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Cel mai mare dealer de hașiș 
din Hunedoara a fost arestat

de hașiș.
pag* 5

Alin Hanganu, în vârstă de 31 de ani, din municipiul 
Hunedoara a fost prins în flagrant, în timp ce își primea 
banii pentru vânzarea anterioară a mai multor doze

rente anului viitor.

Pensionarii s-au îmbulzit la coadă

pag- 5

pentru biletul la tratament
încă de ieri dimineață de la ora 06:30, zeci de pensionari 

s-au adunat în fața Casei Județene de Pensii Hunedoara în 
speranța că vor primi biletele pentru tratament ș>odihnă afe
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A Preasfintitul Gurie a ridicat

în Consiliul Local Deva câteva rugăciuni 
și o rugăminte

Din cuprins
„Crăciun în. Cetate”
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O
20 de ani de la Revoluția 
română din decembrie 
1989
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O
 Moș Crăciun a ajuns

la Grădinița Germană
din Deva At pag. 3

Editorial
de Andreea Demian

Demagogie 
și incertitudini

Coaliția „concordiei” na
ționale își dă arama pe față. 
Adrian Năstase, mare „goangă” 
în PSD, a declarat că ar trebui re
considerată importanța voturilor 
cetățenilor români din străină
tate. Ducând mai departe logica 
liderului PSD va urma anularea 
dreptului la vot a persoanelor cu

handicap, care oricum nu se 
bucură de viața din Româ
nia, apoi a șomerilor și pen
sionarilor care nu plătesc 

taxe către stat, deci nu au de ce 
să își exprime voința prin proce
sul electoral. în ritmul asta în câ
țiva ani ne transformăm într-o 
minunată țară fascistă, în care 
doar cei puternici au dreptul la 
vot. Norocul diasporei, a pensio
narilor, șomerilor și a persoane
lor cu dizabilități este că partidul 
lui Adrian Năstase stă cu ciocul 
mic deocamdată pus la colț de 
Traian Băsescu cu largul concurs 
al „Prostănacului”. Revenind la 

drobul de sare numit PSD care se 
află deasupra cuptorului Româ
niei trebuie să observăm că peste 
noapte, din partidul reconcilierii 
naționale a devenit o formațiune 
politică isterică, care aruncă în 
joc orice argumente și mijloace 
pentru a demonstra că adevărații 
români sunt doar aceia care l-au 
votat pe Mircea Geoană. Restul 
sunt bețivi, curve, drogați, 
zdrențe, bagabonți ce sunt ei... 
bagabonți. Nu degeaba se pupă 
Geoană cu prietenul său Gigi Be- 
cali în noaptea de 6 decembrie. 
Coaliția anti-Băsescu își trăiește 
ultimele clipe de joacă de-a con

cordia națională. Imediat ce Bă
sescu va fi în situația de a pro
pune un guvern, frații întru 
susținerea Prostănacului se vor 
împrăștia ca făina orbilor în în
cercarea de a pune mâna măcar 
pă o firimitură de la masa guver
nării. Dacă UDMR a declarat 
aproape clar că nu va rămâne pe 
banca de rezerve a puterii, și în 
celelalte două partide există frac
țiuni care se și văd mateloți pe 
corabia condusă de Traian Bă
sescu. în aceste condiții rămân 
două incertitudini. Cine vor fi 
noii președinți ai PSD și PNL?
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Pilaf 
cu roșii 
și dovlecei

Ingrediente:
4 roșii, 3 dovlecei mărunți, 200 g 
orez cu bobul lung, 1 ceapă, 2 căței 
de usturoi, 2 linguri ulei de mă
sline, 200 ml zeamă concentrată de 
legume (Knorr+apa), 1 fir de tar- 
hon, sare, piper.

Mod de preparare:
Curățați roșiile de pieliță și 

tăiați-le bucățele. Spălați dovleceii, 
ștergeți-i și tăiați-i felii. Ceapa 
curățată tăiați-o rondele și presați 
sau zdrobiți cățeii de usturoi.

Prăjiți într-o tigaie ceapa (în 
uleiul incins) și, cînd se 
îngălbenește ușor, adăugați ustur
oiul și amestecați-le bine. Puneți și 
orezul în tigaie, turnați zeama de 
legume, amestecați și lăsați să 
fiarbă circa 15 minute la foc mic.

încorporați roșiile și dovleceii 
și lăsați-le să mijotească cîteva 
minute. Sărați, piperați, răsturnați 
orezul cu legume pe un platou, 
presărați-1 cu tarhonul tăiat cu 

• foarfecă și serviți-1 imediat.
Dacă vreți ca orezul să aibă un 

parfum mai exotic, înainte de a-1 
pune în tigaie, adăugați la ceapa și 
usturoiul care s-au prăjit 2 lingurițe 
cu semințe de chimen.

Timp de preparare: 30 min.
Complexitate: redusă ' 
Porții: 4

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm 
►DN 7 Izvorul Rece - Halta 
Geoagiu
► DJ 705 Căstău - 
Orăștioara
►DN 7 Orăștie - Spini
► DN 7 Simeria - Simeria 
Veche
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc 
►DN 7 Burjuc - Zam
► Vulcan pe DN 66A și B- 
dul Mihai Viteazu

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 2 6

Petroșani: 0 2

Hunedoara: 2 6

Hațeg: 1 3

Brad: 2 6

Orăștie: '2 6

► HOROSCOP

Logica ta nu se potrivește cu cea a persoanelor din anturajul 
profesional. Încearcă să găsești un compromis. Acordă-ți timp pen
tru a te dedica relațiilor sentimentale. Evită tendința de a face 
cheltuieli numeroase.

Acorzi o foarte mare importanță relațiilor cu familia. Pentru a 
avea parte de o bună înțelegere, ești gata să-ți dedici mare parte 
din timp acestui lucru. încearcă să fii mai puțin susceptibil. Vei 
evita rănirea celor apropiați.

Totul ar trebui să se desfășoare bine sub plan amoros. Evită să-ți 
arăți gelozia, nu va face decât să-l îndepărteze pe partener de tine. 
Responsabilitățile familiale devin din ce în ce mai apăsătoare.

Este o zi favorabilă plasamentelor financiare care te ajută să-ți 
consolidezi viitorul. Trebuie să te decizi între o relație trecătoare, 
însă pasională, și o relație stabilă, însă mai lipsită de entuziasm. 
Gândește-te bine și nu te grăbi să iei o decizie până nu știi sigur 
ceea ce vrei.

Ai tendința să te refugiezi în muncă, pentru a sta cât mai departe 
de problemele de acasă. La serviciu ai parte de mult noroc. Ex- 
tinde-ți afacerile și contactează persoanele care ți-ar putea des
chide niște uși.

Astrele sunt favorabile pentru aceia care dau dovada de curaj și 
de ambiție în domeniul profesional. Este un moment bun pentru a-ți 
completa pregătirea sau pentru a face unele sacrificii azi, ca să te 
bucuri de roade mai târziu. Păstrează-ți puterea de a râde și natu
ralețea.

Bancurile zilei
© © ©

într-o zi, ia ușa unei bătrâne, sună un 
domn elegant îmbrăcat cu un aspirator în 
mână.

- Aș dori să vă prezint cel mai perfor
mant aspirator..., iar în același moment 
aruncă pe covorul din holul casei o cantitate 
considerabilă de bălegar, explicând...

- Dacă acest aspirator nu va curăța TOT, 
promit că restul îl voi mânca!

Bătrâna,după ce ascultă toată 
povesteați răspunde:

- Atunci sper să ai poftă, că nu am cu
rent de azi-dimineață!

© © ©

Un român, ajuns în Franța, își ia “petit 
dejuner”-ul

(cafea, croissant, pâine, unt și marme
ladă) când un

francez, mestecându-și nelipsita sa 
gumă, se așează

lângă el. Românul îl ignoră în mod 
vădit, dar în ciuda

acestui lucru, francezul îl apostrofează:
- Voi pâinea o mâncați toată?
Românul răspunde, prost dispus:
- Evident.
Francezul făcând un balon cu guma:
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NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 0 1

Petroșani: -1 0

Hunedoara: -2 0

Hațeg: -2 0

Brad: -1 1

Orăștie: 0 1
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Ferește-te de scenele de gelozie care ar putea să apară. Nu ai 
motive să-ți faci astfel de griji. Se poate să ai unele probleme intes
tinale. Mănâncă morcovi, salată, pâine integrală, ouă proaspete și 
bea multă apă.

Celibatarii au parte astăzi de o întâlnire amoroasă. Se vor simți 
plini de bucurie și se poate să se îndrăgostească atât de tare încât 
să uite și să mai mănânce. Fă economie, cheltuielile tale se vor 
mări în curând.

Nativilor zodiei începe să le surâdă tot mai mult ideea căsătoriei. 
Este bine să fie atenți și să nu ia o decizie fără să se fi gândit foarte 
serios. Cei care vor să-ți reia studiile sunt favorizați, depășind cu 
ușurință primele obstacole.

Chiar dacă nutrești sentimente profunde pentru cineva, nu ești 
dispus să le exprimi în fața partenerului. Această închidere în tu 
îi provoacă suferință și-l poate arunca în brațele altcuiva, pentru .. 
te face gelos.

Ești echilibrat din punct de vedere financiar. Te bucuri de unele 
șanse și chiar se poate să-ți intre niște sume în cont. Nu te baza to
tuși numai pe acest lucru. Ai parte de niște neînțelegeri în familie. 
Trebuie ca fiecare să dea dovadă de puțină voință și totul se va re
zolva fără neplăceri.

îți va fi cam greu să-ți echilibrezi bugetul. Fie veniturile tale se 
micșorează, fie îți cresc cheltuielile. Fă economie, în timp vei reuși 
să depășești această perioadă. La serviciu este indicat să faci efor
turile care îți sunt cerute. Așa vei înlătura obstacolele întâlnite în 
cale.

- Noi nu. în Franța mâncăm doar mie
zul. Coaja o adunăm într-un tomberon, o re
ciclăm, o transformăm în croissant și o 
vindem în România, continuă cu o strâmbă
tură insolentă.

Românul păstrează tăcerea.
Francezul insistă:
- Voi puneți marmelada pe pâine?” 
Românul:
- Evident.
Francezul, întorcând guma între dinți și 

rânjind,zice:
- Noi nu. în Franța, la micul dejun, noi 

mâncăm fructe proaspete, dar punem toate 
cojile și rămășițele într-un tomberon, le re

ciclăm, facem marmeladă și o vindem îi 
România.

Atunci, românul întreabă:
- Voi francezii faceți sex?
- Bine-nțeles! răspunde francezul cu u 

zâmbet imens.
- Și ce faceți cu prezervativele folosite 

continuă să întrebe românul.
- Le aruncăm, bine-nțeles.
- Noi nu, conchide românul. în Româ 

nia, le strângem într-un tomberon, le reci 
clăm, le transformăm în gumă de mestece 
și le vindem în Franța.

© © ©

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

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo. corn
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Spectacolele de colinde, dans și scenetele cu tematică religioasă sunt doar câteva 
dintre manifestările care au loc în această perioadă în centrele deplasament din 
județ.

„Crăciun în Cetate” la Deva
Asociația Antiparkinson Deva 
organizează cea de a treia edi
ție a sărbătorii „Crăciun în 
Cetate”, dedicată persoanelor 
cu dizabilități Evenimentul se 
va desfășura pe parcursul a 
trei zile, începând cu miercuri, 
16 decembrie.

Asociația Antiparkinson Deva, 
împreună cu Consiliul Județean 
Hunedoara, Asociația
Handicapaților Neuromotori și Bis

erica Creștină Baptistă „Sfânta 
Treime”, din Deva, organizează 
sărbătoarea „Crăciun în Cetate”, 
care constă în desfășurarea unui 
program special de sărbători pentru 
persoanele cu dizabilități. Mani
festarea este singura de acest gen 
din țară.

Ștefan Hrușcă 
e invitat special

Deschiderea va avea loc mier
curi, 16 decembrie, la ora 10, cu îm

podobirea unui brad de către bătrâni 
și tineri cu dizabilități. Asociațile 
doritoare să participe la eveniment 
își pot amenaja standuri pentru vân
zarea produselor. Evenimentul va 
continua cu dezvelirea machetei 
Cetății Deva realizată din salam de 
biscuiți și cu primirea și cinstirea 
după obicei a colindătorilor. La ora 
18 se vor aprinde lumânări la statuia 
lui Decebal pentru oamenii bolnavi, 
apoi va fi susținut un recital de col
inde a cărui oaspete special este 
Ștefan Hrușcă.

Audiții, colinde și 
vânzare de brazi

în cea de a doua zi a evenimen
tului, joi, de la ora 11, vor fi organi
zate proiecții video pe tema 
sărbătorii Crăciunului la diferite 
popoare. La ora 18:30 vor avea loc 
audiții tematice pentru vârstnici, 
persoane cu dizabilități. Ziua a treia 
a evenimentului, vineri, este 
dedicată copiilor. Vor fi împodobiți 
trei brazi cu decorațiuni făcute de 
copiii afectați de sindromul London 
Down, de cei din cadrul Asociației 
Handicapaților Neuromotori sau

aflați în casele de copii din cadrul 
D.P.S Hunedoara, precum și de 
elevi ai Școlii „Samuel”. Oamenii 
de afaceri vor fi invitați să cumpere 
brazii împodobiți. Sărbătoarea 
„Crăciun în Cetate” se va încheia cu 
un concert de colinde susținut de 
Corul Mixt și de Corul de tineri al 
Bisericii Baptiste „Sfânta Treime”, 
la sediul acesteia, la ora 18.

Manifestable se vor defășura la 
sediul Asociație Antiparkinson din 
Deva, Str. Pescarilor, Nr 11. Intrarea 
este liberă.

Irina Năstase

Moș Crăciun vine 
și la cei instituționalizați

Moș Crăciun a ajuns la Grădinița 
Germană din Deva

Copiii din centrele de plasament din județ, dar și adulții din segmentul rezi
dențial vor serba Crăciunul și Anul Nou prin mai multe manifestări care se 

-’sfășoară în această perioadă.

sunt copiii 
La sfârșitul

Spectacolele de colinde, dans 
și scenetele cu tematică religioasă 
sunt doar câteva dintre 
manifestările care au loc în această 
perioadă în centrele de plasament 
din județ. Cei care vor interpreta 
toate acestea 
instituționalizați.
serbării ei vor fi răsplătiți cu 
cadouri de la Moș Crăciun.

De aceeași atmosferă de 
sărbătoare vor beneficia și adulții 
asistați în centrele rezidențiale 
hunedorene. Ei vor petrece 
Crăciunul, în jurul bradului îm
podobit având organizată o masă 
festivă cu cozonac și preparate 
specifice acestei sărbători. Astfel de 
manifestări au loc în această 
perioadă în fiecare dintre centrele

din județ și se vor încheia pe data de 22 decembrie.
Copiii de la Centrul de Zi Deva au serbat ieri Crăciunul, o dată cu cei de la Centrul 

de Plasament Hațeg. Sărbătorile vor continua marți, la Centrul de integrare socio- 
profesională pentru copii și tineri Bretea-Strei, iar în zilele următoare la Hunedoara, Vul
can, Lupeni, Petrila și Petroșani.

Elena Matieș Iancău

-^Sfântul Zilei

Copiii din grupa mijlocie de la 
Grădinița Germană din cadrul 
Colegiului Național „Decebal”, din 
municipiul Deva, l-au întâmpinat cu 
mari emoții pe Moș Crăciun încă de 
joi seară, când s-au adunat cu toții la 
serbare. Ei s-au pregătit timp de o 
lună pentru primirea „musafirului” 
lor.

Au interpretat rolurile în 
limba germană

în holul grădiniței, decorat cu
ieslea în care s-a născut Iisus, îmbrăcați în magi și îngerași, micuții și-au pus în scenă piesa de 
teatru. Nu a lipsit nici Fecioara Maria, Iosif și desigur pruncul, „interpretat” de o mică păpușă, 
îngerașii îmbrăcați în roz și-au spus și ei cuvântul, după ce magii au stat la căpătâiul pruncului 
Iisus, interpretându-și rolurile cu multe emoții. Toate replicile au fost rostite în limba germană 
și răsplătite de părinți și bunici cu multe aplauze. La sfârșitul spectacolului dat de prichindei, 
a apărut Moșul. Pentru el, fiecare din
tre micuți a cântat sau a spus poezii cu 
mare sârg. Moș Crăciun i-a recom
pensat cu multe cadouri pe fiecare în 
parte.

însă petrecerea nu s-a terminat 
aici. După ce s-a fotografiat cu fiecare 
micuț în parte, Moșul a ieșit din 
încăpere în aplauzele copiilor 
mulțumiți de cadourile primite. Cei 
mici au dat și o petrecere în toată reg
ula, cu multe prăjituri și sucuri.

Maria Florescu

Cuvioșii Daniil Stălpnicul și Luca cel Nou Stălpnicul
Cuviosul Părintele nostru Daniil Stălpnicul (Stilitul) a 

trăit pe vremea împăratului Leon cel Mare, numit și Macheli. 
Era de loc din Mesopotamia, din enoria Samosatelor, dintr-un 
sat cu numele Vitaria.

Pe tatăl lui îl chema Ilie, iar pe mama sa Marta. Când 
era de cinci ani, a fost dus de părinții lui într-o mănăstire și a 
strălucit în viața schimnicească. Sporind în nevoințe călugă
rești, s-a dus la cuviosul Simeon Stălpnicul și a luat de la el bi
necuvântare. In urma unei descoperiri dumnezeiești, a venit în 
părțile Traciei, alături de Constantinopol, în Anaplu. Aici s-a 
închis într-un templu idolesc și a îndurat multe ispite de la de
moni. Apoi s-a suit pe stâlp și pe stâlp a arătat multă răbdare 
și mari nevoințe pustnicești.

A îndurat arșița verii și gerul.iernii și a .înfruntat bătăile 
vânturilor. A săvârșit așa de multe minuni, că s-a dus vestea de 
virtutea lui până la împărații acelor vremuri: la împăratul 
Leon, la împăratul Zenon, care a venit după el, și la uzurpato-

rul Vasilisc. Aceștia s-au dus și s-au închinat sfântului. Sfântul 
le-a prezis ce avea să li se întâmple. Ajutând sfintei Biserici 
atacată de eretici și săvărșindu-și viața cuvios și fără de pri
hană, s-a mutat la Domnul. Hramul lui se săvârșește în Anaplu. 
Iar cuviosul Părintele nostru Luca cel Nou Stălpnicul a trăit 
pe vremea împăraților Roman cel Bătrân și Constantin Porfi- 
rogenitul, ginerele lui, și fiul lui Leon cel înțelept, și pe vremea 
patriarhului Teofilact, fiul aceluiași împărat Roman. De loc era 
din părțile Răsăritului, fiul lui Hristofor și al Caliei. Când a 
început războiul cu bulgarii, porunca împărătească l-a dus și 
pe Luca în război. Scăpând cu viață, s-a făcut călugăr. Sporind 
cu nevoințele pustnicești, a fost făcut preot. Ca să-și domo
lească trupul s-a încins cu lanțuri de fier și postea șase zile pe 
săptămână. A petrecut viața călugărească în muntele Olimp, la 
Constantinopol și la Calcedon. Acolo s-a suit pe un stâlp, a stat 
pe el 45 de ani și a săvârșit multe minuni. Astfel nevoindu-se, 
s-a mutat la Domnul.



4 Eveniment .... X
lată, au trecut 20 de ani de la căderea comunismului în țara noastră. Acesta nu a căzut de la sine 
sau printr-o revoluție de catifea ca în alte țări. A fost nevoie de o amplă mișcare de masă în care, 
ca de atâtea ori în istoria noastră, libertatea s-a câștigat prin vărsare de sânge.

Vineri, 11 decembrie 2009 ____________________________________________________________________________ _________________

20 DE ANI DE LA REVOLUȚIA 
ROMÂNĂ DIN DECEMBRIE 1989

In data de 12 decembrie 2Q09, 
la orele 10 va'avea loc, având 
ca organizatori Asociația Pro
fesorilor de Istorie din Româ
nia. Filiala Hunedoara, 
președinte Simion Molnar, 
Asociația Județeană a Răniri
lor Revoluției și a Urmașilor 
Eroilor Martiri Decembrie 
1989 Hunedoara-Deva, preșe
dinte Gheorghe Firczak, Aso
ciația Revoluționarilor din 
Decembrie '89 Hunedoara, 
președinte Alexandru Chiș, 
Asociația Revoluționarilor 21 
Decembrie 1989 Orăștie, pre
ședinte Traian lnulescu, în 
sala Spiru Haret a Inspectora
tului Școlar Județean Hune
doara - Deva simpozionul 20 

de ani fără comunism - o nouă 
abordare a istoriei și reuniu
nea revoluționarilor din jude
țul Hunedoara dedicate 
comemorării Eroilor Martiri 
și aniversării a 20 de ani de la 
Revoluția Română din Decem
brie 1989.

Ca invitați speciali sunt prezenți 
domnul Raymond Luca, senator, 
președinte al Comisiei Parlamentare a 
Revoluționarilor din Decembrie 1989, 
doamna Lucia Sabău, jurist la Secre
tariatul de Stat pentru Problemele 
Revoluționarilor, domnul Mircea 
Bucur, președinte executiv al Blocului 
Național al Revoluționarilor, domnul 
Dorin Gligor, prefectul județului Hune
doara, domnul Costel Avram, 
vicepreședinte al Consiliului Județean 
Hunedoara.

Se vor lansa trei lucrări dedicate

evenimentului: Memorialul
Revoluției Române din Decem
brie 1989. Județul Hunedoara. 
Culegere de documente, vol. I- 
IV, coordonatori Gheorghe Fir
czak și Liviu Lazăr, 20 de ani 
fără comunism. O nouă abor
dare a istoriei, coordonatori 
Gheorghe Firczak și Simion 
Molnar și Drumeț între oglinzi, 
autor Dumitru Tâlvescu.

Revoluția în județul 
Hunedoara

Au existat destule puncte 
fierbinți ale revoluției și în 
județul Hunedoara - spun au
torii în Cuvântul înainte - care 
au cauzat destui morți și răniți, 
dar acest lucru nu a diminuat 
curajul'și abnegația celor care 
erau deciși să apere cauza 
revoluției. Aceste exemple de 
eroism și spirit civic, trebuie 
cunoscute îndeosebi de tineri, 
deoarece generațiile de 20 - 30 
de ani, nu pot aprecia aceste 
valori decât dacă li se fac 
cunoscute pe diferite căi. Cei 
care au realizat Memorialului 
Revoluției Române din Decem
brie 1989. Județul Hunedoara 

au considerat că mărturiile acestor oa
meni constituie elemente documentare 
importante pentru reconstituirea eveni
mentelor petrecute pe teritoriul 
județului Hunedoara în acele zile deci
sive pentru soarta comunismului. în 
acest scop s-a făcut apel la Secretariatul 
de Stat pentru Problemele 
Revoluționarilor din Decembrie pentru 
a putea cerceta arhiva acestei instituții. 
Cvasitotalitatea documentelor legate de 
evenimentele din județul Hunedoara au 
fost consultate și constituie materialul 
pentru lucrarea de față. Dorința de a 
prezenta o amplă documentare a dus la 
editarea lucrării în patru volume. Ele 
prezintă date despre aproape toți cei 
implicați în acțiunile revoluționare de 
pe teritoriul județului Hunedoara și 
constituie un aport documentar de
osebit pentru conturarea unei imagini 
de ansamblu asOpra revoluției din de
cembrie 1989, în județul Hunedoara.

La două decenii 
după Revoluție

Se împlinesc în acest an 20 de ani 
de la revoluția anticomunistă din 1989 
- spune în Cuvântul înainte Simion 
Molnar - care a dus la prăbușirea 
regimului dictatorial al lui Nicolae 
Ceaușescu... în ceea ce privește știința 
istoriei, aceasta a cunoscut o importantă 
evoluție din punctul de vedere al 
scrisului istoric prin apariția a mii de ti
tluri de lucrări străine sau autentice ce 
au schimbat opinia multor cetățeni 
asupra unor evenimente istorice cunos
cute unilateral doar prin prisma istori
ografiei comuniste... în acest context se 
înscrie și efortul tinerei Asociații a Pro
fesorilor de Istorie, Filiala județului 
Hunedoara de a trezi interesul spre is
torie a tinerei generații. Un prim pas 
este tocmai organizarea sesiunii de 
comunicări științifice “20 de ani fără 
comunism. O nouă abordare a istoriei” 
și publicarea în volum a lucrărilor ce 
vor fi prezentate.

Spun că revoluția a fost și o stare 
de spirit - menționează în Argument 
Gheorghe Firczak. Cartea lui Dumitru 
Tâlvescu ilustrează cu prisosință 
această afirmație. Scrisul său este un 
eseu, un amplu eseu care sugerează prin 
exelență coordonatele durerii noastră 
înainte de 1989... Demersul propus 
nouă de Dumitru Tâlvescu are valențe 
cinematogafice. Când am citit volumul

parcă mi se derula filmul even: 
mentelor. Am simțit, din nou, acea «.tai 
de spirit premergătoare furtuni 
apăsătoarea liniște anterioară uragani 
lui. Se schimba o lume, se năruia 
castele de. nisip, se prăbușa 
mentalități. Toate acestea le surprind 
autorul prin personajul său centr: 
Aled, prin gândurile exprimate al 
acestuia, dar și prin raportările la si: 
tem, prin celelalte personaje la care : 
referă acesta... Sper că Dumiti 
Tâlvescu va continua să scrie pent 
liniștea lui și bucuria noastră a citit* 
rilor creației sale. K

Cei prezenți vor asculta colin: 
prezentate de Grupul folcloric Poeni 
al Colegiului Național Decebal Dev 
condus de prof. Olivia Nițescu.

Iată, au trecut 20 de ani de 
căderea comunismului în țara noastr 
Acesta nu a căzut de la sine sau prim 
o revoluție de catifea ca în alte țări, 
fost nevoie de o amplă mișcare d< 
în care, ca de atâtea ori în istor 
noastră, libertatea s-a câștigat pr 
vărsare de sânge. Revoluția Româi 
din Decembrie 1989 a fost, în context 
creat, o erupție socială cu un autem 
caracter popular și național. Ea a ati1 
rapid o fază explozivă, în câteva zile 
Timișoara, în câteva ore la Bucureș 
apoi în toată țara.

Gheorghe Firczt

Dumitru Tâlvescu

Se împlinesc in acest an 20 de ani de !a 
revoluția anticomunistă din 1989 care a dus <a 
prăbușirea regimului dictatorial al lui Nicolae 
Ceaușescu... In ceea ce privește știința istoriei, 
aceasta n cunoscut o importantă evoluție din 
punctul de vedere al scrisului istoric prin apariția 
a mii dc titluri de lucrări străine sau autentice ce 
au schimbat opinia multor cetățeni asupra unor 
evenimente istorice cunoscute unilateral doar 
prin prisma istoriografiei comuniste.,,îti acest 
context se înscrie ți efortul tinerei Asociații a 
Profesorilor dc istorie. Filiala Județului 
Hunedoara de a trezi Interesul spre Istorie n 
tinerei generații, un prim pas este tocmai 
organiiarea sesiunii de comunicări științifice 20 
tie ani fără comunism. O nauâ abordare a 
Istoriei...

Simion Molnar

I
DE ANI FĂRĂ COMUNISM. 

IUÂ ABORDARE A ISTORIEI

... Spun că revoluția a fost $î c stare de spirit. Cartea 
Iul Dumitru Tâlvescu ilustrează cu prisosință această 
afirmație. Scrisul său este un eseu, un amplu eseu care 
sugerează prin exelență coordonatele durerii noastre 
înainte de 1989...

li

... Demersul propus nouă de Dumitru Tâlvescu are 
valenț^cînematogafke. Când am citit volumul Barcă m 
sb deru'a filmul evenimentelor. Am simțit, din ndu.acea 
stare t e sfllrif premergătoare furtunii, apăsătoarea 
liniște •nte^nara uraganului. Se schimbai o lume, se 
năruiaJ castele de nisip, se prăbușau mentplltă». Toate 
aresteze sdrptindc autorul prin personajul sâuecentral 
Aled, prin gândurile exprimate ale acestuia, da* și prin 
raporta ile lâ sBtem, prin celelalte personaje iJ care se 

referă a1 :ecta...
... Sper că Dumitru Tâlvescu vă continuă »a scrie 

pentru liniștea Iul șl bucuria noastră a cititorilor creației 
sale.

I
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Gheorghe Firczak

Editura Cetate Deva, 200^ Drumeț între oglinzi
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„Este impresionant cum acești copii au reușit să ne transmită puțin din spiritul Crăciunului. Ascultând 
cântecele lor și văzându-le bucuria sclipind in ochi în timp ce colindau am călătorit în timp înspre 
sărbătorile din copilărie. Le mulțumesc pentru că păstrează tradiția și magia Crăciunului. ”

Dorin Gligor

Preasfintitul Gurie a ridicat în Consiliul Local Deva
9

câteva rugăciuni și o rugăminte
Preasfintitul Gurie al Devei și Hune
doarei s-a întâlnit, ieri, la finalul șe
dinței Consiliului Local Deva, cu 
aleșii locali cărora le-a adresat rugă
mintea de a sprijinii nou-înființata 
Episcopie prin identificarea unui im
obil adecvat în care să își poată des
fășura activitatea în bună rânduială.

Consiliul Local a fost convocat pentru 
o ședință „de îndată” în care s-au supus spre 
aprobare proiecte privind reabilitarea 
termică a 20 de blocuri din municipiu.

Apartamente 
mai călduroase 
pentru deveni

20 de blocuri vor fi izolate termic în 
municipiul Deva până la finele anului 2010, 

iar primul bloc va intra în proces de reabil
itare încă de anul acesta. Celelalte 19 
blocuri vor intra în lucru anul viitor. Acestea 
autfost alese dintr-un număr de 360 de 
blocuri inventariate de reprezentanții 
Primăriei Deva.

Banii pentru reabilitarea blocurilor 
provin în proporție de 50 la sută de la Gu
vern, 30 la sută de la bugetul local, iar 20 la 
sută este aportul asociației de proprietari.

Episcopul printre 
consilierii deveni

Preasfințitul Gurie al Devei și Hune
doarei a făcut o vizită consilierilor locali de
veni. El a ținut să le vorbească acestora 
despre cât de important este ca ei să fie uniți 
și să lucreze împreună pentru binele 
cetățenilor, indiferent de culoarea politică, 
dar le-a adus acestora aminte și despre fap
tul că Episcopia Devei și Hunedoarei nu are 

încă un sediu.
“Nădăjduiesc că în scurt timp vom 

găsi un spațiu în care să ne desfășurăm ac
tivitatea pentru binele județului și al 
credincioșilor. De asemenea, atunci când 
vom veni cu o solicitare de a ne acorda un 
spațiu pentru a ne începe activitatea, 
nădăjduiesc că nu ne veți refuza”, a rostit 
Preasfințitul Gurie al Devei și Hunedoarei.

Consilierii deveni au salutat prezența 
eparhului printre ei. „în numele tuturor 
colegilor mei, indiferent de culoarea 
politică, vrem să vă asigurăm că vă vom 
sprijini și vom face totul pentru binele 
cetățenilor”, a declarat Corina Oprișiu, con
silier local PD-L. Preasfințitul Gurie a 
încheiat întâlnirea cu aleșii locali printr-o 
rugăciune. „Nu e nevoie de multe cuvinte, 
este de ajuns să ne simțim aproape unii de 
ceilalți, căci unitatea ne face mai puternici 
împotriva răului”, a grăit cuviosul părinte.

Elena Matieș Iancău

Fără ATV pe pârtiile de schi Pensionarii s-au îmbulzit la coadă

Jandarmii hunedoreni își vor intensifica acțiunile în stațiu
nile montane din Valea Jiului și pe traseele adiacente aces
tora, începând de la sfârșitul acestei săptămâni.

De la începutul anului și până în prezent, jandarmii montani au sancționat 
58 de persoane cu amenzi a căror valoare totală se ridică la suma de 7.000 de 
lei, avertizând verbal câteva sute de persoane care au intrat pe pârtia de schi 
sau au pornit pe traseele montane fără a avea un echipament adecvat, au cir
culat cu ATV- urile sau săniile pe pârtiile de schi. Potrivit legii, cei care pătrund 
fără echipament montan adecvat sau folosesc dispozitive improvizate pe pârtia 
de schi pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 25 și 200 de lei.

Amenzi pentru contravenienți

Persoanele care pătrund fără drept cu ATV-urile sau alte tipuri de vehicule 
pe pârtiile pot fi sancționați cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. Turiștii 
care săvârșesc diverse fapte ce contravin modului de folosire a pârtiilor de 
schi din această stațiune, precum cele enumerate anterior, pot fi de asemenea 
sancționați. Sancțiunile sunt cuprinse între 50 și 1.000 de lei, după cum e 
prevăzut în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Petroșani nr. 61/2009 
pentru aprobarea „Regulamentului privind activitatea de turism în zona de 
agrement Parâng”.

Jandarmii montani recomandă turiștilor să nu se aventureze pe trasee, 
fără a fi echipați corespunzător, să fie precauți în alegerea traseelor pe care 
doresc să le străbată și să nu se abată de la acestea.

Maria Florescu

pentru biletul la tratament
încă de ieri dimineață de la ora 
06:30, zeci de pensionari s-au 
adunat în fața Casei Județene de 
Pensii Hunedoara în speranța că 
vor primi biletele pentru trata
ment și odihnă aferente anului 
viitor. Pensionarii au fost nemul
țumiți că stau la coadă, motiv 
pentru care au început să se certe 
între ei și să se înghiontească.

„Noi ne batem joc de noi. Să fim 
serioși. Oamenii s-au luat la ceartă, s-au 
înghiontit pentru că ăștia suntem noi... 
Puteau să stea la coadă liniștiți fără să sară 
rândul, să se bage unii în fața altora”, a spus 
Ion Nicolescu, un pensionar în vârstă de 79 
de ani. Alți pensionari s-au plâns că nu au

Sărbători la Prefectură
Moș Crăciun a venit ieri la Prefectură pentru 25 de copii 
de la Centrul de Pedagogie Curativă din Simeria Veche.
Elevii Centrului au impresionat auditoriul cu un vast re
pertoriu de colinde.

După ce au cântat în fața bradului împodobit chiar în biroul 
prefectului județului Hunedoara, colindătorii au primit cadourile 
lăsate sub brad de Moș Crăciun. „Este impresionant cum acești 
copii au reușit să ne transmită puțin din spiritul Crăciunului. As
cultând cântecele lor și văzându-le bucuria sclipind în ochi în timp 
ce colindau am Călătorit în timp înspre sărbătorile din copilărie. Le 
mulțumesc pentru că păstrează tradiția și magia Crăciunului”, a de
clarat prefectul Dorin Gligor.

Georgiana Giurgiu

Cel mai mare dealer de hașiș din Hunedoara a fost arestat
Cel mai mare traficant de droguri 
aflat în atenția polițiștilor de la Servi
ciul de Combatere a Criminalității 
Organizate din cadrul Brigăzii Alba 
Iulia a fost prins acum două zile.
Alin Hanganu, în vârstă de 31 de 
ani, din municipiul Hunedoara a fost 
prins în flagrant, în timp ce își pri
mea banii pentru vânzarea ante
rioară a mai multor doze de hașiș.

încă de acum un an, tânărul a organi
zat în municipiul Hunedoara o adevărată 
rețea de distribuție de droguri. Din ea au 
făcut parte șapte persoane, care 
aprovizionau toți consumatorii din Hune- 

primit bilet la tratament în ciuda faptului că 
nu au avut niciodată acces la vreun bilet de 
tratament gratis. „Din 1995 de când sunt 
pensionară nu am luat o dată bilet. Sunt 
diabetică, nu mai pot să stau la coadă. în 
plus, în urmă cu câteva zile am sunat la 
.Casa de Pensii și mi-au spus că biletele se 
dau începând cu data de 15 decembrie. 
Acum le dau din 10 decembrie. De ce nu 
suntem informați la timp?”, se aude vocea 
unei femei din mulțime.

„Am fost obligați 
să preluăm cererile”

Zvonul că se dau biletele pentru trata
ment și odihnă nu a fost însă confirmat de 
conducerea CJP Hunedoara. „Instrucțiunile 
de acordare a biletelor nu au ajuns încă la 

doara. Polițiștii l-au surprins pe Hanganu 
în timp ce încasa de la o cunoștință suma 
de 3.500 de lei, reprezentând contraval
oarea “mărfii” pe care a vândut-o cu ceva 
vreme în urmă. După ce au percheziționat 
casa, polițiștii au găsit aproximativ două 
kilograme de hașiș, pe care le-au confiscat, 
iar asupra traficantului au fost găsite mai 
multe doze care erau pregătite pentru vân
zare.

Client vechi al poliției

Polițiștii îl au în vizor de mai multă 
vreme pe Alin Hanganu. „Deși a mai fost 
cercetat în cursul acestui an, acesta și-a 
continuat activitatea principală. Activitatea 

noi. Pe ușă a fost afișat că după data de 10 
decembrie vor veni criteriile conform cărora 
vom acorda biletele de tratament. Oamenii 
au venit la noi și ne-au forțat practic mâna. 
Ce să facem să ne certăm cu ei? Am fost 
obligați să le preluăm cererile deși încă nu 
știm nimic concret, din moment ce nu este 
aprobat bugetul pentru anul viitor. Practic 
nu avem cum să știm ce număr de bilete va 
fi acordat județului nostru”, a declarat Ionel 
Ciobanu, directorul CJP Hunedoara. Potrivit 
legii, biletele de tratament și odihnă se pun 
la dispoziția beneficiarilor în limita fon
durilor aprobate în bugetul asigurărilor so
ciale de stat, iar cuantumul contribuției 
individuale este de 50 la sută din prețul bile
tului de tratament balnear. Biletele se 
eliberează în ordinea cererilor depuse.

Maria Florescu

sa de traficant începe în urmă cu doi ani, 
având la activ două dosare penale. De-a 
lungul acestor doi ani el a introdus pe piață 
mai multe kilograme de hașiș și a fost 
documentată prin dosare penale, motiv 
pentru care poate fi considerat unul dintre 
cei mai importanți dealeri stradali de 
droguri din municipiul Hunedoara. A fost 
foarte greu să-l prindem”, a precizat Lu
cian Naboiu, inspector principal.

Procurorul D.I.I.C.O.T. a dispus 
reținerea lui Alin Hanganu, iar Tribunalul 
Hunedoara a admis propunerea de arestare 
preventivă pentru o perioadă de 29 de zile, 
începând de ieri.

Maria Florescu
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in juni aiul său in tini, Zola povestește cu in, in timpul unui voiaj hi Roma, un prieten 
diplomat, Edouard Lefebvre de Behuine, l-a condus la familia Borghese, care, ruinată, își 

& scotea la vânzare colecția de obiecte din marmură, l 'upliil Zola a cumpărat 10 obiecte, 
printre care și un capac de sarcofag.

Metallica revine în 2010 la București
Metallica revine la București, în iunie 2010, în cadrul Sonisphere Festi
val, care va avea loc în Capitală între 25 și 27 iunie, acesta urmând să fie 
cel de-al treilea concert din România al trupei, după cel din 1999 și cel 
din vara anului 2008. "Suntem mândri să anunțăm că vom fi din nou 
cap de afiș al Sonisphere Festival”, au anunțat membrii trupei, pe site-ul 
oficial al acesteia.

De asemenea, site-ul Sonisphere Festival anunță că o ediție românească a evenimen
tului se va desfășura în Capitală, între 26 și 27 iunie. La show-ul din festival care va avea 
loc pe 16 iunie în Varșovia, alături de Metallica vor mai concerta Slayer, Anthrax și 
Mastodon, însă prezența celorlalte trupe nu este confirmată pe tot parcursul european al 
evenimentului. Una dintre cele mai apreciate fiormații rock din istorie, Metallica, s-a înființat 
în 1981. De-a lungul carierei, a lansat nouă albume de studio, trei albume live, două EP- 
uri și a vândut peste 100 de milioane de discuri în toată lumea, fiind recompensată cu șapte 
premii Grammy. Metallica poate fi considerată una dintre cele mai bune și mai influente 
trupe ale anilor '80.

dapacul unui sarcofag roman din colecția lui 
Emile Zola va fi scos la licitație
Capacul unui sarcofag român 
'atând din secolul al III-lea 
\Hr., care a făcut parte din 

ția de artă a scriitorului 
rancez Emile Zola, va fi vân- 
'ut la licitație, azi, la New 
'ork..

Acest capac, cu o lungime de doi 
îetri și o înălțime de 63 de centimetri, 
conține reprezentarea a patru scene 
ionisiace, într-un decor arhitectural 
)fisticat, înconjurate de satiri și de ba- 
ante, este o piesă rară, deoarece nu 
tistă decât patru sau cinci în lume", a 
xplicat Florent Heintz,
icepreședintele Departamentului de 

L început cursa pentru Selecția Națională
Eurovision 2010
tleviziunea română a dat startul pentru în
fierea pieselor pentru Selecția Națională Eu- 
tvision 2010, ce va avea loc în perioada 9 
’cembrie 2009 - 14 ianuarie 2010.

Din dorința de a spori calitatea pieselor și a interpreților 
scriși în concurs și pentru a asigura o reprezentare cât mai 
mă la Oslo, Televiziunea Română a pregătit pentru ediția 
• 10 maTmulte noutăți.

în linii mari, ele se referă la selecția interpreților, la pro- 
o.varea pieselor înainte de concursul TVR, la condițiile de 
scriere și la jurizarea pieselor.

Regulamentul concursului de selecție națională pentru 
irovision 2010, Calendarul evenimentelor și alte detalii se

găsesc postate pe site-ul TVR la adresa www.tvr.ro/eurovi- 
sion. Anul acesta România a fost reprezentată la Eurovision 
de Elena Gheorghe, cu piesa "The Balkan Girls", compusă 
de Laurențiu Duță. Puținele puncte pe care le-am primit au 
venit de la: Moldova - 12; Spania - 7; Turcia - 5, Serbia, 
Cipru, Portugalia și Irlanda - câte 2 puncte și Azerbaijan - 3 
puncte. România s-a clasat pe locul 19, cu doar 40 de puncte. 
Norvegia a câștigat Eurovisionul cu o majoritate covârșitoare 
de voturi, Norvegia a impresionat întreaga Europă cu piesa 
Fairytale, interpretată de Alexander Rybâck și a câștigat Eu
rovisionul cu 387 de puncte. Pe locul 2 s-a clasat Islanda, 
reprezentată de frumoasa Yohanna, cu piesa "Is It True", iar 
pe locul al treilea s-au clasat reprezentanții Azerbaidjanului, 
AySel & Arash, cu piesa "Always".

Artă antică romană și egipteană din 
cadrul casei Sotheby's. Prețul estimat 
pentru acest obiect, scos la vânzare 
împreună cu alte 100 de opere de artă, 
este cuprins între 150.000 și 250.000 de 
dolari. Descoperirea achiziției acestui 
capac din marmură de către Emile Zola 
datează doar de câteva zile.

’’Moștenirea 
Emile Zola”

Capacul a stat aproape 300 de ani 
la Roma, în celebra colecție de artă a 
familiei Borghese, reapărând apoi,'suc
cesiv, în colecția actriței franceze Ce

cile Sorel, care a făcut din el un element 
de decor pentru sala de baie a aparta
mentului ei din Paris, iar apoi în 
colecția lui Paul Reynaud, ministru în 
timpul celei de-a treia republici 
franceze, președintele Consiliului 
francez pentru o scurtă perioadă, 
înainte de venirea la putere a 
mareșalului Petain.

Istoria acestui capac de sarcofag 
avea o "zonă de umbră" de 50 de ani, 
dar, cercetând baza de date a Muzeului 
Luvru, Florent Heintz a descoperit că 
făcea parte dintr-o "moștenire Emile 
Zola", o succesiune deschț^ă în 1903, 
la un an de la moartea autorului op
erelor "Therese Raquin" și "Rougon- 
Macquart".

Zola se plângea 
de nivelul ridicat 
al taxelor

In jurnalul său intim, Zola 
povestește cum, în timpul unui voiaj la 
Roma, un prieten diplomat, Edouard 
Lefebvre de Behaine, l-a condus la fa
milia Borghese, care, ruinată, își. scotea 
la vânzare colecția de obiecte din 
marmură. Cuplul Zola a cumpărat 10 
obiecte, printre care și acest capac de 
sarcofag, a explicat Florent Heintz. 
Obiectele din marmură au fost livrate la 
locuința din Paris a scriitorului în 1895. 
în urma acestui transport a supraviețuit 
până. în zilele noastre doar o scrisoare 
adresată organelor vamale franceze, în 
care Emile Zola se plângea de nivelul 
ridicat al taxelor pe care a trebuit să le 
plătească pentru aceste "produse de im
port".

Timpul i-a lăsat riduri 
lui Sharon Stone
A lăsat o întreagă planetă cu 
gura căscată în 1992, când a 
arătat cum stă picior peste 
picior o femeie adevărată, 
însă anii au trecut și, inevita
bil, Sharon Stone a îmbătrâ
nit.

Posesoare a celui mai ridicat IQ 
de la Hollywood și a unui corp'încă 
fenomenal, actrița din „Insinct pri
mar” a făcut senzație la premiera fil
mului „Crazy Heart”, o dramă 
emoționantă care prezintă povestea 
unui cântăreț country, distrus de seria 
fără sfârșit de mariaje ratate și de 
dependența de alcool. Pe covorul 
roșu al evenimentului, Sharon a im
presionat prin eleganță, însă nu a

Al Bano nu mai are voie
la Vatican pentru că e divorțat
Al Bano și Romina Power au 
format unul dintre cele mai 
frumoase cupluri din indus
tria muzicii. Atât pe scenă, 
cât și în afara ei. S-au cunos
cut în 1965, la Sanremo, s-au 
logodit în 1970 și s-au des
părțit 29 de ani mai târziu. 
Un divorț care și acum îl 
bântuie pe celebrul cântăreț 
italian. 

punctat la fel de bine la capitolul es
tetica feței, ridurile dându-i de gol cei 
52 de ani pe care îi va împlini în mar
tie. Costumul ei negru a fost lăudat și 
de protagonista filmului, Maggie 
Gyllenhaal, ale cărei haine boțite 
vorbesc de la sine.

Al Bano a aflat recent că nu mai 
are voie să cânte la Vatican de 
Crăciun tocmai din acest motiv. „Nu 
m-au mai chemat. Singura mea vină 
este că am divorțat, nu îi interesează 
câtuși de puțin că sunt credincios și 
că am fost mereu un bun creștin. Nu 
sunt lepros și nici nu mă simt un 
mare păcătos. Nu înțeleg de ce am 
fost exclus și marginalizat de mai» 
marii Bisericii”, spune cântărețul.

Furia italianului atinge cote 
alarmante, acesta nefiind primul ast
fel de episod, în care Vaticanul a in
tervenit în alegerile lui în viață. De 
exemplu, în momentul în care fiica 
lui a venit pe lume, artistul a ales o 
pereche de nași divorțați. în cele din 
urmă, cei doi prieteni ai lui Al Bano 
au fost dați afară din biserică, nefiind 
lăsați să participe la botezul fetiței în 
această calitate.

„Recent, am vrut să fac și eu 
același lucru, dar nu am fost lăsat să 
fiu nașul fiului bunului meu prieten,- 
Brindisi, din același motiv. Pentru că 
sunt divorțat! Respect libertatea oa
menilor și nu înțeleg de ce sunt dis
criminat în așa măsură, având în 
vedere că nu am greșit cu absolut 
nimic”, a conchis Al Bano Carrisi.

http://www.tvr.ro/eurovi-sion


8 Interne
llneri, 11 decembrie 2009

Campania națională de vaccinare a început pe 26 noiembrie, primele categorii vizate fiind elevii, 
studenții, personalul medical și polițiștii de frontieră. Până în prezent, au fost distribuite 1,34 milioane 
de doze de vaccin pandemic și au fost vaccinate peste 25.000 de persoane.

Românii sunt prea săraci ca să economisească
Suntem atât de săraci încât nu 
putem păstra banii pentru zile 
negre. Potrivit unui studiu, jumă
tate dintre români nu economi
sesc niciodată, iar cei care o fac 
rup cu greu din cheltuielile zil
nice.

Potrivit studiului, aproape 50% din
tre români nu economisesc niciodată, iar 
28 de procente strâng bine cureaua ca să 
facă economii. Doar 2% se pot considera 
norocoși și pun bani de o parte fără să se 
limiteze în cheltuieli.

Anul viitor pare însă și mai sumbru: 
aproape 90% dintre români spun că ar 
putea să nu economisească nimic. Dar ce 
îi determină pe unii români să facă efor
turi pentru a pune totuși bani de o parte? 
Sunt câteva motive: "pentru zile negre",

"pentru siguranță și situații neprevăzute" 
sau "pentru viitorul copiilor". La polul 
opus, șomajul, investiția într-o afacere sau 
pensia - sunt motive ce îi conving cu greu 
pe oameni să economisească.

Cele mai mici sume puse deoparte 
pentru zile negre sunt până în 300 de lei 
lunar - acest lucru și-l permit 29% dintre 
românii care economisesc. Numai 5 pro
cente reușesc să pună deoparte peste 
1.000 de lei pe lună. De altfel românii nu 
mai au încredere nici în bănci atunci când 
se gândesc la economii. 28 de procente nu 
au deloc încredere, iar 41 puțină sau 
foarte puțină.

Studiul a fost realizat de Metro 
Media Transilvania pentru Fondul de 
garantare a depozitelor, acum două luni. 
Matja de eroare este de 2,9%.

Inflația anuală a crescut în noiembrie
9

Inflația anuală a crescut în noiembrie cu un punct pro
centual, la 4,4%, după opt luni consecutive de scădere, și va 
urca într-un ritm similar și în decembrie, la 4,5%, din cauza 
majorării prețurilor la carburanți și a accizei pe tutun.

Inflația se va plasa astfel în intervalul-țintă al Băncii 
Naționale (BNR), de 2,5-4,5% pentru sfârșitul acestui an, 
marcând cea de-a doua încadrare din 2005. "Alegerile 
prezidențiale de duminică, câștigate de președintele în 
funcție, Traian Băsescu, și contestate vehement de contra
candidatul Mircea Geoană vor complica, cel mai probabil, 
formarea unui nou guvern, generând presiuni pe piețele 
românești și determinând banca centrală să mențină dobânda 
de politică monetară la 8% în ianuarie", scrie Reuters, sinte
tizând opiniile a 14 analiști. Aceștia estimează că impasul 
politic va dura două luni, iar BNR va reduce dobânda cheie 
la 7,5% în februarie.

Analiștii văd deficitul bugetar la 7,8% din Produsul In
tern Brut (PIB) în acest an, peste obiectivul convenit în acor
dul cu FMI și asumat de guvern, de 7,3% din PIB. însă 
condiția cheie din acordul FMI, de aprobare a unui buget 
credibil pe 2010, cu un deficit asumat de 5,9% din PIB, este 
considerată posibilă de unii ^economiști, deși media 
estimărilor plasează golul fiscal de anul viitor la 6% din PIB.

Pentru evoluția economiei, analiștii anticipează în

medie o scădere 
a PIB de 0,1% 
în trimestrul al 
patrulea față de 
perioada iulie- 
septembrie, re- 

o 
de

trecut, 
econo- 
scădea

spectiv 
contracție 
6,3% față de ul
tima parte a an
ului 
Astfel, 
mia va
cu 7% în acest 
an și urmează să 
crească cu 0,8% 
în 2010, potrivit
prognozelor redate de Reuters.

Pentru inflație, estimările înaintate de analiști se 
încadrează în intervalul 4,1-4,7% pentru luna noiembrie, re
spectiv 4,3-4,8% pentru decembrie, iar în cazul contracției 
anuale a PIB din trimestrul al patrulea, cel mai optimist econ
omist anticipează -4,4%, iar cel mai pesimist -7,3%.

Doze de vaccin antigripal sunt scoase 
la vânzare pe internet

Mnisterul Sănătății avertizează asupra mai multor anunțuri de vânzare a unor doze cu numele vaccinului produs de 
"Cantacuzino" apărute pe internet. Organele competente au fost sesizate în acest sens pentru identificarea și sancționarea 
tuturor celor care încearcă să comercializeze diferite produse sub titulatura de Cantgrip. "Ministerul Sănătății a fost atenționat 
că pe internet și pe adresele de e-mail au apărut o serie de anunțuri publicitare în care sunt oferite spre vânzare doze de 
vaccin antigripal Cantgrip. Atragem atenția că nicio persoană fizică din România nu deține vaccinul Cantgrip, produs de 
Institutul Național Cantacuzino, deoarece toate dozele din acest produs au fost achizțtionate de către Ministerul Sănătății, 
care, în această perioadă, derulează o campanie de vac
cinare gratuită organizată la categoriile de persoane cu 
risc", precizează reprezentanții ministerului. Potrivit unui 
astfel de anunț, prețul unei doze de vaccin era de 190 de 
lei.

Campania națională de vaccinare a început pe 26 
noiembrie, primele categorii vizate fiind elevii, studenții, 
personalul medical și polițiștii de frontieră. Pănă în 
prezent, au fost distribuite 1,34 milioane de doze de vac
cin pandemic și au fost vaccinate peste 25.000 de per
soane.

Ministerul Sănătății a anunțat miercuri extinderea 
campaniei de imunizare la întreaga populație din categori
ile de risc. Astfel, vor fi vaccinate contra gripei porcine și 
persoanele cu afecțiuni cronice, precum și cele active din 
companiile care lucrează în contact direct cu publicul larg. 
Decizia a fost luată de Comitetul Național pentru Gripă, 
cu scopul "limitării imediate a răspândirii virusului pan
demic A/H INI".

Guvernul a suplimentat numărul 
de locuri pentru rezidenți
Guvernul a aprobat o ho
tărâre care suplimentează 
numărul de locuri pentru 
rezidențiat, punând astfel 
în practică decizia luată 
de Executiv în urmă cu o 
săptămână, a anunțat 
purtătorul de cuvânt al 
Guvernului, Ioana Mun
tean. "Numărul de locuri
pentru rezidențiat va crește cu 1.500 pentru specializarea medicină 
de familie, de la 3.000 la 4.500", a afirmat purtătorul de cuvânt al 
Executivului

Decizia suplimentării numărului de locuri pentru rezidențiat a fost luată 
întrucât concursul d?rezidențiat din noiembrie 2009 a fost promovat de 4.351 
de absolvenți de medicină, iar prin ordin comun al ministrului Sănătății și al 
ministrului Educației numărul de posturi era de doar 2.985. Din cauza aces 
situații, aproape 1.400 de studenți medicinisti care absolviseră examenul de I 
rezidențiat, rămâneau în imposibilitatea de a-și practica meseria. Studenții s- 
au considerat nedreptățiți și au formulat o petiție prin care au cerut să li se re
specte dreptul obținut prin promovarea examenului din acest an. Odată cu ' 
decizia Guvernului, creșterea numărului de posturi permite confirmarea pe 
posturi a medicilor rfezidenți și dă posibilitatea acestora de a beneficia de un 
loc de muncă conform diplomei de licență. i

Bucureștiul ocupă locul 14 
în Europa la tariful hotelier

Prețul mediu pe cameră al 
hotelurilor din București a scăzut cu 
19% în noiembrie, la 81,43 de euro, în 
contextul crizei economice, Capitala 
ocupând astfel locul 14 într-un clasa
ment de 20 de orașe europene, realizat 
de serviciul de rezervări hotel.info.

în luna noiembrie 2008, unitățile 
din București aveau un tarif de 100,61 
euro. "Se observă o creștere a prețurilor 
de cazare în comparație cu lunile prece
dente, atât pentru Europa, cât și pe plan 
mondial. Totuși, prețurile de cazare din 
luna noiembrie a acestui an s-au aflat, 
în afară de câteva excepții, încă sub 
cele din noiembrie 2008", se arată într- 
un index al prețurilor hoteliere, realizat 
de site-ul hotel.info.

în noiembrie, cele mai scumpe 
hoteluri din Europa au fost cele din 
Moscova (157,78 de euro), Oslo 
(142,87 de euro) și Copenhaga (140,06 
de euro), acestea ocupând primele trei 
poziții în top.

Pe următoarele locuri s-au situat 
Londra, Stockholm, Zurich, Helsinki,

Paris, Amsterdam, Barcelona și Roma. 
Capitala României a ocupat locul 14 în 
clasament, după Viena și Varșovia, 
unde prețurile hotelurilor au scăzut la 
87,33 de euro, respectiv 83,06 euro. 
Cele mai mici tarife au fost practicate, 
în noiembrie, de orașe europene pre
cum Madrid (80,8 euro), Berlin (78,81 
euro), Budapesta (75,28 euro), Lis
abona (74,50 euro), Istanbul (69,09 
euro) și Praga (67,16 euro).

La nivel global, orașul cu cele mai 
mari prețuri de cazare a fost New York 
(167,58 euro), urmat de Tokio (130,54 
euro), Rio de Janeiro (116,02 euro) și 
Singapore (111,92 euro).

Următoarele în top au fost Dubai 
(106,62 euro), Mexico (81,91 euro), 
Shanghai (78,34 euro), Peking (66,76 
euro) și Bangkok (55,09 euro).

Serviciul de rezervări hotel.info, 
este destinat companiilor și clienților 
privați și oferă pe plan mondial mai 
mult de 210.000 hoteluri pentru rezer
vare electronică.



Externe 9
Vineri, 11 decembrie 2009

Comuniștii de la Chișinău au cerut dizolvarea parlamentului și organizarea 
de alegeri legislative anticipate. Ei invocă faptul că legislativul nu a reușit să aleagă 

& un președinte al statului pe 7 decembrie.

Un fost consilier al lui Obama crede că SUA ar putea pierde războiul în Afganistan
Statele Unite "sunt pe cale să 
piardă războiul în Afganistan ", 
chiar dacă acest lucru nu s-a în
tâmplat încă, a avertizat Bruce 
Riedel, unul dintre foștii consi
lieri ai președintelui Barack 
Obama pe tema crizei din re
giune.
După 30 de ani de carieră în ca
drul CIA, Bruce Riedel, care a 
lucrat în echipa de campanie a 
candidatului Obama, a condus la 
începutul anului echipa de spe
cialiști care a trecut în revistă în
treaga strategie americană în 
Pakistan și în Afganistan și a 
permis președintelui american să 
decidă câți militari suplimentari 
să trimită.

"Toți indicatorii și toate statisticile 
demonstrează că astăzi dinamica este pe 
deplin în favoarea talibanilor", a declarat 
el în cadrul unui colocviu organizat în 
capitala federală de un grup de reflexie, 
Jamestown Foundation.

Dat fiind că misiunea sa oficială s-a 
încheiat, el a precizat că se exprimă în 
calitate de expert al Brookings Institution- 
și nu în calitate de membru al 
administrației Obama. "Președintele 
Obama a moștenit în ianuarie 2009 un 
dezastru în Pakistan și în Afganistan", a 
afirmat el. "Iar lucrurile s-au înrăutățit și 
mai mult pe parcursul ultimelor zece luni. 
Un război care a început în 2001 cu un 
succes fulminant (...) a fost compromis".

"Timp de mai mulți ani, 
administrația anterioară nu a făcut himic. 
Prin urmare, o insurecție care nu ar fi tre
buit să apară niciodată amenință astăzi 

supraviețuirea Guvernului Karzai și 
amenință să ducă la eșec prima 
operațiune terestră din istoria NATO".

Dar, deși situația este dificilă, 
războiul "nu este încă pierdut", a asigurat 
el. "Pentru că nu ne confruntăm cu o 
mișcare la nivel național, ci cu o 
insurecție paștună".

"Sovieticii s-au confruntat cu o 
mișcare națională. Practic întreaga țară se 
opunea ocupației sovietice, iar comporta
mentul sovieticilor a consolidat această 
opoziție", a adăugat Bruce Riedel. "Ne 
confruntăm cu o insurecție care în esență 
este limitată la comunitatea paștună. 
Aceasta înseamnă că majoritatea af
ganilor nu îi susțin pe talibani. Și nici ma
joritatea paștunilor nu dorește o revenire 
la emiratul islamic Afganistan. Aceasta 
reprezintă cea mai bună speranță a 
noastră de a inversa tendința lucrurilor", 
a conchis el.

Serbia își va depune candidatura 
la UE în 2010
Serbia va depune candidatura 
pentru aderarea la Uniunea 
Europeană, anul viitor, după 
ce relațiile sale internaționale 
s-au îmbunătățit simțitor,ca ur
mare a alegerii unui guvern 
pro-occidental.

Inițiativa vine după ce Belgrad a 
realizat o serie de acorduri printre care 
cel de liber-schimb și accesul fără viza 
în Europa bccidentală.

Ministrul de externe Vuk Jerejnic 
clara că nu vede nici un obstacol pen

tru candidatura Serbiei la Uniunea 
Europeană. Comunitatea de 27 de state 
deja a admis Slovenia, prima republică 
iugoslavă care s-a despărțit de 
federație. Croația, a fost participant 
activ care ca și Serbia în războiul civil 
din anii 90, se va alătura Uniunii în 
2011. Dacă se Serbia aplică pentru in
tegrare, înseamnă că toate statele bal

canice de vest ar putea fi admise în 
următorul deceniu, apreciază analiștii. 
Săptămâna viitoare, turiștii sârbi vor 
avea acces liber, fără vize, în 25 de state 
europene care au abolit controlul la 
graniță.

"Acesta era cel mai important 
lucru pentru noi. Menține credința

publică că populația noastră va putea fi 
acceptată din nou ," declara Jeremie, 
absolvent al Universității Cambridge. 
Totuși, Jeremie a avertizat că drumul 
Serbiei spre respectabilitate ar putea fi 
amenințat dacă Croația devine stat eu
ropean înainte de stabilirea regulilor 
pentru accederea sârbi).

1 Comuniștii
de la Chișinău

cer dizolvarea Parlamentului

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 

str. Mihai Viteazu, nr.10, 330091 Deva, RO
Tel. (004) 0254 205100 Fax (004) 0254 205111 

e-mail: office@deva.rosilva.ro web: http://silvahd.ro FSC

DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează în data de 21.12.2009, ora 12, 
licitație de masă lemnoasă fasonată. Preselecția va avea loc în data de 16.12.2009, 
ora 1500. Oferta se prezintă în plic închis. Preselecția și licitația se vor desfășura la 
sediul D.S.Hunedoara din Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10. Volumul de masă 
lemnoasă fasonată care se licitează este de 3317.708 mc, din care: răsinoase - 
2475.614 mc, fag - 164.957 mc, quercinee - 39.702 mc, diverse tari - 538.815 mc, 
diverse moi - 98.620 mc. Lista loturilor și pieselor care se licitează poate fi 
consultată la sediul D.S. Hunedoara și pe internet la adresa: www.rosilva.ro. După 
licitație, precum și în intervalul 22.12.2009 - 24.12.2009 vor avea loc ședințe de 
negociere directă a masei lemnoase nevalorificate prin licitație, condițiile de 
admitere la negociere fiind identice cu cele de participare la licitație. Relații 
suplimentare se pot obține la tel. 0254.205100, fax: 0254.205111.

Comuniștii de la Chișinău au cerut dizolvarea parlamentului 
și organizarea de alegeri legislative anticipate. Ei invocă fap
tul că legislativul nu a reușit să aleagă un președinte al statu
lui pe 7 decembrie.

Actuala putere susține însă că parlamentul nu poate fi dizolvat de două 
ori în același an. Iar alegeri anticipate au mai fost organizate, în iulie. 
Președintele interimar, Mihai Ghimpu, a constituit o'tomisie pentru reforma 
constituțională, prin care se încearcă rezolvarea acestei probleme. Cel mai 
probabil, comisia va schimba constituția astfel încât președintele să fie ales 
prin vot direct, de către populație și nu de parlament, cum se întâmplă în 
prezent.

Comuniștii susțin că prevederile constituționale cer ca șeful statului să 
dizolve Parlamentul și să anunțe alegeri legislative anticipate, în cazul în care 
nici la alegerile repetate nu a fost ales un șef al statului. Actuala putere susține 
însă că parlamentul nu poate fi dizolvat de două.ori în același an. Iar alegeri 
anticipate au mai fost organizate, în iulie. Comuniștii interpretează însă altfel 
constituția, considerând că această prevedere nu se referă și la imposibilitatea 
alegerii unui șef al statului.

mailto:office@deva.rosilva.ro
http://silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
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cj> Integrame 
r=J> Rebus

Campionul^.. Dicționar: Alor, Ene, Oar, lot

Un tip merge la o prezicătoare,

Aceasta îi citește în cafea 
și îi zice: 

-Dumnezeule, aici văd ca mâine 
vă veți ucide soacra!!! 

-Bineînțeles! Ceea ce vreau eu să 
știu este dacă *

Dicționar: Stră, Imi, Pst.

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)

Fruct 
exotic

Reluări

Rând

Acut!

Strămo
șesc _J_____

întrebare

Roșcat

Mârșav»

Calciu

Musafiri

Ceas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3 ■ 1
4 F
5

6

7 1 L
8 ra ...
9

10

? (...)
Lași!Casnică

?

Zgân- 
darite

Măsură 
de teren 
Bravadă

încet 
Ușor de 
pătruns

Crescut
Animale 
de casă

Pene de 
lemn 

îndreptat

Particule 
Consi- 
liere__
Nivel

Fast!

dezvolta

A 
indica

Cap la 
mănă
stire

Adept al 
frumo
sului

Fire 
textile
Vie!

Farmec

A sălta

Prefix 
pentru 

vechime
Lamă!

Folositor 
în duet! 
Căpriori

Nichel 
Trecut 

cu greu

Nimic în 
fond!

Boli ale 
ficatului

Prăjit

în cuib!

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AB, AC, ACELE, ACOMODABIL, 

ALITERAȚIE, ARAPI, ASIMILAȚIE, CIL, 
COLIȚĂ, ECONOMICOS, EDITA, EMIRAT 

FORA, GO, IMITA, INTRAT, IVIT, LELE, 
LUT, MO, NOVA, OLAR, OT, 

RAMIFICATĂ, RÂT. REGENERATĂ, Rl, 
RULETĂ, TAȚI, TI, TITULATURI, TOM, 

TOROPITORI, TRIL, UT, UTIL.
Petru ARDELEAN - ARAI

Bun de 
tăiat 

s.a.m.d.
Lată! 
Cere 

liniște

pereche 
în vest!

Viorel Naghi - Vladimiresc

2 1 4 9 8
6 8 5 3 9 4 7

7 4 5 8 3
5 2 9 1 6 8
4 7 6 3
1 8 7 2 4 5 9
7 1 2 3 4 8 6

6 7 JL 2
3 4 6 8 5 7 9 1
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Glasul publicitate
«=> Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

Mică publicitate

C ase/ Ga rsoni ©re/-Apar ta mente

Vând garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 euro, negociabil, 
sau dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 836 
.403.

VâtiJtngent două case în aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, la 
drumul principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 euro. Tel. 0744.549 312; 
0254.217.553.

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

Vând GARSONIERĂ, confort sporit Geoagiu Băi, preț 14.500 
euro, negociabil. Tel: 0744.513.201 sau 0744.671.110.

fnclwrieri

închiriez spațiu comercial în Deva, Bd-ul Decebal, bl. J, parter, suprafața
/deLfmp. Tel. 0726.191.954. 
i________________________
'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 in imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen
tru elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

\ . minibus Volkswagen, 8* 1 diesel, an de fabricație 1990, stare bună,
sunt persoană fizică. Preț 2.000 euro. Tel. 0728.308.583.

Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
airbag, radio/cd, servodirccție, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
auro, negociabil. Telefon: 0723.893.599 între orele 11:00 și 20:00. 
Jfer și rog seriozitate.
I___________________________________________________________
Vând două pompe de injecție pentru „Tractor U650”, zece pentru 
,ARO”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

/■

Diverse

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

S.C.Consulting Anka S.R.L. vă oferă servicii dc : consultanță financiară și 
comercială; înființări societăți comerciale 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 lci/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 dc apă (200 
lei). Tel: 0743.011.772.

Vând patefon, anii 1930-1940, în stare de funcționare, cu acc de rezervă și 
plăci muzică de jazz, clasică, șlagăre internaționale. Tel. 0722.142.458, 
Deva.

Vând țuică 38 grade, preț 15 lei/litru. Tel. 0720.880.751, 0254.262.717.

Vând Renault Megane, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, ful) 
options, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
1254.262.717.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
h Deva, ’Zarandnlni 15fl(l>JV7)

(lcțire-> .ypre SitncruVcilvo)

SPĂLĂTORIE AUTO
-

Vând/ schimb Skoda Octavia Break, albă, 1,9 TD1, an fabricație 2003, 
118.000 km (reali), full options, garaj, unic proprietar, taxe la zi. Preț: 
7.500 euro; tel. 0726.141.632, 0254.260.909.

Locuri dr-fnuncă

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Prestam acrvtcl curățenia
* persoane fizice
* persons furttlce

Facem cnmraclc 
pentru firme cu 

^rkduckreJ 
t»:20%

Client ii fideli primesc, 
pc bază dc bon,
IA7STAIARI

I UNA GRATIS

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

Program dt funcționare
Zilnic 0730-2030
IXnnmiuL- O9.OIM5.M

Telefon: 0761 973.94(1

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 

p254.234.448.

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.

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

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanti

Informații la telefon: 
0766.242.707

ANUNȚ PUBLIC9
---------  ------- ■■■■■■■■ f

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și 
SC K.TN SPECIAL DESIGN SRL titular al proiectu
lui, anunță depunerea documentației tehnice în ved
erea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul 
“Construcție hală de producție, sat Mintia, comuna 
Vețel, județul Hunedoara”, situat în satul Mintia, f.n., 
jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hune
doara, din Deva, Str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hune
doara, de luni până joi (orele 8 - 16:30) și vineri 
(orele 8-14).

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

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 spa
țiu publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică pu
blicitate;

- 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 soli
citările beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.
Relații suplimentare la telefon: 

TeL 0771.677.031, 0730.549.659.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

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

I

I

. ..'□QKMBEHai

Semnătura I

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție: Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutia poștală amplasată la primul stand de 
ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).

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

1

Tarife mica publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu funaal: 7 lei.

http://www.consultinganka.ro


Echipa României, una din favoritele hi medalii, este formata iu majoritate din jucătoare 
de la Oltchim Râmaieu I aicea, H jucătoare din cele Kt de la națională aducând recordul 
de participare a! unei formații din Liga ( ampionUor.

Sport
I ineri, // decembrie 200*1

Oltchim deține recordul de jucătoare 
la CM din China dintre echipele 
de Liga Campionilor

Federația Europeană de Handbal a publicat, miercuri, o analiză pe 
site-ul oficial, o analiză în care se relevă faptul că la CM din China 
participă 75 de jucătoare, care evoluează și în Liga Campionilor, 
Oltchim Râmnicu Vâlcea deținând recordul de echipă cu cele mai 
multe handbaliste. "Liga Campionilor a intrat într-o pauză, dar 
toate vedetele joacă la Campionatul Mondial din China. 75 de jucă
toare, de la 12 echipe din cele 24 aflate în China sunt angrenate și 
în Liga Campionilor, majoritatea de echipe de top ", se arată în 
analiza publicată pe site-ul EHF.

Echipa României, una din favoritele la medalii, este formată în majo
ritate din jucătoare de la Oltchim Râmnicu Vâlcea, 11 jucătoare din.cele 16 
de la națională aducând recordul de participare al unei formații din Liga Cam- ț 
pionilor. De asemenea, România împreună cu campioana Norvegia au un alt § 
record: 13 jucătoare din cele 16 ale echipelor lor naționale joacă în Liga Cam
pionilor. Cele două reprezentative sunt urmate de cea a Rusiei, cu 12 jucătoare 
angrenate în cea mai puternică întrecere continentală de cluburi.

Danemarca este singura națiune participantă cu jucătoare provenind de i 
la trei cluburi angrenate în Liga Campionilor: Viborg (6 jucătoare), FCK Han- 3 
dbold (5) și Aalborg (4). După Viborg, alte patru echipe din Liga Campionilor 1 
au câte șase jucătoare la CM din China: Zvezda Zvenigorod, Leipzig, Hypo ] 
Viena și Gyor ETO, în timp ce Larvik, Dinamo Volgograd, Metz și Byasen ' 
Trondheim au câte cinci.

EHF mai amintește faptul că de la CM din China absentează nume j 
mari: handbalista germană Grit Jurack (însărcinată), Valentina Elisei-Ardean j 
(accidentată) sau Gorica Acimovici (Austria).

"Aruncând o scurtă privire asupra favoritelor turneului din China, puteți J 
fi siguri că unele jucătoare de la echipe din Liga Campionilor vor ridica trofeul ii 
în 20 decembrie, Norvegia, Rusia, Ungaria, România sau Spania vizând titlul 
mondial", se arată în finalul analizei EHF.

pentru nunti, botezuri mu eite evenimente 
efectuam ilvreree directe la locui solicitat

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

Unirea Urziceni va evolua în 16-imile
Ligii Europa 
Echipa Unirea Urziceni a ratat, 
miercuri, calificarea în optimile 
de finală ale Ligii Campionilor, 
fiind învinsă, în deplasare, cu 
scorul de 3-1, de formația ger
mană VfB Stuttgart, în ultima 
etapă a grupei G a competiției, 
echipa pregătită de Dan Pe
trescu urmând să evolueze în 
16-imile Ligii Europa.

In urma acestui rezultat, Unirea 
Urziceni ratează șansa de a deveni prima 
echipă din România calificată în optim
ile Ligii Campionilor, formația germană 
asigurându-și locul doi în grupă, cu 9 
puncte, și implicit prezența în optimile, 
competiției.

Echipa pregătită de Dan Petrescu va evolua în 16-imile 
de finală ale Ligii Europa, clasându-se pe locul 3 în grupa 
G, cu 8 puncte.

Golurile echipei germane au fost marcate de Marica '5, 
Trasch '8 și Pogrebnyak 'll, în timp ce pentru Unirea Urz

iceni a punctat Semedo, în minutul 46.
Pentru accederea în grupele Ligii Campionilor și penti 

cele 8 puncte acumulate în grupa G, formația Unirea Ur; 
iceni va primi de la UEFA 13,7 milioane de euro.

Echipele calificate în optimile
Ligii Campionilor
FC Barcelona, deținătoarea 
trofeului (foto), Internazionale 
Milano, VfB Stuttgart și Olym- 
piakos Pireu sunt ultimele 
echipe ce au obținut califica
rea în optimile de finală ale 
Ligii Campionilor, în urma re
zultatelor înregistrate în me
ciurile disputate, miercuri, în 
etapa a Vl-a, ultima a grupelor 
competiției.

Cele 16 echipe 
calificate în optimile 
Ligii Campionilor sunt:

Grupa A
- Girondins Bordeaux
- Bayem Munchen

Grupa B
- Manchester United
- ȚSKA Moscova

Grupa C
- Real Madrid
- AC Milan

Grupa D
- Chelsea Londra
- FC Porto

Grupa E
- Fiorentina
- Olympique Lyon

Grupa F
- FC Barcelona

Internazionale
Milano

Grupa G
- FC Sevilla
- VfB Stuttgart

Grupa H
- Arsenal

Olympiakos
Pireu

mailto:euroscala@yahoo.com

