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Din cuprins

O Coroane pentru martirii din , 
Decembrie ’89 O pag. 3

o Biletele la concertul AC/DC pot 
fl luate în rate

O Bani pentru lucrări 
de alimentare cu apă

© /’«A- 5

Colindul de Crăciun _
pe meleagurile hunedorene P°g- 5

Modurile în care se sărbătorește Crăciunul, adică 
obiceiurile tradiționale românești, diferă de la o comuni
tate la alta; fiecare dintre cei implicați trebuie să cunoască 
rânduiala locului și să poată transmite mai departe obi
ceiurile.
O

fMMHM Poveste de Crăciun

Guvernul PD-L- UDMR
e pregătit să înfrunte criza pag. 5

Reprezentanții UDMR au încredere că actualul Guvern 
va găsi soluții potrivite pentru a scoate România din criză. 
Europarlamentarul hunedorean luliu Winkler crede că anul 
2010 poate să aducă reabilitarea economică a țării, și că 
proiectul de buget propus de Cabinetul Boc este unul viabil.

Ia Sanatoriul Geoagiu

O pag. 7

► pag. 4

LA MULTI ANI!

Prefectul județului Hunedoara 

DORIN OLIVIU GLIGOR

Crăciunul este sărbătoarea 
speranței!

î ii p r e a.j ni a C r a c i ii n ii I ii i. 
sper a ii t a și I ii in i n a nașterii 
Mântuitorului inundă inimile noastre. 
Asta este de fapt Spiritul Sărbătorilor. 
Bucuria, speranța de mai bine, 
bunătatea, pe care le imprtășim cil cei 
<le lângă noi.

Și dacă Crăciunul este o 
sărbătoare a speranței sper ca anul 
2010 sa tie unul al certitudinilor. I n an 
ill.■■■■ sfl fim mai buni, mai înțelepți, 
mal toleranți.

Doresc să urez tuturor 
hunedoreniloi sărbători fericite și un 
an nou cât mai bun!

U'-IZ
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Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

ReteOr zilei
*

Sos pentru 
spaghete 
al pesto

Ingrediente:
Frunze de busuiocjjroaspăt, 

ulei de măsline extra virgin, us
turoi, parmezan ras, muguri de 
pin, sare, piper.

Mod de preparare:
Busuiocul cu uleiul, ustur

oiul, parmezanul ras și mugurii 
de pin se mixează într-un vas 
timp de 5 min., până când pasta 
devine omogenă. «

Se servește cu spaghete.

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

Infantile
Asociația Culturală 

Z.A.M din Hunedoara vă 
invită duminică 27 decem
brie 2009 cu începere de la 
orele 17.30 la Galeriile de 
Artă din Hunedoara la un 
recital de lăută și vihuelă 
în compania maestrului 
Nicolae Szekely.

INTRAREA ESTE LIBERĂ

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântunaim

► DN 7 - DJ 687 Cristur - Hune
doara

► DN 7 Simeria - Spini

► DN 7 Orăștie - Halta Geoagiu

► DN 7 Mintia - Vețel

►DN 7'feței - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Buijuc

► DN 7 Buijuc - Zam

►Uricani pe DN 66A

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 5 6

Petroșani: 2 3

Hunedoara: 5 6

Hațeg: 4 5

Brad: 5 7

Orăștie: 4 6

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 3 4

Petroșani: 0 1

Hunedoara: 3 4

Hațeg: 2 4

Brad: 3 5

Orăștie: 3 4

___________________________________________________ 7 X_________________________________________________________________ 7

► HOROSCOP
Statul acasă iți priește nemaipomenit. Te gândești că vei fi sin

gur? Nici vorbă. Vei primi multe vizite și multe cadouri, unele de
osebit de generoase. Discuțiile vor fi stimulative și se vor axa pe 
teme filosofice și religioase, nu pe trivialități.

Gestionează-ți cu înțelepciune banii. Ești tentat să riști sume im
portante pentru un câștig și mai mare. Se poate ca de data asta 
șansa să fie de partea ta. Faci tot posibilul să-ți termini treaba și 
să lași în urmă ceva foarte bine făcut.

Ai un teribil dor de ducă, ai face orice, numai să nu stai acasă. 
Cheltuiești multă energie la drumuri scurte, dar reușești ca în ace
lași timp să faci destulă treabă, chiar fără să intenționezi neapărat.

Mănâncă mai puțin și respectă orele de somn. Echilibrul tău fizic 
depinde de programul pe care-l ai. Faci alegeri bune când vine 
vorba despre bani. Este bine însă să fii mai puțin impulsiv.

Se anunță o zi plină de întâlniri și ieșiri cu prietenii. Ai dor de 
ducă și nu îți place să stai pe acasă. Unele dintre aceste drumuri 
pot să îți aducă prieteni noi sau te pot pune în contact cu persoane 
pline de farmec, cu care îți face mare plăcere să cochetezi.

Ai foarte multă nevoie de soare și de aer. Fă plimbări în aer liber 
și ai grijă ce mănânci. Aceste eforturi te vor ajuta să eviți unele 
crize de ficat ce pot să apară tocmai acum de sărbători.

Nu prea ești religios din fire, iar credința o verifici îndeosebi cu 
ajutorul metodelor științifice și totuși, anul acesta parcă te simți in
vadat de magicul spirit al Crăciunului. Vei trăi din plin semnifica
ția îmbucurătoare a sărbătorii.

începi să-ți regăsești speranța și să te bucuri de ceea ce-ți oferă 
perspectivele amoroase. Ești senzual și tandru cu partenerul de 
viață. In cazul în care azi te ocupi de afaceri, lucrurile îți vor 
merge excelent. •

Te gândești la sărbătorile de iarnă mai degrabă ca la o povară 
decât ca la o plăcere. Oricum, ai prefera să te lase în pace toată 
lumea, pentru că ești foarte preocupat de probleme legate de deve
nirea ta profesională și, în general, de scopul existenței tale.

Bancurile zilei
Legile lui Murphy
© © ©

Oamenii vor accepta cu mai 
multă ușurință ideea ta dacă le spui 
că primul care a avut-o a fost Benja
min Franklin.

© © © •
Dacă nu poți măsura ieșirile, mă

soară intrările.

© © ©
O caracteristică a acestei ecuații 

este că atunci când numărul oameni
lor de știință este zero, productivita
tea devine infinită.

© © ©
Primele 90% ale proiectului iau 

10% din timp, ultimele 10% iau ce
lelalte 90%.

© © ©

Relațiile cu cei din jur reușesc să te tulbure astăzi, poate și pen
tru că percepi lucrurile într-un mod subiectiv. Ai nevoie de odihnă 
și trebuie mai ales să te detașezi de toate și să privești situația la 
rece.

Planeta Venus protejează cuplurile. Atmosfera este una caldă. T” 
simți în formă bună din punct de vedere psihic, iar performanțele 
tale sexuale sunt surprinzătoare. Se poate să ai parte de revelații 
afective și fizice.

Este o zi bună ca să duci la capăt un proiect de anvergură. în
cearcă să nu fii prea exigent cu cei cu care colaborezi. Ești inspirat 
azi și te pricepi la tot ce are legătură cu banii.

Oamenilor de știință care disprețu
iesc constrângerile cercetării organizate 
le place să spună că un adevărat cerce
tător nu are nevoie decîâ de un creion, 
o foaie de hârtie și un creier. Dar ei 
spun asta la recepții academice, nu la 
alocări de bugete.

© © ©
Dacă vrei să faci un produs îmbu

nătățit, trebuie să fii deja angajat în pro
ducerea unuia inferior.

© © ©

A fura idei de la cineva este plagiat. 
A le fura de la mai mulți este cercetare.

© © ©
Cele mai interesante rezultate știin

țifice se obțin o singură dată.

© © ©
Atîta timp cât teoremele matema

tice sunt legate de realitate, nu sunt si
gure; atâta timp cât sunt sigure, nu sunt 
legate de realitate.

© © ©
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O veste de acasă sau prezența unui chip cunoscut înseamnă enorm pentru cineva 
care este obligat să urmeze un tratament îndelungat. Boala e un adversar greu de 
învins, un adversar care lasă urme adânci.

Poveste de Crăciun la Sanatoriul Geoagiu
a sanatoriul de Pneumofizio- 
•gie din Geoagiu vine Crăciu- 
uL Atmosfera de sărbătoare 
» simte încă de la intrareirpe 
oarta principală a spitalului 
razii acoperiți cu zăpadă, 
erul tare de munte, doi Moși 
' un om de zăpadă te fac să îți 
duci aminte că peste câteva 
le e sărbătoarea Crăciunului 

: chiar dacă ești bolnav poți să 
’ bucuri Holurile largi și ră- 
oroase ale clădiri răsună de 
dinde picurând puțină lu- 
lină în ochii triști ai bolnavi- 
>r de la Sanatoriu.

Conducerea spitalului s-a gândit la 
îferința celor „condamnați” să își pe- 
eacă sărbătorile departe de casă și de 
;i dragi și a conceput un program spe- 
al pentru ei de sărbători. „în sălile de 

au fost împodobiți brazi, iar me- 
iui de Crăciun va fi unul deosebit, cu 
acate specifice acestei perioade. în 
:ara de Crăciun și de Anul Nou bol- 
ivii vor putea urmări la televizor pro- 
■amul TV. Toți încercăm în această 
îrioadă să facem ceva pentru ca bol- 
ivii să simtă bucuria acestor zile mag
e”, spune Janel Frențoni, managerul 
inatoriului.

Bolnavii de la Sana
toriul Geoagiu aș
teaptă Crăciunul

Deși nu a trecut decât o lună și 
jumătate de la schimbarea conducerii 
instituției, planurile pentru anul viitor 
sunt multe și vizează schimbări pe mai 
multe planuri și, în măsura în care s-a 
putut, unele proiecte au început să 
prindă viață. La Sanatoriu sunt internați 
oameni cu diferite afecțiuni. Cei mai 
mulți dintre ei nu vor merge acasă de 
Crăciun pentru a fi alături de cei dragi 
fiindcă trebuie să se țină de tratamentul 
prescris de medici. Dorul de casă și de 
familie și lupta cu boala fac ca ochii lor 
să fie mai mereu triști, iar vocea 
tremurîndă. La întrebarea „Mergeți 
acasă de Crăciun?” ei răspunsul cu un 
NU scurt. Un NU care cântărește greu, 

atât de greu încât mai toți lăcrimează și 
nu mai spun nimic. Alții sunt mai opti
miști și au înțeles că pot întâlni spiritul 
Crăciunului oriunde. Cei mai mulți și- 
ar dori să simtă căldura și bucuria de a 

’ fi acasă. Acum „acasă” e doar un loc 
pasager, de trecere vremelnică între 
două internări... Mulți dintre prietenii 
de altădată au fost înlocuiți involuntar 
de colegii de salon, care din păcate mor 
uneori chiar sub privirea lor. Toți au 
suferințe comune și dorințe comune. 
Vizita unui apropiat este cel mai de preț 
cadou. O veste de acasă sau prezența 
unui chip cunoscut înseamnă enorm 
pentru cineva care este obligat să 
urmeze un tratament îndelungat. Boala 
e un adversar greu de învins, un adver
sar care lasă urme adânci. Bolnavul 
ajunge să nu se mai regăsească pe sine.

Există doar două opțiuni: lupți sau 
mori. Uneori nici măcar lupta cu boala 
nu mai ajută prea mult și atunci sper
anțele se ghemuiesc în așteptarea unei 
minuni. în seara de Crăciun minunile 
sunt mult mai aproape de muritori. 
Poate de aceea seara de Crăciun e mag

ică la Sanatoriul de la Geoagiu, acolo 
unde bolnavii cred mai mult decât prin 
alte locuri că un înger le va aduce și lor 
vestea bună...

Andreea Demian

Coroane pentru martirii din Decembrie ’89
Reprezentanții revoluțio
narilor hunedoreni și ai 
autorităților publice din 
județ au depus ieri co
roane la monumentul 
Eroilor Martiri din Piața 
I. C. Brătianu din Deva și 
la Monumentul Eroilor 
din Centrul Civic al muni
cipiului Hunedoara.

Manifestările au avut loc 
cu ocazia împlinirii 20 de ani 
de la Revoluția din decembrie
1989. Acțiunea de la Deva a începând cu prefectul Dorin Gligor. La finalul mani-
început la ora 10, iar cea de la Hunedoara la ora 11. festării a defilat Garda de Onoare.
După intonarea imnului de stat a fost oficiată o slujbă
religioasă în memoria martirilor. Au luat cuvântul Elena Matieș Iancău
mai mulți reprezentanți ai autorităților hunedorene,fSfanțulZilei

Sfinții 10 Mucenici din Creta
9

Ținând Decie sceptrul împărăției Romei, a pus 
în insula Creta pe un ighemon, asemenea cu dânsul la 
nume și la obicei, căci se asemăna împăratului său cu 
asprimea, cu tirania și cu prigoana creștinilor. Acesta 
a poruncit să caute spre a munci pe toți cetce cred în 
Hristos. Deci, se aduceau la dânsul cei tari în credință, 
pe care, după multe ispitiri și munci, cu felurite morți 
îi pierdea. în acea vreme o ceată, în număr de zece 
bărbați aleși, a fost prinsă și adusă la cel ce-i căznea. 
Aceștia erau cu neamul din diferite cetăți: Teodul, Sa- 
tornic, Evpor, Ghelasie și Evnichian erau din cetatea 
Gortiniei; Zotic din Hios, Pompie și Agatopul din Epi- 
nia, Vasilid din Chidonia și Evarest din lracleea. Toți 
se sărguiau a merge către cetatea din cer. Aceștia, 
stând înaintea muncitorului, au răspuns cu mult curaj 
și au arătat multă bărbăție. Bătuți fiind, munciți, târâfi 
pe pământ, cu pietre uciși, batjocoriți, scuipați și tot 
felul de batjocuri răbdând treizeci de zile. Iar în do

uăzeci și trei ale lunii decembrie, pregătindu-se zi de 
judecată și șezând ighemonul în divan, s-au adus răb
dătorii de chinuri la întrebarea cea mai de pe urmă, 
fiind plini dp îndrăzneală și de suflet. Ighemonul se în
drăcea cu iuțimea și cu nebunia, sârguitor fiind spre 
a-i tortura, ca să-i omoare cumplit, însă aceștia erau 
gata a răbda pânăla suflarea din urmă. Iar ighemonul 
se întărâta, apoi se mânia și ppporul, repezindu-se ca 
să apuce pe mucenici, pe care i-ar fi rupt cu mâinile 
de nu i-ar fi oprit Decie. Poruncind să fie tăcere, gân
dea ce fel de moarte mai cumplită să le dea. Apoi în
dată, după porunca ighemonului, mâinile muncitorilor 
au răpit pe sfinți, spre a le da diferite chinuri, unora 
unele, iar altora altele. însă cruzimea și mărimea du
rerilor erau pentru toți asemenea. Pentru că unii dintr- 
înșii erau spânzurați și cu unghii de fier strujiți, vinele 
li se rupeau și carnea le cădea la pământ, iar alții cu 
pietre și cu pari ascuțiți erau răniți pe coaste până la 

oase. Alții cu plumb fiind bătuți, li se dezlegau înche
ieturile, li se sfărâmau și se rupeau oasele, iar alții 
într-alt chip erau schingiuiți, încât nu poate urechea 
să audă de acele munci cumplite. Căci, precum celor 
ce sunt miloși le este nesuferit a privi la acelea, dar 
attzindu-le, numărându-le este și mai greu. Insă mu
cenicii, unele ca acestea primindu-le cu mare înles
nire, cu mulțumire, le răbdau cu bărbăție, încât păreau 
că se mâhnesc pentru lipsa unor munci mai mari. Deci 
toți alergau la dânșii, ca spre un lucru nou și de mi
rare, adică și necredincioșii și credincioșii. însă cei 
care păzeau credința în taină, alergau să se minuneze 
de bărbăția pătimitorilor și singuri să se întărească în 
credință, iar necredincioșii ca să-și bată joc de răb
darea sfinților și să se bucure de rănile lor, uitându-se 
la muncile cele cumplite. Drept aceea, nu numai că 
nici unul nu era mișcat spre milostivire, ci mai vârtos 
spre cruzime îndemnându-l și pe ighemon și pe mun
citori. Astfel invitau aceștia pe ighemon, iar el porun
cea și muncitorii săvârșeau ceea ce li se poruncea. 
Dacă a văzut că toate muncile nu se bagă îrtseamă de 

sfinții mucenici, Decie, deznădăjduind, i-a condamnat 
la moarte. Deci sfinții erau duși spre ucidere de sabie, 
la un loc puțin mai departe de cetatea A Ionium. Către 
acest loc grabindu-se răbdătorii de chinuri au arătat 
un lucru nou: căci în toata alergarea muceniciei, fiind 
cu un suflet și cu un cuget, se grăbeau care dintr-înșii 
să ia primul cununa muceniciei. Dar aceasta ceartă a 
potolit-o, Teodul, fiind unul din acea dumnezeiască 
ceată, zicând că acela va fi mai întâi dintre dânșii, 
care își va da capul sub sabie mai pe urmă decât toți, 
pentru că văzând tăierea celorlalți și moartea, nu se 
va înfricoșa și nici -nu va arăta vreo mâhnire sau 
schimbare a feții. Atunci cu adevărat mai ales se va 
arăta minunat nevoitor și biruitor.

Plăcând tuturor acest cuvânt al lui Teodul, au 
adus mai întâi cântare lui Dumnezeu. Astfel, rugăndu- 
se fiecare dintr-înșii, li se tăia sfântul și purtătorul de 
biruință cap, iar sufletele lor se înălțau cu bucurie 
către Hristos Dumnezeu. După tăierea sfinților, du- 
cându-se gealații, unii cunoscuți au rămas să adune 
trupurile lor și le-au îngropat cu cinste.
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„In toate secțiile spitalului este necesară reînnoirea echipamentelor medicale. Lista cu apara
tura necesară unității medicale a fost întocmită și sperăm ca la începutul anului viitor să fie 
demarate procedurile de achiziție” Bende Barna

Noutate pentru numismați

Hoțul 
din Simeria 
e în beciul 
poliției

Prezumtivul autor a mai 
multor furturi calificate care-au 
fost comise în perioada aprilie- 
septembrie a fost arestat de 
polițiștii orașului Simeria. 
Polițiștii au stabilit că suspectul a 
furat mai multe bunuri și valori 
din diferite societăți comerciale 
și auto, rezultând un prejudiciu 
aproximativ de 5.000 lei. Ca ur
mare a probatoriului administrat, 
polițiștii l-au reținut pe Ovidiu 
O., de 22 de ani, din Simeria, re
cidivist, pe baza ordonanței de 
reținere. Prin urmare a fost 
prezentat Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Deva cu propunere 
de arestare preventivă. Instanța a 
emis mandat de arestare 
preventivă pentru o perioadă de 
29 de zile. Ovidiu O. se află în
chis la Centrul de reținere și 
arestare preventivă al IPJ Hune
doara. Polițiștii continuă 
cercetările pentru a proba în
treaga activitate infracțională a 
suspectului.

O bătrână a fost 
accidentată grav

O femeie de 82 de ani a fost 
accidentată grav, ieri, în jurul orei 
13, în urma unui accident rutier, 
care a avut loc pe DN 66 în local- 
itatea,Bretea Strei. Ajunși la locul 
accidentului, polițiștii au con
statat că victima accidentului este 
Maria B., din localitatea Bretea 
Română. Aceasta s-a angajat în 
traversare drumului prin loc ne
marcat și fără să se asigure, mo
ment în care a fost lovită de 
autoturismul condus de Mirela 
K., în vârstă de 24 de ani, din 
municipiul Hunedoara. Autotur
ismul se deplasa pe direcția 
Hațeg — Călan. Bătrâna a fost 
transportată de urgență la spital, 
în stare gravă.

Brazi confiscați
în urmă cu două zile 

polițiștii Biroului de Combatere 
a Delictelor Silvice din cadrul IPJ 
Hunedoara, împreună cu inspec
tori din cadrul Direcției Silvice, 
l-au găsit în zona Pieței Agroali- 
mentare din Deva pe Marius V., 
de 23 de ani, din comuna Vidra, 
jud. Alba, care avea expuși spre 
comercializare 50 de pomi de 
iarnă. Omul nu avea documente 
legale de proveniență. Tânărul a 
fost sancționat contravențional, 
iar brazii au fost confiscați, ur
mând ca reprezentanții Direcției 
Silvice să îi valorifice.

Maria Bulz

Bancă Națională a României 
(BNR) anunță punerea în circulație, în 
scop numismatic, a unei monede dedi
cate aniversării a 300 de ani de la 
nașterea episcopului Petru Pavel Aron. 
Petru Pavel Aron (1709 - 1764) a fost 
episcop al Bisericii Greco - Catolice 
din Transilvania între anii 1752-1764. 
în anul 1754, episcopul Petru Pavel 
Aron a deschis la Blaj prima școală 
elementară cu predare în limba română, 
urmată de alte 53 de școli românești în
temeiate în protopopiatele 
transilvănene. Tot hai Petru Pavel Aron 
i se datorează înființarea tipografiei 
diecezane de la Blaj și o traducere 
românească a Bibliei. începând cu data 
de 16 decembrie 2009 BNR a pus în 
circulație o monedă aniversară din 
argint cu o valoare nominală de 10 lei. 
Moneda are un diametru de 37 mm, 
greutatea de 31,103 g, margine zimțată 
și este confecționată din argint cu un

titlu, de 9990/00. Pe avers este 
reprezentată Catedrala Sf. Treime din 
Blaj, flancată de clădirile seminarului 
teologic și școlii "de obște", înființată 
de Petru Pavel Aron, inscripția "RO
MANIA", valoarea nominală 10 LEI, 
stema României și anul de emisiune 
2009, iar în partea de jos, o imagine de 
epocă reprezentând un profesor care se 
adresează unui grup de elevi. Pe revers 
figurează portretul episcopului Petru 
Pavel Aron, blazonul acestuia și 
inscripțiile "1709" și "1764", iar în 
stânga, inscripția în arc de cerc 
"PETRU PAVEL ARON".

Monedele sunt puse în circulație 
prin sucursalele București, Cluj, Iași și 
Timiș ale BNR. Prețul de vânzare al 
unei monede este de 180 lei, fără TVA, 
iar în preț nu este inclusă contraval
oarea cutiei de prezentare.

Cătălin Rișcuța

Nou plafon al sumelor 
nerambursabile acordate pentru 
micro-proiecte în zonele miniere

Prin Hotărârea 1060 din 2005 guvernul a aprobat Schema de granturi 
mici (SGM) pentru implementarea de micro-proiecte care să îmbunătățească 
condițiile de viață în special pentru grupurile dezavantajate din localitățile 
miniere. Potrivit actului legislativ Agenția Națională pentru Dezvoltarea 
Zonelor Miniere (ANDZM) acordă sume de bani nerambursabile (granturi) 
pentru finanțarea de micro-proiecte care să contribuie la îmbunătățirea 
condițiilor de viață, în special pentru grupurile dezavantajate reprezentând 
grupuri de cetățeni cu capacitate redusă de adaptare la schimbările economice 
și sociale generate de restructurarea sectorului minier, cum ar fi: femei, tineri, 
copii sau bătrâni și să conducă la creșterea capitalului social în rândul 
comunităților miniere. Valoarea maximă a acestor granturi se ridica până în 
prezent la 20.000 lei, dar printr-un act normativ recent, respectiv prin 
Hotărârea 1556 din 09.12.2009, guvernul a ridicat plafonul acestor finanțări 
nerambursabile la 60.000 lei. •

Cătălin Rișcuța

Finanțare pentru Spitalul 
Municipal din Hunedoara

Spitalul Municipal din Hunedoara va achiziționa în cursul anului viitor 
aparatură medicală nouă. „în toate secțiile spitalului este necesară reînnoirea 
echipamentelor medicale. Lista cu aparatura necesară unității medicale a fost 
întocmită și sperăm ca la începutul anului viitor să fie demarate procedurile 
de achiziție”, a precizat Bende Bama, managerul Spitalului Municipal „Doc
tor Alexandru Simionescu”. Cumpărarea echipamentelor necesare va fi 
posibilă în condițiile în care, Consiliul Local Hunedoara a aprobat finanțarea 
pentru echipamentele necesare, prin licitație publică. Suma necesară 
cumpărării aparaturii medicale se ridică la suma de patru milioane de euro.

Maria Bulz

Amenzi și dosare penale 
pentru infracțiuni silvice

Polițiștii Serviciului de Ordine 
Publică din cadrul IPJ Hunedoara au 
efectuat 109 acțiuni și controale 
privind circulația materialului lem
nos, în special transportul brazilor de 
Crăciun. în numai șapte zile polițiștii 
au întocmit patru dosare penale pen
tru comiterea de infracțiuni silvice: 
tăieri ilegale și sustrageri de material 
lemnos. De asemenea, polițiștii au 
aplicat 27 de sancțiuni 
contravenționale în valoare de 6.380

lei pentru lipsa actelor de proveniență 
și au confiscat 175 de pomi de 
Crăciun. în zilele următoare, polițiștii 
hunedoreni vor intensifica con
troalele în piețele din județ pentru a 
preveni și combate eventualele 
încălcări ale legii privind comer
cializarea brazilor de Crăciun, a 
petardelor și artificiilor, precum și a 
fructelor de sezon.

Maria Bulz

ANUNȚ PUBLIC
9

SC PROSERV SA, cu sediul în localitatea Hunedoara, Str. Piața 
Iancu de Hunedoara, nr. 1, jud. Hunedoara, anunță^epunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Centru re
cuperarea materialelor reciclabile sortate”, situat în localitatea Hune
doara, Str. Piața Iancu de Hunedoara, nr. 1, 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.

Mesajul de Crăciun 
al șefului IPJ Hunedoara

în prag de sărbători, cu pacea, lumina și căldura în suflet, vă urez în nu
mele polițiștilor hunedoreni și al meu personal, să aveți parte de zile min
unate, de un Crăciun îmbelșugat și de un an mai bogat în împliniri, mai înalt 

în aspirații și plin de succese.
Sărbătoarea Crăciunului să 

vă găsească Ia ceas de bucurie 
alături cei dragi.

Vă doresc tot binele, gân
durile curate să vă însoțească 
pretutindeni, fericirea și succe
sul să vă fie mereu alături!

CRĂCIUN FERICIT! 
Comisar Șef de Poliție 
Dumitru Liviu Gabriel
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Obiceiurile sătenilor din zona Geoagiului se evidențiază prin jocul vijelios 
al „călușarilor”. Acest dans este specific sărbătorilor iernii și se joacă de 
un grup format din minim cinci bărbați.

Colindul de Crăciun pe meleagurile hunedorene

Modurile în care se sărbăto- 
ef^ Crăciunul, adică obiceiu- 
ile tradiționale românești, 
liferă de la o comunitate la 
ilta; fiecare dintre cei impli- 
•ați trebuie să cunoască rân- 
f 'ala locului și să poată 
runsmite mai departe obiceiu- 
ile. Pe lângă aspectul religios, 
■olindatului mai are și rolul de

Pițărăii...

în unele localități hunedorene, 
colindătorii se adună la o casă în capă
tul satului, la biserică sau la școală, încă 
de la primele ore ale dimineații de Ajun 
a Crăciunului, pentru a repeta colin
dele, pornind mai apoi prin sat, din 
poarta în poartă să vestească Nașterea 
Domnului. Pițărăii colindă în curte, în 

tâmaț sau la fereastră, evitând să intre 
în case. Cântările și urâturile le fac pe 
gazde să îi răsplătescă pe micuți cu 
mere, ceva bănuți, nuci, fructe uscate și 
câte un colăcel. Darurile primite de la 
gazde sunt cărate cu săcuiul de o per
soană adultă care îi însoțește pe copii, 
în deplasarea lor de la o casă la alta, 
colindeții se laudă cu darurile primite, 
bat dubele, zdănănesc clopoțeii și cer 
alți colăcei.

„Dă-mi și mie un pițărălu’ 
C-am o vacă și-un vițălu’ 
Și-o purcică cu-n purcelu’ ”.

Colindele laice

în alte sate, în seara de ajun, fe
ciorii, bărbații, femeile și fetele se con
stituie în cete de colindători, pregătesc 
dubele și se împărt în ceate. Conducă
torul cetei, vătaful și cărăușul pornesc 
colinda cu încuvințarea primarului, 
fiind primul om căruia i se vestește prin 
cânt Nașterea Domnului. De la acest 
obicei pleacă și colinda birăului, a 
vânătorului, fetei, plugarului etc.. Col
indele laice care nu vor fi cântate oa

menilor bisericii, acestea fiind doar 
pentru muritorii de rând. Gospodarii 
care nu primesc colindătorii sunt 
„pedepsiți” de cete, datorită strigărilor 
aducătoare de ghinion.

„Dacă nu ne descuieți,
Pe pereți crească bureți,
Iar în vatra focului, rădăcina socu

lui,
Să ai pagubă în toate, fetele 

nemăritate
Și feciorii neînsurați,
Dacă nu ne descuiați.”

Dansul călușarilor

Obiceiurile sătenilor din zona 
Geoagiului se evidențiază prin jocul vi
jelios al „călușarilor”. Acest dans este 
specific sărbătorilor iernii și se joacă de 
un grup format din minim cinci bărbați. 
Pentru a realiza corect „Călușarul”, 
vătaful se îngrijește de tineri, să se 
adune în postul Crăciunului pentru a 
repeta jocul. în prima zi a Crăciunului, 
călușarii pornesc pe la curțile oame
nilor să joace dansul aducător de noroc, 
belșug și bunăstare. Pentru ca binele să

fie cu gospodarii care au acceptat dan
sul călușarilor, tinerii dansatori colindă 
și fac urări de sărbători, în schimbul 
unui daruri. Nucile, merele, țuica, jam
bonul sau colacii căpătați de la gazde 
vor fi de folos petrecerii de Anul Nou, 
pe care călușarii trebuie să o organizeze 
pentru tinerii satului.

Georgiana Giurgiu

‘ombatere a forțelor malefice, 
le apreciere a unor rezultate 
tune, de critică a năravurilor, 
i lenei, lăcomiei, dar și vesti
ca unui nou început, fiecare 
•olindă fiind o urare indirectă 
•ătre gazde.

Pe meleagurile Hunedoarei obi- 
:eiurile sărbătorilor de iarnă sunt foarte 
liversificate, datorită oamenilor veniți 
lin toate regiunile țării. Legea colindat- 
tlui are aici un plus de culoare și un 

’ec aparte, care impresionează orice 
u_.ior de tradiție. Aici, colindatul ține 
lin seara de Ajun până a treia zi de Cră- 
:iun. Darurile adunate în zilele de col- 
ndă sunt împărțite la petrecerea de 
ncheiere numită „pomana dubii”, unde 
larticipă cetele și invitații.
■■■■■■BEZIZZZZ

Guvernul PD-L - UDMR e pregătit

Bani pentru lucrări de alimentare cu apă

să înfrunte criza
Reprezentanții UDMR au 
ncredere că actualul Gu
vern va găsi soluții potri
vite pentru a scoate 
România din criză. Euro- 
mrlamentarul hunedo- 
•ean Iuliu Winkler crede 
ă anul 2010 poate să 
ulucă reabilitarea econo- 
nică a țării și că proiec- 
ul de buget propus de 
Tabinetul Boc este unul 
’iabiL

“Cred că anul care urmează 
za aduce o creștere economică 
le 1,3 procente și poate să re- 
lucă deficitul economic până la 
rragul de 5,6 la sută”, este de 
jărere Iuliu Winkler. La nivelul 
udețului Hunedoara udemeriștii 
:red că se va vedea o evoluție 
iconomică în a doua jumătate a 
inului 2010.

Schimbări 
la conducerea 
unor instituții

Referitor la viitorul coal
iției PD-L - UDMR, liderii 
maghiari din județ sunt optimiști 
“UDMR poate să fie un partener 
politic pentru orice formațiune 
politică din România, iar cei 
care ne critică, uită că ne critică 
din prisma propriilor interese. în 
acest moment am ales să intrăm 
la guvernare în această coaliție 
nu pentru funcțiile pe care le 
putem obține, ci pentru că avem 
puncte de guvernare comune”, 
spune europarlamentarul Iuliu 
Winkler. Cât despre oamenii din 
UDMR care urmează să ocupe 
anumite funcții de conducere în 
instituțiile publice hunedorene, 
udemeriștii păstrează încă 
tăcerea. “Nu vreau încă să dau

nici o listă. Nici de nume de per
soane, nici de instituții. Dar 
vrem să venim cu specialiști, 
care au portofolii viabile și care 
pot să lucreze pentru hunedoreni 
atât de la București, cât și aici, 
în cadrul anumitor instituții din 
județ”, explică Iuliu Winkler.

Elena Matieș Iancău

Prin Hotărârea 1517 din 
2 decembrie 2009 Guver
nul a aprobat finanțarea 
subprogramelor și a 
obiectivelor de investiții 
aferente programelor 
multianuale prioritare de 
mediu și gospodărire a 
apelor care se vor exe
cuta în perioada 2009- 
2013.

„S-a aprobat suma de 2,5 
milioane de euro pentru fi
nanțarea lucrărilor de infrastruc
tură din comună. La anul vom 
face achiziția publică a lu
crărilor, iar proiectul se va 
derula până în 2013”, a declarat 
Mihai Todoni, primarul 
Sarmizegetusei. Alături de 
proiectul de la Sarmizegetusa, în 
județ mai sunt alte 15 proiecte 
asemănătoare finanțate din fon
duri guvernamentale.

a * h '

Tuturor angajaților 
și colaboratorilor noștri 

j le urăm
..Sărbători fericite"
șl un An Nou 
cu împliniri și sănătate! S

Conducerea
S C. AB Systems Impex S ^ra;

Sunt finanțate lucrări la: 
Alimentarea cu apă a satelor 
Bacea, Sârbi, canalizare mena
jeră în localitățile Bacea, Sârbi, 
Brâznic, Săcămaș, comuna Ilia; 
Alimentare cu apă și canalizare 
în sistem centralizat în satul Sil- 
vașu de Sus, orașul Hațeg; 
Rețea de canalizare în zona tur
istică Pasul Vulcan, orașul Vul
can; Alimentare cu apă în satul 
Ponor și extindere rețea de 
canalizare și apă în satul Galați, 
comuna Pui; Alimentare cu apă 
și canalizare menajeră pentru lo
calitatea Valea Lupului, comuna 
Baru; Alimentare cu apă în sis
tem centralizat și sistem de 
colectare și evacuare ape uzate 
în localitatea Dobra, comuna 
Dobra; Alimentare cu apă și 
canalizare menajeră în local
itățile Păucinești și Zeicani, co
muna Sarmizegetusa;
Canalizare menajeră și stație de 
epurare a apelor uzate menajere 
pentru satul Mintia, comuna 

Vețel; Alimentare cu apă, 
canalizarea apelor menajere și 
epurarea acestora pentru local
itățile Vadu, Barăștii-Hațegului, 
Săcel, Sânpetru, comuna Sân- 
tămăria-Orlea; Regularizare 
Canalul Morii - Orăștie, mu
nicipiul Orăștie; Construirea sis
temului de alimentare cu apă, 
canalizare și stație de epurare în 
satul Bozeș, oraș Geoagiu; Ali
mentare cu apă în localitățile 
Spini și Râpaș, comuna Turdaș; 
Canalizare menajeră în local
itățile Suseni și Râu de Mori, 
comuna Râu de Mori; Ali
mentare cu apă a satelor Vața de 
Jos, Brotuna, Prihodiște, 
Tătărăștii de Criș și Vața de Sus, 
comuna Vața de Jos; Alimenta
rea cu apă a satului Bătrâna, co
muna Bătrână; Realizare 
canalizare și stații de epurare în 
satele Batiz și Strei, orașul 
Calan

Cătălin Rișcuța
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PxCHE J SERX IC II C L C AZARE 3 NOPȚI
/intrare 30.1 2.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
MASA I E<1 IX X Dl REVELION
si CINĂ FESJIX X ÎN 01.01.2010
(acces gratuit la piscina și sauna interioară)

PREȚ 600 ron pers

IPAC HEI SERVICII REX ELION - fără cazare
Include NI XSA FES IIX X DE REX ELION

si C IN x FESI IX X ÎN 01.01.2010 PREȚ 200 ron / pers
‘ îfcj r> "* '9 t

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

Xntrenul este asigurat | 
de orchestră de muzică 

și soliști vocali.

TRECEREA ÎN NOL L XN 
XX FI XIARC XTĂ 
CI UN FRLMOS 

FOC DE XRTIFICII

Prm-jrul Mumdptufin Orăfbe, 
Aiexandm MUNTEANU

Safx u." esi»; uealîuik*

r se
Să nu ortârr ei -sax ne-a mvjtat ce ■njemrJ
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La concertulAC/DC, valoarea uimi voucher la categoria .Normal Circle este de 64,2 lei, iar la Gohlen 
Circle de 131 lei. Primul voucher (denumit NI pentru Normal Circle, respectiv (11 pentru Gohlen Circle) 
s-a pus in vânzare luni, 21 decembrie, și poate fi cumpărat numai până in data de 10 februarie (inclusiv) 
41 doilea voucher ( N2. respectiv G2) este disponibil doar in perioada 11 februarie - 10 aprilie.

Filmul ’’Polițist, adjectiv” a câștigat trofeul
Festivalului ”On Wheels”
Filmul ''Polițist, adjectiv", 
ÎHfjregia lui Corneliu Po- 
rumboiu, a câștigat trofeul 
celei de-a XV-a ediții a 
Festivalului "On Wheels" 
de la Artvin (Turcia), eve
niment desfășurat în pe
rioada 11-17 decembrie, 
după cum informează In
stitutul Cultural Român de 
la Istanbul.

O Dintre cele zece filme din 
zece țări aflate în competiție, tro
feul Taurul de Aur a fost câștigat 
în acest an de către producția ro
mânească regizată de Corneliu 
P^rumboiu. Filmul "Polițist, ad- 
i tiv" a primit și Premiul Aso

ciației Criticilor de Film Turci. 
Taurul de argint a fost câștigat de 
filmul "Iki dil bir bavul" (On the 
way to school), regizat de Orhan 
Eskikoz și Ozgur Dogan.

Juriul festivalului a fost 
compus din actrița egipteană 
Basma Ahmed Hassan, criticul 
de film israelian Edna Făinaru, 
regizorul olandez Ineke Smits, 
criticul american de film Jay 
Weissberg și regizorul turc Reha 
Erdem.

Juriul a ales "Polițist, ad
jectiv" ca fiind cel mai bun film, 
afirmând că "pentru a-și trans
mite mesajul, filmul combină 
puterea cinematografică și ver
bală a limbajului cu o inteligență 
subtilă", decernându-i marele

trofeu, în valoare de 10.000 de 
euro.

Totodată, criticii de film 
turci și-au motivat alegerea peli
culei românești prin faptul că fil
mul "dărâmă convențiile genului 
de film polițist prin opoziția cu 
logica neclintită și inflexibilă a 
birocrației și injustețea unui stat 
polițienesc, prezentând o expe
riență vizuală în care răsplata 
este văzută la final".

Ceremonia de premiere a 
Festivalului On Wheels a avut 
loc pe 16 decembrie la Artvin, 
evenimentul fiind organizat de 
către Asociația de Cinema An
kara cu sprijinul Ministerului 
Culturii și Turismului din Turcia.

peiiîisi 
adjectiv
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Vladimir Putin vrea să revină în echipa
națională de judo
Deținător al centurii negre, liderul 
rus Vladimir Putin s-a oferit să 
intre în echipa națională de judo 
după ce și-a prezentat cunoștințele 
actualilor reprezentanți ai Rusiei

Premierul în vârstă de 57 de ani a tăcut 
propunerea în cadrul unei ședințe speciale 
de antrenament difuzată de televiziunea de 

adăugând astfel o nouă tușă la imaginea 
sa de "macho Putin, despre care încă se 
spune că este actualul conducător al Rusiei, 
și-a etalat forța în lupte cu membrii echipei 
naționale, reușind să pună la podea tineri 
care aveau jumătate din vârsta sa și chiar pe 
antrenorul Ezio Gamba, medaliat olimpic cu

Apoi, la o cană de ceai cu prăjituri, 
Putin a prins curaj să facă și propunerea: 
"Dacă aveți nevoie de ajutor direct, mă 
puteți include în echipă," i-a spus acesta 
antrenorului, un italian care a obținut 
medalia olimpică la Jocurile Olimpice de 
la Moscova, 1980 .

Putin,care și-a cultivat o imagine de 
"erou de acțiune" în timpul președinției 
sale de opt ani, încă este adulat de presa 
de stat, în pofida faptului că a predat 
președinția lui Dmitri Medvedev.

De când a devenit premier, Putin a al
imentat speculațiile că ar putea reveni'la 
Kremlin și și-a etalat forța la o partidă de 
călărie la bustul gol în Siberia sau atunci 
când a tranchilizat un tigru siberian.

aur.

Biletele la concertul AC/DC pot fi luate în rate-
în premieră românii vor putea achiziționa biletele la concertul 

AC/DC în două rate egale ca valoare, reprezentate de două 
vouchere. Acestea asigură accesul la concert doar împreună. Cate
goriile de bilete care pot fi achiziționate sub forma de vouchere sunt 
Normal Circle și Golden Circle, potrivit metalhead.ro.

Valoarea unui voucher la categoria Normal Circle este de 64,2 
lei, iar la Golden Circle de 134 lei. Primul voucher (denumit NI

pentru Normal Circle, respectiv G1 pentru Golden Circle) s-a pus 
în vânzare luni, 21 decembrie, și poate fi cumpărat numai până în 
data de 10 februarie (inclusiv). Al doilea voucher (N2, respectiv G2) 
este disponibil doar în perioada 11 februarie - 10 aprilie.

Accesul la concert nu se poate face decât cu cele două vouchere 
(la fiecare categorie). Un singur voucher nu are valoare de sine 
stătătoare, au anunțat Eventim, organizatorii evenimentului.

Vinde din stoc agregate de balastiera 
în cantități foarte mari HI SILVA>

■■■ ■ LEMNTEX
H| produce șl comercializeazăIU I flH tâmplărle din lemn triplu stratificat 

uși șl ferestre de cea mai buni calitate, 
parchet din lemn de fag,

S C SILVA LEMNTEX S.R.L.
sat Chimindia, nr.l21D, comuna Hărău,

' I tel/fax: 0354/S01021/22, e-mail: silva(ă)smart.ro

metalhead.ro
smart.ro


Rata șomajului la nivel național a crescut în noiembrie cu 0,4 puncte procentuale
față de luna anterioară, la 7,5%, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocupa
rea Forței de Muncă.
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Contribuția către pensiile private obligatorii va crește cu 2,5 %
Contribuția virată către fondurile de 

pensii private obligatorii (Pilonul II) va 
crește cu 0,5 puncte procentuale, la 
2,5% din venitul brut al fiecărui parti
cipant la sistem, începând cu colectarea 
din ianuarie 2010, dar sub nivelul sta
bilit în legislație pentru anul viitor, de 
3%.

Noua cotă aferentă fondurilor de pensii 
administrate privat va fi aplicată începând cu 
veniturile corespunzătoare lunii ianuarie 
2010, conform proiectul bugetului asig
urărilor sociale de stat pentru 2010.

Potrivit legislației, contribuția virată către 
fondurile de pensii private trebuie să crească

de la 2% la 6%, în termen de opt ani.
Cota aferentă pensiei private este inclusă 

în contribuția totală de 10,5% din venitul brut 
pentru asigurările sociale pe care o plătește 
fiecare angajat.

în anul 2009, contribuția la Pilonul II tre
buia să fie majorată de la 2% la 2,5%, dar 
suma necesară acestei operațiuni nu a fost 
prevăzută în bugetul de stat, iar cota a fost 
menținută la 2%.

Conform calendarului, pentru 2010 con
tribuția trebuia să fie de 3% din venitul brut 
Autoritățile au declarat recent că, în următorii 
ani, creșterea acestui procent va trebui accel
erată și chiar să depășească limita de 6%.

Rata șomajului va scădea cu 0,5 % în 2010, 
potrivit proiectului de buget
Rata medie a șomajului se va 
reduce de la 7,8% în 2009 la 
7,3% anul viitor, iar număru
lui de șomeri înregistrați la fi
nele anului va coborî cu 
55.000 de persoane, la 645.000 
în decembrie 2010, conform 
proiectului bugetului asigură
rilor sociale de stat.

"La construcția bugetară în dome
niul asigurărilor sociale de stat și al 
asigurărilor pentru șomaj pe anul 2010 
s-au avut în vedere (...) scăderea 
numărului de șomeri înregistrați cu 
55.000 de persoane, ajungându-se ast
fel la finele anului 2010 la 645.000 de 
persoane, de la 700.000 de persoane es
timat pentru finele anului 2009, ca ur
mare a măsurilor de protecție socială 
stabilite prin Programul anticriză apro
bat de Guvern, și reducerea ratei medii 
a șomajului la 7,3% în 2010 față de 
7,8% estimată pentru 2009", se arată în 
document.

Rata șomajului la nivel național a 
crescut în npiembrie cu 0,4 puncte pro
centuale față de luna anterioară, la 
7,5%, potrivit datelor Agenției 
Naționale pentru Ocuparea Forței de 
Muncă.

Pentru anul 2010 veniturile totale 
ale bugetului asigurărilor pentru șomaj 
au fost estimate la 1,82 miliarde lei, din

I Pensiile vor fi înghețate 
la nivelul lunii octombrie

care 64,7% vor proveni din contribuții 
ale sistemului de asigurări pentru 
șomaj, 12,2% din contribuția angajato
rilor la fondul de garantare pentru plata 
creanțelor salariale, 21,1% din venituri 
nefiscale și 2% sume primite de la Uni
unea Europeană în contul plăților efec
tuate.

"Veniturile totale ale bugetului 
asigurărilor pentru șomaj se majorează 
în anul 2010 cu 475 milioane lei față de 
cele preliminate a se realiza în anul 
2009, ca urmare a creșterii unor indica
tori macroeconomici (salariul mediu 
brut, numărul de salariați), precum și a 
veniturilor din dobânzi aferente de

pozitelor constituite din excedentele 
anilor precedent", se mai arată în 
proiectul bugetului asigurărilor sociale 
de stat.

Prin bugetul asigurărilor pentru 
șomaj s-a prevăzut, pentru .2010, fi
nanțarea unor cheltuieli în sumă totală 
de 2,965 miliarde lei, din care 2,944 
miliarde lei sunt aferente sistemului 
asigurărilor pentru șomaj (99,3%) și 21 
milioane lei fondului de garantare pen
tru plata creanțelor salariale (0,7%).

Astfel, bugetul asigurărilor pentru 
șomaj este programat pentru anul 2010 
cu un deficit total de 1,145 miliarde lei.

Moș Crăciun de închiriat
Dacă vreți să faceți familiei o 
surpriză plăcută de sărbători 
puteți să-l chemați pe Moș 
Crăciun acasă. Pentru că și 
tații ar trebui să se bucure de 
venirea Moșului alături de cei 
mici și nu alergând dintr-o ca
meră în alta să schimbe costu
mele, un Moș Crăciun de 
închiriat este o idee numai 
bună. Pentru asta va trebui să 
scoateți din buzunar 200 de lei 
pentru o oră.

Pentru petrecerile din firme sau 
grădinițe, un Moș Crăciun de închiriat

costă 50 de euro pe oră.
Un Moș Crăciun animator, pentru 

magazine, restaurante sau baruri, va în
tregi atmosfera de sărbătoare. Progra
mul lor poate fi personalizat, în funcție 
de specificul fiecărei locații și de obiec
tive. Tariful este de 25 de euro pentru o

oră, 40 de euro pentru două ore sau 60 
de euro pentru patru ore.

La cererea clienților, Moș Crăciun 
poate veni însoțit sau poate fi înlocuit 
de Crăciunițe profesioniste. Acest ser
viciu costă 50 de euro pentru o oră, 85 
de euro pentru două ore sau 100 de euro 
pentru patru ore. Fotografiile în format 
digital sunt incluse în preț.

Pentru o petrecere de Crăciun 
completă, Moș Crăciun poate veni în
soțit de ajutoarele sale, un ren și un 
spiriduș. Această distracție vă va costa 
540 de lei. Un spectacol de păpuși, în 
care Moș Crăciun joacă rolul principal, 
îi va costa pe părinți nu mai puțin de 
1.000 de lei, iar un spectacol de teatru, 
organizat ca la carte, ajunge la 1.500 de 
lei.

Pensiile vor fi înghețate anul viitor prin menținerea valorii 
punctului de pensie la nivelul celei stabilite pentru luna oc
tombrie 2009, de 732,8 lei, astfel că pensia medie lunară de 
asigurări sociale va fi limitată la 701,2 lei, conform proiectu
lui bugetului asigurărilor sociale de stat.

"La construcția bugetară în domeniul asigurărilor sociale de stat 
și al asigurărilor pentru șomaj pe anul 2010 s-a avut în vedere 
menținerea în anul 2010 a valorii punctului de pensie la nivelul celei 
stabilite pentru luna octombrie 2009, respectiv la 732,8 lei", se arată 
în document. Fondurile destinate plății pensiilor pentru anul 2010 sunt 
în sumă de 39,6 miliarde lei, reprezentând 7,36% din PIB.

La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor s-a avut 
în vedere un număr de 4,6 milioane pensionari de asigurări sociale. 
Prin proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 
se asigură repartiția produsului intern brut pentru domeniul social ce 
privește sistemul public de pensii și sistemul asigurărilor pentru șomaj, 
în anul 2010, pentru susținerea acestor două sectoare se alocă 8,2% din 
produsul intem brut.

Comisionul poștal pentru transmiterea și plata unor drepturi de 
protecție socială (pensii de asigurări sociale de stat, indemnizații de 
șomaj, indemnizații de șomaj pentru absolvenți și persoane care au sat
isfăcut stagiul militar, venituri de completare) va fi menținut tot la 
1,03% calculat la sumele virate. Comisionul este suportat din bugetele 
din care se finanțează drepturile respective.

Cheltuielile pentru informarea și consultarea populației, respectiv 
tipărirea și transmiterea unor informații legate de drepturile care se 
acordă în baza Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte 
drepturi de asigurări sociale se suportă din bugetul asigurărilor sociale 
de stat.
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MERSUL TRENURILOR
Tablou de garare în stația Deva (plecări și sosiri) valabil din data de 1?.12.2009

Nr. Tip —:—:—r Circulă Sosire Opr. Plecare Linie Ruta Observații
crt. Număr De la Până la

1 R 346-1 3UCURESTI N VIENA 24.00 1 0,01 ..."k. SIGHIȘOARA

2 R 379-2 BUDAPESTA SIMERIA 0,16 1 0.17 II •

3 ACC 1923-2 TIMISOARA N SIGHETU M 2.18 2 2.20 II
4 ACC 1924-1 SIGHETU M TIMISOARA N 2,25 2 2,27 II
5 P 2023 TARGU JIU TIMISOARA N 2,59 2 3,01 III
6 R 472-1 BUCUREȘTI N BUDAPESTA 3,44 2 3,46 III SIGHIȘOARA

7 P 2041 SIMERIA ARAD 3,50 2 3,52 III
8 P 2341 SIMERIA DEVA 4,05 4
9 ACC 1765 ASI TIMISOARA N 4,18 1 4,19 III
10 P 2710 DEVA LUPENI 4,25 4
11 ACC 1829/1829-2 TARGU JIU CLUJ NAPOCA 5.00 20 5.20 4

12 R 347-2 VIENA BUCUREȘTI N 5,55 2 5,57 II SIGI UȘOARA

13 P 2042 SAVARSIN SIMERIA 6,00 2 6,02 II
14 ACC 1811 SIBIU TIMISOARA N 6,14 2 6,16 III MENȚIUNEA 1)
15 P 2701 PETROȘANI DEVA 6.23 4
16 P 2344 DEVA SIMERIA 6,35 4
17 P 2031 TEIUS ARAD 6,40 2 6,42 III MENȚIUNEA 9)
18 P 2182 LUGOJ SIMERIA 6,55 3 6,58 II
J9 R 378-1 SIMERIA BUDAPESTA 7,30 2 7,32 III
20 P 2401 BLAJ DEVA 7,37 4 — 9)
21 i p 2381 SIMERIA SAVARSIN 7.43 2 7.45 III
22 I ACC 1821 ICONSTANTA ARAD 7.48 2 7.50 III TG JIU ESTIVAL CIRCULA LA MANGALIA
23 ACC 1837 IAȘI TIMISOARA N 8,25 1 8,26 III

.24 P 2304 DEVA TEIUS 8,27 | 4 — • 9/
25 P 14065 ALBA IULIA DEVA 8,32 1
26 ACC 1812 TIMISOARA N SIBIU 8.46 2 6,48 II MENȚIUNEA 2)
27 R 995 MANGALIA DEVA 8,51 4 TG JIU CIRCULA IN SEZON ESTIVAL
28 P 2044 ARAD SIMERIA 9,16 2 9,18 II
29 P 14066 DEVA TEIUS 9.29 1
30 R 376-1 TARGU MURES BUDAPESTA 9,36 2 9.38 III
31 P 2301 TEIUS DEVA 10,20 4
QO P 2711 LUPENI ARAD 10,40 2 10,42 III

’ 33 P 2374 ARAD SIMERIA 10,49 1 10.50 . II
34 R 372-1 SIBIU BUDAPESTA 11,34 3 11.37 III
35 ACC 1624 TIMISOARA N SIBIU 11,44 2 11,46 II
36 ' P 2306 DEVA TEIUS 11.52 4 «e
37 1 P 2303 TEIUS DEVA 12,05 4
38 1 ACC 1824 ARAD BUCUREȘTI N 12,16 2 12,18 II TG JIU
39 R 1372-1 RUSE CURTICI 12,30 4 12,34 III TG JIU MENȚIUNEA 3)
40 P 2043 SIMERIA ARAD 12,43 2 12,45 III
41 R 374-1 BUCUREȘTI N BUDAPESTA 13,41 1 13,42 III SIGHIȘOARA MENȚIUNEA 4)
42 526 ARAD BUCUREȘTI N 13,55 3 13,58 II SIGHIȘOARA

■ 43 p 2386 SAVARSIN SIMERIA 13,59 2 14.01 II
44 p 2703 PETROȘANI ILIA 14.08 2 14.10 III *■
45 p •14067 TEIUS DEVA 14.26 1
46 p 2402 DEVA BLAJ 14.30 4
47 p 2185 SIMERIA LUGOJ 14.59 2 15,01 III
4 8 p 14068 DEVA ALBA IULIA 15,25 1
49 p 2712 ILIA LUPENI 15.38 2 15,40 II
50 p 2045 SIMERIA ARAD 15,46 2 15,48 III
51 R 375-2 BUDAPESTA 1 BUCUREȘTI N 16,10 1 16,11 II SIGHIȘOARA MENȚIUNEA 5)
52 R 1373-2 CURTICI RUSE 16.48 3 16.51 II TG JIU MENȚIUNEA 6)
53 P 2343 TEIUS SAVARSIN 17.19 2 17,21 III
54 P 2024 TIMISOARA N TARGU JIU 17.33 1 17,34 ' II
55 ACC 1766 TIMISOARA N IAȘI 18,00 2 18,02 II
56 1 P 2032 ARAD TEIUS 18.04 12 18.16 II MENȚIUNEA 9)
57 P 2705 PETROȘANI DEVA 18,09 4
58 R 373-2 BUDAPESTA SIBIU 18.10 3 18,13 III
59 P 2346 DEVA SIMERIA 18.30 4
60 ACC 1623 SIBIU TIMISOARA N 18,48 2 18,50 III -
61 P 2046 ARAD SIMERIA 19,11 9 19,20 II
62 ACC 1814 TIMISOARA N SIBIU 19.15 2 19,17 1 MENȚIUNEA 7)
63 ACC | 1828-1/1828 CLUJ NAPOCA TARGU JIU 19,25 18 19,43 III
64 R 996 DEVA MANGALIA 19,30 4 TG Jl!J CIRCULA IN SEZON ESTIVAL
65 P j 2047 SIMERIA ARAD 20,01 1 20,02 III
66 R I 3.77-2 BUDAPESTA TARGU MURES 20,18 3 20,21 II
67 ACC 1813 SIBIU TIMISOARA N 20,27 3 20,30 III MENȚIUNEA 8)
68 P 2048 ARAD SIMERIA 21.02 1 21,03 II
69 ACC 1822 ARAD CONSTANTA 21,09 2 21,11 II TG JIU ESTIVAL CIRCULA LA MANGALIA
70 ACC 1838 TIMISOARA N IAȘI 21,15 3 21,18 II •
71 P 2707 LUPENI DEVA 21,33 4
72 IC . 525 BUCUREȘTI N ARAD 21,37 2 21,39 III sighișoara
73 P 2348 DEVA SIMERIA 21,50 4
74 P 2376 ARAD SIMERIA 22,51 1 22.52 II

l

1) NU CIRCULA IN ZIUA 7
2) NU CIRCULA IN ZIUA 7, ARE GRUPA PENTRU TARGU MURES
3) CIRCULA IN ZILELE DE 5. 7. 1. 2, IN PERIOADA 20,06.2010 - 21,09,2010
■4) IN PERIOADA 01,03,2010 - 30,05,2010 SI 20,09,2010 - 11,12,2010 ESTE ANULAT PE DISTANTA BUCUREȘTI - BRASOV
5) IN PERIOADA 01,03.2010 - 30,05.2010 SI 20,09.2010 - 11.12.2010 ESTE ANULAT PE DISTANTA BUCUREȘTI - BRASOV
6) CIRCULA IN ZILELE DE 3/4. 5/6, 6/7. 7/1 IN PERIOADA 18/19,06.2010 - 19/20.09.2010
7) NU CIRCULA IN ZIUA 6
S' NU CIRCULA IN ZIUA 5, ARE GRUPA DE 7Z\RGU MURES
9) NU CIRCULA IN ZIUA 6 ,7. SI SĂRBĂTORI LEGALE
LEGENDA: 1=LUNI, 2=MARTI. 3=MIERCURI, 4=JOI. 5=VINERI. 6=SAMBATA. 7=DUMINICA*
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ACEL, ADĂPĂTOARE, ADEVERINȚĂ, AL, 

ALIN, ALOCATĂ, AMI, ANI, APĂTOS, 
ARIPATĂ, ATÂT, ATOMIZATOR, AVATAR, 
CAZ, CELIBATARE, ETER. IRONIZATOR, 

MACAT, MN, NETOT, OL, ORAȘ, OT, 
PARAMAETRIC, PAT, PLOZI, PRIZĂ, RA, 

RE, RIT, TR, TRIB, ȚOL.
Petru ARDELEAN - ARAJ

VlOREL Naghi - Vladimirescu

2 1 8 9 6 3
6 3 2 4 8 9

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

"Atonă, Șii, Uică, :, Noe, Bric, Crez.
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Mică publicitate

Case/ Garsoniere Apartamente

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

ind apartament 3 camere, parter, 80 mp, amenajat modem, parchet la- 
inat, gresie, faianță, centrală proprie, posibil și garaj dublu, mare și 
ci, ocup abil imediat, zonă foarte liniștită, Str. Călugăreni, Deva (per- 
ană fizică). Tel. 0758.063.622.

Vând mașină de 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.

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

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet, 
salariu atractiv

ând garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 euro, negociabil, 
u dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 
16.403.

ând urgent două case în aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, la 
umul principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 curo. Tel. 0744.549 312; 
154.217.553.

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

i ---I !l vtTYi lt 1 I

ichiriez spațiu comercial în Deva, Bd-ul Deccbal, bl. J, parter, suprafața 
: 52 mp. Tel. 0726.191.954.

chiriez urgent spațiu comercial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 
>■ '-pozit. Are toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045.

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

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

Vând pantofi de femei, noi, în stare foarte bună, din piele, numere între 36 
și 39. Preț între 10 și 30 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

Evaluator riscuri securitatea și sănătatea muncii, inspector protecția muncii, 
cadru tehnic PS1, execut toate activitățile pe linia legilor 319 și 307/2006 
(evaluări, fișe, documentații, instructaje). Tel. 0720.880.751; 0254.260.909.

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

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

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

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

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

■nd minibus Volkswagen, 8*1 diesel, an dc fabricație 1990, stare bună, 
int persoană fizică. Preț 2.000 euro. Tel. 0728.308.583.

Vând patefon, anii 1930-1940, în stare de funcționare, cu ace dc 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, sc. C, ap. 22 și la telefon 

0254.234.448.

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

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

ând Renault Megane, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, full • 
itions, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
>54.262.717.

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

ând/ schimb Skoda Octavia Break, albă, 1,9 TD1, an fabricație 2003, 
f n00 km (reali), full options, garaj, unic proprietar, taxe la zi. Preț: 

;uro; tel. 0726.141.632, 0254.260.909.

LocuFrife"miincă

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

tut să lucrez ca muncitor necalificat, in toate domeniile, la persoane 
teresate; lucrez în acord. Tel: 0741.053.085.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună -10 lei

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

12 luni - 108 lei

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

12 luni - 108 lei
Bonus:

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la 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;

- 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.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

ANUNȚ PUBLIC
MUNICIPIUL DEVA, titular al 

“Planului Urbanistic Zonal - Bloc de 
locuințe sociale pentru tineri 
D+P+3E+M, în extravilanul municipiului 
Deva, Str. Prelungirea Zăvoi, f.n., jud. 
Hunedoara”, aduce la cunoștință publicu
lui că decizia etapei de încadrare, din pro
cedura de reglementare conform H.G. 
nr. 1076/2004, este cea de adoptare a 
planului fără aviz de mediu.

Propunerile de reconsiderare ale de
ciziei se vor transmite în scris, în termen 
de 10 zile calendaristice, la sediul ARPM 
Timișoara, municipiul Timișoara, Str. 
Amurgului, nr. 1.

Relații suplimentare la telefon:
0771.677,031, 0730.549.659.

LAVAGIO AUTO S.R.L?
Ikm, Cale* Zanadnlv 150 (DN7) 
(lepre* iprc Simeria, lângă Vnlvo)

CJicntii fideli primesc, 
pe bază dc bon.

Facem contracte 
pentru firme cu

| HEDIK3RRF. ! IA 7SPÂIĂRI
DE 20% «UNA GRATIS

Vă oferim:
• PEJJSONAL

CALIFICAT angajAm personal
«emirTII - program de kieru 8 ori:
• 111 . m RQN

SPECIFICE - carte de nunei
• CALITATE

! (text maxim 50 de cuvinte)

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

; Semnătura

Pngram it funcționare:
Zilnic 0730-20.30
Buminicie 09.00-15.00

Telefon: 0761 - 9"3.940
Prestăm servfcl curățenie 
‘ persoane fizice 
* persone jurltlce

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, sc. 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 la 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- ! 
■ Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife mică publicitațe persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: 7 lei.

http://www.consultinganka.ro


Messi a câștigat în 2009, campionatul Spaniei, Cupa Spaniei, Liga Campionilor, Supercupa 
& Spaniei, Supercupa Europei și Campionatul Mondial ul duhurilor și a fost golgheterul l igii 

Campionilor în sezonul trecut, cu noua reușite.
Sport

Miercuri, 9 decembrie 2009

CRONOLOGIE: 
Cozma, Jura vie și Bujin, 
pierderile cele mai 
importante din sportul 
românesc în 2009

Lionel Messi a fost desemnat de FIFA cel mai bun
jucător al anului 2009
Atacantul argentinian al echipei FC Barce
lona, Lionel Messi, care câștigase deja balo
nul de Aur în acest an, a fost desemnat, luni, 
la Zurich, cel mai bun jucător al anului 
2009 de către Federația Internațională de 
Fotbal (FIFA).

Messi s-a aflat în luptă pentru acest trofeu, care este 
acordat în baza voturilor antrenorilor și căpitanilor 
echipelor naționale, cu spaniolii Andres Iniesta și Xavi 
Hernandez (ambii FC Barcelona), cu brazilianul Kaka și
cu portughezul Cristiano Ronaldo, câștigătorul de anul trecut (ambii de la Real Madrid). Internaționalul argentinian, îi 
vârstă de 22 de ani, a câștigat Campionatul Mondial al cluburilor, la sfârșitul săptămânii trecute, împreună cu Barcelona 
Messi a înscris 23 de goluri în sezonul trecut din Primera Division, iar în actuala ediție are nouă reușite. Messi a câștigat îi 
2009, campionatul Spaniei, Cupa Spaniei, Liga Campionilor, Supercupa Spaniei, Supercupa Europei și Campionatul Mondia 
al cluburilor și a fost golgheterul Ligii Campionilor în sezonul trecut, cu nouă reușite. Lionel Messi este primul argentiniai 
care primește această distincțieși al doilea cel mai tânăr câștigător, după brazilianul Ronaldo în 1996, când avea 20 de «ni

Cristiano Ronaldo a câștigat premiul pentru cel 
mai frumos gol al anului 2009

Handbalistul Marian Cozma, poloistul Ramses Juravle și at
letul Claudiu Bujin se numără printre pierderile cele mai 
importante din sportul românesc în anul 2009.

Atacantul formației Real Madrid, Cristiano 
Ronaldo, a câștigat, luni, la Zurich, premiul 
pentru cel mai frumos gol al anului 2009, 
acordat de FIFA în urma voturilor exprimate 
de antrenorii și căpitanii echipelor naționale.

Ronaldo a primit acest premiu pentru un gol înscri 
pe când evolua la Manchester United, în 15 aprilie, îi 
manșa retur a sferturilor de finală ale Ligii Campioniloi 
în meciul cu echipa FC Porto, scor 1-0. în minutul 6 a 
acelei întâlniri, portughezul a primit o pasă de la Andersoi 
și l-a învins pe portarul Helton cu un șut de la 30 de metri

Marian Cozma, în vârstă de 26 de ani, a fost ucis, în noaptea de 
7 spre 8 februarie, în localul Patriota din Veszprem (Ungaria), în urma 
unor incidente în care a fost implicat un grup de aproximativ 30 de ți
gani, în timp ce sărbătorea nașterea copilului unui coleg de-al său. 
Fostul internațional de polo, Ramses Juravle, a decedat, la data de 17 
noiembrie, din cauza unei tumori pe creier. Juravle avea 32 de ani. 
Atletul Claudiu Bujin, în vârstă de 24 de ani, specialist în proba de 
săritura în lungime, a murit la data de 14 noiembrie, din cauza unui 
cancer la timus.

MAGAZIN CU VÂNZARE 
ENGROS Șl EN DETAIL

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

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

Marta a fost desemnată de FIFA cea mai bună
jucătoare din 2009
Braziliancă Marta a fost desemnat, luni la Zu
rich, de Federația Internațională de Fotbal 
(FIFA), cea mai bună jucătoare a anului 2009, 
câștigând acest trofeu pentru a patra oară conse
cutiv.

Marta le-a avut contracandidate pe compatrioata sa Cris
tiane, pe nemțoaicele Brgit Prinz și Inka Grings și pe engle
zoaica Kelly Smith.Brazilianca, în vârstă de 23 de ani, a mai 
fost pe locul secund în această ierarhie în 2005 șTpe poziția a 
treia în 2004. Marta a câștigat în acest sezon Cupa Braziliei și 
prima ediție feminină a Copei Libertadores cu formația brazil
iană Santos.

mailto:euroscala@yahoo.com

