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Crucea Roșie Hunedoara
ajută sinistrații
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Familiile afectate de inundațiile din noaptea de Revelion au 
primit ajutorul filialei hunedorene a Crucii Roșii. Cele 60 de 
pachete cu alimente au fost distribuite în comunele Crișcior și' 
Vata de Jos.

Spitalele hunedorene 
între reformă și politic
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Noul act legislativ prevede că spitalele se pot grupa prin 
comasare pe criterii teritoriale și în funcție de distanță, pre
cum și în funcție de specificul serviciilor de sănătate acor
date.

> Curs Valutar
Elfi - Euro: 4.2265
USD - Dolarul american: 2.9401
GBP - Lira sterlină: 4.7580
XAU- Gramul de aur: 105.2105

Sursa: BSR

Autoritățile au gestionat impecabil 
situația creată de inundații
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Statul sprijină 
fertilizările in vitro
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“ Citatele deceniului
George Best despre David Beck

ham: „Nu poate să lovească mingea cu 
stângul, nu poate să dea cu capul, nu poate 
să facă o alunecare și nu înscrie multe 
goluri. In afară de asta, e în regulă '
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Editorial
de Andreea Demian

Tinerețea 
nu-i o boală...

Cred că despre candidatura junelui 
Prigoană pentru Camera Deputaților într-o 
circumscripție din București se vorbește 
puțin cam mult. în fond ce treaba are lumea 
cu faptul că este copilul „Regelui Gunoaie
lor” Silviu Prigoană? Băiatul a studiat prin 
străinătăți, are vârsta legală pentru a can
dida, este isteț și poate să-și susțină finan
ciar campania, atunci... de ce nu? Dacă 

electoratul vrea să îl aleagă îl alege, dacă nu 
vrea nu o să o facă și tânărul aspirant la po
litichie va avea o primă decepție. Până la 
momentul votului însă cred că ar trebui să 
se vorbească despre programul cu care se 
prezintă. Prigoană jr. în fața electoratului și 
nu atâta despre apartenența sa la o familie 
sau alta. Să ne aducem aminte de Daciana 
Sârbu fata tătucului Ilie Sârbu mare baron 
local al PSD și soția tânărului Victor Ponta 
aspirant chiar la scăunelul lui Geoană la un 
moment dat. Nu am auzit prea multe varia- 
țiuni pe tema „fiica lui tata” sau „soția lui 
petite-Titulescu” în momentul în care blon- 
duța de la Timișoara a candidat pentru un 
loc în Parlamentul European. Și zău așa, nu 
cred că e mai deșteaptă fata lui Sârbu decât 
fiul lui Prigoană. De fapt o eventuală ale

gere a lui Honorius în scaunul de parlamen
tar lăsat liber de Bogdan Olteanu nu ar fi 
decât o schimbare de moștenire politică. 
Fiul unui deputat democrat în funcție ocupă 
locul nepotului unei activiste PCR trecută 
de mult la rezerva de cadre a istoriei. Bu
nica lui Olteanu, membră al CPEX al PCR, 
Ghizela Vass nu a deranjat cu nimic cariera 
nepotului, în timp ce deputatul Prigoană 
este se pare o frână pentru junele Honorius. 
Obișnuit probabil cu greutățile vieții (cum 
altfel dacă o are măștihoaie pe Bahmu- 
țeanca), tânărul Prigoană își va vedea nes
tingherit de campania în care are adversar 
un fost activist PCR vopsit peste noapte în 
roșu-gălbui. Să nu zică lumea că alianța 
PSD-PC+PNL nu vrea reformarea cadrelor 
de partrid.
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Biftec corsican

Ingrediente:
6 felii de mușchi de vită, 

ulei, oțet, sare, usturoi, ver
deață, muștar.

Mod le preparare:
Se spală carnea, se șterge cu 

un prosop și se taie felii, care se 
ung cu puțin ulei și puțin muș
tar, se așează unele peste altele 
și se lasă la rece o oră^țpoi se 
prăjesc în ulei încins pe fiecare 
parte. Se scot și se lasă pe o far
furie, la cald.

în uleiul în care s-a prăjit 
carnea, se pune oțetul și se 
amestecă, apoi se adaugă us
turoi după gust, o lingură de 
pătrunjel verde tocat, se fierbe 
câteva minute, după care se răs
toarnă sosul peste biftecuri.

Se servesc calde, cu garni
tură de legume.

Timp de preparare:
1 h 20 mirt.
Complexitate: redusă
Porții: 6

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: -1 2

Petroșani: -4 -1

Hunedoara: -2 1

Hațeg: -2 1

Brad: -2 1

Orăștie: -2 2

\_______________________________________________________________________________________ /

► HOROSCOP
O nouă întâlnire te va incita să ieși mai mult din casă. Trebuie 

însă să-ți păstrezi un program echilibrat, altfel sănătatea va avea 
de suferit. Dacă există unele schimbări pe care trebuie să le faci în 
familie, consultă-te cu partenerul de viață și luați decizia îm
preună.

în dragoste ai tendința de a atribui persoanei iubite calități im
aginare. Riscul decepțiilor este astfel mai mare. Nu vorbi sus și 
tare despre meritele tale. Dacă trebuie să-ți ceri drepturile, fă-o cu 
măsură. Vei fi mai convingător așa.

în dragoste este bine să acorzi mai multă atenție partenerului. 
Nu lăsa timpul să treacă. îți va fi mai greu să recucerești persoana 
iubită. La serviciu tinzi să devii coleric și agresiv. Te ajută mult 
dacă reinstaurezi pacea între tine și colegi.

Dacă activezi în comerț sau în afaceri, este o zi foarte profita
bilă. Trebuie să te lupți cu tendința de a-ți cheltui banii. Ai ocazia 
astăzi să-ți consolidezi relația cu partenerul de viață.

Te simți foarte aproape de familie. Pui mare preț pe valorile tra
diționale și ești mai atașat celor dragi decât de obicei. Ești căldu
ros și protector cu aceia care au nevoie de tine. In societate începi 
să ai mai multă încredere în tine.

Cu dragostea stai foarte, bine. Dacă trăiești în cuplu, veți regăsi 
împreună calea cea bună și veți aprofunda relația. Cei singuri pot 
să întâlnească pe cineva cu totul deosebit. Planurile de mariaj nu 
se vor lăsa așteptate.

Bancurile zilei

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: -4 -2

Petroșani: -8 -4

Hunedoara: -5 -2

Hațeg: -5 -2

Brad: -5 -2

Orăștie: -5 -2

________________________________________________________________________________________________________________

Ești plin de vânt când vine vorba să joci jocuri interzise în dr» 
goste. Unele relații ilicite s-ar putea să te seducă, vezi dacă met 
cu adevărat să iști un scandal. Nici acasă lucrurile nu sunt mai 
calme. Dacă continuă așa, există mari șanse să explodezi.

Unii nativi devin exigenți și bănuitori în privința partenerului de 
viață. II fac astfel să se simtă prost și chiar îi pot provoca reacții 
ostile. Pentru a avea o relație reușită trebuie să vă bucurați amân
doi de încredere. ■

S-ar putea să simți că ai neglijat viața, de cuplu în favoarea prie
tenilor sau a serviciului. Este momentul să schimbi ceva. Ca să 
reînnoiești dialogul cu partenerul de viață gândește-te la niște pla
nuri pe care să le faceți împreună.

Ai avut unele decepții în legătura cu cei mici, incet vei resimți o 
ameliorare în relațiile cu copiii și lucrurile se vor desfășura mai 
ușor. La serviciu treburile zilnice te acaparează total. Este bine î- 
și păstrezi calmul.

•

Au loc unele evenimente în familie. Există posibilitatea să-ți 
schimbi locuința, chiar să te muți în străinătate. în alt caz, copiii 
ar putea să se mute la casele lor. La serviciu ești nevoit să facif . 
unor noi responsabilități.

In cuplu evită ca relația să se apropie de lucrurile intime din 
viața ta privată. Ambianța poate duce la unele neînțelegeri. Tre
buie să știi să fii ferm când apare o astfel de situație. Este bine să- 
ți dai seama de ceea ce e mai important pentru tine.

► DN 7 Simeria - Simeria 
BZeche - Spini

► DN 7. Spini - Orăștie

► DN 7 Orăștie - Haita
Geoagiu - Izvorul Rece

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 v/ețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

*
► DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Burjuc - Zam

► Vulcan pe DN 66A și B- 
dul Mihai Viteazu

© © ©

Un bețiv povestește altui bețiv:
- Și, cum mă duceam liniștit 

spre casă, deodată simt că cineva 
mă calcă pe mână!

© © ©

- Există canibali vegetarieni?
- Desigur.
- Și ce mănâncă ei?
- Mărul lui Adam...

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

Editor coordonator: Bogdan BARBU

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

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria BULZ, Georgiana GIURGIU, 
Cătălin RIȘCUȚA, Irina NÂSTASE, Elena MATIEȘIANCÂU 
Fotoreporter: Ionel ȘUTA
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în tramvai, badea Gheorghe 
calcă o doamnă pe picior. Aceasta, 
indignată, zice:

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

plantă...
© © ©

De ce te plângi, bade Gheor

ghe?
- Domnu' doftor, ’nainte, când 

mă uitam la o muiere, gata eram. 
Amu, pot să mă uit și-o săptă
mână...

- Bade dragă, eu sunt doctor de 
ochi. Matale trebuie să mergi la alt 
specialist.

- Ba! Eu crez că la ochi îi baiu...

© © ©

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

Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu - Telefon: 0722 - 393.897

într-un minister:
- Să știi că noul ministru devine 

din zi în zi mai prietenos...
- De unde știi?
- De câteva zile a început șî el 

să caște la ședințe, la fel ca noi.
© © ©

Ce face românul când nu are 
bani? Schimbă 100 $.

© © ©

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

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo. corn

mailto:marcel.m.bot@gmail.com
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
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Voluntarii Crucii Roșii din municipiul Brad au distribuit o parte dintre pachete la 15 dintre 
familiile care sunt cele mai afectate de puhoiul de ape, iar restul au fost transportate cu ajutorul 
echipajelor ISU Hunedoara la cele 25 de familii din comuna Vața de Jos.

Autoritățile au gestionat impecabil situația
creată de inundații

9
Acțiunile întreprinse pentru com
baterea efectelor inundațiilor din 
nordul județului au încetat dumi
nică, în jurul orei 17, când In
spectoratul pentru Situații de 
Urgență (ISU) a retras pompierii 
și motopompele aflate la Crișcior 
și Vața, cele două localități afec
tate de inundațiile produse în 31 
decembrie și 1 ianuarie.

Autoritățile publice evaluează 
pagubele produse de ape în ambele lo
calități. Oamenii care au trecut prin mo
mente grele chiar la cumpăna dintre ani 
au apreciat însă modul de acțiune al au
torităților care s-au dovedit extrem de 
prompte. „încă de la primele ore ale di- 
minieții pompierii și jandarmii au fost 
JAngă noi intervenind cu saci de nisip și 
pompe. Acțiunea a fost coordonată per
sonal de prefectul județului Hunedoara, 
Dorin Gligor. Am văzut pentru prima 
dată că autoritățile județene s-au impli- 

.t și cu fapte nu numai cu vorbe”, a 
declarat Gheorghe Bașa, din Crișcior, 
unul dintre oamenii afectați de viitură.

Revelion printre ape

Și stațiunea Vața de Jos a fost 
afectată de viitura produsă pe Crjșul 
Alb. Câteva zeci de turiști au fost 
nevoiți să folosească rute ocolitoare 
pentru a ajunge să petreacă Revelionul 
deoarece drumul județean care leagă 
stațiunea de DN 76 a fost inundat. De 

asemenea, trei sate Prihodiște, Tătărăști 
și Birtin au fost izolate. La cererea pre
fectului Dorin Gligor, prezent până 
târziu în noapte la afața locului, 
unitățile ISU au asigurat transportul 
persoanelor spre stațiune și au fost 
pregătiți pentru evacuarea unor even
tuale urgențe medicale dinsatele izo
late. Din fericire noaptea de revelion a 
fost fără probleme pentru locuitorii co
munei Vața și turiștii aflați în stațiune 
pentru petrecerea revelionului.

în Crișcior și Vața 
de Jos se evaluează 
pagubele

inundații și pagubele produse la 32 de 
imobile, urmând ca până miercuri să 
evaluăm alte 40 de gospodării care au 
fost afectate de revărsarea apelor. în 
unele locuințe a fost distrusă 
dușumeaua și mobilierul, dar s-au în
registrat și alte pagube. Raportul va fi 
înaintat Prefecturii, Consiliului 
Județean și Direcției Apelor „Crișuri” 

Oradea. De la Oradea nu ne așteptăm 
însă la un răspuns pozitiv. Deși există 
un proiect de îndiguire pentru toată lo
calitatea, prevăd că ne vor spune, ca de 
fiecare dată, că nu sunt bani. Nici în 
ceea ce privește ajutorarea celor 
calamități nu mă aștept să primim 
vreun sprijin. Ca și în alte cazuri, sin
gurul ajutor a fost acordat de către 
primărie. încercăm să cuprindem în 
buget ceva bani pentru ajutoare de ur
gență, dar aceștia vor fi disponibili doar 
în primăvară, după aprobarea bugetu
lui”, declară Ovidiu Furdui, primarul 
comunei Crișcior. Potrivit edilului, 
eroziunile de maluri produse de apele 
Crișului Alb au afectat nu doar terenuri 
agricole, ci au pus în pericol și gazonul 
stadionului din Crișcior. De asemenea, 
au fost afectați și stâlpi ai rețelei de en
ergie electrică, existând riscul întreru
perii furnizării acesteia în comună.

Și în zon» comunei Vața de Jos 
efectele produse de inundații au fost 
lichidate cu toate că trei sate au fost izo
late de ape în noaptea de revelion. Mai 
multe gospodării au fost afectate în 
satele Prihodiște, Ocișor și Birtin. 
Prezența echipajelor ISU coordonate 
personal de prefectul județului Dorin

„Am reușit în timp foarte scurt să mobilizăm toate forțele care acționează 
în mod normal în situații de inundații, chiar dacă evenimentele nefericite au 
apărut în ultima zi a anului, când lumea se gândește mai mult la petrecere 
decât la muncă. Le mulțumesc pe această cale atât trupelor ISU, cât și jan
darmilor pentru modul exemplar în care au acționat în limitarea la maximum 
a pagubelor produse de apele revărsate și ulterior în ștergerea efectelor in
undațiilor. De asemenea, vreau să mulțumesc populației afectate pentru că au 
dat dovadă de răbdare și au cooperat foarte bine cu echipele de intervenție, 
în cel mai scu^timp vom evalua pagubele produse și vom face demersurile 
necesare pentru atenuarea lor și repararea acolo unde se poate a pagubelor 
pricinuite de viitură. ”

Dorin Gligor, prefectul județului Hunedoara

Gligor au redus la minimum pagubele 
create de viitură în comuna Vața. în 
data de 1 ianuarie echipajele ISU au 
acționat cu patru motopompe de mare 
capacitate. „Cele mai mari probleme 
le-am avut în momentul producerii in
undației. Apoi apele s-au retras și am 
curățat fântânile cu motopompa. Celor 

care au avut nevoie le-am oferit apă îm
buteliată. Mâine (n. red. astăzi), vom 
avea și o situație finală a pagubelor pro
duse”, a spus Milu Folescu, primarul 
comunei.

Cătălin Rișcuța

Crucea Roșie Hunedoara ajută sinistrații
Familiile afectate de inundațiile din noaptea de Revelion 
au primit ajutorul  filialei hunedorene a Crucii Roșii. Cele 
60 de pachete cu alimente au fost distribuite în comunele 
Crișcior și Vața de Jos.

. Voluntarii Crucii Roșii din municipiul Brad au distribuit o parte dintre 
pachete la 15 dintre familiile care sunt cele mai afectate de puhoiul de ape, 
iar restul au fost transportate cu ajutorul echipajelor ISU Hunedoara la cele 
25 de familii din comuna Vața de Jos. Oamenii au primit ulei, zahăr, făină, 

paste făinoase, conserve, apă minerală, câte două pături și

fost donate de o societate comercială din municipiul Deva. „Au prins foarte 
bine alimentele colectate la sfârșitul anului trecut. Nu știu cpm îi ajutam pe 
acești oameni dacă nu exista acest proiect. Am primit sprijinul partenerilor 
noștri, adică ai echipajelor de pompieri, care ne-au ajutat să încărcăm, să 
transportăm și să distribuim aceste produse -oamenilor care au nevoie de 
ele în aceste momente deosebit de dificile”, a precizat Elisabeta Ciorobea, 
directorul Crucea Roșie Română, Filiala Huneddăra. Alte 20 de pachete cu 
alimente și pături au fost depozitate la subfiliala din Brad a Crucii Roșii. 
„Pompierii I.S.U. Hunedoara, coordonați de inspectorul șef, maior Viorel 
Demean, au vizitat astăzi familiile greu încercate de inundațiile petrecute 
în ultima zi a anului trecut. Cu această ocazie voluntarii și pompierii au 
oferit un mic ajutor pentru ca cei afectați să treacă mai ușor peste aceste 
evenimente”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Hunedoara, Anemona 
Doda.

■ț-Sfântul Zilei
Sfinții Mucenici Teopemt 
episcopul și Teona (+290)

lenjerie. Alimentele care au ajuns la sinistrați au fost colectate 
prin intermediul proiectului Banca de Alimente, iar hainele au

j
Maria Bulz

Acest Sfânt Mucenic Teopemt a fost epis
cop în zilele păgânului împărat roman Diocletian 
(284-305). Și, ridicând acest împărat mare 
prigoană împotriva creștinilor, dăduse poruncă 
aspră ca pretutindeni cei ce mărturisesc pe Hris
tos să fie prinși și siliți a aduce jertfă idolilor, iar 
cei ce nu vor voi să se lepede ele Hristos, să fie 
puși la înfricoșate chinuri. Printre cei dinții, care 
au fost prinși, s-a aflat și Sfântul Teopemt, care a 
mărturisit cu mult curaj că se închină lui Hristos 
și păstorește pe cei ce cred în El. Și nevoind el a 
se lepăda de la credință, a fost dus la împărat, și 
osândit să fie aruncat într-un cuptor de foc, din 
care a ieșit nevătămat. Văzând aceasta împăratul 
a poruncit ca într-o temniță să fie închis, fără a i 
se da nici pâine, nici apă, până în ziua în care 
avea să-l judece înaintea poporului; și a petrecut 
omul lui Dumnezeu 22 de zile în această temniță,

fără hrană și băutură, 
întărindu-se de Dum
nezeu. împăratul, 
auzind de toate acestea, 
a poruncit să-i scoată 
ochiul cel drept și să-l 
puie în mâna lui cea
dreaptă, și astfel să-l 

ducă iarăși în temniță. Acolo, rugându-se sfântul, 
o lumină mare a strălucit în întuneric și îndată 
ochiul său s-a deschis, fiind întreg și sănătos ca 
și celălalt. A trimis apoi împăratul scrisori în toate 
părțile stăpânirii, că, dacă se va afla vreun vrăji
tor, care să poată risipi farmecele creștinești, să 
vină la dânsul degrabă și să ia multe daruri și 
mare cinste. Deci a venit un vrăjitor, anume 
Teona, care făcând două turte din făină ferme
cată, i-a dat episcopului să mănânce; iar el, luând, 
le-a mâncat și s-au îndulcit în gura lui ca mierea, 
cu nimic vătămându-1. Văzând aceea Teona a luat 
un pahar de apă, a pus într-însul o iarbă aducă
toare de moarte și a chemat numele celor mai 
puternici diavoli, ca mai puternică să-i fie otrava, 
apoi a dat-o sfântului să bea; el bând-o, a rămas 
nevătămat. Teona, căzând la picioarele episcop
ului, a zis: "Sunt creștin și mă închin Celui răstig-

nit". Deci, împăratul a poruncit să-i ducă în tem
niță, unde sfântul episcop învățând credința pe 
Teona, l-a numit Sinesie, adică "plin de 
înțelegere", de vreme ce a înțeles cu inimă curată 
șf a cunoscut pe Hristos Dumnezeu; apoi l-a 
botezat acolo. Nevrând sfântul să jertfească 
zeilor, împăratul a poruncit să-l întindă pe
pământ, cu fața în sus și de patru lemne să-l lege 
de mâini și de picioare, apoi să aducă o bucată 
mare de piatră dintr-un stâlp sfărâmat, pe care 
abia opt oameni puteau s-o ducă și s-o pună pe 
pântecele sfintului. Dar sfântul episcop rugându- 
se, *îndată acea piatră ce era pe pântece, singură 
ridicându-se, s-a aruncat de la dânsul departe, ca 
de 15 coți. Atunci Diocletian a poruncit să-l 
spânzure de picioare, cu capul în jos și altă piatră 
grea să-i spânzure de grumaji; deci a lăsat pe 
sfântul spânzurat de dimineață până la al treilea 
ceas din zi. Apoi a poruncit să taie funia cu care 
sfântul era spânzurat de picioare, ca astfel, deo
dată căzând și capul sfărâmându-și de greutatea 
pietrei, iar grumajii rupându-și, să se sfârșească. 
Aceasta făcându-se, sfântul episcop, cu puterea 
lui Dumnezeu, a stat drept pe picioarele sale. 
După aceasta tiranul a dat asupra lui hotărâre de 
moarte, pe care sfântul cu bucurie a primit-o și

și-a plecat genunchii și i-au tăiat capul, 
săvârșindu-se în pace și în mărturisirea Sfintei 
Treimi. După aceea a poruncit împăratul ca să 
aducă înaintea sa pe Teona vrăjitorul, care 
crezuse în Hristos și după ce n-a putut nici cu îm- 
bunări, nici cu îngroziri să-l înduplece la jertfele 
idolești, a poruncit să-l arunce într-o groapă 
adâncă, să-1 astupe cu țărână, apoi a adus cai ca 
să calce pe sfânt în groapă. Astfel, Sfântul Teona 
astupându-se cu țărână și de picioarele cailor 
mult călcându-se, a trecut către Domnul. Deci 
Sfinții Mucenici Teopemt episcopul și Teona, zis 
Sinesie, și-au săvârșit nevoințele lor cele 
mucenicești de la Diocletian împăratul, în Nico- 
midia.
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„Am văzut o sacoșă neagră, iar în ea se afla un pachet de aproximativ două kilograme.
I-am anunțat și pe ceilalți oameni, după care am sunat la poliție pentru că mi-a fost teamă 
să nu fie o bombă.”. o

& Maria Pope c.

Ceartă între 
frați pentru 
o mașină

începutul anului 2010 î-a 
adus lui Ștefan B., în vârstă de 
45 ani, din Deva un dosar de 
cercetare penală pentru abuz 
ue încredere. Și asta pentru că, 
în urmă cu două zile, fratele 
său Aurel a făcut reclamație la 
Poliția Municipiului Deva pe 
motiv că i-ar fi împrumutat 
autoturismul în cursul anului 
trecut pe care acesta refuză să 
i-1 înapoieze.

A rămas 
suspendat 
pe marginea 
parapetului

* Un accident care din feri
cire nu s-a soldat cu victime 
omenești, s-a petrecut pe De
fileul Jiului pe DN 66. Autorul 
accidentului este conducătorul 
unui autovehicul care nu a 
adaptat viteza la condițiile de 
drum acoperit cu polei. Din 
cauza vitezei excesive, auto
turismul a derapat și a intrat în 
coliziune cu parapetul de pe 
marginea* părții carosabile 
rămânând suspendat în aer cu 
roata dreaptă față. Șoferul au
toturismului, Mihai C., de 42 
de ani, din comuna Berlești, 
județul Gorj, a sesizat tele
fonic Poliția Municipiului 
Petroșani* despre producerea 
evenimentului rutier.

ISU Hunedoara 
a intervenit și 
în județul Alba

i -i

Cinci persoane decedate 
și alte trei rănite grav reprez
intă bilanțul untii accident ru
tier care s-a produs-pe DN 7 
pe raza localității Șibot, 
județul Alba. Traficul rutier 
între județul Hunedoara și 
vestul țării a fost paralizat 
timp de mai multe ore, 
mașinile staționând pe o porți
une de aproximativ 20 de 
kilometri. Pentru descarcer- 
area victimelor a fost nevoie și 
de intervenția echipajelor ISU 
Hunedoara, care au lucrat 
timp de două ore pentru ca 
persoanele rănite să fie scoase 
din autoturismele strivite.

Maria Bulz

4

Panică la catedrala ortodoxă din Parcul Operei
O geantă cu cărți a produs pa
nică în catedrala ortodoxă si
tuată în Parcul Opera, din 
municipiul Deva. Creștinii 
care se aflau la liturghia de 
ieri dimineață au fost evacuați 
după ce o femeie a găsit un 
colet ce i se părea a fi suspect 
așezat lângă cutia milei, sub 
racla Sfintei Fecioare Maria.

Afacerile imobiliare rămân
în zona pesimismului
Jucătorii din domeniul imobi
liarelor din județ sunt pesimiști 
în ceea ce privește previziunile 
pentru acest an. Tranzacțiile 
rămân în continuare în stand
by, atâta timp cât creditele sunt 
greu de accesat. Cât despre 
programut Prima Casă, acesta 
nu a reușit să miște aproape 
deloc piața imobiliarelor.

“Programul Prima Casă nu a fost 
o soluție fericită. Nu a stimulat nici 
construcțiile de locuințe noi și nici nu a 
entuziasmat populația să acceseze cred
ite. Oricum oamenii au văzut cu ce 
probleme s-au confruntat cei care au 
încercat să acceseze un credit prin acest 
program și cât au avut de așteptat pen
tru aprobarea acestuia”, spune Marius 
Vărgaș, dezvoltator imobiliar din 
județul Hunedoara.

„Am văzut o sacoșă neagră, iar în 
ea se afla un pachet de aproximativ 
două kilograme. I-am anunțat și pe 
ceilalți oameni, după care am sunat la- 
poliție pentru că mi-a fost teamă să*nu 
fie o bombă”, a precizat, Maria Pope, 
femeia care a alertat forțele de ordine. 
Imediat, la fața locului s-au deplasat, 
conform procedurii standard pentru ast
fel de situații, reprezentanții Poliției 
Municipiului Deva, cei ai Serviciului 

Criminalistic și cei ai 
Grupei Pirotehnice din 
cadrul IPJ Hunedoara, 
precum și angajați de la 
ISU Hunedoara, Smurd, 
Ambulanța Deva și 
Brigada Antitero a S.R.I.

Pachetul suspect 
a fost detonat în 
poligon

„în jurul orei 09:45, 
Serviciul Unic Apeluri de 
Urgență 112 a fost sesizat 
cu privire la faptul că în 
incinta lăcașului de cult, 
într-o sacoșă de culoare 
neagră, se află un colet pe 
care îl consideră suspect 
întrucât nu cunoaște 
proveniența acestuia. în

în căutare 
de chilipiruri

Deși sunt atrași de locuințele noi, 
hunedorenii care dispun de lichidități 
caută să cumpere totuși chilipiruri - 
apartamentele mai vechi. Un aparta
ment cu două camere în Deva costă 
circa 40-50.000 de euro, iar o garson
ieră are prețul de circa 20-30 de mii de 

' euro. Anunțurile rămân însă postate 
luni întregi în ziare. Vânzătorii nu lasă 

' din preț, iar oferta de cumpărare fiind 
și aceasta limitată, nu se face târgul, iar 
tranzacțiile imobiliare stagnează în con
tinuare.

Aceeași situație este întâlnită și în 
ceea ce privește terenurile. Prețurile au 
scăzut într-un. ritm asemănător, dar 
cumpărătorii nu se înghesuie. Cele mai 
sigure investiții sunt în proprietățile 
generatoare de lichidități cum ar fi

urma examinării coletului cu aparatul 
cu raze X s-a stabilit că atesta nu prez
intă risc pirotehnic întrucât în interior 
nu sunt metale sau dispozitive ex
plozive improvizate”, a declarat subin- 
spectorul Bogdan Nițu, purtătorul de 
cuvânt al IPJ Hunedoara. Pachetul a 
fost ridicat și detonat într-un poligon de 
lângă Deva, stabilindu-se că în el se 
aflau mai multe cărți. Nu este pentru 
prima dată când în catedrala ortodoxă 
din Parcul Operei s-au produs incidente 
de natură infracțională. Ultimul a fost 
în Ajunul de Crăciun de anul trecut, 
când tot enoriașii au fost cei care au de
scoperit un colet ciudat. Și de această 

spațiile industriale sau logistice, spațiile 
comerciale stradale sau centrele comer
ciale.

Nici chiriile 
nu mai sunt o soluție

Iar dacă în prima jumătate a anului 
trecut piața imobiliarelor era salvată de 
chirii, nici acestea nu mai sunt o soluție. 
“Oamenii își conservă poziția pe care o 
au, doar cei care sunt obligați de împre
jurări mai fac câte o mișcare. Piața 
chiriilor a scăzut în a doua jumătate a 
anului trecut și ca valori și ca tranza
cții”, explică dezvoltatorul imobiliar 
hunedorean.

Moment bun 
pentru cumpărători

Cât despre prețurile locuințelor 
pentru 2010, acestea nu vor mai scădea, 
sunt de părere experții imobiliari, dar 
nici creșterea nu va atinge cote mari. 
“Prețurile au ajuns sub limită. Chiar sub 
prețul de construcție al unei construcții 
noi. Nu au cum să scadă mai mult de 
atât, iar acesta este un moment prielnic 
pentru cei care vor să cumpere”, afirmă 
Marius Vărgaș.

Prețurile la locuințe au șansa să 
crească, însă numai dacă se de
blochează domeniul creditelor. Acest 
lucru nu se va întâmpla însă, potrivit 
jucătorilor din domeniul imobiliarelor, 
înainte de vara acestui an, iar creșterea 
nu are cum să fie mai mare de 10 la 
sută.

Elena Matieș Ia^cău 

dată au fost dislocate forțe de ordine 
pentru ca acestea să descopere că în 
cutia de carton, unde se bănuia că ar fi 
exploziv artizanal, se aflau de’fapt . 
căței abandonați. Un alt incident s-a 
produs la sfârșitul verii trecute, când a 
fost găsită o geantă nouă împachetată 
într-o pungă de plastic. Tot atunci hoț' 
au intrat în altar, de unde au luat câteva 
icoane. Cu aceeași ocazie, infractorii au 
furat inclusiv banii proveniți din vân
zarea lumânărilor și pe cei din cutia 
milei.

Maria Bulz

Impunerea Certificatului 
energetic în operațiunile 
imobiliare a fost amânată

Potrivit Legii nr. 372 din 
2005 proprietarii de apartamente 
în blocuri de locuințe sunt obligați 
să prezinte potențialilor cumpără
tori sau chiriași, certificate pentru 
"informarea acestora privind per
formanța energetică a locuinței. 
Prin acest certificat posibilul 
cumpărător sau chiriaș este infor
mat asupra performanței energet
ice a apartamentului, exprimată, în 
principal, prin: consumul total 
anual specific de energie, măsurat 
în kWh/mp arie utilă, respectiv 
prin consumul de căldură anual 
specific pentru încălzire, apă caldă 
de consum și iluminat și eficiența 
energetică a apartamentului, prin 
încadrarea acestuia într-o clasă en
ergetică (de la clasa A — eficiență 
energetică ridicată, la clasa G - 
eficiență energetică scăzută), în 
funcție de consumul total anual 
specific de energie. Certificatul de 
performanță energetică se elabore
ază în baza unei metodologii de 
către un auditor energetic pentru 
clădiri. Pentru clădirile noi, con
struite după 1 ianuarie 2007, cer
tificatul energetic se predă la 
recepția lucrărilor. De asemenea, 
toate blocurile de .locuințe care 
sunt supuse reabilitării termice 
obțin un astfel de certificat. 
Această prevedere trebuia să intre 
în vigoare de la 1 ianuarie 201.0, 
dar Guvernul a hotărât printr-o or
donanță de urgență amânarea 
aplicării acesteia cu un an, până în 
ianuarie 2011.

Cătălin Rișcuța
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în opinia directorului Petrui cele mai mari probleme se înregistrează în Valea Jiului, 
deoarece niciunde în lume nu există pe un teritoriu atât de limitat un asemenea 
număr de unități sanitare.

Spitalele hunedorene
între reformă și politic

Ministerul Sănătății a lansat în 
dezbatere publică proiectul 
unei Ordonanțe de Urgență 
pentru modificarea Legii 
9'^2006) privind reforma în do
meniul sănătății. Noul act legi
slativ prevede că spitalele se 
pot grupa prin comasare pe 

Eterii teritoriale și în funcție 
de diștanță, precum și în func
ție de specificul serviciilor de 
sănătate acordate, în scopul 
utilizării eficiente a resurselor 
materiale și umane pentru 
acordarea unor servicii medi
cale de calitate.

„Reorganizarea și comasarea spi
talelor este o problemă de ordin finan

ciar, dar și de asigurare a calității ser
viciilor medicale. Nu trebuie să mai 
menținem unitățile ineficiente”, declară 
loan Dorin Petrui, director adjunct 
medical la Direcția de Sănătate Publică 
(DSP) Hunedoara.

•

Reformă versus 
interesele politice 
locale

Directorul adjunct medical al DSP 
susține că tentative de reformare a sis
temului sanitar au mai existat, dar s-au 
lovit în permanență de factorul politic 
local. Primarii s-au opus în permanență 
desființării sau comasării unităților san
itare din localitățile pe care le 
gospodăresc deoarece asemenea măsuri 
ar fi avut consecințe grave asupra imag
inii și viitorului lor politic. “Soluția re

zolvării problemelor din sistem este re
forma prin descentralizarea și de regle
mentarea deciziei la nivel local, 
respectiv trecerea unităților sanitare în 
subordinea autorităților locale. Descen
tralizarea nu mai poate fi amânată”, 
spune directorul Petrui.

Cele mai mari 
probleme sunt 
în Valea Jiului

în opinia directorului Petrui cele 
mai mari probleme se înregistrează în 
Valea Jiului, deoarece niciunde în lume 
nu există pe un teritoriu atât de limitat 
un asemenea număr de unități sanitare. 
“Trebuie să avem curajul de a re
cunoaște că sistemul cu “localitatea și 
spitalul” a fost unul neviabil, comandat 
și susținut de stat în perioada comu
nistă. în prezent există o piață inclusiv 
în domeniul serviciilor medicale. în 
opinia mea, în Valea Jiului ar trebui să 
existe un mare spital de urgență dotat 
cu tot ce este necesar la standardele ac
tuale și încă un spital de monospecial- 
ități, axat pe cele două mari categorii de 
afecțiuni de care suferă populația din 
zonă, respectiv respirator și osteo-artic- 
ular, reumatismal”, declară directorul 
adjunct medical al DSP.

Autoritățile așteaptă 
cadrul legislativ

Până în prezent, la nivelul DSP 
Hunedoara nu s-a făcut o analiză a efi
cienței fiecărei unități sanitare din 
județ, dar după spusele directorului 
Petrui în momentul apariției noului 
cadru legislativ se vor adopta măsurile 
care se impun. Obiectul analizei ar 
putea fi indicatorii de performanță a 
unităților spitalicești din Valea Jiului, 
dar și din municipiile mai mici și 
orașele județului. în ceea ce privește 

personalul medical, directorul adjunct 
medical al DSP Hunedoara afirmă că 
personalul medical nu va avea de 
suferit. Indiferent de soluțiile adoptate, 
cadrele medicale vor fi redirecționate 
spre alte unități. “Nici nu poate fi vorba 
despre șomaj având în vedere faptul că 
sistemul sanitar înregistrează un deficit 
de personal de circa 30 %. în fiecare zi 
România mai pierde câteva cadre med
icale specializate care pleacă în străină
tate unde au salarii normale”, mai 
spune directorul Petrui.

Cătălin Rișcuța

Statul sprijină fertilizările in vitro
^uplurile care nu pot face 
copii sunt sprijinite de Mi
nisterul Sănătății pentru a 
face o fertilizare in vitro. 
Astfel, hunedorenii care vor 
să apeleze la acest program 
pot să își facă dosarele și să 
le depună la clinicile de fer- 
tililizare avizate din țară. 
Acest procedeu se face însă 
momentan doar la Bucu
rești, în județ nefiind cabi
nete specializate pentru așa 
ceva.

„Fertilizarea in vitro nu este un 
procedeu complicat, care necesită 
atât personal specializat în acest 

domeniu - medic, biolog - cât și 
aparatură specială. Momentan doar 
la București se face așa ceva, cen
trul de la Timișoara neavând încă 
acreditare de la Minister”, spune 
Romeo Stănescu, medic ginecolog, 
primul din județ care a făcut, în 
urmă cu aproximativ opt ani, o in- 
seminare in vivo - procedeu mai 
puțin costisitor decât inseminarea in 
vitro.

15 la sută
dintre hunedoreni 
au probleme 
de infertilitate

Vor beneficia de acest program 
al Ministerului 250 de cupluri care 

nu pot avea copii. Criteriile de se
lectare vor fi destul de drastice.

Validarea cuplurilor care pot 
beneficia de fertilizări in vitro va fi 
făcută de către o comisie din care 
vor face parte cinci medici, un 
economist, un psiholog și doi 
reprezentanți ai Asociației SOS In- 
fertilitatea.

Medicii ginecologi din comisie 
vor fi independenți și nu vor putea 
să fie implicați în procedurile de 
fertilizare in vitro.

Vor avea întâietate în program 
cei care simt căsătoriți, sunt cetățeni 
români, au între 20 și 40 de ani. nu 
suferă de obezitate și n-au mai făcut 
o altă procedură de fertilizare in 
vitro.

Circa 10-15 la sută dintre cu
plurile hunedorene se confruntă cu 
problema infertilității. Statul va 
plăti o singură fertilizare in vitro, o • 
procedură care poate co'îsta și câteva 
mii de euro.

Bugetul pentru toate aceste in
tervenții este estimaHa 500.000 de 
euro, anual.

Și în alte țări, fertilizările in 
vitro sunt suportate de stat: în 
Franța sunt decontate cinci încer
cări, iar în Israel - două.

Elena Matieș Iancău

Credit pentru Spitalul 
din Deva

Bugetul pe 2009 al Spitalului Județean de Urgență din Deva 
s-a epuizat încă din luna octombrie. Datorită acestui fapt, 
conducerea managerială a spitalului a fost nevoită să chel- 
tuie banii destinați spitalului pe 2010.

Cum fondurile pentru 2009 s-au terminat cu aproape trei luni înainte de 
încheierea anului, conducerea spitalului a solicitat Casei de Asigurări de Sănă
tate credite de angajament care vor fi achitate din bugetul din 2010. Din buge
tul alocat spitalului pentru anul acesta deja au fost cheltuiri până acum 
aproximativ 2.5 milioane lei.

..Spitalul a avut buget până în luna septembrie, la fel ca toate spitalele 
din țară. Noi am rezistat până la sfârșitul anului, apoi am luat credit de anga
jament de la Casa de Asigurări de Sănătate. Astfel am angajat cheltuieli pentru 
medicamente, pentru alimente. O să plătim din bugetul de anul acesta, pentru 
că nu am fi avut cum să plătim în 2009”, a declarat Dan Florea, managerul 
Spitalului Județean de Urgență Deva.

Irina Năstase
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la 30 de grade.
Sauna '

rclcfoănc: O2S4.264.O3fi
fi 0254.264.039

mailto:euroscala@yahoo.com


Monden 7
_ Marți, 5 ianuarie 2010

Pe 21 martie avea să se mărite șz Maria Marinescu. După o logodnă eșuată cu fotbalistul Cristi Chivu
și o eăsnicie-fulger cu Ion Ion Tiriac, designerul vestimentar i-a spus „oui” afaceristului francez Frank Collin, 

& nunta având loc în Pavilion de Musique de la Comtesse du Barry, un castel de lângă Paris, transformat
în sală de festivități.

Mirii anului 2009
Fie criza cât de rea, oricând 
este loc pentru iubire sau pen
tru oficializarea ei. Celebrită
țile nu s-au uitat deloc la bani 
nici în 2009 și, din dragoste 
sau din simpla dorință de a 
intra în rând cu lumea, le-au 
jurat iubire veșnică „jumătăți
lor” lor. în unele cazuri, nun
țile au urmat un scenariu 
banal, discret și uneori secre
tos. în altele, sutele de mii de 
euro au zburat mai ceva ca bu
chetele mireselor...

IANUARIE

Drumul a fost deschis de frumoasa 
Fetgie'. După o relație de trei ani și o 
logodnă de 13 luni, componenta trupei 
Black Eyed Peas, pe numele ei adevărat 
Stacey Ferguson, s-a măritat cu Josh 
** amel. Nunta a avut loc pe data de 
lu-rănuarie, într-o biserică din Malibu, 
și mireasa a făcut drumul la altar 
însoțită de 10 domnișoare de onoare, 
toate îmbrăcate în rochii D&G.

FEBRUARIE

După o primă lună sărăcăcioasă în 
nunți, a urmat un februarie plin de ast
fel de evenimente. Și majoritatea au 
avut loc de Ziua îndrăgostiților. Balul a 
început la noi, cu Liviu Vârciu pe post 
de mire. Fostul component al trupei 
L. s-a însurat cu Adelina la 
Mănăstirea Cașin din Capitală, după 
doar jumătate de an de când și-a cunos
cut aleasa inimii - curios, la nunta An- 
dreei Bănică.

Pe 14 februarie s-a măritat și su
perba Salma Hayek. Mexicanca și lo
godnicul ei, afaceristul francez 
Francois-Henri Pinault, și-au jurat iu
bire în poate cel mai romantic oraș de 
pe glob, Paris. A fost o cununie 
discretă, la care au participat doar doi 
amici, pe post de martori.

Tot în mare secret și tot de Ziua 
îndrăgostitilor a devenit femeie la casa 
ei și Adriana Lima. Supermodelul și 
starul NBA, Marko Jaric, și-au pus 
pirostriile în orașul Jackson Hole din 
statul Wyoming, semn că brazilienii și 
sârbii pot face casă bună pe pământ 
american.

■ Luna februarie s-a . încheiat cu 
nunta unui alt fotomodel de cinci stele. 
A celui mai bine plătit din lume, mai 
precis. Este vorba de Gisele Bundchen, 
care a devenit soția starului NFL, Tom 

Brady, în biserica Santa Monica din 
California, după o adevărată telenovelă 
în care a fost implicată superba actriță 
Bridget Moynahan, marea perdantă a 
acestei „afaceri”.

MARTIE

7 martie a fost ziua în care Dan 
Teodorescu a decis să acorde o a doua 
șansă căsniciei. După divorțul de Mela
nia Medeleanu, solistul trupei Taxi i-a 
spus „da” actriței Irina Chiosea. 
Superstițios din fire, cântărețul a pro
gramat nunta chiar de ziua lui de 
naștere.

Dacă Dan a avut nevoie de trei ani 
pentru a-și recăpăta curajul, frumoasa 
Mandy Moore s-a dumirit în doar 
câteva luni că Ryan Adams este alesul 
inimii ei. Și astfel, într-o ceremonie 
plănuită și desfășurată în mare secret, 
cei doi cântăreți și-au jurat iubire 
veșnică, într-o bisericuță din Savannah, 
Georgia.

Tot în această lună au renunțat la 
burlăcie doi dintre monștrii-sacri ai 
micului și, respectiv, marelui ecran. 
După 23 de ani de iubire, David Letter- 
man a oficializat în sfârșit relația nu 
Reginna Lasko pe data de 19 martie. 
Două zile mai târziu, avea să vină rân
dul lui Bruce Willis. Renumitul actor s- 
a însurat cu Emma Heming, un 
manechin cu 22 de ani mai tânăr decât 
el.

Tot pe 21 martie avea să se mărite 
și Maria Marinescu. După o logodnă 
eșuată cu fotbalistul Cristi Chivu și o 
căsnicie-fulger cu Ion fon Țiriac, de
signerul vestimentar i-a spus „oui” 
afaceristului francez Frank Collin, 
nunta având loc în Pavilion de Musique 
de la Comtesse du Barry, un castel de 
lângă Paris, transformat în sală de 
festivități.

APRILIE
Deși nu mai este de multă vreme 

numărul unu mondial, Andy Roddick a 
rămas cu siguranță pe primul Ioc în su
fletul frumoasei Brooklyn Decker. Iar 
în seara zilei de 17 aprilie, după trei ani 
de iubire, jucătorul de tenis și fotomod- 
elul și-au unit destinele, într-o nuntă ca 
în povești. Evenimentul a avut loc în 
Austin, Texas, iar atmosfera a fost 
întreținută de marele Elton John.

MAI

Luna florilor a început cu două 
nunți pline de fast. în a doua zi de mai, 
Heidi Montag și Maggie Gyllenhaal s- 
au măritat cu aleșii inimii lor - Spencer 
Pratt și, respecttv, Peter Sarsgaard. 
Prima căsnicie a avut loc în California, 
în timp ce a doua s-a desfășurat intr-un 
palat din Italia.

Ultima zi de primăvară avea să fie 
prima pentru Cristina Rus în postura de 
femeie măritată.
Pe 31 mai, fosta 
componentă a tru
pei Blondy i-a 
jurat iubire
veșnică omului de 
afaceri Dragoș 
Bălteanu. Cei doi 
au spus „da” în 
fața Primarului 
Capitalei, Sorin 
Oprescu, iar cu

nunia religioasă a avut loc la Biserica 
Silvestru.

IUNIE
începutul verii a cam fost ocolit de 

vedete pentru programarea nunților. Nu 
însă și de „iepurașul” Kendra Wilkin
son. După ce a primit binecuvântarea 
lui Hugh Hefner, blondina s-a măritat 
cu starul NFL, Hank Basckett, petre
cerea având loc chiar în celebrul conac 
Playboy.

IULIE

Cea mai călduroasă lună din an a 
consemnat cununiile a doi mari „pățiți”. 
Pe 11 iulie, la nu mai puțin de 72 de ani, 
Robert Redford și-a luat inima în dinți 
și a decis să dea o nouă șansă căsniciei. 
Celebrul actor i-a spus „da”, cu 
jumătate de gură, mult mai tinerei 
Sibylle Szaggars, într-o ceremonie 
intimă din Hamburg, la care au partici
pat doar 30 de invitați.

La o săptămână distanță, avea să 
vină rândul lui Bodo să renunțe la 
burlăcie. în cazul lui, a devenit o 
obișnuiță. Componentul trupei Procon
sul s-a însurat cu Loredana, femeia pe 
care mulți au catalogat-o drept sosia fi
icei lui Traian Băsescu, Ioana. Să fie 
oare a patra oară cu noroc?

AUGUST

August a fost luna nunților pe 
micul și mai ales pe marele ecran. Balul 
a fost deschis chiar în prima zi, de Mark 
Walhberg, și continuat după două 
săptămâni, de Alyssa Milano, pentru ca. 
după alte șapte zile, să vină rândul unei 
alte actrițe, Milla Jovovich. Vedeta din 
„Resident Evil” și producătorul englez 
Paul W. S. Anderson și-au unit des
tinele într-o cununie intimă, chiar in 
reședința lor din Beverly Hills.

în aceeași zi avea să îmbrace 
rochia de mireasă și una dintre cele mai 
talentate actrițe de la noi. După o cu
nunie demnă de o adevărată „Regină”, 
frumoasa Diana Dumitrescu avea să

devină doamna Ion.
Acest nume, dublat, a fost de altfel 

laitmotivul uneia dintre cele mai impor
tante nunți ale anului. Pe 29 august, Ion 
Ion Țiriac a renunțat - pentru prima 
oară, serios - la burlăcie, însurâdu-se 
eu frumoasa Ileana Lazariuc. în aceeași 
zi a avut loc și creștinarea celui de-^tl 
doilea băiețel al cuplului, Nicolas. Am
bele ceremonii religioase au avut loc la 
un schit modest de lângă Călărași, în 
timp ce recepția s-a ținut pe o propri
etate privată, pe malul lacului Buftea.

SEPTEMBRIE

Prima lună de toamnă avea să o 
aducă pe superba Jaime Presley în fața 
altarului. Pe 26 septembrie, vedeta se
rialului de comedie ..My Name Is Earl” 
s-a căsătorit cu avocatul de origine 
indiană Simran Singh, după doar patru 
luni de relație.

Și mai grăbiți au fost Kloe Kar
dashian și Lamar Odom. Deși nu puțini 
au fost cei care a crezut că glumește în 
momentul în care a făcut anunțul, su
rioara* frumoasei Kim s-a măritat cu 
starul NBA după doar patru săptămâni 
de când s-au cunoscut.

în aceeași zi. dar in Olanda, s-a în
surat și Armin van Buuren. Celebrul DJ 
Batav și Erika van Thiel și-au pus 
pirostriile la o biserică din micuțul 
orășel Wassenaar.

OCTOMBRIE

După o căsnicie mai mult sau mai 
puțin fericită cu regretatul compozitor 
Șerban Georgescu și ani de căutări, 
Mădălina Mano le și-a recăpătat curajul 
și, pe data de 14 octombrie, s-a măritat 
pentru a doua oară, cu inginerul de 
sunet Mircea Petru. Bucuria „Fetei cu 
părul de foc” a fost cu atât mai mare cu 
cât, în aceeași zi, a avut loc botezul fi
ului cuplului, Petru Jr.

Tot în octombrie, dar pe data de 
25, avea să devină femeie la casa ei și 
Ivanka Trump. Fiica cea mică a vedetei 
reality-showului „Ucenicul” s-a măritat 
cu Jared Kushner la clubul de golf 
deținut de tatăl ei, în Bedminster, New 
Jersey, iar la ceremonie au participat 
peste 500 de invitați.

NOIEMBRIE

La patru luni după ce devenea 
tătic, Zoii Toth avea să renunțe la 
burlăcie. încălțați în teniși și îmbrăcați 
în blugi, liderul trupei Sistem și aleasa 
inimii lui, Ioana, și-au jurat iubire 
veșnică, în fața a peste 100 de invitați.

DECEMBRIE

Ultimii „mohicani” ai anului au 
fost doi celebri cântăreți. Pe 17 decem
brie, diva pop a Mexicului, Gloria 
Trevi, a devenit în sfârșit femeie la casa 
ei, măritându-se în Monterrey cu avo
catul Armando Gonzales.

Două zile mai târziu, pe cel mai 
mare viscol din 2009, Kevin Jonas avea 
să se însoare cu aleasa inimii lui. Com
ponentul celebrei trupe Jonas Brothers 
și iubita din adolescență, Danielle De- 
leasa, s-au căsătorit în castelul Oheka 
din Long Island și lista de invitați a 
cuprins peste 400 de nume, printre care 
și frații lui Kevin, Joe și Nick, pe post 
de cavaleri de onoare.
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în prezent mai simț 6 județe, respectiv Brașov, Timiș, Tulcea, Hunedoara, Vrancea și 
Bacău, care nu au sistemul de eliberare a pașapoartelor electronice implementat, însă 
până în data de 18 ianuarie aceste județe trebuie să introducă sistemul.

Anul începe cu negocieri între ministere și sindicate
Disponibilizări, salarii și pensii 
înghețate, numărul șomerilor 
în creștere și legi care au 
rămas blocate sunt nemulțumi
rile principale ale sindicaliști
lor din toate sectoarele 
bugetare. Negocieri și discuții 
aprinse sunt anunțate deja la 
mai multe ministere.

"Avem o întâlnire miercuri (6 
ianuarie - n.r.) care are mai multe 
obiective. în primul rând, o analiză a 
structurii de personal din sistemul 

bugetar din toate sectoarele, o încercare 
de a simplifica acest sistem de 
salarizare, o corecție a coeficienților 
numai dacă va fi nevoie. în această 
etapă, legea prevede o majorare a 
salariului de până la 705 lei, celelalte 
Salarii rămân înghețate", a declarat sec
retarul de stat în Ministerul Muncii, 
Valentin Mocanu.

Săptămâna aceasta se dă startul 
unor noi runde de negocieri cu sindi
catele. Ministrul Educației, Daniel Fu- 
neriu, trebuie să găsească variantele de 
reducere a celor 15.000 de posturi din 
educație, iar ministrul Muncii, Mihai 
Șeitan, va începe discuțiile pe legea 

unică de salarizare.
Pentru Ministrul Educației nu va 

fi un mandat simplu. Daniel Funeriu va 
intra la negocieri cu sindicaliștii ca să 
găsească o soluție pentru reducerea 
celor 15.000. Ministerul Educației nu 
are nici până în acest moment, o poziție 
clară, vizavi de cine trebuie să plece din 
sistem. Doar șeful statului, Traian 
Băsescu a precizat că ar fi vorba de su
plinitori și pensionari.

La Ministerul Muncii vor urma 
runde de negocieri. Deși legea unică de 
salarizare a intrat în vigoare în 1 ian
uarie, trebuie stabilite grilele de 
salarizare. Legea mai poate fi

modificată până la 30 iunie. iar salariul minim va rămâne înghețat
Ministerul Muncii a anunțat că în la 600 de lei, lucru care îi nemulțumește 

2010 se vor face disponibilizări la stat, pe sindicaliști.

Petrom a scumpit carburantul
Petrom a majorat ieri prețul de referință la benzină și 

motorină cu șase bani pe litru, ca urmare a evoluției cotațiilor 
internaționale la produsele petroliere, a anunțat compania.

Astfel, benzinele Premium fără plumb și Top Premium 
fără plumb 99+ costă 4,04 lei/ litru, respectiv 4,41 lei/ litru, 
iar sortimentele OMV Carrera 95 și OMV Carrera 100 au un 
preț de 4,18 lei/ litru și 4,81 lei/ litru.

Motorina Top Nordic Diesel poate fi cumpărată cu 3,97 
lei/ litru, iar OMV Sprint Diesel cu 4,01 lei/ litru. Totodată, 
prețurile motorinelor Euro Diesel 5 și OMV Alpin Diesel a 
urcat la 3,80 lei/ litru, respectiv 4,3 lei/ litru.

Bucureștenilor li s
la pașapoarte electronice

B Piața de artă din România
a atins recorduri în 2009

Bucureștenii vor putea depune, 
începând de ieri, cereri pentru 
obținerea noilor pașapoarte 
simple electronice, acestea ur
mând a fi eliberate începând 
cu data de 18 ianuarie.

"începând de astăzi (luni - n.r.), 
bucureștenii au la dispoziție două 
noi tipuri de pașapoarte: pașaportul 
simplu electronic și pașaportul sim
plu temporar" , a declarat, luni, pre
fectul Capitalei, Mihai Cristian 
Atănăsoaei, prezent la evenimentul 
de lansare oficială a noilor tipuri de 
pașapoarte care vor fi emise de Ser
viciul Public Comunitar pentru 
Eliberarea și Evidența 
Pașapoartelor Simple.

Potrivit prefectului Capitalei, 

pașaportul electronic este un docu
ment securizat care are peste 50 de 
elemente de securizare, pentru 
emiterea acestui document fiind im
plementat un nou sistem informatic 
și fiind, de asemenea, mărit 
numărul de ghișee unde pot fi de
puse cererile de eliberare.

Pașaportul electronic permite 
stocarea datelor biometrice ale titu
larilor ca amprentele digitale și 
imaginea facială alături de datele de 
identificare, în acest sens România 
fiind prima țară în care cele două el
emente suplimentare de identificare 
sunt cuprinse în pașaport.

"Bucureștenii trebuie să știe că 
nu sunt obligați să-și preschimbe 
pașapoartele înainte de expirarea 
termenului de valabilitate, iar 

cererile pentru noile tipuri de 
pașaport se depun doar la sediul 
Serviciului din Str. Nicolae Iorga 
din sectorul 1, nu și în sistemul de 
ghișeu unic de pe lângă secțiile de 
poliție", a mai precizat prefectul 
Capitalei.

Potrivit lui Mihai Cristian 
Atănăsoaei. ulterior, ghișeele din 
cadrul secțiilor de poliție vor primi 
aparatura necesară pentru a putea 
elibera pașapoarte simple electron
ice.

Totodată, bucureștenii pot opta 
și pentru un al doilea tip de pașaport 
"simplu temporar" care are o vala
bilitate de un an, se emite în două 
ore și costă 196 de lei, comparativ 
cu cel simplu electronic care are o 
valabilitate de cinci ani, se emite în 
două săptămâni de la data depunerii 
cerfirii și costă 266 de lei.

Secretarul de stat în Ministerul 
Administrației și Internelor, Mihai 
Capră, a declarat că, în prezent, mai 
sunt șase județe care nu au imple
mentat sistemele pentru eliberarea 
pașapoartelor simple electronice, 
acestea urmând ca, până în data de 
18 ianuarie, să introducă sistemul 
informatic.

"în prezent mai sunt 6 județe, 
respectiv Brașov, Timiș, Tulcea, 
Hunedoara, Vrancea și Bacău, care 
nu au sistemul de eliberare a 
pașapoartelor electronice imple
mentat, însă până în data de 18 ian
uarie aceste județe trebuie să 
introducă sistemul', a declarat 
Mihai Capră.

Piața de artă din 
România a atins mai multe 
recorduri în 2009. Și cum 
arta s-a dovedit de-a lungul 
timpului una dintre cele 
mai sigure investiții, în 
România casele de licitații 
s-au întrecut în a scoate la 
v ânzare tablouri ale celor 
mai importanți pictori 
români. De două ori, prețul 
a trecut de 100.000 de 
euro, iar prin cele mai 
scumpe cinci tablouri s-a 
trecut pragul de 500.000 de mii de 
euro, sumă care în anii trecuți se 
aduna prin vânzarea a zeci de 
tablouri.

Mai multe tablouri dintr-o 
celebră colecție interbelică, cea a 
doctorului Dona, au agitat piața de 
artă. Două dintre picturile acestuia s- 
au vândut cu prețuri record: Nudul 
Aișe al lui Camil Ressu, adjudecat cu 
160.000 de euro, și Port, de Marcel 
Iancu, cumpărat cu 130.000 de euro. 
Acestea au devenit și cele mai 
scumpe tablouri vândute vreodată în 
România.

De pragul de 100.000 de mii de 
euro au fost foarte aproape în acest an 
și două picturi semnate Nicolae 
Tonitza: Micuța tătăroaică și Span

Traficul în vămile arădene 
a crescut de trei ori fată de normal

Valorile de trafic înregistrate în 
punctele de trecere a frontierei din 
județul Arad sunt de trei ori mai 
mari față de restul perioadei, în 
condițiile în care românii care 
lucrează în străinătate și care au pe
trecut sărbătorile ân țară se întorc în 
statele în care își au locurile de 
muncă.

Potrivit unui comunicat de 
presă transmis de Poliția de 
Frontieră Arad, la acest început de 
săptămână prin punctele de frontieră 
arădene au trecut peste 32.500 de 
persoane, valorile fiind de trei ori 
mai mari în comparație cu o 
perioadă normală.

Cele mai mari valori de trafic 
au fost înregistrate pe sensul de 
ieșire din țară - peste 19.400 de per
soane. dintre care 15.300 de cetățeni 
români.

iola, fiecare a fost adjudecat cu 
aproximativ 90.000 de euro. Nicolae 
Grigorescu, care a dominat vânzările 
în anii ‘90 intră în top cu două 
tablouri, Șatra șrȚărăncuța cu basma 
albă, pentru care licitațiile s-au on> ' 
după 40.000 de euro. Pictura lui Pal- 
lady, în rochie vernil pe fotoliu roșu, 
este recordul anului pentru una dintre 
casele de licitații, fiind cumpărată cu 
peste 55.000 de euro. Gheorț 
Petrașcu a fost prezent cu 32 de 
lucrări la licitațiile din 2009. S-au ad
judecat 16, iar cele mai scumpe dintre 
picturi au fost: Un peisaj din Veneția, 
care a scos din buzunarul celui care a 
licitat ultima sumă: peste 45.000 de 
euro. Un alt tablou este Clopotniță la 
Târgoviște cumpărat cu peste 35.000 
de euro.

Cu toate acestea, controlul la 
frontieră s-a derulat în condiții op
time, neînregistrându-se crește • 
semnificative ale timpilor ae 
așteptare, menționează sursa citată.

Și în acest an, PTF Nădlac a 
fost cel mai tranzitat punct de 
frontieră, cu 22.400 de persoane și 
7.200 de mijloace de transport, din
tre care peste 13.300 persoane s-au 
prezentat pe sensul de ieșire din țară.

Pentru evitarea aglomerației, 
Poliția de Frontieră Arad a supli
mentat numărul angajaților care 
controlează documentele, a dispus 
creșterea numărului - arterelor de 
control din punctele de frontieră, 
dacă situația o va impune, și le 
recomandă cetățenilor să folosească 
toate punctele de trecere a frontierei 
din Arad: Tumu, Vărșand și Nădlac.
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Un iman e responsabil pentru atentatul

Imanul Anwar al-Aulaqi ar avea 
legătură cu atacul comis în noiembrie 
la baza militară americană Fort Hood, 
dar și cu atentatul eșuat împotriva 
zborului Amsterdam-Detroit de la 25 
decembrie, a anunțat un consilier al 
președintelui Barack Obama pentru 
combaterea terorismului.

Anwar al-Aulaqi, un preot musul
man născut în Statele Unite, dar care 
locuiește în prezent în Yemen, "ne pune 
probleme. El încearcă să instige la acte 
teroriste", a declarat pentru postul 
american de televiziune CNN con
silierul prezidențial, John Brennan.

"Potrivit anumitor informații, 
Aulaqi a avut o legătură directă Cu 
(Abdul Farouk) Abdulmutallab", nige
rianul acuzat de tentativă de detonare a 
zborului 253 al companiei americane 
Nortl /est Airlines, a adăugat el, con

SUA mărește taxele pentru „bronzul artificial”
Ah . itățile americane au 
mărit taxele aplicate saloane
lor de bronzat de la 5, la 10%. 
Inițiativa își propune să-i des
curajeze pe cei care se bron
zează la solar, dar și pe 
proprietarii de astfel de sa
loane. Și asta pentru că stu
diile au demonstrat că 
bronzatul la solar poate pro
voca cancer la piele.

“•opunerea a venit inițial din 
.bartea Asociației Americane pentru 
Dermatologie, în urma studiului publi
cat în luna iulie de Centrul Internațional 
Je ‘rcetare asupra Cancerului, din 
cat. s Organizației Mondiale a 
Sănătății. Datele prezentate atunci au 
arătat, fără urmă de îndolială, că bron
zatul la solar duce la apariția cancerului 
la piele. Asta pentru că, potrivit studiu
lui, bronzatul la solar timp de 20 de 
minute este echivalent cu o zi întreagă 
ie plajă.

Cercetările au dezvăluit și că șed
ințele de ultraviolete cresc riscul de

SUA și Marea Britanie și-au închis
ambasadele din Yemen
Statele Unite și Marea Britanie 
ii-uu închis ambasadele din 
Yemen în urma unor amenin- 
ări teroriste din partea Al- 
)aeda. Casa Albă a declarat 
jentru CNN că deține infor

firmând informațiile publicate de presă.
Numele imamului Anwar al- 

Aulaqi a fost deja menționat în atacul 
soldat cu 13 morți și 42 de răniți la 5 
noiembrie la Fort Hood (statul Texas), 
cea mai mare bază a armatei americane. 
Agresorul, psihiatrul militar Nidal 
Hasan, a discutat în 2008 despre 
uciderea unor cetățeni americani cu 
imamul, a povestit Aulaqi recent, sub
liniind că se cunosc de nouă ani.

"Părerea mea este că maiorul 
Hasan a comis singur acest atentat", dar 
"a fost inspirat de discursul unor per
soane ca Aulaqi", a adăugat consilierul 
prezidențial.

Brennan a refuzat totuși să califice 
atacul de la Fort Hood drept un .atentat 
terorist. "Continuăm să anchetăm acest 
lucru", a afirmat el.

cancer cu 75%, mai ales în cazul copi- 
iilor și al tinerilor.

In lumina acestor informații au
toritățile din mai multe țări au hotărât 
să acționeze. Decizia autorităților amer
icane, de a percepe o taxă suplimentară 
de 10 procente pentru centrele care 
oferă astfel de servicii, a stârnit contro
verse în SUA. Unii sunt de părere că nu 
este treaba autorităților să impună taxe 
pe produsele care dăunează sănătății, 
fie ca este vorba despre țigări, băuturi 
carbogazoase sau bronzul obținut la 
solar. Alții spun că taxa nu va face decât 
să afecteze bugetele tinerelor, cele mai 
fidele cliente ale solarelor și va con

mații potrivit cărora rețeaua 
condusă de Ossama ben Laden 
pregătește atacuri împotriva 
intereselor americane și brita
nice din Yemen.

tribui la închiderea micilor saloane de 
profil.

Cert este că, în prezent, minorii 
din peste 30 de state americane nu au 
voie să se bronzeze la solar fără acordul 
medicului de familie. Același lucru se 
întâmplă și în Marea Britanie, unde 
subiectul a fost amplu comentat Presa 
britanică a publicat de-a lungul anului 
trecut poveștilor mai multor tinere, din
tre care unele au ajuns la chimioterapie, 
din cauza bronzatului la solar.

Mai mult, luna trecută, un consiliu 
local din statul Maryland a interzis cat
egoric tinerilor sub 18 ani să meargă la 
solar.

Avertismentul vine după ce 
Barack Obama a făcut o legătură 
între rețeaua Al-Qaeda și autorul re
centei tentative de atentat de la bor
dul unui avion, în Detroit.

Cehila Al-Qaeda din Yemen a 
revendicat incidentul și a declarat că 
acest atac constituie o ripostă față 
de loviturile aeriene executate de ar
mata yemenită la 17 și la 24 decem
brie, soldate cu moartea a trei 
militanți. Unul dintre atacuri i-a 
vizat pe patru teroriști care plănuiau 
atacuri asupra ambasadelor Statelor 
Unite și Ărabiei Saudite de la 
Sanaa. Autoritățile americane și bri
tanice nu au precizat perioada pen
tru care cele două reprezentanțe 
diplomatice din Yemen vor rămâne 
închise.

I Cutremur cu magnitudinea 
de 7,2 în insulele Solomon

Un seism cu magnitudinea 7,2 a avut loc ieri în largul 
insulelor Solomon, situate în sud-vestul Pacificului, a 
anunțat Institutul american de geofizică (USGS). Potri
vit USGS, seismul s-a produs luni la ora locală 09.36 
(00.36, ora României). Cutremurul s-a produs în mare, 
la o adâncime de 30 de kilometri, la circa o sută de kilo
metri de orașul Gizo.

Un prim seism a afectat regiunea la ora 08.48 (duminică, 23.48, 
ora României), la 143 de kilometri sud-sud-est de Gizo, al doilea 
oraș ca mărițne al arhipelagului insulelor Solomon, cu 6.000 de 
locuitori. Nu a fost declanșată nici o alertă pentru tsunami de către 
Centrul de alertă pentru tsunami din Pacific.

Pot apărea tsunami

Pe insula Rendova, situată în apropiere de Gizo, câteva locuințe 
s-au prăbușit dar nu au fost semnalate alte pagube, a declarat Julian 
Makaa, din cadrul serviciului național de catastrofe naturale. 
„Cutremurul a provocat un val mic și câteva persoane au fost ușor 
rănite în timp ce fugeau panicate de pe litoral", a adăugat el. 
Regiunea Gizo se află la 360 de kilometri vest-nord-vest de capitala 
Honiara, pe insula Guadalcanal, unde locuitorii au resimțit seismul, 
care nu a produs pagube.

Centrul de alertă pentru tsunami a anunțat că "seismele de o 
asemenea importanță pot provoca tsunami locale, putând fi devas
tatoare de-a lungul coastelor situate pe o rază de o sută de kilometri 
de epicentru". Cel puțin 500 de case au fost distruse sau avariate de 
seism, au anunțat serviciile de intervenție. Mai multe mii de per
soane ar putea să fi rămas fără adăpost, a declarat un purtător de cu
vânt al serviciului național pentru catastrofe naturale, la finalul unui 
zbor de recunoaștere.

încă se evaluează pagubele

Un bilanț exact va putea fi stabilit doar după o evaluare a 
pagubelor pe teren. "Aproximativ 500 de case au fost afectate, dar 
nu toate au fost distruse complet", a declarat Julian Makaa, purtă
torul de cuvânt al servicului național pentru catastrofe naturale.

Insulele Solomon sunt afectate frecvent de cutremure: în aprilie 
2007, un seism cu magnitudinea de 8 grade a ucis peste 50 de per
soane și a lăsat numeroase persoane fără locuințe. în Gizo, cele mai 
multe din chei au fost distruse de valul seismic produs ulterior.

La 29 septembrie, în regiune a avut loc un cutremur puternic, 
urmat de un tsunami ce a provocat moartea a 186 de persoane în 
Samoa și în Tonga.
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ABURI, ACI, AMA, ANALCID, ANINA, ANULAR, 

ARĂCAN, ARAMIT, ARIE, ATAȘARE, BA, 
DAME, DAT, ENOT, ETERNITATE, IMITATĂ, 

INALIENARE, INC, ION, IȚANI, LA, LIȚĂ, NAT, 
NATALITATE, NĂBĂDĂIOȘI, OSATURI, PA, 
PAPIR, RIOLIT, SÂN, SAT, SUNT, TA, ȚIPI, 

TOBĂ, ȚARĂ.
Petru Ardelean - ARAD

Viorel Naghi - Vladimirescu
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Vedete ... Dicționar: Tisa, Soh, Ana, Reiată, St<L.



Glasul publicitate
<> TeL 0771.677.031, 0730.549.659 Publicitate 11

____________ Marti, 5 ianuarie 2010

Mică publicitate

Case/ GansmMMApartamente

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

Vând mașină de cusut „CAMELIA” (la picior). Preț negociabil, stare per
fectă. Informații la: 0254.222.348,0720.867.861.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

i ncinrieri

închiriez spațiu comercial în Deva, Bd-ul Decebal, bl. J, parter, suprafața 
de SWfep. Tel. 0726.191.954.

închin'- țent spațiu comercial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 
sa’ Are toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045.

Iră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen- 
ti /ă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

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

S.C.Consulting Anka S.R.L. vă oferă servicii de : consultanță financiară și 
comercială; înființări societăți comerciale I.I, I.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636308.

Vând țuică prună din zona Hațeg, 32 de grade, 7 ani vechime, 10 lei/litru.
Tel. 0723.757.434; 0254260.909.

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

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

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

Societate de construcții9 
angajează

tehnician sau inginer cu experiență 
pentru întocmit devize 

și documentații pentru licitații, 
salariu foarte avantajos

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 

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

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

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

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

Vând Renault Megane, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, full 
op*‘ ;js, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
02 «262.717.

| Servicii profesionale de curățenie: 
s - curățenie de întreținere zilnică
* - fMtrSianîo nancrolă rsorirwitr^ e:

8I
Vând/ schimb Skoda Octavia Break, albă, 1,9 TDI, an fabricație 2003, 
118.000 km (reali), full options, garaj, unic proprietar, taxe la zi. Preț: 
7.500 euro; tel. 0726.141.632, 0254.260.909.

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

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

- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial
- curățenie după construcții.amenajări.renovări
- curățenie în instituții sanitare

► - curățat mochete.tapițerii.covoare 
s - spălat suprafețe vitraie
? - curățat pereți.fațade.îndepărtat graffiti
I - curățat și dezinfectat bucătari industriale
ț - echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare
; și materiale consumabile

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

crioti_deva@>yahoo.com 
www.crioti .com

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

fj.
Bonus:

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

12 luni - 108 lei

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gra
tuit la alegere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiu
nea 1/8 sau 10 anunțuri de mică publicitate;

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

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

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
TeL 0771.677.031, 0730.549.659.

SPĂLĂTORIE AUTO
Gieniii fideli primesc, 

pe bază de bon. 
LA 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

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.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L
Deva, Calea Zxrandalw 1$O (l)N"7)
(Ieșirea xpre Simcria, Lingi VuLro)

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Facem contracte 
pentru firme ai 
REDUCERE

DE 2051

ANGAJĂM PERSONAL
■ program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

(‘rogram de funcționare:
Ziinlc 0730-20.30
DnminioL- (19.09-15.90

Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servtcl curățenie 
' persoane fizice 
* persone jurltlce

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

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune Ia 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- I 
cui de lângă Deva Mali și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- I 
tară. I
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea I 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, I 
cel de marți - în ediția de joi, cei 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 fundai: 7 lei.

http://www.consultinganka.ro
yahoo.com
http://www.crioti


„Ca s-a spun bărbătește, dacă ieși într-o noapte și cauți o domnișoară și îți iese, asta înseamnă că ai făcut ce ți-ai propus. 
Noi n-am arătat prea bine azi, dar ne-a ieșit. în unele săptămâni domnișoarele arată bine, în unele nu. Felul în care am 
jucat azi n-ar fi cea mai frumoasă fată, dar măcar am urcat-o în taxi. Poate n-a fost cea mai frumoasă fată pe tare am 
adus-o acasă dar a fost foarte plăcut și foarte drăguț, așa că mulțumim mult și hai să bem o cafea

Obligațiuni pentru Manchester United
Clubul englez Manchester 

United ia în considerare lansarea de 
obligațiuni, pentru a-și reduce dato
ria, care se ridică la 700 de milioane 
de lire sterline, a anunțat publicația 
britanică „Financial Times”.

Băncile JP Morgan și Deytsche 
Bank au sfătuit clubul de Premier 
League să ia această măsură pentru 
a-și îmbunătăți situația financiară, 
potrivit FT, citând surse anomime.

Una dintre aceste măsuri este 
emiterea de obligațiuni cu randament 
ridicat, notează cotidianul, potrivit 
căruia banii astfel strânși pot fi uti
lizați în mod direct pentru rambur

Justine Henin a revenit
cu o victorie în circuitul WTA
Jucătoarea belgiană de 
tenis Justine Henin a 
revenit în circuitul 
WTA cu o victorie, 
după ce s-a calificat în 
turul doi la turneul de 
la Brisbane.

Justine Henin a învins-o 
pe rusoaica Nadia Petrova, 
cap de serie numărul 2, în 
două seturi, 7-5, 7-5.

Henin (27 de ani) a 
câștigat, la începutul lunii de
cembrie, turneul demonstra
tiv de la Charleroi, ce a 
marcat revenirea sa în com
petiții, după 18 luni de ab
sență (117 săptămâni în 
total). 

sarea unei părți din datoria clubului, 
de aproximativ 700 de milioane de 
lire sterline (788 milioane de euro), 
la diverse fonduri de investiții, bănci 
și instituții financiare.

Potrivit clubului, această dato
rie nu constituie o problemă, 
deoarece dobânzile anuale la diferite 
împrumuturi sunt inferioare profitu
lui din exploatare, afirmă sursa ci
tată.

Clubul Manchester United, 
campioana Angliei în ultimi trei ani, 
listat la Bursa de Valori, a fost 
cumpărat de familia americană 
Glazer în 2005.

Citatele deceniului

g ■ * >31

Presa sportivă din Anglia a 
marcat sfârșitul deceniului 
prin tot soiul de clasamente cu 
cei mai și cele mai din ultimii 
10 ani.

Chris Charles, cronicarul de la 
BBC, a făcut un letopiseț al celor mai 
demente, sarcastice sau lipsite de sens 
declarații ale deceniului. Iată câteva 
dintre ele:

Comentariul legendar al lui Roy 
Keane, despre ignoranța unora din
tre fani: .. Cândjucăm acasă, probabil 
iau câte, a halbe și sandvișuri cu 
creveți. Nu cred că unii dintre oamenii 
care vin pe Old Trafford suni în stare 
să scrie pe litere fotbal, darămite să-l 
înțeleagă ~

George Best despre David Beck
ham: „Nu poate să lovească mingea cu 
stângul, nu poate să dea cu capul, nu 
poate să facă o aluri care și ru înscrie 
multe goluri. In arară de asta, e in reg
ulă ",

Mititelu spune că nu s-a înțeles

Celebra analogie culinară a lui 
Jose Mourinho: „Felul în care jucăm 
e foarte important. Dar e ca și cu om
letele și ouăle. N-ai ouă, n-ai omletă! 
Depinde de calitatea ouălelor. In super
market ai ouă de clasa întâi, a doua și 
a treia și unele sunt mai scumpe decât 
celelalte pentru că îți iese o omletă mai 

.bună. Iar când știi că la Waitrose au 
ouă de calitatea întâi și tu nu poți să 
ajungi acolo, ai o problemă ”.

Brian O’Driscoll, întrebat de
spre relația cu antrenorul Angliei la 
rugby, Martin Johnson: „ Cunoștința 
înseamnă să știi că roșia e un fruct, 
înțelepciune e să știi să n-o pui în 
salată de fructe ”,

Jim Magilton, când era la Ip
swich: ..Săptămâna trecută eram așa 
de jos că puteam să trec pe sub o ușă 
purtând un joben ".

Claudio Ranieri către presă, 
înaintea returului cu Monaco din 
semifinală Ligii Campionilor: „Bună 
ziua, rechinii mei, bine ați'venit la în
mormântare! ”

Gordon Strachan îi detestă pur și 
simplu pe reporteri și are grijă să îi tax
eze de fiecare dată.

Reporter: „Gordon, we have a 
quick word please?” Strachan: „Ve
locity” (și pleacă).

Reporter: „ Gordon, Agustin Del
gado?” Strachan: „Am lucruri mai 
importante la care să mă gândesc. Am 
un iaurt care trebuie terminat azi, pen
tru că expiră. Asta poate fi prioritatea 
mea mai degrabă decât Agustin Del
gado”.

Steve Bruce, după Liverpool- 
Birmingham 7-0: ,, Trebuie s-o iei în 
bărbie, sau în cazul meu, în bărbii ”,

Ricky Hatton, după ce l-a învins 
pe Kostya Tszyu câștigând centura 
IBF la categoria mijlocie: „ O să salut 
doi prieteni pe care i-am exclus din 
viața mea în ultimele 10 săptămâni. 
Așa că bine v-am găsit domnuleJî? tyi- 
ness și domnule Dom Perignon!’

Bobby Robson, întrebat ce i-ar 
fi plăcut să facă dacă n-ar fi jucat fs* . 
bal: ..Mi-așfi dat mâna dreaptă srAj&Jf 
pianist".

în fine, probabil citatul secolului 
îi aparține lui Ian Holloway, 
antrenorul lui QPR după un meci cu 
Chesterfield: „ Ca s-o spun bărbătește, 
dacă ieși într-o noapte și cauți o dom
nișoară și îți iese, asta înseamnă că ai 
făcut ce ți-ai propus. Noi n-am arătat, 
prea bine azijdar ne-a ieșit. In unele 
săptămâni domnișoarele arată bine, în 
unele nu. Felul în care am jucat azi n- 
arfi cea mai frumoasă fată, dar măcar . 
am urcat-o în taxi. Poate n-a fost cea 
mai frumoasă fată pe care am adus-o 
acasă dar a fost foarte plăcut și jNffe 
drăguț, așa că mulțumim mult și hai să 
bem o cafea ”,

Și unul mai vechi, de la It?,:a 
‘90, sugerat de cineva în subsolu- 
ticolului. Bobby Robson așteptîL 
lift, din care a ieșit Captain Marvel, 
Bryan Robson: „Salut Bobby” zice 
Bobby din reflex. „Eu sunt Bryan, tu . 
ești Bobby”, i-a răspuns căpitanul lui 
Man Utd.

Sepsi revine 
la Benfica Lisabona

Tehnicianul formației 
Racing Santander, Miguel 
Portugal, a declarat, du
minică seară, în conferința 
de presă de după meciul cu 
Tenerife, că jucătorul 
român Laszlo Sepsi va 
reveni la Benfica Lisabona, 
informează presa spaniolă. 
"Sepsi a plecat la echipa 
sa", a declarat Portugal.

Portugal nu a contat 
deloc pe serviciile jucătoru
lui român, împrumutat ia 
Benfica pentru a doua oară, 
după ce nici prima oară nu 
a jucat foarte mult.

cu Wotte
Patronul Adrian Mititelu a de
clarat, luni, că nu s-a înțeles 
cu olandezul Mark Wotte, dar 
că acesta se află pe lista de 
patru antrenori din Benelux 
pe care Universitatea Craiova 
i-a contactat în această iarnă.

"Nu este adevărat că' am fi pus un 
nou antrenor. Este adevărat numele 
care a apărut în presă se află pe lista 
noastră, dar mai avem în vedere încă 
un olandez, dar și alți doi tehnicieni din acea zonă. Până joi 
cel târziu vineri vom pune antrenor", a afirmat Mititelu.

Patronul Universității a vorbit și despre posibilitatea ca 
numărul echipelor din liga 1 să fie redus. "Eu am spus de 
mult cel mai bun sistem ar fi cu 12 echipe în sistem play-off. 
play-out. Vă dați seama să se joace câte patru meciuri pe an 
Craiova - Steaua, Craiova - Dinamo, Dinamo - Steaua sau 
Rapid - Dinamo. Competiția ar avea mult de câștigat, pub
licul ar fi mai numeros. Cred că este cea mai bună soluție",

a spus Mititelu
Voetbal International a anunțat sâmbătă că tehnicianul 

Mark Wotte urmează să semneze un contract până la finalul 
sezonului cu gruparea Universitatea Craiova. Conform sursei 
citate, Wotte, în vârstă de 49 de ani, are ca obiectiv evitarea, 
retrogradării. Universitatea Craiova se află, la finalul turului,! 
locul 14 în Liga I. Fostul antrenor al echipelor ADO Den. 
Haag, RKC Waalwijk și FC Utrecht, Wotte este fără angaja
ment din iulie 2009, când a fost demis de la Southampton.


