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Shakira e cea mai bună 
artistă internațională

Marea câștigătoare a celor mai importante premii 
muzicale din Spania a fost artista columbiană Sha-

din Decembrie 1989.

Comemorarea Revoluției
5

din Decembrie la Deva
Sala „Spiru Haret” a Inspectoratului Județean Școlar a 

găzduit sâmbătă un simpozion destinat comemorării Eroilor 
Martiri și a aniversării a 20 de ani de la Revoluția Română

Q pag. 5

► Curs Valutar
El R - Euro: 4.2477
l SI) - Dolarul american: 2.8“~4
(>RP- Lira sterlina: 4.689~

(iraiiial de aur: 105.3926

Sursa: O XR r
 Spectacol de colinde 

în Țara Iancului
Din cuprins

O Detalii în cazul fraudei
de la Broker S.A. - Deva
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Sfinții Mucenici Filimon, 
Apolonie, Arian 
și cei dimpreună cu ei

Q pag. i
Un cetățean turc

9

a dispărut fără urmă
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► Patru accidente rutiere 
în trei zile
Sfârșitul de săptămână nu fost unul prea fericit 

pentru o parte dintre șoferii aflați în trafic pe șoselele 
din județ. Nercspectarca indicatoarelor rutiere, neadap- 
tarca vitezei la condițiile de drum și nu în ultimul rând 
consumul de alcool au fost cauzele producerii acciden
telor rutiere ultimele zile ale săptămânii trecute.

► pag. 4a
Editorial

de Bogdan Barbu

Coșmar 
și funingine

Al doilea tur al alegerilor pre
zidențiale s-a desfășurat după un sce
nariu demn de cele mai bune producții 
de la Hollywood, dacă ar fi să folosesc 
un clișeu. Dacă ar fi să folosesc clișeul 
nr. 2, aș spune, din contră, că numai la 
noi, pe meleagurile mioritice, se putea 
întâmpla așa ceva și nicăieri în altă 
parte. Scenariul cu Mircea Geoană dat 
învingător la exit-poll de către toate in
stituțiile de sondare a opiniei publice 

(care, vorba cuiva, ar cam trebui să se 
recalifice, pentru că una e marja de 
eroare și altceva să anunți un câștigător 
cert...) și cu Traian Băsescu ieșit în față 
la numărătoare nu a însemnat numai o 
notă de dramatism în plus competiției 
electorale, ci a adus în discuție un ele
ment care s-a dovedit mult mai impor
tant decât se credea până acum: 
voturile românilor din străinătate. Ele 
au înclinat decisiv balanța în favoarea 
actualului și viitorului președinte al 
României.

Nu o să mă apuc să comentez 
aici inepțiile celor care au spus că nu li 
se pare normal ca românii din străină
tate să decidă președintele. Constituția 
României este foarte clară în această 
privință și a încerca să aduci în discuție 
interzicerea dreptului lor de vot este 
pur și simplu o ilegalitate, nu doar o 

măgărie. Le aduc însă aminte celor 
care fac din înfrângerea lui Geoană o 
dramă pe care încearcă să o arunce în 
cârca electorilor din străinătate cine 
sunt acești români din diaspora.

Sunt, dacă e să o luăm crono
logic, cei care au plecat din țară înainte 
de '89. Au plecat „dincolo” din cauza 
coșmarului comunist, nu de dragul de 
a-și lua lumea în cap așa, de nebuni. 
Același coșmar a continuat pentru unii 
după Revoluție, în anii ’90, datorită gu
vernării „roșii” a lui Iliescu și a parti
dului său (același din care face parte și 
Mircea Geoană, să nu uităm) și a cau
zat un alt val de plecări din țară, tem
porare sau definitive. Să nu mai lungim 
vorba, ultimii plecați din România sunt 
cei numiți peiorativ „căpșunari”, cei 
care muncesc legal în străinătate și tri
mit bani în țară familiilor, cei ai căror 

câștiguri impozitate au asigurat ani de 
zile banii de pensii pentru bătrânii din 
țară, pentru că bugetul național nu avea 
de unde...

Cei care încearcă să arunce cu 
funingine peste imaginea românilor din 
diaspora, pentru a înnegri un tablou 
care nu înfățișează ce le-ar fi plăcut lor 
să vadă după alegerile de duminica tre
cută, nu trebuie să uite că ei și nu alții 
sunt autorii morali - și nu numai - ai 
coșmarului de groază căruia și-a părăsit 
țara atâția români. Noi, ceilalți, încer
căm doar să curățăm mizeria pe care 
acești acuzatori de ocazie au făcut7o în 
politica românească, printre altele toc
mai pentru a-i putea convinge pe cei 
plecați să se întoarcă în România. 
Numai că, pe lângă coșmar, acum ni se 
face parte și de funingine.
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Andive cu 
sos olandez

Ingrediente:

250 g andive, suc de lămâie, 
sare, 200 ml sos olandez. 
Pentru sos: 125 g unt, 2 găl
benușuri, lămâie, sare, o lin
gură apă.

Mod de preparare:

Se spală andivele, se 
curăță și se pun la fiert cu 
puțina apă cu suc de lămâie 
și sare. Se lasă să fiarbă 
înăbușit, pana se înmoaie. Se 
■scot pe un platou, se scurg 
bine și se toarnă sosul olan
dez.

Pentru sos: Se amestecă 
bine gălbenușurile cu apa și 
puțină zeamă de lămâie. 
Apoi, pe foc mic, sau la bain- 
marie, se amestecă continuu, 
se adaugă untul topit, sare și 
zeamă de lămâie după gust, 
până se îngroașă.

Se servește la diferite 
legume fierte (sparanghel, 
conopidă), pește, rasol etc.

Timp de preparare: 30 
min.

Complexitate: redusă

Amjdasarea 
radaFelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Spini - Orăștie
► DN 7 Simeria - Simeria 
Veche
► DN 7 Orăștie - Halta 
Geoagiu
► DN7 Mintia - Vețel
► DN7 Vețel - Leșnic
► DN7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Petroșani

► PROGNOZA METEO

ZIUA NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 0 3

Petroșani: -t 0

Hunedoara: -1 2

Hațeg: -2 2

Brad: -1 2

Orăștie: -j 2

*

MIN MAX

Deva: -1 0

Petroșani: -5 -4

Hunedoara: _2 -1

Hațeg. -3 -2

Brad: -2 -1

Orăștie: -2 -1

k_______________________________________________________________________________________________ ✓

► HOROSCOP

Ești mai optimist decât de obicei, grație influențelor pozitive ale 
astrelor. Unii nativi au parte de o întâlnire importantă azi. Dacă te 
gândești să-ți deschizi propria ta afacere, gândește-te foarte bine 
care sunt riscurile și analizează situația la rece.

Este bine să cauți acele relații care pot reprezenta la un moment 
dat adevărate atuuri. Vei știi ce trebuie să faci ca să ai succes. în 
familie ai tendința să devii destul de autoritar, mai ales dacă ești 
părinte.

Astăzi ești un pic cam vulnerabil și credul. Cel mai bine ar fi să 
eviți să te confesezi cuiva, fie el și prieten. Se poate să plătești 
scump aceste lucruri pe care le dezvălui. în casă domnește o at
mosferă de nervozitate generală. Evită pe cât posibil orice discuție.

Se poate să te simți cam obosit azi. Cel mai simplu să-ți revii este 
să te odihnești. Cu banii nu stai strălucit, așa că puțină economie 
nu ar strica. Comunici bine cu cei din Jur și reușești să-i accepți 
așa cum sunt.

Te preocupă amenajarea casei tale. Acesta este un lucru bun, 
chiar dacă implică unele cheltuieli. Atâta timp cât ceea ce te încon
joară reprezintă un factor de echilibru, merită efortul.

Vei resimți o ameliorare în viața ta amoroasă. Cei care au reușit 
J să depășească cu bine ultimii doi ani, au trecut deja de perioada 

cea ma‘ &rea- Nativii singuri pot în sfârșit să cunoască pe cineva 
interesant. Este bine să te orientezi către înot, să faci plimbări 
lungi în aer liber și să mănânci fructe și legume.

Bancurile zilei
Două blonde stăteau de vorbă.
- Te-ai uitat vreodată în ochii soțului tău 

în timp ce făceai sex?
-Da.
- Și ce mutră avea?
- Stătea în ușă ca prostul!...

© © ©

La Bulă vine un vecin:
- Auzi mă Bulă, vrem să tapetăm ca

mera de zi, și e la fel de mare ca a ta. Tu 
când ți-ai tapetat, câte suluri ai cumpărat?

-20.
- Mulțumesc.
După 2 săptămâni se întâlnesc:

- Auzi mă, tâmpitule, am cumpărat 20 
de suluri și 7 mi-au rămas în plus.

- Păi și mie...

© © ©

De ce a inventat Dumnezeu blonda? 
Simplu. Oaia nu era în stare să aducă o cutie 
de bere din frigider!

Da’ cum dc a inventat Dumnezeu bru
neta? Și mai simplu, nici blonda nu era în 
stare să o aducă!

© © ©

Un iepuraș merge la farmacie și o în
treabă pe vânzătoare:

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

Editor coordonator: Bogdan BARBU

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

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

Dacă ți se propune să muncești în străinătate, nu ezita. Vei avei 
mari bucurii de pe urma acestui job. Ești totuși nemulțumit de ati 
tudinea celor din familie, care nu par să observe câte faci pentru 
ei.

Nativele trebuie să fie foarte atente astăzi cu sănătatea și profil 
xia. Sub aspect financiar, se întrezărește primirea unei sume de 
bani cu totul neașteptată. Important este până la urmă ceea ce vc 
face cu ei.

Ai tendința să faci excese alimentare. Cu greu reușești să te abi 
să mănânci. Acasă te aștepți ca toate proiectele personale să iasă 
excepțional, însă trebuie să înțelegi că realitatea nu este neap 
atât de roz de fiecare dată.

Astrele te ajută să trăiești toate emoțiile intr-un mod pozitiv. Cu 
toate acestea, numeroasele tale aventuri s-ar putea să-ți perturbe 
identitatea amoroasă. Dacă discuți cu oameni de peste hotare, s-c 
putea să ai parte azi de ceva dezamăgiri. Nu te teme să ceri ajuto 
rul prietenilor.

In dragoste se poate să te iluzionezi în privința partenerului. 
Chiar dacă ți se pare că ți-ai găsit jumătatea, așteaptă să-l cu- - 
mai bine, pentru a trage concluziile. începi să vezi că unele p/^ 
iede personale se concretizează. Rămâi însă vigilent, este cel mai 
bine pentru tine.

^4*. Ți se ivește astăzi o șansă să-ți plasezi banii undeva. Nu te grăi 
înainte să cunoști toate aspectele. Dacă însă totul îți pare în re-

-y-J gulă, atunci poți să acționezi. Este indicat să faci sport și să te în 
grijești mai mult de sănătatea ta. Unele neplăceri pot apărea.

-Tanti, aveți prezervative pentru iepu
rași?

-N-avem măi iepurașule, avem numai 
pentru elefanți!

A doua zi, iepurașul supărat:
-Tanti aveți prezervative pentru iepu

rași?
-N-avem măi iepurașule, avem numai 

pentru elefanți!
A treia zi, iepurașul supărat foc de-atâta 

abstinență, merge și întreabă:
-Tanti, aveți prezervative pentru iepu

rași?
-Măi iepurașule, ți-am spus că avem 

numai pentru elefanți!

Iepurașul supărat:
-Atunci, dați-mi două, că o să văd 

cum le înnod.

© © ©

Se plimba iepurașul prin pădure. H 
îl prinde ursul și-l bate. Pe acolo trece căi 
un cavaler pe un cal negru, cu masca 
agră, cu pelerina neagră. Se oprite, s 
pește în bătaie ursul, își scoate apoi sabi 
face un Z mare în blana lui. Apoi se urcă 
cal și pleacă mai departe. Iepurașul cu g 
își revine, și șoptește:

- Mulțumesc, Zupcrman!

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

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo.co>

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

Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu - Telefon:.0722 - 393.89

mailto:marcel.m.bot@gmail.com
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
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Descoperirea statuilor într-o cunoscută zonă minieră și atributele cu care sunt 
& înzestrate, au generat ideea că acestea reprezintă mineri sau zeități ale minerilor.

Statuile de la Baia de Criș (I)
De-ă lungul vremii în județul 
Hunedoara au fost descoperite 
unele dintre cele valoroase 
piese arheologice ale Româ
niei. Printre acestea sunt și 
statuile găsite la Baia de Criș, 
piese care reprezintă unele 
dintre cele mai importante rea
lizări de artă plastică majoră 
datând din perioada preisto
rică de pe teritoriul țării. De
parte însă de a fi puse în 
.valoare, ele au stat mereu în 
umbra unor descoperiri consi
derate mai spectaculoase sau 
mai strălucitoare.

O descoperire 
senzațională

2000în primăvara anului 
lucrătorii din cariera de cărbune 
Tebea au’scos la lumină mai multe 

iecte de piatră. Din informațiile 
strânse la fața locului rezultă că 
piesele se-aflau împreună, grupate 
într-un perimetru, la 2-3 metri 
adâncime. Relatările lucrătorilor ■ 
menționează o statuie, un bloc 
mare, fasonat, o piatră sculptată sub 
forma unui cap uman, precum și o

—f-Sfăntul

lespede având multe „semne” și 
„scriere”. Dintre acestea doar 
primele două piese au fost recuper
ate. în apropierea acestei zone au 
fost descoperite în anul 1881 alte 
trei statui asemănătoare.

Statui din timpuri 
străvechi

Toate cele patru piese de
scoperite la Baia de Criș sunt 
blocuri de piatră care în urma 
prelucrării au primit forma corpului 
uman. Privite frontal, statuile au 
umeri largi, silueta îngustându-sc în 
zona mijlocului, pentru ca baza să 
fie mai lată. Pe grosime, partea 
superioară este mai îngustă, în 
vreme ce partea inferioară, pentru a 
oferi mai multă stabilitate, este mai 
groasă. Toate laturile monumentelor 
sunt prelucrate, fețele fiind ușor 
bombate, iar muchiile rotunjite. 
Suprafețele nu sunt plate, ci nereg
ulate. Piesele au redate în relief 
câteva elemente care le conferă 
imaginea omenească. Astfel, brațele 
statuilor pornesc din lateral, fiind 
coborâte pe lângă bust, iar 
antebrațele sunt flexate pe piept. 

Palmele deschise au degete bine de
limitate, răsfirate. întrucât pe mon
umente nu sunt reprezentate 
picioarele personajelor, unii dintre 
cei care le-au studiat au considerat 
că acestea sunt acoperite de o haină 
lungă. Ca accesoriu vestimentar sin
gura reprezentare este centura care 
înconjoară mijlocul statuilor. 
Proeminența triunghiulară aflată 
sub centură reprezintă sexul person
ajului, în acest caz un bărbat. Ul
timul dintre elementele anatomice 
figurate este gâtul, sugerat printr-un 
relief circular. Capul statuilor 
lipsește la toate fiind probabil o 
piesă lucrată separat care s-a pier
dut. Echipamentul este ilustrat de 
un întreg sistem de benzi figurat pe 
fața sau spatele, lor, precum și de 
toporul de la brâu cu coada prinsă 
sub centură. De centură este prinsă 
o bandă care urcă, bifurcându-se în 
dreptul palmelor. Ea încadrează 
„gâtul”, coborând pe spate unde se 
leagă cu un alt relief. Benzile au 
fost considerate curele, iar relieful 
lat de pe spate a fost interpretat 
drept un sac sau coș.

Reputați istorici și arheologi au 
discutat în cei peste 100 de ani de la 
descoperirea primelor trei piese 
atribuirea, datarea și interpretarea 
lor. Unii au spus că reprezintă mon
umente funerare, iar alții zeități ale 
minerilor. Unii au spus că au o 
vechime preistorică, iar ceilalți le- 
au atribuit vremurilor dacice sau 
chiar romane.

Cătălin Rișcuța

Mineri sau zei?

Descoperirea statuilor într-o 
cunoscută zonă minieră și atributele 
cu care sunt înzestrate, au generat 
ideea că acestea reprezintă mineri 
sau zeități ale minerilor. Astfel, 
banda lată de pe spate a fost 
interpretată drept un sac sau coș cu 
ajutorul căruia se transporta 
minereul aurifer, iar mâinile aduse 
pe piept, pregătite să apuce curelele, 
semnifică efortul depus în această 
activitate. în mod evident, toporul- 
ciocan de la brâu a fost considerat 
drept o unealtă de miner.

Cqsl de-a doua interpretare 
socotește monumentele ca fiind 
pietre funerare. In fine, o ultimă 
ipoteză atribuie statuilor rosturi în 
cadrul unor ceremonii cu caracter 
religios. în ceea ce privește 
funcționalitatea, după analiza 
formei pieselor, rezultă că baza mai 
lată favoriza amplasarea monumen
tului fie la suprafața solului, fie 
chiar prin fixare în sol. De aseme
nea, sculptarea pieselor pe toate la
turile sugerează faptul că acestea 
erau așezate în așa fe| încât puteau 
fi privite din toate pozițiile.

Va urma

Sfinții Mucenici Filimon, Apolonie, Arian și cei dimpreună cu ei
9 *

Acești sfinți mucenici au trăit pe vremea împăratului Diocletian și 
a lui Arian, ighemontd Tebaidei Egiptului. Chipul muceniciei lor a fost așa: 
au fost prinși și duși înaintea ighemonului 37 de creștini. Printre aceștia 
se afla și un creștin cu numele Apolonie, anagnost al Bisericii. Când a fost 
amenințat cu chinurile, Apolonie s-a spăimăntat și a dat patru galbeni lui 
Filimon, cântărețul din Jluier, ca să-i ia locul și să aducă jertfe idolilor în 
locul lui: totodată i-a dat și hainele sale. Filimon, odată cu îmbrăcarea 
hainelor lui Apolonie, a îmbrăcat și credința în Hristos și când a fost în
demnat să jertfească idolilor, a mărturisit pe Hristos. Când ighemonul a 
poruncit să vină Filimon ca să cânte din fluier, pentru ca prin cântecele 
sale să cânte și să ademenească pe cel ce nu voia să jertfească idolilor, să- 
l facă să socotească bine, pe cele din lumea aceasta, să-și schimbe credința 
și să jertfească idolilor, atunci s-a ajlat că Filimon era cel din arenă și că 
el ținea locul lui Apolonie. Multi l-au sfătuit și l-au îndemnat stăruitor să 
se lepede de Hristos. dar n-a fost înduplecat. Ighemonul l-a luat în râs, 
spunându-i că în zadar se ostenește odată ce n-a primit botezul creștinilor. 
Sfântul Filimon însă s-a rugat și s-a pogorât ploaie numai peste ei. Toți cei 
de față s-au minunat, iar Sfântul Filimon a luat încredințare că s-a pogorât

peste ei din cer apa botezului său, pentru că nimeni nu îndrăznea să-l bo
teze de frica Ighemonului. Sfântul Filimon s-a rugat apoi și pentru fluierele 
lui, pe care le dăduse lui Apolonie. Și s-a pogorât foc din cer, care a ars'și 
a mistuit fluierele în mâinile lui Apolonie. Și fiindcă Apolonie a fost pricina 
credinței lui Filimon în Hristos, a fost prins și el. Dus înaintea Ighemonului, 
a propovăduit credința lui Hristos. Pentru aceasta au fost supuși amândoi 
la felurite chinuri. Când Sfântul Filimon a fost atârnat de un măslin și să
getat, o săgeată s-a îndreptat spre Ighemon și i-a străpuns ochiid. Sfântul 
Filimon a spus mai dinainte Ighemonului că i se va vindeca ochiul cu mi
nune, dacă~după mucenicia lui va lua țărână de pe mormântul său. Apoi 
au fost tăiate capetele Sfinților Filimon și Apolonie. Ighemonul s-a dus în 
ziua în care au fost îngropați sfinții la mormântul Sfântului Filimon, a jăcut 
cum îi spusese sfântul și s-a făcut sănătos. Pentru aceasta a crezut și el și 
cei dimpreună cu el în Hristos și s-au botezat. Când împăratul Diocletian 
a aflat că Ighemonul s-a Jăcut creștin, a trimis de l-a adus la el, l-a legat 
cu lanțuri, i-a atârnat o piatră de gât, și l-a aruncat în mare. Moaștele 
Sfântului Arian au fost aduse la uscat, și au fost îngropate de slujitorii săi.



Potrivit procurorilor, în perioada iunie-august 2008, Adriana Constantin
și-ar fi însușit suma de 878.369,74 lei rezultată din vânzarea
pe piața de capital a acțiunilor deținute de 79 persoane.
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Va face închisoare 
în Belgia

Un cetățean turc a dispărut fără urmă

Un bărbat urmărit interna
țional împotriva căruia autori
tățile belgiene au emis mandat 
european de arestare pentru 
infracțiunea de jaf armat a fost 
prins de polițiști în Lupeni. In 
vârstă de 20 de ani, Cornel R. 
a fost identificat și reținut de 
polițiștii Biroului de Investi
gații Criminale Lupeni. La 
prinderea infractorului au par
ticipat și polițiștii din Servi
ciul de Investigații Criminale, 
în urmă cu trei zile, bărbatul a 
fost trimis îji arestul Poliției 
Municipiului Deva, în baza 
ordonanței de reținere emisă 
de Parchetul de pe lângă Cur
tea de Apel Alba-Iulia. Curtea 
de Apel Alba-Iulia a dispus 
arestarea preventivă a infrac
torului, pentru ca acesta să fie 
extrădat autorităților belgiene.

Are dosar penai 
pentru lovire

în urmă cu trei zile Ion G., 
un localnic din coi.iuna Cer- 
tcju de Sos, a fost lovit cu 
pumnul în față d$ către Nico- 
lae A., de 33 de ani, în timp ce 
se afla pe o stradă din satul 
Hondol. în urma loviturii vic
tima are nevoie de îngrijiri 
medicale timp de 10 zile. Po
lițiștii de la Postul de Poliție 
din comuna Certej i-au întoc
mit bătăușului dosar de cerce
tare penală pentru comiterea 
de infracțiuni de lovire sau 
alte violențe.

Nu s-a asigurat 
când a schimbat 
direcția de mers

5

%
Trei oameni au fost răniți 

ușor în urma unui accident 
care s-a produs în municipiul 
Brad la intersecția dintre 
Strada Vânătorilor și Strada 
Decebal pe sensul de mers 
Deva-Oradea. Accidentul s-a 
produs pentru că șoferul unei 
autospeciale, Gheorghe H., de 
63 de ani, nu s-a asigurat la 
schimbarea direcției de mers 
spre stânga și a intrat în coli
ziune cu un autoturism care 
circula regulamentar din sens 
opus. Autoturismul era condus 
de David D., în vârstă de 46 
de ani, din comuna Baia de 
Criș. în urma coliziunii șofe
rul autoturismului, o minoră 
în vârstă de 13 ani și încă o 
pasageră a autoturismului au 
fost răniți.

Maria Bulz

Un cetățean turc a fost dat în 
urmărire națională, după ce a 
fost dat dispărut vineri, la Poli
ția Comunală Ilia.

Se pare că Parlak Burhanettin în 
vârstă de 60 de ani a fost văzut pentru 
ultima dată în urmă cu șase zile, de 
Aleettin C. în parcarea unui local din 
Ilia, unde și-a parcat autotrenul.

în urma discuției dintre cei doi, se 
pare că șoferul turc a plecat să 
pescuiască pe râul Mureș. Polițiștii au 
contactat societatea căreia îi aparține

Patru accidente rutiere 
în trei zile
Sfârșitul de săptămână nu fost unul prea fericit 
pentru o parte dintre șoferii aflați în trafic pe șo
selele din județ. Nerespectarea indicatoarelor ru
tiere, neadaptarea vitezei la condițiile de drum și 
nu în ultimul rând consumul de alcool au fost 
cauzele producerii accidentelor rutiere ultimele 
zile ale săptămânii trecute.

în după-amiaza zilei de vineri, în jurul orei 14, 
șoferul unei autoutilitare care circula pe DN 7 din direcția 
Deva spre Orăștie, între localitățile Simeria și Orăștie, nu 
a respectat indicatorul rutier „Depășirea autovehiculelor 
cu excepția motocicletelor fără ataș-'interzisă”, depășind 
un autoturism condus de Zenno T, în vârstă de 37 de ani, 
cetățean german de origine română. Daniel M., șoferul 
autoutilitarei, a intrat în depășire în timp ce șoferul auto
turismului efectua manevra de viraj spre stânga. în urma 
coliziunii dintre cele două autovehicule, cetățeanul ger
man a fost rănit ușor.

Un pom ornamental și un indicator rutier se pare că 
i-au stat în cale unui șofer de 20 de ani din Deva care s-a 
urcat băut la volan. Alexandru C., din municipiul Deva, 
le-a distrus după ce a pierdut controlul volanului. Șoferul 
se deplasa pe Bulevardul Iuliu Maniu, din Deva, spre 
gară. Băut fiind, Alexandru C. nu a adaptat viteza la caros
abilul umed. Sosiți la locul evenimentului rutier, polițiștii 
au constatat că tânărul avea o concentrație de 0,79 MG/L 
alcool pur în aerul respirat, fiindu-i recoltate ulterior și 
probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. 
Polițiștii i-au întocmit dosar de cercetare penală și a fost 
sancționat cu o amendă de 360 de lei.

A pornit 4a drum băut și fără permis

Tot la acest sfârșit de săptămână un pieton a fost ac
cidentat în timp ce se deplasa pe trotuarul de pe Strada 
Păcii, din localitatea Lupeni. Șoferul autoturismului, 
Laios N., în vârstă de 27 de ani a pierdut controlul volan
ului, l-a rănit ușor pe Ioan T., în vârstă de 41 de ani, după 
care a fugit de la locul accidentului. Polițiștii l-au identi
ficat la scurt timp după producerea accidentului. în urma 
verificărilor, polițiștii au constatat că pe lângă faptul că 
nu avea permis, tânărul băuse înainte de a se urca la volan, 
în urma testării cu aparatul etilotest s-a constatat că avea 
o alcoolemie de 0,40 Mg/ litru în aerul expirat. Polițiștii 
i-au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor 
de conducere a unui autovehicul fără a poseda permis de 
conducere, conducerea unui autovehicul având p al
coolemie peste limita legală și părăsirea locului acciden
tului. Sâmbătă, un motociclist din Vulcan a pierdut 
controlul ghidonului, după care s-a izbit de un parapet de 
beton. Accidentul a avut loc pe DN 66 pe direcția 
Petroșani-Lupeni. Conducătorul motocicletei, Daniel R. 
în vârstă de 25 de ani, s-a ales cu răni ușoare.

Maria Bulz

autovehiculul pentru a solicita datele de 
stare civilă ale șoferului. Bărbatul este 
căutat de echipa operativă constituită 
din polițiști și angajați ai Stației de 
Pompieri Ilia. Zece pompieri au început 
să îl caute pe Mureș încă de vineri. 
Prima echipă de pompieri a patrulat cu 
o barcă pneumatică pe Mureș, pe un 
segment de zece kilometri. în speranța 
că va fi găsit, cea de a doua echipă de 
pompieri l-a căutat pe cetățeanul turc 
inclusiv pe malurile râului.

Maria Bulz

Semnalmente: 1,60 m - 1.65 m 
înălțime, greutate 50-60 kg, păr 
încărunțit, calviție frontală, fața ovală, 
ochii căprui, poartă mustață și are ca 
semn particular o cicatrice de 10-15 
cm în interior pe antebrațul mâinii 
stângi. La data dispariției purta un fes 
de culoare neagră, geacă de culoare 
gri Și pantaloni din catifea reiată de cu
loare deschisă. Persoanele care pot da 
informații despre prezența acestuia în 
diferite locații sunt rugate să le 
furnizeze la numărul de telefon 112.

Detalii în cazul fraudei
de Ia Broker S.A. - Deva
Conducerea societății Broker Cluj 
(BRK) cere astăzi Direcției Națio
nale Anticorupție detalii privind sta
diul în care se află dosarul Adrianei 
Constantin, fost director al sucursa
lei din Deva. Ea a fost trimișă în ju
decată de DNA pentru înșelăciune, 
delapidare și fals.

Procurorii DNA - Serviciul Teritorial 
Alba Iulia au trimis-o în judecată pe Adriana 
Constantin care, în calitate de director al su
cursalei Deva a Broker SA Cluj-Napoca, a 
indus în eroare 271 de persoane în momentul 
încheierii unor contracte de intermediere pen
tru efectuarea de investi.11 pe piața de capital, 
contracte neînregistrate în contabilitate, în pe

rioada martie 2002 - decembrie 2008. Fosta 
directoare a produs un prejudiciu de 
7.798.546,53 lei (echivalentul a 1.818.436,45 
euro). Potrivit procurorilor, în perioada iunie- 
august 2008, Adriana Constantin și-a 
însușit suma de 878.369,74 lei rezultată din 
vânzarea pe piața de capital,a acțiunilor 
deținute de 79 persoane. Pentru a dovedi că a 
achitat clienților sumole rezultate din valorifi
carea portofoliilor, inculpata a întocmit în fals 
un număr de 79 de mandate poștale, deși în re
alitate banii ajungeau în posesia sa. Tribunalul 
Alba a dispus arestarea preventivă a Adrianei 
Constantin pe termen de 30 de zile. Dosarul a 
fost trimis spre judecare la Tribunalul Hune
doara.

Elena Matieș Iancău

ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CO Șl GPL 
Tel: 0354 408887; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 408887

*
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“Revoluția Română din Decembrie 1989 a fost, în contextul creat, o erupție socială cu un au
tentic caracter popular și național. Ea a atins rapid o fază explozivă, în câteva zile la Timi
șoara, în câteva ore la București, apoi în toată țara. ”

dr. Gheorghe Firczak

Comemorarea Revoluției
9

din Decembrie la Deva
Sala „Spiru Haret” a Inspecto
ratului Județean Școlar a găz- 
du:ț sâmbătă un simpozion 
destinat comemorării Eroilor 
Martiri și a aniversării a 20 de 
ani de la Revoluția Română 
din Decembrie 1989. Organi
zator al evenimentului a fost 
Filiala Hunedoara a Asociația 
Profesorilor de Istorie, iar 
între invitați s-au numărat 
membri ai Asociației Județene 
i Răniților Revoluției și a Ur
mașilor Eroilor Martiri De-

au dat viața pentru țară și libertate 
în Decembrie 1989. A urmat un pro
gram de colinzi și dansuri populare, 
susținut de mai multe grupuri fol
clorice din județ, între caare s-au 
numărat cel al Colegiului Național 
„ Dccebal”, denumit „ Poienița”, și 
cel al Colegiului Național Transil
vania.

20 de ații de la 
căderea comunismului

Pe rând, fiecare invitat a trans
mis mesajul ocazionat de acest sim

tic caracter popular și național. Ea a 
atins rapid o fază explozivă, în 
câteva zile la Timișoara, în câteva 
ore la București, apoi în toată țara”, 
a declarat senatorul Gheorghe Fir
czak, președintele Asociației 
Județene a Răniților Revoluției și a 
Urmașilor Eroilor Martiri Decem
brie 1989 Hunedoara - Deva.

Unul dintre invitații speciali ai 
evenimentului a fost senatorul Ray
mond Luca, președinte al Comisiei 
Parlamentare a Revoluționarilor din 
Decembrie 1989. „Sunt impresionat 
de această manifestare. La 20 de ani 
după Revoluția din 1989, ne aflăm 
încă într-un proces de descifrare a 
ceea ce s-a întâmplat în acei ani. 
Ceea ce trăim astăzi, în aceste vre
muri tulburi, este o consecință a 
ceea cc s-a întâmplat atunci. Acum 
20 de ani, România a plătit un preț 
uriaș, prin moartea acelor tineri”, a 
precizat senatorul Raymond Luca.

în cadrul simpozionului au fost lansate trei lucrări care au ca 
tematică evenimentele Decembrie 1989: „Memorialul Revoluției 
Române din Decembrie 1989. Județul Hunedoara. Culegere de docu
mente, volumul I - IV’’, coordonatori Gheorghe Firczak și Liviu Lazăr, 
„20 de ani jără comunism. O nouă abordare a istoriei ”, coordonatori 
Gheorghe Firczak și Simian Molnar și „ Drumeț între oglinzi ”, autor 
Dumitru Tâlvescu.

„Uitarea nu va putea 
șterge niciodată acele 
zile din decembrie”

Mesajul Prefecturii județului 
Hunedoara a fost transmis celor

tembrie 1989 Hunedoara - 
Deva, ai Asociația Revoluțio
narilor din Decembrie ’89 Hu- 
tedoara și ai Asociația 
Revoluționarilor 21 Decembrie 
1989 Orăștie.

Evenimentul a debutat cu in- 
jrca Imnului României, după 

:are a urmat un momentul de 
eculegere în memoria celor care și-

pozion. „Iată, 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 cate, ca 
de atâtea ori în istoria noastră, lib
ertatea s-a câștigat cu vărsare de 
sânge. Revoluția Română din De
cembrie 1989 a fost, în contextul 
creat, o erupție socială cu un autenȚ

prezenți la lucrările simpozionului. 
„Ori de câte ori sunt pus în situația 
de a rememora zilele de 16-22 de
cembrie 1989 simt în suflet o 
rezonanță aparte și în minte îmi vin 
o sumedenie de întrebări. Am im
presia că uitarea nu va putea șterge 
niciodată acele zile din decembrier 
petrecute în Timișoara, primul oraș 
eliberat de*comunism. în orașul 
ocupat practic de tinerii 
anticomuniști, după câteva ore în 
care s-a murit pe străzi pentru lib
ertate și democrație, eram toți mol
eculele unui uriaș val de entuziasm 
și speranță. Cele mai chinuitoare 
sunt întrebările. Faptul că nici acum 
nu se știe exact adevărul despre 
Revoluția din Timișoara poate fi 
dezamăgitor pentru cei care am 
încercat atunci să eliberăm Româ
nia de comunism”, a precizat în 
mesajul său Prefectul județului 
Hunedoara, Dorin Gligor.

Marin Bulz

Spectacol de colinde în Țara Iancului
Colindători din toată zona Bradului s-au reu- 
lit la Biserica Ortodoxă din Țebea pentru a 
lărui celor prezenți câteva momente speciale, 
•rganizate tocmai în locul în care s-a scris is- 
oria Ardealului Evenimentul s-a desfășurat 
ub genericul “Veniți la Țebea, veniti să colin
dați cu noi, pentru străbuni, eroi și pentru 
oi”.

elevi ai mai multor unități școlare din Vata. Tomești, 
Baia de Criș, Ribița, Brad, Buceș, Bucureșci, dar și din 
Albac - județul Alba. Ei sunt numiți “crăișori” și fac 
parte din Clubul Crăișorii, format de către Asociația 
“Țara Iancului - Iubirea Mea”, din Deva, aceeași care a 
organizat și acest concert special de colinde.

Cuvântări
la mormântul Crăișorului

Grupurile de colindători care au adus spiritul 
'răciunului la Biserica de la Țebea, au fost formate din Manifestarea a început la ora 9, în fața mormântu

lui lui Avram lancu. Aici au fost ținute câteva cuvântări 
și o scurtă slujbă feligioasă oficiată de părintele protopop 
de Brad, loan Jorza. Tot aici, cei prezenți au depus o 
coroană la mormântul Crăișorului Munților.

Pe ritmul colindei “(Țce veste minunată”, grupurile 
de elevi s-au deplasat la mai multe plăci comemorative 
din cimitirul de la Țebea.

In continuare, crăișorii au intrat în biserică pentru 
a-și continua spectacolul de colinde, în jurul unui brad 
de Crăciun împodobit de membrii asociației organiza
toare.

Cei mici au colindat
și au primit cadouri

"Trei păstori se întâlniră" și "O, ce veste minunată" 
au răsunat în vechea biserică de la Țebea din glasurile 
micilor colindători, poate mai frumos cq oricând. Cos

tumele copiilor au adus aminte celor prezenți de 
veșmintele tradiționale ale fiecărei zone reprezentate.

Un moment special a fost cel prezentat de elevii de 
la Albac, din județul Alba. Ei au prezentat o scenetă cu 
tema Nașterea Mântuitorului, în cadrul căreia au inter
pretat mai multe colinde. La finalul programului artistic, 
fiecare grup de colindători a primit diplome din partea 
membrilor Asociației "Țara Iancului - Iubirea mea", din 
Deva, dar și multe cadpuri. Crăișorii de la Școala 
Generală “Mircea Sântimbreanu”, din Brad au fost 
premiați pentru rezultatele excelente la învățătură dar și 
pentru activitatea lor în cadrul clubului și a Asociației.

Elena Matieș lancău

Noi obligații 
pentru 
producători i 
și comercianții 
de fructe

Sancțiunile cuprinse în Legea 
pomiculturii au fost modificate 
printr-o nouă prevedere legislativă. 
Astfel, agenții economici au 
obligația consemnării în docu
mentele fiscale și în avizele de 
expediție emise de producător ori 
comerciant a calității și 
conformității cu standardele de 
comercializare reglementate în 
legislația comunitară, în cazul 
comercializării fructelor proaspete 
destinate consumului uman, pre
cum și a destinației industriale, în 
cazul celor destinate prelucrării in
dustriale. Nerespectarea acestor 
norme constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 
1.000 lei la 5.000 lei.

Cătălin Rișcuța
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
PACHET SERVICII CU C \ZARE 3 NOPȚI
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
MASĂ FESTIVĂ DF REVELION
și CINA FESTIVĂ IN 01.01.2010
(acces gratuit la piscina și sauna interioară)

PREȚ 600 ron / pers Ml

I
 PACHET SERVICII REVELION - fără cazare 

Include MASA FESTIVĂ DE REVELION 
și CINA FESTIVĂ ÎN 01.01.2010

PREȚ 200 ron / pers

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

0254-234448, 0730-530953, 0723-011368

Pentru cazare
tariful este de 80 ron /pers/loc * 
cameră/ zi hotelieră

Antrenul este asigurat 
de orchestră de muzică -

și soliști vocali. "

TRECEREA ÎN NOL L AN 
VA El MARCATĂ 
CU UN FRUMOS

FOC DE ARTIFICII

SILVA ■ 
LEMNTEX 
induce ți temereiallzcazi

tinplârie an lam iripla sin
ași șl faraon la caa ml bani c a,

aarcliet din Iernate tag.
saa trașii.

S.C.Sll.VA l r.MXTEX S.R.l.
mit Chimindia, nr.1211), comuna florali,
tal-/m:: 03-54 .50102 1 22, e-mail: silvu(țt'i>muri.rt*

Hotelul poate găzdui 54 dc 
s persoane In 10 apartamente 

și 10 camere duble (cu doua 
paturi de o persoana)

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

eț: 18,80 Ici/mc
at șl sortat 0 - 4 mm preț

Pnnkru comenzi «I informații na

3 07W15004
mu e-m nil; contabiiitateglelecur nade va. ro

_—J Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
românești >i internaționale 

Sala dc conferințe dc 45 dc 
locuri, dotata cu videoproiector 
si Internet de mare vitezâ

r
 Piscina acoperita cu o suprafața 
dc 50 mp. Apa este inc a Uita 
la 30 dc grade.

iSauna
Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafața totală dc peste 
100.000 dc metri patrați pentru 
pescuit crap, somn și salâu.

I Tciofoanc: 0254.264.038 Web: www.steauamuresului.ro,
pi 0254 264.039 F-maii: office^ steauamuresului.ro

L

http://www.steauamuresului.ro
steauamuresului.ro
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Scum premiilor spaniole Los 40 Principales a fost a Shakirei care a luat premiu! 
pentru cea mai bună artistă internațională și ce! mai bun cântec în limba spaniolă, 
"Lupoaica". Artista columbiană este una dintre cele mai promovate cântărețe străine în Spania.

Sophia Loren - o poveste frumoasă
La 75 de ani, timpul nu și-a lăsat 
prea mult amprenta pe zeița cine
matografiei, Sophia Loren. Are o 
tolbă plină de povești, de secrete 
și de reușite. Care sunt atuurile 
sex appealului frumoasei actrițe 
it&iene, dar și a succesului conti
nuu? Dezvăluie câte puțin însăși 
actrița. „ Gândesc mereu pozitiv. 
Foarte rar sunt într-o stare de tri
stețe sau melancolie”, a recunos
cut diva.

Vitalitatea este un alt secret al celei 
mai de succes actrițe europene din toate 
timpurile. Până la ora 10, Sophia Loren 
face 60 de minute de exerciții, studiază 
timp de două ore un scenariu și pregătește 
și micul dejun nepotului ei, Vittorio, care 
stCtu ea în casa din Geneva. „întot
deauna mă trezesc devreme și sar din pat 

uneori nu vreau, pentru că toată lumea 
caută un alibi să nu facă exerciții - și apoi 
merg la o plimbare timp de o oră. Și în 
timp ce merg prin parc mereu mă gân
desc: «Poate după colț voi găsi ceva fru
mos»”.

Sophia crede că abilitatea de a juca 
este ceva cu care te naști și nu ceva ce 
poate fi învățat și având în vedere că acest 
lucru vine de la cineva care și-a petrecut 
aproape 60 de ani în slujba cine
matografiei ar trebui să o credem pe cu- 
vânt.

Sinatra, Heston, 
Mastroianni...

Fiică a pianistei Romilda Villani și 
a inginerului Riccardo Scicolone, care nu 

s-au căsătorit niciodată, actrița a crescut 
alături de mama și sora ei, în casa buni
cilor, din Pozzuoli, lângă Napoli. Ca 
adolescentă, Sophia a intrat într-un con
curs de frumusețe, unde s-a clasat pe 
locul doi, dar l-a cunoscut pe Carlo Ponti 
- cu 23 de ani mai mare ca ea -, un 
producător de film care îi va deveni men
tor, dar și dragostea vieții ei, până acum 
doi ani de zile când a murit.

Mai în vârstă, mai experimentat și 
mai puțin impozant decât soția lui, 
bărbatul și-a dat seama de talentul cu care 
partenera lui de viață a fost înzestrată. De 
la filme italiene cu buget redus, Sophia 
Loren a ajuns să joace în producții hol ly- 
woodiene, alături de nume grele, precum 
Frank Sinatra, Charlton Heston sau Mar
cello Mastroianni.

Vedeta a fost curtată de numeroși 
actori, însă a recunoscut că nu a avut 
„nicio intenție să fiu și a altui bărbat” 
decât Ponti. A fosf cerută de soție de Cary 
Grant pe care l-a refuzat, deși i-a fost 
greu: „Gary Grant era totuși Cary Grant”.

Carlo Ponti, „marea 
dragoste a vieții”

în cele din urmă s-a căsătorit cu 
Ponti, în 1966, după ce acesta și-a nego
ciat un divorț dur cu fosta lui soție. După 
mai multe avorturi, Sophia și Carlo au 
reușit să aibă doi băieți: Carlo Jr, acum 40 
de ani, dirijor de succes, și Eduardo, 36 
de ani, scenarist și regizor, stabilit în Los 
Angeles. Sophia crede că a fost norocoasă 
că a avut o dragoste atât de puternică și 
de lungă durată. „Când te îndrăgostești de 
cineva, îți place totul la el, chiar și 
greșelile. Spui: «Este atât- de drăguț. 
Dumnezeule, trebuie să vezi cum 

mănâncă: la fel ca un porc, dar îmi 
place». Dar când defectele lui încep să nu 
îți mai placă, dragostea a dispărut. La 
Carlo mi-a plăcut totul. Nimic la el nu m- 
a iritat niciodată”, a mărturisit starul.

Ca orice cuplu, cei doi au trecut și 
prin dificultăți. în 1970, Ponti a fost 
acuzat de fraudă de către autoritățile ital
iene și condamn,, la patru ani de în
chisoare. O sentință pe care nu a 
îndeplinit-o niciodată, fiind mai târziu 
anulată. în 1982, Sophia însăși făcea 18 
zile de închisoare pentru evaziune fiscală. 
Lucru care a determinât-o să se mute per
manent în Elveția. Au existat și zvonuri 
de infidelitate de o parte și de cealaltă și 
chiar o ruptură în ultimii ani de viață ai 
lui Ponti, dar starul susține că a fost 
„marea dragoste a vieții” și totodată: „Nu, 
nu m-aș mai căsători vreodată. Ar fi im
posibil să iubesc pe altcineva”.

Secretul longevității 
ca sex-simbol

Cum a reușit să se mențină un sex 
simbol atât de mult timp? Cândva, vedeta 
declara că datorează totul „spaghetelor” 
și recunoștea că mănâncă zilnic. Mai fac 
oare parte din dieta ei? „Nu, nu atât de 
mult. Mănânc porții mici astăzi. Nu con
sum multe grăsimi sau dulciuri, pe care le 
ador. Nu sunt prea atentă să nu iau în 
greutate”, a mărturisit frumoasa italiancă.

Ce va face după ce recentul ei film 
„Nine” va avea premiera în luna decem
brie? „Voi face mereu ceea ce îmi place 
să fac. Nu trebuie să îmi fac o carieră în 
acest moment al vieții pentru că am una 
și mereu voi avea. Dar știți, încă nu știu 
ce vreau să mă fac când voi fi mare”, a 
conchis starul. Un mod de a trăi și o

experiență de viață pe care Sophia Loren 
le păstrează în sipetul sufletului ei. însă 
poate cel mai copleșitor lucru este 
povestea iubirii ei. A reușit să învingă

nebunia de la Hollywood și să trăiască 
alături de omul iubit toată viața. Câte ast
fel de exemple mai pot fi date?

Helen Mirren își ascunde trofeele în pod
Actrița britanică Helen Mirren a decis să nu își 

i păstreze la vedere trofeele primite de-a lun
gul bogatei sale cariere și le-a ascuns în podul

reședinței din 
Londra.

Actrița britanică 
a primit o serie de tro
fee importante de-a 
lungul carierei, inclu
siv un premiu pentru 
întreaga carieră la 
gala Women in Film 
and TV Awards, din 
urmă cu o săptămână, 
însă a renunțat să le 
mai păstreze la vedere

în locuința sa.
"Am primit multe premii, unele chiar amuzante, de-a 

lungul anilor. Am primit premiul pentru «Cea mai bună 
actriță» la Festivalul de Film de la Rio de Janeiro, care nu 
mai există în prezent, și eretică acest trofeu reprezintă acum 
un obiect de colecție", a mărturisit actrița britanică.

"Acum, însă, le-am pus în podul casei mele, pentru a fi 
descoperite după ce eu nu voi mai ft", a declarat Helen Mir
ren.

în vârstă de 64 de ani, actrița britanică a primit de-a lun
gul unei bogate cariere în film, teatru și televiziune nu
meroase distincții importante, inclusiv câteva premii Emmy 
și BAFTA.

Interpretarea rolului Reginei Elizabeth II din filmul 
"Regina/ The Queen" i-a adus actriței Helen Mirren premiul 
Oscar din partea Academiei de film americane, în 2007, la 
categoria "Cea mai bună actriță", după două nominalizări an
terioare.

Liza Minnelli e acuzată 
că și-a violat șoferul

Shakira e cea mai bună
artistă internațională
Marea câștigătoare a celor mai 
importante premii muzicale 
din Spania a fost artista co
lumbiană Shakira. Cei 15 mii 
de oameni prezenți la Madrid 
au fost vrăjiți de reprezentația 
marilor artiști ai scenei mon
diale, precum Robbie Williams, 
Selly Furtado sau James Mor
rison.

Seara prejniilor spaniole Los 40 
Principales a fost a Shakirei care a luat 
premiul pentru cea mai bună artistă
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internațională și cel mai bun cântec în 
limba spaniolă, "Lupoaica". Artista 
columbiană este una dintre cele mai 
promovate cântărețe străine în Spania.

Invitatul de onoare al premiilor 
din acest an a fost artistul britanic Rob
bie Williams care a ridicat publicul în 
picioare de la primul cântec. Robbie a 
profftat de ocazie pentru a-și lansa în 
premieră în Spania cel mai recent sin
gle al său, "Bodies". Artistul a fost im
presionat de primirea de care a avut 
parte.

Câștigătorii premiilor muzicale 
spaniole au fost aleși în acest an în 
premieră prin votul exclusiv al publicu

lui. Premiul pentru cel mai bun cântec 
spaniol a fost acordat formației spaniole 
Fito y Fitipaldis, iar pe scena amplasată 
la Madrid s-au mai aflat Nelly Furtado, 
James Morrison, Mika sau cântăreața 
britanică Alesha Dixon.

Liza Minnelli a ajuns cu greu la înțelegere cu șoferul 
său, M'Hammed Soumayah, care a dat-o în judecată 
pentru că l-a bătut și l-a obligat să facă sex cu ea, ce- 
rându-i despăgubiri de 100 milioane $, scrie „Cancan 
Cei doi s-au înțeles chiar înainte de a apărea în in
stanță, la New York.

Scandalul a izbucnit în iunie 2004, când Soumayah a fost conce
diat de vedetă pentru că a refuzat să i se reducă salariul cu 50%. Până 
atunci, șoferul câștiga 238.000 de dolari anual, fiind și asistentul per
sonal al vedetei.

După ce a fost concediat, M'Hammcd Soumayah a dat-o în 
judecată pe artistă acuzând-o că l-a bătut și l-a hărțuit sexual.

Șoferul spune despre Liza că este "o sălbatică devoratoare 
sexuală, care l-a agresat de multe ori beată și l-a silit să întrețină ra
porturi sexuale cu ea".

Bărbatul a mărturisit că era des amenințat cu concedierea, dacă 
nu executa toate fanteziile erotice ale artistei. Partidele de sex cu 
șoferul ar fi avut loc în timp ce Liza era căsătorită cu cel de-al patrulea 
soț, David Gest, adică între 2002 și 2003.
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Vacanța de iarnă durează până duminică, 3 ianuarie 2010. Semestrul întâi continuă
din 4 ianuarie până în 29 ianuarie, iar în intervalul 30 ianuarie - 7 februarie 2010
este programată vacanța intersemestrială.

Noua lege a pensiilor va reduce semnificativ în special pensiile 
reprezentând 80% din ultimul salariu

Noua lege a pensiilor va reduce 
semnificativ în principal pen
siile care reprezintă în prezent 
echivalentul a 80% din ultimul 
salariu primit, a declarat, sâm
bătă, premierul interimar Emil 
Boc.

El a arătat că Executivul va pro
mova în continuare legea sistemului uni
tar de pensii, pentru care a dorit să își 
angajeze răspunderea în Parlament în 
toamna acestui an. "Legea nu va fi 
retroactivă, dar trebuie să încheiem 
această epocă a privilegiilor", a spus Boc.

Aceeași idee a fost susținută de 
șeful Guvernului și în toamna acestui an, 
la momentul finalizării de către Executiv 
a legii pensiilor.

Boc prezenta atunci ca exemplu o 
pensie de 8.000 lei, reprezentând 80% 
dintr-un salariu de 10.000 lei, deși nivelul 
contribuției plătite la bugetul asigurărilor 
sociale de stat i-ar permite beneficiarului 
o pensie de circa 2.000 lei. "Această pen
sie va dispărea", a spus Boc la acea dată. 
Secretarul de stat din Ministerul Muncii, 
Mihai Șeitan, declarase anterior, după o 
întâlnire cu sindicatele, că cele peste 
200.000 de pensii speciale vor fi recalcu
late și, în medie, cele care au peste 
10.000-15.000 de lei vor ajunge la un 
nivel de 40-50%, în funcție de contribu- 
tivitate.

Conform proiectului de act norma
tiv, legea pensiilor va intra în vigoare în 
termen de șase luni de la data publicării 
în Monitorul Oficial, iar metodologia de 
recalculare a pensiilor speciale va fi 
stabilită în 30 zile de la această dată, ac

tualele pensii fiind însă menținute în 
plată până la încheierea procesului de re
calculare.

Pensiile speciale vor fi recalculate 
într-o perioadă de șase luni de la sta
bilirea metodologiei. "Cuantumul peOi- 
ilor se păstrează în plată în perioada 
cuprinsă între data intrării în vigoare a 
legii și data încheierii procesului de re
calculare", se arată în proiectul de lege.

Sumele încasate necuvenit cu titlu 
de prestații de asigurări sociale vor fi re
cuperate de la beneficiari în termenul de 
prescripție de trei ani, se mai arată în 
proiectul de act normativ. în cazul 
prestațiilor de asigurări sociale, altele 
decât pensiile, sumele vor fi recuperate' 
de către angajator sau, după caz, de 
instituția care efectuează plata dreptur^pr 
de asigurări sociale.

Elevii din învățământul preuniversitar 
au mai multă vacantă

ING Bank România va opera 
anul viitor ca o bancă universală

Elevii din învățământul preuniversi
tar au intrat, vineri, după ultima oră 
de curs, în vacanța de iarnă, cu șapte 
zile mai devreme decât era programat 
la începutul anului școlar, din cauza 
concediului fără plată al dascălilor, 
stabilit de Ministerul Educației pen
tru perioada 14 - 18 decembrie. 
Aceste zile de concediu fără plată, 
respectiv modificarea perioadei de 
vacanță și a celei de studiu aduc mo
dificări și în structura anului școlar.

Potrivit structurii anului școlar 2009 
.- 2010 stabilite de Ministerul Educației, 
Cercetării și inovării (MECI), cursurile în 
învățământul prcunivci sitar au început 
I .ini 14 septembrie 2009 și se vor încheia 
vineri 11 iunie 2010, însumând 35 de 
săptămâni de școală <173 de zile 
lucrătoare). "Dacă facem un calcul sim- 
■:>lu, dnul școlar va avea cu o săptămână 
mai puțin, deci 168 de zile lucrătoare. 
Acestora li se adaugă câte o săptămână în 
care, pe rând, zeci dacă nu sute de școli 
au fost închise și vor mai fi din cauza 
gripei porcine. Deci 163 de zile. Și ce va 
mai fi până la sfârșitul anului", a spus, 
Mirela B., profesoară într-un liceu din 
Capitală.

Ordinul Ministerului 
e nerespectat

Ea a adăugat că, în aceste condiții, 
Ordinul ministrului Educației "este 

Trenurile Zăpezii intră în circuit de luni

Trenurile Zăpezii vor fi reintroduse începând de luni. Este 
vorba despre garniturile care fac legătura cu stațiunile de pe 
Valea Prahovei, cu Vatra Domei sau cu Piatra Neamț. Oferta de 
călătorie, lansată de CFR, este valabilă până pe 28 februarie 
2010.

în plus', călătorii care vor achiziționa bilete pentru aceste 
rute de luni și până joi vor beneficia de o reducere cu 20%. Și 
mersul trenurilor s-a schimbat, noul program a intrat în vigoare 
sâmbătă, la miezu^nopții. Acesta vine și cu o noutate. Durata 
călătoriilor a fost recalculată, fiind mărită chiar și cu 50 de 
minute, din cauza stării precare a infrastructurii feroviare, care 
impune restricții de viteza pe anumite tronsoane.

în altă ordine de idei, CFR a pregătit oferte low-cost pentru 
cei care călătoresc cu trenul în străinătate de sărbători. CFR 
Călători oferă tarife speciale pentru mai multe destinații din Un
garia și Austria. Astfel, un bilet pe relația București-Budapesta, 
la clasa'a doua, va costa numai 29 de curo. Pe aceeași distanță, 
la vagon-cușetă tariful este de 39 de euro. Cumulat, pe relații 
interne și internaționale, CFR Călători estimează că luna aceasta 
va oferi servicii de transport pentru 4,6 milioane de călători.

încălcat de toată lumea", 
întrucât nu este 
respectată structura anu
lui școlar. "Dar cui îi 
mai pasă de învățământ 
azi", a opinat dascălul, 
"în situații deosebite, 
bine fundamentate, în 
funcție de condițiile cli
materice locale, speciale 
și de specificul școlii, 
inspectoratele școlare 
pot aproba, la cererea 
conducerii școlilor, 
modificări ale structurii 
anului școlar. Aprobarea modificării 
structurii anului școlar se acordă în 
condițiile asigurării "numărului de 173 de 
zile de cursuri, precum și â posibilității ca 
toți elevii să participe, iară restricții, la 
examenele de bacalaureat și de ab
solvire", a menționat profesoara, citând 
ordinul MECI.

Elevii și preșcolarii au mai avut 
două zile libere, în 30 noiembrie, pentru 
concediul tară plată al cadrelor didactice, 
și în 1 decembrie, pentru Ziua Națională 
a României.

Programul 
de an școlar

Vacanța de iamă durează până 
duminică, 3 ianuarie 2010. Semestrul 
întâi continuă tțjn 4 ianuarie până în 29 
ianuarie, iar în intervalul 30 ianuarie - 7 
februarie 2010 este programată vacanța

intersemestrială.
Semestrul II începe luni 8 februarie 

2010 și se încheie vineri 11 iunie 2010. 
De sâmbătă 3 aprilie și până duminică 11 
aprilie 2010, elevii vor fi în vacanța de 
primăvară. Vacanța de vară v» începe 
sâmbătă 12 iunie și se va termina 
duminică 12 septembrie 2010.

Ministerul Educației a stabilit că 
zilele libere fără plată pentru cadrele di
dactice vor fi acordate în 30 noiembrie și 
în perioada 14-18 decembrie. Măsura a 
fost luată în contextul aplicării Legii 
329/2009 privind reducerea cheltuielilor.

Inițial, Ministerul Educației propus
ese ca zilele libere fără plată să se acorde 
în perioada 21-24 decembrie și 28 - 31 
decembrie. Sindicaliștii au susținut însă 
că zilele libere nu pot fi acordate cumu
lativ, toate într-o singură lună, și nici nu 
pot fi asimilate perioadei de concediu, 
personalul didactic fiind în concediu în 
perioada 21-31 decembrie.

ING Bank România va opera în 
2010 într-o formulă de bancă 
universală, pentru prima dată de 
când a intrat pe piața locală, 
adică unitățile specializate în pre
zent pe corporate vor oferi și ser
vicii și produse de retail și pentru 
IMM-uri, a declarat directorul 
general al instituției, Mișu Negri- 
țoiu. "Anul viitor nu avem pla
nuri de dezvoltare, ci de 
consolidare. Deocamdată, în 
2010 o să operăm într-o formulă 
de bancă universală, pentru 
prima dată de când suntem în Ro
mânia, adică toate unitățile vor fi 
integrate. Mai precis, sucursalele 
de corporate vor oferi și servicii 
de retail și pentru IMM-uri. în
cercăm astfel să răspundem tutu
ror segmentelor de piață. Vom 
opera ca o bancă mult mai inte
grată ", a declarat Negrițoiu.

El a explicat că schimbarea strate
gici a fost determinată de faptul că 
dezvoltările realizate pe plan local au 
ajuns la maturitate și oferă în prezent 
posibilitatea de integrare, dar și de 
schimbările care au loc la nivel grupului 
olandez, care se va reîntoarce Ia 
furnizarea de produse și servicii de bază. 
"In primul rând, în România, am făcut 
niște dezvoltări separate organic, care au 
ajuns la maturitate și care ne oferă posi
bilitatea ca să integrăm cu totul. în al 
doilea rând, la nivelul băncii ING ne reîn
toarcem la produsele și serviciile de bază, 
adică «back to basics». Este un proiect 
mai mare. în care grupul se concentrează 
în principal pe operațiunile din Europa și 
țările europene, dar și pe serviciile și pro
dusele de bază, operând mai integrat 
decât până acum. Este vorba de un sistem, 
o instituție mai omogenă decât a fost până 
în prezent", a spus șeful ING Bank Româ
nia.

Profit mai mare 
an ui viitor

>

Negrițoiu a menționat că banca are* 
în prezent 220 de sucursale, din care 35 
de unități specializate pe segmentul cor
porate. Totodată, el a reiterat faptul că 
toate diviziile băncii realizează în prezent 
profit, inclusiv segmentul de retail unde

au existat investiții mari. "Anul viitor în 1 
mod sigur vom obține un profit mai man' 
decât în 2009", anticipează direci.u 
general al ING Bank România.

în ceea ce privește creditele neper
formante, Negrițoiu a menționat că ING j 
arc capacitatea de a absorbi acest tip de 
împrumuturi, atât pe segmentul de retail, 
cât și pe cel corporate. "Nu prevedem că 
vom avea probleme mai mari decât avem 
acum, adică estimăm că portofoliul de 
credite neperformante nu va crește. în 
plus, ce numim credite neperformante | 
sunt deocamdată în faza de alarmă, nu au | 
devenit efectiv neperformante, și le-aș 
numi împrumuturi cu probleme. ING ; 
Bank, în afară de cazul pe care l-a făcut 1 
public, respectiv Flamingo, nu are în rest 1 
credite neperformante propriu-Zise pe 1 
corporate, ci sunt împrumuturi cu prob
leme", a explicat oficialul băncii.

Program real 
de restructurare

Negrițoiu a adăugat că majoritatea 
clienților băncii care au avut probleme 
din cauza scăderii volumului de vânzări 
și au discutat cu ING au ales să se anga
jeze la un program "real" de restructurare.

El a precizat că ING are credite 
neperformante pe partea de retail, dar , 
acestea sunt absorbite și nu reprezintă un 
procent foarte mare, și anticipează că 
portofoliul de astfel de împrumuturi se va 
menține probabil în 2010, în condițiile în 
care situația angajărilor și a salariilor nu 
se va îmbunătăți, iar capacitatea de ram
bursare va rămâne "limitată". 1NQ a 
aniversat în această toamnă 15 ani de ac
tivitate bancară în România și cinci ani de 
la momentul lansării activității de retail 
banking.

i
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Vincenzo Germano, directorul unei companii feroviare și membru al conducerii 
Banca Popolare di Bari, are 42 de ani și a fost retinut după ce în locuința sa 

& au fost găsite 200 de grame de cocaină.

Bulgaria va oferi doar 40.0000 de euro pentru susținerea țărilor în curs de dezvoltare

Bulgaria va oferi numai 
40.000 de euro pentru fondul 
de 7,2 miliarde de euro promis 
de liderii UE pentru susținerea 
țărilor în curs de dezvoltare în 
vederea adaptării la schimbă
rile climatice, relatează site-ul 
Novinite.com.

I

Premierul bulgar, Boyko Borisov, 
a anunțat că prima tranșă, în valoare de 
20.000 de euro, va fi alocată în 2011. 
"Am reușit să-i conving pe colegii mei 
că vrem, în primul rând,- să dăm 

dovadă de solidaritate, să participăm 
activ, așa cum am făcut deja și vom 
face și după 2011, când, sperăm, 
economia țării se va afla într-o stare 
mai bună", a spus el. Borisov a adăugat 
că atât cancelarul german, Angela 
Merkel, cât și premierul britanic, Gor
don Brown, l-au felicitat pentru impli
carea în acest proiect și a precizat că, 
după intrarea Bulgariei în zona euro și 
absorbția integrală a fondurilor eu
ropene, Sofia va beneficia de o situație 
economică suficient de bună pentru a 
putea participa cu sume mai impor
tante în acest proces.

Premierul suedez, Fredrik Rein- 
feldt, declarase vineri că toate cele 27 
de state membre UE vor contribui la 
fond, iar UE va prelua "o parte 
corectă". Lidqrii britanici și francezi au 
afirmat că Uniunea Europeană trebuie 
să se angajeze să reducă nivelul de 
emisii cu 30 la sută față de nivelul din • 
1990.

Borisov anunțase joi că Bulgaria 
va contribui la fondul de asistență pen
tru țările în curs de dezvoltare numai 
după ce UE va debloca fondurile alo
cate autorităților de Ia Sofia, iar Bul
garia va putea intra în zona euro.

Violențe la summit-ul de la Copenhaga 
Zeci de mii de oameni au parti
cipat sâmbătă, în Danemarca, 
la un protest împotriva încălzi
rii globale. Aproximativ 500 de 
)r<ianizații ecologiste au îneer-

să pună presiune pe liderii 
statelor prezente la summit-ul 
ie la /Copenhaga să semneze 
icordul privind schimbările 
climatice. Manifestația nu a 
fost lipsită de violențe. Sute de 
ineri mascați au distrus vitri
nele mai multor magazine. Și 
'n București a avut loc un mi
ning organizat de Partidul 
Verde.

Obama cere colaborarea
Pakistanului în lupta 
împotriva al-Qaida

Aproape o sută de mii de oameni, 
jotrivit organizatorilor, au participat, la 
Copenhaga, la unul dintre cele mai mari 
iroteste față de încălzirea climatică din 
'u;mii ani. Deși marșul a fost unul 
. aic, manifestația nu a fost lipsită de 
ivenimente violente. Grupuri de tineri 
narmați cu cărămizi și recipiente in- 
:endiare au atacat forțele de ordine și 
iu avariat mai multe magazine. 
Xproape o mie de protestatari violenți 
iu fost reținuți după o serie de 
:onfruntări cu forțele de securitate.

Un fost consul ăl României Ia Bari a fost retinut
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Oamenii doresc semnarea unui 
acord imediat care să reglementeze 
problema încălzirii climatice. "Am 
venit aici să transmitem un mesaj politi
cienilor lumii să nu se rezume doar la a 
vorbi ci să și hotărască ceva. Credeam 
că a venit timpul unei rezoluții și asta 
cât mai repede", spune unul dintre 
demonstranți. "Vreau o schimbare, 
vreau să trăiesc și vreau să schimbăm 
modul în care trăim și să nu mai fim o 
mare uzină", a declarat un alt demon
strant.

Cele 192 de delegații prezente în 
Danemarca au ajuns deja la un acord 
care își propune să limiteze creșterea 

temperaturii medii a planetei la două 
grade. "Când vorbim despre modul în 
care ne deplasăm, salut inițiativa 
orașului Copenhaga și a Danemarcei. 
Am venit aici cu o bicicletă. Nu 
mașinile sunt viitorul, ci bicicletele", a 
spus o femeie care a luat parte la marș.

în semn de solidaritate cu acțiunea 
de la Copenhaga, Partidul Verde a or
ganizat și la București un miting de 
protest. Eforturile țărilor sărace în lupta 
împotriva încălzirii climatice vor fi 
susținute și de ajutorul de 7,2 miliarde 
de euro aprobat pentru următorii trei ani 
la summit-ul Uniunii Europene de 
sâmbătă, de la Bruxelles.

Președintele american, 
Barack Obama, a afirmat 
că Statele Unite ar avea 
nevoie de "mai multă co
operare din partea Pakis
tanului" pentru a lupta 
împotriva al-Qaida.

_ Zonele tribale din nord- 
vestul Pakistanului, aflate la 
granița cu Afganistanul și în 
afara controlului guvernului 
de la Islamabad, sunt "epicen
trul extremismului violent care 
vizează Occidentul (...) și
Statele Unite", a spus Obama, în in
terviul acordat emisiunii 60 Minutes. 
"Pentru a elimina problema (...), 
avem nevoie de mai multă cooperare 
din partea Pakistanului. Nu există 
nici o îndoială", a adăugat el. Obama 
a anunțat, la 1 decembrie, trimiterea 
a încă 30.000 de militari americani în 
Afganistan, afirmând că succesul este 
"legat de parteneriatul cu Pakistanul" 
și exprimându-și speranța într-o 
"strategie care să funcționeze de am
bele părți ale graniței".

Mulți membri ai conducerii al- 
Qaida, inclusiv liderul rețelei, Osama 
ben Laden, precum și mii de militanți

talibani s-gu refugiat în zonele tribale 
pakistaneze încă de la sfârșitul anului 
2001, când coaliția internațională 
condusă de Statele Unite a înlăturat 
de la putere regimul taliban de la 
Kabul.

In 2009, armata pakistaneză a 
lansat mai multe ofensive împotriva 
insurgenților și "a slăbit substanțial 
grupurile talibanilor pakistanezi", a 
afirmat, miercuri, generalul David' 
Petraeus, comandantul forțelor amer?- 
icane din regiune. El a adăugat însă 
că forțele pakistaneze nu au atacat "în 
mod direct refugiile grupurilor de tal
ibani afgani din Pakistan".

pentru posesie de droguri

Jn fost consul al României 
a Bari a fost arestat sâm
bătă pentru posesie de dro
guri, în urma unei

operațiuni a poliției pentru 
identificarea cumpărătorilor 
și consumatorilor de stupe
fiante.

Vincenzo Germano, directorul 
unei companii feroviare și membru 
al conducerii Banca Popolare di 
Bari, are 42 de ani și a fost reținut - 
după ce în locuința sa au fost găsite 
200 de grame de cocaină? conform 
ediției online a cotidianului 
„Gazzetta del Mezzogiomo”.

Cocaina a fost descoperită într- 
un ghiveci aflat în sufrageria aparta
mentului lui Germano, el afirmând 
că folosea drogul pentru a putea 
face față stresului provocat de 
muncă.

Deși în locuința lui Germano 
nu au fost găsite materiale folosite 
pentru împachetarea dozelor de 
cocaină, anchetatorii nu exclud 
posibilitatea ca acesta să le fi dis
tribuit droguri prietenilor săi.

Prințul William va prelua o parte 
din angajamentele publice ale Reginei Elisabeta a Il-a

Regina Elisabeta a Il-a a Marii Bri
tanii urmează să îi predea Prințului 
William o parte din însărcinările sale 
publice, pentru a-1 ajuta să Se pregătească 
pentru momentul în care va deveni su
veran, conform unor documente 
confidențiale. Documentele prezintă pla
nuri aflate într-un stadiu avansat pentru 
reducerea însărcinărilor publice ale 
Reginei în vârstă de 83 de ani și sunt in
cluse într-un dosar elaborat de 
funcționarii Ministerului de Finanțe, în 
legătură cu noile aranjamente financiare 
pentru Prințul Charles și fiii acestuia.

Unul dintre paragrafele cenzurate în versiunea publică a documentelor afirmă 
că "Prinții (William și Harry) își vor spori cheltuielile în momentul în care vor 
prelua angajamente în numele Reginei", iar un altul precizează că "începând de 
anul viitor, este de așteptat ca Prințul William să petreacă o parte semnificativă a 
timpului pentru angajamente oficiale". La nivel oficial, Palatul Buckingham a 
dezmințit în repetate rânduri intenția de a reduce prezența publică a Reginei.

4 După publicarea documentelor, un purtător de cuvânt al Casei Regale a afir
mat că acestea reprezintă o interpretare eronată a unui memorandum rc/critor la 
calcularea impozitelor, iar un purtător de cuvânt a precizat că nu există planuri 
pentru preluarea atribuțiilor Reginei de către Prințul William.

Novinite.com
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Case/ GarseiridM^partainente

Vând GARSONIERĂ, confort sporit Gcoagiu Băi, preț 14.500 
curo, negociabil. Tel: 0744.513.201 sau 0744.671.110.

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

V’jd apartament 3 camere, parter, 80 mp, amenajat modem, parchet la
minat, gresie, faianță, centrală proprie, posibil și garaj dublu, marc și 
beci, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, Str. Călugărcni, Deva (per
soană fizică). Tel. 0758.063.622.

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

Vând garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 curb, negociabil, 
sau dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 
836.403.

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

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

închiriez spațiu comercial în Deva, Bd-ul Dcccbal, bl. J, parter, suprafața 
de 52 mp. Tel. 0726.191.954.

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 
de fabrică 17.50 Ici, 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 I0 și 30 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

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

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

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

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

Societate comercială angajează 
ospătar

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

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

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet și contabil, 
salariu atractiv

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

°»gr cameră de închiriat în imobi 1, zonă liniștită, aproape de centru, pen- 
clcvă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

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

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

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

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

0254.234.448.

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

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

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

ANUNȚ PUBLIC
Vând două pompe de injecție pentru „3 ractor U650”, zece pentru 
„ARO”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

Vând Renault Mcganc, 1,9 DCI. a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, full 
options, taxe la zi. Preț: 4.000 curo (variante). Tel: 0722.733.844, 
0254 262.717.

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 curo; tel. 0726.141.632, 0254.260.909.

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

Caut să lucrez ca muncitor necalificat, în toate domeniile, la persoane 
interesate; lucrez în acord. Tel: 0741.053.085.
- - —■-----------, —r—-. 4 wmwrt-r» a..-.--k; ■

I Servicii profesionale de curățenie: |

I
- curățenie de înțretinere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională

- curățenie in domeniul industrial
- curățenie după construcții,amenajări,renovări
- curățenie în instituții sanitare
r curățat mochete.tapițerii.covoare

- spălat suprafețe vitrate
- curățat pereți.fațade.îndepărtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale
- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
și materiale consumabile

SC CRIOTI COMPANY SRL
TEL-FAX:0254.231 552 
MOBIL:0729.991 038 

crioti_deva@yahoo.com 
www.crioti.com
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Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SC AU- 
TOSENNA SRL, cu sediul în Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 29, 
jud. Hunedoara, titular al proiectului “Punct de extracție agre
gate minerale în albia minoră a râului Mureș - Balastiera 
Lăpușnic” ce va fi realizat în albia minoră a râului Mureș, pe 
teritoriul administrativ al comunei Dobra, satul Lăpușnic, jud. 
Hunedoara, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei 
de încadrare privind parcurgerea procedurii simplificate de 
avizare (Notificare tip B) deoarece nu este necesară efectu
area evaluării impactului asupra mediului.

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

Informațiile privind potențialul impact al proiectului 
asupra mediului pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, 
din Deva, Str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni 
până joi (orele 8 - 16:30) și vineri (orele 8-14).

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. 
Hunedoara, din Deva, Str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hune
doara, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariției 
anunțului public.

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, se. C, ap. 22 
și la telefon 0254.234.448.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

ANUNȚ PUBLIC

■

S.C. TOP AUTO PARTS S.R.L., cu sediul în localitatea 
OHABA DE SUB PIATRĂ, nr. 23, jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivul „COMERȚ CU ANVELOPE NOI ȘI SEC
OND HAND”, situat în localitatea Hațeg, Str. Pogresului nr. 
29, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din 
Deva, Str. A. Vlaicu nr. 25, de luni până joi (orele 8 -16.30) 
și vineri (orele 8 - 14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse in ter
men de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.
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Nume...........................................Prenume.........................................
Strada.................................................Nr.......Bl............... Se............
Ap......Localitatea................................... Județul..............................
C.I. seria............... nr........................................................................
Eliberat de..................... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, se. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mali și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de Ia depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife 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
mailto:crioti_deva@yahoo.com
http://www.crioti.com
http://www.apmhd.ro


Finanțatorul Adrian Mititelu a declarat, sâmbătă, într-o emisiune televizată, că meciul 
cu Oțelul Galați a fost ultimul pentru antrenorul Eugen Neagoe pe banca tehnică a echipei 
craiovene, din retur urmând ca formația craioveană să aibă un nou tehnician.

Sport
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Romario e obligat 
să își părăsească apartamentul 
din Rio de Janeiro

Fostul internațional brazilian Romario a primit un man
dat judiciar prin care este obligat să părăsească aparta
mentul său din Rio de Janeiro, acesta fiind vândut la 
licitație în urmă cu câteva luni, pentru a acoperi datoriile 
campionului mondial din 1994.

"A fost emis un mandat judiciar. Romario este astfel obligat să 
părăsească apartamentul, pentru ca persoana care l-a cumpărat să intre 
în posesia sa. Din august, nu mai este apartamentul lui Romario", a de
clarat purtătorul de cuvânt al unui tribunal din Rio. Apartamentul de 
800 de metri pătrați, situat într-o zonă rezidențială, pe malul mării, a 
fost vândut la licitație, în luna august, în schimbul sumei de 4,37 mil
ioane de dolari, iar banii au fost folosiți pentru acoperirea datoriilor fot
balistului.

Romario, care este legitimat la gruparea America, a fost condamnat 
la doi ani și jumătate de muncă în folosul comunității și la plata unei 
amenzi de 391.000 de reali, el fiind vinovat de evaziune fiscală. De 
asemenea, fostul internațional face obiectul unei anchete privind un 
asasinat ce are legătură cu pariurile ilegale.

La jumătatea lunii iulie, Romario a petrecut 22 de ore în arest, după 
care a acceptat să plătească 45.000 de dolari constând în restanțe la 
pensia alimentară către prima sa soție, cu care are șapte copii.

PREȚ DE IMPORTATOR 

MAGAZIN CU VÂNZARE 
EN GROS Șl EN-DETAIL

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

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

Neagoe: Sper ca domnul Mititelu
să ia cele mai bune decizii pentru binele Universității
Antrenorul Eugen Neagoe, 
despre care finanțatorul Uni
versității Craiova, Adrian Miti
telu, a declarat că s-a aflat la 
meciul cu Oțelul Galați pentru 
ultima dată pe banca tehnică a 
echipei craiovene, a declarat 
că respectă hotărârea patronu
lui și că speră ca acesta să ia 
cele mai bune decizii.

"Sper ca domnul Mititelu să ia 
cele mai bune decizii pentru binele 
Universității. (...) în fotbal nu trebuie să 
ne surprindă absoh.it nimic. Nu m-am 
gândit niciun moment ce se va întâmpla 
mai departe, am încercat să fac lucrurile 
cât mai bine cu puțtință, de multe ori 
mi-a ieșit. Este decizia patronului, o re
spect, sper să facă alegerea cea mai 
bună. Are mai puțină importanță dacă 
se va întâmpla cu mine sau fără mine, 
important este ca echipa să aibă un par
curs foarte bun", a spus Neagoe la 
Sport.ro.

Eugen Neagoe a precizat că nu a 
simțit nicio presiune în ultima perioadă, 
când s-a discutat despre eventuala 
aducere a fostului selecționer Victor 
Pițurcă pe banca tehnică a echipei Uni
versitatea Craiova. "Nu am simțit nicio 
presiune, poate dacă era vorba despre 
altcineva nu-mi cădea prea bine, dar 
este vorba despre Victor Pițurcă, după 
părerea mea cel mai bun antrenor", a 
menționat tehnicianul. întrebat dacă ar 

Societatea care administrează clubul de fotbal
Gloria Buzău a intrat în faliment

Firma Gloria Buzău SA, 
societatea pe acțiuni care 
administrează clubul de fotbal 
Gloria Buzău (liga a Il-a), a 
intrat în faliment din cauza 
unor datorii acumulate la 
bugetul de stat, în valoare de 
3,5 milioane lei (825.000 de 
euro). Lichidatorul Daniel 
Stan a anunțat falimentul 
clubului din Crâng, după ce 
Direcția de Finanțe Publice a 
solicitat plata datoriei de 35 
de miliarde de lei vechi pe 
care SC Gloria Buzău SA o 
are la bugetul de stat.Dosarul

accepta o colabo
rare cu Victor 
Pițurcă, în cazul în 
care acesta ar 
ajunge la Universi
tatea Craiova, Nea
goe a răspuns: 
"Singurul om cu 
care aș putea să lu
crez și la care aș fi 
antrenor secund 
este Victor Pițurcă, 
cu tot respectul 
pentru ceilalți".

Eugen Neagoe 
a declarat, la 
conferința de presă 
de la finalul meciu
lui cu Oțelul Galați, 
pierdut cu scorul de 
0-1, că Universitatea Craiova trebuie să 
își revină. "Nu contează dacă sunt eu 
sau nu pe bancă, ci important este ca 
Universitatea să-și revină. Depinde 
foarte mult de cum va fi gestionată pe
rioada următoare, dacă nu, s-ar putea 
ajunge chiar la retrogradare. E greu de 
vorbit după un asemnea meci, în care 
Oțelul a tras doar de două ori pe poartă 
și a câștigat. Primim gol foarte ușor și 
nu reușim să marcăm. Aveam mare 
nevoie de un rezultat bun la Galați, dar, 
din păcate, am avut și multe absențe în 
lot", a afirmat Neagoe.

Finanțatorul Adrian Mititelu a de
clarat, sâmbătă, într-o emisiune 
televizată, că meciul cu Oțelul Galați a 
fost ultimul pentru antrenorul Eugen

Neagoe pe banca tehnică a echipei 
craiovene, din retur urmând ca formația 
craioveană să aibă un nou tehnician. 
"Sută la sută Universitatea va avea un 
nou antrenor începând din retur. Din 
păcate, situația din clasament și situația 
generală a echipei mă obligă să fa 
reconstrucție, să schimb strategia , . 
care o aveam la începutul anului. Tre
buie să începem o nouă strategie, să 
refacem ce mai este de refăcut. Meciul 
cu Oțelul a fost ultimul pentru Neagoe 
pe banca tehnică", a spus Mititelu.

Formația Universitatea Craiova a 
pierdut, cu scorul de 0-1 (0-1), partida 
disputată sâmbătă, în deplasare, cu 
Oțelul Galați, în etapa a XVlI-a, ultima 
a turului Ligii I.

se află în acest moment la 
secția Comercial a Tribun 
lui Buzău. Directorul sportiv 
al Gloriei Buzău, Dan Tulpan, 
va propune Comitetului Exec
utiv al FRF, cel mai probabil 
în ședința din luna februarie, 
trecerea patrimoniului și a 
restanțelor de la SC Gloria 
Buzău SA la FC Gloria 
Buzău.

După primele 17 etape 
ale campionatului, echipa 
Gloria Buzău ocupă locul 9 în 
clasamentul Seriei I a Ligii a 
Il-a.
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