsește simțul rațiunii atunci când este vorba despre per
soanele pe care le iubești. Este important să respecți nevoia lor de 
libertate. Astăzi dai dovadă de foarte multă răbdare. Dacă încă nu 
te-ai căsătorit și te simți legat de libertatea ta, nu înseamnă că nu 
te bântuie gândul unui cămin.

Dacă ai avut ceva probleme în viața sentimentală, acum este mo
mentul să faci un gest frumos față de partener. Chiar dacă ai avut 
parte de unele succese profesionale, nu înseamnă că este totul câș
tigat. Acasă, ești ceva mai flexibil decât de obicei și chiar recunoști 
că nu ai mereu dreptate.

Evenimentele care au loc acum în viața amoroasă sunt de bun 
augur. Se poate să ai parte de o întâlnire importantă, dar se poate 
să fie vorba și de o despărțire. Oricum ar fi, pentru viitor aceste 
evenimente sunt unele ajutătoare. Astăzi primești un sprijin impor
tant și se poate să pui la cale unele alianțe.

Chiar dacă se poate ca un prieten să-ți fi greșit, nu trebuie să 
porți cuiva ranchiună la infinit. In final, ție îți faci cel mai mare 
rău. In activitatea profesională te folosești de originalitate și de in
tuiție pentru a-ți atinge scopurile. In domeniul amoros, singurele 
care te interesează sunt potențialele aventuri și idile care îți oferă 
senzații tari, fără să-ți complice viața însă.

Nu este cazul să ceri celor din jur să facă imposibilul. Va fi ne
voie de concesii. Astăzi se ivesc oportunități de a face bani. Fie că 
vei câștiga la jocuri de noroc, fie că ți se propune un post cu un sa
lariu mai mare, oferta este suficient de atrăgătoare pentru a-ți 
capta atenția. In cuplu, ai nevoie de intimitate.

Bancurile zilei
© © ©

Bulă, azi vei răspunde din legea lui 
Arhimede. Ce se întâmplă dacă te scu
funzi în cadă?

- Sună telefonul...

© © ©

Bulă, cum se numește acel legă
mânt ce apropie o femeie de un bărbat?

- Un colier...

© © ©

Bulă se plimba cu taică-su prin

munți. Deodată, taică-su dispare. Bulă, 
agitat, întreabă:

- Tată, ai căzut în prăpastie?
- Daaaa.
- Și ai pățit ceva?
- Nuuuu, se aude din prăpastie.
- Dar e adâncă prăpastia?
- încă n-am ajuns...

© © ©

- Ei, ei! îi spune profesorul lui Bulă. 
Numai la sex te gîndești... Nu se poate 
trăi din-așa ceva!

- Cum să nu! Dacă ați vedea-o pe

Este o zi în care te dedici prietenilor. Se poate să-ți dai seama că 
în cercul tău de prieteni numai unii merită cu adevărat prietenia 
ta, în timp ce alții sunt niște pierde-vară. în activitatea profesio
nală, este important să fii foarte atent ce spui, pentru că poți face 
gafe. In cuplu, obții multe lucruri de la partener dacă știi cum să 
vorbești și dacă ești binevoitor.

Ai o mulțime de lucruri de făcut acasă. Va trebui să strângi din 
2 dinți și să-ți faci curaj. Dacă ai avut conflicte cu cineva, astăzi 

apare șansa unei reconcilieri. în plan financiar, este nevoie de mai 
multă prudență în ceea ce privește parteneriatele. Cineva te deza-

~ măgește, cel puțin dacă te bazezi pe oameni care nu oferă garanții.

Ți se pare că ceilalți așteaptă prea mult de la tine și că trebuie să 
adopți un comportament care nu te caracterizează în realitate. Este 
bine să-ți păstrezi libertatea, pentru că faci parte dintre acele per
soane care ajung la o înaltă cunoaștere de sine, iar certitudinile

Dacă ai avut o mulțime de obstacole de depășit în activitatea 
profesională, acum este momentul să faci progrese. Aptitudinile și 
calitățile tale sunt apreciate. In privința situației financiare, va tre
bui să ai multă grijă la modul în eare investețti banii. în plan amo
ros, chiar dacă faci cuceriri, nu ești interesat să rămâi fidel 
persoanei în cauză.

Astăzi simți ca încrederea în sine se află la un nivel mult prea 
scăzut. Totul se datorează unei mici, dar importante influențe din 
partea Soarelui. Încearcă să nu ceri foarte mult de la tine în 
această zi iar pe seară, organizează o întâlnire cu prietenii; s-ar 
putea să facă minuni.

Ești irascibil cu cei din jur și simți nevoia să stai singur, să-ți 
vezi de treburi nestingherit. Dacă totuși cineva iți caută compania 
sau încearcă să-ți vorbească, fii deschis și ai grijă să nu jignești p 
nimeni cu atitudinea ta ofensivă. Este chiar posibil să ajuți o per
soană din anturaj, dându-i un sfat bun.

tale sunt mai puternice decât regulile impuse de societate.

sora mea cea mai mare...

© © ©

De ce se uită oltenii pe deasupra 
ochelarilor? Ca să nu-i uzeze!

© © ©

De ce aruncă oltenii ceasul pe 
geam? Ca să vadă cum fuge timpul.

© © ©

Maria îl strigă pe Ion:
- Ioane, hai în casă, că plouă!
- Lasă, stau afară, că plouă și aici!

M © © ©

Ion s-a căsătorit de curând cu 
Maria. Se întâlnește cu un prieten.

- Am auzit că te-ai căsătorit. Nu-i 
așa că-i mai bine?

- Nu-i mai bine, da-i mai des...

© © ©

Ion și Maria mergeau pe un drum de 
țară din inima Ardealului.

- Fă, Marie, tu ești fată mare?
- Cum ți-o fi norocul, Ioane...
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Farmaciștii din județ mențin și la această oră greva japoneză începută ieri. 
Ei sunt susținuți inclusiv de colegii de breaslă din farmaciile naturiste și de cei 
care nu au contracte cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara.

Farmaciile hunedorene sunt în grevă japoneză
în județul Hunedoara mai 
multe farmacii riscă să-și în
chidă porțile, din cauza im
inenței falimentului 
Farmaciștii hunedoreni se află 
în grevă japoneză, alăturându- 
se astfel protestului colegilor 
din restul țării Autoritățile lo
cale și farmaciile hunedorene 
speră că reglementarea situa
ției va veni odată cu alocarea 
bugetului pentru 2010.

Farmaciștii din județ mențin și la 
această oră greva japoneză începută 
ieri. Ei sunt susținuți inclusiv de colegii 
de breaslă din farmaciile naturiste și de 
cei care nu au contracte cu Casa 
Județeană de Asigurări de Sănătate 
Hunedoara (C.J.A.S.). Membrii Consil
iului de Administrare a Colegiului 
Farmaciștilor din Hunedoara și al Casei 
Județene de Asigurări de Sănătate 
Hunedoara învinuiesc Ministerul 
Sănătății pentru situația în care se află 
farmaciile din România. Decalarea 
termenelor de plată,a facturilor către 
furnizori de la 60 de zile, la 180 de zile 

a șubrezit sistemul farmaceutic și sperie 
populația.

Se încearcă 
asigurarea 
de medicamente

Bolnavii riscă în curând să nu își 
mai găsească medicamentele necesare, 
nici compensate, dar nici cu bani. De 
asemenea, fiind în imposibilitate de 
plată a furnizorilor de medicamente 
multe farmacii vor fi nevoite să-și 
închidă porțile, deoarece veniturile pro
prii vor fi insuficiente pentru achitarea 
datoriilor sau întreținerii spațiilor de 
comercializare și a salariaților.

„Așteptăm să se aloce bugetul 
pentru 2010 și să ne primim banii cât 
mai repede. Am mai trecut prin mo
mente așa grele și cu toate astea am 
reușit să rezistăm fără să fie nevoie să 
se închidă farmaciile. Chiar dacă mo
mentan situația este dificilă, oamenii își 
vor primi rețetele compensate și gratu
ite”, afirmă Constantin Cărăuș, 
președintele Colegiului Farmaciștilor 
Hunedoara.

în curând
fără medicamente

Lucrătorii din sistemul farmaceu
tic sunt îngrijorați în primul rând de 

starea sănătății oa
menilor, ținând cont 
și de virusul gripal 
care face ravagii în 
toată lumea, nu 
neapărat de situația 
în care se află 
balanța datoriilor. Ei 
încearcă să găsească 
soluții salvatoare 
pentru ca bolnavii să 
nu sufere de pe urma 
lipsei acute de 
medicamente, care 
poate apărea în lu
nile decembrie și 
ianuarie.

„Dacă bugetul 
nu se va aloca în 
luna ianuarie, bol
navii dependenți de 
anumite medica
mente riscă să nu-și 
mai găsească trata
mentele. Rețetele 
compensate și gratu
ite vor fi o mare 
problemă să le 
eliberăm, în cazul în 
care doctorii de fam
ilie sau specialiști 
vor prescrie mai mult de un medica
ment. in această situație pacienții vor 
obține o parte din doctoriile prescrise 
de medici, iar restul vor fi nevoiți să le 
caute la alte farmacii, iar dacă le vor

„în luna iunie s-au jacul ultimele deconturi 
către farmacii - apoi termenele de plată au fost 
schimbate și acum suntem într-o postură 
dezastruoasă. C.J.A.S. Hunedoara nu poate să 
facă nimic pentru farmaciști, până nu se va aloc-a 
bugetul din 2010. In cazul în care situația se 
agravează și nu se găsește un remediu cât mai 
rapid pentru impasul farmaciilor, spitalele sunt 
singurele care beneficiază de un oarecare sprijin 
din partea noastră ”, a declarat Ovidiu Bindea, 
purtătorul de cuvânt al C.J.A.S. Hunedoara.

găsi, vor beneficia de ele contracost”, a 
spus patroana unei farmacii care are 
contract cu C.J.A.S. Hunedoara.

Georgiana Giurgiu

Două școli închise din cauza gripei noi
Două instituții de învățământ 
din județul Hunedoara au fost 

chise ieri dimineață din 
cauza gripei de tip nou. Aces
tea sunt Colegiul Național 
Sportiv din Deva și Școala Ge
nerală din comuna Boșorod. 
Rezultatele testelor au ajuns cu 
întârziere de patru zile la re
prezentanții DSP Hunedoara.

Colegiul Național Sportiv și-a în
chis porțile pentru șapte zile, în urma 

A

confirmării unui caz. O fetiță în vârstă 
de 12 ani a fost diagnosticată cu gripa 
nouă, fiind internată la infirmeria liceu
lui. „Alte trei fete sunt internate ca fiind 
suspecte că ar avea virusul la Secția de 
Boli Infecțioase a Spitalului Județean 
Deva. O serie de 14 copii, colegi ai 
fetei, au acuzat dureri de gât și febră. 
Trebuie să specificăm că în această 
școală sunt copii din toată țara care 
locuiesc în regim de internat, orele sunt 
ținute la comun. Noi am făcut testele în 
urmă cu șase zile, rezultatul lor a ajuns 
abia ieri. în mod normal ar fi trebuit să 
luăm aceste măsuri încă de acum două

Zilei 

zile pentru ca focarul să nu aibă timp să 
se extindă”, a precizat directorul coor
donator al Direcției de Sănătate Publică 
Hunedoara, Cecilia Birău.

Școala din Boșorod 
a fost închisă

Cea de a doua școală închisă este 
cea din Boșorod. Copiii care 
frecventează această instituție de 
învățământ au fost trimiși acasă ieri 
dimineață. Aici a fost descoperit un alt 
caz de gripă nouă, al unei fetițe de opt 
ani, al cărei tată s-a întors din Germa
nia. „Fetița mai are încă doi frați. 
Medicii de familie ne-au sesizat încă 20

de cazuri ale unor copii cu infecții res- Boșorod învață aproximativ 143 de 
piratorii, motiv pentru care, conform copii, din care 30 sunt preșcolari, 
metodologiei, am decis suspendarea
cursurilor”. La Școala Generală din Maria Florescu

Sfânta Mare Mucenită Ecaterina
8

Aceasta Sfântă a trăit pe vremea 
lui Maximian, cel ce domnea îm- 
preună cu Diocletian, prin anii 304, și 
se trăgea din cetatea Alexandriei, fiică 
fiind unui principe care se numea Con
sta. Era foarte frumoasă și înaltă la 
trup, având ca la 18 ani. Aceasta a în
vățat desăvârșit toată învățătura și ști
ința grecească și latinească, citind pe 
Homer și pe Virgiliu, marele poet al la
tinilor, pe Asclepios și pe doctorii Hip- 
pocrat și Gallin, pe filosofii Aristotel 
și Plato, pe Filistion și Evsevie, și în
vățătura cea tainică a marilor magi (as
tronomi) lanni și Iambri, pe a lui 
Dionisie și profețiile Sibilei. A învățat 

ea încă și tot meșteșugul ritoricesc (al 
grăirii frumoase), cât se afla pe atunci 
în lume. Deci nu numai acestea, ci și 
multe alte limbi și dialecte ale multor 
neamuri cunoștea. Dar osebit de toate 
aceste învățături, Sfânta era și o lumi
nată creștină, cunoscând Sfânta Scrip
tură și străduindu-se să viețuiască după 
poruncile Domnului Hristos, pe care îl 
iubea ca o logodnică, socotindu-L Mi
rele sufletului său. Nu numai cei ce au 
văzut-o o admirau, ci și acei care nu 
mai auziseră de renumele și înțelepciu
nea ei. Deci în anii împăratului Maxi
mian și a fiului său Maxentie a fost 
prinsă pentru mărturisirea cea în Hris

tos și a fost cercetată cu multe 
feluri de chinuri. Asemenea 
între alte pedepse, Sfânta a 

fost silită de Maximian să se înfrunte 
cu o adunare de filosofi păgâni, ca să 
dovedească în fața poporului, deșertă
ciunea zeilor. Iar ea, rușinându-i pe 
toți, cu înțelepciunea sa și cu buna 
grăire, a înduplecat pe 150 de ritori ca 
să creadă în Hristos, împreună și cu 
alți mulți păgâni încât, stăruind ei în 
mărturisirea credinței, au fost arși în 
foc. în cele din urmă, scăpând ea ca 
prin minune de învârtirea cea ucigă
toare a roatei, a fost osândită să i se 
taie capul și așa a luat cununa mărtu
risirii. Trupul ei se află la mănăstirea 
Sfânta Ecaterina, pe muntele Sinai.
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Personele fizice a căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară 
sau a căror venituri constau în exclusivitate din indemnizațiile de șomaj sau ajutor social beneficiază 
de scutirea de la plata impozitului pe clădire și teren.

Au fost stabilite taxele și impozitele pe 2010
Consiliul Local al Municipiului Deva a adoptat un poiect de hotărâre privind 

stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pe anul 2010.
Se vor aplica majorări de 20 la sută în cazul impozitului pe clădire datorat de 

către contribuabilii atât persoane fizice, cât și juridice. în cazul impozitelor pe mi
jloacele de transport datorat de către contribuabilii persoane fizice și juridice, cu ca
pacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv, se va aplica o majorare de 10 la 
sută. Majorări au înregistrat și taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și 
autorizaților, taxele de afișaj și reclamă, taxele pentru utilizarea domeniului public și 
privat, taxa pentru desfășurarea activităților artistice și alte taxe locale.

Personele fizice a căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut 
pe țară sau a căror venituri constau în exclusivitate din indemnizațiile de șomaj sau 
ajutor social beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădire și teren. 
Hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale va fi adusă la 
cunoștință prin afișare pe panourile de afișaj special amenajate ale Consiliului Local 
al municipiului Deva.

Irina Năstase

I-a amintit 
că bătaia doare

Administratorul unui bar 
din Vețel a fost lovit cu pum
nii de către un bețiv, pentru că 
a refuzat să îi dea de băut. 
Agresorul, Radu M., din Cer- 
băl, a intrat în birt în jurul orei 
18, în urmă cu trei zile, în 
stare de ebrietate și i-a cerut 
lui Gheoghe C. de băut. Când 
acesta l-a refuzat, omul s-a 
pierdut cu firea, l-a amenințat 
și l-a atacat pe administratorul 
barului. Victima a făcut plân
gere scrisă la Postul de Poliție 
din Vețel. Agresorul s-a ales 
cu un dosar de cercetare pe
nală pentru comiterea infrac
țiunilor de lovire și 
amenințare.

A furat 
gardul vecinului

O bătrână în vârstă de 80 
de ani, din minicipiul Petro
șani, îl acuză pe vecinul său, 
loan d. că i-a furat gardul, 
smulgând totodată un liliac și 
doi pomi fructiferi. Femeia 
mai spune că vecinul său a de
pozitat gardul de sârmă care 
delimita hotarul dintre cei doi, 
într-o anexă care se află în 
proprietatea lui Ioan C. Poliți
știi i-au întocmit acestuia 
dosar de cercetare penală pen
tru comiterea infracțiunii de 
tulburare de posesie, furt și 
distrugere.

Accident 
de motocicletă

Ion Tengheru și loan Șeu, cetățeni de onoare ai Devei
Primăria Municipiului Deva va 

acorda titlul de „Cetățean de 
onoare” artiștilor Ion Tengheru și 
loan Șeu. Membri ai Uniunii 
Artiștilor Plastici din România, Ion 
Tengheru și loan Șeu se bucură de

Scrutinul hunedorean la prezidențiale în cifre
Ieri Biroul Electoral Județean 
Hunedoara (BEJ) a făcut pu
blice rezultatele finale la scru
tinul din 22 noiembrie. Cifrele 
relevă atât o serie de informații 
cu caracter general, cât și sta
tistici detaliate privind modul 
în care au votat hunedorenii.

La nivelul județului Hunedoara 
sunt înscriși în listele electorale un 
număr de 409.938 alegători, dintre care 
s-au prezentat la vot un număr de 
227.511 cetățeni. Numărul total al vo

Un accident rutier s-a pro
dus în urmă cu două zile pe un 
bulevard din muncipiul Deva. 
Un tânăr motociclist, care 
mergea pe banda unu pe Bule
vardul Decebal din direcția 
Bulevardul Kogălniceanu spre 
Piața Arras nu a păstrat dis
tanța regulamentară față de 
autovehiculul din fața sa. 
Bogdan S., în vârstă de 24 de 
ani, a acroșat autoturismul 
care se afla în fața sa, condus 
regulamentar de Cosmin B., 
de 29 de ani, din Deva. în 
urma impactului, motocicleta 
a ricoșat într-un autoturism 
parcat regulamentar pe Bule
vardul Decebal. în urma eve
nimentului .rutier au rezultat 
doar pagube materiale.

i Maria Florescu

Mai multe locuri de parcare 
pentru taximetriști

Taximetriști deveni vor beneficia de mai multe locuri de staționare 
și așteptare. în urma reviziei făcute de Alexandru Zeriu, subinspector de 
Poliție și reprezentantul Primăriei Municipiului Deva Compartimentul 
Monitorizare și Control Activități de Transport Public Local, inspectorul 
fTicu Sav a fost aprobată suplimentarea numărului de locuri de așteptare 
sau staționare a taxiurilor în zonele Deva Mali, Piața Agroalimentară, In
spectoratul de Poliție, Astoria, Casa Maghiară și în zona Operei. Consiliul 
Local al Municipiului Deva a aprobat în cadrul unei ședințe care a avut 
loc ieri creșterea numărului de locuri de parcare pentru taximetriști de la 
83 la 150 de locuri.

Irina Năstase

Tentativă de viol 
la Simeria

O tânără a fost bătută în plină stradă 
în Simeria. Victima a avut norocul de a scăpa 
neviolată pentru că agresorul a fost prea beat.

Femeia a fost tâlhărită în urmă cu 
două zile în urmă, în jurul orei 22, pe Strada 
Gheorghe Doja din Simeria. Polițiștii au 
găsit-o pe Cristina D, în vârstă de 27 de ani, 
din Simeria, pe trotuar, în stare de șoc. Ajunși 
la fața locului, paramedicii i-au acordat fe
meii primul ajutor, deoarece agresorul a lovit- 
o peste față și se pare că a încercat să o 
violeze. După acordarea primelor îngrijiri, 
Cristina D. a fost transportată la Spitalul Ju
dețean Deva. Polițiștii au găsit lângă femeie 
o șapcă cu cozoroc, aparținând bărbatului 
care a atacat-o, pe lângă alte obiecte ale vic
timei.

un prestigiu deosebit în țară și peste 
hotare.

Artiștilor li se atribuie acest ti
tlul onorific drept răsplată pentru 
premiile numeroase pe care aceștia 
le-au câștigat pe plan național și

turilor valabil exprimate este de 
223.694, iar numărul voturilor nule este 
de 3771. Procentajul participării la vot 
în județul Hunedoara este de 55,49 %, 
peste media pe țară care se cifrează la 
54,32 %.

Fruntași...

Așa cum era de așteptat, cei din 
mediul rural au participat la vot în 
proporție mai mare decât orășenii. Pro
centajele privind participarea la vot 
sporesc de la municipii spre orașe și co
mune. Astfel, dintre locuitorii mu

nicipiilor spiritul 
civic cel mai dez
voltat au dovedit cei 
din reședința de județ 
care s-au prezentat la 
urne în proporție de 
55,57 %, peste media 
națională și
județeană. în orașe 
participarea cea mai 
mare la vot s-a înreg
istrat la Geoagiu cu 
un procent de 63,27 
%, iar în mediul rural 
cei mai dornici de a 
alege s-au dovedit 
locuitorii comunei 
Sarmizegetusa, care 

internațional și pentru participarea 
lor la expoziții individuale și colec
tive. De asemenea, lucrări ale celor 
doi artiști sunt expuse în spațiile 
publice din județ. Profesori de artă, 
cei doi artiști au format generații de

au votat în proporție de 86,64 % .

....și codași

La polul opus, între municipii s-a 
plasat municipiul Brad cu o participare 
la vot de 50,79 %, iar dintre orașe Uri- 
cani cu 46,21 %. în mediul rural codașii 
au fost cei din comuna Blăjeni care s- 
au dus la urne în proporție de 49,13 %.

Urban și rural

De remarcat este faptul că cele trei 
mari municipii din județ s-au plasat pe 
primele locuri în ceea ce privește par
ticiparea la vot, iar în mediul rural co
munele cele mai mici, cu mai puțin de 
1.000 de alegători au înregistrat valori 
de participare de peste 60 - 70 %.

Scorul candidatilor

în județul Hunedoara principalii 
candidați la președinția României au 
obținut rezultate mult diferite față de 
cele de la nivel național. Câștigătorul 
detașat al alegerilor este Mircea 
Geoană, care a reușit să convingă un 
număr de 75.704 (33,84 %) hune- 
doreni. La mare distanță s-au plasat 
Traian Băsescu care a acumulat 56.325 

elevi care s-au prezentat cu succes 
la concursuri, olimpiade și în 
învățământul superior.

Irina Năstase

voturi (25,17 %) și Crin Antonescu în 
contul căruia s-au strâns 53.664 sufragii 
(23,99 %). Un scor mult peste nivelul 
național a avut candidatul PRM Cor- 
neliu Vadim Tudor, plasat pe locul 4 în 
județ, pentru acesta optând un număr de 
15.790 alegători (7,05 %). Crin An
tonescu a ieșit învingător la Deva și în 
17 comune din județ, obținând cel mai 
mare procentaj în comuna Bucureșci 
(43,57 %). Mircea Geoană i-a cucerit 
pe alegătorii din municipiile Hune
doara, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Brad, 
din orașele Aninoasa, Geoagiu, Petrila 
Simeria, Uricani și din 20 de comune, 
cel mai înalt scor în favoarea sa înreg- 
istrându-se în comuna Totești (55,91 
%). Traian Băsescu a reușit să convingă 
doar pe locuitorii municipiului Orăștie, 
ai orașelor Călan și Hațeg, precum și pe 
cei ce locuiesc în 18 comune din județ, 
obținând cel mai bun procentaj în co
muna Bătrâna (51,92 %). Deși nu a ieșit 
pe primul loc în nici o localitate 
hunedoreană, Comeliu Vadim Tudor a 
obținut rezultate peste media pe țară în 
majoritatea municipiilor și orașelor din 
județ, de remarcat fiind performanța din 
comuna Ghelari unde a strâns 17,22 % 
din voturi.

Cătălin Rișcuța

Prea beat
pentru a putea fugi
La 70 de metri de locul agresării tine

rei, polițiștii l-au găsit pe Gheorghe B., de 40 
de ani, din Băcia, mort de beat, având zgârie
turi la pe față și pe mâini. Lângă agresor, în 
vârstă, agenții de poliție au găsit poșeta fe
meii, pătată cu sânge. Paramedicii au fost ne- 
voiți să îl transporte pe Gheorghe B. la 
Spitalul Județean Deva pentru a primi îngrijiri 
medicale, după care polițiștii l-au băgat în 
arest în baza unei ordonanțe de reținere pen
tru 24 de ore, emisă de Poliția Orașului Sime
ria. Polițiștii l-au adus pe Gheorghe B. în fața 
judecătorului, care a emis mandat de arestare 
preventivă pentru 29 de zile. El este acuzat de 
comiterea infracțiunii de tentativă de viol și 
tâlhărie.
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începuturile navigației pe Mureș cu plutele sau corăbiile sunt atestate
& documentar încă din vremea romanilor, când breslele plutașilor transportau 

pe Mureș din Provincia Dacia metale, cereale, lemn și sare.

Plutăritul pe Mureș
începuturile navigației pe 
Mureș cu plutele sau corăbiile 
sunt atestate documentar încă 
din vremea romanilor, când 
breslele plutașilor transportau 
pe Mureș din Provincia Dacia 
metale, cereale, lemn și sare.A
In epoca feudalistă, sarea, ali
mentul absolut necesar, era ex
ploatată în Transilvania, la 
Ocna Mureșului, Ocna Sibiu
lui, Cojocna. Din gura ocnelor 
sarea era preluată și transpor
tată în depozite situate în apro
pierea apei sau cu carul pe 
drum. In acea vreme erau cu
noscute două porturi Cel de la 
Zam care era și un punct de 
vamă foarte important, situat 
la ieșirea din comitatul Hune
doara. Aici se făcea schimbul 

'utașilor și controlul plutelor. 
Celălat port, Partoș, care eră 
recunoscut ca și oficiu regesc 
cunoscut încă din vremea ro
manilor, avea șantier naval.

Exploatarea și transportul sării 
erau de fapt afacerea statului. Acesta a 
concesionat particularilor zăcămintele 
de sare prin intermediul administrației, 
în afară de „cămările” sau „oficiile” 
care exploatau sarea existau și “cămări” 
care organizau numai transportul pe 
apă și desfacerea sării în depozite. De 
la depozitul din Șoimuș se făcea 
aprovizionarea cu sare a Țării 
Zărandului, a Hălmagiului, Devei și 
Hunedoarei. Acest mod de organizare 

menține și în veacul XVII1-X1X. 
_ ocumentele păstrate în Arhiva de Stat 
Hunedoara - Deva arată cât de 
complicată era Administrația Oficiului 
Sării, în timpul dominației austro-un- 
gare. în vârful piramidei de slujbași se 
afla prefectul sării. Corăbierii erau 
recrutați din rândurile țăranilor din 
satele situate pe malul Mureșului. 
Transportul sării pe Mureș era o 
obligație importantă a iobagilor, care 

mai aveau de îndeplinit și alte îndatoriri 
față de „domnii de pământ” cum erau 
denumiți feudalii.

Ocnele de sare 
din Transilvania 
alimentează 
Regatul Ungariei

Statul austriac și-a propus ca în
treaga cantitate de sare exploatată din 
Transilvania să acopere necesitățile de 
sare ale imperiului. în acest scop au 
încercat să organizeze cât mai bine 
transportul sării și să amenajeze căile 
„fluviale”, se încheie convenții și 
statute între iobagi,* „domnii de 
pământ” și deținătorii monopolului 
transportului. Din cauza războaielor 
turco-austriece, lipsa sării este resimțită 
în domeniul creșterii vitelor, în special 
în tăbăcărit. Documentele arată că mii 
de măji de sare rămâneau în depozitul 

de la Șoimuș „ceea ce face ca regatul 
Ungariei să simtă penuria de sare”. 
Lipsa sării și urgentarea transportului 
de sare reprezenta o problemă a 
administfației austro-ungare. Trans
portul sării cu vitele era împiedicat nu 
numai de drumurile proaste, ci și de 
țăranii care încercau să se eschiveze în 
fața acestei sarcini, invocând diferite 
motive. Prin urmare administrația a în
ceput să îi constrângă pe localnici cu 
ajutorul armatei. Acest mod de a 
acționa nu a dat rezultate însă, motiv 
pentru care guvernatorul Transilvaniei, 
din Sibiu, poruncește ca plebea 
contribuabilă să fie stimulată în trans
portul sării.

Sarea, produs 
de contrabandă

Situația se complică atât de mult 
încât sarea ajunge să fie produs de 
contrabandă. Pentru a opri furturile de

sare și comerțul ilegal care a luat am
ploare se dau dispoziții pentru ca 
populația să primească sarea la ter
menul fixat. Cea mai aspră pedeapsă 
din constituția imperială este prevăzută 
pentru comerțul ilicit cu sare, 
ajungându-se chiar la pedeapsa 
capitală. Este cunoscut cazul a doi lo
calnici din Pogănești, Mura Ion și Prii 
Petru care au făcut comerț ilicit cu sare. 
Doi cărăbieri din Bretea Mureșană au 
fost arestați din același mo v. Un alt 
impediment în transportul sării cu 
carele, era molima care afecta vitele în 
număr foarte mare. Transportul sării de 
la depozitul din Șoimuș la Hălmagiu a 
fost mult timp împiedicat de o asftfel de 
epidemie a vitelor. Astfel au ajuns să se 
ia măsuri de ordin sanitar. în încercarea 
de a reorganiza și amenaja transportul 
pe apă au fost luate o serie de măsuri în 
ceea ce privește recrutarea corăbierilor, 
construirea mijloacelor de navigare, 
amenajarea albiei Mureșului. Uneori 
obstacolele naturale din albia 
Mureșului aduceau pagube și prejudicii 
mari statului.

Plutașii devin 
profesioniști

Cele mai mari pierderi se pro
duceau în urma scufundărilor corăbiilor 
și plutelor. Așa s-a întâmplat în august 
1771 când s-au scufundat câteva nave 
cu sare, fapt care a adus o pagubă uriașă 
în valoare de 1.165 florini renani. Se 
pare că vina a fost a corăbierilor, motiv 
pentru care se face anchetă, pentru a se 
cerceta dacă nu este vorba cumva de un 
act de sabotaj. în 1774 se demolează un 
turn la Foit, localitate situată în 
apropierea Orăștiei, iar zidurile acestuia 
au căzut în Mureș, îngreunând astfel 
transportul naval. Situația este dificilă, 
toți posesorii de corăbii primesc ordin 
să își retragă corăbiile la mal, să curețe 
albia și malurile Mureșului. Un alt caz 
este atunci când corăbiile se înămolesc, 
iar un funcționar al Oficiului de la Ilia 
solicită oficialităților comitatului ca 
satele de pe Mureș, de la Băcăinți până 
la Zam, să dea feciori care să tragă 
corăbiile înnămolite. Se iau măsuri pen
tru a fi scoase din apă corăbiile și 
plutele scufundate și se constată că 
acest lucru nu s-a făcut peste tot. Ofi
ciul Sării ajunge la concluzia că este 
nevoie ca în transportul naval să lu

creze „experți corăbieri”. Numărul 
corăbiilor existente la acea dată în 
comitatul Hunedoarei este de 388 la 
care se mai adaugă 344, totalizând 732 
de corăbii.

Se încheagă 
convenția nautică

Se ajunge chiar la încheierea unei 
convenții nautice în anul 1748. Este 
data la care transportul pe Mureș se 
reorganizează. în cadrul convenției sunt 
prevăzute unele drepturi pentru plutași. 
Tot în acea perioadă se înregistrează 
primele plângeri ale țăranilor pe motiv 
că sunt nedreptățiți, iar drepturile lor 
sunt încălcate de către nobili. Ei doresc 
să nu mai plătească taxe și să nu mai fie 
sclavi din cauza datoriilor și să fie 
scutiți de sarcinile iobăgiei. Convențiile 
și statutele corăbierilor pun în evidență 
unele aspecte ale relațiilor sociale din 
acea vreme. Cum sunt relațiile dintre 
administrația de stat și comunitățile 
sătești, dintre țărani și „domnii de 
pământ”, aspecte ale solidarității 
țăranilor, ale luptei de clasă și ale in
tereselor celor două clase opuse. în 
1748 s-a s-a alcătuit o „convenție 
nautică” , adoptându-se și un statut, 
ceea ce înseamnă că probabil la acea 
dată toate acele convenții se 
reorganizează pe baze noi transportul 
pe Mureș, Desigur că o astfel de orga
nizare pe baze de statut incumbă și 
unele drepturi pentru țăranii angajați în 
plutărit. Așa se explică faptul că toate 
celelalte convenții se referă la păzirea 
neștirbită a prevederilor ei. Protocolul 
convenției din anul 1774 are ca obiect 
de a executa o nouă conscripție nautică, 
având la ordinea de zi două puncte: cer
erea plângerilor țăranilor, conscripția 
unui număr suficient de experți 
corăbieri. Se arată în capitolul referitor 
la plângerile că aceștia sunt nedreptățiți 
și vătămați în drepturile lor, pe de o 
parte de către diverșii domni de 
pămârit, pe de altă parte ei doresc vin
decarea din sclavia pricinuită din cauza 
datoriilor. Ei sunt puși la taxe de per
ceptori, după bunul plac al acestora. 
Plutăritul pe Mureș devine inutil o dată 
cu dezvoltarea transportului pe calea 
ferată, ajungând să dispară definitiv în 
anul 1862.

Maria Florescu
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
PACHET SERVICII CU C AZARE 3 NOPȚI
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă eu
MAS4 FESTIVĂ DE REVELION
și CINĂ FESTIVĂ ÎN 01.01.2010
(acces gratuit la piscina și sauna interioară)

PREȚ 600 ron / pers

PACHET SERVICII REVELION - fără cazare
Include MASA FES l lVĂ DE REVELION 
și CINA FESTIVA ÎN 01.01.2010

PREȚ 200 ron / pers

Pentru relații suplimentare și rezervări, vă rugăm să ne contactați 
la următoarele numere de telefon:
0254-234448, 0^30-530953, 0723-011368

\ntrenul este asigurat 
de orchestră de muzică 

și soliști vocali.
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SILVA> 
LEMNTEk 
uriduce și cemerciaiizeazâ

tinplirii Ha lama Mila stratificat 
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Trupa I 2 se află în prezent îutr-uti nou turneu mondial, f'360°", prin care
promovează cel de-al 12-lea album de studio al său, " Vo Line On The Horizon ",I *
lansai1 pe 2 marne.

Nicole Kidman infirmă că este gravidă
Nu vrea sub nicio formă să 

confirme că este gravidă, dar 
deja este o chestiune de zile, cel 
mult săptămâni până când natura 
o Va sili să recunoască. Deja lu
crurile se complică: Nicole Kid
man s-a afișat cu burtică la 
American Music Awards.

Ca să o mascheze cât de cât, 
a ales o rochie extrem de 
elegantă, destul de largă. Dar era

greu să nu se observe fie când a 
pășit pe covorul roșu, alături de 
soțul ei, Keith Urban, fie când a 
urcat pe scenă. Deocamdată însă, 
vedeta preferă să se bucure doar 
în familie de veste, prelungind 
așteptarea fan îl or care ar vrea să 
o felicite.

Zvonurile privind o nouă 
sarcină a australiencei nu sunt 
noi. La Country Music Awards,

ea a apărut cu buzele și bustul 
mărit. Dacă primele se puteau 
„rezolva” cu o injecție cu Botox, 
la piept era greu să crească peste 
noapte siliconul. Acum, actrița în 
vârstă de 42 de ani a fost mai 
clară: și-a mângâiat burtica în 
repetate rânduri și a dus degetul 
la buze la un moment dat, în 
semn că este secret.

U2 va fi cap de afiș la a 40-a ediție 
a Festivalului Glastonbury

Show-til Miss România 2009 
a fost anulat din cauza gripei porcine

Trupa U2 va fi cap de afiș la cea de-a 40-a edi- 
ie a Festivalului Glastonbury, urmând să con- 
erteze pentru prima dată la acest festival pe 26 
unie. La festival vor participa circa 177.500 de 
•ersoane, biletele pentru eveniment fiind sold- 
mt încă de acum o lună, după ce s-au vândut 
n doar 24 de ore de la punerea în vânzare.

Trupa U2, formată din Bono (voce și chitară), The Edge 
•' :*ară, clape și voce), Adam Clayton (chitară bas) și Larry 

ien Jr. (tobe și percuție), a fost fondată în 1976, când 
lembrii acesteia erau încă adolescenți fără cunoștințe apro- 
jndate de muzică.

însă, până la mijlocul anilor '80, trupa a căpătat notori- 
tate la nivel internațional, remarcată fiind pentru șound-ul

său intens și profund, pentru vocea plină de pasiune a lui 
Bono și interpretarea la chitară a lui The Edge.

Doar Rolling Stones 
au fost mai tari

Succesul de care s-au bucurat ca trupă live a fost chiar 
mai mare decât cel obținut de pe urma albumelor vândute, 
până ce discul din 1987, "The Joshua Tree", a ridicat statutul 
formației de la "eroi la superstaruri", după cum a apreciat re
vista „Rolling Stone”.

Trupa U2 se află în prezent într-un nou turneu mondial, 
"360°", prin care promovează cel de-al 12-lea album de stu
dio al său, "No Line On The Horizon", lansat pe 2 martie. 
Potrivit specialiștilor, acest turneu ar putea deveni unul dintre 
cele mai profitabile din istorie. Cu încasări de 389 de mil
ioane de dolari, precedentul turneu al trupei, "Vertigo" (2005 
- 2006), este surclasat doar de cel mai recent turneu susținut 
de Rolling Stones - "A Bigger Bang".

Festivalul Glastonbury este unul dintre cele mai mari 
evenimente de gen desfășurate în aer liber din lume. Festi
valul găzduiește numeroase concerte și adună anual un pub
lic de circa 180.000 de spectatori. Anul trecut, la Glastonbury 
au concertat artiști precum Neil Young, The Specials, Lily 
Allen, Regina Spekto, Bruce Springsteen, Kasabian, Dizzee 
Rascal, Spinal Tap, Eagles of Death Metal, Nick Cave and 
the Bad Seeds, Tom Jones, Amadou & Mariam, Status Quo.

Show-ul prin care ar fi trebuit 
să fie aleasă Miss România 2009 a 
fost anulat deoarece una dintre final
istele concursului este infectată cu 
virusul AH INI și o alta urmează

țiului va fi desemnată printr-o 
procedură specială, ce va fi făcută 
publică prin intermediul site-ului ofi
cial al concursului, www.missroma- 
nia.ro, și prin comunicate de presă.

tratament medical 
pentru aceeași boală, 
informează organiza
torii concursului.

în cazul celei de- 
a doua concurente - 
mama sa luase con
tact, la serviciu, cu o 
persoană bolnavă. Ca 
urmare, întreaga fami
lie a fost obligată să 
intre în carantină la 
domiciliu. Potrivit or
ganizatorilor, prof, 
univ. dr. Adrian 
Streinu Cercel le-a re
comandat să suspende 
gala.

Astfel, conduc
erea Organizației Miss 
România a decis ca fi
nala 2009 a Concursu
lui Miss România să 
nu se mai desfășoare 
în formula de specta
col. Câștigătoarea ti-

Sâmbătă
128 Nov 2009 ora 19*' 
Hotel Rusca Hunedoai

> de cancer (.
lutorui l*u
MlraH redtoi

Ovidiu Komomyik 
Paula Seling

pnezentâti de modă

Best Model Of Romania 
& Rep. Moldova

20 de modele din cele două țări, case de modă din 
Kafar și România: Annette. I angeltotri, Anna Biagini.

Effect, Liza Panait și Elena Penei
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Moment Caritabil
fcitație de obiecte in scop caritat
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DaianaAnghcf 

MfttaiFcier

Nuvdtaui de kxuri este Rmlrac 
pentru rezervări, v4 rugăm accesați 
vrvmr.nUusivwM.ro sau 
sunați te numerele de telefon 
O73XOM.97» și U2S4.717S75 

eveniment organixx cu sprțnut

Antonio Banderas face turism viticol

i

Actorul și regizorul spaniol 
Antonio Banderas a anunțat 
că își dorește să facă turism vi
ticol pe proprietatea sa din

nordul Spaniei, unde vrea să 
deschidă și un hotel. "Intențio
nez să revitalizez acest proiect, 
printre altele, cu conferințe

despre «vin și literatură». 
"Studiem posibilitatea de a 
construi un mic hotel care să 
găzduiască amatorii de vin, 
pentru că este un loc minu
nat", a explicat acesta.

Actorul, în vârstă de 49 de ani a 
cumpărat, în martie, 50% dintr-o pro
prietate viticolă situată pe malurile râu
lui Douro (nordul Spaniei). Cu o 
suprafață de 250 de hectare, propri
etatea, numită Anta Banderas, produce 
struguri din soiuri roșii și rose Cabemet 
Sauvignon, Merlot și o varietate locală, 
Tempranillo.

Circa 600.000 de sticle de vin sunt 
produse aici anual. Proprietatea are o 
capacitate de producție de două mil
ioane de sticle de vin de calitate pe an, 
potrivit lui Banderas. "însă, după ce am 
atins această cifră, trebuie să ne gândim 
cum să dezvoltăm compania. Vrem să 
ne stabilizăm pe piața spaniolă și 
europeană și apoi să ne concentrăm pe 
cea americană, care este complexă și 
diferită în fiecare stat", a adăugat 
acesta.

http://www.missroma-nia.ro
vrvmr.nUusivwM.ro
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Ministerul Educației a stabilit, la sfârșitul săptămânii trecute, că zilele libere
& fără plată pentru cadrele didactice vor fi acordate în 30 noiembrie

și în perioada 14-18 decembrie.

Al doilea deces datorat gripei porcine s-a înregistrat la Botoșani
Cea de-a doua persoană din 
România care a decedat din 
cauza gripei cu virusul AH1N1 
este o femeie în vârstă de 58 de

Depozitele populației și ale firmelor sunt în continuă creștere 
Depozitele firmelor și ale 
populației la bănci au urcat 
în octombrie cu 0,2% față 
de septembrie la 162,06 mi
liarde de lei, fiind cea de-a 
șaptea lună consecutivă de 
creștere, potrivit datelor 
publicate ieri de Banca Na
țională a României.

în octombrie față de septem
brie, depozitele în lei ale 
gospodăriilor populației au scăzut

ani, din județul Botoșani, po
trivit unor surse sanitare din 
județ.

cu 0,7%, până la 58,58 miliarde lei. 
Față de luna similară a anului tre
cut, depozitele în lei ale 
gospodăriilor populației au înregis
trat o creștere cu 17,2% (12,4% în 
termeni reali).

Depozitele în lei ale per
soanelor juridice societăți nefinan
ciare și instituții financiare 
nemonetarc s-au diminuat cu 1,8%, 
la 40,85 miliarde lei, față de sep
tembrie și au fost mai mici cu 1,7% 
(5,8% în termeni reali) față oc
tombrie 2008.

Economiile în valută ale

Conform surselor citate, femeia, 
din localitatea Bucecea, județul 
Botoșani, a murit luni seară, la Spitalul 
Județean, unde fusese internată la 
sfârșitul săptămânii trecute, la Secția de 
Boli infecțioase.

Confrom unor surse sanitare din 
județ, Niculina Bărbosu, în vârstă de 58 
de ani, din localitatea Bucecea, județul 
Botoșani, a murit luni seară, la Spitalul 
Județean, unde fusese internată la 
sfârșitul săptămânii trecute, la Secția de 
Boli infecțioase.

Femeia care a murit din cauza 
gripei cu virusul AH1N1 avea, ca boli 
asociate, diabet zaharat și obezitate, a 
precizat, ieri, Ministerul Sănătății.

Ea era diagnosticată cu gripă cu 
virusul AH1N1 și cu bronho-pneu- 

rezidenților gospodării ale 
populației și persoane juridice 
(societăți nefinanciare și instituții 
financiare nemonetare), exprimate 
în lei, au crescut cu 2,5% față de 
septembrie, la 62,63 miliarde de lei 
(exprimate în euro, depozitele în 
valută au crescut cu 0,2%, la 14,58 
miliarde de euro).

Comparativ cu aceeași lună a 
anului precedent, depozitele în 
valută ale rezidenților exprimate în 
lei au crescut cu 27,5% (exprimate 
în euro, depozitele în valută ale 
rezidenților au avansat cu 8,7%), în

timp ce depozitele în valută ale 
gospodăriilor populației exprimate 
în lei s-au majorat cu 28,4%. în 
euro, depozitele în valută ale 
gospodăriilor populației au crescut 
cu 9,4%.

Plasamentele în valută ale per
soanelor juridice exprimate în lei 
au înregistrat o creștere de 26,3% 
față perioada similară din 2008 (ex
primate în curo, depozitele în 
valută ale rcz’denților persoane ju
ridice au crescut cu 7,6%).

1

monie, potrivit surselor citate.
Ministerul Sănătății precizează că 

starea celor 10 pacienți internați la Spi
talul de Boli infecțioase din Iași cu 
forme severe de gripă cu virus AH INI 
este stabilă. în ultimele 24 de ore, în 
România au fost confirmate 190 de 
cazuri noi de gripă cu virus AH INI 
pandemic.

"Numărul total al cazurilor confir
mate în România, până la data de 
24.11.2009, ora 12:00, este de 2258 
(față de numărul total de 1.966 de 
cazuri, declarate ieri, și alte 190 de 
cazuri noi, declarate astăzi, se adaugă 
încă 102 cazuri de îmbolnăviri cu 
AH1N1, datorită reevaluării epidemio- 
logice a focarului Sinaia - prin confir
marea clinică și epidemiologică a 4 

cazuri - și neraportării, de către DS1 
Botoșani, a 98 de cazuri confirmate p< 
criterii clinice și epidemiologice)", ma 
precizează ministerul.

De asemenea, de marți, sunt sus 
pendate pentru șapte zile cursuriU 1; 
Școala "Spiru Haret" nr. 18 și 1; 
Colegiul Tehnic "Dumitru Mageron" 
din Bacău, dar și la Grădinița "Littb 
Angels Nursery", din Capitală.

La nivel mondial, numărul dece 
selor prin gripa nouă a ajuns la 7.86C 
Dintre acestea, 1.265 au fost înregis 
trate în SUA, 216 în Marea Britanie, 7i 
în italia, 34 în Germania, 7 în Ungarie 
11 în Suedia, 115 în Spania și 23 î 
Norvegia, potrivit Ministeruk 
Sănătății.

Gala Premiilor "loan Chirilă" Elevii vor avea mai multă vacantă de iarnă
*

și-a desemnat câștigătorii

Jurnaliștii Cătălin Tolontan 
și Mirela Neag au câștigat 
Marele premiu, iar Andrei 
Nourescu a fost desemnat 
Reporterul anului, la cea de- 
a cincea gală a Premiilor 
"Ioan Chirilă ", care a avut 
loc luni seară, într-un hotel 
din Capitală.

La gala Premiilor "loan Chirilă" 
2009 au mai fost recompensați Adrian 
Georgescu (Editorialistul anului), 
Alex Nicodim (Fotoreporterul anului) 
și Bogdan Cosmescu (Comentatorul 
TV al anului). Premiul pentru Co
mentatorul radio al anului nu a fost 
acordat.

De asemenea, gimnastul Marian

Drăgulescu a fost desemnat Sportivul 
anului.

Totodată, Cătălin Oprișan a 
primit premiul pentru Cartea anului, 
pentru volumul "Steaua - Legenda 
unei echipe de fotbal".

Talentul anului, care va avea 
oportunitatea de a semna un contract 
pe trei luni cu Departamentul Sport al 
unui mare cotidian central, a fost de
semnat Mihai Călin.

în competiție au intrat jurnaliști 
nominalizați de către cele mai impor
tante instituții media din România.

Materialele înscrise de aceștia au 
fost notate de un juriu format din Ia- 
rina Demian, Cristian Tudor Popescu, 
Florin Iaru, Nichita Danilov, Ioan 
Groșan, Alex Ștefanescu și Mircea 
Ghițulescu.

Elevii din învățământul preuniver- 
sitar vor intra în vacanță mai devreme 
cu cinci zile, adică din 14 decembrie, nu 
din 19 decembrie așa cum prevedea 
structura anului școlar pentru 2009- 
2010, deoarece cadrele didactice vor fi 
în perioada 14-18 decembrie în con
cediu neplătit.

Ministerul Educației a stabilit, la 
sfârșitul săptămânii trecute, că zilele 
libere fără plată pentru cadrele didactice 
vor fi acordate în 30 noiembrie și în pe
rioada 14-18 decembrie. Măsura a fost 
luată în contextul aplicării Legii 329 
privind reducerea cheltuielilor.

Astfel, toți copiii din învățământul 
preuniversitar - incluzând și pe cel 
preșcolar - nu se vor duce la unitățile 
școlare în zilele în care cadrele diactice 
vor fi libere, vacanța de iarnă începând 
cu cinci zile mai devreme.

Oana Badea, secretar de stat în 
Ministerul Educației, a declarat, ieri, că 
ar fi fost de preferat altă soluție, astfel 
încât zilele libere să fie luate în vacanță, 
dar, deoarece sindicatele s-au opus, s-a 

10.000 de ceferiști vor intra în șomaj în 2010
Anul 2010 nu aduce vești bune pentru angajații CFR. 

10.000 de feroviari vor intra în șomaj, măsura fiind luată pentru 
a evita falimentul instituției. Mai mult, cei disponibilizați riscă 
să nu primească nici măcar plăți compensatorii. Cele trei 
societăți feroviare, CFR SA, CFR Călători și CFR Marfă, au 
convenit deja cu sindicatele asupra programului de restructurare 
a salariaților.

. Vor fi trimiși în șomaj doar angajații din sectorul admin
istrativ. Nu vor fi disponibilizați angajați care lucrează la 
siguranța circulației feroviare, precum impegații, mecanicii sau 
personalul care întreține linia de cale ferată.

In total, vor rămâne fără slujbe peste 10.000 de ceferiști. 
Cele mai multe disponibilizări, adică peste 6.000, vor fi făcute 
la CFR Marfă. Asta pentru a evita intrarea în faliment a com
paniei, ca urmare a scăderii traficului de marfă cu peste 70%.

Vor mai fi puși pe liber 1.200 de angajați ai CFR Călători și doa 
600 de la CFR SA.

Veștile proaste pentru ceferiști nu se opresc aici. Cei car 
vor fi trimiși în șomaj ar putea să nu beneficieze de niciun fe 
de venituri, deoarece Ministerul Muncii nu a elaborat docu 
mentele pentru acordarea de plăți compensatorii.

Mai mult. Fondul Monetar Internațional a cerut sistare 
subvențiilor de la buget, condiționând acest lucru de acordare 
tranșelor 3 și 4 din împrumutul acordat României.

Cele trei societăți feroviare au mai încercat să mai recjuc 
din numărul angajaților, dar fără să recurgă la șomaj. De la îr 
ceputul anului, au fost trimiși la pensie aproximativ 4.700 d 
ceferiști. Numai de la CFR Marfă au fost pensionați 2.700 d 
angajați.

optat pentru această 
soluție, "singura viabilă 
în acest moment".

Graficul zilelor 
libere a fost stabilit și în 
raport de faptul că, în ul
tima săptămână, elevilor 
nu li se predă, făcându-se 
doar o recapitulare a ma
teriei.

în legătură cu fap
tul că în perioada 14-18 
decembrie arc loc în
scrierea candidaților ia 
examenul național de ba
calaureat, secretarul de stat a precizat că 
singura problemă este cea legată de 
absolvenții promoțiilor anterioare. "în 
legătură cu elevii claselor a XII-a, pen
tru aceștia există deja înscrieri pe tabele, 
acțiunea neftind lăsată pc ultimul mo
ment. Cred că directorul care primește 
și indemnizație de conducere își poate 
pregăti o echipă care în această perioadă 
să realizeze înscrierea candidaților la ba
calaureat", a spus Oana Badea.

Aceasta a subliniat că profesor ș 
diriginte înseamnă mai mult decât i 
presta o mpscric, "înseamnă persoane 
dedicate procesului educațional". "Ci 
certitudine există nuclee care vor face 
tot ce este posibil ca proccsu 
educațional să se desfășoare în condiți 
normale chiar și în perioade mai grele" 
a adăugat Badea.
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20 de civili irakieni deținuți în tabăra de la Abu Naji au fost uciși și mai multi prizonieri irakieni 
au fost torturați, după o luptă între insurgenți și militarii britanici în apropiere de orașul 
Al Majar-al-Kabir (sudul Irakului) în mai 2004.

Presupusele abuzuri comise de militarii din Irak

inistrul britanic al Apărării va demara o 
chetă independentă în cazul presupuselor 
urniri comise de militari britanici în Irak, 
re ar fi torturat și ucis prizonieri, a anun- 
, ieri, un purtător de cuvânt al ministeru-

Bob Ainsworth a solicitat la începutul anului ar
tei să furnizeze dovezi și informații după ce șase 
cieni (cinci supraviețuitori și tatăl uneia dintre vic

timele decedate) au demarat o acțiune pentru a obține 
deschiderea unei anchete.

Potrivit celor șase, 20 de civili irakieni deținuți în 
tabăra de la Abu Naji au fost uciși și mai mulți pri
zonieri irakieni au fost torturați, după o luptă între 
insurgenți și militarii britanici în apropiere de orașul Al 
Majar-al-Kabir (sudul Irakului) în mai 2004.

Aceste noi dezvăluiri sunt făcute în momentul în 
care o comisie de anchetă oficială privind participarea 
Marii Britanii la războiul din Irak își- începe lucrările 
marți.

Chinezii fac comerț cu umbrele ca a lui Barak Obama
9

Vânzătorii ambulanți din Beijing au început să 
comercializeze umbrele asemănătoare cu cea a 
lui Barack Obama, după ce au vândut până 
acum tricouri, plicuri de ceai și sacoșe cu im
aginea președintelui american.

Cu echivalentul a 10 euro, oamenii pot cumpăra um
brele asemănătoare cu cea pe care o avea Barack Obama la 
coborârea din avionul care l-a adus la Beijing săptămâna 
trecută.

Fotografia care îl prezenta pe Barack Obama ținând sin

gur umbrela la coborârea din avion a apărut în presa chineză 
și a stârnit © serie de comentarii la Beijing.

Mulți au lăudat modestia lui Barack Obama, sugerând 
că liderii chinezi "pot trage învățăminte ideologice și 
politice".

Intemauții și-au exprimat nemulțumirea că nimeni nu 
s-a găsit să stea lângă o personalitate atât de importantă pen
tru a-i ține umbrela.

Un comerciant a explicat că aceste umbrele "in
teligente" de mari dimensiuni - care de obicei nu se găsesc 
în China - pot oferi protecție pentru pentru toate condițiile 
climatice și pot fi folosite și ca armă defensivă.

►lexicul a primit 865.000 de doze 
le vaccin împotriva gripei porcine
r« prim lot de 865.000 de 
tze de vaccin împotriva gri- 
tiA/HlNl a sosit în Mexic, 
ră care a fost în lunile apri- 
? si mai focarul mondial al 

âpdirii virusului, a 
tunțat, luni, Ministerul Să- 
ității.

O primă parte a iotului a sosit 
mbătă, iar o alta luni, reprezentând 
t total 865.000 de doze", potrivit 
inistrului Sănătății, Jose Angel 
irdova.

Un alt lot de 650.000 de doze 
te așteptat la 7 decembrie. Vor 
ma și altele, într-uri ritm de cinci 
lioane într-un lot, pentru a se 
inge la un total de 30 de milioane 
următoarele patru luni, a anunțat 
•ectorul Centrului național de 
praveghere epidemiologică, 
iguel Angel Estana.

Aceste prime loturi de vaccinuri 
fost livrate de Institutul Sanofi 

steur, divizia de vaccinuri a grupu- 
farmaceutic francez Sanofi-Aven- 

, care va furniza 20 de milioane de 
ze, și de laboratorul britanic Glax- 
mithKline, de la care vor proveni 
elalte 10 milioane, potrivit minis- 
ului.
, Exclusivitatea distribuirii vac- 

mrilor va fi încredințată unui or- 
lism public, fiind exclus orice 
cuit privat, a subliniat instituția.

Vaccinarea va debuta în rândul 
•sonalului medical, începând de joi 
/ineri, a precizat ministrul.

Vor urma apoi femeile 
ărcinate, copiii sub doi ani și 
lulația vulnerabilă din cauza altor 
tori de risc, a adăugat Estana.

Totalul deceselor provocate de 
gripa A/H1N1 în Mexic se ridică 
acum la 540, iar numărul cazurilor de 
contaminare neletale a ajuns la 
63.565, potrivit ultimului bilanț real
izat de minister și publicat vineri.

Virusul a provocat circa 6.750 
de decese la nivel mondial, adică în 
jur de 500 de decese suplimentare 
(-‘-8 la sută) într-o săptămână, potrivit 
celui mai recent bilanț al Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS), care 
datează, de asemenea, de vineri.

Mexicul a adoptat măsuri spec
taculoase pentru a limita propagarea 
virusului în aprilie, în momentul 
apariției masive a acestuia la Ciudad 
de Mexico și apoi în restul țării: 
închiderea școlilor, liceelor și 
universităților, a tuturor restauran
telor din capitală și a tuturor siturilor 
arheologice de pe teritoriul național, 
care atrag anual sute de mii de turiști.

Toate aceste închideri, în special 
cele ale restaurantelor, valabile timp 
de 10 zile, au afectat grav economia 
țării, provocând pierderi echivalente 
cu 0,5 la sută din PIB, potrivit Min
isterului Finanțelor.

O revenire a gripei începând din 
septembrie, dinspre sudul țării, a 
obligat autoritățile din statul Chiapas, 
la frontiera cu Guatemala, să amâne 
cu două săptămâni reluarea cur
surilor. Instituțiile de învățământ au 
fost închise provizoriu în mai multe 
state.

"Este mai bine să suspendăm 
cursurile timp de o săptămână într-o 
școală pentru a opri transmiterea 
virusului, decât să ne confruntăm cu 
o explozie a numărului de cazuri care 
ar copleși spitalele", explica la acea 
vreme ministrul.

Berlusconi a fost desemnat
’’Starul rock al anului"
Stilul de viață al premierului 
italian, Silvio Berlusconi, a 
determinat ediția italiană a 
revistei “Rolling Stone să îl 
desemneze "Starul rock al 
anului", el fiind urmat de 
Barack Obama și de Papa 
Benedict al XVI-lea.

"Pofta sa de viață și stilul de 
viața inimitabil i-au adus o popular
itate incredibilă la nivel 
internațional, în special în acest an", 
potrivit unui citat publicat pe cop
erta ediției din decembrie a revistei, 
care a apărut ieri.

Termenul «rock&roll» nu este 
suficient pentru a-i face dreptate 
premierului care captează atenția 
presei, spune editorul Carlo An
tonelli. împătimiți ai petrecerilor 
precum Rod Stewart, Brian Jones 
sau Keith Richard, chiar în anii cei 
mai sălbatici, erau "novici" în 
comparație cu premierul italian, 
scrie ziaristul.

Silvio Berlusconi, care a avut o 
vară fierbinte în urma dezvăluirilor 
despre viața sa privată, a fost ales în 
unanimitate de echipa editorială a 
revistei Rolling Stone.

în vârstă de 73 de ani, pre
mierul italian și-a surclasat toți ri
valii prin abilitatea de a "trăi în 
lumina reflectoarelor", cu acțiuni 
"demne de cel mai bun star rock". 
Fotografia de pe copertă a unui 
Berlusconi stilizat a fost realizată de 

americanul Shepard Fairey, care a 
creat posterele Hope pentru campa
nia prezidențială a lui Barack 
Obama.

De altfel, președintele ameri
can ocupăTocul al doilea în clasa
mentul Rolling Stone al persoanelor 
care au reprezentat cel mai bine val

orile rock&rollu-lui. Papa Benedict 
al XVI-lea este pe locul al treilea 
pentru că în această lună va scoate 
pe piață un CD de cântece reli
gioase realizat de aceeași casă de 
discuri cu care colaborează trupa 
Nirvana.
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Glasul publicitate
«=> TeL 0771.677.031, 0730.549.659

Mică publicitate

GarsoniereMApartamente

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, Teodolitc, microscoapc, lunete, ni
vele și busole. Tel. 0744.575.494.

nd garsonieră, pc Mărâști, lângă Poliția nouă. Preț: 28.000 curo ne- 
;iabil, sau dau la schimb cu apartament cu 2 camere. Fără interme- 
ri. Tel: 0748.205.586, 0762.836.403.

nd apartament cu trei camere, la parter, recondiționat, in stare im-, 
abilă, cu pivniță plus garaj foarte, foarte mare (la casă), ocupabil 
aliat (cu actele pornite pentru vânzare). Zonă foarte liniștită, situat 
-ona B a Devei, S- 80 mp, plus garaj și curte comună. Rog scriozi- 
:. Preț 45.000 curo, negociabil. Telefon: 0743.011.772.

ud apartament din cărămidă, 3 camere, parter (la casă), contorizat 
avat in totalitate, semidecomandat, îmbunătățit (faianță, gresie, par- 
t laminat, anifonat, tavan fals modem,cu spoturi, zugrăvit de cali- 
:, ușă metalică), cu intrare din curte comună, zonă deosebit de 
ștită,-ocupabil imediat.. Sunt persoană fizică. Preț 40.000 dc curo, 
ociabil. Ofer și rog seriozitate. Tel. 0743.011.772.

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

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 
de fabrică 17.50 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

Societate comercială angajează 
ospătar

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

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

id apartament 2 camere, parter, bloc dc cărămidă, contorizat in to- 
!atc, localitatea Simcria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Ncptun, 
35, sc. C, ap. 30, Deva.

Itiricz urgent spațiu comercial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 
depozit. Are toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045. r

id minibus Volkswagen, 8*1 diesel,an de fabricație 1990, stare 
ă, sunt persoană fizică. Preț 2000 euro. Tel. 0728.308.583.

id/schimb Renault Megan 1,9 dci, an fabricație 2001, break, cu- 
c roșie, 150.000 km, full option, taxe la zi, preț 4.500 euro, nego- 
>il. Tel. 0254.262.17, 0722.733.844.
------- —l----------------------------- ——.———-——— --------------- -— ----------------------------------- 

id Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
ag, radio/cd, servodirceție, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
>, negociabil. Telefon: 0723.893.599 între orele 11:00 și 20:00. 
r și rog seriozitate.

d-schimb Skoda Octavia Ambiente break, albă 1,9 TDI, an fa- 
ațic 2003, 118.000 km, full options, taxe la zi, unic proprietar. 
8.000 curo, negociabil. Tel. 0720.880.751; 0254.260.909

k

d două pompe dc injecție pentru „Tractor U650”, zece pentru 
:O”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

d Renault Meganc, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, 
options, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
1.262.717.

LocurHSrw u n că

arator și vânzător kebab și shaorma. Posibilitate de navetă Deva, 
xioara, Orăștic. Tel: 0740.247.3S3.

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

12 luni - 108 lei
'onus: _________________

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

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

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se 
?eră gratuit spațiu publicitar, dimensiunea 1/2 
u 30 anunțuri de mică publicitate (spațiul pu- 
icitar este alocat în funcție de solicitările be- 
îficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
TeL 0771.677.031, 0730.549.659.

Vând pantofi de femei, noi, în stare foarte bună, din piele, numere între 36 
și 39. Preț între 10 și 30 lei, negociabil. Informații Ia tel. 0254.228.748.

Evaluator riscuri securitatea și sănătatea muncii, inspector protecția muncii, 
cadru tehnic PS1, execut toate activitățile pc linia legilor 319 și 307/2006 
(evaluări, fișe, documentații, instructaje). Tel. 0720.880.751; 0254.260.909.

Vând bicicletă pentru femei, tip Pegas, în stare bună. Preț: 150 RON, și role 
pentru adolescenți nr. 39. Preț: negociabil. Tel: 0753.200.853.

Vând un set dc 3 bucăți sfeșnice de sticlă, dimensiuni 21 cm, 25 cm, nefo
losit. Preț: 50 lei negociabil. Tel: 0254.228.748. '

S.C.Consulting Anka S.R.L. vă oferă servicii dc : consultanță financiară și 
comercială; înființări societăți comerciale 1.1, l.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
R Calea Zmndnhii (DN7)
—(Ieșirea «spre Simeria, lângă Volvo)

J Facem contracte 
pentru firme cu

Vă oferim;
• PERSONAL *T 

CALIFICAT an<
•SOLUȚU

SPECIFICE
• CALITATE (

Prestăm senrtcl cințtn» 
* persoane fizice 
‘ persone jarttice

REDUCERE
DE 20%

Cliențit fideli primesc, 
pc bază dc bon, 
1.A7 SPĂLĂRI

I UNA GRATIS

Telefon: 0"61 - 9"3.94()

ANUNȚ PUBLIC
S.C. 4 CLEAN ENERGY S.R.L. Cluj-Napoca și Agen

ția pentru Protecția Mediului Hunedoara, anunță publicul inte
resat asupra deciziei de încadrare a proiectului 
„AMENAJARE HIDROENERGETICĂ - 2 MICROHIDRO- 
CENTRALE PE RÂUL BĂCÂIA”, ce urmează a fi realizat în 
localitățile Băcâia și Bozeș, orașul Geoagiu, jud. Hunedoara, 
prin aplicarea procedurii simplificate de avizare și emiterea 
Notificării tip B.

Decizia etapei de încadrare este publicată pe dite+ul 
Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara 
(www.apmhd.ro)

Informațiile privind poteitțiaiul impact asupra mediului 
al proiectului propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 
25 jud. Hunedoara, în zilele de luni - joi, între orele 8-00- 
16.30 și vineri între orele 8.00 - >4.00 și la sediul titularului de 
proiect.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, în termen de 5 zile lucră
toare de la data publicării anunțului.

ANUNȚ PUBLIC
APM Hunedoara și S.C. Agrocompany Agregate 

S.R.L., anunță publicul interesat asupra>deciziei etapei de în
cadrare a proiectului „LUCRĂRI DE EXPLOATARE ÎN PE
RIMETRUL DE EXPLOATARE TURDAȘ LUNCA”,situat 
în extravilanul localității Turdaș, jud. Hunedoara, beneficiar 
S.C. AGROCOMPANY AGREGATE S.R.L. Deva, str. Sântu- 
halm nr. 123, care este de urmare a procedurii simplificate de 
avizare, fără acord de mediu și fără evaluare a impactului asu
pra mediului.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediu
lui al proiectului propus, pot fi consultate la sediul APM Hu
nedoara, str. A.Vlaicu nr.25, zilnic, între orele 8-16.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Hunedoara str. A. Vlaicu nr.25, în termen de 5 zile lu
crătoare de la apariția anunțului.

I

I

I

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 

0254.234.448.

Societate de construcții 
angajează 

tehnician sau inginer cu experiență 
pentru întocmit devize 

și documentații pentru licitații, 
salariu foarte avantajos

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 

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

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)
««■■■■■■■Mi

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

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție: 
Deva, Str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 
și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

http://www.consultinganka.ro
http://www.apmhd.ro


Cosmin Cotra se u/lă la formația Getafe țC din august 2005, iar de-a lungul carierei 
a mai evoluat la Politehnica Timișoara, Dinamo, Deportivo Alaves, AC Milan, 
Atletico Madrid și Best Bromwich Albion.

Sport
Miercuri, 25 noiembrie 2000

Contra ar putea reveni Ia Dinamo
Fundașul român al echipei 
Getafe, Cosmin Contra, care 
va împlini 34 de ani la 15 
decembrie, ar putea părăsi 
gruparea iberică în perioadă 
de mercato de iarnă, pentru 
a reveni în Liga I la Di
namo, informează site-ul 
futbolmercado. es.

al"Fundașul lateral român 
echipei Getafe, Cosmin Contra, 
s-ar putea despărți după cinci se- 
zone petrecute sub culorile 
echipei «azulon», din cauza 
șanselor puține de a juca primite 
în acest sezon din partea 
antrenorului Michel. Astfel, după 
cum a sublinat pentrp Cadena 

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

Deva, Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.23S.482; 0254.235.483; euroscala@yahoo.com.

Ser, jucătorul român are multe 
variante pentru a se întoarce 
acasă în momentul în care se va 
deschide, în ianuarie, perioada 
de transferuri de iarnă. Și soarta 
sa s-ar putea regăsi în rândurile 
echipei Dinamo București, gru
parea care s-a arătat cea mai 
interesată pentru obținerea 
semnăturii lui Contra", notează 
sursa citată.

Cosmin Cotra se află la 
formația Getafe FC din august 
2005, iar de-a lungul carierei a 
mai evoluat la Politehnica 
Timișoara, Dinamo, Deportivo 
Alaves, AC Milan, Atletico 
Madrid și West Bromwich Al
bion.

Yossi Benayoun: 
’’Femeia-vraci” 
din Serbia folosește 
placentă umană

Mijlocașul echipei Liver
pool, Yossi Benayoun, a 
dezvăluit că "femeia-vraci" din 
Serbia, Marijana Kovacevici, 
care a vindecat mai multe vedete 
din lumea fotbalului, folosește 
fluide din placenta umană, și nu 
placentă de cal, așa cum se știa 
până acum, informează The Sun.

"Mi-a explicat totul și mi-a 
spus că va folosi fluide din pla
centa unei femei. Nimic nu intră 
în mușchi. Ea masează lichidul 
respectiv în zona accidentată și îl 
lasă să acționeze. Nu s-a folosit 
nimic de la vreun animal și am 
putut juca din nou după numai 

, câteva zile", a declarat Yossi Be-

Persie (Arsenal) și Frank Lam 
pard (Chelsea). *■

nayoun, citat de publicația 
engleză.

The Sun scrie că la "femeia- 
vraci", care este de profesie 
fizioterapeut, s-au tratat și alți 
fotbaliști din campionatul en
glez, printre care și Glen John
son (Liverpool), Robin van

Pani steliști cu interdicțiep> 
stadioane au fost la Astra 
Steaua

f
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