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Iosif Timiș a fost revocat din funcția 
de director al Spitalului Hațeg

Raportul de control de la Spitalul Orășenesc Hațeg 
arată că managerul spitalului Mircea Marian și directorul 
financiar-contabil al spitalului, losif Timiș, și-au încălcat 
atribuțiile de serviciu și prevederile legale în vigoare.
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Materiale explozibile 
confiscate la Brad
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Q pag- 4
Zeci de cutii cu produse pirotehnice din clasa I și II, in- j 

terzise comercializării, au fost confiscate de la punctul de 
lucru din Brad al societății comerciale „Hercules Div” SRL, 
cu sediul în Deva.

Căldura Bradului rezolvată
de Prefectură

Din cuprins
fx Rihanna a pozat 

topless Q pag- 7

în 2010 vor fi eliberate 8.000
de autorizații de muncă
pentru străini Q pag- 8

Renault rămâne în
Formula 1, dar vinde o parte 
din echipă Q Pag- 12

* Manifestări comemorative 
pentru eroii din Decembrie 1989
„Revoluția tinerilor - 20 de ani de libertate” 

este evenimentul care se va desfășura în zilele 
de 21 și 22 decembrie, având drept scop come
morarea eroilor din Decembrie 1989.
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* Editorial
de Iulian Radu

A fost și n-a fost 
revoluție în 
decembrie 689

întrebarea mai frământă din 
când în când pe cei care au trăit acele 
zile din Decembrie 1989. A fost sau 
n-a fost Revoluție'? Pentru cei care au 
organizat răsturnarea de regim din 
1989, în mod evident n-a fost o revo
luție, ci termenul care s-ar potrivi cel 
mai bine ar fi lovitură de stat. Pentru 
miile de oameni care au ieșit în 

stradă cu curaj, după zeci de ani de 
oprimare, sătui de foame și de frig, 
ce s-a întâmplat în decembrie 1989 a 
fost o revoluție. Ei au avut atunci 
sentimentul că după ce au rupt ba
riera psihologică a fricii, participă la 
o schimbare radicală pe care o deter
mină prin propria voință. Pentru 
mine în acel moment a fost o revolu
ție, dar curând n-a mai fost. în acele 
momente am. crezut că valul popular 
a măturat un regim, așa cum s-a mai 
întâmplat de multe ori în istorie. Am 
crezut până ce mi-am adus aminte de 
o întâmplare. în primăvara anului 
1989 îmi făceam stagiul militar. 
Eram tineri strânși din toată țara și 
printre cei din plutonul meu se afla 
și un moldovean din județul Iași pe 
nume lurașcu. Vorbea însă cu un ac
cent deosebit pe care mai târziu l-am 

regăsit la mulțimea de basarabeni 
care au invadat piețele după 1989. 
într-un moment de răgaz am fost 
abordat de acel lurașcu și printre al
tele, a adus vorba despre situația grea 
a țării. Era prima dată când mi se în
tâmpla așa ceva, am rămas mut, ne- 
,știind ce să răspund. Iar lurașcu a 
continuat spunându-mi că în acel 
moment singura noastră speranță 
este tovarășul Iliescu. Am rămas 
mirat căci nu auzisem de tovarășul 
Iliescu. Interlocutorul m-a lămurit 
imediat: tovarășul Ion Iliescu a fost 
prim-secrctar la noi la Iași și a făcut 
multe lucruri bune pentru județ. La o 
bucată de timp am terminat stagiul 
acolo și nu știu ce s-a ales de lurașcu. 
Am uitat discuția noastră, dar mi-am 
adus aminte de el câteva luni mai târ
ziu, în'decembrie 1989, când l-am

văzut pe tovarășul Ion Iliescu la te
levizor. Numele îmi era cunoscut și 
mi-am adus aminte de vorbele lui lu
rașcu, care pregătea în primăvara lui 
1989, printre soldații armatei ro
mâne, apariția din decembrie a lui 
Ion Iliescu. Și în curând n-am mai 
crezut că în 1989 a avut loc o miș
care spontană a poporului, ci primul 
act al unui nou tip de război, a uriașei 
manipulări în care arma principală 
este mass-media. De aceea, pentru 
cei care au organizat-o, mișcarea din 
1989 n-a fost decât o-lovitură de stat 
în care cei din stradă au jucat întoc
mai rolul ce le era dinainte hărăzit. 
Iar celorlalți le rămâne mângâierea 
că ei au făcut o revoluție, neștijnd că 
participăja o lovitură de stat.
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Salată
de cartofi 
cu ficătei 
de pasăre

Ingrediente:
4 cartofi fierți, 200 g ficăței 

de pasăre, 1 ceapă mică, sare, 
ulei (untură de pasăre).

Mod de preparare:
Se fierb cartofii în coajă, se 

curăță și se toacă mărunt cu un 
cuțit, împreună cu ficățeii de 
pasăre prăjiți. Se toarnă ulei sau 
untură de pasăre și se adaugă 
sare și o ceapă tăiată mărunt.

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

IniWtile
Fără apă 
potabilă

Mai mulți locuitori ai mu
nicipiului Hunedoara nu vor -avea 
astăzi apă potabilă, între orele 8 și 
15.

Apa se va sista pe străzile 
Trandafirilor și Viorele, din cauza 
reparațiilor la o conductă spartă pe 
strada Trandafirilor.

De asemenea, în același inter
val orar va fi sistată furnizarea apei 
potabilă în microraionul V, între 
bulevardul Dacia, strada Eroilor și 
strada Mureșului.

Motivul întreruperii este 
remedierea unui robinet de vană 
defect.

Elena Matieș Iancău

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Izvorul Rece - Halta 
Geoagiu
► DN 7 Halta Geoagiu - Orăștie
► 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
► DN 7 Deva - Sântuhalm
► Vulcan

► PROGNOZA METEO

ZIUA NOAPTEA
A

MIN MAX

Deva: -4 -7

Petroșani: -4 -7

Hunedoara: -4 -7

Hațeg: -4 -7

Brad: -5 -8

Orăștie: -4 -7

*

MIN MAX

Deva: -8 -15

Petroșani: -8 -18

Hunedoara: -8 -15

Hațeg: -8 -16

Brad: -8 -15

Orăștie: -8 -16
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► HOROSCOP
Dacă faci parte dintr-o asociație sau activezi în afaceri, azi se 

poate să ai parte de bănești importante. Faci tot posibilul pentru 
ca în familie să domnească armonia. Evită să devii exigent.

Cei singuri au șanse în dragoste. Este destul să seducă și totul va 
veni de la sine. Dacă întâlnești o persoană de origine străină, fii cu 
ochii în patru. Se poate să-ți fi găsit jumătatea și peste puțin timp 
să faci planuri de căsătorie. Acasă ai senzația că nu vorbești 
aceeași limbă cu familia.

Chiar dacă nu te simți în largul tău, vei reuși să-ți domini angoa
sele. Important este să-ți menții moralul ridicat. Dacă acasă elima- 
tul nu este cel sperat, evită discuțiile, cel puțin pentru moment.

Copiii îți solicită asistență pentru a se integra bine în activită 
școlare sau de altă natură. Cei mai mari trec printr-o fază de ezi
tări. în dragoste lucrurile devin extrem de pasionale.

Acasă trebuie să încerci să fii cât mai calm și mai relaxat cu pu
tință. Astfel vei păstra un climat liniștit, alături de familie. Cu prie
tenii și cunoștințele fii prudent și mai ales obiectiv, altfel se poate 
să ai parte de unele decepții.

Finanțele tale se măresc sau cel puțin ți se ameliorează situația 
financiară. Ești predispus la accidente. Fii atent la tot ceea ce are 
legătură cu apa sau cu focul. în dragoste există riscul unei rupturi. 
Fii mai puțin nerăbdător.

Fii prudent la serviciu, pentru a nu avea parte de surprize neplă
cute. Dacă arați că ești pe poziții, nimeni nu va încerca să te păcă
lească. Găsește o metodă de relaxare, pentru a scăpa de insomnii 
și de stres.

Te confrunți cu partenerul de viață pentru că amândoi vreți să 
aveți ultimul cuvânt. Dacă vei asculta mai mult și vei vorbi mai 
puțin vei avea de câștigat. La serviciu fă totul în tăcere, în spatele 
cortinei. Succesul va fi cu atât mai răsunător.

Cei care încă nu și-au găsit încă jumătatea au toate șansele să 
trăiască o poveste de dragoste care va începe brusc. Chiar dacă te- 
ai gândit să te închizi în tine și nu te aștepți la niciun fel de astfel 
de eveniment, nu înseamnă ca o dragoste la prima vedere nu poate 
să apară.

► Bancurile zilei
© © ©

Un clujean vine în București să 
se plimbe. Se duce el la un hotel și 
cere o cameră. Recepționerul îi 
spune că daca vrea cameră este una 
de două persoane pe care trebuie să 
o împartă cu un negru. Clujeanul nu 
are ce face și împarte camera cu acel 
negru. Anunță recepționerul să îl 
scoale dimineața la 6 că are tren și 
intră în cameră. Când îl vede pe 
negru îi zice:

- Bă, urât ești, bă!
Negrul nu are nici o reacție. Vă- 

zînd că nu zice nimic, clujeanul în
cepe să-l înjure. Negrul, înțelegând 
ce zicea românul, îl vopsește pe clu
jean cu negru în timp ce acesta dor
mea. Dimineața, îl scoală cei de la 
hotel pe clujean. Intrând în baie, se 
uită în oglindă și când se vede negru 
își zice:

- Uite, proștii în loc să mă scoale 
pe mine l-au sculat pe negru.

Acorzi multă importanță climatului familial. încerci să rezolvi 
unele probleme care au apărut, inclusiv o-situație care privește o 
succesiune. Ca hrană, orientează-te către mâncarea simplă și natu
ral, cu produse proaspete și de o calitate superioară.

Profită de prezența unor alți membri ai familiei pentru a rezolva 
definitiv o problemă delicată. Este o ocazie foarte bună pentru 
acest lucru. Tot azi se poate să cunoști câteva persoane destul de 
interesante. Fii tu însuți, vei reuși să le cucerești fără nici un fel de 
artificii.

Există unele neînțelegeri în familie. Vei ști însă să găsești atitudi
nea potrivită pentru a le rezolva. Când dai dovadă de curaj și de 
voință devii foarte eficient. Simți nevoia să te distrezi, așa că pc 
profită de aceasta seara pentru a ieși în oraș unde să cunoști lume 
nouă.

© © ©

Un ardelean iese cu capra pe 
câmp și se întâlnește cu un oltean, 
care zice:

- Unde te duci cu boul ăsta?
- Ce bou, mă, nu vezi că-i capră?
- Da' nu cu tine vorbeam.
© © ©

Ardeleanul la școală îi spune pro
fesorului că el vrea să învețe ebraica. 
Profesorul:

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

ajung în Rai, să pot vorbi cu Dum
nezeu.

- Și dacă ai să ajungi în Iad?
- Păi română știu bine!
© © © *

De ce înmoaie ardelenii pîinea în 
zeamă? Ca să nu caște gura de două 
ori.

© © ©
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Dumnezeu coboară în istorie pentru a fi cu noi, pentru a ne face viața 
& fericită. Iar fericirea vine numai din iubire. Fericirea vine numai din 

lepădarea urii și a răutății.

Pastorala Preasfințitului Gurie, episcop al Devei și Hunedoarei, la praznicul Nașterii Domnului
'î

Soarele „Cel mai dinainte de soare” și lumina
cunoașterii adevărate

Iubiți credincioși,

Coborârea în istorie și în timp a 
lui Dumnezeu, adică venirea în lume a 
Mântuitorului Iisus Hristos, este eveni
mentul cel mai bogat în semnificații și 
cel mai plin de consecințe din întreaga 
istorie a omenirii. Tocmai de aceea 
Sărbătoarea Crăciunului este cea mai 
apropiată de sufletele noastre, facându- 
ne să ne adunăm la căldura căminului, 
în iurul .unei mese, prăznuind în mi
jlocul celor dragi. Dacă urmărim cu 
atenție emisiunile cu știri din lumea 
noastră vom auzi relatate tot felul ele 
evenimente din lumea contemporană, 
cu un impact mai mare sau mai mic 
asupra vieții noastre. Este vorba despre 
informații care nu ne schimbă cu nimic 

a, dar ne „seduc” mintea. Unul sin
gur este, însă, evenimentul care merită, 
realmente, să fie luat în seamă în aceste 
momente de sărbătoare, care merită să 
fie rememorat, analizat și aprofundat, 
pentru că ne poate schimba radical 
viața: evenimentul Nașterii Domnului 
pe pământ. Dumnezeu vine pe pământ 
pentru a ne chema pe toți la iubire și 
dorește să reînvățăm cu toții să iubim! 
Astăzi, trăim într-o lume plină de 
nesiguranță, amenințată de nenumărate 
pericole, pentru mulți dintre noi, o 
lume tiranizată de grija zilei de mâine. 
O lume pe care, în clipele de tristețe, o 
percepem ca pe un pământ străin, în 
care am fost trimiși fără să fi cerut noi 
aceasta. O lume, însă, pe care, în 
clipele de bucurie nu am vrea nicide- 

î să o părăsim, ci dimpotrivă, am 
vrea să ne prelungim cât mai mult 
existența în ea. Această lume, la o 
privire inteligentă și critică, are un mis
ter insondabil. Despre această lume, 
unii gândesc, superficial, că este pro
dusul întâmplării și că ar fi fără rost. 
Peste toate eforturile minții omenești 
de a găsi o explicație credibilă sensului 
lumii în care trăim, fie prin filosofie, 
fie prin știință, peste toate aceste 
încercări insistente ale inteligenței 
umane se depune - cum spunea poetul 
Eminescu - „o lopată de țărână”. In 
același duh spunea Mitropolitul An
tonie al Ardealului: „Și se închid ochii 
care voiseră să vadă, urechile care 
voiseră să audă, mințile care voiseră să 
înțeleagă, gurile care voiseră să 
vorbească despre taina lumii. Inimile 
încetează să mai bată: inimile care 
încercaseră sentimente înalte, cu 
adevărat nepământești: iubire, generoz
itate, milă, iertare; dar și inimile care 
au experimentat sentimente josnice, sa
tanice: ură, egoism, lăcomie, asuprirea 
celor slabi, indiferență; toate aceste 
inimi se opresc și sunt depuse să 
putrezească, în urma lor 
nemairămânând decât deșertăciunea”

Un astfel de sentiment jalnic de 
zădărnicie ar fi fost stăpân și astăzi pe 
pământ dacă nu ar fi coborât în istorie 
Dumnezeu. Lumea, prin ea însăși, nu 
este capabilă să descopere un sens 
existenței, care rămâne transcendent ei. 
însă, spre bucuria omenirii, s-a îjnplinit 
profeția celui mai mare profet al Vechi

ului Testament, Isaia, care zicea: „Fe
cioara va lua în pântece și va naște un 
Fiu, și vor chema numele lui Emanuel 
- care se tâlcuiește: «Cu noi este Dum
nezeu»”.

Dumnezeu coboară în istorie pen
tru a fi cu noi, pentru a ne face viața 
fericită. Iar fericirea vine numai din iu
bire. Fericirea vine numai din 
lepădarea urii și a răutății. Spune col
indul:

„Dumnezeu Prea Sfântul, 
colindând pământul, 
a vrut să nu mai fie, 
potop și urgie...” 
„Dumnezeu prea Bunul, 
a trimis Crăciunul, 
ca har și bucurie, 
și la noi să fie...” 
(„Colindul lui Dumnezeu”!..).

Aceasta pentru că multă urgie, 
răutate, cruzime și ură s-au revărsat 
între oameni din momentul căderii în 
păcat. O urgie care a crescut odată cu 
trecerea timpului. Iar religiile 
necreștine care erau răspândite pe 
pământ, nu au putut să domolească 
setea dezlănțuită de violență a omului. 
„Pofta de crimă e cea care ne animă!” 
- spune poetul. Cu alte cuvinte, omul 
este o ființă tulburată profund lăuntric, 
agresivă.

Un mare gânditor spunea: „peste 
tot unde adevăratul Dumnezeu nu va fi 
cunoscut și slujit în urma unei revelații 
exprese, omul va înjunghia pururi pe 
om și adesea îl va și devora!”. Iar dacă 
nu-1 înjunghie, cel puțin îl exploatează 
sau îl disprețuiește. în regim de pace 
însă, cum este momentul istoric în care 
trăim noi acum, ignorarea suferinței se
menului, pasivitatea și dezinteresul față 
de ceilalți este forma blândă de mani
festare a violenței interumane.

Iubiți fii și fiice 
duhovnicești,

Umanitatea căzută în păcat, de
parte de Dumnezeu, s-a degradat 
enorm. Dăm ca exemplu cultura și psi
hologia aztecilor. Aceștia, în gândirea 
lor pur pământească și retezată de orice 
ancoră în transcendent, observând că la 
Apusul soarelui cerul devine roșu, au 
concluzionat că Soarele are nevoie de 
energie de pe pământ pentru ca a doua 
zi să mai răsară. Altfel, „pământul va 
rămâne veșnic întunecat” - au decretat 
ei. Așa că, în puțina lor înțelepciune, au 
dat naștere unei adevărate industrii a 
morții și a sacrificiului: făceau războaie 
de cucerire doar pentru a-și face pri
zonieri, pe care să-i poată sacrifica. 
Doctrina lor religioasă era aceasta: 
„Sângele victimelor e necesar pentru a 
suplimenta rezervele energetice 
secătuite ale soarelui”. La o singură 
sărbătoare erau sacrificați între 40-800 
de oameni, victimele depășind, într-un 
an, numărul de 100.000. La inaugu
rarea marelui templu al Soarelui din 
Tenochtitlan, s-au sacrificat, în con
tinuu, de dimineața până seara, între

20.000-80.000 de 
captivi. Practica era 
foarte sadică, 
demonstrând cât de 
jos se poate prăbuși 
ființa umană care 
nu-L cunoaște pe 
Dumnezeul cel 
adevărat: victimelor 
li se făcea o incizie 
în piept, și, încă vii 
fiind, le era smulsă 
inima și aruncată 
spre cer, soarelui, 
.pentru a-1 hrăni”, 

această 
lucruri, 

exclama 
revoltat:

„j
Analizând 
stare de 
Lactanțiu 
cu un aer 
„Câte rele poate 
zămisli religia!”. Nu 
religia a determinat 
aceste atrocități, ci 
mediocritatea oame
nilor lăsați în voia și 
în puterea minții lor, 
lipsiți de lumina care 
vine de la Dum
nezeu. Fără Dum
nezeu, ființa umană merge într-un 
continuu regres, degenerează, sau, cum 
a demonstrat al doilea război mondial, 
se bestializează.

„Dumnezeu Prea Sfântul, 
colindând pământul, 
a vrut să nu mai fie, 
potop și urgie.”

Coborârea în istorie a lui Dum
nezeu a însemnat și nașterea unicei re
ligii integral adevărate: creștinismul, 
Religia luminii, a „Soarelui Celui mai 
presus de Soare” cum îl numesc textele 
sacre: „Toți să-L lăudăm, cântându-L, 
Și prea binecuvântându-L, pe Acela ce 
ne-arată, Lumina cea neînserată!”. Nu 
Dumnezeu cerea violență, sânge uman, 
pentru ca soarele să nu se stingă pe cer, 
ci omul căzut în păcat își închipuia 
aceasta. Omul căzut în păcat nu mai 
știa discerne voința lui Dumnezeu în 
lume. Creștinismul aduce oamenilor 
lumina cunoașterii: „Nașterea, Ta, 
Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a 
lumii lumina cunoașterii...”:

„Că s-a născut, mult sfințită, 
Sămânța cea răsărită, 
Din a Duhului Sfânt rouă, 
Mult folositoare nouă.
Din brazda cea nearată,
Din Maria Preacurată, 
Ce este Iisus Hristos, 
Domnul Lumii de folos”.

Creștinismul aduce o poziție 
nouă, uluitoare: Dumnezeu declară de
spre Sine însuși că El este întotdeauna 
de partea victimelor, și niciodată de 
partea călăilor, a persecutorilor. A fost 
de partea pruncilor uciși fără milă de 
Irod, iar nu a hidosului dictator. Iisus 
Hristos, a murit împotrivă tuturor sac: 
rificiilor violente, pentru a releva un 
Dumnezeu care s-a arătat până la capăt 
drept iubire non-violentă. El a murit pe 
cruce pentru a arăta oamenilor că nu

există compromis între a ucide și a fi 
ucis, că „nu trebuie să eziți să-ți dai 
viața pentru a nu ucide”, ieșind astfel 
din cercul crimei și al morții.

Acest lucru l-a înțeles Sfântul 
Arhidiacon Ștefan pe care-1 prăznuim 
a doua zi după Crăciun. Același lucru 
La proclamat într-o manieră subtilă 
Mântuitorul când a spus „Cel ce ridică 
sabia de sabie va pieri” și i-a asigurat 
pe Apostoli că, dacă ar vrea, 12 legiuni 
de îngeri l-ar putea proteja, printr-o 
intervenție supra-naturală. Auto-sacri- 
ficarea pentru a evita sacrificiul altora 
este singurul mijloc de a diminua po
vara sacrificială care apasă umanitatea 
noastră.

Dreptmăritori 
creștini,

Nonviolența, sacrificiul de sine, 
jertfa autentică, are puterea de a-da 
viață. „Sângele martirilor, sămânța 
creștinilor” - spunea Tertulian. Un 
lucru extrem de interesant se petrecea 
în arenele unde erau omorâți - spre 
deliciul păgânilor - creștinii, fie că erau 
aruncați la fiare sălbatice, fie că erau 
executați altfel, moartea creștinilor 
avea o putere copleșitoare asupra mul
tor oameni din mulțime. Aceștia 
vedeau tineri în arenă capabili să moară 
pentru credința lor, pentru Dumnezeul 
lor. Acest fapt era dezarmant pentru un 
om înzestrat cu inteligență, dar care 
încă nu a descoperit sensul vieții și al 
morții. Astfel, ei conștientizau că toți 
creștinii primesc o putere de dincolo de 
lume, care-i face capabili să renunțe la 
această lume. Ei sunt ființe superioare, 
a căror jertfă e mult mai grăitoare decât 
strigătele isterice ale plebei din arene 
însetată de „pâine și circ”. Și atunci 
făceau ei înșiși pasul spre Dumnezeu, 
intrând în creștinism. Din nefericire, în 
istorie, creștinii s-au transformat ade
seori din persecutați, în persecutori, din 
victime în călăi, sau, în cel mai bun 

caz, în spectatori impasibili ai 
victimizării semenilor lor. Exemple re
gretabile sunt: conchistadorii spanioli 
la cucerirea Americii, Inchiziția, cruci
adele, iar mai recent, conflictul 
intercivilizațional. Biserica ne învață că 
doar sacrificând egoismul și 
asumându-ne martirial responsa
bilitățile, putem să ne mântuim, să ne 
transfoiînăm din („indivizi” în „per- - 
soane”), recâștingând sensul profund și 
ultim al vieții și întregii existențe, rel
evat de Mântuitorul Hristos prin 
nașterea Sa în peștera din Betleem.

Și dacă vom deschide ochii 
duhovnicești vom vedea - împreună cu 
Lucian Blaga (în poezia „Colindă”) - 
un prunc nevinovat în brațele mamei 
sale, atât de fragil și de lipsit de bogății 
pământești:

„Doamne, acolo în poiată 
Pruncușor, fără de tată... 
Și măicuța — mama lui 
Se tot plânge boului, 
C-a născut în yiflaim... 
N-are scutece de in... 
N-are apă, n-are fașă, 
Nici opaiț, nici nănașă.”

Vă dorim, iubiți frați și surori, să 
aveți în suflete bucuria pe care a avut- 
o Maica Domnului când ni L-a născut 
pe Domnul Hristos.

Crăciunul, Anul Nou și Bobotează 
să vă găsească sănătoși! Sărbători 
fericite!

Al vostru, de tot binele doritor și 
smerit rugător către Hristos Mântu
itorul lumii, Cel ce S-a născut în ieslea 
din Betleem,

țGURIE,
Episcopul Devei și Hunedoarei



... Va avea loc un marș omagial al tinerilor pentru eroii Revoluției. Participanta
vor pleca de la sediul DJT Hunedoara în Piața Operei. Procesiunea se va deplasa
cu candele aprinse care vor fi depuse la Monumentul Eroilor Revoluției.
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Licitație pentru 
donare de cărți 9

Un nou eveniment de sezon 
și anume „Balul Cărților de Afac
eri” s-a desfășurat ieri cu în
cepere de la ora 17 la curtea 
Castelului Corvinilor în cadrul 
proiectului „Net Performer”. 
Parteneri alături de Primăria mu
nicipiului Hunedoara au fost 
liceenii din municipiul Hune
doara de la Colegiul Economic 
„Emanoil Gojdu”, Colegiul 
Național „Traian Lalescu”, 
Colegiul Tehnic „Matei Corvin” 
și colegiul de Telecomunicații și 
Lucrări Publice, din municipiu, 
în cadrul evenimentului, elevii 
Școlii Primare Cinciș-Cema i-au 
colindat pe invitați, după care au 
fost organizate tombola 
invitaților și o licitație de obiecte. 
Scopul acesteia a fost de a aduna•* 
fonduri destinate achiziției de 
cărți de specialitate economică. 
Acestea vor fi donate bibliote
cilor colegiilor care au fost 
par+enere în cadrul proiectului.

A murit
și nu se știe de ce

Un bărbat în vârstă de 60 de 
ani a fost găsit mort în camera de 
cămin în care locuia, în urmă cu 
două zile, în jurul orei 22:50. Per
sonalul medical din cadrul 
Ambulanței Deva a încercat să îl 
resuscite wnp de 30 de minute pe 
George C. fără a obține însă 
vreun rezultat. Bărbatul nu 
prezenta urme de violență. Ca
davrul a fost luat de către person
alul S. J. M. L Hunedoara - Deva 
în vederea efectuării necropsiei. 
Polițiștii hunedoreni nu au nici o 
suspiciune cu privire la comiterea 
vreunei infracțiuni, continuând 
cercetările pentru a stabili 
circumstanțele în care s-a produs 
moartea bărbatului.

A fost rănită 
din cauza-vitezei 
neadaptate

Un accident rutier s-a pro
dus pe DJ 687 din cauza 
neadaptării vitezei în condițiile în 
care drumul era acoperit cu 
zăpadă. în urma evenimentului 
rutier o femeie în vârstă de 27 de 
ani a fost rănită, fiind necesară ■ 
internarea ei în spital. Silvia F., 
din comuna Sântămăria Orlea, în 
timp ce se afla la volanul unui au
toturism care se deplasa pe 
direcția Călan - Hunedoara, s-a 
izbit de un copac situat pe sensul 
său de mers, după ce a pierdut 
controlul volanului din cauza 
vitezei excesive.

Maria Bulz

Iosif Timiș a fost revocat din funcția de director al Spitalului Hațeg

Raportul de control de la Spi
talul Orășenesc Hațeg arată că 
managerul spitalului Mircea 
Marian și directorul financiar- 
contabil al spitalului, Iosif 
Timiș, și-au încălcat atribuțiile 
de serviciu și prevederile legale 
în vigoare. Ca urmare a con
cluziilor comisiei de control, 
Ministerul Sănătății a cerut 
revocarea din funcție a lui 
Iosif Timiș — director finan- 
ciar-contabil la Spitalul Hațeg.

„Ca urmare a analizei rezultatelor 
controlului efectuat la Spitalul 
orășenesc Hațeg de o comisie mixtă: 
Instituția Prefectului - județul Hune
doara, Direcția de Sănătate Publică 
Hunedoara și Casa Județeană de 
Asigurări de Sănătate Hunedoara s-a

Manifestări comemorative 
pentru eroii din Decembrie 1989
„Revoluția tinerilor - 20 de 
ani de libertate” este eveni
mentul care se va desfășura 
în zilele de 21 și 22 decem
brie, având drept scop come
morarea eroilor din 
Decembrie 1989.

„Prea multă lume a uitat deja. 
Prea repede, prea ușor... Martirii 
libertății au ieșit din viețile noastre 
pentru a intra în ceața istoriei. Toc
mai de aceea în fiecare decembrie e 
timpul să ne plecăm capul și să ne 
gândim, măcar o clipă la cei ce nu 
mai sunt. E timpul, acum, la 20 de 
ani de așa-zisă libertate, să readucem 
în memorie sau să facem cunoscut 
acelora care nu știu faptele care au 
condus la ceea ce suntem acum”, 
declară Cristian Grigoraș, directorul 
coordonator al Direcției Județene 
pentru Tineret Hunedoara.

Procesiune 
cu candele aprinse

Marți,- evenimentul va debuta în 
jurul orei 10 cu depunere de coroane

Accident pe DN 7
Trei persoane au fost rănite pe^ 

DN 7, la ieșirea din Deva spre 
Arad, ieri, în jurul orei 10:50. 
Șoferul unei autoutilitare, Nicodim 
J., de 54 de ani, venea din direcția 
Simeria spre Arad. Șoferul autospe
cialei a făcut manevra de viraj la 
stânga fără să se asigure și a 
încălcat marcajul longitudinal 
dublu, continuu, după care a intrat 
în coliziune cu un autoturism care 
circula regulamentar pe banda a 
doua, pe aceeași direcție de mers. 
Autoturismul era condus de Virgil 
A., în vârstă de 47 de ani, din Deva.

în urma impactului dintre cele 
două autovehicule, autoturismul a 

constatat managementul defectuos 
practicat de conducerea spitalului, ceea 
ce a condus la imposibilitatea de a 
asigura plata drepturilor salariale" și a 
unor sporuri ale angajaților; deficiențe 
multiple privind invt tițiile, achizițiile 
publice și datorii mari acumulate la 
furnizori; lipsa de transparență și comu
nicare cu reprezentanții salariaților”, se 
arată într-un comunicat de presă trans
mis de Instituția Prefectului. Activitatea 
spitalului va fi supervizată de către 
DSP Hunedoara. „Direcția de Sănătate 
Publică Hunedoara va controla, moni
toriza și va acorda sprijin permanent 
Comitetului Director al spitalului Hațeg 
în vederea redresării economico-finan- 
ciare pentru a se evita repetarea situației 
existente până acum și va verifica 
situația financiară a spitalului”, se mai 
arată în comunicatul de presă.

. Alexandru Avram

.de flori la Monumentul Eroilor 
Revoluției din Decembrie 1989 din 
Piața Operei. La Sala „Spiru Haret a 
Inspectoratului Școlar al Județului 
Hunedoara, începând cu ora 17 vor 
avea loc dezbateri publice, o 
expoziție de fotografie și vizionare 
de documentare cu mărturii al 
revoluționarilor din județul Hune
doara. La ora 19 va avea loc un marș 
omagial al tinerilor pentru eroii 
Revoluției. Participanții vor pleca de 
la sediul DJT Hunedoara în Piața Op
erei. Procesiunea se va deplasa cu 
candele aprinse care vor fi depuse la 
Monumentul Eroilor Revoluției. 
Manifestările comemorative vor fi 
organizate de Direcția Județeană pen
tru Tineret Hunedoara cu sprijinul 
Asociației Județene a Răniților 
Revoluției și a Urmașilor Eroilor 
Martiri din Decembrie 1989, al 
Instituției Prefectului și Inspectorat
ului Școlar al Județului Hunedoara, 
precum și al Asociației Profesorilor 
de Istorie din România - Filiala 
Hunedoara și Fundației Județeană 
pentru Tineret Hunedoara.

Maria Bulz

fost proiectat îriafara șoselei care s- 
a izbit de un alt autoturism parcat 
în dreptul unui restaurant. în urma 
impactului, autovehiculul parcat a 
fost avariat, iar cel condus de Virgil 
A. s-a răsturnat. Cei doi șoferi 
implicați în accident au fost răniți 
ușor. Pasagerul din dreapta al auto
turismului, Călin M., de 25 de ani, 
din Deva a fost și el rănit. Polițiștii 
i-au întocmit șoferului autospe
cialei, dosar penal pentru comiterea 
infracțiunii de vătămare corporală 
din culpă.

Maria Bulz

Materiale explozibile 
confiscate la Brad
Zeci de cutii cu produse pirotehnice din clasa I și II, interzise co
mercializării, au fost confiscate de la punctul de lucru din Brad 
al societății comerciale „ Hercules Div” SRL, cu sediul în Deva.

Polițiștii de la Serviciul 
Arme, Explozivi și Substanțe In
terzise din cadrul Inspectoratului 
Județean de Poliție Hunedoara au 
efectuat ieri în jurul orei 13 un 
control în Piața Agroalimentară 
din municipiul Brad.

Societatea „Hercules Div” 
nu a putut justifica proveniența 
mărfii scoase la vânzare, neavând 
facturi sau avize care să îi dea 
dreptul legal de a pune în vânzare
produsele pirotehnice. La control a fost prezentat doar un aviz parțial pentru marfa 
deținută. Vânzătorul a menționat că documentele de proveniență ale produselor 
de clasă II (cele mai periculoase), cât și autorizația care îi dă dreptul de a vinde 
produsele respective se află la sediul din Deva.

Polițiștii urmează să extindă cercetările și la sediul societății comerciale, iar 
administratorul acesteia riscă să se aleagă cu dosar penal pentru comiterea 
infracțiunii de comercializare de produse pirotehnice interzise prin lege.

Maria Bulz

O adolescentă din Vulcan
a fugit de acasă

O adolescentă în vârstă de 16_ani, din Vulcan, a fost dată dispărută de tatăl 
său. Nu este pentru prima dată când fata pleacă de acasă. Ultima dată când a făcut 
acest lucru a fost în cursul lunii noiembrie, însă ea s-a întors a doua zi.

Din cercetările polițiștilor rezultă că Loredana Dana Balasz a plecat de acasă 
cu 11 zile în urmă. Adolescenta a vorbit la telefon de nenunjărate ori cu prietenii 
și cunoștințele sale, refuzând însă orice fel de contact cu familia sa. Se pare că 
Loredana Dana Balazs a plecat la un prieten în Lupeni, cu care are o legătură de 
mai mult timp. Polițiștii nu cunosc însă identitatea acestuia. (Maria Bulz)

Kfinora BALAZS DANA LOREDANA prezintă următoarele semnal
mente: înălțime 1,65 m, greutate 50 kg, ten măsliniu, față ovală, păr șaten, 
închis, drept, lung peste umeri, prins în coadă la spate, dantura incompletă, 
lipsă canin stâng, sus, urechi mijlocii, prezintă o cicatrice post-operatorie, în 
zona toraco-abdominală, verticală, de aproximativ 15-20 cm. La data 
dispariției purta o geacă de culoare albastru deschis, blugi de culoare albastru 
închis și încălțăminte sport de culoare albă cu dungi de culoare neagră. Per
soanele care pot da relații cu privire la prezența minorei în diferite locații 
sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze Ser
viciul Național Unic Apeluri de Urgență 112.



Ajutorul primit de Primăria Brad de la Guvern este doar o soluție de moment pentru 
evitarea întreruperii furnizării energiei termice. Prefectul județului, Dorin Gligor, a 
avertizat edilii din Brad că trebuie să găsească soluții pentru rezolvarea problemei.
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Căldura Bradului rezolvată de Prefectură r}ericolul ca municipiul Brad 
ă rămână în frig a fost înlătu- 
at datorită intervenției prefec- 
ului județului Hunedoara, 
)orin Oliviu Gligor. Acesta a 
eușit să înduplece membrii 
,it ternului să aloce un ajutor 
le zece miliarde de lei vechi 
•entru ca administrația locală 
ă poată achiziționa păcura 
lecesară furnizării agentului 
ermic. Banii de la Guvern vor 
i alocați în condițiile în care 
yrimăria Brad a mai primit 
inul acesta un ajutor pentru 
ubvenționarea energiei ter- 
nice, bani care au fost deja 
hfjtuiți de municipalitate.

Problema încălzirii centralizate a 
municipiului Brad se află de douăzeci 
ie ani pe agenda Guvernului, în fiecare 
imă. Niciunul dintre primarii care s-au 

perindat la conducerea localității nu a 
reușit să găsească soluții pentru 
furnizarea eficientă a agentului termic 
în Brad. Brădenii sunt nevoiți să 
plătească cea mai scumpă gigacalorie 
din țară și să stea în fiecare iarnă cu 
teama că vor rămâne în frig. în aceste 
condiții, Prefectul județului Hunedoara 
Dorin Gligor a solicitat municipalității 
să găsească soluții pentru rezolvarea 
situației cât mai curând posibil.

“La Brad, căldura 
se dă pe voturi”

“Responsabilitatea furnizării en
ergiei termice aparține administrației 
locale, aceasta fiind cea care a stabilit 
și tariful gigacaloriei la cel mai mare 
preț din țară, 550 de lei. Administrația 
locală a lăsat însă furnizarea agentului 
termic la voia întâmplării. La Brad, 
căldura se dă pe voturi, pe’ criteriul: 
Votați cu noi și vă plătim căldura”, a 
declarat prefectul Dorin Gligor. Prețul 
atât de ridicat al gigacaloriei este cauzat 

și de faptul că centrala funcționează pe 
bază de păcură, un combustibil scump. 
De asemenea, agentul termic este pro
dus în localitatea Gura Barza și se 
transportă șase kilometri pe conducte 
prost izolate, până în Brad.

Indicatori economici 
dezastruoși

în afară de chestiunile tehnice, 
căldura brădenilor este pusă în pericol 
și de problemele economice catastro
fale cu care se confruntă societatea Ac- 
vacalor, firma din subordinea 
Consiliului local Brad care produce și 
furnizează agentul termic în municipiu. 
La încheierea lunii noiembrie, Ac- 
vacalor Brad avea de încasat de la 
populație 362 de mii de lei la care se 
aduagă restanțe din iama trecută în val
oare de 580 de mii de lei. Datoria 
instituților publice și a agenților eco
nomici către Acvacalor la sfârșitul lunii 
noiembrie depășește 500 de mii de lei. 
La aceste sume se adaugă și datoria 
Primăriei Brad, obligată să plătească 
partea ce revine bugetului local în 
subvenționarea încălzirii, în cuantum 
de 518 mii de lei. Pe lângă aceste sume 
pe care conducerea societății face efor
turi minime să le încaseze există și o 
datorie la bugetul de stat de circa 130 
de miliarde de lei vechi.

Căldură asigurată 
până în ianuarie

Ajutorul de zece miliarde de lei 
vechi primit de Primăria Brad de la Gu

vern este doar o 
soluție de moment 
pentru evitarea în- 
treruprii furnizării 
energiei termice. 
Prefectul județului 
Hunedoara, Dorin 
Gligor, a avertizat 
edilii din Brad că 
trebuie să găsească 
soluții pentru re
zolvarea proble
mei.

“Cer conduc
erii Primăriei mu
nicipiului Brad 
asumarea publică a 
dezastrului în care 
se află furnizarea 
energiei termice. 
Pentru că prețul gi
gacaloriei este atât 
de mare, majori
tatea agenților eco
nomici au întrerupt 
contractele cu soci
etatea furnizoare de 
energie termică. Au 
mai rămas doar școlile și spitalul, care 
nu își permit să plătească din bugetul 
lor căldura. Potrivit situațiilor diferite 
primite de la Primăria Brad, nu putem 
spune cu exactitate cât au de încasat”, 
afirmă prefectul de Hunedoara. Dorin 
Gligor spune că, în condițiile actuale, 
până în a doua jumătate a lunii ianuarie 
nu ar trebui să fie probleme, iar 
brădenii o să aibă căldură. Dar pentru 
viitor trebuie găsite soluții, iar asta ur
gent. „'Nu este normal ca banii pe care 
am putea să îi folosim în sistemul san
itar, în învățământ sau pentru programe

sociale să îi cheltuim ca să acoperim 
managementul dezastruos al sistemului 
de încălzire din Brad. Din păcare, mu
nicipalitatea s-a obișnuit să stea doar cu 
mâna întinsă spre Guvem și nu să caute 
soluții pentru rezolvarea problemelor, 
în anul 2010 nu va mai fi posibilă o ast
fel de abordare a problemelor”, a ținut 
să precizeze Dorin Gligor.

Elena Matieș lancău

Festivalul Crailor la Straja
turiștii care aleg să își petreacă acest sfârșit de 
ăptămână în stațiunea montană Straja vor fi 
dăcut surprinși de prezența unor grupuri de 
lăcăi îmbrăcați în straie populare care vor 
ânta și vor interpreta diferite scenete. Asta 
icntru că stațiunea montană Straja găzduiește 
n acest sfârșit de săptămână Festivalul Crailor.

Manifestarea este organizată în acest an, în 
iremieră în Straja și începe sâmbătă în jurul orei 12.

Pe lângă spectacolul propriu-zis, turiștii vor avea 
icazia să încerce și diferite produse tradiționale, pre- 
um pomana porcului, sarmale, țuică și vin fiert. Col- 
nda Crailor este un obicei străvechi care anunță

Cadouri pentru persoane aflate 
în dificultate
inul acesta Moș Crăciun va veni și pentru per
oanele cu probleme sociale. Un număr de 
1.190 de persoane dintre care 700 de copii și 
190 de adulți vor beneficia de cadouri din par- 
ea Ministerului Administrației și Internelor 
trin Prefectura Hunedoara.

ii niru
Darurile vor fi înmânate beneficiarilor în datele de 

’2 și 23 decembrie.

Nașterea Mântuitorului și se desfășoară sub forma unei 
scenete, care durează cam o jumătate de oră.

în grupuri de câte 11 flăcăi, Craii se adună în seara 
Nașterii Domnului la cel mai mare dintre ei, care este 
și căpetenia, numit Irod, iar de acolo pornesc să 
vestească marea sărbătoare.

Toți membrii grupului poartă câte un nume biblic: 
îngerul - vestitorul Nașterii Mântuitorului, cel care 
merge primul la casele gospodarilor să-i întrebe dacă 
primesc cu uratul, Valtezarul, Melfior, Gașpar și 
Soldații.

Elena Matieș lancău

Revoluționari numiți
9 9

Cetățeni de Onoare * 
ai municipiului Hunedoara

Fondurile alocate pentru acordarea de daruri cu 
ocazia sărbătorilor, se vor îndrepta către persoane din 
instituțiile de protecție socială, persoane vârstnice asis
tate în cămine, asistați în centre pentru adăpostirea vic
timelor violenței în familie, copii aflați în servicii 
rezidențiale publice, copii aflați în servicii AMP - 
asistenți matemali profesioniști.

Elena Matieș lancău

Cincisprezece locuitori ai municipiului Hunedoara au fost 
numiți ieri „ Cetățeni de Onoare ”. în ședința de Consiliu 
local desfășurată ieri la sediul Primăriei, cinsprezece luptă
tori hunedoreni în Revoluția din 1989 au fost distinși cu 
acest titlu, la 20 de ani de la evenimentele din Decembrie ’89.

în memoria celor decedați în Revoluție, consilierii au ținut un moment 
de reculegere și i-au aplaudat pe revoluționarii prezenți la Primărie. La 
încheierea ședinței de consiliu, cântăreții Mariana Suciu, Tiberiu Szelnyan, 
Viorica Brândușan și Marian Lupo au interpretat câteva colinde, pentru a 
marca apropiata sărbătoare a Nașterii Domnului.

Georgiana Giurgiu
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
PACHET SERVICII CU CAZARE 3 NOPȚI
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
MASĂ I E,STIVĂ 1)1 REVELION
și CINĂ EESTIV Ă ÎN 01.01.2010
(acces gratuit la piscina și sauna interioară)

PREȚ 600 roii / pers

PACHET SERVICII REA ELION - Iară cazare
Include MASA EESTIV Ă DE REA ELION 
și ( INA EES IIV Ă 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

siLV/ă> 

LEMNTEX
■ratface și mwciaibtizi 

tinplărto ■■ iBian triple stratificat 
■șl șl ferestre la eta nai Dial calitate, 

nrebet dla lama de lan, 
paltin saafmlB.

S.C.S/t.X A I.F.MNTEX S.R.I..
*ut Chimindia, nr.l2ID, comuna Iltlrău, 
lel/fux: 0354. 501021 /22, c-rnail: .<iihfa(ă>țmart.rt>

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

St,00 l«i/to 
«5,00 lei/to 
tt,00 Ici/to 
M,00 Id/to

Pentru cazare 
tariful este de X0 ron /ners/loc • 
cameră/ zi hoteliera

■

.Antrenul este asimilat 
de orchestra de muzica 

și soliști vocali.

TRECEREA ÎN NOI I AN
VA II MARCATĂ 

CU UN I RUMOS
IOC 1)1 ARTIEICII 

______________ 1
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Michelle Pfeiffer a recunoscut că face eforturi mari pentru a se menține în formă 
și că, atunci când se află în pauză de filmări, profită la maximum și mănâncă tot 
ceea ce îi dorește inima.

Sir Elton John
va concerta
în iunie la București
„Sacrifice" este una din melodiile pe care românii le vor putea asculta live anul 
viitor deoarece, pentru prima dată, Sir Elton John vine să cânte și la București.

Concertul va avea loc pe 5 iunie, în Piața Constituției. Biletele vor fi puse în vânzare peste 
câteva zile. Organizatorii promit un spectacol cu clasă, în care toți fanii vor sta pe scaune. Sir 
Elton John are 62 de ani, cântă de aproape 50 și a reușit să vândă peste 450 de milioane de al
bume în toată lumea.

Rihanna a pozat topless
Cântăreața Rihanna a pozat 
luna aceasta topless pentru co
perta revistei americane GQ 
după ce, în urmă cu un an, pe 
coperta celebrei publicații a 
f'nărut la fel de provocator ac- 
. .(a Jennifer Aniston

Săptămâna trecută, Rihanna 
povestea presei despre noul ei tatuaj 
care reprezintă motto-ul artistei 
"Niciodată o greșeală, întotdeauna 

‘o lecție".
"Se citește „Niciodată o 

greșeală, întotdeauna o lecție” și 
ăsta este motto-ul meu în viață", de
clara cântăreața. „Am vrut să fie 
scris invers pentru a-1 putea citi 
când mă uit în oglindă", mărturisea 
artista. In noiembrie, cântăreața a 
rupt tăcerea la zece luni după ce a 
fost agresată de fostul ei iubit, rap- 
nerul Chris Brown, vorbind despre 

mijința" simțită atunci când fo

tografia în care apărea cu fața plină 
de contuzii, realizată ca probă la 
dosar de poliția americană, a apărut 
în presă. La câteva zile după inci
dentul care a avut loc îti februarie, 
cu puțin timp înainte de gala premi
ilor Grammy, o fotografie în care 
Rihanna apărea cu chipul tumefiat 
a fost publicată în presă.

"A fost umilitor. Nu este o fo
tografie pe care ai dori să o vadă 
cineva. Am avut impresia că am fost 
abuzată. Am avut impresia că de
venisem un subiect amuzant pe in
ternet, dar toate aceste lucruri se 
întâmplau în viața mea reală", a de
clarat cântăreața.

Lady GaGa e cea mai 
ascultată artistă în 2009

Categoric, 2009 a fost anul contro
versatei Lady GaGa. Iar dacă mai ex
ista o îndoială, iată că acum vine și 
confirmarea. Cântăreața a fost numită 
de site-ul Last.fm drept muzicianul cu 
cele mai ascultate piese. Melodiile 
vedetei de pe albumul „The Fame” au 
fost accesate de peste 18,5 milioane de 
ori.

Lily Allen a reușit și ea o 
performanță, aceea de a fi cel mai as
cultat artist britanic, ocupând locul trei 
la general. Site-ul care a întocmit clasa
mentul este vizitat de peste 35 de mil
ioane de oameni, dornici să asculte 
muzică pe gratis.

Michelle Pfeiffer e frumoasă și la

lată top 10 cei mai ascultați artiști în 2009:

1. Lady GaGa - The Fame
2. The Killers - Day & Age
3. Lily Allen - It’s Not Me, It’s You
4. Prodigy - Invaders Must Die
5. Franz Ferdinand - Tonight
6. Beyonce -1 am ... Sasha Fierce
7. Animal Collective - Meijiweather Post Pavilion
8. Green Day - 21st Century Breakdown
9. Yeah Yeah Yeahs - It’s Blitz!
10. Kanye West - 808s & Heartbreaks

50 de ani
Are 50 de ani dar Michelle Pfeiffer a demonstrat 
în repetate rânduri că timpul nu și-a lăsat deloc 
amprenta asupra ei. Actrița a recunoscut că face 
eforturi mari pentru a se menține în formă și că, 
atunci când se află în pauză de filmări, profită la 
maximum și mănâncă tot ceea ce îi dorește inima.

Când a fost întrebată care este secretul frumuseții ei, 
vedeta a mărturisit: „Multă muncă. îți cere o disciplină 
incredibilă. Trebuie să o accepți. Dacă vrei să fii slab, nu 
poți mânca la fel ca un porc și trebuie să faci exerciții. Asta 
este modalitatea și o urăsc. Nu există nici o cură 
miraculoasă, nici o dietă secretă”. însă, din când în când, 
Michelle își mai permite și câte un răsfăț. „între filme, mă 
eliberez. Arăt diferit - dar o ascund. Sunt foarte bună la 
ascuns”, a completat starul. Totuși, actrița, care a împlinit 
la începutul acestui an 50 de ani, a recunoscut că, deși 
inițial era foarte îngrijorată din cauza bornei la care 
ajungea, a trecut peste eveniment confortabil și este 
fericită după ce a acceptat că a intrat în „cea de-a doua 
jumătate” a vieții ei.

„Nu am fost fericită că împlinesc 50 de ani, este un 
fel de stigmat pentru femei. Dar a venit, s-a întâmplat, asta 
e”. Un mod sănătos de a privi lucrurile. Și se mai întreabă 
cineva cum de își păstrează vitalitatea?!

Lindsay Lohan urmează 
cursuri de educație alcoolică

*

De ce fugi, nu scapi. Acest 
lucru l-a aflat și Lindsay 
Lohan pe propria piele. Ac
trița trebuie să urmeze în fie
care săptămână cursuri de 
educație antialcoolică.

Hotărârea a fost luată de către 
judecătoarea Marsha Revel. 
Aceasta a decis că vedeta din 
„Mean Girls”, eliberată condiționat 
pentru că a condus sub influența al
coolului, nu a urmat toate 
condițiile impuse. „Am de gând să 
cer ca acest lucru să fie făcut. A tre

cut destul. Asta trebuie să fie prioritatea de vârf, indiferent că are un 
job în altă parte sau nu, sau că a intervenit altceva. Asta trebuie să se 
întâmple o dată pe săptămână. Acum, celelalte lucruri vor trece pe 
planul secund și asta va fi prioritară”, a declarat judecătoarea. Lindsay 
are și un termen limită, 15 iulie 2010, când trebuie să își completeze 
cele șase luni de program. Se va conforma vedeta sau se va baza din 
nou pe faptul că justiția este de multe ori oarbă atunci când vine vorba 
de vedete?



O echipă de tehnicieni a FMI și CE s-a aflat la București pentru o vizită de trei zile
care s-a încheiat miercuri. Experții instituțiilor internaționale au discutat cu repre
zentanții Ministerului Finanțelor Publice despre proiectul de buget pe 2010.
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în 2010 vor fi eliberate 8.000 de autorizații de muncă pentru străini
în 2010 vor fi eliberate 8.000 de au
torizații de muncă pentru străini, 
majoritatea pentru lucrătorii perma- 
nenți, potrivit unei Hotărâri adoptate 
în ședința de ieri a Executivului.

Astfel, pentru lucrătorii permanenți 
vor fi acordate 5.500 de autorizații, pentru 
cei detașați - 1.000, pentru cei sezonieri - 
400, pentru stagiari - 200, sportivi - 500, 
iar pentru lucrători transfrontalieri - 300. 
Vor mai fi eliberate 100 de autorizații de 
muncă nominale. "Prin stabilirea 
numărului de autorizații de muncă se 
asigură un control al numărului de cetățeni 
/care muncesc pe teritoriul României și se 
limitează numărul lucrătorilor detașați 
pentru care nu se plătesc contribuții so

ciale în România", a declarat purtătorul de 
cuvânt al Executivului, Ioana Muntean. 
Dacă numărul autorizațiilor de muncă so
licitate va fi mai mare decât cel stabilit de 
Guvern, acesta poate fi suplimentat prin 
HG. Proiectul de Hotărâre, elaborat de 
Ministerul Muncii, prevede ca cele 8.000 
de autorizații de muncă ar putea aduce la 
buget 1,6 milioane euro. Costul eliberării 
unei autorizații de muncă este de 200 euro, 
iar pentru autorizațiile acordate studenților 
sau lucrătorilor sezonieri se plătesc câte 50 
euro. în plus, pentru lucrători permanenți 
sau asimilați lucrătorilor permanenți, an
gajatorii vor plăti taxele, impozitele și alte 
contribuții prevăzute de legislația în 
vigoare. Autorizațiile de muncă sunt elib
erate de Oficiul Român pentru Imigrări.

FMI acordă doar 7 % contracție economică
*

Contracția econo
mică se va limita în 
acest an la 7%, iar 
PIB-ul va crește în 
2010 cu 1,3%, a de
clarat, joi, șeful mi
siunii FMI în România, 
Jeffrey Franks, revizuind ast
fel prognozele anterioare ale 
Fondului, respectiv o scădere 
de 7,5-8 % pentru 2009 și un 
avans de 0,5% pentru anul vii
tor.

"Prognoza macroeconomică a 
României pare mai bună decât la în
ceputul lunii noiembrie, datorită 
consolidării cererii externe. Estimăm 
acum că, în acest an, scăderea 
economică va fi limitată la circa 7 % 
(din PIB), iar creșterea va deveni 
pozitivă în 2010, la circa 1,3%", a arătat 
Franks într-un comunicat care 
concluzionează vizita de trei zile a unei 
echipe de experți ai FMI și Comisiei 
Europene (CE) la București. România 
are un acord de finanțare externă de 20 
de miliarde de euro coordonat de FMI, 
la care participă și Uniunea Europeană, 
Banca Mondială (BM), Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și Dez
voltare și Banca Europeană pentru 
Investiții.

O echipă de tehnicieni a FMI și 
CE s-a aflat la București pentru o vizită 
de trei zile care s-a încheiat miercuri. 
Experții instituțiilor internaționale au 
discutat cu reprezentanții Ministerului 
Finanțelor Publice despre proiectul de 
buget pe 2010.

Ceferiștii dau în judecată 
Ministerul Transporturi
lor și CFR Marfă

Sindicaliștii feroviari au dat ieri în judecată Ministerul Transporturilor și CFR 
Marfă. Decizia angajaților de la calea ferată intervine în urma refuzului celor două 
instituții de a retrage programul de concedieri colective, până la apariția hotărârii 
de Guvern privind salariile compensatorii. Sindicaliștii acuză administrația că prin 
această măsură încalcă Codul Muncii. Programul prevede concedierea a 6.380 de 
angajați ai CFR Marfă, până la 1 martie anul viitor.

Deblocarea fonduri
lor ar putea avea loc 
pe 17 februarie

Franks a arătat, într-un comunicat 
de presă, că o misiune comună a FMI, 
CE și BM ar putea vizita România în 
ianuarie, pentru concluzionarea celei 
de-a doua evaluări sub acordul stand
by, care condiționează deblocarea celei 
de-a treia tranșe din împrumut. "în baza 
progreselor înregistrate până acum, 
suntem optimiști că echipa va putea 
transmite rapid evaluarea către Boardul 
Executiv al FMI, pentru o ședință care 
Va avea loc până la mijlocul lunii feb
ruarie. Dacă Boardul ia o decizie 
favorabilă, poate urma deblocarea fon
durilor", conchide Franks. România ar 
putea primi, în 17 februarie, simultan, 
tranșele a treia și a patra din împrumu
tul de la Fondul Monetar Internațional, 
de 2,3 miliarde de euro, cu condiția să 
își îndeplinească obligațiile de buget, a 
declarat, joi, Traian Băsescu.

„Va trebui să avem 
Guvern în funcțiune 
pe 23 decembrie”

Președintele a declarat că este 
vorba de un program foarte strâns care 

va trebui urmat, 
adăugând că va adresa 
și o scrisoare partidelor 
parlamentare pentru a 
le ruga să facă tot ce se 
poate pentru încadrarea 
în acest program. „Va 
trebui să avem Guvern 

în funcțiune pe 23 decembrie, motivația 
fiind că acest Guvern trebuie să depună 
bugetul la Parlament până la sfârșitul 
anului, pentru ca din 4 sau 5 ianuarie 
2010, Parlamentul să înceapă exam
inarea bugetului de stat, iar în 16 ian
uarie să avem bugetul aprobat. Doar așa 
putem solicita prezența echipei Uniunii 
Europene și Băncii Mondiale pentru 
evaluare", a spus președintele.

Băsescu a mai arătat că, în 
estimările convenite, echipa de evalu
are poate să termine evaluarea în pe
rioada 20 - 27 ianuarie, în așa fel încât 
documentul pentru boardul Fondului să 
fie pregătit de echipa de evaluare în pe
rioada 27 ianuarie - 1 februarie, fiind 
obligatoriu ca documentul să circule pe 
la toți membrii boardului cu cel puțin 
două săptămâni înainte de ședința boar
dului.

"Se poate estima că documentul 
echipei de evaluare poate fi aprobat în 
ședința FMI din 12-15 februarie. Nu 
este însă fixată data. Dacă România își 
va îndeplini obligațiile, pe 17 februarie 
putem primi simultan tranșa a treia de 
1,5 miliarde de euro și a patra de 830 
de milioane de euro, adică un total de 
2,3 miliarde de euro, care se vor împărți 
în două - jumătate la Banca Națională 
și jumătate la Ministerul de Finanțe 
pentru susținerea deficitului bugetar", a 
mai spus Băsescu.

BMAI face bilanțul zilelor 
de iarnă

Numărul drumurilor județene pe care este întreruptă circula
ția a crescut, dar numărul accidentelor rutiere a scăzut, a in
format ieri, Ministerul Administrației și Internelor care a 
prezentat o statistică comparativă între situațiile din ultimele 
două zile în ceea ce privește condițiile meteorologice.

Pe autostrada A 1 București - 
Pitești se circulă în condiții de 
iarnă, circulația fiind întreruptă pe 
19 drumuri naționale din șase 
județe (Vrancea - 5, Buzău - 8, 
Brăila și Tulcea - câte unul, Galați 
și Prahova - câte două) și pe 56 de 
drumuri județene din nouă județe 
(Argeș și Ilfov - câte unul, Botoșani
- 4, Buzău -22, Galați - 2, Prahova
- 5, Vaslui și Vrancea - câte nouă și 
Ialomița -3). Față de ziua de marți, 
miercuri a crescut numărul dru
murilor județene pe care circulația 
este întreruptă, de la 38 la 56. Pe de 
altă parte, numărul accidentelor a scăzut, miercuri, față de marți, de la 35 la
20.

Trenuri anulate

Ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile circulația feroviară s-a 
desfășurat cu dificultate înregistrându-se întârzieri ale trenurilor și chiar blo
caje datorită defecțiunilor și avariilor produse. Este restricționată circulația pe 
tronsonul Lehliu - Fetești trenurile circulând dublate cu mijloace de 
deszăpezire. Șapte trenuri sunt anulate din cauza condițiilor meteorologice ne
favorabile pe rutele Galați - Buzău, Mărășești - Galați și Tecuci - Mărășești. 
S-au înregistrat întârzieri mari, de peste 240 minute, la trenurile de călători pe 
relațiile București-Constanța și Galati-București. Pe relația CF 704 Galați - 
Tecuci s-a format un tren special care a circulat în zona ștațiilor Piscu, Tudor 
Vladimirescu și Liești pentru a prelua persoanele înzăpezite cu mijloace auto, 
în zona limitrofă căii ferate și a asigura transportul acestora în stațiile Galați 
și Bărboși.

Fără curent electric

Polițiștii au continuat, miercuri, verificarea nivelului de echipare a TIR- 
urilor în trafic, dar și acțiunile de fluidizare a traficului rutier. In urma 
acțiunilor desfășurate, polițiștii au aplicat 340 de sancțiuni din care trei ad
ministratorilor drumurilor și 337 conducătorilor auto, în valoare de 86.610 de 
lei. Polițiștii din Galați au acționat pentru aplicarea ordinului prefectului 
privind restricțiile de circulație. De asemenea, aceștia, dar și colegii lor din 
Ialomița, Buzău, Vrancea și Brăila au verificat respectarea restricțiilor pentru 
autovehicule de mare tonaj. Potrivit MAI, miercuri, față de ziua anterioară, a 
scăzut numărul localităților afectate de întreruperea furnizării energiei electrice 
de la 305 la 227, din 12 județe față de 16. Un număr de 2.514 persoane și 
1.765 de mașini au fost evacuate. Cele mai afectate județe sunt Galați - 300 
persoane și 950 mijloace auto, Buzău - 2.169 persoane și 655 mijloace auto și 
Ialomița - 45 persoane și 60 mijloace auto.
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Peste 100 de oameni au fost reținuți în Danemarca după ce au încercat să pătrundă 
într-o zonă interzisă. Incidentele au avut loc în fața Bella Center din Copenhaga, 
unde are loc conferința a Națiunilor Unite.

Jn seism cu magnitudinea 
le 6,3 grade pe scara Ri- 
hter s-a produs, ieri în lar- 
tfi Peninsulei Iberice, a 
nunțat institutul spaniol de 
eișmologie.
Cutremurul a fost resimțit în 
yortugalia și în Maroc, po- 
rivit institutului portughez 
\e meteorologie și centrului 
'e protecție civilă de la Ca- 
ablanca. %

Până în acest moment nu au 
ost semnalate victime sau 
agube materiale.

Epicentrul seismului, care a 
vu. loc la ora locală 02.37 
03.37, ora României), a fost lo

calizat în Oceanul Atlantic, la 
100 de kilometri sud-vest de 
Capul Sfântul Vincențiu, din 
Portugalia, iar hipocentrul la o 
adâncime de 58 de kilometri, 
potrivit institutului spaniol.

O mișcare seismică a fost 
resimțită timp de câteva secunde 
în noaptea de miercuri spre joi în 
mai multe zone din Maroc, a de
clarat un purtător de cuvânt al 
centrului de protecție civilă de la 
Casablanca, adăugând că nu au 
fost semnalate pagube sau vic
time.

Seismul a cărui intensitate 
nu a fost precizată a fost resimțit 
la Casablanca, * capitala 
economică a regatului, la Rabat 
și Mohammedia, un port situat 

între cele două orașe. "A fost 
resimțit în orașele de pe coastă", 
a precizat sursa. „ De asemenea, 
Institutul portughez de meteo
rologie, a înregistrat la aceeași 
oră un seism cu magnitudinea de 
6 grade la circa 100 de kilometri 
sud-vest de Capul» Sfântul 
Vincențiu (sud-vest).

Protecția civilă nu a înregis
trat până în acest moment nici o 
pagubă. La Washington, institu
tul american de geofizică 
(USGS) a situat seismul la 185 
de kilometri vest de orașul Faro 
și la o adâncime de zece kilo
metri

Potrivit USGS, cutremurul 
a avut 5,7 grade pe scara magni
tudinii de moment.

Teheranul a testat cu succes o rachetă care poate atinge România și Bulgaria
Teheranul a testat cu succes 
o versiune îmbunătățită a 
unei rachete cu rază medie 
de acțiune ce utilizează com
bustibil solid. Racheta poate 
atinge România și Bulgaria.

Testarea noii rachete a avut 
loc pe fondul_ sancțiunilor eco
nomice, pe care puterile Occiden
tale se pregătesc să le impună 
Iranului din cauza programului 
său nuclear.

Media iraniană a scris că 
autoritățile au lansat o versiune 
îmbunătățită a Sajjil-2, un model 

deja existent de rachetă cu rază 
medie, capabil să atingă atât Is
raelul, cât și țările de la Marea 
Neagră, printre care și membrii 
UE, România și Bulgaria.

Teheranul a testat pentru 
prima oară această rachetă în luna 
mai, susținând că a făcut progrese 
tehnologice majore în privința 
razei de acțiune. In mai Teheranul 
a spus că raza rachetei este de 
2.000 de kilometri.

Autoritățile iraniene au spus 
totuși că racheta este mai 
sofisticată față de modelele prece
dente și este propulsată cu aju

torul combustibilului solid, care o 
face mai ușor de detonat față de 
rachetele cu combustibil solid. 
Versiunea îmbunătățită a rachetei 
este mai rapidă, mai greu de 
reperat și doborât, și mai ușor de 
lansat.

"Rachetele noastre sunt strict 
defensive, în serviciul păcii și 
stabilității din regiune. Ele nu vor 
fi folosite vreodată împotriva alte 
țări", a declarat ministrul de In
terne iranian, generalul Ahmad 
Vahidi.

' 0 de oameni au fost arestați Ia Copenhaga
Noi violențe în capitala Danemarcei. Peste 100 de oameni au 

ist arestați în Copenhaga după confruntările cu poliția. Protes
tării încercau .să ajungă într-o zonă în care avea loc conferința 
e temă climatică a Națiunilor Unite.

Peste 100 de oameni au fost reținuți în Danemarca după ce 
j încercat să pătrundă într-o zonă interzisă. Incidentele au avut 
>c în fața Bella Center din Copenhaga, unde are loc conferința a 
ațiunilor Unite. Aproximativ 800 de oameni au încercat să 
ătrundă în zonă, dar au fost respinși de impresionantul dispozitiv 
s poliție. După o scurtă busculadă și folosirea de gaze lacrimo- 
ene, au fost arestați mai mulți militanți. Această adunare, ilegală, 
otrivit poliției, are loc în paralel cu o altă manifestație de am- 
loare, autorizată. Coloana de manifestanți se îndreaptă spre 
ădirea în care are loc conferința. Poliția daneză a reținut în ul- 
mele zile peste 1.300 de persoane, în timpul manifestațiilor or- 
inizate cu ocazia desfășurării conferinței ONU privind clima. Forțele de ordine au fost însă criticate din cauza efectuării 
nor astfel de arestări "preventive", considerate nejustificate. Majoritatea celor reținuți au fost însă eliberați după maxim 12
re.

Grecia: Mii de angajați 
protestează față de măsurile 
de austeritate ale Guvernului

I

Mii de salariați greci au 
răspuns joi apelului la 
grevă al sindicatelor 
apropiate partidului co
munist și stângii radicale 
pentru a protesta față de 
planul de austeritate al 
Guvernului socialist 
menit să scoată țara din 
criză.

îugo Chavez a criticat capitalismul la Copenhaga
Prezent la Copenhaga pentru conferința ONU privind schimbarea 

climatică, președintele Venezuelei, Hugo Chavez, a criticat capitalis
mul care devastează planeta. "O fantomă bântuie străzile din Copen
haga... aceasta este capitalismul", a acuzat Hugo Chavez. "Modelul 
distrugător al capitalismul înseamnă eradicarea vieții", a adaugat el, 
arătând cartea jurnalistului francez Herve Kempf, "Cum distrug bogății 
planeta".

Chavez a criticat țările bogate care au reacționat rapid anul trecut 
la criza financiară, alocând sute de miliarde de dolari pentru salvarea 
băncilor. "Dacă climatul era o bancă, deja l-ați fi salvat", a adăugat el. 
De asemenea, el l-a atacat pe președintele american. "Barack Obama 
a primit Premiul Nobel pentru Pace în ziua în care trimitea 30.000 de 
soldați pentru a ucide nevinovați în Afganistan, iar acum va veni aici 
cu Nobelul său, președintele SUA...", a spus președintele Venezuelei.

Salariații, împreună cu funcționarii sindicatelor independente din 
învățământul gimnazial (OLME), vor manifesta în centrul Atenei la amiază 
împotriva planului de redresare care va elimina numeroase avantaje pentru 
salariați și funcționari.

Frontul pentru luptă sindicală (PAME), desprins din Partidul Comunist 
Ultra-Ortodox (KKE) și reunind stânga radicală SYRIZA, au făcut apel la 
grevă generală în toată țara.

Sindicatul jurnaliștilor din Atena (ESYEA) s-a alăturat protestului, 
privând țara de jurnalele televizate sau de radio, în timp ce serviciile agenției 
naționale de presă, ANA au fost suspendate.

Peste 60 de reuniuni ale greviștilor se vor desfășura în principalele orașe 
ale țării, pentru a marca acest prim test pentru Guvernul socialist aflat la putere 
de la 4 octombrie și care se confruntă cu o criză financiară fără precedent.

Greva nu va provoca perturbări ale traficului terestru sau aerian, cele mai 
importante două confederații sindicale, GSEE (600.000 de membri), privată, 
și ADEDY (200.000 de membri), publică, ambele conduse de socialiști, nu s- 
au alăturat acestui protest.
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S-a născut pe 13 septembrie 1977. La numai 
opt ani, a început să ia lecții de pian, dar 

le-a abandonat curând în favoarea celor de 
orgă electronică. A mers la psiholog de la o 

vârstă fragedă, pentru a putea trece mai 
ușor peste trauma suferită după separarea 
părinților. Pe plan muzical a reușit să se 

afirme datorită unei prietene care i-a trimis 
o înregistrare de-a sa Kathrynei Schenker, o 
influentă figura în lumea muzicală. Albumul 

de debut a fost lansat în 1995 și a repre
zentat un adevarat succes. Piese ca 
"Shadowboxer**, "Sleep to Dream” și 

"Criminal” au făcut înconjurul Americii, 
clasându-se pe primele locuri în topuri. In 
1997, a câștigat premiul MTV pentru cel 

mai bun artist debutant.
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Animal 
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Polițistul se întâlnește cu zâna 
bună, care îi spune:

- iți voi împlini două dorinței 
- Aș dori o halbă de bere din care 
berea sa nu se termine niciodată) 
Polițistul primește halba și. după 

ce o bea. vede că nu se mai 
termină. Bucuros, iși spune a 

doua dorință:
- Aș dori să-mi dai încă.............

(Completați textul folosind soluția 
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Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AC, ACOMODABIL, ANA, ASIMILAȚIE, 

AȚĂ. CAM, CAȘALOT, CĂLI, CE’. 
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PARAȘUTATĂ, PERIFERICI, RAM, RÂT, 
ROTĂRIT, ROTATIV, ROTILAT, sX, SATIN, 

SESIL, SOLI, SOȚIE, TI, TIV, TL, 
TOTALITARI, UMIL.
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Mică publicitate

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

/âiWapartamcnt 3 camere, parter, 80 mp, amenajat modem, parchet la- 
ninat, gresie, faianță, centrală proprie, posibil și garaj dublu, mare și 
>eci, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, Str. Călugărcni, Deva (per- 
oană fizică). Tel. 0758.063.622.

Vând mașină dc cusut „CAMELIA” (la picior). Preț negociabil, stare per
fectă. Informații la: 0254. 222.348, 0720.867.861.

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

/and garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 euro, negociabil, 
;au dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 
136.403.

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

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 
dc fabrică 17.50 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

/ănd urgent două case în aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, la 
Irumul principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 curo. Tel. 0744.549 312; 
>254.217.553.

/and apartament 2 camere, parter, bloc dc cărămidă, contorizat în tota- 
itatc, localitatea Simcria. Preț 80.000 lei. Informații la Aicea Ncptun, 
>1. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

nchiriez spațiu comercial în Deva, Bd-ul Dccebal, bl. J, parter, suprafața 
le 52 mp. Tel. 0726.191.954.

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

Vând pantofi dc 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 1.1, I.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet, 
* salariu atractiv

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

0254.234.448.

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

:ameră dc închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen- 
ru elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

/ând minibus Volkswagen, 8*1 diesel, an de fabricație 1990, stare bună, 
unt persoană fizică. Preț 2.000 euro. Tel. 0728.308.583.
f----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/ând Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
lirbag, radio/cd, scrvodirecție, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
:uro, negociabil. Telefon: 0723.893.599 între orei", 11:00 și 20:00. 
Jfcr și rog seriozitate.
|-------------------------- !----------------------------------------- .----------------------
/ând două pompe dc injecție pentru „Tractor U650”, zece pentru 
,ARO”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

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

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

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

Vând patefon, anii 1930-1940, în stare dc funcționare, cu ace dc 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.

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

12 luni - 108 lei
Bonus: T,;

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

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

/ând/ schimb Skoda Octavia Break, albă, 1,9 TDI, an fabricație 2003, 
18.000 km (reali), full options, garaj, unic proprietar, taxe la zi. Preț: 

' «no euro; tel. 0726.141.632, 0254.260.909.

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei

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

12 luni - 108 lei
Relații suplimentare la telefon:

0771.677.031, 0730.549.659.

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

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
TeL 0771.677.031, 0730.549.659.

‘reparator și vânzător kebab și shaorma. Posibilitate de navetă Deva, 
iunedoara, Orăștie. Tel: 0740.247.383.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

; Servicii profesionale de curățenie:
; - curățenie de întreținere zilnică
■ - curățenie generală periodică sau ocazională
! - curățenie în domeniul industrial

- curățenie după construcții,amenajări,renovări
- curățenie in instituții sanitare
- curățat mochete.tapițerii.covoare

• - spălat suprafețe vitrale
■ - curățat pereți.fațade,îndepărtat graffiti
i - 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. cri oti. co m

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanti

Informații la telefon:
0766.242.707

ANUNȚ PUBLIC
*

SC PREGOTERM SA, cu sediul în localitatea Vul
can, Str. M. Viteazu, nr. 45, jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Stație sortare și transfer 
deșeuri”, situat în localitatea Vulcan, Str. A. Iancu, nr. 5, 
jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, 
din Deva, Str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, 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.

! (text maxim 50 de cuvinte)
? ........................... ... !

I I
I I
I I
I •
• •

I Nume...........................................Prenume......................................... !
! Strada.................................................Nr.......Bl............... Sc............ ;
i Ap......Localitatea................................... Județul..............................
! C.I. seria.................nr........................................................................ j
• Eliberat de....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE. Ș

j Semnătura

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


Echipa AS Roma, cu portarul Bogdan Lobonț integralist, s-a calificat în 16-imile de finală 
sj ale Ligii Europa, după ce a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 3-0,formația bulgară 

ȚSKA Sofia.
Sport

Vineri, 18 decembrie 2009

România pierde în fața Germaniei 
și termină pe locul opt la CM
România a fost învinsă astăzi 
de "naționala " Germaniei, în 
ultimul meci de la Campiona
tul Mondial, scor 25-35. 
Această nouă înfrîngere face 
ca "tricolorele" să termine pe 
locul 8 la turneu final din 
China.

România și Germania se întîlniseră de fiecare dată la ultimele trei ediții 
ale Campionatelor Mondiale. în 2003, în Croația, româncele au învins cu 31 - 
23, în 2005 a fost 37-26 tot pentru România, iar în 2007 victoriile' s-au 
împărțit. în grupe a cîștigat România, 32-24, iar în finala mică, Germania și- 
a luat revanșa, 36-35 după prelungiri.

Lobonț, lăudat de presa italiană 
după meciul cu ȚSKA Sofia

Portarul echipei AS Roma, Bogdan Lobonț, a fost lăudat de presa 
italiană după prestația avută în partida pe care formația sa a câștigat-o, mier
curi, în deplasare, cu scorul de. 3-0, în fața bulgarilor de la ȚSKA Sofia.

Site-urile asromalive.com și laroma24.it i-au acordat nota 6,5 
internaționalului român. "în prima repriză a primti aplauze de la antrenorul 
Claudio Rânieri pentru două intervenții reușite. în partea secundă a înghețat 
de frig", a scris asromalive.com.

"Lobonț a răspuns prezent la două ocazii ale gazdelor. Nu a comis 
greșeli și a demonstrat că are reflexe bune", a notat laroma24.it.

Site-ul forzaroma.info l-a notat cu 6 pe portarul român. "în prima sa 
partidă ca titular la Roma, Lobonț a avut două intervențîii foarte bune", a 
scris sursa citată.

Echipa AS Roma, cu portarul Bogdan Lobonț integralist, s,-a calificat 
în 16-imile de finală ale Ligii Europa, după ce a învins, miercuri, în de
plasare, cu scorul de 3-0, formația bulgară ȚSKA Sofia.

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

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

Clasamentul final în grupele Ligii Eurooa
Clasamentul final în grupele Ligii Europa după rezultatele meciurilor disputate miercuri, 

în cadrul etapei a Vl-a.

Grupa D:
1. Sporting Lisabona - 11 puncte
2. Hertha BSC Berlin - 10 puncte
3. SC Heerenveen - 8 puncte
4. FK Ventspils - 3 puncte

Grupa K:
1. PSV Eindhoven - 14 puncte
2. FC Copenhaga - 10 puncte
3. Sparta Praga - 7 puncte
4. CFR Cluj - 3 puncte

Grupa F:
1. Galatasaray - 13 puncte
2. Panathinaikos - 12 puncte
3. Dinamo - 6 puncte
4. Sturm - 4 puncte

Grupa J:
1. Șahtior Donețk - 13 puncte
2. FC Bruges - 11 puncte
3. FC Toulouse - 7 puncte
4. Partizan Belgrad - 3 puncte

Grupa E:
1. AS Roma - 13 puncte
2. Fulham FC - 11 puncte
3. FC Basel - 9 puncte
4. ȚSKA Sofia - 1 puncte

Grupa L:
1. Werder Bremen - 16 puncte
2. Athletic Bilbao - 10 puncte
3. National’ Madeira - 5 puncte
4. Austria Viena - 2 puncte

Renault rămâne în Formula 1, dar vinde 
o parte din echipă

Constructorul francez de automobile Renault a 
anunțat, miercuri, printr-un comunicat, că va continua 
în Formula 1, dar va ceda o parte din acțiunile echipei 
cu sediul la Enstone (Marea Britanie) unui nou 
partener, societatea luxemburgheză Genii Capital.

"Renault a decis să-și respecte angajamentele în

Formula 1, având susținerea unui 
nou partener strategic, Genii Capi
tal, o societate din Luxemburg 
specializată în noi tehnologii, ges
tionarea imaginii și sportul automo
bilistic. Renault va transfera către 
Genii Capital o mare parte din Re
nault Fl Team și cei doi parteneri 
vor asigura împreună managemen
tul echipei", se arată în comunicat' 
citat.

Potrivit acestuia, tranzacția va 
fi finalizată la debutul anului 2010, 
însă oficialii francezi nu au precizat 
ce proporție din echipă va deține 
Genii Capital.

în 2010, echipa își va păstra 
numele, identitatea și caracteristi

cile esențiale, în timp ce uzina de la Viry-Châtillon va 
continua să producă motoare atât pentru Reanult FI 
Team, cât și pentru Red Bull Racing, care și-a prelun
git contractul pentru achziționarea propulsoarelor, 
precizează sursa citată.
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