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După ce la sfârșitul asului trecut reabilitarea Muzeului 

Aurului s-a încheiat, conform „programului” ar 8 tedMt si 
se organizeze expoziția de bază. în acest moment Hf- 
PROMIN Deva lucrează la proiectul noii expoziții muzeale, 
după cum afirmă Tiberiu Tomuța șeful punctului.

Cazul „Muzeul Aurului”Imiiile unii |i noi penln 
comuna ■artiiioșli 0 r® ®

Bail puritoai puli i unsileal bb bb faa pairi 
coffluaa Wrtââești. apreciază primarul Nicolae Bărcean. 
Dezvoltarea in coalinuare a Himineștialgi depinde insă 
de ingelsl care i se va aloca pentru anul 1010.

.Curs Valutar
El R - Euro: 4.1620
LSI) - Dolarul american: 2.898'
GBP - Lira sterlină: 4.6363
.V I I! - Gramul ile aur: 104.8167

Aleșii locali din Hunedoara 
sunt umiliți de conțopiștii Primăriei

O ► 3Sursa: B \R

Iosif și frații săi
Spre deosebire de terna biblică in care Iosif a 

fost vândut de lîații săi. varianta poveștii noastre 
arc final fericit, nu in stil american, ci aproape de 
cumetriile turcit-fanariote. Iosif. unul din l'tii dinas
tiei lutnedorene de Timiș, se atla in mare 
incureâiiiră cu legea din pricina unor fonduri cure 
au băgat spitalul in comă profbrmă.

Cu ochii pe ei ► PaS- 3

de Bogdan Barbu

îmi aduc aminte cum 
spunea cineva că. dacă până la 
„II Septembrie" cu amenința
rea teroristă sc mai putea trăi, 
după aceea viața a devenit in
suportabilă, din cauza măsuri
lor care s-au luai pentru 

combaterea gi prevenirea tero
rismului. /Administrația ameri
cană din acea vreme a folosit 
alaiul hi Bin Laden ca scuză 
|(MB acțiunile Is fcr|l tară 
|«rtent, deloc compatibil® 
cu „lifaKatea americană”. 
Suni că zisala „folosirea for
ței este ultimul refugiu al in
competenței” este aplicabilă gi 
iu acest caz. Măsurile le secu
ritate aplicat© cil^jaiBsB mai 
muh proprii cetățeni și aproape 
deloc pe teroriștii veritabili. 
■Bea se s-a claia! de fapt lupi 
acel 11 septembrie a fast o lo

vitură pe ploui mediatic al im
aginii politic© decât lichidarea 
terorismului.

însă, dacă americanul 
ține la ceva, atunci ține la liber
tatea individuală, mai mult 
chiar decât la siguranța proprie» 
in viziunea lui, siguranța și-o 
poate asigura singur, in mo
mentul în care ii este garantată 
libertatea. Pentru asta plătește 
el impozite la stat (și nu pentru 
ca Statul să fie bogat și cetățea
nul sărac, ca in România!), 
pentru a I se garanta respecta
rea celor stabilite de Constitu-

|fa lui Rate, și Was

te americanul de rând, 
spre deosebire de românul fa 
rând, este extrem fa sensibil la 
soiul cum se cheltuie lanul 
public. Nu este capabil Statul 
să il asigure pe cetățean că 
banul public e cheltuit bine și 
In folosul său? îi doare undeva, 
scuza| expresia. pe Smith sau 
pe Jones de teroriști; Constitu
ția StateloNUnite îi permite să 
înlăture ca pe o măsea stricată 
pe incompetenții care nu sunt 
în stare, cu fcniuri de miliarde 

de dolari ta dispoziție, să 
oprească un Rin iirfta si Bom
bardeze Pentagonul.

îmi doresc o Constituție 
a României care să peraaită ro
mânilor un lucru similar; nu un 
Stat atotputernic și un popor de 
birnici. care să nu aibă nici un 
fel de control real asupra mo
dului cum sunt cheltuiți banii 
publici. La noi în țară, incom
petența are mai multe refugii, 
iar unul dintre ele - din păcate 
- este chiar legea.
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Retettrzilei

Aperitiv 
New Zealand

Ingrediente:
5-6 cartofi, 600 g ton în ulei, 

100 g măsline light, 1 ardei gras 
roșu, 5 fire de ceapă verde 
(iama se înlocuiesc cu 1 ceapă 
uscată tăiată julien), zeama de 
la o lămâie mică, 3 linguri ulei 
de măsline, pătrunjel verde, 
sare.

Mod de preparare:
Se face un piure din cartofi, 

în care se adaugă uleiul de 
măsline, zeama de lămâie, 
pătrunjelul tocat și sare. Se 
amestecă tonul cu ceapa, 
măslinele tăiate felii și ardeiul 
tăiat cuburi.

într-un vas (preferabil trans
parent), se pune jumătate din 
cantitatea de piure, apoi peștele 
și deasupra restul de piure. Se 
ornează cu rondele de ceapă 
verde, măsline și ardei roșu.

Timp de preparare: 1 h
Complexitate: redusă
Porții: 6

Meteo £
ziua/ noaptea, min. - max.

Deva: 5/7,2/3
Petroșani: 2/3,1/2

Hunedoara: 5/6, 2/3
Hațeg: 4/6,2/3 
Brad: 5/6, 2/4

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Simeria - Simeria
Veche
► DN 7 Spini - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Halta
Geoagiu
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Petroșani pe DN 66 și B- 
dul 1 Decembrie.—J

-■ț-Sfântul Zilei
Sfântul loan Botezătorul

A doua zi după Botezul 
Domnului, este închinată 
preamăririi Sfântului loan 
înaintemergătorul, ca unul care, 
botezând pe Mântuitorul în Ior
dan, a descoperit cel dintâi 
lumii, după semnul ce i se dase 
de sus, că Domnul Iisus este cu 
adevarat Mesia, Marele Trimis 
al lui Dumnezeu, Mesia cel 
așteptat de toată lumea și de 
noi, să vină să ne curețe, să ne 
sfințească, să ne lumineze, să ne 
primenească viața și ființa 
noastră de oameni, mereu și de- 
a pururea și să ne mântuiască. 
Dar Sfântul Ioan a fost Prooroc 
și un înaintemergător față de 
Mântuitorul Iisus, în toată viața 
și strădania lui. îmbrăcat în 
haină aspră, de păr de cămilă,

nemâncând pâine, nici bând 
vin, hrănindu-se doar cu lăcuste 
și miere sălbatică, ca un 
adevărat înger în trup, cum îl 
arată unele icoane. Botezul lui 
loan nu era botezul nostru al 
creștinilor. El însuși făcea de
osebirea între cele două 
botezuri: "Eu vă botez cu apă 
spre pocăință. Mesia va boteza 
cu Duh Sfânt și cu foc, spre 
mântuire" (Matei 3,11). Mântu
itorul însuși cinstește pe Sfântul 
loan, ca pe un adevărat Prooroc 
al Domnului. Iar dovada cu 
fapta este că Iisus S-a lăsat 
botezat de loan, în Iordan. E 
ceasul când loan înțelege că, la 
Botezul său în Iordan, Domnul 
Hristos era, de fapt "Mielul lui 
Dumnezeu, Cel ce ridică

păcatele lumii" 
(Ioan. 1, 29), 
Care S-a
botezat, adică, 
pentru noi. în 
lupta lui pentru 
trezirea su
fletelor, Sfântul 
Botezător nu 
putea să nu se 
întâlnească și cu 
păcatul cel mai 
scandalos din 
țara sa: regele 
Irod Antipa își
izgonise legiuita soție și trăia 
acum cu Irodiada, soția fratelui 
său Filip. Ioan îi zicea: "Nu se 
cade, rege, să ai femeie pe soția 
fratelui tău" (Marcu 6,18). Dar 
mânia Irodiadei nu dormea. 
Mai întâi, ea a căpătat de la 
Irod, arestarea lui loan și 
întemnițarea lui la Maherus, 
dincolo de Iordan. La ospățul

din ziua nașterii lui Irod, fata 
Irodiadei, însă, a dansat atât de 
plăcut, că regele i-a făgăduit 
orice-i va cere. Și, astfel, prin 
dansul fiicei sale, Irodiada V 
avut pe tipsie, de la rege, capul 
marelui Prooroc. Prietenul 
Mirelui s-a mutat la cer, ca 
Mucenic al Legii Domnului.

► HOROSCOP

Pentru că te bucuri de liniște în sânul 
familiei, profită de acest lucru.

Este o zi favorabilă 
pentru contacte și deplasări. 
Pentru cei născuți în al 
doilea decan, această zi este 
aducătoare de mult noroc.

Ziua este favorat ,â f 
comunicării cu prietenii și 
pentru punerea în practică a A
unor idei. Este vremea să ai 
inițiative, să-ți arați origi
nalitatea și spiritul de aventură. 
Răbdarea este cea mai importantă.

încă de dimineață 
adopți un comportament 
ofensiv în fața tutu.^i 
Această atitudine va 
provoca tot felul de discuții

Simți nevoia să mergi 
înainte, să-ți urmărești pla
nurile, însă ceva te oprește. 
Un blocaj aparent din partea

Echilibrul tău financiar 
nu ar trebui să sufere nicio 
schimbare. Astrele te ajută 
totuși să faci alegeri bune în 
materie de cumpărături sau
de plasamente. Ai putea chiar să discuți
cu bancherul tău înainte de a lua vreo

Ai o tendință exagerată 
de critică.

Justificate sau nu, cu
vintele tale contribuie la o 
atmosferă tensionată. în 
viața socială ești nerăbdător și impul
siv.

în anturaj. Ai putea să găsești o soluție, 
este suficient să te gândești. Dacă ai 
unele neînțelegeri cu copiii, acestea pot 
fi rezolvate prin dialog.

celorlalți te ține pe loc.
Observă cu atenție situația și vezi dacă
nu cumva acest blocaj vine din interi
orul tău.

hotărâre. La serviciu te implici în 
proiecte vaste, evitând riscurile de orice 
fel.

Dacă există o situație 
dificilă în familie, ocupă-te 
de ea chiar astăzi. îți va so
licita întreaga atenție. 
Printre prieteni există o

buie să începi să vezi și partea plină a

Cu banii stai bine, pen
tru că îți intră în cont o 
sumă neașteptată. Alți nativi 
s-ar putea să se bucure de o 
promovare. în dragoste tre

persoană care știe să scoată la suprafață 
tot ce ai mai bun în tine.

paharului, nu doar ceea ce lipsește. 
Partenerul de viață îți cere o atitudine
mai moderată.

► Bancurile zilei
© © ©

Soțul ajunge în zori acasă. Nevasta îl 
întreabă, cu ton de ceartă:

- Unde ai fost toată noaptea?
- închipuie-ți, dragă, chiar când să 

plec acasă, secretara cea nouă mi-a adus 
o cafea și mi-a zâmbit provocator. Când 
a pus cafeaua pe masă, i s-a deschis bluza

și nu m-am putut abține să o sărut pe gât, 
la care ea a devenit sălbatică și ne-am 
pierdut amândoi capul. în final, am ajuns 
la ea acasă și am făcut dragoste nebună 
toată noaptea.

- Minți! Pun pariu că iar ai încercat 
să-ți instalezi Wîndows-ul.

© © ©

Hunedoarei
-Tniidi?n rt» i spori dlnertivaem offiUfitlfi»

Se poate să lucrezi la 
un proiect care implică 
unele calități morale, int
electuale și afective. Prob
lemele de acasă riscă să te

Sub auspiciile bune as
trale, ocupă-te de prob
lemele financiare. Ai șansa 
să aduci lucrurile la normal. 
Azi este totodată un mo

influențeze la serviciu. Trebuie să 
găsești o soluție pentru că munca ta să 
rămână în afara vieții personale.

ment bun pentru începerea unui regim, 
a unui sport sau pentru un nou stil de 
viață.

Este o zi favorabilă 
pentru a-ți rezolva litigiile. 
Vei fi ajutat de mediatori, 
cei care vor dori să facă 
această conciliere. Nu-ți

Când vine vorba de
spre bani și investiții, cel 
mai bine este să te ferești de 
sfaturile greșite ale unor
persoane apropiate. Dacă ai nevoie să 
te consulți’cu cineva, vorbește cu niște

cere drepturile sus și tare, lucrurile tre
buie să se rezolve pe căi amiabile.

specialiști. Azi ai putea să iei o decizie
bună în acest domeniu.

Se duce unul să cumpere țigări. Ia pa
chetul și citește: "tutunul cauzează impo
tență". Speriat, îi zice vânzătoarei:

- Nu vă supărați, din alea cu cancer nu 
mai aveți?

©’ © ©

O blondă, într-o mașină, supărată că 
auzea la radio bancuri cu blonde, oprește

mașina, smulge casetofonul, se dă jos și 
începe să sară pe el. în momentul £ 
vede altă blondă într-un lan de grâu vâ
slind de zor într-o barcă. Supărată, ea în
cepe să strige:

- Din cauza ta se fac bancuri cu 
blonde! Ai noroc că nu știu să înot că îți 
arătam eu ție...

© © ©
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“Dacă noi consilierii locali votăm ceva, iar pe urmă suntem făcuți... să nu spun 
cum... de către organele de specialitate din Primărie, înseamnă că trebuie să am 
mari dubii asupra acelora care întocmesc aceste rapoarte. ”

izj> Dan Bobouțanu
9
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Aleșii locali din Hunedoara sunt umiliți
de conțopiștii Primăriei
Conțopiștilor de la Primăria 
Hunedoara li se cam „rupe” 
de hotărârile votate de consi
lierii locali. O decizie a Consi
liului Local a fost „abrogată” 
abuziv și ilegal de funcționarii 
primăriei, funcționari care — 
culmea bramburelii! — au dat 
aviz favorabil proiectului în
ainte de a fi supus la vot Șo
seaua de centură a orașului nu 
se mai face pentru că niște an
gajați ai primăriei consideră că 
legea e pentru fraieri.

Consilierii locali hunedoreni au 
aprobat în urmă cu mai bine de un an 
construcția unei șosele de centură a mu
nicipiului Hunedoara. Hotărârea, 
aprobată în unanimitate atunci, a fost 
dată ulterior uitării, iar votul consilier- 
v t- a dovedit a fi fără valoare în fața 
compartimentelor de specialitate ale 
Primăriei Hunedoara.

Funcționarii dubioși 
și rapoartele lor

Consilierul PSD Dan Bobouțanu, 
cel care a propus construcția acestei

șosele de centură, a vrut să afle motivul 
pentru care specialiștii primăriei ignoră 
hotărârea Consiliului local. Bobouțanu 
a aflat că investiția nu este necesară. „In 
urmă cu un an de zile ați votat în una
nimitate o hotărâre privitoare la necesi
tatea unei șosele de centură în 
municipiul Hunedoara. Am în față 
răspunsul la interpelarea mea prin care 
am cerut să mi se explice motivul pen
tru care nu se pune în aplicare acea 
hotărâre a consiliului local. Dacă noi 
consilierii locali votăm ceva, iar pe 
urmă suntem făcuți... să nu spun cum... 
de către organele de specialitate din 
Primărie, înseamnă că trebuie să am 
mari dubii asupra acelora care în
tocmesc aceste rapoarte”, spune Dan 
Bobouțanu.

Legea nu se execută, 
se discută

Funcționarii Primăriei spun acum, 
după un an, că șoseaua de centură preia 
doar o mică parte a traficului din mu
nicipiul Hunedoara, respectiv cea 
generată de localitățile Răcăștie și Gov- 
âjdie. Bobouțanu susține că în nota de 
fundamentare a hotărârii este explicat 
foarte clar faptul că noua șosea ar urma 
să preia și traficul aferent drumurilor 
spre Teliuc, Ghelari, Bunila, Toplița, 
Lunca Cernii și Zlaști. Centura ar fi 
avut rolul de a salva străzile municipi
ului Hunedoara de traficul intens gen
erat de mașinile care cară zeci de tone 

de piatră de la carierele din zonă. De 
asemenea, un alt beneficiu al acestei 
centuri ar fi fost acela de a pune în val
oare Castelul prin faptul că finalitatea 
șoselei era chiar în fața acestui monu
ment. Acest lucru ar salva turiștii de 
slalomurile pe care le fac prin oraș în 
căutarea edificiului cu pricina.

Aleșii locali 
au rol decorativ

Nici unul dintre aceste argumente 
nu a reușit însă să determine Executivul 
Primăriei să respecte legea și să pună în 
aplicare hotărârea. .JPentru șoseaua de

centură, înainte trebuie demarat un 
studiu de pre-fezabilitate. Pentru a se 
putea ajunge la studiul de fezabilitate, 
etapa 2. trebuie știut absolut tot traseul. 
Noi ca și compartiment de specialitate 
ne-am conformat și ceea ce v-am înmâ
nat este printat de pe site-ul primăriei. 
Trebuia consultat un proiectant”, spune 
Suzana Ricea, coordonator de compar
timent Integrare Europeană. Dan 
Bobouțanu susține că a fost consultat 
un proiectant, dar cei din Primărie spun 
că nu știe nimic despre acest lucru. Ar
gumentele funcționarilor Primăriei 

La mulți ani, Ion!
Numele dg Ion / Ioana a fost și este încă cel mai răspândit prenume atât 

la noi în țară, cât și la toate popoarele europene (sub formele specifice fiecărei 
limbi). Numele este de proveniență evreiască: Yehohanan, "Yahve [Dum
nezeu] a avut milă". Potrivit acestei interpretări, semnificația numelui ar fi 
„Jahve a miluit” sau „Dumnezeu a miluit”. Atestat în inscripțiile creștine ale 
primelor veacuri, formele dominante vor fi cele ale latinei târzii: Ioannes. 
Răspândirea numelui prin toată Europa într-o perioadă relativ timpurie se 
explică prin faptul că acest nume a fost purtat de mari sfinți, martori ai vieții 
lui Iisus Hristos, precum și de Sf. loan Botezătorul, înaintemergătorul Dom
nului. cel mai însemnat dintre sfinții care au influențat onomastica creștină. 
Mulțimea variantelor formate prin derivare și atestate încă din secolul al XIV- 
lea demonstrează vechimea prenumelui Ion în țara noastră. Aproape trei mil
ioane de români și românce poartă numele de Ion (forma neaoșă), loan, Ioana 
(fie ca atare, fie în diferite variante: Ionel, Nelu, Ionita, Nica, Ionuț, Onuț, 
Ionela. Nela, Ionica, Oana), alcătuind cea mai bogată familie onomastică de 
la noi.

legate de unele elemente procedurale 
trebuiau invocate înainte ca să fie 
votată hotărârea, însă atunci 
„specialiștii” au considerat că totul este 
în bună rânduială și au avizat favorabil 
proiectul. La finalul discuțiilor, 
povestea a rămas „ca-n tren”. Con
silierii locali au rămas cu rolul lor dec
orativ în modul de administrare a 
orașului.

Elena Matieș Iancău

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum
Iosif și frații săi

Spre deosebire de tema biblică 
în care Iosif a fost vândut de frații 
săi, varianta poveștii noastre are 
final fericit, nu în stil american, ci 
aproape de cumetriile turcit-fanari-

ote. Iosif, unul din fiii dinastiei 
hunedorene de Timiș, se afla în 
mare încurcătură cu legea din 

pricina unor fonduri care au băgat 
spitalul în comă proformă. în acest 
moment al narațiunii au intrat pe fir 
oamenii hapsâni ai legii care au în
tocmit un dosar penal pe numele 

preafericitului Iosif. 
Cronicarii spun că Moș 
Nicolae '(vezi foto) - 
frate de sânge cu împric
inatul și rudă prin alianță 
cu administrația publică 
locală - a găsit un loc de 
refugiu pentru fratele 
Iosif într-o clinică de 
dezintoxicare a
Dosarelor de Urmărire 
Penală. La sfârșitul trata
mentului, doctorii 

prognozeză că pacientul Iosif va 
ieși curat ca lacrima și numai bun 
să preia funcția de șef al Poliției 
Comunitare din Hațeg. Acum se 
cuvine să mulțumim celui ce nu a 
îngăduit să ajungă toată poliția și 
procuratura la dispoziția și la or
dinul primarului. Altfel, ar fi putut 
ajunge fratele și cuviosul Iosif în 
situația nefericită de a-și scrie sin
gur rechizitoriul.

Drept 
la replică

Cel ce s-a recunoscut a fi per
sonajul bârfei de ieri a cerut să 
publicăm o dezmințire. Primarul 
spune că am comis o „ilegalitate” 

pentru că 200 de 
milioane de lei 
vechi din suma 
vehiculată de noi nu 
a venit de la Guvern, 
ci prin Inspectoratul 
Școlar. Apoi pri
marul ne precizează 
că nu a pierdut 
banii. E adevărat că 
nu a organizat 
licitație publică pen
tru achiziționarea de 
materiale, dar i-a dat direct unei 
firme pentru că legea îi permite. 
(Asta e foarte tare! La ce bun să te 
mai încurci cu tot felul de licitații 
neserioase când poți da comanda 
cui trebuie). Domnia sa ne-a mai 
spus că ar fi preferat să apară la 
bârfă în calitate de „curvar sau de

bețiv” și ne-a reproșat că i-am pus 
bandă neagră peste ochi. Din ne
fericire, nu suntem încă în măsură 
să îi satisfacem prima dorință, însă 
în legătură cu banda avem soluții 
să o dregem: cu bandă albă e bine, 
domnule primar?

Al dvs Gogu



Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Deva au demarat cercetările în baza plângerii
făcute de un bărbat la poliție, care a urmărit astfel să obțină despăgubiri din partea
societății de asigurări. Deveanul a recunoscut că și-a înscenat furtul întrucât nu a mai avut
resurse financiare pentru a-și plăti ratele.
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Cazul „Muzeul Aurului” a luat amploare
Opt dosare penale 
pentru deținere 
și comercializare de 
produse pirotehnice

în urma celor 500 de controale 
efectuate în ultimele două luni ale 
anului trecut, polițiștii hunedoreni au 
confiscat aproximativ 47.000 de 
obiecte pirotehnice pe care 
comercianții le-au pus în vânzare în 
mod ilegal. Polițiștii au găsit și 
nereguli, motiv pentru care au în
tocmit opt dosare de cercetare penală 
în care sunt cercetate 12 persoane din 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, 
Petroșani, Petrila și Vulcan pentru 
infracțiuni de deținere și comer
cializare de produse pirotehnice fără 
drept și au aplicat două sancțiuni 
contravenționale în valoare de 6.000 
lei. Totodată au mai fost confiscate 
14.710 de mini-petarde din clasa I 
pentru care nu existau documente 
legale pentru comercializare, 28.942 
de petarde și 21 de baterii de artificii 
din clasa a Il-a, deținerea acestora 
fiind interzisă. în perioada 
sărbătorilor de iarnă nu s-au produs 
incendii sau alte incidente nedorite 
datorate folosirii necorespunzătoare 
a obiectelor pirotehnice.

După ce la sfârșitul anului tre
cut reabilitarea Muzeului Au
rului s-a încheiat, conform 
„programului” ar fi trebuit să 
se organizeze expoziția de 
bază. în acest moment CE- 
PROMIN Deva lucrează la 
proiectul noii expoziții mu
zeale, după cum afirmă Tibe- 
riu Tomuța șeful punctului de 
lucru din Deva al CONVER- 
SMIN S.A., societatea care 
pune în practică proiectul de 
reabilitare a muzeului Pune
rea în operă a expoziției va mai 
avea însă de așteptat pentru că 
imobilul care ar trebui să o 
adăpostească are încă un pro
prietar incert

• între timp, în procesul deschis îm
potriva firmei lichidatoare I.T. Manage
ment Advisors Timișoara, firma care a 
vândut la licitație clădirea muzeului 
deși aceasta nu îi aparținea s-au impli
cat tot mai multe instituții. Conflictul a 
căpătat dimensiuni greu de anticipat în 
urmă cu câteva luni. Direcția Generală 
a Finanțelor Publice (DGFP) Hune
doara, în calitate de creditor majoritar 
a cerut în instanță schimbarea 
judecătorului sindic, iar societatea 
lichidatoare a „contraatacat” ridicând o 
excepție de neconstituționalitate și 
anume că prevederea legală care per
mite creditorului majoritar să facă 
această cerere contravine principiului 
constituțional privind egalitatea în fața 
legii. Deoarece Curtea Constituțională 
s-a mai pronunțât în câteva rânduri 
asupra acestui aspect, respingând 
excepția de neconstituționalitate, avo

catul Companiei 
Naționale MIN- 
VEST Deva, 
Doris Visirin, 
consideră că 
aceasta este doar 
o modalitate de 
tergiversare a 
procesului.

MINVEST 
Deva, Parchetul 
de pe lângă Tri
bunalul Hune
doara și
Consiliul Local 
al municipiului
Brad au cerut în instanță anularea 
licitației prin care Centrul Ortodox 
Filocalia a cumpărat clădirea muzeului 
brădean. Motivele invocate sunt nere-

către firma lichidatoare a unui bun care 
nu îi aparține. Următorul termen al pro
cesului este săptămâna viitoare, în data 
de 12 ianuarie.

spectarea dreptului de preemțiune al 
Statului Român stipulat prin legislația 
de patrimoniu, precum și vânzarea de

Alexandru Avram

Manevre penale de a scăpa de leasing

Urmărită național, 
prinsă la Vulcan

în urmă cu două zile, polițiștii 
din cadrul Biroului de Investigații 
Criminale Vulcan au reținut o femeie 
care a fost condamnată de 
Judecătoria Petroșani la trei ani de 
închisoare pentru săvârșirea 
infracțiunii de tâlhărie. Mandatul de 
executare a pedepsei a fost emis pe 
numele Cameliei S., de 38 de ani, din 
Vulcan, la începutul lunii decembrie 
a anului trecut. Femeia a comis 
tâlhăria în cursul anului trecut pe o 
stradă din cartierul „Dalas”, din Vul
can. Ea a avut și un partener în 
săvârșirea infracțiunii. împreună cu 
un bărbat, și-a deposedat prin 
violență victima de un lanț de aur. 
Bărbatul jefuit se afla sub influența 
alcoolului. Pentru a-și executa 
pedeapsa, Camelia S. a fost trimisă 
în Penitenciarul de Maximă 
Siguranță Aiud, județul Alba.

Pentru că nu a mai avut cu ce 
să plătească ratele pentru cele 
două ATV- uri cumpărate în 
leasing, un bărbat în vârstă de 
42 de ani din municipiul Deva 
a înscenat furtul celor două 
autovehicule în speranța că va 
obține contravaloarea asigură
rii Casco.

Bărbatul a sesizatToliția Municip
iului Deva că cele două ATV-uri care 
valorau 7.000 de euro, i-au fost furate 
acum două nopți. De asemenea,

bărbatul a mai declarat că „hoții” au in
trat în garajul unde erau depozitate 
bunurile, după ce au tăiat lacătul de la 
ușa de acces. Polițiștii Biroului de 
Investigații Criminale Deva au demarat 
cercetările în baza plângerii făcute de 
bărbat la poliție, care a urmărit astfel să 
obțină despăgubiri din partea societății 
de asigurări. Polițiștii au găsit însă cele 
două ATV-uri în aceeași zi în care a fost 
depusă plângerea. Unul dintre ele a fost 
vândut de „reclamant” unei persoane 
din municipiul Deva contra sumei de 
1.500 de euro, iar celălalt a fost găsit 
într-un alt garaj al cărui proprietar este 
bărbatul care a înscenat furtul.

Cei care comit 
infracțiuni de acest 
gen riscă închisoarea

în timpul audierii, deveanul a re
cunoscut că și-a înscenat furtul întrucât 
nu a mai a /ut resurse financiare pentru 
a-și plăti ratele de leasing și spera să 
beneficieze de contravaloarea asigurării 
Casco. „Din păcate, nu este singurul 
caz de acest gen cu care s-au confruntat 
polițiștii hunedoreni în ultimul timp, 
existând suspiciuni că și alte persoane 
au reclamat furtul propriilor autove

hicule, în special a unor mașini de 1 
Persoanele predispuse la comiterea 
acestui gen de infracțiuni că sunt pasi
bile de a fi acuzate de comiterea 
infracțiunii de fals în declarații, iar în 
cazul în care se vor dovedi vinovate, 
riscă pedeapsa cu închisoarea între 3 
luni și doi ani”, a precizat subinspec- 
torul Bogdan Nițu, purtător de cuvânt 
al IPJ Hunedoara. în locul asigurării 
pentru furt, bărbatul s-a. ales cu un 
dosar de cercetare penală pentru 
comiterea infracțiunii de fals în 
declarații.

Maria Bte<2

Maria Bulz

Vin ploile
Județul Hunedoara este din 

nou în alertă de inundații. 
Hidrologii au emis o avertizare 
cod galben de inundații pentru 
zece județe: Alba, Arad, Bihor, 
Garaș - Severin, Cluj, Hune
doara, Maramureș, Satu - Mare, 
Sălaj și Timiș. Fenomenele vizate 
sunt creșteri de debite și niveluri 
cu depășiri ale cotelor de atenție, 
care vor dura până în această 
seară la ora 20.

Astfel, în județul Hunedoara 
se instituie cod galben pe râul 
Crișul Alb. Hidrologii 
avertizează însă că aceste 
fenomene se pot produce și pe 
afluenți de grad inferior ai 
râurilor marcate pe hartă.

Elen^M^e^lanc^i

Când adulții dau în mintea copiilor 
e de rău

Un bărbat din Lupeni a ajuns în 
spital după ce a fost lovit de tatăl unui 
copil, care copil fusese, anterior, 
pălmuit de partea vătămată. Alexan
dru G., de 52 de ani, din Lupeni, a 
fost transportat la spitalul din oraș, 
apoi a fost transferat la cel din 
Petroșani unde a fost operat pentru 
traumatism în zona capului.

Incidentul s-a petrecut pe Aleea 
Castanilor, din Lupeni, în urmă cu 
cinci zile, când victima își plimba 
câinele. La un moment dat un copil 
în vârstă de șase ani a aruncat un 
lemn în direcția câinelui, motiv pen
tru care Alexandru l-a lovit pe copil 
cu palma și cu lesa câinelui. Bărbatul 
a continuat să-și plimbe câinele, iar

când a ajuns pe Strada Tineretului a 
fost acostat de tatăl copilului. Acesta 
se numește Eugen G.. de 34 de ani. 
înfuriat pe motiv că i-a agresat fiul, 
Eugen G. l-a lovit pe bărbat cu palma 
peste față, acesta căzând și lovindu- 
se cu capul de asfalt. După ce a fost 
transportat la spital, victima a refuzat 
să depună plângere spunând că nu își 
amintește exact să fi fost lovit de 
cineva. Polițiștii au întocmit însă din 
oficiu, dosar penal. Urmează ca vic
tima să fie examinată din punct de 
vedere medico-legal, iar în funcție de 
concluziile medicului se va face în
cadrarea juridică exactă a faptei.

Maria Bulz

Bătaie ca-n „Șapte păcate” 
într-o sală de jocuri din Petroșani
Șapte tineri, printre care și un 
minor în vârstă de 17 ani au 
fost diagnosticați cu diferite 
traumatisme și contuzii după 
ce s-au luat la bătaie într-o 
sală de jocuri situată în cartie
rul Aviatorilor din Petroșani

Poliția Municipiului Petroșani a 
aflat de scandal în urma unei sesizări 
telefonice. Ajunși în sala de jocuri, 
polițiștii Biroului de Investigație 
Criminală și Ordine Publică au con
statat că protagoniștii conflictului spon
tan sunt șapte tineri beți. Bătăușii au

fost identificați de polițiști și au vârste 
cuprinse între 17 și 26 de ani. ton fund 
din Petroșani.

Participantii la scandal au fost 
amendați pentru tulburarea ordinii și 
liniștii publice, primind fiecare drept 
„recompensă” pentru scandalul provo
cat și câte un dosar penal. Polițiștii 
continuă cercetările pentru săvârșirea 
infracțiunilor de distrugere, ultraj con
tra bunelor moravuri și încăierare. Ei 
urmează să stabilească gradul de par
ticipare la scandal al fiecărei persoane 
implicate, precum și luarea măsurilor 
legale împotriva lor.

Maria Bulz

PASTREAZA VIU ZÂMBETUL FAMILIEI TALE
ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CD Șl GPL 

Tel: 8354 40BB87; Holul: 11723 577671Fax: 0354 4DB887
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Primarul Nicolae Bărcean propune

Proiecte vechi și noi
pentru comuna Mărtinești
Anul precedent poate fi consi
derat un an bun pentru co
muna Mărtinești, apreciază 
primarul Nicolae Bărcean. 
Dezvoltarea în continuare a 
Mărtineștiului depinde însă de 
bugetul care i se va aloca pen
tru anul 2010. „Eu am proiecte 
pentru comună pe care le pot 
pune în practică și mâine. Tot 
ce aștept acum este acordarea 
bugetului și apoi, în funcție de 
priorități, voi continua ceea ce 
ai. început sau voi începe pro
iecte noi, care încă sunt în aș
teptare”, a spus primarul.

Cei 40.000 de lei rămași după 
rectificările bugetare de la sfârșitul 
anului trecut au fost folosiți pentru 
finisajele la noul Cămin Cultural, la 
clădirea Primăriei și pentru ilumi
natul public. „în fiecare an reabili
tam câte un sat. Anul acesta 
urmează Jeledințiul pentru reabil
itarea iluminatului public”, a 
menționat edilul din Mărtinești. 
între realizările comunei poate fi 
trecută noua școală din Mărtinești, 
dată în folosință anul trecut, care 
LLneficiază de încălzire cu centrală 
termică proprie.

Iluminatul public, asfaltarea 
drumurilor comunale, alimentarea 

ipă curentă a șapte sate, constru
irea unor spații dejoacă pentru copii 
și a unui teren de handbal, modern
izarea bibliotecii comunale sunt 
doar câteva din lucrările începute în 
2009 pe care Nicolae Bărcean le 
dorește finalizate în cursul acestui 
an.

Șase sate vor fi 
legate la rețeaua de 
apă potabilă, gazul 
rămâne o problemă

Șase sate ale comunei,
^“tedinți, Mărtinești, Turmaș, 

Tămășasa, Dâncu Mic și Dâncu 
Mare vor fi legate anul acesta la 
rețeaua de apă potabilă. Introduc
erea gazului în comună rămâne însă 
doar în faza de proiect, din cauza 
lipsei fondurilor.

„în primul mandat, din 1996 - 
2000, am făcut documentația și 
studiul de fezabilitate, totul cu banii 
oamenilor din comună, dar în 1998 
ministrul Finanțelor, Traian Remeș, 
a sistat introducerea gazului în 
comună. Deși aveam aprobarea lui

Tăriceanu și documentația necesară, 
a fost iar o criză, ca și acum, iar de 
atunci nu am mai primit nici un fel 
de subvenții pentru introducererea 
apei și gazului în comună. Sunt 
sigur că 90 din locuitorii comunei 
au proiectele deja făcute pentru gaz, 
dar din păcate nu sunt bani pentru a 
duce la capăt acest proiect. în zona 
Orăștiei suntem singura comună 
care nu avem gazul băgat măcar la 
centrul de comună. Introducerea 
gazului în comună este o problemă 
la care încă nu i-am găsit o re
zolvare. Dacă se făcea alimentarea 
cu apă și gaz în perioada 1992 - 
1996, când toate comunele au făcut 
acest lucru, era foarte bine”, spune 
Bărcean.

Se asfaltează 
drumurile

Cu toate că bugetul alocat co
munei nu a fost unul foarte mare, 
primarul Nicolae Bărcean a trecut și 
la asfaltarea drumurilor din 
comună. Nu poate să estimeze du
rata acestor lucrări, dar este hotărât 
să nu-i scape nici o uliță neasfaltată. 
„Am început asfaltarea în satul 

Dâncu Mare, sectorul 
de drum DC52A, un 
kilometru și trei sute 
de metri, cu bani din 
bugetul local. Anul 
acesta mai trebuie 
făcut stratul de uzură. 
Firma CCCF
Timișoara - Deva, 
care a câștigat 
această lucrare la 
licitație, mai are 
3.250 m de asfaltat și 
ar trebui să rezolve 
inclusiv toate ulițele 
din sat. Nu știu dacă 

vom reuși acest lucru în 2010, 
deoarece avem datorii la această 
firmă. în satul Tămășasa au făcut 
drumurile încă de acum doi ani și 
tot din bugetul local i-am plătit, fără 
sprijinul nimănui”.

Stema “Călușarului 
Transilvănean” 
pentru Mărtinești

Din 2006 și până în prezent, 
primarul comunei
Mărtinești a venit mereu cu "ți 
tot felul de propuneri pentru I 
a i se aproba stema I 
localității. A fost mereu H 
rugat să revină cu noi prop- 
uneri din istoria comunei, _, 
care ar putea fi reprezenta- 
tive pentru localitate. La 
finele anului trecut, stema I 
reprezentând „Călușarul” a I 
fost acceptată de Comisia I 
Județeană ca 
reprezentativă

fiind 
pentru

comună, urmând a fi aprobată și de 
Comisia Națională de Heraldică, 
Genealogie și Sigilografie. „Stema 
comunei este aprobată de Comisia 
Județeană, dar nu și de comisiile de 
la Cluj și București. Propunerile au 
fost numeroase, dar nu a existat nici 
una care să se potrivească pe deplin. 
Capul de lup, porumbul și grâul, 
luna și soarele, crenguțele de ghindă 
sau călușarul în diferite ipostaze nu 
au fost pe placul tuturor comisiilor. 
Acum aștept avizul Comisiei 
Naționale pentru stema comunei 
Mărtinești, aprobată deja de 
Comisia Județeană”, afirmă pri
marul Nicolae Bărcean.

Propuneri de stemă

Reînvie obiceiul 
“Călușarului 
Transilvănean”

„în luna decembrie, vrem să 
organizăm “Călușarul Transilvă
nean”, care are o tradiție de mai 
bine de 30 de ani. Cu acceptul Cen
trului Județean de Conservare a 
Creației Populare vom reuși să reîn
viem obîteiul și să-l mediatizăm 
mai mult, deoarece până acum a 
fost ținut la Orăștie sau în alte 
localități și nu a fost prezentat pe 
măsură. în 2009, din cauza lipsei 
banilor obiceiul călușarilor a fost 
ținut într-un cadru foarte restrâns, 
participând doar localnici, nu și din 
restul județului cum a fost în alți 
ani”, a declarat mândru Bărcean.

Biblioteca va avea 
calculatoare 
și internet

Pentru ca locuitorii 
Mărtineștiului să fie la curent cu tot 
ce se întâmplă în comună, în țară și 
în lume, primarul a hotărât să pună 
la dispoziția tuturor sătenilor, în in-

I
cintâ Bibliotecii Comunale, patru 
calculatoare conectate la internet. 
„Biblioteca din comună se va înnoi 
cu patru calculatoare care vor avea 
și conexiune la internet. Calcula
toarele vor sta la dispoziția tuturor 
cetățenilor care doresc să le acce
seze. La redeschiderea oficială a 
bibliotecii vor fi prezenți atât 
oficialități, cât și reprezentanți ai 
Bibliotecii Județene”, a menționat 
primarul Nicolae Bărcean.

Georgiana Giurgiu
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Robbie Williams și Leona Lewis 
vor cânta împreună
Celebrii cântăreți pop brita
nici Robbie Williams și 
Leona Lewis vor înregistra 
două piese împreună, săptă
mâna viitoare. Potrivit pre
sei britanice, cei doi 
plănuiesc să înregistreze îm
preună două piese, care să 
fie incluse pe următorul 
album al Leonei.

De asemenea, Lewis va înreg
istra alături de vocalul trupei Kings 
of Leon, Caleb Followill. Leona 
Lewis a lansat pe 16 noiembrie cel 
de-al doilea material discografic, in
titulat "Echo", și a anunțat recent că 
va susține un turneu de promovare 
a albumului în Marea Britanie, în 
vară. "Echo" îi urmează lui "Spirit", 
albumul care a devenit, pe rând, cel 
mai bine vândut disc din Marea Bri

tanie în 2007 și din SUA - în 2008.
Leona Lewis a devenit un star 

internațional odată cu câștigarea 
concursului britanic "The X Fac
tor", în 2006. Cel de-al doilea single 
al său, "Bleeding Love", de pe albu
mul de debut "Spirit", s-a clasat pe 
locul întâi atât în topurile englezești, 
cât și în cele americane, o 
performanță care nu a mai fost 
realizată de o interpretă britanică 
din 1986 (Kim Wilde).

Pentru Natalie Portmam premierele 
sunt ca și propria nuntă

Rihanna s-a cuplat cu jucătorul 
de baseball Matt Kemp

Să te pregătești pentru un eveni
ment pe covorul roșu este un 
lucru pe care starurile îl fac cu 
câteva luni înainte, ca să fie si
gure că totul va fi ca la carte. 
Pentru Natalie Portman, pre
mierele sunt ca și cum ar parti
cipa la propria nuntă. Și asta de 
fiecare dată.

Actrița recunoaște că datorită aces
tui lucru, cu siguranță nu va mai avea 
emoții atunci când va trebui să se 
pregătească pentru cea mai importantă zi 
din viața ei. „Este nostim, câteva dintre 
prietenele mele actrițe și cu mine vorbim 
despre faptul că niciuna dintre noi nu are 
obsesia nunții pe care alte fete o au și 
cred că asta se întâmplă deoarece

Warren Beatty
Warren Beatty a fost dintot- 
deauna considerat unul dintre 
marii „crai” ai Hollywoodului, 
însă se pare că actorul a depășit 
până și cele mai optimiste dintre 
recorduri Potrivit recent lansatei 
cărți biografice, starul de 72 de 
ani ar fi făcut sex cu aproape 
13.000 de femei în întreaga sa 
viață.

„12.775, mai mult sau mai puțin. Și 
asta fără să punem la socoteală partidele 

■ _ • fugă din timpul zilei, săruturile și alte 
lucruri de acest gen”, se arată în cartea 
„Cum a sedus Warren Beatty America”.

Pamela Anderson își tratează hepatita cu alcool
Frumoasă, plină de suc

ces și mereu surâzătoare în 
public. Așa apare Pamela An
derson. Fosta sirenă din „Bay- 
watch” are însă mari 
probleme, și de data aceasta 
nu legate de finanțe, ci mult 
mai grav: de viață. Pur și sim
plu, după cum au mărturisit 
apropiații, iepurașul siliconat 
pare să fi decis a pune punct 
existenței.

Motivul temerilor lor: 
starul bea extrem de mult în 
ultima vreme, deși hepatita C

făcut sex cu 12

Ba, mai mult, sunt date și câteva 
nume din palmaresul de inegalat al vede
tei din „Dick Tracy”, „Bonnie și Clyde” 
și „Poveste de dragoste”: Madonna, Jane 
Fonda, Joan Collins, Leslie Caron, Is- 

i-a afectat grav ficatul. 
Dezvăluirea a fost făcută de 
prietenii vedetei, care au făcut 
declarații șocante: „Este ca și 
cum și-ar dori să moară. Ni
meni nu o poate opri. Beția 
Pamelei a scăpat de sub con
trol”, și-a exprimat îngrijo
rarea un apropiat. Anderson o 
duce numai într-o petrecere, 
potrivit amicilor ei. „Dacă 
acest lucru continuă, nu va 
apuca să își vadă copiii 
crescând”, a subliniat un pri
eten de-al blondei.

La 42 de ani, Pamelei 
pare să nu-i mai pese de viața 
ei, în ciuda faptului că are doi 
copii, proveniți din căsnicia 
cu rockerul Tommy Lee. Iar 
atât Brandon, 13 ani, cât și 
Dylan, 11, sunt la vârsta când 
au mare nevoie de mama lor. 
Vor reuși ei să o facă pe fosta 
sirenă să se oprească din pe
trecerile nebune și să își 
amintească de lucrurile bune 
pentru care merită să își 
trăiască viața?

experiența pe care o trăiesc tinerele la 
nunta lor, nouă ni se întâmplă de câteva 
ori pe an. De câte ori mergi la o premieră, 
îți faci părul, te machiezi și toată lumea 
se uită la tine”, a declarat starul.

Natalie, care este singură de când s- 
a despărțit de cântărețul Devendra Ban- 
hart, în septembrie 2008, recunoaște că 
are gusturi ciudate la haine, atunci când 
nu lucrează. „Prietenele mele mi-au spus 
recent că sunt nebună, pentru că port 
haine aiurea care nu se potrivesc. îmi 
plac lucrurile care sunt confortabile și 
nostime - preferabil amândouă”, a con
chis actrița.

Acum rămâne de văzut dacă, la 
nunta ei, Natalie nu va fi copleșită de 
emoții. Pentru că una sunt premierele și 
alta cea mai importantă zi din viața unei 
femei!

775 de femei
abelle Adjani, Julie Christie, Diane 
Keaton și, bineînțeles, femeia care îi este 
soție din 1992, Annette Bening.

Curios, Warren a reacționat cum nu 
se putea mai rău la aceste nume și nu
mere, fiind hotărât să îl dea în judecată pe 
Peter Biskind, autorul cărții. „Nu este o 
biografie oficială, ci una neautorizată. 
Este plictisitoare și conține multe 
informații false. în plus, domnul Beatty 
apare spunând anumite lucruri pe care nu 
le-a zis niciodată”, a declarat avocatul ac
torului.

Ce anume îl deranjează pe Warren? 
Să fie oare numărul real al cuceririlor mai 
mare chiar decât cel publicat în bi
ografie?^

Abia ce a apărut știrea că 
pentru Chris Brown episodul 
Rihanna a luat sfârșit, și 
iată, s-a aflat că interpreta 
„ Umbrella” nu a stat nici ea 

degeaba. Dacă fostul ei iubit 
violent a ales un fotomodel 
columbian, cântăreața s-a 
orientat spre lumea sportu
lui

Mai precis, cel care s-a lăsat 
vrăjit de corpul sexy al frumoasei, 
reușind să treacă peste celulita 
expusă de aceasta în ultima lună a an
ului 2009, a fost jucătorul de baseball 
Matt Kemp. Iar eforturile bărbatului 
de a fi pe placul Rihannei nu au fost 
zadarnice: potrivit apropiaților, de

Avatar e lider în box-offîce-ul românesc
Liderul din această săptămână al 

box-office-ului din România este fil
mul 3D "Avatar". Pelicula a avut 
încasări de 1.201.868 lei și 52.661 de 
spectatori.

Acțiunea 
filmului
Avatar" 

are loc în 
viitor, peste 
200 de ani.
Personajul 
Jake, interpre
tat de Sam 
Worthington, 
caută noi strategii în cadrul unui război 
dintre oameni și o specie de ■ 
extratereștrii. Prin încrucișarea ADN- 
ului uman cu al unor nativi de pe plan
eta Pandora ia naștere Avatarul, un om 
care dispune astfel de caracteristicile 
extratereștilor. Jake are misiunea de a 
se infiltra în comunitatea acestora cu 

câteva săptămâni, ei trăiesc o poveste 
de dragoste. Iar dorința de Crăciun a 
divei din Barbados pare să se fi îm
plinit! Porumbeii au încercat să 
dezmintă că ar fi împreună, dar cam 
cu jumătate de gură. Ar fi fost și greu 

să facă altfel, de vreme ce s-au 
sărutat cu foc într-o piscină din 
Mexic, la Cabo San Lucăs. în plus, 
jucătorul de la Los Angeles Dodgers 
a însoțit-o la show-ul pe care l-a avut 
de susținut în Dubai, în prima zi a an
ului.

Oricum, cert este că dacă lu
crurile vor merge bine, interpreta nu 
mai are de ce să se teamă că nu-i va 
fi pe plac „fostului” Chris Brown ce 
va scrie în cartea pe care o va lansa 
în acest an, „Rihanna: The Last Girl 
on Earth”. Are cine să o apere!

rolul de a-i spiona și a le afla 
slăbiciunile. Premiera "Sherlock 
Holmes" a ocupat poziția a doua în 

box-office-ul românesc. 
Aceasta a realilzat 
încasări de 470.757 de 
lei și 24.496 de specta
tori. Regizat de Guy 
Ritchie, filmul 
prezintă un. nou caz 
al celebrului inspec
tor Sherlock

Holmes, interpretat de 
Robert Downey Jr., împreună cu dr. 
Watson (Jude Law).

Locul trei a fost ocupat de "Vechi 
tovarăși/ Old Dogs", cu încasări de 
332.848 de lei și 18.298 de spectatori, 
în acest film, doi bărbați, de vârstă mi
jlocie și cu vieți dezorganizate 
(interpretați de John Travolta și Robin 
Williams), trebuie să aibă grijă de doi 
gemeni în vârstă de șapte ani.
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Bursa "Bani de liceu ", constând în 180 de lei pe lună, se acordă elevilor care au a 
un venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele trei luni anterioare 
depunerii dosarului de solicitare, de maximum 150 de lei.

Cu trenul prin Europa, la 
îndemnul CFR care are, din 
ianuarie, oferte să vedeți 30 
de țări europene cu numai 
câteva sute de euro. Sau 
măcar sistemul lor feroviar.

Bulgaria, Croația, Cehia până 
la Irlanda și Marea Britanie. 
Călătorii își aleg traseul din oferta 

de 30 de țări a CFR. Vacanța cu 
trenul costă în funcție de tipul de 
abonament și de durata acesteia. Cel 
mai puțin se plătește pentru un copil 
care călătorește cinci zile, la casa a 
doua, adica 124 de euro. Și cel mai 
mult costă vacanța de o lună de zile, 
pentru un adult, la clasa întâi, 
aproape 900 de euro. Durata poate 
fi de la cinci zile la o lună de dru
muri zilnice cu trenul. Călătorul 

primește și o hartă a rețelei fer
oviare europene și își poate schimba 
traseul când vrea. Și dacă în traseul 
lui sunt incluse Grecia și Italia, se 
poate plimba și cu feribotul de la 
una la alta. Prețurile sunt un pic mai 
mari anul acesta, față de alți ani. Și 
o altă noutate, de acum și bătrânii 
de peste 60 de ani pot să cumpere 
astfel de vacanțe.

Prima casă va include și casele
construite de la zero

Boc a precizat că Guvernul va modifica programul 
"Prima casă" astfel încât să existe variante și pentru 
achiziția de locuințe la roșu, la zero, locuințe noi, în 
condițiile în care majoritatea locuințelor achiziționate 
prin acest program în 2009 au fost case gata finalizate.

El a afirmat că aceste modificări vor permite dez
voltarea pe orizontală a industriei conexe construcțiilor 
de locuințe, cu un efect multiplicator în economie. Pro
gramul "Prima Casă" va fi prelungit, începând de mier
curi, astfel încât persoanele care au precontracte să 
poată contracta împrumutul, urmând ca sistemul să fie 
extins în cursul lunii februarie, a declarat, marți, min
istrul Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu.

Renunțarea la fumat crește riscul 
îmbolnăvirii de diabet de tipul II

Fumatul este unul din
tre factorii de risc pen
tru declanșarea 
diabetului de tipul II, 
însă renunțarea la 
fumat poate să crească 
și mai mult acest risc, 
pe termen scurt, potri
vit unui studiu publicat 
recent în Annals of In
ternai Medicine Jour
nal

Petrom a achiziționat un zăcământ
*

de petrol în Kazahstan
OMV Petrom (SNP) a achizi
ționat, la finele anului trecut, 
compania Korned LLP din Ka
zahstan, care deține licența de 
exploatare a unui zăcământ 
nedezvoltat din Kazahstan, 
Kultuk.

Vânzătorul și cumpărătorul au fost 
de acord ca prețul tranzacției să rămână 
confidențial, însă au menționat că 
această achiziție nu este substanțială, 
situându-se sub pragul de 10% din val
oarea totală a activelor OMV Petrom, 
se arată într-un comunicat al Petrom 
transmis, miercuri, Bursei de Valori 
București (BVB).

Crește securitatea 
energetică 
a României

Potrivit situației financiare ă com
paniei de la finele lunii septembrie 
2009, activele totale însumau 26 mil
iarde lei. Acordul de vânzare - 
cumpărare a fost semnat pe 29 oc

tombrie, iar finalizarea tranzacției a 
avut loc pe 31 decembrie 2009, după 
obținerea unor diverse aprobări din 
partea autorităților din domeniu din 
Kazahstan. "Mă bucur să pot anunța ex
tinderea operațiunilor noastre de explo
rare și producție în Kazahstan, într-o 
perioadă plină de provocări, ceea ce 
dovedește poziția solidă de care 
beneficiază compania noastră. Mai 
mult, este important pentru noi să 
atingem o anumită cotă de producție pe 
această piață confirmând astfel angaja
mentul nostru față de obiectivele strate
gice asumate, inclusiv cel de creștere a 
securității energetice a României", a de
clarat în sursa citată Mariana Gheorghe, 
directorul general executiv al Petrom.

180 milioane euro 
pentru zăcământul 
Komsomolskoe

Zăcământul, denumit Kultuk, este 
cel de-al șaselea din Kazahstan pentru 
care Petrom deține licența de explotare 
și producție, fiind localizat onshore în 
Bazinul Pre-Caspic, la 34 km Nord- 

Vest față de zăcământul de la Komso
molskoe, la care Petrom a început 
producția în luna iunie 2009.

"Această achiziție este foarte 
importantă pentru noi și în linie cu 
obiectivul nostru strategic de a adăuga 
proiecte de explorare și producție in trei 
bazine geologice selectate din vestul 
Kazahstanului din apropierea punctelor 
noastre de producție deja stabilite". Jo
hann Pleininger, membru al Directorat
ului Petrom, responsabil pentru 
activitățile de Explorare și Producție. 
Petrom a investit aproximativ 180 mil
ioane euro pentru zăcământul Komso
molskoe, pe care îl operează prin 
intermediul firmei TOO Kom - Munai. 
Zăcământul Kultuk a fost descoperit în 
anii ‘80 și nu a fost dezvoltat de arunci. 
Precum zăcământul Komsomolskoe. 
acesta este localizat în zona de tranziție' 
onshore-offshore, dificilă din punct de 
vedere tehnic și de mediu, care este 
inundată sezonier de Marea Caspică. 
Studiile tehnice indică faptul că 
zăcământul Kultuk poate fi conectat la 
zăcământul Komsomolskoe și poate 
astfel beneficia de instalațiile și infra
structura existentă, se mai arată în co
municat. Petrom plănuiește investiții în 
zăcământul Kultuk, incluzând o nouă 
achiziție seismică 3D, sonde adiționale 
și teste de producție în următorii 2-3 ani 
pentru a confirma mărimea și fezabili
tatea dezvoltării zăcământului. Petrom 
face parte din grupul austriac de petrol 
și gaze OMV, care deține 51% din 
acțiunile companiei. Statul controlează, 
prin Ministerul Economiei, un pachet 
de 20,6% din titlurile Petrom, iar Fon
dul Proprietatea are 20,1%. Restul 
acțiunilor, reprezentând un pachet de 
8,24%, sunt listate la Bursa de Valori 
București.

Acest studiu realizat de 
cercetătorii americani a relevat faptul 
că persoanele care renunță la fumat se 
confruntă cu un risc cu 70% mai mare 
de a dezvolta diabet de tipul II, în 
primii șase ani după ce au renunțat la 
viciu, comparativ cu persoanele care nu 
au fumat niciodată.

Diabetul a atins 
nivelul epidemiologie

Cercetătorii de la Johns Hopkins 
University School of Medicine din 
Statele Unite consideră că acest risc 
sporit de declanșare a diabetului ar 
putea proveni de la kilogramele în plus 
acumulate de obicei de persoanele care 
renunță la fumat. Ei au adăugat, însă, că 
nimeni nu ar trebui să folosească con
cluziile lor drept o scuză pentru a con
tinua să fumeze, deoarece acest viciu 
provoacă maladii pulmonare, cardiace, 
atacuri cerebrale și multe tipuri de can
cer. Studiul a fost efectuat pe un 
eșantion de 11.000 de adulți care nu 
sufereau de diabet, între anii 1987 și

Profesorii nu vor mai primi bani 
pentru materiale didactice
Oamenii de la catedră nu vor mai 
primi, în 2010, cei 100 de euro pen
tru achiziționarea de materiale di
dactice, comisiile de învățământ 
reunite ale Parlamentului decizând 
în schimb, marți, continuarea alo
cării de fonduri pentru decontarea 
transportului și pentru programul 
"Bani de liceu

Ajutorul de 100 de euro pentru 
cumpărarea de cărți și programe 
educaționale se acorda profesorilor, in
diferent de vârstă, din septembrie 2007. 
La începutul lui 2009, guvernul a căutat 
diferite metode prin care suma 
respectivă să nu se mai acorde, fiind 
vorba de un buget total de 26 de mil

1989. Pacienții au fost monitorizați 
timp de 17 ani, medicii c^ectând la in
tervale regulate informații medicale de
spre concentrația de glucoză din sânge 
și greutatea corporală a acestora.

Diabetul de tipul II este o maladie 
des întâlnită, care afectează capacitatea 
organismului de a folosi în mod core; 
insulina, o substanță sintetizată de pan
creas care are rolul de a scădea 
concentrația zahărului din sânge, după 
fiecare masă.

Persoanele suprapondera 
fumătorii și cei care au antecedente in 
familie cu aceste boli se confruntă cu 
un risc mai mare de a se îmbolnăvi la 
rândul lor.

Diabetul a atins nivelul epidemi
ologie, aproximativ 180 de milioane de 
persoane suferind de această maladie 
pe plan mondial.

Cazurile de diabet urmează să se 
tripleze în Statele Unite ale Americii în 
următorii 25 de ani, iar costurile med
icale pentru îngrijirea acestor pacienți 
vor atinge circa 336 de miliarde de 
dolari pe an, potrivit specialiștilor.

ioane de euro. Una dintre metodele 
găsite atunci era ca beneficiarii progra
mului să fie restrânși la cadrele didac
tice mai tinere de 35 de ani, adică 
jumătate din totalul cadrelor didactice 
din România.

în final, soluția găsită de minister 
a fost reducerea sumei, pentru a satis
face peste 260.000 de persoane. Bursa 
"Bani de liceu", constând în 180 de lei 
pe lună, se acordă elevilor care au avut 
un venit brut lunar pe membru de fam
ilie, realizat în ultimele trei luni ante
rioare depunerii dosarului de solicitare, 
de maximum 150 de lei.

Anul trecut, în octombrie, Minis
terul Educației estima la aproape 
125.000 numărul beneficiarilor acestui 
program.
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Franța a interzis încă din 2005 aparatele care vând băuturi răcoritoare și batoane de ciocolată 
în incinta școlilor. Irlanda interzice din 2006 reclamele tv la dulciuri și fast-food. Marea Britanie 
a decis și ea să scoată în afara legii automatele de băuturi răcoritoare, cipsuri și batoane 
de ciocolată plasate în interiorul școlilor.

SUA nu va trimite deținuți de la Guatanamo în Yemen
9 9

Casa Albă a anuntat marți că a f i
hotărât să nu mai transfere de
ținuți de la Guantanamo către f >
Yemen pentru moment, în 
urma tentativei de atentat de la 
25 decembrie la bordul unui 
avion american, care ar fi fost 
planificat în această țară.

"Chiar dacă rămânem hotărâți să 
închidem centrul de detenție, am con
chis că, la ora actuală, alte transferuri 
către Yemen nu ar fi o idee bună", a de
clarat purtătorul de cuvânt al Casei 
Albe, Robert Gibbs, într-o conferință.

"Nu vom trimite și alte persoane 
în Yemen", a adăugat Gibbs, în contex
tul în care administrației președintelui

Barack Obama i s-a cerut, atât de către 
adversarii politici, cât și de către aleși 
din tabăra democrată, să nu trimită 
deținuți yemeniți de la Guantanamo în 
țara lor, de teamă ca aceștia să nu revină 
la activități extremiste.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe 
a contrazis afirmațiile făcute duminică 
de consilierul lui Obama pentru prob
leme antiteroriste, John Brennan, care 
a spus, din contră, că din aproximativ 
91 de yemeniți care se află în prezent la 
închisoarea de la Gunatanamo, cei care 
au fost achitați de orice acuzație de 
terorism vor continua să fie trimiși în 
țara lor.

Centrul pentru Drepturi 
Constituționale (CCR), care 
coordonează sute de avocați voluntari

ai deținuților de la Guantanamo, și-a 
exprimat, într-un comunicat, regretul 
față de faptul că această decizie are la 
bază "încă o dată, politica și nu 
faptele".

„Mulți vor începe al nouălea an" 
în centrul de detenție deschis de fostul 
președinte american George W. Bush, 
la 11 ianuarie 2002, în cadrul unei baze 
navale americane din Cuba, a declarat 
organizația, considerând "important să 
amintească că marea majoritate a 
bărbaților deținuți la Guantanamo nu ar 
fi trebuit să fie niciodată arestați".

„Arhivele militare însele arată că 
majoritatea deținuților de la Guan
tanamo nu au nicio legătură cu teroris
mul", a adăugat CCR.

Pqlonia pedepsește mii de angajați 
ai serviciului secret reducându-le pensiile
Ultimul lider comunist al 
i oniei și mii de agenți ai 
serviciului secret și-au văzut 
pensiile reduse, ca parte a 
unei campanii de pedepsire 
a celor ce au impus regimul 
autoritar în acest stat.

De la începutul anului, gener
alul Wojciech Jaruzelski va avea 
pensia redusă, urmare a unei furii 
publice în Polonia că el și alte per
soane implicate în suprimarea 
d. denților și a mișcării democrat
ice s-au bucurat de pensii de lux.

Generalul, împreună cu colegi 
de la Consiliul de Salvarea 
1 onală, organismul care a zdro
bit mișcarea Solidaritatea în 1981 
prin impunerea legii marțiale, au 
avut până acum pensii de circa 
2.000 de euro pe lună.

Din ianuarie însă, ei vor primi 
doar 1.000 de euro, deși unii 
consideră că și această sumă este

prea mare, având în vedere că un 
doctor la pensie primește aproxima
tiv 500 de euro,

Circa 40.000 de persoane care 
au lucrat pentru securitatea 
comunistă până la prăbușirea comu
nismului vor avea pensiile reduse,

în funcție de cât au fost angajați și 
funcția deținută la pensionare.

Legea, care dorește să îi 
pedepsească pe cei care "au 
menținut un sistem inuman al put
erii", reflectă o dorință crescândă în 
Polonia de a-i pedepsi pe vinovați.

Franța vinde sicrie ecologice
Conștiința ecologică eu
ropeană ajunge și în viața 
de dincolo. în Danemarca 
Și Franța există deja ser
vicii funerare în spiritul 
respectului față de na
tură. Secretul, cum era de 
așteptat, stă în sicriu.

Invenția daneză este 
necostisitoare și extrem de efi
cace: odată pus în sicriu, trupul 
este congelat la -80 de grade cu 
azot lichid, apoi puternic scutu
rat până se transformă într-o 
pudră organică. Ulterior, Sste ex
tras orice lichid prin evaporare și 
orice metal prin magnetizare. 
Rămășițele îngropate mai 
aproape de suprafață se 
transformă în îngrășămînt în

maximum un an.
"Procedeul trebuie să fie și 

un simbol. Și anume, din 
rămășițe renaște viață, așa că 1- 
am proiectat ca pe un semn că 
totul trebuie redat naturii", a ex
plicat inventatoarea sicriului 
ecologic.

în Franța, unde incinerarea 
cadavrelor este adesea preferată 
înmormântării, au apărut pe 
piață sicrie de crematoriu eco
logice; făcute din hârtie și ami
don extras din porumb și cartofi. 
Marile avantaje ale acestor 
sicrie: ard mult mai repede decât 
cele de lemn, nu se taie copaci 
pentru ele, consumă mai puțină 
energie la crematoriu și, implicit, 
emit mai puține noxe în 
atmosferă.

D
Mai mult de 40 de români sunt închiși 
în Venezuela pentru droguri

Peste 40 de români sunt închiși 
pentru trafic de droguri în Venezuela, 
țară care are unul dintre cele mai dure 
sisteme penitenciare din lume. Unii 
dintre ei au intrat fără să își dg# 
seama în rețelele de traficanți de 
droguri, alții au sperat că vor reuși să 
iasă din sărăcie dacă se implică în ast
fel de afaceri.

Traficul de droguri se 
pedepsește în Venezuela cu în
chisoare de la trei la zece ani, pedepse 
mult mai mici decât în România, de 
exemplu, unde traficanții primesc 
minim zece ani de închisoare. 
Pedepsele sunt mai blânde în 
Venezuela pentru cei care fac 
cărăușie, adică transportă drogurile 
ascunse în bagaje, față de cei care 
înghit drogurile, caz în care premed
itarea este evidentă.

Legislația din Venezuela este 
destul de indulgentă, în sensul că per
soanele condamnate pot ieși mai re
pede din închisoare dacă prestează 
zile de muncă. Pentru fiecare două 
zile de muncă, ei au dreptul la o zi de 
reducere a pedepsei, iar după un sfert 
dm ispășirea pedepsei, în funcție de 
comportamentul din penitenciar, pot 
avea un beneficiu. în sensul că pot 

lucra în oraș.

Europa interzice de mulți ani 
produsele fast-food

Decizia Ministerului Sănătății de a introduce o taxă pe produsele de tip 
fast-food este destul de nouă în comparație cu ce se petrece deja de ani buni 
la nivel european. Franța și Marea Britanie sunt două dintre țările înverșunate 
în lupta fast food-ul.

Taxa propusă de Ministerul Sănătății pentru produsele fast-food are 
echivalente mai vechi și mai radicale în câteva state europene.

Franța a interzis încă din 2005 aparatele care vând băuturi răcoritoare și 
batoane de ciocolată în incinta școlilor. Publicitatea pentru alimentele și 
băuturile nesănătoase poartă din 2007 avertismente pentru consumatori, arată 
European Public Health Alliance. Irlanda interzice din 2006 reclamele tv la 
dulciuri și fast-food, la fel cum interzice utilizarea celebrităților pentru a pro
mova astfel de produse în rândul copiilor. Marea Britanie a decis și ea să 
scoată în afara legii automatele de băuturi răcoritoare, cipsuri și batoane de 
ciocolată plasate în interiorul școlilor.

Letonia este prima țară din UE care a reușit să interzică în totalitate vân
zarea de fast-food în școli și grădinițe. Tot în nordul continentului, Suedia in
terzice încă de acum 25 de ani reclamele la alimentele de tip fast-food pentru 
copiii sub 12 ani.

însărcinatul cu afaceri al 
României în Venezuela. Elena Lin- 
can, atrage atenția însă românilor 
care ar fi tentați să intre într-o rețea 
de traficanți de droguri pentru a 
câștiga bani: "Aș dori să fie un fel de 
atragere de atenție, un semnal de 
alarmă pentru cetățenii români care 
cad în plasa diverșilor traficanți în 
ideea că în Venezuela e foarte ușor să 
facă această treabă. Nu este așa, 
autoritățile venezuelene au luat multe 
măsuri și au întărit foarte mult și cu 
personal specializat cu aparatură de 
detectare a traficanților de droguri 
punctele de frontieră și mai ales în 
aeroportul din Caracas".

I
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ABA, ABĂTUT, ABIL, AGĂȚA, AGITA, ALI, 

ALITERAȚIE, AM. ASIMILAȚIE, AVAR, 
AVUTĂ, CERE CRAPATE, DISCROMATĂ, 
DISPLĂCUTĂ, ELE, EVITAT, INTRATABIL, 

INTRAVENOS, LACĂTE, MATĂ, OT, 
PREPARA, RATATĂ, RE, STRAT, 

STRECURAȚI, TAȚI, TITULATURI, 
TOTALITARI, UNA, UT.

Petru Ardelean - ARAD 
idoki I

Viorel Naghi - VLADIMIRESCU
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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.

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.

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 garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 euro, negociabil, 
sau dau la schimb cu apartamenț.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.

inch jz spațiu comercial în Deva, Bd-ul Decebal, bl. J, parter, suprafața 
de 52 mp. Tel. 0726.191.954.

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 
de fabrică 17.50 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.

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

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, IJ7, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

Vând țuică prună din zona Hațeg, 32 de grade, 7 ani vechime, 10 lei/litru. 
Tel. 0723.757.434; 0254.260.909.C imeră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen

tru elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

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 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. as, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
0254.262.717.

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««Qcuro; 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.

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

ANUNȚ PUBLIC
9

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și 
PETROVICI TIBERIU titular al proiectului, anunță 
depunerea documentației tehnice în vederea obținerii acor
dului de mediu pentru obiectivul “Spălătorie auto”, situat în 
Hunedoara, Str. Cloșca, nr. 13, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, din 
Deva, Str. Aurel Vlaicu nr. 25, de luni până joi (8 - 16:30) și 
vineri (orele 8 — 14).

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

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane 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

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

12 luni - 108 lei
Bonus:

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă 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.
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Confirm The Sun, antrenorul formației Manchester City, Roberto Mancinci, a declarat 
& că jucătorii Cristian Chivu, Patrick Vieira și Ivan Cordoba, toți de la Internaționale

Milano, își doresc să ajungă la echipa sa.
Sport
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Lucian Bute va boxa din nou
în data de 17 aprilie la Montreal
Campionul mondial la categoria 
supermijlocie, versiunea IBF, Lu
cian Bute, își va pune din nou cen
tura în joc în data de 17 aprilie, la 
Montreal, urmând ca adversarul 
său să fie stabilit în perioada urmă
toare.

Printre posibilii adversari ai pugilistului 
român, se numără americanii Kelly Pavlik și 
Bernard Hopkins sau columbianul Edison 
Miranda.

Lucian Bute și-a păstrat titlul mondial 
la categoria supermijlocie, versiunea IBF, 
după ce l-a învins prin KO, în repriza a patra, 
pe mexicanul Librado Andrade, într-un meci 
disputat la 29 noiembrie, la Quebec.

Victor Becali: Nu se pune problema 
plecării lui Chivu la Manchester City 
Impresarul Victor Becali a de
clarat pentru site-ul tuttomerca- 
toweb.com că nu se pune 
problema ca fundașul Cristian 
Chivu să plece la echipa Man
chester City și a precizat că in
ternaționalul român va rămâne 
la formația Intemazionale Mi
lano.

în aceste condiții este dificil să pretinzi 
și să vrei mai mult. Prioritățile sunt în 
acest moment ca el să joace bine și 
Inter să încerce să cucerească un nou 
titlu de campioană. Apoi, m februarie, 
este fascinanta întâlnire cu Chelsea din 
Liga Campionilor.”, a declarat Victor 
Becali.

Conform The Sun, antrenorul 
formației Manchester City, Roberto

Dorel Stoica a semnat pe șase luni cu Al-Ettifaq
Fostul căpitan al Universității 
Craiova, Dorel Stoica, a declarat 
că a semnat cu formația saudită 
Al-Ettifaq și a menționat că aș
teaptă cartea verde pentru a putea 
debuta la noua sa echipă. 
Stoica a ajuns la 30 decembrie

2009 în Arabia Saudită și a reușit 
să-i impresioneze pe cei de la Al- 
Ettifaq, echipă antrenată de Ion 
Marin.

1

"Am semnat pe șase luni, fără drept 
de opțiune, dar pentru mine ei vor fi 
prima opțiune dacă la finalul contractului 

vor vrea să rămân. 
Acum aștept cartea 
verde. Din partea 
Universității este totul 
ok, dar am înțeles ca 
FRF trebuie să trimită 
la FIFA, după care 
ajunge aici. Abia aștept 
să joc, ei sunt în plin 
campionat așa că voi 
intra direct în pâine. 
Viața este practic alta 
aici. Este diferență 
mare față de Europa, 
așa cum am observat în 
cele șapte zile de când 
sunt aici", a declarat 
fostul căpitan al

Universității.
"Este bine că suntem multi români. 

Eu, Cristi Dănălache, domnul Marin, 
domnul Mihali și antrenorul cu portari . 
Obiectivul principal al echipei este 
clasarea în primele opt locuri. Dacă vom 
reuși se va participa apoi la toate corn, _ti- 
tiile, toate cupele, inclusiv cea a regelui. 
Sper să fiu sănătos și să câștig cât mai 
multe meciuri pentru a atinge acest obiec
tiv", a spus Stoica.

Dorel Stoica a făcut referire ș. 
fosta sa echipă, Universitatea Craiova . 
"Am plecat într-un moment greu, dar am 
încredere că cei care au rămas, vor reuși 
să duca echipa sus în clasament. Nici nu 
ma gândesc la retrogradare, pentru că 
lotul este unul foarte valoros. A fost multă 
neșansă, dar și unele greșeli atât ale noas
tre cât și de arbitraj de s-a ajuns aici. Voi 
ține legătură în permanență cu jucătorii și 
voi urmări toate meciurile cu sufletul la 
gură. Aștept să văd care va fi noul 
antrenor, va conta foarte mult cine va 
veni. Am auzit că este vorba de un olan
dez. îi urez baftă multă", a declarat Sco
ica.

“Sunt zvonuri pe care le-am auzit 
și le-am citit în presă, dar vă asigur că 
nu este nimic adevărat. Niciun emisar 
al clubului englez nu ne-a contactat, 
nici direct, nici indirect. Cristian mai 
are doi ani și jumătate contract cu In
temazionale Milano.

Interesul unui club este onorant 
pentru un jucător și pentru cei de lângă 
el, dar ceea, ce contează este calitatea 
onmului. Chivu se simte foarte bine la 
Milano, joacă și câștigă multe trofee la 
o echipă importantă așa cum este Inter. 

Mancinci, a declarat că jucătorii Crist
ian Chivu, Patrick Vieira și Ivan Cor
doba, toți de la Intemazionale Milano, 
își doresc să ajungă la echipa sa. 
Chivu, Vieira și Cordoba au fost 
antrenați de Mancini la Intemazionale 
Milano. Săptămâna trecută, presa 
italiană a scris că Mancini dorește să-l 
aducă la gruparea engleză, în perioada 
de mercato din această iarnă, pe ata
cantul echipei AC Fiorentina, Adrian 
Mutu.

Marius Stan: Jelev va pleca la Steaua, 
iar Ochiroșii va veni la Oțelul

Am concretizat un schimb de jucători. 
Jelev se va duce la Steaua, iar Ochiroșii 
va veni la noi în coproprietate. Este un 
schimb din care câștigă și jucătorii, și 
cluburile", a spus Stan.

Jivko Jelev, în vârstă de 31 de ani, 
este legitimat la formația Oțelul Galați, 
dar nu a mai evoluat pentru echipa 
antrenată de Dorinei Munteanu din 8

Directorul general al clubului Oțelul 
Galați, Marius Stan, a declarat că fun
dașul bulgar Jivko Jelev va pleca la 
Steaua, iar gruparea gălățeană îl va 
primi la schimb, în coproprietate, pe 
mijlocașul Răzvan Ochiroșii.

"Am avut o discuție cu Gigi Becali 
care cred că ține loc de orice fel de act. 

noiembrie. El a mai fost legitimat la 
formațiile din Bulgaria Beroe Stara 
Zagora, Litex Loveci și Olimpik Teteven.

Răzvan Ochiroșii, în vârstă de 20 de 
ani, a fost achiziționat de Steaua în 2006, 
de la Steaua Dunării Galați. Jucătorul a 
fost împrumutat, în sezonul 2007/2008, la 
Gloria Buzău.

Eric Boullier, noul director 
al echipei Renault FI

3ctudlitdt&si huncdorcăn^ tins dC3$d
Echipa Renault FI l-a confir
mat oficial pe francezul Eric 
Boullier în postul de director, 
se arată într-un comunicat dat 
publicității, marți, de gruparea 
din Franța.

Fost director al Al Team France 
în campionatul Al GP în perioada 
2007-2009, Boullier, de profesie in
giner, îi succede britanicului Bob Beli, 
care a venit intermediar, în septembrie
2009, după demiterea lui Flavio Briatore. 
Beli va rămâne în cadrul echipei franceze.

Team-ul Renault a fost lovit, la sfârșitul 
sezonului 2009 de scandalul "Crashgate", 
care a dus la 16 septembrie la plecarea di

rectorului Flavio Briatore și director tehnic 
Pat Symonds, pentru implicarea lor în acci
dentul voluntar al pilotului brazilian, Nelson 
Piquet Jr, la Marele Premiu de la Singapore 
2008.
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