
Remus Balint este cetățean 
de onoare al municipiului 
Hunedoara
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Cazuri noi de gripă nouă 
în județul Hunedoara

încă o școală a fost închisă pe motiv că au fost semnalate 
cinci cazuri de gripă nouă. Hunedoara este în topul județelor 
în care au fost semnalate cazuri de gripă porcină.
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România de ziua ei a avut parte 
de multe pomeni și de o procesiune 
ca de înmormântare ►>p"11-3

Din cuprins

OPedofil prins 
în flagrant Q pag. 4

Delia e înșelată 
de iubit Q pag. 7

Contrabandă cu 12.500 
de pachete de țigări
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Prefectura vine în sprijinul 
producătorilor agricoli din județ

La sediul Prefecturii Județului Hunedoara a 
avut loc ședința Colegiului Prefectural, al cărui 
principală temă a constituit-o informarea privind 
modul de derulare a formelor de sprijin financiar 
pentru producătorii agricoli din județ. Analiza a 
avut în vedere principalele surse de finanțare a pro
iectelor producătorilor agricoli din județ în acest an.
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► Editorial
de Andreea Demian

La multi ani, 
(România) 
Timișoara!

Dacă Mircea Geoană, Crin Antonescu și 
Ghiță Ciuhandu credeau că nesimțirea nu va fi ta
xată la Timișoara, s-au înșelat amarnic. Același 
oraș care în urmă cu 20 de ani s-a ridicat împotriva 
comunismului a reînviat. Exponenți cei mai de 
seamă a noului val de comuniști au avut nerușina

rea să insulte morții Timișoarei parafând în Orașul 
Martir o monstruoasă coaliție menită să întoarcă 
România cu 20 de ani în urmă. Timișorenii au 
văzut ceva mai departe de Mircea Geoană. Timi
șorenii l-au văzut pe Ion Iliescu în spatele “prostă
nacului”. I-au văzut pe Hrebenciuc și Vanghelie, 
pe Patriciu, Vântu și Voiculescu. Și dacă cineva 
poate să păcălească întreaga Românie, Timișoara 
nu poate fi păcălită. Am asistat cu toții duminică la 
întoarcerea României în anii ’90, când Iliescu și ne- 
ocomuniștii lui dădeau ora exactă de la București. 
La ce ne folosește dezvoltarea fără precedent a mij
loacelor de informare în masă audio-vizuale dacă 
despre demonstrația anticomunistă de ieri din Ti
mișoara s-a vorbit la fel ca despre demonstrația din 
Piața Universității din București? Am aflat la tele- 
viziunile patronate de Vântu și Voiculescu că în Ti
mișoara un grup de golani plătiți de PDL au ieșit 
în stradă să creeze dezordine. în realitate nici un 
partid din țară nu ar fi fost capabil să mobilizeze 
atâta lume câtă a ieșit în Timișoara să-i contest pe

neo-comuniști. Cât tupeu trebuie să aibă Ghiță Ciu
handu să declare că seniorul Comeliu Coposu și- 
ar fi dorit această alianță? Un așa-zis țărănist, cu 
creierii atrofiați de cele patru mandate în fruntea 
Timișoarei n reușit să lovească în memoria Senio
rului, Evident, Comeliu Coposu nu ar fi putut ac
cepta o alianță cu Ion Iliescu și ciracii săi 
comuniști. Timișoara a demonstrat încă odată că 
este orașul care nu acceptă compromisul și cu atât 
mai puțin comunismul. întreg Ardealul și Banatul 
(mai puțin județul Hunedoara) s-au ridicat împo
triva ciumei roșii și a exponehților acesteia, Mircea 
Geoană, Ion Iliescu, Viorel Hrebenciuc și mai nou 
trădătorii mișcării anticomuniste Crin Antonescu și 
Ghiță Ciuhandu. Rezultatele primului tur al alege
rilor au demonstrat acest lucru. Sper să de-a Dum
nezeu românilor mintea cea de pe urmă, să nu se 
lase influențați de manipulările mediatice și după 
20 de ani să păstreze în suflet lozinca strigată de 
eroii bănățeni: Azi în Timișoara, mâine în toată 
tara!
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Prognoza meteo în județul Hunedoara
*=»> Horoscopul zilei
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► PROGNOZA METEO

Brioșe
cu salam

Ingrediente:
300 g salam, 250 g făină, 1/4 
varză albă, 1 morcov, 1/4 țelină, 
300 g cașcaval, 3 ouă, 200 ml 
ulei, 150 ml lapte, 100 g parme
zan, 1/2 pliculeț praf de copt, 
sare, piper, «pătrunjel, cartofi, 
mărar.

Mod de preparare:
Salamul se curăță de folia 

protectoare, se taie în felii sub
țiri și se ține la rece. Țelina și 
morcovul se curăță de coajă, se 
spală și se dau pe răzătoarea cu 
ochiuri mici.

Varza se spală, se scurge de 
apă și se taie în fâșii subțiri. 
Cașcavalul se taie în cubulețe, 
iar parmezanul se dă pe răză
toarea cu ochiuri mici.

Ouăle se mixează până când 
își dublează volumul, se adaugă 
laptele, uleiul de floarea-soare- 
lui, sarea și piperul.

Se presară făina cernută, 
amestecată cu praful de copt, se 
mixează, apoi se adaugă 
legumele rase și varza tăiată. Se 
pun feliile de salam, 
parmezanul și cubulețele de 
cașcaval.

Se adaugă pătrunjelul tocat 
și se amestecă bine cu o lin
gură.

Se pune compoziția în 
forme de brioșe unse cu ulei, se 
introduc în cuptor și se coc timp 
de 25-30 de minute la foc 
mediu spre iute.

în compoziție se mai pot 
adăuga cubulețe de cartofi fierți 
și mărar tocat.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhațpi

► DN 7 - DJ 687 Cristur - 
Hunedoara

► DN 7 Simeria - Spini

► DN 7 Orăștie - Halta Geoagiu

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN*7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Burjuc - Zam

► Uricani pe DN 66A

ZIUA
MIN MAX

Deva: 9 13

Petroșani: 8 11

Hunedoara: 8 13

Hațeg: 8 12

Brad: 8 13

Orăștie: 9 13

J

► HOROSCOP
Te arunci în. niște aventuri amoroase care te fac să renunți la lo

gica ta obișnuită, pentru că ai parte de distracție. Atâta timp cât nu 
are nimeni ceva de pierdut, totul decurge bine. In activitatea profe
sională însă trebuie să dai dovadă de mai multă prudență, dacă ți 
se cere să te angajezi în niște proiecte cu cerințe foarte mari.

Este posibil să ai parte de surprize neplăcute legate de bani, așa 
că este bine să te uiți în jurul tău pentru a nu rata vreo șansă apă- 

yT'r} rută. Alege un regim alimentar care să-fi redea tonusul și dinamis- 
''•/ mul, astfel încât să-ți mărești imunitatea.

întâmpini dificultăți cu părinții, care au unele probleme de sănă
tate. Singura metoda de a trece cu bine peste toate acestea este să 
fii răbdător și să-ți păstrezi calmul. Prietenii te solicită, dar nu 
prea ai chef de distracție. Cu toate acestea, ți-ar face bine să te 
distrezi puțin. *

Se poate să se ivească în calea ta o dragoste din trecut, care să-ți 
facă inima să bată cu putere. Racii singuri privesc cu tristețe cu
plurile, dorindu-și să aibă și ei pe cineva aproape. In cazul în care 
tonusul tău lasă de dorit, odihnește-te și eventual ține un regim, 
sau cel puțin mănâncă sănătos.

Leii trebuie să fie foarte prudenți pe plan profesional. Dacă ai de 
luat o decizie importantă legată de serviciu sau de o achiziție ma
joră, amână pe altă zi. Ai un tonus foarte ridicat și te simți în cea 
mai bună formă, ceea ce te va împinge să-ți consumi întreaga ener
gie. Menajează-te, pe cât posibil.

Fecioarele implicate într-o reacție trebuie să aibă grijă să nu 
provoace gelozia partenerului. în schimb, ai o perioadă foarte 
bună pe plan financiar, pentru că veniturile se ameliorează. Gă
sește o cale să te relaxezi și să scapi de senzațiile de frică fără un 
obiect clar.

► Bancurile zilei
© © ©

Ardeleanul la școală îi spune profe
sorului că el vrea să învețe ebraica. Pro
fesorul:

- De ce tocmai ebraica?
- Păi când am să mor și am să ajung 

în Rai, să pot vorbi cu Dumnezeu.
- Și dacă ai să ajungi în Iad?
- Păi română știu bine!

© © ©

Vine soțul acasă și-și întreabă ne

vasta:
- Ce ai face dacă aș câștiga la Loto?
- Aș lua jumătate și te-aș părăsi, răs

punde soția.
- Perfect, spune soțul. Am câștigat 

12 dolari. Ia 6 și dispari!

© © ©

O planetă trece pe lângă planeta Pă
mânt și o întreabă: Ce mai faci, soro? 
Nu te-anx văzut de milioane de ani!

- Nu prea bine... Știi... mi-au ieșit 
Homo Sapiens...
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Cu dragostea pare că nimic nu merge bine, însă nu va fi așa 
mereu. Profită de această perioadă monotonă pentru a te gândi se
rios la ceea ce-ți dorești cu adevărat. Ai noroc la bani, tranzacțiile 
îți reușesc de minune și poți chiar să faci avere.

In relațiile sentimentale evită să amesteci problemele legate de 
M bani. în societate dai dovadă de un amor-propriu exagerat, iar cei 

din jur nu vor aprecia acest comportament, mai ales dacă vezi și 
lucrurile în negru. Cineva se poate să-ți facă o vizită pentru a dis
cuta despre un proiect comun.

Peștii care sunt într-un cuplu se bucură de o zi plină de fericire, 
tandrețe și drăgălășenie, mai ales dacă partenerul are aceeași 
zodie. In privința banilor, evită influențele din partea familiei, care 
ar putea să-ți dea sfaturi greșite. La nevoie, consultă un specialist.

In dragoste simți nevoia de o aventură nouă și incitantă. Cuplu
rile pot evita o eventuală ruptură dacă sunt dispuse să facă conce
sii. Ai o relație foarte bună cu cei mici, față de care joci un rol de 
părinte sau educator. Ești afectuos și generos când te înconjori de
copii.

Dacă întâlnești astăzi unele comportamente ostile în jur, nu te 
lăsa sensibilizat. Curând lucrurile vor lua o întorsătură favorabilă. 
Nativii care au o criză în familie vor ajunge la niște soluții. Relația 
cu părinții este foarte importantă pentru că și aceștia au un cuvânt 
de spus și, în plus, pot da un sfat bun.

Dacă încă nu ai pe nimeni, astăzi astrele ar putea să-ți faciliteze 
o întâlnire importantă. Chiar dacă îți stă în fire să analizezi bine 
înainte de a face vreun pas, de data asta mergi la sigur. Se poate s 
ai unele probleme cu stomacul, așa că ar fi bine să mănânci cât 
mai ușor și să te bazezi pe efectele benefice ale mentei și florii de 
portocal.

- Nu te îngrijora, o să treacă! Am 
avut și eu!

© © ©

- Bulă, ce ai vrea să îți scrie pe 
cruce, după ce mori?

- Ceva simplu și concis.
- Ca de exemplu?
- Vin imediat!

© © ©

Fetele din ziua de azi în liceu învață 
doar două litere și două cifre: A4 și X5,

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

începând cu facultatea învață încă două 
cifre și o literă: Q7 și X6.

Din cauza crizei financiare, înce
pând cu anul universitar 2009-2010, se 
va schimba programa la facultăți și se 
vor învăța alte patru litere: RATB.

© © ©

- De ce ești atât de supărat, amice, 
tot nu ți s-a întors nevasta acasă?

- S-a întors, de asta sunt supărat.

© © ©

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

0354 882100,
0354 882101

Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu - Telefon: 0722 - 393.897
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La Deva, Ziua Națională a fost sărbătorită „prin muncă ” de autorități și de partide 
care au depus câte o coroană de flori la troița de lângă catedrala ortodoxă 
din apropierea parcului de lângă cetatea Devei.

România de ziua ei a avut parte de multe pomeni 
și de o procesiune ca de înmormântare
Ziua Națională aduce din ce în 
ce mai mult între parastas și 
pomană. 1 Decembrie 2009, 
ziua națională a românilor, a 
fost o zi cinstită ca pe mort. Cu 
depuneri de coroane de flori, 
cu vorbe de bine — ca despre 
ntorți - și cu pomeni electorale 
pentru plebei. Singura bucurie 
autentică a românilor de ziua 
lor a fost aceea că li se îngă
duie să lipsească motivat de la 
serviciu.
O

Oficialități, la patru ace, au depus 
coroane de flori la troița de lângă Cate
drala „Sfântului Nicolae”, din Deva, 
într-o atmosferă deprimantă, ca la un 
mort fără rude și cu muți, foarte mulți, 
moștenitori. Spre deosebire de 
'opoarele lumii civilizate care se bu- 
ară de ziua lor că aparțin unei culturi, 

noi jelim strămoșii și înfulecăm 
ciolanul, fasolea și sarmalele date „de 
sufletul celor de se bat pentru elec

torale”.

Cântec fără voie 
bună

La Deva, Ziua Națională a fost 
sărbătorită „prin muncă” de autorități și 
de partide care au depus câte o coroană 
de flori la troița de lângă catedrala orto
doxă din apropierea parcului de lângă 
cetatea Devei. în continuarea mani
festărilor organizate în municipiul Deva 
cu ocazia Zilei Naționale a României, 
în fața Casei de Cultură „Drăgan 
Muntean” a avut loc un spectacol fol
cloric. Evenimentul a fost organizat de 
Primăria municipiului Deva. Din pă
cate pentru organizatori, devenii nu s- 
au înghesuit să participe, poate și din 
cauza vremii reci de afară.

Despre eroi 
și jertfa lor

Doar aproximativ 50 de persoane, 
cu tot cu reprezentanții administrației 

publice locale și cei ai mass-media, au 
urmărit strădania artiștilor de a mai 
încălzi atmosfera și a aminti celor 
prezenți că, la urma urmei, 1 Decem
brie este o sărbătoare - chiar Sărbă
toarea Națională a României. „Este o zi 
importantă, în primul rând pentru că 
este Ziua Națională a României, dar și 
pentru că este o dată apropiată de îm
plinirea a 20 de ani de la Revoluția din 
Decembrie. Cred că este o sărbătoare 
pe care ar trebui să o respectăm nu doar 
prin a avea o zi liberă. Ar trebui să 
depunem o floare în memoria eroilor 
neamului și pentru miile de necunoscuți 
care s-au jertfit pentru libertatea acestei 
țări”, ne-a declarat Simion Molnar, 
președintele Asociației Profesorilor de 
Istorie din România.

Merită pomenită și jertfa au
torităților publice locale care s-au stră
duit în mai toate centrele urbane ale 
județului să ofere românilor ceva de 
mâncare.

Irina Năst ase

La Spitalul din Brad căldura se dă cu program
Criza din sistemul sanitar 
afectează în ultima.vreme 
până și spitalele care au un 
management performant, 
cum este cazul Spitalului 
municipal din Brad.

Odată cu debutul anotimpului 
rece a început și furnizarea căldurii 
în clădirile spitalului și Dispensaru
lui policlinic din municipiu. Doar că 
prețul mare al agentului termic și in
suficiența fondurilor a condus la 
măsuri restrictive în furnizarea căi-’ 
durii impuse de conducerea unității 
sanitare.

Situația a fost mai gravă în ul
timele două săptămâni datorită unor 
defecțiuni la sistemul de distribuție 
a căldurii în spital. Traseul con

A

ductelor de alimentare a fost ur
mărit prin pereții clădirilor vechi de 
peste 100 de ani, până ce defecți
unea a fost localizată și remediată.

în acest moment agentul termic 
se furnizează câte șase ore pe zi, 
după program, trei ore dimineața și 
trei ore seara. în zilele cu tempera
turi exterioare mai scăzute progra
mul de încălzire se prelungește la 
12 ore. în timpul cât furnizarea 
agentului termic se oprește, căldura 
în saloane este menținută cu radia
toare electrice. Prin aceste măsuri 
conducerea încearcă să asigure 
funcționarea spitalului în condițiile 
financiare actuale.

„La întreaga capacitate de con
sum încălzirea spitalului ar necesita 
în jur de 600 de gigacalorii pe lună, 
ceea ce la prețul agentului termic 

însemnă circa 330 mii lei lunar, în 
condițiile în care prin contractul cu 
Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate primim suma de 150 mii 
lei pentru întregul capitol de cheltu
ieli materiale, care trebuie să 
cuprindă încălzirea, hrana, medica
mentele și materialele sanitare, tele
fonul și alte servicii. Mai mult decât 
atât, pentru trimestrul IV nu primim 
bani decât pentru salarii”, declară 
Florin Jurca, managerul spitalului 
brădean.

Prin măsurile restrictive chel
tuielile de încălzire s-au redus acum 
la doar 80 mii lei pe lună. Cu toate 
acestea, spitalul are în prezent da
torii de 300 mii lei din care 140 mii 
lei reprezintă plăți restante pentru 
încălzire pe anul 2009, iar restul da
torii către diverși furnizori de 
medicamente și materiale sanitare.

„Ne-am implicat în identifi
carea de soluții și în acest moment 
există un proiect aprobat pentru re
alizarea unei centrale proprii de 
încălzire bazată pe biomasă. Din pă
cate în ultimii doi ani nu s-au apro
bat fondurile necesare pentru 
investiții. Am reușit totuși în acest 
an să finalizăm reparația capitală la 
secția de pediatrie”, mai spune man
agerul Jurca. în urmă cu câteva zile 
la spitalul brădean s-a deplasat și 
conducerea Direcției de Sănătate 
Publică Hunedoara pentru a evalua 
situația creată.

Prin intermediul conducerii 
sanitare a județului a fost înaintat 
autorităților sanitare centrale un 
memoriu prin care se solicită sprijin 
pentru rezolvarea situației existente 
la spitalul din Brad. Situația n-ar fi 
fost atât de gravă dacă s-ar fi plătit 

toate sumele cuvenite pentru ser
viciile medicale asigurate de uni
tatea sanitară din Brad.

„Spitalul poate asigura asis
tență medicală pentru circa 8.000 de 
pacienți anual, dar în acest an s-a 
aprobat de către CJAS doar 60 % 
din acest plan. Și în acest an, ca și 
în anii precedenți am depășit planul 
atât la numărul de cazuri, cât și la 
complexitatea cazurilor rezolvate, 
astfel încât ar fi trebuit să mai 
primim încă 1,6 milioane lei, bani 
cu care am fi rezolvat și problema 
încălzirii. Avem două secții, respec
tiv cea de ginecologie și cea de 
ORL, care deservesc persoane ven
ite din tot județul și chiar din județul 
Arad”, afirmă directorul Florin 
Jurca.

Cătălin Rișcuța

Sfântului Prooroc Avacum
Sfântul prooroc Avacum era din seminția patriarhului Simeon, fe

ciorul lui Asafat, din părțile Iudeii, și pentru viața sa cea plină de fapte 
bune a primit de la Dumnezeu darul proorocirii. A trăit cu 600 de ani în
ainte de Hristos.

înainte de luarea în robie a poporului iudeu, Avacum a proorocit 
căderea Ierusalimului și pustiirea Templului și a plâns foarte mult văzând 
mai înainte nevoile ce aveau să vie asupra poporului. Iar când a venit 
Nabucodonosor împăratul haldeilor cu puterea sa asupra Ierusalimului, 
atunci Avacum a fugit in pământul ismailitenilor și a fost pribeag în pă
mânt străin. Dar după ce s-au întors haldeii in Babilon, ducând cu ei robi 
pe ișraelitenii găsiți în Ierusalim și în Egipt, s-a întors și Avacum în (arc^ 
sa arând pământul său și slujind secerătorilor în vremea secerișului. 
Odată el a făcut fiertură și a dumicat pâine în vas și a zis către cei din 
casă: "Eu mă duc departe și de voi zăbovi, voi să duceți pâine secerăto
rilor". Acestea zicând, a ieșit din casa și i s-a arătat îngerul Domnului 
pe cale și i-a zis: "Avacume, du prânzul pe care-l ai, lui Daniil în Babilon. 
în groapa cu lei". Și apucăndu-l îngerul Domnului de creștet l-a ridicat 

de părul capului și l-a dus in Babilon deasupra gropii, în sunetul duhului 
său, in depărtare de două mii două sute șaizeci și cinci de stadii și a stri
gat Avacum zicând: "Daniile, Daniile, primește prânzul pe care fi l-a tri
mis fie Dumnezeu". Și Daniil a zis: "Ți-ai adus aminte de mine, 
Dumnezeule și n-ai lăsat pe cei ce Te iubesc pe Tine". Și sculându-se Da
niil a mâncat. Iar îngerul lui Dumnezeu iarăși a pus pe Avacum la locul 
lui in pământul iudaic.

Proorocul Avacum a dat semn in ludeea. Iar semnul este acesta:
Vor vedea iudeii lumina în Templu și așa vor vedea slava lui Dumnezeu. 
Avacum a proorocit și de sfârșitul Templului. A spus că Templul are să fie 
dărâmat de un popor din Apus; că are să fie ruptă în bucăți mici catape
teasma lui David, adică a locului celui mai dinăuntru al Sfintei Sfintelor: 
că au să fie luate acoperișurile celor doi stâlpi ai Templului și nimeni il
are să știe unde sunt; că acoperișurile acestea au să fie duse de înger în 
pustiul Sinai, acolo unde la început a fost întocmit Cortul mărturiei și că 
în ele are să fie cunoscut în sfârșit Domnul și că ele au să lumineze pe cei 
prigoniți dintru început de șarpe.

Avacum a cunoscut mai dinainte că peste puțină vreme avea să se 
întoarcă poporul din robia Babilomdui, ca și despre nașterea Domnului 
Hristos și încetarea legii celei vechi; și a răposat cu doi ani înainte de 
întoarcerea poporului din robie și a fost îngropat în satul său.
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Prin implementarea măsurilor PNDR au fost declarate eligibile 278 de proiecte, din care 
au rămas selectate și contractate 224, în Valoare eligibilă totală de 211,533 milioane lei,

& iar 50 de proiecte au rămas în curs de evaluare de la ultima sesiune.

Prefectura vine în sprijinul
producătorilor agricoli din județ
Luni 30 noiembrie 2009 la se
diul Prefecturii Județului Hu
nedoara a avut loc ședința 
Colegiului Prefectural, al 
cărui principală temă â consti
tuit-o informarea privind 
modul de derulare a formelor 
de sprijin financiar pentru pro
ducătorii agricoli din județ. 
Analiza a avut în vedere prin
cipalele surse de finanțare a 
proiectelor producătorilor 
agricoli din județ în acest an.

în cadrul ședinței, loan Ștefan, di
rector coordonator al Direcției pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală Hune

doara (D.A.D.R.), Viorica Borungel, 
director coordonator al Agenției de 
Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(A.P.I.A.) - Centrul Județean Hune
doara și Roman Nicolae - șef serviciu 
în cadrul Oficiului Județean de Plăți 
pentru Dezvoltare Rurală și Tescuit 
(O.J.P.D.R.P.) au prezentat elementele 
definitorii ale Fondului European Agri
col pentru Dezvoltate Rurală (FEADR) 
- ca instrument financiar extern de fi
nanțare prin fonduri structurale. Vor
bitorii au făcut o prezentare succintă a 
posibilităților de accesare a acestor 
surse de finanțare, a criteriilor de se
lecție și a categoriilor de beneficiari sta
biliți prin PNDR 2007 - 2013, precum 
și a celor 12 măsuri și scheme de plată 
aflate în derulare până la sesiunea oc- 
tombrie-noiembrie 2009.

Bani, proiecte, 
perspective

Prin implementarea măsurilor 
PNDR au fost declarate eligibile 278 de 
proiecte, din care au rămas selectate și 
contractate 224, în valoare eligibilă to
tală de 211,533 milioane lei, iar 50 de 
proiecte au rămas în curs de evaluare de 
la ultima sesiune; 166 de proiecte de tip 
„ferma de semi-subzistență” au benefi
ciat de un sprijin în valoare totală de 
5,340 milioane lei (echivalent a 1,245 
milioane EURO) - între primele locuri 
pe țară; s-au constituită grupuri de acți
une locală (GAL): zona Pădurenilor, 
zona Hațegului, zona Bradului, zona 
Geoagiu - Orăștie, care au depus deja 
proiecte pentru construcția parteneri- 
atelor public-private; accesarea 
formelor de sprijin financiar acordate 
de la bugetul de stat și derulate prin 
D.A.D.R. Hunedoara: 4 solicitanți au 
achiziționat 36 de berbeci de repro
ducție în valoare totală de 36.000 lei; 2 
producători au achiziționat 118 capete 
juninci în valoare totală de 249.980 
EUR; 7 societăți comerciale special
izate în creșterea animalelor și păsărilor 
au derulat credite de producție în val
oare de 14,253 milioane lei și 5 soci
etăți comerciale au în derulare credite 
în valoare de 15,571 milioane lei; au 
fost eliberate 2101 adeverințe în val
oare totală de 399.510 lei de sub
venționare a motorinei pentru lucrările 
din cele două campanii agricole; 115 
producători agricoli din sectorul

legume-fructe au beneficiat de sprijin 
financiar în valoare totală de 235.782 
lei; 10.171 de fermieri au beneficiat de 
plata unică pe suprafață - derulată prin 
A.P.I.A - în valoare de 10,260 milioane 
lei, în campania din 2009. S-a acordat 
tranșa I a plăților directe comple
mentare pentru sectorul zootehnic, în 
valoare de 5,619 milioane lei pentru 
bovine și 1,546 milioane lei pentru 
ovine și caprine, iar pentru acordarea 
tranșei a Il-a s-au încheiat convenții cu 
5 bănci de la care producătorii agricoli 
vor putea accesa credite în condițiile 
comunicate de A.P.I.A.

Ajutoare alimentare

Pe linia derulării Planului euro
pean de ajutoare alimentare în benefî- 

ciul persoanelor cele mai defavorizate 
(PEAD), prin A.P.I.A. au fost di 
tribuite 804.900 kg de făină și 214.64v 
kg de zahăr, pentru 53.660 de persoane 
din județ, aflate în această situație; un 
număr de 18.749 de copii âu beneficiat 
de un sprijin financiar în valoare de 
60.129 lei pentru distribuirea laptelui în 
cele 94 de școli în care învață.

în concluzie, prefectul apreciază 
ca valoroasă prestația instituțiilor de 
profil agricol județene în sprijinul fi
nanțării proiectelor producătorilor agri
coli, mai ales în contextul 
constrângerilor financiare cu care se 
confruntă economia națională.

Alexandru Avram

Pedofil prins în flagrant Contrabandă cu 12.500 de pachete de țigări
Un bărbat din Arad a fost prins acum două zile, în 

jurul orei 02,50, în localitatea Burjuc de către polițiștii din 
cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ)Hunedoara, 
în timp ce transporta cu un autoturism 12.500 de pachete 
de țigări de diferite mărci. Petrișor M., de 41 de ani, nu 
avea acte de proveniență pentru țigările pe care le trans
porta. Șoferul autoturismului a fost sancționat contra
vențional conform Legii nr. 12/1990 cu o amendă în 
valoare de o mie de lei, iar țigările au fost confiscate.

Depistarea șoferului arădean face parțe dintr-o acți
une mai amplă a IPJ care a organizat în aceste zile mai 
multe acțiuni pentru combaterea traficului de țigări.

Maria Florescu

Un pedofil a fost 
prins în jlagrant în 
timp ce oferea unui 
copil suma de 40 de 
lei pentru ca acesta 
să nu spună nimă
nui despre contac
tele sexuale avute 
anterior. Polițiștii 
din cadrul Serviciu
lui de Combatere a 
Criminalității Or
ganizate Hune
doara din cadrul 
brigăzii A Iba-Iulia 
sub supravegherea
D.I.I.C.O.T- Biroul Teritorial 
Hunedoara au constatat că 
Mihai Silviu își racola victi
mele în municipiul Petroșani. 
Nu este pentru prima oară că 
pedojilul a oferit sume de bani 
băieților pe care îi racola prin 
intermediul intern etului.

A fost arestat

După prinderea lui Mihai 
Silviu în flagrant, polițiștii au 
efectuat o percheziție în casa

acestuia. Aici au găsit mai multe 
CD-uri cu materiale 
pornografice, în care personajele 
principale erau minori. în urma 
acestor probe, Mihai Silviu a fost 
reținut pentru o perioadă de 24 
de ore, iar Judecătoria Petroșani 
a dispus arestarea sa preventivă 
pentru o perioadă de 29 de zile, 
sub acuzația de comitere a mai 
multor acte sexuale cu minori și 
a infracțiunii de pornografie in
fantilă.

Maria Florescu

Șah dat zilei naționale
Prin sloganul “Mișcarea în aer ’ 

liber, cheia vieții sănătoase” și cu dor
ința de ai face pe hunedoreni să facă 
din sport un mod de viață, clubul

sportiv „Athletic” a organizat ieri un 
concurs de ciclism la care au fost in
vitați să participe toți elevii școlilor 
din municipiu. Astfel 50 de copii au

hotărât să-și petreacă 
ziua liberă dej Decem
brie într-un mod sănă
tos și au fost prezenți la 
competiția din curtea 
școlii numărul șapte, 
unde s-au distrat și au 
aflat importanța sportu
lui pentru sănătate. 
Efqrtul lor a fost re
cunoscut prin diplome 
și premii în obiecte. 
Spiritul competițional a

fost la cote înalte și în incinta hotelu
lui Rusca unde alți 20 de copii au fost 
provocați la o partidă de șah, fiind 
supravegheați și uneori ajutați de or
ganizatori evenimentului. „Com
petițiile de astăzi sunt doar începutul 
a ceea ce urmează să organizăm în vi
itor. Prin aceste evenimente noi pro
movăm practicarea unui sport, fie el 
de performanță sau amator și astfel 
sperăm să trezim interesul hunedore- 
nilor pentru activități în aer liber, in 
diferent di vârsta pe care o au”, a 
afirmat Nicu *Ștefan,' președintele 
Clubului Sportiv Athletic Hunedoara.

Georgiana Giurgiu
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De azi, la Școala Europeană „Andrei Șaguna” au fost suspendate cursurile 
& pentru șapte zile pe motiv că au fost confirmate cinci cazuri de gripă nouă.

Trepte spre adâncuri (II)
Cei care pornesc de la Deva 
spre Oradea pe DN 76, ajung 
puțin după intrarea în munici
piul Brad, la răspântia cu un 
drum ce se desprinde la 
dreapta. E drumul ce duce 
către Musariu și Ruda - Brad, 
localități înglobate municipiu
lui de pe Crișul Alb. Puțini 
sunt cei care știu că drumul 
ajunge până la unul dintre pu
ținele monumente păstrate 
care atestă exploatările auro - 
argintifere pe aceste meleaguri 
încă din vremea romană.

Q Pentru o bună organizare și ex
ploatare a zăcămintelor aurifere, încă 
de pe vremea împăratului Traian au fost 
aduse în Dacia grupuri de illiri special
izați în exploatările miniere subterane, 
dar și orientali de origine greacă sau 
semită. Exploatările romane de la Ruda 

- Brad erau cunoscute încă din secolul 
al XIX-lea, ele constituind cele mai im
portante puncte de extracție din această 
zonă. Sunt semnalate mai multe lucrări 
miniere în dealurile Barza, Smereciu și 
Pietroasa, în jurul filoanelor Ana, Sofia 
și Mihaely. Rezultatele concrete ale 
acțiunii de exploatare minieră sunt ga
leriile dăltuite în piatră. Filonul Ana a 
fost interceptat prin galeria numită 
"Treptele Romane" care are o lungime 
de 180 m.

Coborând 
treptele romane

Când pătrunzi prin ușa acum larg 
deschisă a intrării te găsești la porțile 
lumii subterane. Un culoar ușor descen
dent amenajat pentru facilitarea accesu
lui vizitatorilor te conduce, distanță de 
vreo 50 de metri, până la un grilaj din 
fier. Dincolo de această limită imaginea 
înfățișată ochilor se schimbă radical. 
Galeria îngustă cu pereții neregulați pe 

care se văd încă bine 
urmele dălților antice, 
coboară destul de abrupt 
spre adâncul pământului. 
Tăcerea apăsătoare este 
întreruptă doar de clipoc
itul apei care se scurge pe 
pereți sau picură din sta
lactitele de mineralizație 
formate pe tavan. Apele 
au străbătut crăpăturile 
pietrei smulgându-i, cu o 
răbdare atemporală, 
bogăția minerală pe care 
au dus-o cu ele, 
aștemând-o în strat roși- 
etic pe pereții și treptele 
galeriei. Coborârea 
scărilor neregulate îți so
licită toată atenția, căci 
această “galiță”, cum o 
numesc minerii, a creat un

a

Ieșirea la lumină

adevărat derdeluș. La tot pasul dai peste 
cabluri, lemne, cârpe și peturi lăsate în 
urmă de “turiștii” care au trecut pe aici 
în vremea din urmă. Forma neregulată 
a galeriei capătă pe alocuri un profil 
trapezoidal, specific lucrărilor miniere 
romane din Dacia. Acest mod de.profi- 
lare arată ingeniozitatea minerilor an
tici, căci astfel nu mai este necesară 
susținerea galeriei, tavanul și pereții 
preluând presiunea imensă a muntelui. 
Pereții galeriei au fost scobiți ici-colo, 
la înălțimea brâului, pentru a face loc 

• opaițelor umplute cu ulei care luminau 
drumul spre adânc al minerilor antici. 
Cei care au pătruns aici în urma ro
manilor n-au găsit decât obiecte de dul- 

gherie, conducte de apă, unelte de 
minerit, opaițe, căci și atunci, ca și în 
zilele noastre, deși munca lor producea 
bogăție, minerii au avut un trai sărăcă
cios. Curând tunelul pătrunde într-o ga-

lerie transversală inundată. 
Circa 50 de metri mai mă
soară astăzi ceea 
înseamnă galeria minieră
“Treptele Romane”, iar în 
lipsa unui sistem eficient de 
drenare și evacuare 
apelor, probabil că și
această porțiune va fi 
înghițită de ape. în urmă cu 
aproape 2000 de ani ro
manii au găsit soluția, 
săpând o galerie lungă de 
650 m prin care se drena 
apa din galeriile miniere. 
De aici a fost recuperat bu
tucul unei roți elevatoare 
folosite la evacuarea apei.

leriei. Muntele, tăcut ca totdeauna re
fuză să ne spună povestea locului, 

ce. Putem bănui însă că pe aici s-au 
perindat și minerii romani, dovadă fiind 
uneltele de minerit și moneda din vre
mea împăratului Septimius Severus, 
descoperite în apropierea galeriilor. La 
numai un kilometru de "Treptele Ro
mane", pe locul numit "La Petrenești", 
situat pe șeaua dintre vârfurile Barza și 
Muncel a fost descoperită întâmplător, 
în urmă cu mai bine de trei decenii, o 
necropolă romană. Aici s-au îngropat 
minerii antici care au dăltuit “Treptele 
Romane”. Că regiunea a fost colonizată 
o dovedește și tezaurul compus din 23 
de monede romane descoperit în anul 
1979 nu prea departe, la Valea Arsului. 
Dar vremea scormonitorilor după aur în 
măruntaiele pământului este de mult 
apusă. Lăsăm în urmă locurile acestea 
fără a avea certitudinea că cei ce ne 
urmează vor mai putea să vadă mărturi
ile săpate în piatră alfe originilor noastre 
ca popor și nu doar o grămadă de 
moloz.

întoarcerea la
suprafață se face într-o 

clipă, pasul vizitatorului atins de fiorul 
muntelui grăbind nerăbdător spre raza 
de lumină plăpândă ce conturează in
trarea. Urcăm pe platoul format de 
haldele de steril, mai sus de intrarea ga- Cătălin Rișcuța

Cazuri noi de gripă nouă în județul Hunedoara
încă o școală a fost închisă pe 
motiv că au fost semnalate 
cinci cazuri de gripă nouă. 
Hunedoara este în topul jude
țelor în care.au fost semnalate 
cazuri de gripă porcină. Auto
ritățile au început prima etapă 
din procedura de imunizare 
împotriva gripei noi în județul 
Hunedoara. In urmă cu două 
zile, la Direcția de Sănătate 
Publică Hunedoara au ajuns 
primele 16.100 de doze de vac
cin antigripal, vaccin care 
combate virusul AH1N1. Pen
tru început, prioritară va fi 
aprovizionarea cu doze de vac
cin antigripal a spitalelor din 
județ, managerii lor primind 
deja notificări cu privire la 
modalitatea de primire a doze
lor.

Până astăzi, către unitățile sanitare 
din județ a plecat jumătate din nece
sarul de doze pentru vaccinarea person
alului propriu. De asemenea, tot astăzi 
reprezentanții unităților sanitare vor 
transmite listele cu semnături ale în

tregului personal sanitar care solicită 
vaccinarea, iar în cazul în care numărul 
de doze va fi insuficient, acesta va fi 
completat. Tot în același mod s-a făcut 
distribuirea vaccinului și către person
alul cabinetelor medicale individuale. 
Vaccinarea împotriva gripei noi se face 
pe baza opțiunii personale. Tot în 
această primă etapă vor fi vaccinați ele
vii cu vârsta de peste 16 ani și studenții 

care frecventează cursuri de zi. Etapa a 
doua în care este prevăzută vaccinarea 
eșalonată a elevilor din sistemul de în
vățământ de stat și privat cu vârsta sub 
16 ani se va derula în primele două luni 
ale anului viitor. Tot în această etapă 
vor fi vaccinate, în limita stocului 
disponibil și alte categorii de pacienți 
care prezintă risc de îmbolnăvire.

Măsurile împotriva 
gripei vor fi luate 
în CJCIP

Prefectura județului Hunedoara a 
luat primele măsuri organizatorice îm
potriva răspândirii virusului AH INI 
luni, în cadrul ședinței extraordinare a 
Comitetului Jydețean pentru Situații de 
Urgență al județului Hunedoara. în 
acest scop a fost constituit Centrul 
Județean pentru Situații de Urgență 
Hunedoara (CJCIP) sub patronajul In
spectoratului Județean pentru Situații 
de Urgență Hunedoara, care a și adoptat 
Planul Județean de Urgență în caz de 
pandemie cu virusul AH1N1. Acesta 
stabilește acțiunile și măsurile care tre
buie luate în cazul suspiciunii sau con
firmării infectării cu noul virus gripal, 
precum și responsabilii și termenele de 
ducere la îndeplinire a acestora. CJCIP 
este format din toți purtătorii de cuvânt 
ai instituțiilor componente ale Comite
tului Județean pentru Situații de ur
gență. în cazul unor situații de urgență 
ei vor fi conduși de prefectul Dorin 
Gligor.

Maria Florescu

Ca purtător de cuvânt al 
CJCIP a fost desemnat purtă
torul de cuvânt al I.S.U. Hune
doara, locotenentul Anemona 
Doda, care va coopera cu purtă
torii de cuvânt din toate instituți
ile reprezentate în Comitetul 
pentru Situații de Urgență în 
vederea oferirii de informații 
pentru presă în domeniul man
agementului consecințelor.

Din cauza a trei cazuri con
firmate de îmbolnăvire cu virusul 
gripal AH INI Colegiul Național 
„Iancu de Hunedoara ” a fost în
chis începând de luni dimineață 
pentru o perioadă de șapte zile. 
Elevii depistați cu gripa nouă 
provin din clase diferite.

Echipele din cadrul DSP 
Hunedoara au început dezin- 
fecția în sălile de curs ale insti
tuției de învățământ.

De azi, la Școala Europeană 
„Andrei Șaguna” au fost sus
pendate cursurile pentru șapte 
zile pe motiv că au fost confir
mate cinci cazuri de gripă nouă.

care.au
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P\C Hl I SERN IC II C I C A/ARt 3 NOPȚI
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)

i

Pensiune completă cu
NI NSÂ FESTIN Â DE REN El ION 
și C LNÂ EESrjV \ IN 01.01.2010

Ii
(acces gratuit la piscina și sauna interioara)

PRE 1 600 ron/ pers

PU HE I SERN IC1I REA ELFO1N - tară cazare 
Include MAS k FESTIN A DE REA EL ION 
si C IN k F ESTIN A ÎN 01.01.2010

PRF Ț 200 ron / pers

Pentru cn/:ire
(aritul este de 80 ron pers loc 
camera /i hotelier â

\ntieuul este asigurat 
de orchestră de mu/ică 

si soliști \ ovali.

Pentru relații suplimentare și rezervări, vă rugăm să ne contactați 
la următoarele numere de telefod:

0254-234448, 0730-530953, 0723-011368

TRFCFRL \ ÎN NOI L CN 
VA El M ARC kl k 
Ci I N FRUMOS 

FOC 1)F ARTIFIC II

|| SILVA>
■ ■ LEMNTEX
v| M» urM’yce $i emrdat&Mzl

taiwiănt Mi temu »wht stratificat 
ași șl terestre ie cea mal Dană calitate 

wrcStt «IB tan tie tag.
iMin «is tram

St ..SI I \A t EMXTFA' S.R.I.
•',u* himintbu, nr. 12 1D. n>tnutiu llaruu,
tel pix: 0354. SOiOJi 22. e-mnil sihn,.L'.sm,iii.it>

Vinde din stoc agregate de balastiera 
în cantitâti foarte mari

26,00 lei/to 
85,00 lei/to 
28,00 lei/to
22,00 lei/to

«au e

- 4 rj
<-•
8-16

Ftw i comanzi (I informații ne

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane in 10 apartamente 
și 10 camere duble [cu dovUt 
paturi de o persoana)
Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
românești și internaționale
Sala do conferințe de 45 de 
locuri, dotata cu wideoproiector 
si Internet de mare vitezâ

_ j Piscina acoperita cu o suprafața 
Ide 50mp. Apa este incaUrta 

la 30 de grade.

JSauna
Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafața totaiâ de peste 
100.000 de metri patrați pentru 
pescuit crap somn și șa iau.r

Tcteroanc: 0254.264.03fi Web: www.Jteau3muresufui.ro,
ți 0254.264.039 E-mail: off ke*£ steauamuresului.ro

http://www.Jteau3muresufui.ro
steauamuresului.ro


Shakira susține mai multe proiecte umanitare in tinerica / alina, in special prin 
Fu miliția t! I.S’ ( tinerica /.atina treimi Solidaria), care a inaugura/ mai multe 
școli, pe care le considera "restaurantele sufletului".
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Shakira ajută copii defavorizați din America Latină
Cântăreața columbiană Shakira și președintele statu
lui Chile, Michelle Bachelet, susțin cauza copiilor de
favorizați din America Latină, pe care ar dori să o 

vadă introdusă pe ordinea de zi a dezbaterilor celui 
de-al 19-lea Summit Ibero-American de la Estoril 
(Portugalia).

"Copiii cu vârste cuprinse între zero și șase ani 
reprezintă populația cea mai vulnerabilă. Avem în 
America Latină peste 35 de milioane de copii care nu 
beneficiază de protecție din partea statului", a declarat 
Shakira, la Lisabona.

"Știm deja că, dacă le vom oferi copiilor sănătate, 
alimente, educație și condiții potrivite de trai, atunci 
vom avea niște tineri și adulți mai fericiți", a declarat, 
la rândul ei, președintele Chile, care a afirmat public 
că dorește ca problematica copiilor săraci să fie intro
dusă pe ordinea de zi a Summitului de la Estoril, con
sacrat inovației și cunoștințelor științifice. "Singura 

modalitate care ne permite garantarea unui viitor mai bun pentru 
comunitățile din America Latină este ca guvernele și ONG-urile să 
colaboreze pentru a pune în practică toate aceste inițiative în 
favoarea copiilor", a adăugat președintele statului Chile.

Shakira susține mai multe proiecte umanitare în America Lat
ină, în special prin Fundația ALAS (America Latina Accion Soli- 
daria), care a inaugurat mai multe școli, pe care le consideră 
"restaurantele sufletului".

în'2008, starul columbian a participat la Summitul Ibero- 
American din San Salvador. Ea susține în special punerea în practică 
a unui sistem de "asigurări universale" în materie de educație, sănă
tate și nutriție pentru copiii Americii Latine.

Cântăreața columbiană a înființat Fundația Pies Dcscalzos în 
1995, cu .scopul de a construi mai multe stabilimente educaționale 
pentru copiii săraci, în diverse zone de pe teritoriul Columbiei.

Reese Witherspoon și Jake Gyllenhaal
sunt în prag de despărțire
4ctorii Reese Witherspoon și 
lake Gyllenhaal s-au despărțit, 

.inepresa internațională, 
'itând surse din anturajul ac- 
riței americane, însă reprezen- 
anții celor doi neagă 
vonurile. Reese Witherspoon, 
n vârstă de 33 de ani, și Jake 
jyllenhaal, în vârstă de 28 de 
ini, au jucat împreună în fil- 
nul.

"Transfer de captivi/ Rendition" 
2007). La scurt timp după lansarea 

acestui film, presa americană a lansat o 
serie de speculații despre o posibilă re
lație în afara marelui ecran între cei doi 
actori.

în vara anului 2008, aceste 
zvonuri păreau să fie confirmate. Cu
plul a petrecut un weekend romantic la 
Paris, de Ziua Bastiliei, urmat după o 
lună de o mică vacanță în Marrakech, 
unde s-au plimbat ținându-se de mână, 
au făcut cumpărături din bazar și au luat 
împreună o cină romantică.

în timpul acestei vacanțe, cuplul a 
fost cazat în Amanjena Hotel, un hotel 
de cinci stele, descris ca o clădire de 
lux, frumoasă, romantică, cu o vedere 

spectaculoasă către Munții Atlas.
în toamna anului 2008, Reese 

Witherspoon a vorbit în premieră de
spre Jake Gyllenhall într-un interviu 
acordat revistei Vogue: "Mă sprijină 
foarte mult. E suficient să spun că sunt 
fericită în viață și sunt foarte norocoasă 
că am mulți oameni în jurul meu care 
mă sprijină și care țin la mine foarte 
mult. E tot ce poți să speri de la viață. 
Din acest punct de vedere, sunt binecu
vântată".

în aprilie 2009, cuplul a preferat 
să "fugă" puțin de agitația de la Holly
wood și cei doi au petrecut o mică va
canță în deșertul din sudul Californiei. 
Cei doi actori au asistat, în calitate de 
simpli spectatori, la renumitul 
Coachella Valley Music & AFts Festi
val.

în urmă cu o lună, lucrurile încă 
păreau să meargă bine în viața cuplu
lui,după cum reiese și din declarațiile 
actriței: "Am petrecut câteva week-end- 
uri în afara Los Angelesului, la Ojai, 
unde am o fermă. Acolo cresc găini și 
cultiv castraveți și tomate. îmi place. . 
îmi aduce aminte de locurile copilăriei 
mele din Tennessee".

Nanei Ryder și Carrie Byalick, 
agenții de presă ai celor doi actori, au 
declarat că informațiile publicate inițial 
nu sunt adevărate și că cei doi actori 
"sunt în continuare împreună".

Delia e înșelată de iubit
Poate să aibă orice bărbat, dar cei pe care îi vrea ea se pare 
că nu sunt tocmai buni. Și asta pentru că nu se mulțumesc 
doar cu blonda Delia Matache. După ce s-a speculat că a fost | 
înșelată de Matteo, cântăreața se confruntă din nou cu o 
problemă de acest gen și în relația cu Florin Moldoveanu.

S-a inventat parfumul cu ADN de vedetă
> companie de cosmetice a 
insat o linie excentrică de 
arfumuri, care ar conține, po- 
ivit reprezentanților My DNA 
ragrance, ADN extras din 
ărul unor celebrități.

Reprezentanții unei companii de 
jsmetice pretind că au lansat pe piață 
trfumuri realizate cu o tehnologie 
pecială", care ar permite "extragerea" 
î miresme din ADN-ul uman, mai 
cact din firele de păr ale unor staruri 
i Michael Jackson, JElvis Presley sau 
larilyn Monroe. ADN-ul ar fi fost 
aținut de la un colecționar de păr al 
ilebrităților. "Cel mai bine se vinde 
irfumul Elvis, însă și Michael Jackson 
;te foarte căutat. Este un parfum foarte 
Hernie și nu conține alcool. Folosim 
oe vera, pentru a preveni evaporarea,

astfel că parfumurile noastre au rema- 
nență îndelungată și fac bine pielii", 
susțin reprezentanții companiei My 
DNA Fragrance.

Pe site-ul companiei, printre per
sonalitățile care și-ar fi "dat" codul ge
netic pentru fabricarea parfumurilor se

numără și foștii președinți americani 
John F. Kennedy, George Washington 
și Ronald Reagan, fizicianul Albert 
Einstein, jucătorul de baseball Mickey 
Mantle și compozitorul german W. A. 
Mozart.

încă nedivorțat de soția lui, Lucica, omul de afaceri trăiește o 
poveste de dragoste paralelă, cu Delia. Până acum, lucrurile s-au de- 
fășurat în limita normalului, mai cu un scandal într-un club, mai cu o 
ceartă, însă se pare că treaba s-a complicat. însă de curând Florin ar 
fi înșelat-o pe vedetă cu fotomodelul Andreea Tivadar. în ultimele 
săptămâni, cei doi au petrecut mult timp împreună, iar în cursul serii 
de sâmbătă, bărbatul a invitat-o pe finalista concursului Miss Univers 
la un restaurant din zona Floreasca.

„Abia am ieșit dintr-o relație de amor cu un fotbalist. Nu mai 
vreau să fiu asaltată de paparazzi, de aceea nu recunosc că am o relație 
cu Florin. Ne-am întâlnit sâmbătă la restaurant și cu Codin Maticiuc, 
apoi am rămas noi doi la masă. Ne cunoaștem de trei săptămâni și sun
tem abia la începutul prieteniei noastre”, a declarat Andreea. în plus, 
se pare că Florin a mințit-o și pe Andreea, spunându-i că el și Delia s- 
au despărțit. „Nu mi-e rușine cu nimic. Ei s-au despărțit în urmă cu 
trei săptămâni, nu din cauza mea, ci din alte motive. Dacă Florin a zis 
că nu mă cunoaște, înseamnă că așa o fi. Oricum, nu ne-am ascuns, 
ne-am întâlnit într-un loc public”, a concluzionat fotomodelul. Cum 
va reacționa Delia în fața acestei situații? Vom asista la o nouă de
spărțire sau doar Ia o ceartă între îndrăgostiți? Cert este că nu degeaba 
se spune că în viață totul se plătește.
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Topul celor mai hune filme ale decadei a fost făcut public săptămâna trecută
și a fost realizat prin intermediul voturilor acordate de 60 de specialiști în film,
la Toronto.

A
Teatrul Odeon pune în scenă spectacolul "Ultimele ore ale lui Ceaușescu”

Spectacolul "Ultimele ore 
ale lui Ceaușescu ", pus în 
scenă de Institutul Interna
țional pentru Crimă Politică 
pentru a reconstitui Proce
sul împotriva soților Ceau
șescu, va fi prezentat în 
premieră pe scena Teatrului 
Odeon din Capitală, pe 10 si 
22 decembrie.

La 20 de ani de la căderea 
Zidului Berlinului, Institutul Inter
național pentru Crimă Politică pune 
în scenă pentru prima dată o recon
stituire a unuia dintre cele mai cele
bre procese al istoriei europene. 
Premiera spectacolului de teatru 
documentar "Ultimele ore ale lui 
Ceaușescu" va avea loc pe 10 de
cembrie la Teatrul Odeon și va fi ur
mată de discuții cu publicul, în 
prezenta lui Victor Stănculescu și a 

lui Thomas Kunze, a realizatorilor 
proiectului și a actorilor din dis
tribuție. Cel de-al doilea spectacol 
va avea loc pe 11 decembrie. Spec
tacolul "Ultimele ore ale lui 
Ceaușescu" ridică problema relației 
dintre trecut și prezent, în funcție de 
puterea și importanța imaginilor 
prezentate de mass-media. Proiectul 
are ca scop reflectarea modului în 
care s-a scrjs istoria și se bazează pe 
o documentare minuțioasă, având 
ca formă de punere în scenă recon
stituirea.

Spectacolul a fost realizat pe 
baza unor' documente autentice 
audio și video, pornind de la măr
turii ale celor implicați și în urma 
unei documentari la fața locului și o 
reconstituire minuțioasă a eveni
mentelor și a decorului. Astfel, în 
urma cercetărilor, au rezultat și nu
meroase discuții cu participant la 
răsturnarea regimului și la execuția 

soților Ceaușescu - dintre acestea au 
fost alese șase monologuri, consti
tuind de fapt un inedit prolog al Pro
cesului și stabilind atmosfera din 
zilele Revoluției: un amestec de eu
forie, nesiguranță și sentiment de 
trădare. Autorul și directorul proiec
tului este Milo Rau, care alături de 
Simone Eisenring semnează și regia 
spectacolului. Din distribuție fac 
parte Victoria Cociaș, Constantin 
Cojocaru, Constantin Drăgănescu, 
Alexandru Mihăescu, Eugen Crist
ian Motriuc și Mircea Rusu. După 
cele două reprezentații de la Teatrul 
Odeon, spectacolul va ajunge pe 18- 
21 decembrie pe scenă Hebber am 
Ufer din Berlin, apoi pe scbda 
teatrului Schlachthaus din Berna, pe 
14-17 ianuarie 2010, teatrului 
Gessenerallee din Ziirich între 28 și 
30 ianuarie și pe scena Siidpol din 
Lucerna pe 3 și 4 februarie.

Cinematografia românească 
apreciată peste hotare
Filmele românilor Cristi Puiu 
și Cristian Mungiu se află într- 
un top al celor mai bune pro
ducții regizorale ale 
deceniului, elaborat în cadrul 
festivalului de film de la To
ronto. Topul celor mai bune 
filme ale decadei a fost făcut 
public săptămâna trecută și a 
fost realizat prin intermediul 
voturilor acordate de 60 de 
specialiști în film, la Toronto.

Primele locuri în acest clasament 
sunt ocupate de producții asiatice. Re
gizorul tailandez Apichatpong 
Weerasethakul a primit 53 de voturi 

pentru drama în două părți "Syndromes 
and a Century" și domină astfel, prefer
ințele specialiștilor de la Toronto. Locul 
doi în top este ocupat tot de un asiatic, 
chinezul Jia Zhangke, cu pelicula sa 
"Platform". Noul val al cinematgrafiei 
române nu este însă deloc ignorat în 
acest top, unde îi regăsim pe românii 
Cristi Puiu pe locul 7 cu "Moartea 
Domnului Lăzărescu" ("The Death of 

Mr. Lăzărescu"), după ce a obținut 35 
de voturi și pe Cristian Mungiu cu 
mult-premiațul film "4 luni, 3 săp
tămâni și 2 zile", pe locul 9, cu 33 de 
voturi.

în același top se mai află și "Eloge 
de l'amour" de Jean-Luc Godard, "Beau 
Travail" de Claire Denis sau Carlos 
Reygadas cu "Silent Night.

Câteva filme 
comentate de cinefili 
provin din România

Părerea criticilor de film din 
Canada în privința filmului românesc 
este împărtășită și în Statele Unite. 
Cunoscuta publicație The New York 

Times acordă cine
matografiei românești o 
atenție deosebită. în pagina 
de arte a ediției de du
minică, a cotidianului 
american The New York 
Times, cea de-a patra ediție 
a Festivalului de Film 
Românesc din New York 
organizat de Institutul Cul
tural Român, în parteneriat 
cu TIFF și Tribeca Film 
Festival este singurul 
eveniment recomandat în 
agenda cinematografică a 
acestei săptămâni. Festi
valul, intitulat "4 years, 3 
days and 2 decades later" 
(curator Mihai Chirilov), a 
fost inclus și în topul celor 
cinci evenimente culturale 

recomandate de emisiunea SundayArts 
a canalului public de televiziune Thir
teen. Câteva dintre filmele comentate 
în ultimii ani, cel puțin între cinefili, 
provin din România, unde o nouă gen
erație de regizori a obținut premii la 
Cannes și la alte festivaluri de marcă. 
Cele mai noi producții românești, pre
cum și câteva titluri de referință din anii 
'90, sunt prezentate într-un festival care 

începe vineri la Tribeca Cinemas, orga
nizat de Institutul Cultural Român. 
Desfășurat pe durata a 3 zile, festivalul 
a ajuns acum în al patrulea an, ceea ce 
explică două treimi din inspiratul 
calambur din titlul, "4 years, 3 days and 
2 decades later" cele două decenii 
referindu-se la aniversaiea Revoluției 
din 1989 care l-a răsturnat pe Nicolae 
Ceaușescu. De asemenea, titlul face cu 
ochiul la 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, 
filmul lui Cristian Mungiu a câștigat 
Palme d'Or la Cannes în 2007, ceea ce 
a părut multora la vremea respectiva 
vârful Noului Val Românesc. Ediția din 
acest an arată însă că diagnosticul a fost 
pripit. ,”în 2005, când am avut primele 
semne de succes, ne-am gândit: Proba
bil nu va dura mai mult de 2 ani”, de
clara Corina Suteu, directorul 
Institutului Cultural Român. «Dar fil
mul românesc continuă să fie și astăzi 
pe val», scrie Neil Genzlinger pentru 
The New York Times.

Filme românești 
vizionate de milioane 
de telespectatori 
americani

Seria de filme noi prezentate în 
festival include "Pescuit sportiv" de 
Adrian Sitaru, "Katalin Varga" de Peter 
Strickland, "Cealaltă Irina" de Andrei 
Gruzsnickzi, "Nunta mută" de Horațiu 
Mălăele, precum și "Polițist, adjectiv" 
de Comeliu Porumboiu, pelicula care a 
creat deja valvă și reprezintă România 
în cursa pentru Oscar. în paralel cu fes
tivalul de la Tribeca Cinemas, în data 
de 5 decembrie debutează pe Link TV 
o serie consistentă de filme românești 
ale Noului Val, realizată în coproducție 
cu ICRNY. Opt lungmetraje și șapte 
scurtmetraje vor putea fi urmărite de 
milioane de telespectatori americani.

Blue Air a anulat trei curse 
din 31 decembrie: 
București-Bruxelles, 
Catania și Milano
Operatorul smart flying, Blue Air, anunță că zborurile 
tur- retur 0B123/124 (București-Bruxelles-București), 
0B145/146 (București-Catania-București) și 0B115/116 
(București-Roma-București), programate pentru data de 
31 decembrie, au fost anulate din motive operaționale.

De asemenea, potrivit anunțului Blue Air, cursele 0B611 și 0B643, 
către Napoli, vor fi operate într-un singur zbor, cu stop comercial, la 
Milano. Astfel, decolarea din București se va face la ora 7:00, cu escală 
la Milano, la ora 8:20. Aeronava va părăsi Milano la 9:05 și va ateriza 
la Napoli la ora 10:20. Aeronava va decola din Napoli la ora 11:05 
Napoli, cu oprire la Milano la 12:20. La ora 13:05 va decola din Mi
lano, iar la 16:20 va ateriza la București.

Blue Air, companie cu capital 100 % privat romanesc, este autor
izată să efectueze zboruri regulate interne și internaționale de pasageri, 
zboruri de tip charter la cerere și transporturi cargo. Flota companiei 
este constituită în prezent din nouă aeronave Boeing 737: trei aeronave 
seria 737 - 300, două aeronave seria 737 - 400, o aeronavă seria 737- 
500 și trei aeronave 737 - 800 Next Generation, cu capacități între 126 
și 189 de locuri. Pe parcursul anului 2008, peste 1.110.000 de pasageri 
au zburat cu Blue Air. Față de aceeași perioadă a anului trecut, când 
peste 900.000 de călători au ales să zboare cu operatorul de transport 
aerian românesc, Blue Air înregistrează o creștere de peste 23 %.
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Prin intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, începe și mandatul primului 
președinte al Uniunii Europene, belgianul Herman van Rompuy, și cel al unui 
"ministru " al Afacerilor Externe, Catherine Ashton, di» Marea Britanic.

Venezuela a închis patru bănci private din cauza unor nereguli
Â

Venezuela a închis, luni, patru 
bănci private, la o zi după ce 
președintele Hugo Chavez a averti
zat că nu va ezita să naționalizeze 
instituțiile financiare care nu con
tribuie la dezvoltarea națională. An- 
gajații și clienții băncilor s-au 
adunat în fața agențiilor băncilor, 
după ce ministrul de Finanțe, Aii 
Rodriguez, a anunțat închiderea in
stituțiilor de credit, după depistarea 
unor nereguli. Cele patru bănci, care 

au atras 6% din depozitele bancare 
din această țară, au fost preluate de 
stat la 20 noiembrie, pentru încăl
carea reglementărilor privind boni
tatea și efectuarea unor majorări de 
capital nejustificate. Proprietarul 
acestor bănci, omul de afaceri Ri
cardo Fernandez, care are legături 
apropiate cu guvernul și este impli
cat inclusiv în aprovizionarea cu al
imente a magazinelor, este arestat. 
Două dintre bănci, Banco Pro-

vivienda și Banco Canarias, vor fi 
lichidate, dar peste 90% din de
pozite vor fi protejate de agenția gu
vernamentală de asigurări în 
domeniul bancar. Problemele finan
ciare ale celorlalte două bănci sunt 
mai puțin grave și vor putea fi sal
vate, a adăugat Rodriguez. Justiția 
a interzis totodată unor 16 baffcheri 
cu funcții executive să iasă din țară.

Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare
Tratatul de la Lisabona a in
trat ieri în vigoare. Eveni
mentul a fost marcat printr-o 
ceremonie discretă organizată 
la Lisabona, la care au parti
cipat mai multi oficiali euro- 
r -ni. Printre altele, 
a^cumentul conferă puteri 
sporite Parlamentului Uni
unii Europene. Printre cele 
mai mari schimbări aduse de 
Tratat, se numără înființarea 
posturilor de președinte al 
Consiliului European și al 
celui de Înalt Reprezentant 
pentru politică externă. 

Prin intrarea în vigoare a tratatului 
de la Lisabona, începe și mandatul 
primului președinte al Uniunii Eu

Rusia va porni centrala nucleară iraniană în 2010
centrala înlătură orice motiv pentru ca Iran să aibă propriul 
program de îmbogățire. Șeful Organizației pentru Energie 
Nucleară, Aii Akbar Salehi, a fost întrebat la conferința de 
presă cu oaspetele rus de ce Moscova a susținut rezoluțiile 
ONU de sancționare a Iranului. Salehi a subliniat că Teheran 
și Rusia au o bună cooperare și că aceasta va avea prioritatea 
la participarea la construcția a noi centrale de nouă generație 
cu o putere de 20.000 megawatt în următoarele două decenii.

Rusia intenționează să pornească prima cen- 
rală nucleară iraniană în martie 2010 pentru a 
coincide cu noul an iranian. Moscova a accep- 
at în 1995 să construiască o centrală nucleară 
le 1.000 megawatt la Bushehr, dar proiectul de 
m miliard de dolari a fost întârziat de nenumă- 
•ate ori, iar Moscova a folosit 
iroiectul ca pârghie în relațiile 
u Teheran.

Surse oficiale au declarat că testele 
lecurg bine, dar "mai este mult de 
ucru". în timpul unei vizite pe șantier, 
uni, ministrul rus al Energiei. Serghei 
imatko, a declarat că lucrările vor fi ter- 
ninăte curând, dar nu a oferit un interval 
le timp. Centrala nucleară a fost anterior 
ursă de dezacorduri cu Rusia și Occi- 
lent. Cu toate acestea, în ultimii ani, 
>UA a renunțat la opoziție și arată că

ropene, belgianul Herman van 
Rompuy, și cel al unui "ministru" al 
Afacerilor Externe, Catherine Ashton, 
din Marea Britanie. Aceasta este prin
cipala noutate adusă de tratat. Postul 
este încredințat belgianului Herman 
Van Rompuy pentru cel puțin doi ani și 
jumătate. Textul este menit a îm
bunătăți funcționarea Uniunii Europene 
și vizibilitatea sa în lume, și va oferi, 
potrivit președintelui Comisiei Eu
ropene, Jose Manuel Barroso, "instru
mentele de care este nevoie pentru 
depășirea provocărilor viitoare și va 
răspunde solicitărilor cetățenilor", se 
arată într-un comunicat al oficialului. 
Președinția UE trecea până acum de la 
o țară la alta, o dată la șase luni. Britan
ica Ashton Catherine a devenit înalt 
Reprezentant pentru Afaceri Externe, 
înlocuindu-1 pe spaniolul Javier Solana, 
care s-a aflat în fruntea diplomației eu
ropene timp de zece ani. Față de 
Solana, Catherine Ashton va avea pre

rogative sporite și va avea la dispoziție 
propriul serviciu diplomatic, din care 
fac parte mai multe mii de funcționari.

„Uniunea va avea 
o voce mai puternică 
pe scena 
internațională"

Tratatul este ultima tentativă de re
formare a funcționării Uniunii Eu
ropene, după zece ani de eforturi 
susținute în acest sens. Textul va facilita 
luarea deciziilor î.i Uniunea formată 
din 27 de state, care va fi extinsă la 30 
în viitor, prin integrarea Islandei și a 
Balcanilor. "UE va răspunde mai bine 
așteptărilor în domeniul schimbărilor 
climatice, al energiei, imigrației și 
criminalității transfrontaliere. De 
asemenea. Uniunea va avea o voce mai 
puternică pe scena internațională", a 
subliniat Barroso. Dreptul la inițiativă 
populară al cetățenilor europeni este o 
altă noutate adusă de tratat. Deși 
Comisia va propune în continuare legi 
europene, cetățenii vor avea posibili
tatea să o invite să acționeze, dacă sunt 
de părere că aceasta acționează greșit 
sau nu se implică suficient.

Pentru ca cetățenii să profite de 
această opțiune, inițiativa trebuie să 
vină, potrivit tratatului, din partea a cel 
puțin un milion de persoane, "cetățeni 
ai unui număr semnificativ de state 
membre", care nu este deocamdată 
cunoscut. O altă prevedere a tratatului 
este aceea că o țară poate părăsi Uni
unea Europeană dacă dorește acest 
lucru.

Hamas va executa 
traficanții de droguri

Guvernul condus de mișcarea islamistă Hamas din Gaza 
a aprobat o modificare legislativă ce va permite executa
rea traficanților de droguri, a anunțat procurorul gene
ral. "Guvernul a aprobat decizia de p anula legea 
militară sionistă referitoare la droguri și să introducă 
legea egipteană nr. 19 din 1962," sublinia Mohammed 
Abedt.

"Ultima lege este mai cuprinzătoare în termeni de infracțiune și 
infractori, ca și în pedepse, inclusiv pedepse cu moarte și execuții."

Egipt a administrat Fâșia Gaza în perioada 1948 -1967, când Israel 
a ocupat teritoriul după "războiul de șase zile" pe lângă peninsula Sinai, 
înălțimile Golan, Cisiordania și Ierusalimul de Est.

"Legea sionistă includea pedepse ușoare ce îi încurajau în Ioc să 
îi oprească pe cei care iau sau comercializează droguri și nu mai există 
nicio justificare, națională sau morală pentru a continua să o aplicăm;" 
arăta Abed .

Israel și-a retras coloniștii și soldații din Gaza în vara anului 2005. 
Doi ani mai târziu, Hamas a preluat controlul după o luptă internă cu 
Partidul Fațah al președintelui palestinian Mahmud Abbas.

Abed a precizat că legea egipteană va rămâne în vigoare până la 
adoptarea unei noi legi de către parlamentul palestinian, care s-a întâlnit 
foarte rar de la alegerile din 2006.

Codul de legi ce guvernează teritoriile palestiniene reflectă istoria 
lor turbulentă, cu ordonanțe de pe vremea Imperiului Otoman, a Man
datului Britanic Palestinian, egiptene, iordaniene și isracliene.
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Mică publicitate

GarsoniereMpurtn mente 4)11*1 u

Vând garsonieră, pe Mărăști,‘lângă Poliția nouă. Preț: 28.000 euro ne
gociabil, sau dau la schimb cu apartament cu 2 camere. Fără interme- 
dQ. 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: 0743.011.772.

Vând apartament din cărămidă, 3 camere, parter (la casă), contorizat 
și pavat în totalitate, semidecomandat, îmbunătățit (faianță, gresie, par
chet laminat, anifonat, tavan fals modern,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 Simeria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Neptun, 
bl. ")5, sc. C, ap. 30, Deva.

închirieri

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

Ofer cameră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, 
ru elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

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

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

Vând-schimb Skoda Octavia Ambiente break, albă 1,9 TD1, an fa
bricație 2003, 118.000 km, full options, taxe la zi, unic proprietar.
Preț 8.000 euro, negociabil. Tel. 0720.880.751; 0254.260.909

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

. „<id Renault Megane, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, 
full options, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
0254.262.717.

LoctirHh* muncă

Preparator și vânzător kebab și shaorma. Posibilitate de navetă Deva, 
Hunedoara, Orăștie. Tel: 0740.247.383.

Caut să lucrez ca muncitor necalificat, în toate domeniile, la persoane 
interesate; lucrez în acord. Tel: 074.1.053.085.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

12 luni -108 lei
Bonus:

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

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

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
spațiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de 
mică publicitate (spațiul publicitar este alocat în funcție 
de solicitările beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
Tel. 0771.677.031, 0730.549.659.

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

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

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 PSI» 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.

Vând un set de 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 de : consultanță financiară și 
comercială; înființări societăți comerciale I.I, I.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0^28.034.413; 
0766.636.308.

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

Vând aparat de masaj cu 5 funcții (200 lei), îngrijit, cu 3 curele de masaj 
plăcut, vertical. Vând aparat de alergat (500 lei). Vând dozator de apă (200 
lei). Tel: 0743.011.772.

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

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

LAVAGIO AUTO S.R.L.
Deva, Calea ‘/.a rândul ni 150 (I)h7)

spre Simeria, lângă Vcilvn)

i SPĂLĂTORIE AUTO
£________________________________________________________________

Facem cont racle 
pentru firme cu 

REDUCERE 
DE 10%

Clieniii fideli primesc, 
pe bază de bon,

I LA 7 SPĂLĂRI
I, UNA GRATIS 3

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru * ore
- salariu fiOO RON net
- carte de munca

l’ro^rmi de funcționarei
Zflnk 07.30-20.30
Duminica «9.00-15.00

Telefon: <r61 973.940
Prestâm servtcl curățenie 
‘ persoane fizice 
• persone Jurltice J

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanti

9

Informații la telefon:

0771.677.031,
0723.071.792, 0743.058.798.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE .

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei

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

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon:
0771.677.031, 0730.549.659.

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.

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
9

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.
—
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“. leeastă onoare vreau sit o împart șî ca uiți colegi care merită mărar să fie pomeniți: 
regretatul Cristache Boiangiu, loan Mătăsaru, lulius Moinea, loan Istrate"

Remits Balint
Sport
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Remus Balint este cetățean de onoare
9

al municipiului Hunedoara
Profesorul Remus Balint a pri
mit titlul de cetățean de onoare 
al municipiului Hunedoara. 
Titlul a fost conferit cu unani
mitate de voturi în ultima șe
dință a Consiliului local. 
Remus Balint este unul dintre 
cei mai talentați antrenori de 
handbal pe care i-a avut, de-a 
lungul timpului România, cel 
care l-a antrenat și pe Vasile 
Stângă, sportivul care, a fost 
declarat la un moment dat al 
carierei sale drept cel mai bun 
handbalist al lumii.

Profesorul Remus Balint a fost 
profund mișcat de inițiativa au
torităților.

„Mulțumesc că a fost apreciată 
munca mea, de-a lungul anilor, hune- 
dorenii știu câți sportivi am crescut și 
unde au ajuns, pentru că lâ un moment 
dat noi l-am dat pe cel mai bun hand
balist al lumii, pe Vasile Stângă. 
Această onoare vreau să o împart și cu 
alți colegi care merită măcar să fie 
pomeniți: regretatul Cristache
Boiangiu, loan Mătăsaru, lulius Voinea, 
loan Istrate”, a declarat Remus Balint. 
Profesorul Remus Balint își continuă 
activitatea de antrenor la clubul sportiv 
„Domino”, unde antrenează trei grupe 

’de copii.

Ofensă adusă lui 
Mircea Lucescu

în momentul dezbaterilor de di
naintea votării, consilierul PSD Dan 
Bobouțanu și-a manifestat dezamăgirea 
pentru faptul că Mircea Lucescu a fost 
jignit de atitudinea consilierilor locali. 
Reamintim faptul că Mircea Lucescu 
nu a primit titlul de cetățean de onoare 
din cauza meschinăriilor politice care 
au guvernat ședința consiliului local de 
luna trecută. „Poate aș fi răutăcios dacă 
aș spune ce gândesc vis-a-vis de iniția
tiva pe care am avut-o eu în legătură cu 
acordarea titlului de cetățean de onoare

tluri de cetățen de onoare, pentru dou; 
personalități distincția a fost acordat; 
postum.

domnului Mircea 
Lucescu. Din pă
cate pentru unii 
colegi am să 
spun ce gândesc. 
Atunci când unii 
colegii s-au 
abținut, dând de 
fapt un vot îm
potrivă proiectu
lui de acordare a 
titlylui cetățean
de onoare lui Mircea Lucescu, au făcut 
o marc greșeală”, a spus Bobouțanu, 
care a adăugat că se bucură sincer pen
tru profesorul Remus Balint.

Consiliul Local al municipiul 
Hunedoara a acordat până acum 14 ti-

Alexandru Avran

Handbalistele de la U Jolidon 
au intrat în grevă japoneză
Jucătoarele echipei de han
dbal feminin U Jolidon Cluj 
au anunțat, marți, conduce
rea clubului că au intrat în 
grevă japoneză din cauza 
restanțelor salariate din ulti
mele două luni.

După antrenamentul de marți 
dimineață, handbalistele l-au in
format pe antrenorul principal și 
pe directorul sportiv că au intrat în 
grevă japoneză, ceea ce înseamnă 
că se vor prezenta la sală, dar nu 
vor face antrenamente.

"Nu știam de intenția fetelor, 
mai ales că astăzi țn.r. - marți) este 
Ziua Națională și este liber, dar re
cunoaștem că există o mică în
târziere la salarii. Noi am promis 
fetelor că la întoarcerea din can

tonamentul de la Vatra Dornei, 
adică la finalul săptămânii trecute, 
își vor primi banii. Din păcate a 
fost o încurcătură, ne-am bazat pe 
fondurile care vin de la primărie și 
care au întârziat. E o perioadă di
ficilă, dar o grevă nu va rezolva 
problemele, deoarece există 
restanțe la salarii peste tot. Mâine 
(n.r. - miercuri) ne vom întâlni cu 
întreaga echipă și vom încerca să 
rezolvăm problemele pe cale ami
abilă", a declarat Olga Stanciu, 
reprezentatul finanțatorului U Joli
don.

U Jolidon Cluj s-a întors din 
cantomentul de la Vatra Dornei și 
se pregătește pentru meciul 
restant, ultimul din 2009, cu cam
pioana Oltchim Râmnicu Vâlcea, 
care va avea loc în 28 decembrie.

Campionatul Județean de Fotbal
Etapa 15, ultima a turului, rezultate:
Universitatea Petroșani Minerul Aninoasa 1 - 1
Minerul Teliuc - Inter Petrila 3-0
CS Vulcan - Aurul Brad 0-0
Aurul Certej - Gloria Geoagiu 0-0
Mureșul Brănișca Minerul Uricani 2-0
Metalul Crișcior - FC Hunedoara 0 - I
Victoria Călan - Agrocompany Băcia 2-2
Zarandul Crișcior - Dacicus Orăștie 2-4

Liga 1
Etapa 15, rezultate:
Ceahlăul - Curtea de Argeș 2-2 
Dinamo - Unirea Alba 2-0
CFR Cluj - Univ. Craiova 2-0
Pandurii - Rapid 1 - 1
Gaz Metan Mediaș - Timișoara 2-6
Steaua - Vaslui 2 1
Brașov - Poli Iași 2-0
Unirea Urziceni - Gloria Bistrița 2-0
Oțelul - Astra 3-2

Clasament:

Clasainent:

1. FC Hunedoara 15 11 4 0 32-7 37
2. Aurul Brad 15 10 2 3 23- 17 32
3. Dacicus Orăștie 15 10 0 5 51-29 30
4. Minerul Uricani 15 9 2 4 29-18 29
5. CS Vulcan 15 6 7 2 24- 14 25
6. Minerul Aninoasa 15 6 5 4 22 - 17 23
7. Victoria Călan 15 6 3 6 26-28 21
8. Minerul Teliuc 15 5 4 6 15-27 19
9. Zarandul Crișcior 14 4 5 5 25-21 17
10. Agrocompany Bă<fia 15 5 2 8 28-31 17
11. Inter Petrila 15 5 2 8 21 -27 17
12. Gloria Geoagiu 14 , 3 4 7 14-22 13
13. Mureșul Brănișca 15 3 4 8 19-38 13
14. Aurul Certej 15 3 3 9 30-32 12
15. Univ. Petroșani 15 3 2 10 16-38 11
16. Metalul Crișcior 15 3 5 7 12-21 8

1. Timișoara 15 7 7 1 28-11 28
2. CFR 15 8 4 3 20- 10 28
3. Urziceni 15 8 4 3 20-11 28
4. Steaua 15 8 4 3 19-11 28
5. Vaslui 15 9 1 5 23-17 28
6. Rapid 15 8 3 4 33-19 27
7. Dinamo 15 7 4 4 17- 10 25
8. Brașov 15 6 6 3 17-9 24
9. Mediaș 15 5 4 6 18-26 19
10. Oțelul 15 5 3 7 19-23 1
11. Craiova 15 5 2 8 23-24 17
12. Pandurii 15 4 5 6 12- 16 17
13. Poli Iași 15 5 2 8 15-23 17
14. Astra 15 4 4 7 18- 22 16
15. Inter CA 15 5 1 9 14-27 16
16. Alba 15 3 4 8 17-25 13
17. Gloria 15 2 6 7 12-23 12
18. Ceahlăul 15 2 4 9 11 30 10

Etapa viitoare, 5 decembrie:
Internațional - CFR Cluj Astra - Dinamo
Ceahlăul - Urziceni Vaslui Oțelul
Rapid Brașov Craiova Steaua
Alba lulia - Gaz Metan Iași - Bistrița
Timișoara Pandurii

pentru nunti. botezuri sau alte ewntmente 
efectuai tivratea dfrvcta Ca locul sobcitat

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