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Locuitorii cartierului 
Ceangăi din Hunedoara 
sunt batjocoriți de autorități

Doctorul Oană O ;
cetățean de onoare la Sebeș

Cunoscutul medic loachim Oană, celebru la nivel 
național mai ales datorită implicării sale la Lotul de 
Gimnastică feminină a României a fost cinstit de ad
ministrația din municipiul Sebeș.
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• Editorial
de Andreea Demian

Catalizatorul
Traian Băsescu

Oare cum poate fi catalogată ieșirea de ieri 
a Doinei Cornea? Băbuța simpatică din Cluj, care 
în umbra fiicei sale „aranjată” bine în Franța făcea 
pe dizidenta în România lui Ceaușescu. Spun că 
făcea pe dizidenta pentru că în vremurile dictaturii 
comuniste adevărații dizidenți dispăreau pur și 
simplu. In locul lor rămânea doar o poveste cum 
că ar fi plecat prin Occident. Nimeni nu mai știa 
nimic de ei nici atunci și nu mai știe nici acum. 
Dizidenții regimului totalitar erau de fapt niște 
personaje cu oarece ștaif de cultură, ca de exemplu 
profesoara clujeană Doina Cornea, sau scriitorul 
ieșean Dan Petrescu, care se manifestau împotriva 
lui Ceaușescu cu aprobarea securității. Și există 
numeroase argumente care să întărească această 
ipoteză. într-o perioadă în care românii puteau să 

călătorească dincolo de granițe o singură dată în 
doi ani și să vorbească la telefon în străinătate din 
trei în trei luni, dizidenții lui Ceaușescu se plim
bau la Paris șl Viena de mai multe ori pe an. Vor
beau nestingherit la telefoji cu Occidentul și 
culmea absurdului, dădeau interviuri telefonice la 
Radio Europa Liberă. Trebuie menționat că în 
aceea perioadă convorbirile cu străinătatea erau 
ascultate și orice discuție suspectă era întreruptă 
din centrală. Cum de nu erau întrerupte interviu
rile dizidenților la posturile anti-comuniste? Ime
diat după 1989 băieții cu „ochi albaștrii” conduși 
de Ion Iliescu s-au repliat și i-au luat cu ei, în 
aceeași rol, pe dizidenții anticomuniști. S-au creat 
astfel niște false valori morale. în jurul unui per
sonaj ca Doina Cornea s-a creat o adevărată cate
drală, simbol al luptei anticomuniste și mai târziu 
anti-Iliescu. De fapt o peroană fără nici un fel de 
credibilitate în rândul maselor de alegători. Au 
fost create niște elite de mămăligă, filozofi fără 
doctrină, scriitori fără scriitură, idealiști fără idea
luri. în umbra acestor creaturi ale așa zisei culturi 
nu a mai crescut nimic. Au reușit în 20 de ani să 
decredibilizeze societatea civilă și elitele cultu
rale, devenind un fel de repere morale la care nu 
se mai raporta nimeni dar despre care nimeni nu 
avea curajul să spună adevărul pentru că risca la

pidarea în piața publică. Am crezut până la un mo
ment dat că rolul de catalizator al lui Traian Bă
sescu se va rezuma doar în a aglutina cercurile 
transpartinice de afaceriști într-o coaliție a foștilor 
securiști, transformați peste noapte în onorabili 
businessmani și marionetele lor. Iată că foștii se
curiști nu fac față luptei cu România doar cu ma
rionetele afaceriștilor ci scot în față și 
pseudodizidenții anticomuniști transformați de 
Iliescu în reperele morale ale intelectualității. 
Doina Cornea și-a dat arama pe față în momentul 
în care a comparat demonstrația anti-comunistă 
din Timișoara cu o mineriadă. Cum a putut un di
zident anticomunist să nu înțeleagă uriașa jignire 
pe care urmașii lui Ceaușescu și Iliescu au adus-o 
spiritului Timișoarei. Primul oraș liber de comu
nism din România nu poate accepta ca în locul 
sacru din Piața Operei să se manifeste urmașii le
gitimi ai comuniștilor. Doina Cornea nu poate să 
înțeleagă acest lucru, pentru că ea nu a manifestat, 
cu adevărat, niciodată împotriva comuniștilor, ci 
la îndemnul lor și asta face și acum la vârsta se
nectuții. Este totuși un lucru îmbucurător în toată 
această campanie electorală. Cad rând pe rând fal
sele repere morale, economice, politice. Și pentru 
atâta și merită să-i mulțumim lui Traian Băsescu.
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Chiftele 
de post

Ingrediente:
O cutie de ciuperci sau echivalen
tul în ciuperci proaspete, 2 cartofi 
potriviți, 2 linguri de orez, 2 cepe 
mici, boia, pătrunjel verde, sare, 
piper, ulei, făină.

Mod de preparare:
Se curăță cartofii și se fierb. 

Separat se fierbe orezul.
Se toacă ceapa și se călește. Se 

adaugă cartofii pasați, orezul fiert, 
pătrujelul și ciupercile date prin 
mașină (dacă folosiți ciuperci 
proaspete, le înăbușiți bine). Se 
adaugă boia, sare și piper, se 
formează chifteluțele, se dau prin 
făină și se prăjesc în ulei.

Timp de preparare:
70-80 minute

Angajații Centrului 
de Transfuzie 
își cer drepturile 
în instanță

După protestul spontan de 
săptămâna trecută, angajații 
Centrului de Transfuzie din 
municipiul Hunedoara s-au 
alăturat colegilor mai vechi din 
instituție înscriși în sindicat și 
s-au întâlnit ieri cu un avocat 
pentru a-și pune pe hârtie 
nemulțumirile legate de situ
ația lor financiară actuală care 
se datorează tăierii tuturor 
sporurilor, fiind nevoiți să se 
descurce cu venituri minime, 
chiar dacă au toate gradele și 
toate cursurile de per
fecționare. Ei speră să găsească 
o rezolvare cât mai rapidă a 
situației prin intermediul 
justiției, astfel încât să-și recu
pereze banii reținuți până în 
prezent, iar pe viitor să își 
primească toate drepturile 
salariale.

Georgiana Giurgiu

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Izvorul Rece - Halta 
Geoagiu
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► HOROSCOP

Interesele tale financiare vor fi în prim-plan, iar tu va trebuie să 
faci tot ce-ți stă în putință pentru a-ți consolida poziția materială. 
Dacă te simți obosit adesea, arfi bine să consulți un doctor.

Profită de această zi pentrtta face o cură sau pentru a te odihni, 
să-ți revii în formă. Nu mai acumula griji, pentru că îți vei distruge 
nervii inutil, in cazul în care relația cu partenerul de viață nu mai 
este ceea ce-a fost cândva și orice efort făcut nu a reușit să rezolve 
lucrurile, este cazul să începi o viață nouă.

Pentru a rezolva diferențele de opinie dintre tine și partener tre- 
buie să-l iei în serios și să-i asculți nevoile. Cei singuri devin mai 
fermecători, mai senzuali, putând să trezească interesul în jur.

Ții foarte mult la stabilitatea căminului tău. Acest lucru este în 
mod normal benefic. Cu toate acestea, dacă ai tendința să-i pui o 
grămadă de întrebări partenerului cu privire la programul său riști 
să provoci o reacție neplăcută.

Este un moment favorabil pentru a-ți reorganiza bugetul. In dra
goste seduci cu ușurință și obții ceea ce-ți dorești. Chiar și așa, 
alege o singură persoană, nu încerca să înlănțuiești în farmecele 
tale chiar pe toată lumea.

O proastă gestionare a hanilor comuni se poate să provoace dis
cuții cu partenerul de viață. Cu toate acestea, stabilitatea cuplului 
nu este amenințată. Te gândești foarte serios la viitorul tău și al co
piilor tăi.

u u Ai unele probleme cu copiii, astfel încât îți rămâne puțin timp 
pentru partener. Dacă ești pus în situația de a lua o deciziefînan-

X.' tiară, nu te grăbi, consultă o persoană care se pricepe la asta. Nu- 
i uita pe cei de lângă tine, și ei au nevoie de puțină atenție.

în dragoste ești plin de șarm și știi să-ți seduci partenerul de 
viață cu tandrețea și spiritul tău de complicitate. In cazul în care 
nu te simți în largul tău, încearcă o terapie prin parfumuri. Mirosu
rile familiare îți readuc liniștea și te echilibrează.

Faci tot posibilul pentru a-i oferi partenerului momente de ro
mantism și senzualitate. Ocupă-te de educația copiilor, poți chiar 
să le devii complice în proiectele lor. Acest lucru vă va apropia și 
mai mult.

► Bancurile zilei
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Numărul greșit nu sună niciodată 
ocupat.

© © ©
La un WC public britanic, se afla 

un automat pentru prezervative și pe 
el inscripția firmei Durex: "Cores
punde normelor britanice".

Puțin mai jos, cineva a zgâriat: "Și 
vaporul Titanic corespundea...".

© © ©
Doctorul consultă o femeie, după 

care îi cheamă soțul la discuții:
- Domnule, am o veste bună și una 

proastă pentru dv. Voi începe cu cea 
proastă: nevasta dv. are sifilis. Vestea 
bună: nu l-a luat de la dv.

© © ©
Un barman ajunge Ia psihiatru: - 

Domnule doctor, ieri, mai pe seară, a

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria FLORESCU, 
Georgiana GIURGIU, Cătălin RIȘCUȚA, Irina NĂSTASE 
Fotoreporter: Ionel ȘUTA

Climatul afectiv se va îmbunătăți fără să faci ceva anume. Chiar 
dacă nu este vorba despre o mare pasiune, lucrurile au tendința să 
se amelioreze între tine și partener. Ai o viață socială activă, cu 
multe lucruri distractive și agreabile.

Ai nevoie de mult somn pentru a recupera, după ce ai fost expus 
influențelor astrale negative. O siestă îndelungată este tot ce ai ne
voie. Important este să admiți că ai nevoie de odihnă. Dacă faci 
niște plasamente de bani, gândește-te de două ori înainte la alege
rea făcută.

In cazul în care faci astăzi un drum, ai mare atenție la bagaje și 
uită-te bine lângă cine stai. Dacă vei avea nevoie mai târziu de 
niște informații materiale, facturi, taxe, cifre, arfi mai bine să ți le 
notezi pe parcurs, pentru că este foarte important să dai peste in
formația corectă.

intrat un client în bar. A cerut un con
iac, l-a băut și după aceea a mâncat 
paharul, cu excepția piciorului. Cre
deți că era nebun?

- Mai mult ca sigur! Piciorul este 
partea cea mai gustoasă.

© © ©
într-un laborator, doctorul îi cere 

asistentului:
- Dă-mi sticla cu diacetilamidona- 

pidol!

- E goală, domnule doctor.
- La naiba! Iar mi-au băut conia

cul!

© © ©
în tramvai, badea Gheorghe calcă 

o doamnă pe picior. Aceasta, indig
nată, zice:

- Animalule!
La care badea zice:
- Te pomenești că tu oi fi plantă...

© © ©
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Din cauza pierderilor imense pe conducta principală de aproximativ
& cinci kilometri între Gura Barza și Brad, producția unei gigacalorii livrată 

beneficiarilor din municipiul de pe Crișul Alb are cel mai mare preț din țară.

Bolnavii spitalului din Brad sunt victimele proastei 
gestiuni a sistemului de termofîcare
Ddsaloanele Spitalului Municipal din 
Brad bolnavii sunt tratați cu răceală, la 
propriu. Persoanele internate sunt ne
voite să se îmbrace gros pentru că 
agentul termic este furnizat doar șase 
ore din 24, astfel că pacienții primesc 
căldură în regim de tratament, de două 
ori pe zi, dimineața și seara.
Vinovată pentru „criogeniz.area'' bol
navilor internați la unitatea sanitară 
din Brad este mașina de vot PSD din. 
Consiliul Local controlată în întregime 
de primarul municipiului.

~ Situația disperată în care a ajuns spitalul din 
Brad este cauzată de prețul uriaș pe care brădenii 
trebuie să-1 plătească pentru o gigacalorie, practic 

cel mai mare din țară. La tariful pe care trebuie să- 
1 plătească pentru încălzire, unitatea sanitară ar fi 
în situația de a nu mai putea oferi nici un alt ser
viciu persoanelor internate în afară de încălzirea 
acestora. Ori pentru realizarea actului medical spi
talul are nevoie și de medicamente sau hrană.

Spitalul o sursă de stors 
bani pentru căldură

Din cauza pierderilor imense pe conducta 
principală de aproximativ cinci kilometri între 
Gura Barza și Brad, producția unei gigacalorii 
livrată beneficiarilor din municipiul de pe Crișul 
Alb are cel mai mare preț din țară. Prin hotărârea 

-ț-Sfântul Zilei
Cuviosul părinte Teodul, 
care a fost eparh

Cuviosul Teodul a trăit pe vremea împăratului 
Teodosie cel Mare. Era patrician și avea dregătorie de 
eparh al pretorilor. Era căsătorit și ducea o viață ne
pătată. Scârbit de jafurile și de lăcomia dregătorilor 
și-a părăsit dregătoria. După moartea soției sale a îm
părțit la săraci averea sa cea mare și s-a dus la Edesa. 
Acolo s-a făcut monah, și pentru viața lui sfântă a fost 
învrednicit cu daruri dumnezeiești. Că nu se hrănea cu 
mâncare tare, ci numai duminica se împărtășea cu cin
stitul Trup și Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos 
și cu puțină anaforă. A fost însă tulburat de gânduri și 
se ruga lui Dumnezeu să-i arate cu cine din cei ce au 
bineplăcut lui Dumnezeu se aseamănă el. Și a auzit un

aleșilor locali, la propunerea Primarului, livrarea 
agentului termic către beneficiarii din Brad se face 
la un preț mai mic decât cel de producție dar sufi
cient de mare ca să depășească orice record 
național, respectiv 550 de lei pentru o gigacalorie. 
In aceste condiții este lesne de înțeles că Spitalul 
Municipal nu poate să plătească din banii sistemu
lui de sănătate un asemenea preț pentru încălzirea 
saloanelor. „Din bugetul asigurărilor de sănătate 
este plătită o anumită sumă pentru fiecare bolnav 
internat în funcție de complexitatea cazului și de 
alți factori. In momentul în care se calculează 
aceea sumă nu putem să ținem cont de cazul spe
cial al spitalului din Brad unde agentul termic se 
livrează la un preț uriaș”, susțin reprezentanții 
Casei de Asigurări de Sănătate a județului Hune
doara. Anii trecuți, din cauza prețului mare al 
încălzirii spitalul din Brad nu a avut bani de mân
care și medicamente. într-un sistem în care ma
joritatea beneficiarilor sunt rău-platnici spitalul 

din Brad a rămas o „vacă de muls” pentru au
toritățile locale care gestionează prost sistemul 
public de termofîcare.

Aleșii locali 
se opun modernizării

în situația în care Spitalul este unul dintre 
sursele financiare cele mai fezabile pentru sis
temul centralizat de încălzire, administrația lo
cală se opune oricărei inițiative de modernizare 
și autonomie a încălzirii unității sanitare. „Ne
am implicat în identificarea de soluții și în acest 
moment există un proiect aprobat pentru re
alizarea unei centrale prbprii de încălzire bazată 
pe biomasă. Din păcate în ultimii doi ani nu s-au 
aprobat fondurile necesare pentru investiții” a de
clarat managerul spitalului Florin .Iurca. Fon
durile de care vorbește conducătorul unității 

sanitare trebuie aprobate de Consiliul Local dar 
mașina de vot a PSD controlată de primarul mu
nicipiului a refuzat sistematic să aloce vre-un leu 
pentru modernizarea încălzirii- și reabilitarea ter
mică a saloanelor spitalului municipal. Principalul 
motiv este tocmai vânzarea agentului termic și în
casarea prețului din banii sistemului de sănătate 
în dauna serviciilor prestate de spital pacienților.

Căldura plătită 
exclusiv din banii 
guvernului

Administrația locală din Brad este din nou 
pusă în dificultate în ceea ce privește furnizarea 

energiei termice. Guvernul României a.acordat o 
primă tranșă din ajutorul pentru încălzirea 
locuințelor din care s-au făcut "plățile către furni
zorii de păcură. In cazul în care Primăria Brad nu 
va gestiona responsabil și eficient problema ter- 
moficării și nu se vor încasa bani de la beneficiari

Guvernul 
și-a făcut datoria

Prefectul județului Hunedoara, Dorin 
Gligor s-a arătat îngrijorat de situația ter- 
moftcării din municipiul Brad. ,. Guvernul și eu 
ne-am făcut datoria și am tratat problema cu 
maximă seriozitate, cu atât mai mult cu cât eu 
și familia mea suntem direct afectați de o even
tuală întrerupere a încălzirii apartamentelor 
din Brad. Cred că și administrația locală tre
buie să acționeze cu aceeași eficiență și respon
sabilitate. Din păcate nu o face și lasă toată 
responsabilitatea financiară pe seama bugetu
lui central", a declarat Dorin Gligor.

Doctorul Oană cetățean de onoare la Sebeș
' Cunoscutul medic Ioachim Oană, celebru la 
nivel național mai ales datorită implicării sale la 
Lotul de Gimnastică feminină a României a fost 
cinstit de. administrația din municipiul Sebeș.- 
Chimu Oană, cum îi spun consătenii din Răhău a 
primit duminică titlul de „Cetățean de Onoare” al 
localității unde s-a născut și pentru comunitatea 
căreia s-a implicat în numeroase proiecte. în mu
nicipiul Deva, apreciatul medic reumatolog este 
căutat de numeroși pacienți, în ciuda faptului că a 
fost pensionat din sistemul sanitar de stat. Și în 
județul Hunedoara, Ioachim Oană s-a implicat în 
numeroase proiecte atât legate de domeniul 
sănătății cât și alte inițiative comunitare. în dome-

pentru a fi acoperită contribuția locală la cheltu
ielile cu încălzirea, brădenii vor fi din nou în situ
ația de a răbda de frig.

Alexandru Avram

niul sanitar doctorul Oană a condus Casa de Asig
urări de Sănătate, Spitalul Județean Deva și Băile 
Sărate, modernizarea celei din urmă fiind în ex
clusivitate opera sa. De asemenea, inimosul medic 
s-a implicat în susținerea unor echipe de handbal 
feminin fiind unul dintre pionierii acestui sport în 
municipiul Deva. Este de notorietate că rezultatele 
obținute de gimnastele de aur ale României poartă 
o părticică din munca medicului Lotului Olimpic 
de la Deva.

„Eu sunt născut în satul Răhău, care este 
aparținător municipiului Sebeș. După terminarea 
studiilor am revenit în această comunitate ca 
medic, dar m-am implicat și în alte activități care 
nu țineau de îndatoririle mele ca doctor, iar nu
mele meu este menționat în multe proiecte care s- 
au desfășurat de-a lungul anilor în zona Sebeșului. 
De exemplu, cu mulți ani în urmă, am ajutat la 
aducțiunea apei îp sat, de la „Fântâna hoților” (cea 
mai bună apă), la cele șapte - opt cișmele necesare 
să deservească întreaga comunitatea la aceea 
vreme. Am fost deputat și chiar dacă am plecat de 
pe meleagurile natale, am ținut legătura cu cei din 
Răhău și am ajutat oamenii care mi-au cerut aju
torul cu tot ce am putut. Sunt mândru că am lăsat 
ceva în urma mea, că oamenii nu m-au uitat și 
acum am deosebita plăcere de a fi cetățean de 
onoare al Sebeșului”, a afirmat doctorul Ioachim 

- Oană.

glas care i-a spus că este asemenea în împărăția lui 
Dumnezeu cu un comediant, Cornelie, care locuia în 
Damasc. Ducându-se la Damasc, a găsit pe Cornelie, 
și căzând la picioarele lui, l-a rugat să-i spună cu de- 
amănuntul viața lui. Cornelie i-a răspuns că epăcătos 
și nu se știe cu vreo faptă bună. Bătrânul însă stăruia 
cu lacrimi și cu rugăminți. Și Cornelie, lăsându-se 
convins, i-a spus: "Eu, părinte, din fragedă vârstă, am 
trăit printre comedianți și printre jucătorii de teatru și 
multă vreme de acolo mi-am câștigat hrana cea de 
toate zilele. Târziu de tot și cu greutate, dându-mi 
seama de multele răutăți și cugetând la răsplătirea ju
decății ce va să fie, m-am lăsat de toate răutățile și am 
căutat să duc, pe cât am putut, o viață curată și să fac 
milostenii. Astfel, de multă vreme, părinte sfințite, o fe
meie de bun neam, bogată și virtuoasă a fost căsătorită 
de ai ei cu un oarecare bărbat, desfrânat și risipitor,

care a cheltuit, nu numai.averea femeii sale și pe a lui, 
ci a mâncat și alți mulți bani, luați cu împrumut. Pen- • 
tru aceasta împrumutătorii lui l-au băgat la închisoare 
pentru multă vreme, pricinuind femeii lui nemângâiată 
întristare. Pe femeia aceasta am întâlnit-o eu, i-am 
aflat durerea și mi s-a întristat sufletul. Cu lacrimi în 
ochi am întrebat-o: "Cât de mare e datoria, femeie? ". 
"Patru sute de galbeni"-mi-a răspuns ea. Atunci am 
vândut niște giuvaieruri și cele mai frumoase haine ale 
mele, și am strâns patru sute de galbeni. Am pus banii 
în mâinile femeii, grăindu-i așa: "Ia banii aceștia, fe
meie, și du-te în pace! Scoate-ți bărbatul din închi
soare și te roagă din toată inima iubitorului de oameni 
Dumnezeu ca să mă miluiască în ziua judecății". Teo
dul a ascultat totul și s-a minunat foarte și a mulțumit 
lui Dumnezeu. A mai trăit câtva vreme, apoi s-a dus la 
Domnul cu bune nădejdi.



4 Social
Joi, 3 decembrie 2009

Rămân închise până pe 7 decembrie școlile „Grigore Moisil” și „Andrei Șaguna” precum 
& și Colegiul Național „Decebal” din Deva, Colegiul Național „lancu de Hunedoara ” din

Hunedoara și Școala Generală Șoimuș.

Accident tragic pe DN7
Un moroșan 
a furat alcool

Un bărbat a fost prins de 
agenții de pază ai unui supermar
ket din Deva în timp ce a încercat 
să fure o sticlă cu alcool de pe 
raftul magazinului. Agenții de 
pază l-au reținut pe hoț, după 
care au anunțat poliția municipiu
lui Deva. Marius M. în vârstă de 
25 de ani din comuna Leordina 
județul Maramureș, fără ocupa
ție, s-a ales cu dosar de cercetare 
penală. Prejudiciul a fost recupe
rat.

A accidentat 
trei oameni

Trei persoane au fost rănite 
ușor în urma unui- accident rutier 
care s-a petrecut pe raza comunei 
Bretea Română pe DN 66, cu 
două zile în urmă, în jurul orei 
10,14. Cei trei pasageri ai autotu
rismului, Dumitru M. de 35 de 
ani Costinel G. de 34 de ani, 
Radu B. de 34 de ani toți din mu
nicipiul Hunedoara au fost răniți, 
însă nu a fost necesară internarea 
lor. Polițiștii au stabilit că șoferul 
autoturismului, Vasile M. de 41 
de ani, din Petroșani nu a adaptat 
viteza la condițiile de drum cu 
denivelări. El a pierdut controlul 
volanului intrând în derapaj, 
după care s-a răsturnat înafara 
părții carosabile. Șoferul are 
dosar penal pentru comiterea in
fracțiunii de vătămare corporală 
din culpă.

Un sinucigaș a 
murit în drum 
spre spital

Un bărbat în vârstă de 80 de 
ani din comuna Orăștioara de Sus 
s-a sinucis feri, înfigându-și un 
cuțit în gât. Vecinii au chemat 
ambulanța să îl ajute pe Niculae 
N. însă în urma leziunilor grave 
pe care le avea acesta a murit în 
drum spre spital. Bătrânul nu 
avea familie. în urma cercetărilor 
polițiștilor s-a constat că Niculae 
N. a mai avut tentative de sinuci
dere.

%
O tânără a murit și alte patru 
persoane au fost grav rănite 
ieri seară în jurul orei 21:09. 
Acesta este bilanțul unui grav 
accident rutier care s-a petre
cut pe DN7, la ieșirea din 
Deva. Accidentul s-a produs în 
urma impactului frontal dintre 
un autoturism marca Volkswa
gen și un microbuz Ford Tran
zit.

Echipajul de descarcerare al 
Detașamentului Deva a intervenit și a# 
scos cele cinci victime din autove
hicule. Ajunși la locul accidentului 
paramedicii SMURD din Deva și 
Simeria au acordat primele îngrijiri 
răniților, după care i-au transportat cu 
ambulanțele la Spitalul Județean Deva. 
Echipei de paramedici li s-a alăturat 
încă patru echipaje de la Serviciul 
Județean de Ambulanță. Cel mai grav

rănită a fost o tânără care se afla în au- 
, toturism. Deși s-a încercat resuscitarea 

ei minute în șir, medicii nu au mai 
putut-o salva. Femeia în vârstă de 20 de 
ani a murit la spital. în accident au mai 
fost implicate alte două persoane, care 
erau pasageri ai microbuzului, care au 
scăpat însă fără a fi internați în spital.

Are dosar penal

Din cauza accidentului DN 7 a 
fost blocat timp de o oră și jumătate. 
După cercetările efectuate la locul ac
cidentului, polițiștii din cadrul Servici
ului Rutier au constat că aflat la volanul 
autoturismului, Ciprian R. a pierdut 
controlul volanului și’a intrat pe sensul 
opus de mers, intrând în coliziune cu 
microbuzul condus de Radu T. în vârstă 
de 30 de ani din Predeal, județul 
Brașov. în urma impactului autoturis
mul a fost proiectat în parapetul de 
protecție a .sensului de mers Simeria - 
Deva. Tot în urma verificărilor,

polițiștii au descoperit că șoferul care a 
provocat teribilul accident nu are per
mis de conducere auto. Ciprian R. Are 
dosar penal pentru comiterea 
infracțiunilor de ucidere din culpă,

vătămare corporală și conducere a unui 
autovehicul pe drumurile publice fără a 
poseda permis de conducere.

Maria Florescu

Amenzi duble pentru angajatorii care lucrează cu forță de muncă „la negru”
O nouă lege adoptată în luna noiembrie a modi

ficat cuantumul amenzilor aplicate angajatorilor care 
lucrează cu persoane fără a avea contracte de muncă 
individuale încheiate cu acestea. Astfel, prin Legea 
nr. 331 din 11 noiembrie 2009 se stipulează că prim
irea la muncă a persoanelor fără încheierea unui con
tract individual de muncă se pedepsește cu amendă 
de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare persoană

identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 
100.000 lei. în vechea prevedere legislativă, amenda 
se cifra între 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare 
persoană identificată, fără a depăși valoarea cumulată 
de 100.000 lei. „Vom aplica și noi noile prevederi de 
îndată ce acestea vor deveni operaționale, adică la 30 
de zile după publicarea în Monitorul Oficial. Cum 
legea a fost publicată la jumătatea lunii trecute, de la

jumătatea lunii decembrie noile prevederi legislative 
intră în vigoare”, a declarat Horia Rațiu, directorul 
coordonator al Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Hunedoara (1TM).

Cătălin Rișcuța

încă un caz de gripă nouă la Hunedoara
Cazurile de gripă nouă își fac apariția 
și în școlile din municipiul Hunedoara, 
iar.părinții și profesorii sunt tot mai în
grijorați de ceea ce ar putea să facă vi
rusul devastator. i

Săptămâna trecută a fost descoperit un nou 
caz de gripă AH1N1, la un elev din clasa a treia 
de la Colegiul Ecofiomic „Emanoil Gojdu” din 
Hunedoara.

De asemenea, sunt suspecți că ar fi contactat 
virusul gripal și alți elevi din clasele primare și 
gimnaziale. „Un elev din clasa a treia a fost de
scoperit cu virusul gripei AH INI. El a fost imediat 
izolat, iar cazurile suspecte de asemenea sunt în 
atenția medicilor pentru a se stabili dacă au con
tactat noua gripă sau sintomele apărute sunt de altă 
natură. Pentru că luni și marți nu s-au făcut ore, 
am luat măsuri de dezinfecție în incinta școlii și 
sper că nu vom fi nevoiți șă instituim carantină”, 
a afirmat Anișor Pîrvu, directorul la Colegiul Eco
nomic „Emanoil Gojdu”.

Unele școli s-au redeschis, 
altele sunt pe cale 
de a se închide

Câteva dintre unitățile de învățământ care au 
fost închise în urma infecției cu virusul A/H1N1 
și-au reluat activitatea. Este vorba despre Colegiul 
Sportiv „Cetate” Deva și Școala Generală din 
Boșorod. Rămân închise până pe 7 decembrie 
școlile „Grigore Moisil” și „Andrei Șaguna” pre
cum și Colegiul Național „Qecebal” din Deva, 
Colegiul Național „lancu de Hunedoara” din 
Hunedoara și Școala Generală Șoimuș. Ieri 
dimineață a fost confirmat și un al doilea caz de 
îmbolnăvire la Colegiul Economic „Emanuil 
Gojdu” din Hunedoara. „Dacă va mai exista încă 
o îmbolnăvire și această unitate de învățământ va 
fi închisă”, declară loan Jurchela, inspector gen
eral adjunct la Inspectoratul Școlar Județean 
Hunedoara (IȘJ).

Georgiana Giurgiu

Se descoperă victimele pedofilului 
din Petroșani
Suspiciunile polițiștilor în cazulpedofilului din Petro
șani, prins de aceștia în flagrant în urină cu cinci zile 
se confirmă.

Patru dintre victimele lui Silviu M>ihai au fost duse de 
către polițiști la Serviciul de Medicină Legală Hunedoara pen
tru expertiză. „Copiii au fost examinați de medicul legist care 
a constat leziunile specifice unor acte sexuale abuzive”, a de
clarat directorul SML Hunedoara, Dan Mărculescu. Silviu

Mihai este arestat preventiv și cercetat pentru întreținere de 
acte sexuale cu minori. El oferea băieților, infime sume de bani 
pentru ca aceștia să nu povestească despre raporturile sexuale 
pc care le aveau. Copiii erau racolați cu ajutorul intemetului, 
din rândurile familiilor sărace.din municipiul Petroșani. în 
urma percheziției făcute la domiciliul pedofilului polițiștii au 
găsit filme ce prezintă acte sexuale explicite cu minori.

t

Maria Florescu

Incendiu 
la gara din Zam
Ieri dimineață în jurul orei 04:22 trei trenuri 
de călători au avut întârzieri de aproape o 
oră, din cauza unui incendiu izbucnit în ime
diata apropiere a căii ferate, la un depozit de 
materiale de construcții din localitatea Zam.

Trenul Rapid 370 pe direcția București - Budapesta 
a staționat în gara Zam o oră. Un alt Rapid care mergea 
pe direcția Curtici - București a staționat 20 de minute în 
gara Săvârșin, iar personalul Simeria - Arad și-a întrerupt 
călătoria timp de 55 de minute, rămânând în gara din Zam. 
Deplasarea trenurilor a fost oprită din cauza sistării en
ergiei electrice la instalațiile căii ferate. Pentru stingerea 
incendiului, în condiții de siguranță, a fost obligatorie în
treruperea alimentării cu energie electrică a căii ferate. In
cendiul a mistuit materialele de construcție aflate în 
incinta depozitului și acoperișul acestuia.

Focul a fost pus
Pentru stingerea focului a fost necesară intervenția 

a două echipaje de pompieri de la Stația Ilia și a autospe
cialelor cu apă și spumă. “Acoperișul clădirii a ars în în
tregime. Avea o suprafață de 500 de metri pătrați. De 
asemenea pagubele privind materialele din interior sunt 
foarte mari. înăuntru se aflau țevi, instalații de încălzire, 
parchet laminat, lambriuri. Pagubele se ridică la aproxi
mativ 80.000 de lei. Echipele noastre au cercetat eveni
mentul și s-a constat că focul a fost pus intenționat. Au 
fost eliminate celelalte posibilități cum ar fi o țigară 
aruncată la întâmplare, un dispozitiv de încălzire uitat în 
priză sau un scurt circuit la instalația electrică”, a declarat 
Anemona Doda, purtătorul de cuvânt al ISU Hunedoara. 
Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Zam au întocmit 
dosar penal pentru comiterea infracțiunii de distrugere 
prin incendiere. “Urmează ca cercetările să identifice, 
prezumtivul autoi.'Au fost audiaWfciai multe persoanei 
printre care și proprietarul depozitului care afirmă că nu 
are dușmani care ar fi capabili să facă un asemenea gest”, 
a precizat Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al IPJ Hune
doara.



Administrație 5
____________________ Joi, 3 decembrie 2009

“Sunt trei societăți comerciale care funcționează printre case fi care au transformat viața 
oamenilor într-un infern. De aceea au venit oamenii aceștia aici. Ei nu au nimic împo
triva firmelor care aduc hani la Primărie, însă să nu profite de sănătatea și de nervii lor.99

Tiheriu Golomhof

Locuitorii cartierului Ceangăi din Hunedoara
sunt batjocoriți de autorități
Locuitorii unui cartier din 
municipiul Hunedoara tră
iesc de câțiva ani în vecină
tatea unor firme care le fac 
viața de ne suportat. Oame
nii au făcut zeci de petiții, 
au stat zile lungi și multe la 
coadă pentru audiențe la bi
roul primarului. Autoritățile 
nu au făcut nimic pentru ca 
viata lor să reintre în nor-»

malitate. Până acum, cetățe
nii cartierului Ceangăi au 
avut parte - după spusele lor 
- doar de promisiuni electo
rale și de minciuni.

La ultima ședință a Consiliului 
Local, un grup de oameni disperați a 
cerut primarului Ovidiu Hada să își re
specte propriile dispoziții și să interzică 
activitatea de colectare și procesare a 
deșeurilor în zona locuită de ei.

Viața ca un infern

Oamenii spun că vibrațiile pro
duse de utilajele firmelor din zonă și 
traficul cu mașini de mare tonaj le de

teriorează locuințele. Zgomotul, praful, 
mizeria și șobolanii atrași de centrele 
de colectare a deșeurilor le transformă 
viața în iad. “In urmă cu un an de zile 
am fost la ședința Consiliului Local și 
în urma discuțiilor de atunci s-a emis o 
dispoziție a primarului prin care se in
terzicea eliberarea de avize pentru so
cietățile comerciale care colectează și 
valorifică materiale reciclabile în zone 
cu case de locuit. Vreau să vă spun că 
această dispoziție a fost încălcată și o 
firmă are sediul între casele locuite din 
cartierul Ceangăi. Acolo se înmulțesc 
peste măsură șobolanii și gândacii. Oa
menii umblă de ani de zile pe la au
torități și nu își găsesc dreptatea. Sunt 
trei societăți comerciale care 
funcționează printre case și care au 
transformat viața oamenilor într-un in
fern. De aceea au venit oamenii aceștia 
aici. Ei nu au nimic împotriva firmelor 
care aduc bani la Primărie, însă să nu 
profite de sănătatea și de nervii lor”, a 
declarat Tiberiu Golomboș, președin
tele Asociației „Dreptate”, cel care 
luptă de câțiva ani pentru drepturile 
cetățenilor din Ceangăi.

Mai haini 
decât comuniștii

Golomboș susține că autoritățile 
publice locale pretind în mod nejustifi
cat că zona respectivă nu este cartier de 
locuințe, ci zonă industrială. „Ați tot in
vocat că este zonă industrială în acel 
cartier, însă nu este adevărat. Vă arăt

Planul Urbanistic General să vedeți că 
în zona industrială terenul este eliberat 
de orice construcție și e neted ca-n 
palmă. Nici comuniștii nu au făcut ce 
faceți dumneavoastră. Oamenii cer să îi 
respectați și să îi lăsați să trăiască în 
pace pentru că și ei au dreptul la o viață 

decentă”, a declarat Tiberiu Golomboș 
în ședința publică a Consiliului Local, 
în replică, primarul Ovidiu Hada 
supune că președintele Asociației 
„Dreptate" este „greșit” și că el nu are 
nici o vină pentru situația din Ceangăi. 
„Dumneavoastră susțineți că primăria a 
dat aviz de funcționare acestor firme 
încălcând dispoziția primarului? Este o 
aberație pentru că aceste avize de 
colectare sunt emise de către Prefectura 
județului. Doar în urma acestor hârtii le 
dăm noi autorizația de funcționare. Noi 
nu putem să încălcăm legea dacă ei vin 
cu toate documentele legale. Vă in
formez că sunteți greșit (?!) domnule 
dragă! Ați fost de nenumărate ori la 
mineri știți că nu sunt de acord ca ei să 
își desfășoare activitatea în proximi
tatea locuințelor. Dar dacă ei au avize 
de la alte instituții nu înseamnă că noi 
avem vreo vină”, a declaTat Ovidiu 
Hada.

Responsabilitatea 
aparține Primăriei

Afirmațiile primarului sunt con
trazise de documentele emise de Pre
fectură și de Agenția de Protecție a 
Mediului. într-un răspuns adresat pri
marului Hada, directorul coordonator 
APM Hunedoara, Georgeta Barabaș, 
arată că: „Cele două autorizații de con
strucție nu au fost precedate de un aviz 
de mediu pentru schimbarea destinației 
terenului din PUZ prin PUG sau PUD, 
deci întreaga responsabilitate pentru 

această schimbare revine Primăriei Mu
nicipiului Hunedoara” și „Primăria Mu
nicipiului Hunedoara trebuie să își 
asume consecințele faptului că nu a 
consultat comunitatea asupra schim
bării destinației zonei din zonă de locuit 
în zonă industrială înainte de emiterea 
celor două autorizații de construcție”.

Oamenii cer ajutor 
de la prefectul 
Dorin Gligor

în opinia locuitorilor de pe strada 
Ecaterina Varga, cei din primărie con
sultă comunitatea doar atunci când 
cerșesc voturi, în campanie electorală. 
Unul dintre cei nemulțumiți care a par
ticipat la ședința Consiliului Local 
spune că - dacă ar fi să se ia după în
scrisuri - primarul l-a dat afară din 
oraș. „înscrisul pe care dumneavoastră 
mi l-ați dat mă scoate pe mine în afara 
orașului. Casa mea nu mai este pe o 
stradă din oraș, ci în zona combinatului

sau zona industrială 4, cum mă aburește 
pe mine”, a spus, revoltat, omul. El 
susține că îi crapă pereții din cauza 
camioanelor grele care circulă noaptea 
pe strada lui. Atunci, primarul Ovidiu 
Hadaa scos o fotografie cu imaginea 
unui indicator care limitează traficul ru
tier pe stradă. „Acest indicator arată că 
instituția pe care o conduc și eu per
sonal - pe care mă faceți mincinos fără 
să fiți informat - am luat toate măsurile 
ca să nu mai circule camioane de mare 
tonaj pe acea stradă. Faptul că poliția 
de circulație nu ia măsuri să oprească 
camioanele nu puteți să mă învinuiți pe 
mine că sunt mincinos”, a declarat

„Banii de liceu” s-au aprobat, 
cei pentru transport încă nu

Deși se spera ca sumele acordate elevilor prin programul național de 
protecție socială „Bani de liceu” să fie disponibile până în ultima decadă a 
lunii noiembrie, doar ieri s-au aprobat la Inspectoratul Școlar Județean (1ȘJ) 
Hunedoara documentele de plată a acestor fonduri pentru a fi remise 
unităților de învățământ din județ. Programul se adresează tuturor elevilor 
care provin din familii ale căror venituri nu depășesc 150 lei pe lună. Cuan
tumul bursei sociale este de 180 lei pe lună, iar în județul Hunedoara benefi
ciază de acest program un număr de 1377 elevi. „în următoarele zile cred că 
banii vor fi distribuiți către școli”, a declarat loan Jurchela, inspector general 
adjunct al 1ȘJ. în schimb, banii pentru decontarea transportului elevilor din 
alte localități decât cea în care își are sediul unitatea de învățământ nu se știe 
când vor fi alocați.

Cătălin Rișcuța

Gala Sănătății
Astăzi are loc în municipiul Deva 
Gala Sănătății, un eveniment al 
anului care premiază realizările 
deosebite în domeniul sănătății. 
Totodată evenimentul are ca scop 
sărbătorirea Zilei Internaționale a 
Persoanelor cu Handicap. Gala 
Sănătății este organizată de Aso
ciația Antiparkinson care este 
acreditată să apere interesele a 
72.000 de oameni care suferă de 
această boală.

„Conceptul inovator al galei în
curajează recunoașterea și aprecierea 
medicilor care au obținut rezultate re
marcabile pe parcursul ultimului an, 

Ovidiu Hada. Nemulțumiți de răspun
sul primarului oamenii i-au spus lui 
Hada că putea lua exemplul primarului 
Emil Boc care a blocat accesul 
camioanelor de mare tonaj printr-o 
barieră fizică, nu prin plantarea, (așa, 
doar de ochii lumii) a unui indicator. La 
finalul discuțiilor primarul i-a expediat 
pe oameni spre instanțele de judecată. 
Locuitorii zonei au cerut - prin inter
mediul jurnaliștilor prezenți - prefectu
lui Dorin Gligor să medieze conflictul 
lor cu instituțiile statului. Acest lucru 
noi*l-ain făcut. Vom reveni.

Marcel Bot

la Deva
•

dar și a tuturor celor care militează 
pentru o viață sănătoasă. Gala 
Sănătății își propune să încurajeze val
orile medicinei românești. Ne prop
unem să creăm o tradiție ca la fiecare 
sfârșit de an să trecem în revistă cele 
mai importante realizări din domeniu 
și să aplaudăm adevăratele valori: in
ovația, viziunea, pasiune și respons
abilitatea”, a precizat Dan Răican, 
președintele și fondatorul Asociației 
Antiparkinson, cart a fost nominal
izată între primele trei din țară dintre 
cele 11 asociații participante, la pre
miul pentru cea mai implicată asoci
ație în sprijinirea pacienților.

Maria Florescu
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Vinde din stoc agregate de balastieră 
In cantități foarte mari



"Stereo Iove" s-a bucurat de vânzări impresionante. Melodia se află pe primul 
, loc în materie de vânzări pe Itunes în 1 ranța. In plus, hit-u! ocupă primul loc 

în clasamentele radio din Rusia, Italia și Olanda.
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Tiriac are calitățile iubitului ideal
5 5

Se jură cu mâna pe inimă că nu este iubita lui 
Ion Tiriac, însă mărturisește că și-ar dori acest 
lucru din tot sufletul. Fără doar și poate, Ana- 
maria Ferentz este o femeie indecisă.

Care să fie adevărul din spatele poveștii dintre 
cântăreață și fostul mare jucător de tenis?! Ei bine, blonda 
spune că l-a cunoscut pe Senior la un eveniment caritabil. 
A fost invitată la el acasă, însă a refuzat. Cei doi au luat 
masa, în schimb, la restaurant. „Am acceptat cu plăcere, 
știind că nu este unul de pe stradă care vrea să-și facă pub
licitate. Nu mi-a făcut avansuri. Omul s-a comportat decent, 
am discutat decent și m-am simțit specială”, povestește Ana- 
maria.

Deși insistă că totul s-a rezumat Ja acea cină romantică, 
fosta componentă a trupei Demmo are numai cuvinte de 

laudă despre magnat. Pe scurt, îl consideră iubitul ideal. Pe 
lung, spune că este „un bărbat lângă care oricărei femei i-ar 
plăcea să fie. Sincer, e un bărbat galant, foarte educat, cu 
coloană vertebrală, un bărbat foarte decent, lângă care orice 
femeie s-ar, simți bine. Are toate calitățile. Orice femeie ar 
fi fericită lângă un asemenea bărbat”.

Anamaria Ferentz se consideră în continuare 
„neîmplinită sentimental” și recunoaște că s-ar vedea la 
brațul miliardarului. Doar e și ea femeie, nu?! „Am spus 
orice femeie. Sigur că da! Vrei să mint?! Să spun: «Nu, 
dragă, orice femeie - eu nu». Orice femeie alături de acest 
om s-ar simți specială și bine”, a conchis vedeta.

înainte de a fi unul dintre cei mai bogați români, Ion 
Țiriac a jucat tenis. Și chiar a făcut-o foarte bine. Așadar, 
cu siguranță știe ce înseamnă a primi o minge la fileu. 
Rămâne însă de văzut cum va retuma slice-ul Anamariei...

Beyonce a fost desemnată
,Cea mai bună vedetă pop”

Demis Roussos speră să își 
revadă fosta soție în România

> tima perioadă, Beyonce Knowles s-a bucu- 
it de o apreciere atât din partea criticilor de 
'ecialitate, cât și din partea oamenilor. După 
• melodia ei, „ Crazy In Love”, a fost votată cea 
ai bună piesă a deceniului, acum frumoasa a 
st desemnată „ Cea mai bună vedetă pop ”.

Cântăreața a reușit astfel să le învingă pe alte interprete 
valoare, precum Britney Spears, Madonna sau Pink. Peste 
0.000 de persoane au votat online, în topul pus la cale de 
mmel Londra, în colaborare cu posturile muzicale T4 și

4Music.
Locul doi a fost ocupat de Britney Spears, în timp ce 

Eminem și Pink au urcat pe trei, respectiv patru. „Beyonce 
este un superstar global și este foarte bine cunoscută pentru 
stilul artistic flexibil, de la baladele ei R&B, până la 
strălucitoarele ei piese dance. Nu este nicio surpriză că ea a 
câștigat inimile și mințile ascultătorilor noștri și își merită ti
tlul de «Cea mai bună vedetă pop»”, a declarat Neil McCal
lum, directorul postului T4.

Cum va reacționa Beyonce la noua titulatură? Probabil 
la fel ca în alte dăți. Se va concentra și mai mult asupra 
muncii ei.

I

România nu este un 
simplu nume pe agenda lui 
Demis Roussos. Celebrul 
cântăreț elen vine, de 
fiecare dată, cu mare 
plăcere în patria noastră. 
Motivul? Aceste meleaguri 
îi trezesc amintiri de neui-

în 1983, grecul a 
cunoscut-o pe Pamela, la 
un concert. A fost, practic, 
dragoste la prima vedere. 
Cei doi nu au avut nevoie 
decât de câteva luni pentru 
a realiza că sunt suflete 
pereche și, astfel, la 
sfârșitul aceluiași an, 
americanca îi devenea lui 
Demis soție.

Au crezut că vor fi 
împreună până când moartea îi va despărți, însă s-au înșelat. După 15 ani de 
mariaj, avea să vină divorțul. între timp, Pamela s-a mutat în România, unde 
s-a recăsătorit, cu Indrei Rațiu, unul dintre fii lui Ion Rațiu. Luni, starul elen 
a ajuns din nou în țara noastră, pentru un concert programat pentru data de 4 
decembrie. Iar primul gând a fost adresat iubirii vieții lui. „Mai vorbim. Și 
dacă vor veni, ea și actualul ei soț, mi-ar plăcea chiar să ieșim la cină, după 
concert, ca între prieteni”, a spus grecul.

Acum cu siguranță știm la cine se va gândi Demis în momentul în care 
va cânta celebra sa piesă, „Good Bye, My Love, Good Bye”.

”Stereo Love” ocupă primele 
locuri în topurile internaționale

dec Baldwin se retrage din actorie
ne un moment în viața fiecărui actor în care acea voce 
i interior spune: „Ar fi momentul să te lașFjf Unii as- 
hă de ea, alții o ignoră. Din păcate, în cazul lui Alee 
Idwin, este vorba de prima variantă.

După trei decenii pe micul și pe marele ecran, perioadă în care a 
erit 21 de premii și a fost nominalizat la Oscar - fără însă a pune mână 
statuetă - starul a decis să renunțe. „Mi-am pierdut interesul. Actoria 
e deja parte din trecutul meu. Sunt 30 de ani! Și mă consider încă tânăr, 
că am timp să fac altceva”, anunță Alec Baldwin.
Din fericire pentru fanii „30 Rock”, actorul va continua să joace în 

îbrul serial de comedie. Până în 2012, când îi expiră contractul. însă 
la fel stau lucrurile în ceea ce privește aparițiile pe marele ecran: „Con- 
;r întreaga mea carieră cinematografică un eșec. Când joci într-un film, 
pul principal este de a te face remarcat, prin prestația ta. Și, astfel, fi|- 
I poate deveni fie un succes comercial, fie extrem de criticat. în cazul 
r, nu a fost niciuna din cele două”.

Actorul își va lua rămas bun de la cinematografie în cel mai frumos 
d cu putință. în martie, va prezenta, alături de Steve Martin, gala pre- 
lor Oscar.

Melodia "Stereo Love" lansată de artistul și producătorul de origine 
română Edward Maya se află pe primele locuri în topurile de profil din lumea 
întreagă. Succesul acestui hit i-a adus recunoaștere internațională artistului, 
precum și un număr impre
sionant de concerte.

"Stereo loye" s-a bucu
rat de vânzări impresionante. 
Melodia șe află pe primul loc 
în materie de vânzări pe 
Itunes în Franța. în plus, hit- 
ul ocupă primul loc în clasa
mentele [adio din Rusia, 
Italia și Olanda. Aceasta este 
piesa românească cu cea mai 
mare răspândire
internațională.

Edward Maya a absolvit 
Liceul de Muzică „George 
Enescu”, din București, și 
este student al Universității 
Naționale de ' Muzică 
București.



Dintre inginerii români, cei mai cântați în străinătate sunt cei din domeniul petrolier,
cu experiență în extracție și rafinare. Cei care au multi ani de experiență, sunt vorbitori de limbi

& străine și lucrează pentru companii din zone precum Qatar, Kazahstan, Nigeria și Yemen pot

avea salarii de până la 15.000 de euro lunar.
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Testul național pentru elevii de clasa a VIII-a e mai dificil de anul acesta
La Limba și Literatura Ro
mână principala provocare 
a elevilor va fi textul la 
prima vedere. Spre deosebire 
de anii trecuți în care se 
punea accent pe comenta
riile deja învățate, noile exa
mene se vor concentra pe 
creativitatea elevilor.

"Subiectele sunt altfel organi
zate la aceste examene, cu mai mult 
accent pe textul la prima vedere. Este 
mai puțin previzibil decât testele cla
sice, care presupuneau memorare 
mecanică. Ne dorim să nu producem 
doar elevi care memorează, dar tre
buie știute aceste cerințe la început 
de ciclu. Manualele trebuie și ele 
făcute după noul model", a declarat 
Camelia Gavriiâ, profesor de Limba 
și Literatura Română la Colegiul "C. 
Negruzzi", din Iași, și fost inspector 
școlar general. Vor fi testate 

cunoștințele de morfologie, sintaxă, 
vocabular, punctuație, ortografie sau 
stilistică. Dacă primul subiect va 
testa fapacitatea de a înțelege și a de
scifra un text la prima vedere, un alt 
subiect va verifica abilitățile de 
redactare ale elevilor.

Elevii nu trebuie 
să fie speriați 
de noul tip 
de examinare

Dificultatea noului examen va fi 
dată nu doar de textul la prima 
vedere, ci și de numărul mare de 
cerințe. "Este destul de mult pentru 
două ore, cât durează examenul. 
Sunt multe cerințe, mult de lucru. în 
plus, și modul de concepere a 
subiectelor îi poate pune în dificul
tate. Contextul poate fi surprinzător. 
Nota 5-6 se va lua destul de ușor. 
Sunt suficiente cunoștințe minime. 

Pentru note mari însă va fi mai greu", 
a mai spus profesorul Camelia 
Gavrilă. La matematică, profesorii 
care au conceput modelele de 
subiecte au fost mai atenți cu elevii. 
"Nu am vrut să le dăm din prima toți 
itemii pe model internațional, pentru 
că ar fi fost mai dificil pentru ei. 
Noul model este un melanj între tipul 
clasic și cel internațional", a declarat 
inspectorul școlar general al mu
nicipiului București, Cristian 
Alexandrescu, profesor de 
matematică la Liceul "Ion Creangă", 
din Capitală.

Profesorul Alexandrescu spune 
că elevii nu trebuie să fie speriați de 
noul tip de examinare. Noile subiecte 
ar putea fi chiar mai ușoare decât 
cele din anii trecuți. Elevii de clasa a 
VIII-a vor fi evaluați prin noul test 
național doar la limba română și 
matematică, spre deosebire de anii 
trecuți, când aveau și o a treia probă- 
la alegere, istoria sau geografia.

Românii sunt mai căutați pe piața
de muncă internațională

9

Boc și Berceanu au inaugurat un 
tronson al centurii Timișoarei

Criza nu a rezolvat nici pe de
parte deficitul de personal cali
ficat cu care ne confruntam în 
urmă cu doar câțiva ani. Din
colo de reducerile de personal 
și de șomajul în creștere, anu
mite profesii, precum cele de • 
sudori, vopsitori, ingineri su
dori și ingineri mecanici, se 
confruntă și în acest moment 
cu un deficit de personal, 
spune Mădălina Popescu, di
rector general al companiei de 
recrutare Pluri Consultants.

Motivele țin, în principal, 
numărul mic al absolvenților

de 
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Hoții fac comerț cu brazi de Crăciun
9 9

Spiritul Crăciunului nu se ob
ține cu bani puțini E valabil în 
cazul câtorva hoți din Bistrița- 
Năsăud care au furat peste 100 
de brazi. Arborii tăiați ilegal 
urmau să fie comercializați în 
preajma sărbătorilor. Deocam
dată, poliția nu i-a găsit pe 
făptași.

facultăți sau cursuri specializate, de 
deficiențele din sistemul de învățământ 
sau de migrație, faptul că mulți dintre 
ei preferă să lucreze în străinătate, acolo 
unde salariile sunt mult mai bune decât 
în România. “Cred că pe partea de su
dori, chiar și în construcții, este un 
deficit de sute, chiar mii de persoane. 
Spre exemplu, inginerii sudori pot 
pleca în străinătate pe contracte bune și 
salarii care încep de la 2.500 de euro pe 
lună. Și dacă se duc în zone care au 
exploatați i petroliere sau șantiere 
navale, unde nu se duce toată lumea, în 
zone precum Nigeria, Kuweit sau Iran, 
atunci salariile lor pot ajunge și la 7.000 
de euro pe lună”, explică Mădălina 
Popescu.

Și în cazul vopsitorilor, deficitul 
este de ordinul câtorva mii, dar, cu toate 

acestea, companiile nu fac 
recrutări și preferă să 
găsească înlocuitori 
mecanici auto în locul vop
sitorilor, care însă nu au 
■calificarea necesară, dar 
sunt plătiți mai puțin. Vop
sitorii calificați, spre exem
plu, au salarii peste medie, 
venitul net lunar fiind de 
700-800 de lei și poate 
ajunge și la 1.000 de lei, 
precizează Popescu.

Brazii au fost descoperiți chiar de 
către proprietarul terenului de pe care 
au fost tăiați. "I-au împachetat frumos 
câte cinci brazi legați toți laolaltă, să 
meargă ș când să îi încarce am ajuns eu, 
că un vecin de la vale i-a văzut și 
tăind", a declarat Nicolae Bortă, propri
etar.

"In fiecare an ne confruntăm cu 
probleme de genul acesta. Cetățenii din 
zonă, datorită faptului că încearcă să își

Salarii de până la 
15.000 de euro lunar

Dintre inginerii români, cei mai 
căutați în străinătate sunt cei din dome
niul petrolier, cu experiență în extracție 
și rafinare. Cei care au mulți ani de 
experiență, sunt vorbitori de limbi 
străine și lucrează pentru companii din 
zone precum Qatar, Kazahstan, Nigeria 
și Yemen pot avea salafi de până la 
15.000 de euro lunar. Nivelul de 
pregătire a specialiștilor căutați de 
firmele din străinătate începe de la 
muncitori calificați și se termină la șef 
de șantier, iar domeniile cele mai solic
itate în proiectele de recrutare externă 
ale companiei sunt legate de ingineria 
mecanică, electrică și de cea civilă. Din 
cauza deficitului de ingineri, compani
ile de pe piața locală colaborează din ce 
în ce mai mult cu facultățile de profil, 
încercând să-i angajeze pe specialiști 
încă dinainte de a termina școala. 
“Există, într-adevăr, multe companii 
mari care ajută universitatea cu bani și 
echipamente și care dezvoltă programe 
de recrutare ce vizează absolvenți și 
studenți în ani terminali. Cei din foraj 
și extracție sunt cei mai vânați afară, iar 
cei din rafinării, mai mult în țară”, 
spune Vlad Ulmanu, rector la Univer
sitatea de Petrol și Gaze din Ploiești.

câștige existența mai ușor, se ocupă și 
cu problema pomilor de iarnă", a spus 
Vlad Leon de la Ocolul Silvic Tihuța 
Colibița.

Brazii confiscați vor fi vânduți de 
către Direcția Silvică, cu prețuri 
cuprinse între 23 și 50 de lei. Dacă vor 
fi prinși, cei care au tăiat ilegal brazii 
riscă dosar penal și o amendă de până 
la 3.000 de lei.

Premierul interimar Emil 
Boc și ministrul interimar al 
Transporturilor, Radu Ber
ceanu, au inaugurat, ieri, un 
tronson al centurii Timișoa
rei, Boc urcând apoi la vola
nul unui autoturism Dacia 
Logan și plecând să testeze 
calitatea lucrărilor, avându-l 
pe Berceanu în dreapta sa.

Emil Boc și Radu Berceanu au 
fost întâmpinați, la centura 
Timișoarei, de directorul Direcției 
Regionale de Drumuri și 
Poduri Timișoara, loan 
Malița, pe care Boc l-a în
trebat: "Sunt gata
lucrările?", iar acesta a 
răspuns afirmativ. Malița 
i-a prezentat apoi o hartă 
a tronsonului și i-a expli
cat că, de fapt, lucrările la 
acest tronson nu sunt fi
nalizate, în primăvara an
ului viitor urmând să se 
realizeze încă 1,2 kilo
metri de drum, un pasaj 
peste calea ferată și să se 
toarne stratul de uzură. El i-a explicat 
lui Boc faptul că prin realizarea unui 
pasaj peste calea ferată s-a făcut o 
economie de aproximativ două mil
ioane de euro, aceasta fiind "o mare 
realizare".

Licitațiile pentru 
următoarele 
tronsoane vor fi 
făcute la începutul 
anuhii viitor

La rândul său, președintele Con
siliului Județean Timiș, Constantin 
Ostaficiuc, a spus că lucrările care 

mai trebuie făcute vor fi realizate 
până în februarie. "Mai vorbim de 
două-trei luni", a spus el.

Ostaficiuc a anunțat că Minis
terul Transporturilor a aprobat indica
torii tehnico-economici pentru 
întreaga centură ocolitoare a mu
nicipiului, iar Radu Berceanu a spus 
că licitațiile pentru următoarele tron
soane vorrti făcute la începutul anului 
viitor.

Tronsonul inaugurat leagă Ch. j 
Aradului de un drum care face 
legătura între Calea Lugojului și 
Aeroportul din Timișoara, iar în vari
anta finală centura va asigura tranzi

tul de la Calea Aradului până la Cale 
Lugojului.

Lucrările la varianta de ocolire 
Timișoarei și la DN 6 Timișoara 
Lugoj au început în iunie 2002 și s 
au întins pe durata a șapte an’ 
întrucât a fost reziliat contractul c 
prima firmă care a câștigat licitația d 
execuție, o firmă din Grecia, și, uite 
rior, a fost organizată o nouă licitație 
câștigată de firme românești.

De asemenea, timp de aproap 
doi ani, finanțarea acordată de Banc 
Japoneză de Cooperare Internațional 
nu a mai fost sigură, dar Compani 
Națională de Drumuri și Autostrăzi 
obținut o extindere a termenului d 
acordare a banilor.



“Trebuie să spălăm această rușine de pe noi - până și copiii știu ce limbă vorbim
_ noi, moldovenii - româna”

& & Mihai Ghimpu
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Obama va trimite 30.000 de militari suplimentari în Afganistan
^reședințele american, Barack 
Jbama, a anunțat marți mobi- 
izarea accelerată a 30.000 de 
nilitari suplimentari în Afga- 
listan și le-a dat asigurări 
’mericanilor sceptici că 
ceastă escaladare, justificată 

securitatea națională, va fi 
imitată în timp.

Subliniind ca "Afganistanul nu 
ste pierdut", dar că amenințarea rețelei 
1-Qaida persistă, președintele Statelor 
Tnite a calificat această mobilizare ca 
ind de un "interes național vital". El 
-a exprimat într-un discurs la presti- 
ioasa academie militară din West 
oiQ, în fața elevilor dintre care unii 
pr merge pe front. "Nu iau această de- 
izie cu ușurință", a mărturisit Obama, 
1 discursul său de peste 30 de minute, 
Jresându-se uneori pe un ton profeso- 
d, alteori grav și aducând un omagiu 
lilitarilor și familiilor lor. El a mărtu- 
sit de asemenea că va mări cheltuielile 

bugetare plătite de contribuabili și des
tinate efortului de război «cu 30 de mi
liarde de dolari.

"Cei 30.000 de militari supli
mentari a căror trimitere o anunț în 
această seară vor fi mobilizați în prima 
parte a lui 2010 - în ritmul cel mai rapid 
posibil - pentru a lupta împotriva rebe
liunii și a securiza marile centre de po
pulație", a subliniat Obama.

Respingând ferm orice analogie 
între acest război și dezastrul din Viet
nam, președintele a dat asigurări că, 
"după 18 luni, trupele vor începe să se 
întoarcă acasă", adică începând din 
iulie 2011. "Dacă nu aș crede că secu
ritatea Statelor Unite și cea a america
nilor este în joc în Afganistan, mâine aș 
da cu bucurie ordinul ca toți militarii 
până la ultimul să se întoarcă", a spus 
Obama. Este vorba despre decizia cea 
mai așteptată și poate cea care va avea 
cele mai multe consecințe pentru man
datul său, îrr contextul în care războiul 
este din ce în ce mai nepopular în Sta
tele Unite, la opt ani după ofensiva 
americană în Irak.

Contingentul americap din Af
ganistan va ajunge deci la aproximativ 
100.000 de bărbați și femei, adică de 
trei ori mai mult decât atunci când 
Obama a fost învestit în funcție în ia
nuarie, ca o concretizare a promisiunii 
sale de a recentra pe această țară efortul 
deturnat, în opinia sa, de războiul din 
Irak.

Generalul Stanley McChrystal, 
comandant al forțelor americane și ale 
NATO din Afganistan, care a solicitat 
în mod public 40.000 de militari, a sa
lutat acest anunț, apreciind că îi vor fi 
furnizate astfel "resursele" necesare 
pentru a-și duce la buh sfârșit misiunea.

Obama a lansat de asemenea un 
avertisment deosebit de dur președinte
lui Hamid Karzai, a cărui realegere a 
fost marcată de fraude și al cărui Gu
vern este acuzat de corupție. "Epoca ce
cului în alb a trecut", a declarat el, 
adăugând că "vom explica clar ce;ea ce 
așteptăm din partea celor pe care îi aju
tăm".

dihai Ghimpu cere clarificarea problemei 
lenumirii limbii vorbite oficial în Republica Moldova
reședințele Parlamentului 
loldovean, Mihai Ghimpu, 
?re să se pună punct odată și 
entru totdeauna problemei 
enumirii limbii vorbite oficial 
i Republica Moldova și să se 
nină clar, inclusiv în viitoa- 
?fl Constituție moldpveană, că 
mba de stat este româna.

Mihai Ghimpu a semnat marți de- 
eLul pentru constituirea unei comisii 
;ntru reforma constituțională, care ar 
ițea decide fie adoptarea unei noi 
instituții, fie modificarea actualei, 
ouă Constituție vă stipula nu doar 
îgerea directă a președintelui de către 
ipor, pentru a depăși impasul care 
ice a doua oară în acest an la di- 
lvarea Parlamentului, dar va reveni și 
denumirea limbii de stat vorbite în 
spublica Moldova.

Mihai Ghimpu a cerut presei și

clasei politice moldovene să 
depășească această problemă creată ar
tificial și să menționeze clar că limba 
vorbită în Republica Moldova este 
limba română. "îmi pare rău că există 
politicieni care au speculat problema - 
dacă s-ar fi pus punct de la bun început, 
de la începutul anilor ‘90, am fi avut 
mai mult timp să ne ocupăm de prob
leme economice și poate că am fi trăit 
mai bine.

20 de ani doar 
în jurul limbii 
și identității

“Trebuie să spălăm această rușine 
de pe noi - până și copiii știu ce limbă 
vorbim noi, moldovenii - româna", a 
spus Mihai Ghimpu. "Toată viața mea 
am vorbit limba română. Mama noastră 
nu știa să scrie cu caractere chirilice și 
corespondența cu ea o purtam în 
română chiar și în perioada sovietică.

Cu cât vom pune punct mai rapid în 
această dispută, cu atât mai bine va fi 
pentru noi, pentru că problema noastră 
cea mai mare nu este denumirea istoriei 
și a limbii, ci nevoile și sărăcia care ne 
macină pe fiecare, noi trebuie să 
refacem economia", a spus Ghimpu. 
"Vă rog să încercăm să explicăm odată 
societății că nu trebuie să facem politică 
20 de ani doar în jurul limbii și 
identității noastre. Aici a fost marea 
noastră greșeală și aipi am-pierdut în 
plan economic și social - că noi, în loc 
să ne ocupăm de economie, ne-am 
bătut între noi ca să ne demonstrăm ce 
limbă vorbim, de parcă abia de ieri am 
apărut pe fața pământului și nu ar fi ev
idente aceste lucruri. Cu cât vor fi mai 
puține speculații pe acest subiect, cu 
atât va fi mai bine. Trebuie să ne 
concentrăm toate eforturile, 
cunoștințele și energia spre asigurarea 
unui trai decent pentru populație", a 
spus Mihai Ghimpu.

Polițiștii austrieci au descoperit 
cadavrul multimiliardarului 
Friedrich Karl Flick

Polițiștii austrieci au rezolvat unul dintre cele mai bizare cazuri, 
după ce duminică au fost arestați mai multi români și unguri, 
care în urmă cu un an au "răpit" din cimitir coșciugul multimi
liardarului Friedrich Karl Flick, decedat în 2006, și au cerut re
compensă familiei. "La un an după un furt spectaculos, 
coșciugul și cadavrul multimiliardarului german de origine aus
triacă Friedrich Karl Flick a reapărut. Coșciugul a fost găsit, 
potrivit poliției austriece, în Ungaria, unde au și fost arestați cei 
șase infractori, de origine română și ungară”, scrie presa inter
națională.

urnalistul irakian care 
n Bush și-a găsit nașul

Și-a găsit nașul! Jurnalistul irakian devenit cele- 
u după ce a aruncat cu pantofii în fostul președinte 
ierican George W. Bush a fost el însuși ținta unui 
ic cu pantof. S-a întâmplat la Paris. ' *

Jurnalistul irakian Muntazer al-Zaidi participa la 
conferință de presă în capitala franceză când un 
rbat care susținea că e ziarist irakian aflat în exil, 
iruncat cu un pantof în el. Atacatorul l-a acuzat pe 
Zaidi că este susținătorul unei dictaturi, apoi a stri- 
t: "Iată rin alt pantof pentru tine!".

Al-Zaidi a reușit să se ferească cte pantof. Iar 
resorul a fost reținui și scos din sală de către 
eifiii de securitate. AftZaidi a făcut 9 luni de în- 
isoare în Irak pentru că în urmă cu un an a aruncat 
Bagdad cu pantofii în Bush. El trăiește în prezent 
Liban.

a aruncat cu pantoful

Cei șase bărbați din România și Ungaria au fost reținuți duminică la Bu
dapesta și apoi predați, împreună cu coșciugul, poliției din Austria. Poliția din 
orașul austriac Kărnten efectuează o analiză criminalistică asupra coșciugului, 
după care acesta va fi predat familiei. Se pare că interiorul coșciugului ar fi 
rămas neatins, dar exteriorul ar fi suferit unele daune.

Infractorii unguri și români ar fi cerut familiei Flick imediat după răpirea 
cadavrului, în noiembrie 2008, o recompensă care se ridică la mai multe mil
ioane de euro. Familia miliardarului susține că nu ar fi plătit nicio recompensă 
și spune că prin acțiunile poliției a luat sfârșit "un coșmar".

"Sufletul soțului meu decedat poate să-și găseas.că acum liniștea", a spus 
văduva lui Flick. Industriașul Friedrich Karl Flick a fost unul dintre cei mai 
bogați oameni ai Germaniei, estimându-se că averea sa ar putea depăși șase 
miliarde de euro. în 1985, după vânzarea imperiului Flick, omul de afaceri s- 
a mutat în Austria, care îi oferea facilități de impozitare mult mai avantajoase, 
în 1990, după două mariaje eșuate, Flick s-a căsătorit cu Ingrid Ragger, o fe
meie cu 30 de ani mai tânără ca el. Acest eveniment a ținut prima pagină a 
presei de scandal în acea perioadă. Politia nu a reușit, în cercetările sale de 
după "răpire", să stabilească cum au reușit infractorii să mute această placă 
de granit și să fure coșciugul și cadavrul fără să lase vreo urmă. Ingrid Flick 
a oferit imediat după dispariția cadavrului o recompensă de 100.000 de euro 
pentru informații care ar putea duce la găsirea acestuia, dar timp de un an 
poliția nu a primit niciun indiciu.
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Dicționar: loc, Stal, Iță.

Nedumerire

de ședințe și se întâlnește cu un

coleg din opoziție care se plimba

pe hol și-l întreabă șoptit:

- Nici țle

Necăjit
Urcat

Cadel

Cast!•
Cui bont

F
Cori- ■

Trecut 
prin foc 
Produs 
lactat

Adunări
Foto- 
g rafie
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Chib
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Uimită 
Depla-Un parlamentar lese agale din sala

Bravi

Cifru

în radă!

întâiul

Pârjol

Depozit 
de roci

Maia Cun

Oriflcll 
nazale
Inedit

Ocu
pație

Comandă

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

testate
Zoc Ene

Jurist

încleștat

Trecutul 
apropiat

Pană de 
lemn

Aceasta
Maronie

Striațle
In vesti

Din nou

Curs 
mediul
A Irita

Dicționar: Striu.

Re uare

Crud

Clasa
ment

Reconstituire...

Ocolit
Numărul

mijlociii

Creșten

ATOMICA, AVUTA, BA, BETONAT, CĂLEȘTI, 
CĂSĂTORITĂ, ESTET, FARAFASTÂC, FĂLI, 
FĂRĂMICIOS, FI, FIȚE, ILARE, IȚI, LĂTRA, 

MARI, MUS, OR, ROZ, ROZETĂ, 
SĂRÂTURATĂ, SA, SI, TATU, TĂTARI, 
TESTATĂ, TEȘITOR, UR, ARĂT, VA. 

Petru Ardelean - ARAC

Acut'

Viorel Naghi - VLADIMIRESCU

Din loc 
în loc 8 4 5 1 2 6

9 6 4 8 7
2 6 8 9 4 5

4 6 3 1
6 5 1 4 3 7

1 2 5 8
1 7 2 8 3 9

8 7 6 5 1
4 6 9 1 2
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GarsoniereMpnrtamente

ând garsonieră, pe Mărăști, lângă Poliția nouă. Preț: 28.000 euro ne- 
Dciabil, sau dau la schimb cu apartament cu 2 camere. Fără interme- 
:aiQe>: 0748.205.586,0762.836.403.

ând apartament cu trei camere, la parftr, recondiționat, în stare im- 
:cabilă, cu pivniță plus garaj foarte, foarte mare (la casă), ocupabil 
nediat (cu actele pornite pentru vânzare). Zonă foarte liniștită, situat 
zona B a Devei, S-80 mp, plus garaj și curte comună. Rog seriozi- 

te. Preț 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0743.011.772.

ând apartament din cărămidă, 3 camere, parter (la casă), contorizat 
pavat în totalitate, semidecomandat, îmbunătățit (faianță, gresie, par- 
îet laminat, anifonat, tavan fals modern,cu spoturi, zugrăvit de căli
te, ușă metalică), cu intrare din curte comună, zonă deosebit de 
liștită, ocupabil imediat.. Sunt persoană fizică. Preț 40.000 de euro, 
:gociabil. Ofer și rog seriozitate. Tel. 0743.011.772.

ând apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în to- 
litate, localitatea Simeria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Ncptun, 
. 35 ,sc. C, ap. 30, Deva.

îneMtleri

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

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

ând Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
rbag, radio/cd, servodirecțic, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
iro, 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- 
icație 2003, 118.000 km, full options, taxe la zi, unic proprietar.
eț 8.000 euro, negociabil. Tel. 0720.880.751; 0254.260.909

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

ând Renault Megane, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, 
11 options, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
154.262.717.

Loctii l<h"intincâ

eparator și vânzător kebab și shaorma. Posibilitate de navetă Deva, 
inedoara, Orăștie. Tel: 0740.247.383.

iut să lucrez ca muncitor necalificat, în toate domeniile, la persoane 
eresate; lucrez în acord. Tel: 0741.053.085.

cietate comercială angajează vânzătoare pentru magazin ali- 
“ntar, în Deva. Condiții: experiență în domeniu minim un an; 
miciliul în Deva. Tel. 0729.617.870.

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, microscoapc, 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 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.

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. 0728.034.413; 
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 dc 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.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.
ând minibus Volkswagen, 8*1 diesel,an de fabricație 1990, stare 
tnă, sunt persoană fizică. Preț 2000 euro. Tel. 0728.308.583.

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
CALITATE

Deva, Calea Za rândului lJflfDN?) 
(lețirea *pre Simeria, lângă Volvo)

SPĂLĂTORIE AUTO
Facem contracte 
pentru firme cu 

REDUCFRF 
DE 20%

Clienții fideli primesc, 
pe bază dc bon, 

f î.Ă 7 spăi Ari 
I UNA GRATIS

angajam personal
- program de lucru B ore
- salariu 600 RON nd
- carte de munca

Proțrmidt funcționare:
Zilnic 07.30 20.30
Duminici: W.00-15JN

Telefon: 0761 973.940
Prestăm servtcl curățenie 
‘ persoane fizice 
* persone Jurltlce

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanți

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 luni - 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

1 11»J !■ mi na fflUMWWWWBBMMMMMMBBMBBBBB

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 
Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon 

0254.234.448.

Societate de construcții 
angajează 

tehnician sau inginer cu experiență 
pentru întocmit devize 

și documentații pentru licitații, 
salariu foarte avantajos

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 

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

TALON DE MICÂ 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 centru] Devei (la „gang”, cum spun devenii).

I Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
I 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- 
; Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

rarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.

http://www.consultinganka.ro


"Fiecare meci este dificil, și cu atât mai mult cel cu Fakro Muszynianka, deoarece CSI Metal
a avut în față patru-cinci jucătoare din naționala Poloniei, medaliată cu bronz. !a Olimpiadă. ” 
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Tiger Woods amendat pentru 
accidentul rutier
Jucătorul american de golf Tiger Woods a fost amendat cu 
164 de dolari pentru "conducere imprudentă" și a primit 
patru puncte de penalizare în urma accidentului rutier pro
dus, săptămâna trecută, în apropierea locuinței sale. Poliția 
rutieră a anunțat, marți, că ancheta nu a adus nicio dovadă 
pentru a duce la urmărire penală. Tiger Woods, cel mai 
bogat sportiv din lume, nu a dorit să fie audiat în cadrul 
acestei anchete.

Poliția a precizat că nu a fost depusă 
"nicio plângere pentru violență conjugală", 
însă acest lucru nu va stopa speculațiile 
privind cauzele exacte ale accidentului. 
Dacă declarațiile poliției pun capăt capitolu
lui legal al cazului, ele nu răspund 
întrebărior puse de presă. Zgârieturile de pe 
față, pentru care Woods a fost spitalizat, 
suscită curiozitatea presei.

Site-ul TMZ.com, specializat în viața 
celebrităților, a dat asigurări că Woods are 
o relație extraconjugală cu o hostesă de la 
un local din New York și că o dispută cu 
soția sa a provocat acest accident. Rachel 
Uchitel, în vârstă de 33 de ani, a dezmințit 
categoric orice relație cu Woods, numărul 1

mondial, căsătorit de cinci ani cu modelul suedez Elin Nordegren și tată a 
doi copii, Sam Alexis, născut în 2001 și Charlie Axei, de zece luni. "Este o 
poveste ridicolă. Este ca și cum aș fi întrebată dacă există extratereștrii pe 
pământ. Nu suntem prieteni", a declarat Rachel, pentru New York Post, 
adăugând că l-a întâlnit pe jucător de două ori în viața sa.

Woods a dezmințit, duminică, aceste speculații, într-un comunicat: 
"Chiar dacă înțeleg curiozitatea oamenilor, numeroase zvonuri, false, 
răuvoitoare, care circulă despre familia mea și despre mine, sunt irespons
abile". însă, publicația US Weekly anunța, marți, că Jaimee Grubbs, în vârstă 
de 24 de ani, a avut o aventură cu Woods din aprilie 2007 și poate dovedi 
acest lucru grație celor 300 de sms-uri și mesaje telefonice. Accesul la aceste 
sms-uri ar urma să arate că soția lui Woods era la curent cu infidelitățile aces
tuia.

Woods a afirmat, duminică seară, că accidentul în care a fost implicat 
și din cauza căruia a fost spitalizat câteva ore s-a produs din vina sa. "Este 
vina mea. Sunt om și nu sunt perfect. Voi avea grijă să nu se mai întâmple 
așa ceva", a afirmat Tiger Woods pe site-ul său. El a adăugat că soția sa Elin, 
care a spart geamul mașinii cu o crosă de golf pentru a-I putea scoate din au
tomobil, a fost "foarte curajoasă". O vecină a lui Woods a declarat, marți, că 
rănile sportivului sunt similare cu cele ale unei persoane implicate într-un 
"ușor accident" și nu cu cele ale unui bărbat "bătut de soție". Tiger Woods ar 
urma să revină în competiție în februarie 2010.

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

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

CSU Metal Galați la prima victorie
în Liga Campionilor
Echipa de volei feminin CSU Metal Galați a ob
ținut prima victorie în Liga Campionilor, învin
gând, marți, la Buzău, cu scorul de 3-1, 
formația poloneză Fakro Muszynianka Mus- 
zina, în prima etapă a grupei D a competiției. 
Scorul pe seturi a fost 20-25, 25-19, 25-22, 25- 
16.

Primul sfert al partidei a fost la discreția polonezelor, 
care au înregistrat diferențe mari de scor (13-7 sau 22-16). 
în setul doi, meciul s-a echilibrat, nicio echipă 
nedesprinzându-se la mai mult de două goluri. Diferența s-a 
făcut în ultima parte a setului, când la scorul de 20-13, 
formația gălățeană a reușit să se distanțeze. Și setul trei a fost 
echilibrat, formația poloneză a condus aproape tot setul, însă 
la scorul de 22-20 pentru Fakro Muszynianka, gălățencele 
au reușit să ia cinci puncte consecutiv și să încheie setul în 
avantaj, scor 25-20. Setul patru nu a avut istoric, fiind la 
discreția jucătoarelor echipei din România.

După meci, antrenorul echipei din Galați, Zoran Terzici, 
a declarat că formația sa are șanse să meargă mai departe în 
această comeptiție. "Fiecare meci este dificil, și cu atât mai 
mult cel cu Fakro Muszynianka, deoarece CSU Metal a avut 
în față patru-cinci jucătoare din naționala Poloniei, medaliată 
cu bronz la Olimpiadă. Suntem o echipă nouă, în premieră 
în formula aceasta în Liga Campionilor, și a fost normal ca 
în primul set să fim mai timorați. Dar, apoi, și cu sprijinul 
publicului ne-am revenit. Avem șanse mari să ne calificăm 
mai departe în acest sezon", a spus tehnicianul.

La rândul său, jucătoarea nigeriană a formației CSU 
Metal, Nneka Onyejekwe, a declarat că victoria a fost un 
cadou pentru toată România, cu ocazia Zilei Naționale. "Se 
știe că începem greu meciurile, dar, dacă ne revenim repede, 
sunt puține șanse să ne mai bată cineva. La acest meci, nu 
ne-am mai gândit la restanțele financiare pe care le arc clubul

față de jucătoare și am intrat pe teren să dăm totul pentru v 
torie și să dovedim că suntem adevărate profesioniste" 
spus Nneka Onyejekwe.

Și jucătoarea Daiana Mureșan a precizat că speră 
problemele financiare de la CSU Metal să fie rezolvate i 
mai repede: "Am început promițător acest sezon de Li 
Campionilor. Sperăm să jucăm și mai bine și să ne calică 
pentru că în acest sezon chiar avem șanse să trecem i. 
parte. Nu ne-am dezmințit și astăzi, pentru că de obicei 
cepem meciurile mai timorați. într-adevăr traversăm 
perioadă cu mari probleme financiare, dar facem tot posibi 
să nu ne lăsăm afectate, pentru că știm că toate aceste pr< 
leme se vor rezolva".

CSU Metal Galați va întâlni în următoarele etape 
competiției formația Zarechie Odintsovo (16 decembrie 
Asystel Novara (13 ianuarie 2010). în prima fază a play-c 
ului Ligii Campionilor se vor califica primele două clas 
din cele cinci grupe, plus încă două echipe de pe locul t 
cu cel mai bun punctaj.
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