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Compania de credite de consum Provident Finan
cial România și inaugurat, ierî, sucursala din Deva. La 
eveniment a luat parte Excelența Sa Robin Barnett, 
ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii.

Cele mai atractive destinații pentru turiștii cu drept 
de vot s-au dovedit a 11 comunele Șoimuș. Dobra, Ilia, 
Baru și Mârtincșli.

Inaugurare 
Provident Financial

Alegerile au produs noi destinații 
turistice pe harta județului
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Aberațiile fostei guvernări PSD corectate 
la inițiativa prefectului Dorin Gligor 
în sprijinul proprietarilor de păduri pi,g.3
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Din cuprins
O ' "......Caria Bruni va juca 

în viitorul film a lui 
Woody Allen Q Pag- 7

Andrei Șaguna adună 
școlile din țară

Q Pag-5

O centrală nucleară
din Marea Britanie a fost închisă 
din cauza unui incendiu

Q pag- 9

Protest spontan la Centrul 
de Transfuzie Hunedoara

Angajații Centrului de Transfuzie din 
municipiul Hunedoara, au declanșat un 
protest spontan, nemulțumiți de faptul că li 
s-au tăiat sporuri. însumând 36% din veni
turi și primele de stabilitate aferente lunilor 
aprilie, iunie și octombrie. ►) pag. 5

O

’ Editorial
de Andreea Demian

f
Votul românesc 
„made in” 
străinătate

De ce au votat românii din străină
tate în proporție covârșitoare cu Traian 
Băsescu? La această întrebare, analiștii 
politici care se perindă prin fața camere
lor de luat vederj cumpărate din banii

mogulilor nu se învredni
cesc să răspundă. Nici ca
reul de popi cu nebun în 
coadă format din Geoană, 
Crin, Marko, Iohannis și 

Vadim nu va răspunde la această între
bare, pentru că răspunsul nu le este deloc 
favorabil. Și totuși, de ce Traian Băsescu 
a fost votat de mai mult de jumătate din
tre alegătorii din diasporă?

Principalul motiv este obiectivita
tea cu care presa străină vorbește despre 
România. Românii din Italia, Spania, 
Austria, Germania sau indiferent din ce 
punct de pe mapamond nu sunt intoxicați 
cu informații false, tendențioase și ne
adevărate fabricate în uzinele de dezin

formare ale lui Vântu, Patriciu, Voicu- 
lescu sau Sârbu.

Un al doilea motiv este că românii 
stabiliți în străinătate s-au săturat de Țara 
Mioriței cam de pe vremea în care la Co- 
troceni cânta cucuveaua bunicuței Ion 
Iliescu și în nici un caz nu ar vrea să re
vadă o altă cucuvea transpusă de această 
dată în Mircea Geoană.

Un al treilea motiv ar fi și „margi- 
nalizarea României” - o altă temă falsă 
lansată de cercurile anti-Băsescu, despre 
care alegătorii care locuiesc în țările ci
vilizate ale lumii știu că este o minciună 
sfruntată.

Nu în ultimul rând alegătorii care 
trăiesc peste hotare resimt la fel ca și ro

mânii criza economică. Spre deosebire 
de românii de acasă, ei știu că Băsescu 
nu are nici o vină pentru declanșarea cri
zei.

Că în toată lumea se trăiește mai 
prost și că atacurile referitoare la promi
siunile electorale din urmă cu cinci ani 
sunt absolut nefondate. Ar mai fi multe 
motive, pentru care alegătorii din țările 
civilizate, cu un sistem administrativ efi
cient și reformat, cu un nivel de demo
crație mult peste cel din România nu se 
tem de inițiativele lui Traian Băsescu și 
mai mult decât atât, prin votul lor le sus
țin.
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Retettrailei
Aperitiv din brânză 
de burduf

Ingrediente:

1/2 kg brânză sau caș de oaie 
proaspăt, 50-100 ml bere, 100 ml 
smântână, 4-5 sardele, chimen, 
ceapă, sare.

Mod de preparare:

Brânza se mărunțește cu 
furculița, cașul se trece prin mașina 
de tocat, se adaugă berea, smân
tână, sardelele, o linguriță rasă de 
chimen măcinat și ceapă rasă; 
compoziția se amestecă bine și se 
sărează după gust. Compoziția se 
servește în aceeași zi, aranjată pe 
platou, ornată cu măsline și 
gogoșari.

Astăzi 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, Liceul 
nr. 2.

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

Amp^sarea 
radarelor

► PROGNOZA METEO
-----------------------------------------------------

ZIUA
MIN MAX

Deva: 8 16

Petroșani: 5 13

Hunedoara: 8 15

Hațeg: 7 14

Brad: 7 15

Orăștie: 8 15

NOAPTEA 1
MIN MAX

Deva: 4 7

Petroșani: 2 3

Hunedoara: 4 6

Hațeg: 4 5

Brad: 3 5

Orăștie: 4 5
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► HOROSCOP
Vei avea discuții legate de cheltuielile ce ar trebui Jăcute în 

cămin. Intenționezi să achiziționezi un articol valoros. Ar fi bine să 
fii precaut. Nu este un moment favorabil pentru investiții sau chel
tuieli majore.

Imaginația ta este la cote maxime astăzi, și asta te va face să 
simți că nu ești sincronizat cu persoanele din viața ta. Dar ce se în
tâmplă în mintea ta este mult mai interesant decât orice din jurul 
tău, așa că nu îți face griji că vei pierde ceva.

Nu toată lumea este atât de deschisă ca tine, așa că fi pregătit să 
creezi o atmosferă confortabilă unde oamenii să se vadă și să so
cializeze. Un eveniment social, precum o cină sau chiar bowling, 
poate ajuta la o mai bună cunoaștere culturală.

Ziua te găsește plin de energie și dornic de a-ți petrece aceste 
ore cât mai bine cu putință. Este un moment bun pe care să îl pe
treci cu prietenii. Orice dispute recente pe care le-ai avut cu priete
nii sau cunoscuții tăi se vor rezolvă de la sine și ești dornic să te 
înțelegi bine cu toată lumea.

Autocontrolul nu este un lucru simplu de dobândit, mai ales 
acum, când atâtea idei și oportunități te tentează. Dar, dacă te gân
dești la aceste tentații ca la un test al voinței tale, vei vedea o legă
tură directă între a refuza și a accepta lucrurile potrivite pentru 
tine.

Acum este momentul să îi arăți persoanei speciale din viața ta 
cât de mult contează. Fă-i un cadou extravagant, dar ține minte că 
nu pentru toate lucrurile extravagante ai nevoie de todte cârdurile. 
Acum, timpul tău este mult mai prețios decât banii, așa că fă-ți 
timp pentru cadouri.

Astăzi simți că vrei să asimilezi tot ce ți s-a întâmplat în ultima 
perioadă. A fost una cu schimbări dramatice în viața ta personală, 
schimbări care se pare că acum au o influență asupra speranțelor, 
visurilor și ambițiilor tale. Cu o atitudine pozitivă, poți privi înapoi 
și vei vedea că totul este așa cum îți doreai.

Bancurile zilei

Astăzi, este o zi potrivită pentru a-ți exprima cu convingere senti
mentele, și, în schimb, vei primi același răspuns. Situațiile care 
apar in această perioadă îți vor fi mai clare și de o calitate mai 
mare, pe măsură ce se reinventează. Mintea și inima ta sunt în ar
monie și așa vor rămâne o perioadă. Ești apreciat, iubit și te vei 
simți cum nu se poate mai fericit. ~

Gândurile tale se transformă în afecțiune și dragoste pentru par
tenerul tău și acum este momentul potrivit să discuți eventualele 
probleme. Este un moment prielnic pentru cooperare cu persoana 
iubită. îți exprimi cu ușurință nevoile și dorințele personale. De 
asemenea, ești mult mai receptiv la frumos și vei dori să îți deco
rezi casa sau să cumperi ceva care să aducă un plus de eleganță.

Vrei să fugi de rutină. Ești predispus la noi experimente și vrei să 
înveți lucruri noi. Ideile extravagante și originale te atrag și vei 
căuta compania persoanelor care îți pot oferi o nouă percepție 
asupra lucrurilor. Personal, ești calm și echilibrat, mai ales atunci 
când îți arăți tandrețea și afecțiunea pe care le simți.

Ai nevoie de relaxare, după o perioadă în care aproape că ți-ai 
autodepășit capacitatea de a rezista problemelor cotidiene, din ce 
în ce mai acaparatoare. Azi e momentul potrivit să pleci într-o 
scurtă vacanță, alături de persoana dragă. Astăzi ești mult mai 
laxat și simți că lucrurile intră pe făgașul lor normal.

Încearcă să te distrezi cu prietenii tăi. Dansează, fă ceva ce nu ai 
mai făcut până acum, un lucru neobișnuit, stimulant și, nu în ulti
mul rând, distractiv. Vei întâlni oameni interesanți și vei fi atras de 
persoanele total diferite de tine. De asemeni, astăzi vei fi mai rela
xat și fără nicio grijă, și este un moment pentru o mică vacanță.

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 7 - DJ 687 Cristur - Hune
doara

► DN 7 Spini - Orăștie

► DN 7 Simeria - Spini

► DJ 705 Căstău - Orăștioara

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Buijuc

► DN 7 Burjuc - Zam

► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 
Decembrie

© © ©

întrebare la Radio Erevan:
- Este adevărat că nu americanii, ci 

noi suntem cei care am văzut prima 
oară cealaltă față a Lunii?

- în principiu da. Acest triumf îl da
torăm celor care planifică economia 
noastră. Ei se află acolo de multi ani.

© © ©

întrebare la Radio Erevan:
- Am inventat o armă foarte puter

nică, o Super-armă care pune totul în

umbră în domeniul armamentului. Pe 
lângă asta, principiul e foarte simplu. 
Am toate componentele și nu mai am 
nevoie’decât de niște ventile de bici
cletă. Ați putea dv. să îmi procurați 
aceste piese?

- Din păcate nu. Și ce putem noi 
face cu o astfel de armă pentru produc
ția căreia avem nevoie de astfel de piese 
greu de găsit?

© © ©

întrebare la Radio Erevan:
- Este întoarcerea de pe Luna într-

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria FLORESCU, 
Georgiana GIURGIU, Cătălin R1ȘCUȚA, lrina NĂSTASE 
Fotoreporter: Ionel ȘUTĂ

adevăr atât de dificilă?
- în principiu nu. Tehnic problema 

este rezolvată, dar cum să obligăm cos- 
monauții să se întoarcă?

© © ©

La Radio Erevan se întreabă:
- Este posibil ca și China să ia parte 

la zborurile cosmice?
- în principiu da, atunci când 

500.000 de chinezi ar sări pe o parte a 
trambulinei.

© © ©

La Radio Erevan se întreabă:
- E adevărat că av^m relații econo

mice cu capitaliștii?
- Bineînțeles. Cu. cine altcineva si 

avem?
' © © ©

La Radio Erevan se întreabă:
- Nu ar trebui desființat spionajul?
- în principiu da, dar ce vom face ci 

mulțimea de șomeri?
© © ©

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

Marketing: Gabriela BUZZI
(email: gabriela_buzzi@yahoo.com; tel. 0771.677.031, 0730.549.659)

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

0354 882100,
0354 882101

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN
Corectură: Dacian DAN
Distribuție: Cristian RUS

Tipar executat ia Tipografia PRODCOM Târgu Jiu - Telefon: 0722 - 393.897

mailto:marcel.m.bot@gmail.com
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com


Actualitate 3
_________ Joi, 26 noiembrie 2009

Radu Berceanu a emis o dispoziție prin care anomalia a fost corectată în sensul că toți posesorii 
de păduri proprietate privată (persoane fizice, composesorate, primării) pot solicita 
tăierea a câte trei metri cubi de lemn pe an pentru fiecare hectar silvic pe care îl dețin.

F Aberațiile fostei guvernări PSD corectate la inițiativa prefectului

Dorin Gligor în sprijinul proprietarilor de păduri
Proprietarii care dețin suprafețe 
de păduri mai mici de 100 de 
hectare vor putea să-și exploa
teze lemnul. O lege aberantă 
promovată de fosta guvernare 
PSD prevedea că doar proprie
tarii de păduri cu suprafețe mai 
mari de 100 de hectare puteau 
să-și exploateze masa lemnoasă. 
Pentru a putea să taie lemne din 
propria pădure, proprietarii 
aveau nevoie ca fondul forestier 
să fie cuprins într-un amenaja- 
ment silvic. Cum astfel de me
najamente nu se fac decât 
pentru suprafețe de minim 100 
de hectare, persoanele cu pro
prietăți mai mici erau în situația 
de a nu avea nici măcar lemne 
de foc din propria pădure.

Impozite și taxe 
plătite degeaba

Nemulțumirea numeroșilor pro
prietari de păduri din județul Hune
doara și a membrilor composesoratelor 
mai mici era legată de faptul că deși 
erau obligați să plătească taxe și im
pozite aferente pădurii pe care o 
dețineau fără să poată exploata nici 
măcar lemne pentru încălzirea 
locuințelor pe timp de iarnă. „Am fost 

-ț-Sfântul Zilei

de nenumărate ori în audiență la Prefec
tură și la Direcția Silvică, dar peste tot 
am primit răspuns negativ. Ne spuneau 
șefii că legea e clară și nu avem ce face. 
Fără amenajament nu putem să tăiem 
nici un lemn din pădure. Anul trecut am 
plătit 12 milioane pentru leiTne de foc, 
când eu am patru hectare de pădure”, 
povestește loan Dobra, din Crișcior. 
Asemeni lui, mulți proprietari de păduri 
au depus de-a lungul timpului cereri și 
memorii la Prefectură.

Inițiativa prefectului 
la solicitările 
oamenilor

Odată cu investirea unui nou pre
fect, proprietarii de suprafețe silvice și- 
au reluat demersurile pe lângă autorități 
pentru a-și asigura măcar consumul de 
combustibil lemnos din pădurile pe 
care le dețin. Având în vedere 
doleanțele cetățenilor, prefectul Dorin 
Gligor a luat inițiativa de a expune so
licitările oamenilor la autoritatea silvică 
imediat superioară celei din județ, re
spectiv Inspectoratul Teritorial de 
Regim Silvic și de Vânătoare Timișoara 
(ITRSV), precum și la Ministerul de 
Resort. “Cetățenii s-au plâns de aceste 
anomalii și mi s-a părut firesc să găsim 
o soluție pentru rezolvarea problemei 
oamenilor, considerând că acesta este 
sensul în care trebuie îndreptată activi-

tatea autorităților din administrația pub
lică”, a declarat Gligor. în urma inter
venției prefectului, ministrul interimar 
al Ministerului Agriculturii, Pădurilor 
și Dezvoltării Rurale (MAPDR), Radu 
Berceanu a emis o dispoziție prin care 
anomalia a fost corectată în sensul că 
toți posesorii de păduri proprietate pri
vată (persoane fizice, composesorate, 
primării) pot solicita tăierea a câte trei 
metri cubi de lemn pe an pentru fiecare 
hectar silvic pe care îl dețin. Această 
măsură este binevenită în pragul iernii,

constituind inclusiv o măsură de pro
tecție socială care le permite oamenilor 
să beneficieze de combustibil pentru 
încălzirea locuințelor. Pentru organi
zarea unor exploatări forestiere de mari 
dimensiuni rămâne însă valabilă 
prevederea legislativă a realizării de 
amenajamente silvice.

Noile prevederi 
sunt operaționale

Dispoziția min
istrului Berceanu este 
deja operațională de 
două săptămâni. “Am 
cerut promptitudine 
din partea au
torităților competente 
în aplicarea acestei 
măsuri”, a mai spus 
prefectul Dorin 
Gligor. “Am informat 
pe toate căile cotnu- 
nitățile locale, trans
mițând noile
prevederi ocoalelor 
silvice din subordine, 
dar și primăriilor spre 
a fi afișate. Avem 
maximă deschidere 
spre rezolvarea 
cererilor adresate de 
oameni și există deja 
solicitări în acest 
sens. Fiecare posesor 
de pădure poate so

licita tăierea arborilor în baza contrac
tului de prestări servicii cu ocolul pe 
raza căruia se află proprietatea silvică. 
Contractul prevede plata unei sume 
simbolice care reprezintă tariful pentru 
marcarea arborilor”, declară și Emil 
Constantin Ignat, directorul coordona
tor al Direcției Silvice Hunedoara.

Andreea Demian

Potrivit legislației privind
regimul silvic din România in flecare 
an se stabilește un volum de masă 
lemnoasa care poate fi exploatată în 
fiecare județ al țării. In afara ex
ploatărilor forestiere organizate de 
către direcțiile silvice, tăierile de pă
dure se efectuează doar în limitele 
cotelor defalcate pe trei categorii de 
beneficiari, respectiv primării, per
soane fizice și persoane juridice. Până 
de curând tăierile se puteau face doar 
pe suprafețele care aveau întocmite 
amenajamente silvice. Acestea reprez
intă planuri de organizare și adminis
trare a fondului forestier care se 
întocmesc pentru perioade de 10 ani 
și numai pentru suprafețe mai mari de 
100 de hectare. Singura posibilitate de 
a-și exploata pădurile pentru pos
esorii de proprietăți silvice cu dimen
siuni mai mici era asocierea acestora 
în vederea realizării amenajamentelor 
silvice. Dacă asocierea între propri
etarii de pădure este, din diverse mo
tive, dificilă, atunci aceștia nu pot 
întocmi documentațiile silvice cerute.

Sfinții Alipie Stâlpnicul, 
Nicon și Stelian Paflagonul

Sfântul Alipie stâlpnicul a trăit în zilele 
împăratului Eraclie, în anii 608, și se trăgea din 
cetatea Adrianopolei paflagonilor. Mai înainte de 
a se naște el, s-a arătat prin niște semne dumne
zeiești maicii sale în ce chip vrea să fie. Și după 
naștere a mirat atât pe oamenii cei de atunci cât 
și pe cei de acum, cu vederea și cu auzirca lui. 
Că se arată maică-sa când era grea cu dânsul, că 
ținea în brațe un mielușel frumos, care avea în 
cornițele lui făclii aprinse. Acesta era semn al vir
tuților și strălucirii ce avea să aibă el mai pe 
urmă, căci s-a luptat cu toată nevoința și a între
cut pe mulți cu răbdarea, că a stat pe stâlp în 
soare 53 de ani. De aceea rănindu-1 și pe el vi
cleanul diavol, ca și pe Iov, cu rană, pentru 
aceasta sfântul în pizma vrăjmașului s-a rezemat 

întru acel stâlp numai pe o parte de a răbdat 13 
ani, de nu s-a mai întors pe cealaltă parte, până 
când și-a dat cinstitul său'suflet în mâinile lui 
Dumnezeu. Iar toâtă vremea vieții lui a fost o 
sută de ani.

Iar Sfântul Nicon se trăgea din țara Atme- 
niei, fiind fiu al unui oarecare om mare. Deci au
zind dumnezeiescul glas ce zice: "Tot cel ce va 
lăsa pe tatăl și său pe mama sa" și celelalte, și-a 
lăsat tot și s-a dus la o mănăstire unde a arătat tot 
felul de nevoințe și a întrecut pe toți monahii cei 
mai dinainte de dânsul, cu desăvârșita aspră pe
trecere. Iar tatăl său aflând că se află la mănăstire, 
cercetă toate locașurile călugărilor. Iar sfântul ie
șind din acea mănăstire, a colindat tot Răsăritul 
propovăduind tuturor și zicând: "Pocăiți-vă". 

Deci s-a dus și în insula Creta la toate cetățile și 
orașele din ea; apoi s-a dus la cetatea Lacedemo- 
niei în care a făcut multe minuni și a zidit o bise
rică în numele lui FIristos, Mântuitorul nostru. 
Unde aflându-se până în sfârșit, s-a mutat către 
Hristos cel dorit, luând cununa nevoinței.

Sfântul Stelian a fost sfințit din pântecele 
maicii sale și s-a făcut locaș Duhului Sfânt. Pen
tru aceasta împărțindu-și bogăția la săraci și fă- 
cându-se monah, a covârșit pe toți monahii cei 
d? atunci prin nevoința obositoare și viețuire 
aspră. Apoi s-a dus în pustie, și a intrat într-o peș
teră în care primea hrana de la un dumnezeiesc 
înger. Și »a făcut doctor de felurite nevindecate 
patimi. Căci când urma boala aducătoare de 
moarte și mureau pruncii, și părinții rămâneau 
fără de copii, atunci câte maici chemau cu cre
dință numele acelui sfânt Stelian și zugrăveau 
sfânta lui icoană, iarăși nășteau alți»prunci. Insă 
și prunci bolnavi izbăvea de boală. Deci așa vie
țuind pururea pomenitul și vindecări și minuni 
multe săvârșind, s-a mutat către Domnul.
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în mediul rural, cei mai multi votanți în secțiile speciale s-au înregistrat
la Șoimuș (224), Ilia (214), Brănișca (113), Dobra (132), Baru (134), Totești (101), 

& Băița (114), Mărtinești (95).

Alegerile au produs noi destinații turistice pe harta județului

A ars din cauza 
unui scurtcircuit 
Ia instalația 
electrică

O mașină a ars în între
gime, din cauza unui scurtcir
cuit al instalației electrice de la 
bordul autoturismului. Incen
diul a avut loc în urmă cu două 
zile, în municipiul Orăștie pe 
Str. Luncii, la aproximativ doi 
kilometri de DJ 705 A Gelmar. 
în momentul izbucnirii incen
diului, la volanul mașinii se 
afla Constantin T., în vârstă de 
53 de ani, din Orăștie. Autotu
rismul a fost împrumutat de 
acesta de la Adrian V., din co
muna Peștișul Mic, pentru a-1 
folosi la rezolvarea unor pro
bleme personale. Paguba se ri
dică la opt mn-de euro.

A murit la 
numai cinci luni

Noi puncte turistice au apărut 
pe harta județului după ziua 
votului din turul întâi pentru 
alegerea președintelui Româ
niei. Cele mai atractive desti
nații pentru turiștii cu drept de 
vot s-au dovedit a fi comunele 
Șoimuș, Dobra, Ilia, Baru și 
Mărtinești Localitățile mențio
nate au un potențial turistic 
copleșitor și poate că ar fi 
rămas și acum în anonimat 
dacă nu se săvârșeau alegerile 
pentru președinte. Desigur, 
secțiile de votare speciale au 
fost doar niște „victime colate
rale” în calea turiștilor, mari 
amatori de drumeții

tivă pe care o conduce ă intrat în cir
cuitul turistic. „Pe noi ca partid ne-au 
scos din cărți cei care au venit și au 
votat pe listele speciale. Sunt 114 per
soane care au venit să își viziteze rudele 
în comună și au votat totodată pe aceste, 
liste. Hoțul a rămas cu prada și noi cu 
paguba”, a precizat primarul Damian 
Diniș.

Vot și rugăciune

Nici în comuna Mărtinești situația 
nu este prea clară. Pe listele speciale au 
votat 97 de persoane. „Cei mai mulți 
votanți au venit din Simeria și Orăștie. 
Sunt copiii și nepoții localnicilor. Tre
aba este legală, iar secția specială nu a 
fost aglomerată. Am văzut câțiva, 
aproximativ șapte-opt oameni, care nu 
aveau rude în comună și nici nu au pro
prietăți în sat. Prezența lor în această lo-

Un bebeluș în vârstă de 
cinci luni a murit în camera 
unui cămin din Deva, cu două 
zile în urmă în jurul orei 07,35. 
Deși medicii din cadrul Ambu
lanței Deva au resuscitat copi
lul timp de jumătate de oră nu 
au reușit să-1 salveze. Părinții 
au declarat poliției că fetița 
avea probleme de sănătate. 
Trupul micuței a fost luat de 
S.M.J.L. Hunedoara - Deva 
pentru a se efectua necropsia.

A fost bătut 
în birt

Județul Hunedoara a înregistrat, în 
duminica alegerilor, 7.630 de turiști cu 
drept de vot. La secțiile speciale de 
votare din Geoagiu au votat peste 400 
de cetățeni. în stațiunea Geoagiu Băi au 
votat 282 de turiști, în timp ce 164 de 
pacienți internați în sanatoriul din lo
calitate au votat la secția amenajată la 
contabilitatea instituției. în „stațiunea” 
electorală Șoimuș au votat 224 de 
drumeți, fapt ce întărește spusele 
președintelui Mircea Moloț cum că 
Hunedoara are un mare potențial turis
tic, insuficient de bine pus în valoare.

La număr
câți arginții lui Iuda

în mediul rural, cei mai mulți 
votanți în secțiile speciale s-au înregis

trat la Șoimuș (224), Ilia (214), 
Brănișca (113), Dobra (132), Baru 
(134), Totești (101), Bălța (114), 
Mărtinești (95). La Brănișca și Totești, 
numărul mare de votanți care au apelat 
la secțiile speciale se justifică prin fap
tul că există centre instituționalizate 
care găzduiesc cetățeni cu drept de vot. 
în celelalte localități e mai greu de ex
plicat motivul pentru care alegătorii au 
ales varianta complicată de a vota în 
secții speciale. Cea mai căutată desti
nație turistică din mediul rural a fost, de 
alegeri, comuna Șoimuș. Deputatul 
Laurențiu Nistor spune că nu au fost 
mai mult de 30 de drumeți la urne. „Nu 
am sesizat acțiuni de turism electoral 
care să poată influența rezultatul 
alegerilor. Printre neregulile semnalate 
a fost votul exercitat la Șoimuș de către 
30 de persoane aduse cu două mi-

crobuze. Fiind monitorizate de către 
poliție, vehiculele și-au pierdut urma”, 
a declarat fostul primar al comunei 
Șoimuș.

calitate nu o pot justifica”, a spus 
primarul Nicolae Bârcean. Din spusele 
lui Daniel Răducanu, primarul comunei 
Baru, votanții care și-au pus semnătura

Un tânăr în vârstă de 20 de 
ani, din comuna Cerbăl a fost 
bătut de trei localnici într-un 
birt din comuna Vețel. Vic
tima, Radu M. a depus plân
gere la postul de poliție din 
localitatea unde s-a petrecut 
incidentul, împotriva lui Ghe- 
orghe C., în vârstă de 50 de 
ani, unei femei Sanvina C., de 
49 de ani, și a lui Gabriel C., 
de 22 de ani, toți din comuna 
Vețel. Victima susține că se 
afla în incinta unui bar și cele 
trei persoane l-au lovit cu pi
cioarele în zona membrelor in
ferioare, după care l-au lovit cu 
un lemn în spate, amenin- 
țându-1. Cei trei au acum 
dosar de cercetare penală pen
tru comiterea, infracțiunilor de 
lovire sau alte violențe și ame
nințare cu acte de violentă.

Hoți de cărbune puși pe fugă 
de agenții de pază

Cinci persoane neidentificate încă de polițiștii. municipiului

Voturile 
și cacealmaua

La Ilia au votat 214 persoane cu 
domiciliul stabil în altă parte. Au
toritățile locale nu au putut fi contactate 
pentru a afla motivul pentru care s-au 
înregistrat atât de multe voturi la secția 
specială. Din topul localităților unde s- 
a votat masiv pe listele speciale se află 
și comuna Dobra. Primarul spune că nu 
poate fi vorba de turism electoral. „Nu 
s-a făcut turism electoral. Cei care au 
votat pe listele speciale sunt cu domi
ciliul în municipiul Deva și au venit la 
părinți sau la rude la sfârșitul săp
tămânii”, a declarat Gheorghe Șuiaga, 
primarul comunei Dobra. Primarul din 
Băița pare trist că unitatea administra-

pe listele speciale au îmbinat în ziua 
alegerilor, consilierea spirituală cu da
toria cetățenească. „Pe listele speciale 
figurează că au votat 134 de persoane. 
Au venit din județul Alba, din Deva și 
chiar din Mehedinți. Bănuiesc că au 
venit la biserica din comună pentru 
consiliere și și-au exercitat și dreptul de 
vot”, a afirmat Daniel Răducanu. Par
tidele politice au avut posibilitatea să 
copieze listele de vot de la secțiile spe
ciale de votare. O verificare, fie ea și 
doar prin sondaj, a celor care au votat 
în secții speciale ar putea demonta 
mitul „turismului electoral”, dacă va fi 
un partid politic care să î^i dorească 
acest lucru.

Maria Florescu

Petroșani au intrat în incinta E.M. Livezeni pentru a fura cărbune. La 
apariția paznicilor, hoții au început să arunce cu pietre după aceștia, 
cu scopul de a-i intimida. Șeful de tură al agenților de pază, Constantin 
O. a folosit armamentul din dotare, trăgând două focuri de armă în 
plan vertical, fapt care i-a determinat pe hoț? să o rupă la fugă. După 
incident șeful de tură a chemat poliția care a constatat că hoții au fugit 
din incinta exploatării miniere și că nu a fost rănită nici o persoană. 
Polițiștii efectuează cercetări în continuare pentru a-i găsi pe suspccți. 
Din cercetările de până acum rezultă că aceste persoane au mai încer
cat să pătrundă în incinta E.M. Livezeni.

Maria Florescu

Accident cu mașina școlii
Un tânăr, Abel P., de 22 de ani, 

care se afla în timpul programului de 
instruire pentru a obține permisul de 
conducere a fost rănit ușor, după ce 
mașina în care se afla a intrat în coliz
iune cu un alt autoturism lansat deja 
într-o depășire neregulamentară. în 
urma impactului autoturismul în care se 
afla Abel P. a fost proiectat într-o altă 
mașină parcată regulamentar.

înainte de a-1 lovi pe șoferul 
novice, Daniel B., în vârstă de 28 de 
ani, din Deva, a depășit neregulamentar 
un alt autoturism condus de Ciprian M., 
de 27 de ani. Accidentul a avut loc pe 
Bulevardul N. Bălcescu, din municipiul 
Deva.

Maria Florescu
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“Prin modelul său unic și o experiență de 130 de ani în Marea Britanie,
& Provident este alături de clienții săi pentru ai ajuta să își gestioneze bugetul 

în acest context economic mai dificil.” n nsg Robin Barnett

Ambasadorul Marii Britanii 
a participat la inaugurarea Provident Financial
Compania de credite de con
sum Provident Financial Ro
mânia și inaugurat, ieri, 
sucursala din Deva. La eveni
ment a luat parte Excelența Sa 
Robin Barnett, ambasadorul 
Regatului Unit al Marii Brita
nii. Cu ocazia deschiderii ofi
ciale a sucursalei din Deva, 
compania a lansat Angajamen
tul Provident față de clienți 
prin care sunt asigurate cele 
mai bune servicii.

OV1DENT

Mircea Moloț, Robin Barnett, Russel Juhnsen
.1

Clienții pot împrumuta inițial 
între 400 la 2.500 de lei pe o pe
rioadă de până la 52 de săptămâni. 
Clienții existenți, care au dovedit 
că au capacitatea de plată, pot so- 
,cita împrumuturi de până la 

3.000 de lei. Costul total pentru 
împrumut este stabilit printr-un 
contract de credit foarte transpar
ent, iar suma datorată nu poate 
crește.

;ompanie ma 
împrumutu

Excelența Sa Robin Barnett

Protest spontan la Centrul
de Transfuzie Hunedoara
ingajații Centrului de 
Transfuzie din municipiul 
hunedoara, au declanșat un 
protest spontan, nemulțumiți 
le faptul că li s-au tăiat spo- 
uri, însumând 36% din ve- 
lituri și primele de 
tabilitate aferente lunilor 
prilie, iunie și octombrie. 
Icțiunea personalului Cen- 
rului de Transfuzie hunedo- 
ean, este o continuare a 
protestelor din restul țării, 
ncepute în primele luni ale 
nului 2009, când persona
lii din sistemul medical a 
ost înștiințat că vor pierde 
numite sporuri. Activitatea 
u a fost întreruptă, acor-

Provident este specializată în acor
darea de împrumuturi de valoare mică, 
pe termen scurt, direct la domiciliul 
clientului. Creditele sunt acordate fără 
giranți în doar câteva zile de către 
reprezentanții companiei, care vizitează 
apoi clientul în fiecare săptămână pen
tru a încasa ratele.

Oportunități 
de dezvoltare 
pentru Deva •

•
în alocuțiunea sa, Robin Barnett a 

subliniat interesul Regatului Unit al

dându-se asistență pacienți- 
lor și donatorilor.

Deși printr-o Hotărâre de Gu
vern, li s-a comunicat angajaților 
că aceste sporuri vor fi acordate, 
protestanții sunt în continuare 
nemulțumiți,'* deoarece vor primi 
banii doar peste 36 de luni. “Con
ducerea Institutului de Hematolgie 
și Transfuzie și Ministerul 
Sănătății trebuie să știe de aceste 
probleme. Este o situație la nivel 
național și nu este posibil ca anga- 
jații oricărui Centru de Trans
fuzie, să fie atât de mult 
constrânși. Se expun multor 
riscuri și au experiență în domeniu 
de mai bine de 10 ani. S-au tăiat 
toate sporurile, exceptând cel de 
vechime. Momentan un medic are 

Marii Britanii pentru dezvoltarea relați
ilor economice cu România. „Sunt 
încântat să mă aflu pentru prima oară la 
Deva, un oraș plin de istorie. Sunt pen
tru prima oară și în județul Hunedoara. 
Am auzit că este un județ foarte frumos, 
cu un mare potențial pentru viitor. Cred 
cu putere în oportunitățile de dezvoltare 
pe care le oferă această regiune pentru 
atragerea investiților Marii Britanii aici. 
Prin urmare este o mare bucurie pentru 
mine ca ambasador al Marii Britanii să 
particip la un eveniment de lansare pen
tru astfel de noi investiții, mai ales în 
această perioadă economică mai difi
cilă. Inaugurarea acestei companii bri
tanice de succes, Provident Financial, 
la Deva reprezintă o indicație clară a 
importanței și oportunităților de dez
voltare pe care orașul și regiunea dum
neavoastră le oferă companiilor 
britanice din România. Dezvoltarea 
continuă a operațiunilor este o dovadă 
a succesului de care se bucură împru
mutul la domiciliu aici în România. Aș 
vrea să felicit fantastica echipă Provi
dent Financial din Deva care a înțeles 
că oamenii au nevoie de soluții simple 
și delicate. Provident Financial este un 
model de companie britanică cu perfor
manțe deosebite aici în România. Prin 
modelul său unic și o experiență de 130 
de ani în Marea Britanie. Provident este

un salar de 1.400 lei, după 20 de 
ani de activitate, în condițiile în 
care are toate gradele obținute, iar 
o femeie de service, este nevoită 
să supraviețuiască din 430 lei”, a 
afirmat Veronica Marin, 
biochimist principal al Centrului 
de Transfuzie al municipiului 
Hunedoara. “Acest protest spon
tan, este pe bună dreptate. Suntem 
puși într-o situație dificilă, iar dacă 
acum nu ne revendicăm drepturile 
acum, la anul va fi prea târziu ca 
să ne mai recuperăm sporurile 
care ni se cuvin”, a spus șefa Cen
trului de Transfuzie, Victoria Hăl- 
magi (medic primar laborator 
clinic).3 «

Georgiana Giurgiu

alături de clienții săi pentru ai ajuta să 
își gestioneze bugetul în acest context 
economic mai dificil. Urez mult succes 
companiei Provident Financial atât în 
județul Hunedoara cât și în țară. Felic
itări”, a declarat Excelența Sa Robin 
Bamett.

Angajamentul 
de a oferi 
clienților cele mai 
bune servicii

în cadrul evenimentului directorul 
general Provident Financial România a 
prezentat mecanismul activității pe care 
o desfășoară compania cât și succesul 
de care se bucură aceasta atât în județ 
cât și la nivel de țară. „Evenimentul 
acesta vine ca o confirmare a succesu
lui de care se bucură în Deva împrumu
tul la domiciliu. Din punct 'de vedere 
operațional am început activitatea la 
mijlocul anului 2008 și de atunci am

Andrei Șaguna 
adună școlile din țară
Școala „AndreiȘaguna” 
Școală Europeană din 
Deva aniversează în 
această săptămână cinci 
ani de la inițerea proiectu
lui „Frăția A.S. ”. Proiectul 
reunește școli și instituții 
din România, dar și din 
lume care poartă numele 
Mitropolitului Ardealului 
Andrei Baron de Șaguna. 
Partenerii instituției devene 
pentru acest proiect sunt 
Școala „Andrei Șaguna ”, 
din Turda și Arad, Colegiul 
Național Pedagogic „An
drei Șaguna”, din Sibiu, și 
Grupul Școlar „Andrei Șa
guna”, din Oradea.

Scopul proiectului este în
frățirea instituțiilor de în
vățământ care poartă numele 

deservit 6.000 de clienți. Provident nu 
doar împrumută bani ca orice altă insti
tuție financiară, oferă un serviciu de 
înaltă calitate, unic în România prin 
faptul că împrumutul de face la domi
ciliul clientului. Reprezentanții com
paniei încasează ulterior ratele 
săptămânale de la clienți. Ne-am luat 
angajamentul de a oferii clienților 
noștri cele mai bune servicii și cu 
această ocazie lansăm oficial acest An
gajament Provident, care reprezintă un 
document de două pagini pe care îl 
prezentăm clienților noștri la începutul 
colaborării”, a declarat Russel Juhnsen, 
directorul general Provident Financial 
România.

Printre oficialitățile municipiului 
Deva care au participat la inaugurarea 
sediului companiei Provident Financial, 
s-au aflat vicepriman.il Florin Oancea și 
președintele Consiliului Județean 
Hunedoara, loan Mircea Moloț.

Irina Năstase

mitropolitului Ardealului, dez
voltarea relațiilor în vederea 
procesului de învățământ, lăr
girea sferei activităților cultur
ale, științifice, artistice, sportive 
și nu în ultimul rând, pro
movarea culturii poporului 
român în interiorul și exteriorul 
granițelor țării. Pentru a-1 cele
bra pe Sfântul Andrei, partenerii 
proiectului vor merge 1a Răși
nari. Elevii s-au implicat în acest 
eveniment, participând la un 
concurs de felicitări confecțion
ate de ei, denumit „La mulți 
ani!- 5 ani”. Pentru anul viitor 
cei care pârticipă la acest proiect 
vor organiza la Turda sim
pozionul interjudețean denumit 
„Tradiții ale învățământului 
românesc”.

Maria Florescu

vicepriman.il
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
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PACHET SERVICII CU CAZARE 3 NOPȚI
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
MASA FESTIVĂ Dl REA El.ION
și CINĂ FESTIVĂ ÎN 01.01.2010
(deces gratuit la piscina și sauna interioară)
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 Hotelul poate gaadui 94 cm 
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Prima doamnă a Franței va juca într-o peliculă regizată de Woody Allen, 
& care va fi filmată în vara lui 2010 la Paris.

Thalia înfruntă trecutul
Amintirile trecutului nu îi dau pace Thaliei. 
în 2007, vedeta mexicană a trecut prin ade
vărate clipe de coșmar, fiind mușcată de o 
căpușă și diagnosticată cu Lyme.

I j Acum, din postura unei femei sănătoase și eliberate 
de sub jugul morții, actrița și cântăreață rememorează 
acele zile negre și mărturisește chinurile prin care a tre
cut. „Am simțit că viața mea se scurge. Am uitat de bani, 
de faimă, de succes. Fără sănătate, nu ai nimic. M-am 
simțit mizerabil. Părul îmi cădea, pielea mi se usca. 
Luam 30 de pastile pe zi”, a ținut să precizeze Thalia, în 

emisiunea de divertisment „El Show de Cristină”.
Din fericire, mexicanca a reușit să scape cu bine din 

acest episod și, recent, a înregistrat un nou album, numit 
„Primera Fila”, prin care dorește să dea o palmă celor 
care au criticat-o, atât ca artistă, cât și ca femeie. „Com
punerea acestor piese a fost un proces puternic și 
dureros, pentru că a trebuit să mă înfrunt pe mine însămi, 
să înfrunt fantasmele trecutului, temerile și 
vulnerabilitățile mele. Vreau să rup toate stereotipurile 
și percepțiile greșite pe care oamenii le au despre mine. 
Vreau ca lumea să mă vadă așa cum sunt de fapt”, a mai 
spus vedeta din telenovelele „Sărmana Maria”, „Mari- 
mar” și „Rosalinda”.

Mărioara Murărescu a învins Andreea Antonescu se mărită
cancerul la sân
Mărioara Murărescu mărtu
risește că a reușit să depă
șească depresia provocată de 
aflarea veștii că are cancer 
h sân, doar datorită fiului 
t., Petru.
După aproape un an de la 
operație, Mărioara (62 ani) 
a povestit cum a reușit să 
facă față încercării grele 
prin care a trebuit să treacă 
de când a aflat de necruțăto
rul diagnostic.

"Viata mea s-a schimbat nu 
după intervenția chirurgicală, ci 
atunci când am aflat adevărul de
spre boala mea. A fost șocant, atunci 
i fost hotarul", a declarat Mărioara 
Murărescu. Familia a ajutat-o să 
4 "nășească acest moment de mare 
__<npănă din viața sa. „Fiul meu, 
născut în zodia Leu, e o persoană 
care stăpânește totul, are o fire dom

inatoare, dar și un suflet de miere. 
Pe toată perioada analizelor, ati
tudinea lui a fost matură, deși are 
doar 26 de ani", a mai spus aceasta.

Operația a fost destul de 
scumpă, însă realizatoarea TV a

ținut să precizeze că nu a vrut să 
apeleze la ajutorul nimănui. Singu
rul ei sprijin a fost TVR. Acum, 
artista se simte bine și se bucură de 
viața în familie.

Ochii ei, cei mai frumoși din 
întreg showbizul, sunt pentru 
un singur bărbat. Recent, 
Andreea Antonescu a fost ce
rută de soție de iubitul ei și 
așteaptă cu nerăbdare nunta.

Artista nu mai este de mult o 
fetiță cu codițe. A trecut aproape un 
deceniu de la succesul trupei 
„Andre” și, între timp, frumoasa 
cântăreață s-a maturizat atât muzical, 
cât și uman. Acum, la 27 de ani, își 

anunță admiratorii că a 
ieșit de pe „piață” și că 
se pregătește să își pună 
pirostriile în 2010: „Tra- 

,ian . m-a cerut de 
nevastă, am acceptat, 
dar încă nu am fixat 
data. Probabil vom face 
nunta anul viitor”, a de
clarat Andreea An
tonescu.

Norocosul se 
numește Traian Spak, 
iar cei doi sunt împreună 
de mai bine de patru ani. 
Omul de afaceri din 
Slatina a fost singurul 
bărbat care a reușit să o 
facă pe Andreea să 
treacă peste
dezamăgirea provocată 
de despărțirea de Iustin 
Paraschiv, tânărul pen
tru care cântăreața 
fugise de acasă.

Numirul de locuri este limitat 
pentru teaervSrl, vâ rugim accesați 
www.9xtiusivavant.ro sau 
sunați la numerele de telefon 
0733.088.978 ți 03S4.71757S
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Caria Bruni va juca în viitorul film a lui Woody Allen

Prima doamnă a Franței, cân
tăreața și fostul fotomodel 
Carla Bruni-Sarlozy, a confir
mat că a acceptat oferta ci
neastului american Woody 
Allen de a lucra la următoarea 
peliculă a acestuia. "Mi-a pro
pus să filmez pentru următorul 
său film și i-am spus da", măr
turisește soția președintelui 
francez Nicolas Sarkozy.

Deși nu se știe încă ce rol va juca 
sau dacă va fi potrivită pentru marele 

ecran, Caria Bruni a declarat că știe cu 
siguranță că nu poate refuza o aseme
nea oportunitate. "Nu pot să pierd o 
ocazie ca asta. Când voi fi bunică îmi 
va plăcea să știu că am făcut o peliculă 
cu Woody Allen", adaugă aceasta. Caria 
Bruni consideră oferta de a juca într-un 
film o oportunitate artistică, o nouă 
fațetă pe care o poate adăuga carierei 
sale.

Prima doamnă a Franței va juca 
într-o peliculă regizată de Woody Allen, 
care va fi filmată în vara lui 2010 la 
Paris. Woody Allen a vizitat Palatul El- 
ysee în luna iunie, când s-a aflat la Paris 
pentru a-ți promova pelicula "Whatever 
Works", prezentată în premieră la fes
tivalul de Film de la San Sebastian.

Frumusețea ei rece și 
perfectă seducea 
marii creatori de 
modă

Caria Bruni nu a dat probe pentru 
rol, regizorul american cunoscându-i 
deja talentele de cântăreață, dar și de 
actriță, după jocul din pelicula "Pret-a- 
Porter", o satiră despre modă, regizată 
de Robert Altman în 1994.

Fiica a unui bogat industriaș ital
ian care era și compozitor, Caria Bruni 
Tedeschi s-a născut la Torino la 23 de
cembrie 1967. Actrița și regizoarea Va
leria Bruni Tedeschi este sora Cariei. în 
anii '90, silueta ei longilină, ochii 
albaștri și față de o frumusețe rece și 
perfectă seduceau marii creatori de 
modă. Era epoca în care manechinele 
deveneau staruri, iar Caria Bruni a fost 
o asemenea vedetă alături de Claudia 
Schiffer sau Naomi Campbell.

în 2001, Caria Bruni debutează în 
muzică scriind texte pentru cântărețul 
francez Julien Clerc pentru albumul "Si 
j'etais elle". Apărut la sfârșitul anului 
2002, primul ei album, intitulat 
"Quelqu'un m'a dit", a avut imediat un 
succes considerabil la public și la 
critică, vânzându-se în 1,2 milioane de 
exemplare în Franța și 800.000 în 
străinătate.

Al doilea album, "No promises", 
apărut la începutul anului 2007 și care 
conține melodii pe versuri ale unor 
poeți anglosaxoni, nu a avut același 
succes.

în ianuarie 2008, fostul manechin 
devine Prima Doamnă a Franței, la trei 
luni și jumătate după anunțul divorțului 
dintre Nicolas Sarkozy și fosta lui soție, 
Cecilia.

http://www.9xtiusivavant.ro
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Pe medicamente românul scoate din buzunar circa 100 euro pe an 
în comparație cu media în Europa, care e de 430 euro.

Peste 360.000 de români au plecat la muncă în străinătate în 2009
Cei mai multi dintre românii>

care au plecat, anul acesta, 
să muncească în străinătate

Sistemul de sănătate românesc intră în colaps
Sistemul de sănătate din Româ
nia se află în cădere liberă. Cel 
puțin așa arată statisticile mon
diale privind evoluția sau, mai 
bine spus, involuția din acest 
sector. In ultimul an, România 
a reușit să coboare pe penulti
mul loc din țările europene la 
performanța din sănătate.

Pe lângă problemele deja cunos
cute, legate de numărul insuficient de

medici sau de spitalele fără dotări, 
România pică testul și la alte capitole. 
Pe medicamente românul scoate din 
buzunar circa 100 euro pe an în 
comparație cu media în Europa, care 
e de 430 euro.

O sumă mică dacă ne uităm la 
numărul mare de îmbolnăviri pe care 
îl înregistrează țara noastră. Expcrții 
SAR avertizează că, în curând, 
românii nu vor mai avea de unde să 
cumpere medicamente. Și asta 
deoarece 10% dintre farmacii sunt în

pragul falimentului după ce au fost 
date în judecată pentru neplata fac
turilor.

Situația e și mai rea la sate. 
Jumătate din farmaciile din mediul 
rural se vor închide până când își vor 
primi banii de la casele de asigurări.

Nici Ia capitolul finanțare nu 
stăm mai bine. Aici ne putem com
para cu Madagascar, care are același 
procent din P1B pentru sănătate ca 
noi. Mai prost stau Bangladeshul și 
Mauritania, iar mai bine - Burundi.

Un olandez a fost prins 
vânzând droguri în Pitești
Un cetățean olandez a fost 
reținut pe bază de ordonanță 
de polițiștii Brigăzii de Com
baterea Criminalității Orga
nizate Pitești, după ce a fost 
prins în flagrant în timp ce 

s-au angajat în agricultură, 
hoteluri, restaurante sau în 
domeniul medical, potrivit 

încerca să vândă două kilo
grame de marijuana și câ
teva sute de grame de 
ecstasy, în valoare de 15.000 
de euro.

datelor furnizate de firmele 
de recrutare și de Agenția 
Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (ANOFM).

Cele mai multe locuri de muncă 
obținute de români sunt pe perioadă 
determinată, de două până la patru 
luni. Cu toate "acestea, au fost 
încheiate și contracte pe intervale 
mai lungi de timp sau pe perioadă 
nedeterminată. Spre deosebire de 
anii trecuți, țările preferate de 
români în acest an sunt Germania, 
Franța sau Danemarca. Veniturile 
obținute în străinătate nu diferă față

Olandezul era filat de ofițerii 
Brigăzii de Combaterea 
Criminalității Organizate Pitești 
de aproape un an, iar pe baza pro
belor - s-a stabilit că el îi 
aproviziona cu droguri pe cei 

patru tineri din Mioveni, 
arestați în urmă cu o lună. 
Cetățeanul olandez va fi 
prezentat cu propunere de 
arestare preventivă la Tri
bunalul Argeș pentru 
infracțiunea de trafic de 
droguri. Cei patru tineri din 
orașul argeșcan Mioveni 
reținuți pe data de 21 oc
tombrie de polițiștii Brigăzii 
de Combaterea
Criminalității Organizate 
Pitești sub acuzația de trafic 
de droguri se aprovizionau 
cu stupefiante din Olanda.

Acțiunea de destruc- 
turare a rețelei de traficanți 
de droguri a început în luna 
mai 2009. Primii doi membri 
au fost prinși de polițiștii 
Serviciului Antidrog din 
cadrul BCCO Pitești abia la 
sfârșitul lunii septembrie, iar 
ceilalți doi, considerați și 
dcalearii principali, au fost 
reținuți pe 20 octombrie. 

de cele de anul trecut. în funcție de 
postul ocupat, dar și de experiență, 
românii pot câștiga până la 8.700 de 
euro lunar.

Specialiștii în resurse umane 
spun că principalele motive care 
determină exodul românilor sunt 
pierderea locului de muncă, lipsa 
unui venit care să le asigure un trai 
decent sau dorința de a câștiga mai 
bine.

Conform datelor furnizate de 
ANOFM, numărul românilor plecați 
la muncă în străinătate, înregistrați 
de agenție, s-a dublat față de anul 
trecut, depășind astfel 100.000 de

FMI extinde
la 600 miliarde de dolari 
fondul de creditare 
pentru perioada de criză
Membrii unui fond de cre
ditare pentru perioadele de 
criză financiară al Fondu
lui Monetar Internațional 
(FMI) au decis extinderea 
facilității cu 100 de mi
liarde de dolari, la 600 de 
miliarde de dolari, îmbu
nătățirea flexibilității pro
gramului și cooptarea de 
noi participanți.

Cei 26 de membri ai fondul 
de creditare New Arrangements 
to Borrow (NAB) au decis ma
jorarea numărului de 
participanți, urmând să aleagă 
dintr-o serie de 13 state. Con
ducerea FMI va lua o decizie 
formală legată de extinderea 
facilității în următoarele 
săptămâni. "Acordul privind ex
tinderea NAB marchează un 
moment important pentru FMI, 
care va îmbunătăți eficiența 
instituției în a lupta contra crizei 
și va consolida arhitectura sis
temului financiar internațional", 

persoane. Prin agenția de stat, 
românii au două posibilități de a 
pleca în străinătate, fie prin acor
durile bilaterale, pe care România 
le-a semnat cu țările europene, fie 
prin rețeaua de recrutare on-line 
EURES. Astfel, dacă în 2008 peste 
52.600 de persoane au plecat prin 
ANOFM, în 2009, numărul acestora 
a depășit 101.500 de persoane, din
tre care aproape 1.000 prin rețeaua 
EURES.

Peste trei sferturi dintre acestea 
au plecat în Germania, angajându-se 
în agricultură cu contracte cuprinse 
între o lună și trei ani.

a declarat directorul general al 
FMI, Dominique Strauss-Kahn, 
în acest an, pentru prima dată, 
state cu economie emergentă 
precum China, Rusia, India și 
Brazilia au contribuit la 
finanțarea facilității de creditare. 
Aceste țări au indicat, însă, că 
participările viitoare vor fi 
condiționate de creșterea rolului 
pe care îl au în gestionarea FMI. 
Statele emergente vor, de aseme
nea, o putere de decizie mai 
mare în legătură cu modul în 
care resursele NAB sunt uti
lizate. "Actualii participanți și 
cei potențiali au fost de acord să 
lucreze rapid pentru a lua 
măsurile necesare pentru 
îmbunătățirea NAB cât mai 
curând posibil", a declarat 
președintele fondului, Daisuke 
Kotegawa.

Liderii G20 s-au angajat în 
aprilie să majoreze cu până la 
250 de miliarde de dolari, la 500 
de miliarde dc dolari, contribuția 
la resursele facilității de cred
itare.
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Aproximativ 68.000 de militari americani sunt staționați în Afganistan, 
alături de 42.000 de alte naționalități. Obama a declarat marți că își va face 
cunoscută "în curând" decizia privind trimiterea de noi trupe.

din cauza unui incendiu
O centrală nucleară din Marea Britanie a fost închisă

entrala nucleară Dungeness B, situată în sud
atul Marii Britanii, a fost închisă marți din 
iuza unui incendiu de mici proporții produs 
itt-o clădire anexă, care "nu prezintă niciun 
rricol pentru public ", a anunțat compania 
ire gestionează complexul.

Pompierii au stins incendiul din centrala de la Romney 
arsh, din districtul Kent, după ce personalul a dat alarma 
noaptea de luni spre marți, cu puțin timp înainte de miezul 
ipții, a declarat un responsabil al pompierilor.

"Nu există niciun pericol pentru public și nu s-a înreg

istrat nicio scurgere radioactivă", a precizat un purtător de 
cuvânt din domeniul energiei.

A fost demarată o anchetă pentru stabilirea cauzelor in
cendiului care a fost stins marți, la ora locală’2.00 (4.00, ora 
României), a adăugat un responsabil din cadrul corpului 
pompierilor.

Centrala are două reactoare, dintre care unul era oprit 
pentru mentenanță în momentul în care a fost anunțată pro
ducerea incendiului.

Centrala nu produce electricitate pentru rețeaua 
națională, dar este capabilă să asigure energie pentru 1,5 mil
ioane de locuitori.
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Iranul cere garanții „obiective” 
pentru schimbul de combustibil nuclear
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Oficialii iranieni au anunțat că 
țara lor nu se opune trimiterii 
în străinătate a uraniului slab 
îmbogățit, dar cere "garanții 
obiective"pentru schimbul de 
combustibil nuclear.

Purtătorul de cuvânt al ministeru
lui de Externe, Ramin Mehmanparast, 
a arătat că cere garanții de 100 procente 
că va primi combustibil nuclear pentru 

reactorul său din Teheran. Afirmațiile 
au fost susținute și de negociatorul nu
clear șef iranian și secretar al Consiliu
lui Național Suprem de Securitate, 
Saeed Jalili. "Dacă nu sunt oferite 
garanțiile necesare, Iran va avea alte 
opțiuni", arăta Jalili, care a mai adăugat 
că dacă unele state nu oferă com
bustibilul nuclear aceasta se va adăuga 
neîncrederii iraniene.

El consideră că oferirea de com
bustibil pentru reactorul nucțear al 

Teheranului nu este o chestiune politică 
și nu are nimic de-a face cu discuțiile 
cu cele șase puteri, ci doar o chestiune 
de afaceri. Iranului i se cere să răspundă 
urgent la. acordul garantat de Agenția 
Internațională pentru Energie Atomică. 
Conform acestuia, Teheran ar trebui să 
livreze circa 70 procente din uraniul 
slab îmbogățit, care va fi procesat ulte
rior în Rusia și Franța înainte de a fi re- 
tumat drept combustibil pentru 
reactorul din Teheran.

>UA păstrează secret codul de soft
>entru avioanele F-35
ațele Unite vor păstra 
•ontrolul " asupra codului 
software ce controlează 

; 'anele militare invizibile 
oause de Lockheed Martin 
trp, F-35, în pofida cereri- 
’• țărilor partenere, a 
unțat un oficial al Penta- 
nuluL

Accesul la tehnologie a fost 
cerut public de Marea Britanie, 
care a amenințat că renunță să 
cumpere 138 de aparate F-35 dacă 
nu poate să le întrețină și 
îmbunătățească fără implicare 
SUA. Nici o altă țară nu va primi 
codul sursă, cheia, la creierul elec
tronic al avionului, arăta Jon 
Schreiber, care conduce progra
mul de relații externe al Pen

tagonului. "Aceasta implică pe 
toată lumea," sublinia acesta, re
cunoscând că măsura nu este 
foarte populară printre cele opt 
state care au participat la dez
voltarea și cofinanțarea F35- 
Marea Britanie, Italia, Olanda, 
Turcia, Canada, Australia, Dane
marca și Norvegia. F35 este în 
primele etape de producție. Este 
menit să scape detecției radar și să 

treacă rapid de la misi
uni aer-sol la unele aer- 
aer, în zbor, 
caracteristici ce depind 
mult de codul de soft
ware de 8 milioane de 
linii. Schreiber a de
clarat că SUA a răspuns 
cererilor partenerilor, 
oferind modalități de 
upgradare a F-35 fără 
cheile de software. 
Marea Britanie a oferit 
2 miliarde de dolari 
pentru dezvoltarea F- 
35. Lockheed, furni
zorul numărul unu 
pentru Pentagon, 
dorește să vândă circa 
4500 de aparate F-35 la 
nivel mondial. SUA*va 
aloca 300 miliarde în 
următorii 25 de ani pen
tru un total de 2.443 de 
modele F-35, cea mai 
scumpă achiziție.

1
NATO va suplimenta 
efectivele din Afganistan 
dacă Obama trimite noi trupe

Armata americană speră că aliațu din cadrul NATO vor de
cide la rândul lor să trimită noi trupe în Afganistan, dacă 
președintele Barack Obama alege să suplimenteze contingen
tul american din această țară. "Este clar că dacă președintele 
decide să trimită forțe suplimentare în Afganistan, va exista o 
așteptare ca aliații noștri să angajeze de asemenea forțe noi", 
a declarat, în timpul unei conferințe de presă, purtătorul de 
cuvânt al Pentagonului, Geoff MorrelL

în cursul ultimilor trei ani, trupele trimise de americani au fost ur
mate în mod constant de noi trupe trimise de aliații lor din NATO, a 
remarcat Morrell. Aproximativ 68.000 de militari americani sunt 
staționați în Afganistan, alături de 42.000 de alte naționalități. Obama 
a declarat marți că își va face cunoscută "în curând" decizia privind 
trimiterea de noi trupe, după fmâlizarea, luni, a unor consultări inten
sive pe această temă, ce au durat trei luni. Președintele american a 
adăugat că va discuta despre "obligațiile" lor cu partenerii Statelor 
Unite, care arată reticență față de o implicare mai mare.

i
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Simon a ... Dlcțonar: Reni, Ete

Carieră ...
? (...) Delicat

Două blonde discută la o terasă.
Somat- îl vezi pe tipul cu Trabant?

- Eu l-am făcut cu Trabant.

- Cum așa?

înainte

Uscățivi Adunare

Abia!

Acesta

A da foc

Cărare 
în parc

Vitrina 
cu trofeeA pierde 

vremea

Trăsură 
ușoara 
Atacă în 

valuri

Zonă de 
vegetație

(Continuați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

Uscăciuni 
Elan!

Dicționar: Cea, Etravă, Brec, Cnut, Aida.

Bir!

Din nou

Trasa la 
mal

ș.a.m.d.
A face 
schi

cu daca 
Pustă!

A scăpa
Cotă 

medie!

înainte
Șmecher

în vest!

Cant!

Cântec 
solemn
Opusă!

Mereu pe 
drumuri
Fir textil

Gust 
neplăcut

Ima
culată

Lucru 
cu cap!
Noroi

Bici

Excla
mație 
Iute în 

mișcări

Nu mai 
mult

In careu!
Izvor 
cald 
Lina

•n fire!

Vârf

Nivel

Introduceți In grila de mai sus următoamto cuvinte 
AL, ALAMĂ, AMA. AMARAT, AMARĂ, 

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

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

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

Petru ARDELEAN - ARAI

Viorel Naghi - Vladimiresci

2 6 7 8 5 1
7 6 4

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

3 5 9 8 2
6 7 1 2 3 9

5 6 9 1 2
1 2 3 8 7 5



Publicitate 11
___________ - Joi, 26 noiembrie 2009

Glasul publicitate
<> Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

Mică publicitate

Garsonierei»» rtamente

Vând garsonieră, pe Mărăști, lângă Poliția nouă. Preț: 28.000 curo ne
gociabil, sau dau la schimb cu apartament cu 2 camere. Fără interme
diari. Tel: 0748.205.586, 0762.836 403.

Vând apartament cu trei camere, la parter, recondiționat, în stare im
pecabilă, cu pivniță plus garaj foarte, foarte marc (la casă), ocupabil 
imediat (cu actele pornite pentru vânzare). Zonă foarte liniștită, situat 
în zona B a Devei, S- 80 mp, plus garaj și curte comună. Rog seriozi
tate. Preț 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0743.011 .Tjl.

Vând apartament din cărămidă, 3 camere, parter (la casă), contorizat 
și pavat în totalitate, semidecomandat, îmbunătățit (faianță, gresie, par
chet laminat, anifonat, tavan fals modem,cu spoturi, zugrăvit de cali
tate, ușă metalică), cu intrare din curte comună, zonă deosebit de 
liniștită, ocupabil imediat.. Sunt persoană fizică. Preț 40.000 de euro, 
negociabil. Ofer și rog seriozitate. Tel. 0743.011.772.

Vând apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în to
talitate, localitatea Simcria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Neptun, 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

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

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

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

Evaluator riscuri securitatea și sănătatea muncii, inspector protecția muncii, 
cadru tehnic PS1, execut toate activitățile pe 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.

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.

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

Vând un set dc 3 bucăți sfeșnice dc 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 de : consultanță financiară și 
comercială; înființări societăți comerciale 1.1, I.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet și contabil, 
salariu atractiv

Vând țuică prună din zona Hațeg, 32 dc grade, 7 ani vechime, 10 lei/litru.
Tel. 0723.757.434; 0254.260.909.

Vând minibus Volkswagen, 8*1 diesel,an de fabricație 1990, stare 
tună, sunt persoană fizică. Preț 2000 euro. Tel. 0728.308.583.
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Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 
Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon 

0254.234.448.

Vând/schimb Renault Megan 1,9 dci, an fabricație 2001, break, cu- 
oare roșie, 150.000 km, full option, taxe la zi, preț 4.500 euro, nego- 
:iabil. Tel. 0254.262.17, 0722.733.844.

Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
lirbag, radio/cd, scrvodirccțic, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
:uro, negociabil. Telefon: 0723.893.599 între orele 11:00 și 20:00. 
)fer și rog seriozitate.

/ând-schimb Skoda Octavia Ambiente break, albă 1,9 TD1, an fa- 
iricațic 2003, 118.000 km, full options, taxe la zi, unic proprietar.
>rcț 8.000 curo, negociabil. Tel. 0720.880.751; 0254.260.909

/ând două pompe de injecție pentru „Tractor U650”, zece pentru 
ARO”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

/ând Renault Meganc, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, 
ull options, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
254.262.717.

I ocorH#e»nii n câ

reparator și vânzător kebab și shaorma. Posibilitate de navetă Deva, 
unedoara, Orăștic. Tel: 0740.247.383.

S.C. EUROSCALA S.R.L. declară pierdut 
Certificatul Constatator pentru punctul de lucru 
„Piața Agroalimentară Deva, spațiul nr. 56”, sit
uat pe strada Ion Creangă nr. 60, jud. Hune
doara.

Se declară nul.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

12 luni - 108 Iei
Bonus: ____________________

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la ale
gere: spațiu publicitar alb-ncgru, dimensiunea 1/8 sau 10 anun
țuri de mică publicitate;

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

- pentru 10 abonamente pc 12 luni se oferă gratuit spa
țiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri dc mică publici
tate (spațiul publicitar este alocat în funcție dc solicitările 
beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
TeL 0771.677.031, 0730.549.659.

Z*

V

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI 
HUNEDOARA și S.C. FERM A AGRODACO S.R.L., titu
lar al proiectului, anunță depunerea documentației tehnice 
în vederea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul 
„CONSTRUIRE FERMĂ VACI” situat în comuna Șoi- 
muș, sat Bălata, FN, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, 
din Deva, Str. A. Vlaicu, nr. 25, de luni până joi (orele 8- 
14).

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

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
► Deva, Cale* Zarandahii 1 5<I (UNT)

(Ieșire* spre Si meri*, l*ng* Vnlvo)

SPĂLĂTORIE AUTO
Facem contracic 
pentru firme cu 
REDUCERE 

DE 20%
Vă oferim.:
• PERSONAL

CALIFICAT angajAm personal
a QHl I î*t*i I ’ program de lucru 8 ore

Z 41 * - 600
SPECIFICE . c.rte tfetmmcă

• CALITATE
Prestăm servfcl curațenl'
* persoane fizice
* persone jurftice

CI icni ii fideli primesc, 
pc bază dc bon,
LA 7SPĂLĂRI 

ț UNA GRATIS

Program de funcționare:

Zîlflk 0730-2030
Duminicii: 09.011-1 J.IM

Telefon: 0761 - 9~3.94l

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei

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

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0771.677.031, 0730.549.659.

I

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)

«
Nume....................................... Prenume.....................................
Strada............................................. Nr...... Bl.............. Sc...........
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. Mă
răști, 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.

Tarife : Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.

http://www.consultinganka.ro


Antrenorul Dan Petrescu a fost desemnat de cotidianul As "vedeta meciului" 
Unirea Urziceni - FC Sevilla, scor 1-0, din etapa a l-a a grupei (1 
a Ligii Campionilor, în timp ce Ricardo Miaua a fost "durul" partidei.

Sport
Joi, 26 noiembrie 2009

Unirea Urziceni s-a calificat
in pnmavara europeana• w

Echipa Unirea Urziceni a 
învins, marți, pe teren pro
priu, cu scorul de 1-0 (1-0), 
formația spaniolă FC Se
villa, într-un meci din etapa 
a V-a a grupei G a Ligii 
Campionilor și și-a asigurat 
prezența în primăvara euro
peană. Unicul gol al întâlni
rii a fost înscris de 
Dragutinovici, în minutul 
45, în proprie poartă.

în minutul 45, Brandan a exe
cutat o lovitură liberă în interiorul 
careului formației din Sevilla, iar 
fundașul Dragutinovici a trimis cu 
capul, de la zece metri, în propria 
poartă. în urma acestui succes, 
Unirea Urziceni a devenit prima 
echipă românească care a obținut 
două victorii în grupele Ligii Cam
pionilor.

Antrenorul Dan Petrescu a fost 
desemnat de cotidianul As "vedeta 
meciului" Unirea Urziceni - FC

Sevilla, scor 1 -0, din etapa a V-a a 
grupei G a Ligii Campionilor, în 
timp ce Ricardo Vilana a fost 
"durul" partidei. "Dan Petrescu a 
reușit să-și facă echipa să-și ex
prime posibilitățile la maxim. 
Unirea are nevoie doar de remiză la 
Stuttgart", scrie As despre "vedeta 
meciului" de marți seară. "Durul 
meciului", Ricardo Vilana, "și-a 
marcat teritoriul cu intrări dure în 
primele minute. A primit un 
cartonaș galben".

Bute: “Lumea va vedea în meciul cu Andrade un nou Lucian Bute”

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

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

Campionul mondial la ca
tegoria supermijlocie, Lu
cian Bute, care a efectuat, 
marți, un antrenament cu 
public la Quebec, alături de 
mexicanul Librado An
drade, a declarat că aș
teaptă cu nerăbdare meciul 
de sâmbătă, în care specta
torii vor vedea un "nou Lu
cian Bute", informează 
presa canadiană.

Potrivit site-ul rds.ca, Bute 
s-a străduit să risipească în
doielile, marți, în timpul antrena
mentului cu public pe care l-a 
avut la Quebec, la întoarcerea 
dintr-un stagiu de pregătire de 57, 
de zile efectuat în Florida. 
"Pugilistul român a transpirat 
abundent și a lovit cu putere 
mănușile antrenorului său, 
Stephane Larouche, în timp ce 
Librado Andrade s-a limitat la a 
efectua doar câteva exerciții 
ușoare", scrie sursa citată.

După antrenament, la care 
au asistat aproximativ 1.000 de 
persoane, Lucian Bute a precizat 
că ceea ce s-a întâmplat în finalul 

primei partide cu Andrade, când 
a a fost trimis la podea în ultima 
rundă, a fost "doar un accident". 
"Știu că toată lumea așteaptă 
această luptă, și eu la fel, 
deoarece vreau să rezolv această 
afacere cu Andrade. Sâmbătă 
seară, toată lumea va spune că a 
văzut un nou Lucian Bute»", a 
spus Bute.

La rândul său, Andrade a de
clarat că sâmbătă va lupta pentru 
a-și realiza visul de a deveni 
campion mondial. "Lucian este 
un pugilist bun, dar am demon
strat deja la ce ne putem aștepta. 
El are mai multe de demonstrat 
decât mine", a spus pugilistul 
mexican.

Antrenorul lui Andrade, 
Howard Grant, a fost mai dur în 
declarații, apreciind că își 
dorește ca elevul său "să-i facă 
rău, să-l pulverizeze" pe Bute. 
"La primul meci, Librado i-a 
arătat prea mult respect campi
onului. Nu vorbim despre o 
competiție de patinaj artisitic 
aici, este un meci de box. Nu 
vreau numai un KO, vreau ca Li
brado să-i facă rău, să-1 
pedepsească, să-l bată până în 

lasă lat, să-l pulverizeze", a spus 
Grant. Sursa citată mai scrie că 
pugilistul român are aproximativ 
două kilograme în plus față de 
greutatea categoriei, pe care 
buie să le piardă până la cântarul 
oficial.
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Bute și Andrade s-au întâlnii 
în 24 octombrie 2008, în Beli 
Centre din Montreal, când Bute 
a dominat 11 runde, însă a fosi 
trimis la podea în cea de-a 12-î 
(și ultima), iar arbitrul a încheia 
lupta când românul s-a ridicat 
Astfel, Bute și-a apărat pentru z 
doua oară centura mondială, im 
punându-se la puncte.

Andrade a afirmat, imedia 
după meci, că arbitrul l-a fa 
vorizat pe Bute, încetând să nu 
mere atunci când românul se 
la podea.

Presa canadiană a scris, to 
în acea perioadă, că arbitrul ; 
numărat prea încet și românul; 
fost salvat de gongul final. Lu 
cian Bute va încerca să-ș 
păstreze centura de campioi 
mondial IBF la categoria super 
mijlocie, împotriva lui Andrade 
la 28 noiembrie, în Quebec.

mailto:euroscala@yahoo.com

