
Alexandru Munteanu, 
primarul municipiului Orăștie:

„€u toate greutățile ivite am reușit
să mergem înainte!”

Procesul “CoIonclMlai” 
a fost amânat t *»*

Paul Popa, “Colonelul” lui Konstantinos Passaris, a tal 
scos ieri din Penitenciarul Aiud și adus In fața completului 
de judecători ai Tribunalului Deva. Paul Popa- nu a fost însă 
audiat, pe motiv că rezultatul expertizei balistice nu a ajuns 
de la Institutul din Cluj.
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O casă de amanet din centrul Devei 
a fost prădată în patru secunde
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Cu ochii pe ei ►) /W. 3

Cum jura Păun 
când cădeau PeNeLe

Am primit la redacție un manifest în care au
torul (discret) se Jura că știe de ce nu mai are Păun 
coadă bogată și |P clacat la ultimele alegeri, 
clasându-se cu PeNeLe pe locul patra în Simeria.

► Editoria

Profetul, 
președintele 
și mogulii

După încheierea campaniei 
electorale pentru alegerile prezi
dențiale sri«B Batata la moguli 
poate părea Seiueti. Bar tocmai 
pentru că tăvălugul campaniei a 

trecut. ssmeeral seed că meriți 
adus în discuție pentru că termenul 
de mogul nu renrezintâ doar o eti
chetă. ci ia spatele lui se ascunde o 
adevărată instituție. Personal, eu- 
vintul îmi displace profani; nu 
doar pentru că a fost vehiculat 
pini la saturație, ei poate penta că 
@1 nu este unul neaoș, autohton. 
Desigur termenul a fost utiIizat nu 
doar în accepțiunea sa de persoană 
Jarte Bogată, ci și in sensul său fi
gurat. desemnând așa cum arată 
explicațiile din Dicționare. o ger- 
soană foarte importantă cu puteri 
Discreționare. în același sens este 
utilizat termenul și în limla en

gleză, denumind o persoană foarte 
bogată care are o mare putere sau 
influență într-o ramură a industriei 
ori într-un domeniu precum media. 
Trebuie să recunosc faptul că ter
menul în sine are și o calitate și 
anume reușește să concentreze 
aceste trăsături într-un singur cu
vânt. Probabil acesta este motivul 
pentru care a fost adoptat și utilizat 
atât de frecvent de către Traian Ba
sescu împotriva puternicilor oa
meni de afaceri, proprietari de 
trusturi media, care au stat în spa
tele adversarilor de la preziden
țiale. O privire retrospectivă arată 
însă faptul că președintele nu a 

descoperit nimic nou. Privind în 
urmă constatăm că „profetul” Sil
viu Brucan, cel cu calupul de 20 de 
ani pentru învățarea democrației, 
arăta că încă în 1995 apăruseră „în 
embrion noile forțe sociale: clasa 
mijlocie și un strat superior de mi
liardari, upper middle class. (...) 
Dispunând de ziare, posturi de 
radio și TV, marii capitaliști deve
neau un f'actoi important de influ
ențare a opiniei fiublice și 
electoratului”. In analizele sale 
Brucan descria fenomenul simbio
zei dintre putere și capital “Marii 
industriași, comercianți și bancheri 
nu-și puteau iniția afacerile și ro

tunji averile IM sgr|msl geta 
aflați la putere' La rândul ta, gu
vernanții și legislatorii nu se pot 
izola de noul mediu social care se 
formează în jurul lor și cu greu re
zistă tentației de a se implica mai 
mult sau mai puțin Direct in aface
ri Ic bănoase care se las suB nasul 
lor și sunt practic la îndemâna lor". 
Iar ceî descriși constituiau “stâlpii 
noii puteri" in 1996. când politolo
gul și-a publicai cartea cu același 
titlu, dreg că nu veți întâmpina nici 
o dificultate în a recunoaște în spu
sele lui Brucan pe mogulii lui Ba
sescu.
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Biftec
cu ciuperci

Ingrediente:
500 g mușchi de vită, sare, 

piper măcinat, 1 lingură făină, 
1 ceașcă ulei, 1 ceașcă smân
tână, 250 g ciuperci, 1 pahar vin 
alb, verdeață tocată.

Mod de preparare:
Mușchiul se taie în felii 

potrivit de groase, care se trec 
prin făină și se prăjesc în ulei 
încins. Se scot pe o farfurie. în 
uleiul rămas, se pun ciupercile 
curățate, tăiate felii subțiri. Se 
acoperă cratița și se lasă să 
scadă 15 min. Se adaugă vinul, 
sarea și piperul măcinat, anoi 
smântână. Sosul se scade pe foc 
împreună cu verdeața tocată 10 
min. Se pun biftecurile peste 
sos, apoi se țin la cuptor 15 
min., după care se servesc 
fierbinți.

Timp de preparare: 50 min.
Complexitate: redusă
Porții: 6

ziua/ noaptea, mm. - max.

Deva: 7/S, 5/6 
Petroșani: 6/7, 4/5 

Hunedoara: 7/8, 5/6
Hațeg: 6/7, 4/5
Brad: 7ZS, 6/s\

-ț-Sfântul Zilei —
Preacuviosul Părintele nostru Gheorghe 
Hozevitul (sec. VII)

Acest fericit Părinte se trăgea 
din oameni de bun neam, dar, 
părăsindu-și averile și țara și toată 
desfătarea lumească, a venit la 
Ierusalim ca să se închine Sfântu
lui Mormânt al Mântuitorului și tu
turor Locurilor Sfinte și de minuni 
pline, ce se află acolo. Și, înch- 
inându-se și câștigând darul cel 
dintru acestea, s-a dus și a rămas la 
mănăstirea ce se zice Hozeva, de 
unde și numele Hozevitul;, și, 
făcându-se monah, s-a numărat 
împreună cu frații. Și atât de 
nebiruit s-a arătat, încă de la în
ceput, la toată Osteneala și la viața 
aspră, voind a urma lui Hristos, 
Celui ce pentru noi a murit cu 
trupul, omorâdu-se împreună cu El 
și împreună răstignindu-se, încât 
se părea că este fără de trup și-i 
uimea pe toți prin puterea răbdării

► HOROSCOP

care moralul tău devine foarte fluctu
ant. Acasă te bucuri de copii, care fac 
progrese vizibile.

Ești foarte emotiv 
astăzi, astfel încât reacțiile 
celorlalți te pot lovi violent, 
sau te aruncă în cel mai 
adânc extaz. Este o zi în

Ai parte de unele 
experiențe noi și de întâlniri 
care îți lărgesc cadrul 
obișnuit. Astrele
favorizează acțiunile calcu

Cuplurile de lungă 
durată reușesc să-și con
solideze și mai mult relația. 
Nativii singuri pot începe o
idilă cu o persoană cu care se afla în 
relații de prietenie. Iți regăsești spiritul 
combativ când vine vorba de bani și
ești decis să-ți mărești veniturile.

La serviciu găsești 
soluții pentru problemele cu 
care te confrunți. Ai o 
privire foarte clară asupra 
lucrurilor. Dai dovadă de
multă perspicacitate. în
privința banilor fii vigilent și evită 
jocurile de noroc. 

Bancurile zilei

sale, celei peste fire. Deci, 
ajungând la vârful nepătimirii și 
umplându-se de darul Sfântului 
Duh și ca un stâlp însuflețit și chip 
al bunătăților făcându-se, la cei 
împreună viețuitori și la toți 
ceilalți, și neslăbind, până la 
sfârșit, din pustnicie și 
duhovnicească lucrare, și-a aflat 
odihna ostenelilor și durerilor sale, 
mutându-se în această zi, către 
Domnul său cel dorit.

Preacuvioasa Maica 
noastră Domnica 
(>474)

Aceasta a trăit pe vremea 
împărăției lui Teodosie cel Mare 
(379- 395), până în zilele
împăraților Leon și Zenon (457-

late, organizate după o metodă. Dacă 
vrei să pornești acum spre noi aventuri 
ar trebui să-ți amâni planurile 
deocamdată.

Efectuezi plasamente 
sigure ale banilor, grație 
influențelor benefice jupite- 
riene. Este bine să iei totul 
mai ușor și să nu te arunci în 
speculații. Pentru sănătate îți face bine
mersul pe jos sau înotul.

Cu acest aspect al lui 
Pluton, viața de familie se 
derulează fără mari
dificultăți. Dacă ai copii, ar trebui să-i 
lași să-și exprime nevoile. Persoanele 
pe care le întâlnești astăzi nu sunt toaie 
demne de încredere.

474). Era din cetatea Cartagina și 
se trăgea din părinți de bun neam 
și în mare cinste în țara lor. Și încă 
păgâna fiind, a mers la Constan- 
tinopol, împreună cu alte patru fe
cioare, și s-a înfățișat înaintea 
preafericitului arhiepiscop Nec- 
tarie patriarhul, care, primind-o pe 
ea și văzând dragostea ei cea pen
tru Hristos, a învrednicit-o Sfântu

în anturaj există per
soane care se dovedesc 
agresive și impertinente. Ai 
impresia că cei apropiați 
caută în mod deliberat să te

Acasă te bucuri de 
liniște și armonie în relațiile 
cu cei din jur. Dacă ai avut 
unele divergențe în trecut cu 
frații sau surorile este un 
moment bun pentru reconcilieri. în 
dragoste cuplurile pot trăi unele crize, 
căci nativii sunt atrași de relații extra- 
conjugale.

Cultivi relații de pri
etenie cu o persoană recent 
întâlnită. Este un lucru bun 
pentru tine. în familie riști
să lași ca umorul tău agresiv
să se reverse asupra celor dragi, 
încearcă să fii mai calm și mai tolerant.

Ceea ce frapează la 
tine astăzi este tenacitatea, 
voința de a modifica eveni
mentele astfel încât să-ți fie 
favorabile. Pentru că te con
centrezi asupra proiectelor tale încetezi 
să mai acorzi atenție celor dragi.

lui Botez. Și a luat Sfânta Domnica 
asupra sa viața și chipul cel mon
ahicesc și întru mari nevoințe și os
teneli duhovnicești se lupta, încât 
s-a învrednicit, cu darul lui Dum
nezeu, a face minuni și a prooroci. 
Și, la adânci bătrâneți ajungând, 
știindu-și mai înainte ducerea ei la 
Dumnezeu, s-a odihnit cu pace la 
8 ianuarie.

provoace. Totuși, când ești constrâns 
devii autoritar, iar autoritatea ta se 
dovedește eficientă.

Uranus îți face niște 
surprize din punct de vedere 
financiar. Ai parte de niște 
beneficii care apar sub 
formă de venituri supli
mentare. Când negociezi contracte te 
dovedești foarte abil și lucid și prin ur
mare faci plasamente sigure.

Poziția lui Venus 
indică faptul că una dintre 
prioritățile tale este aceea de 
a-ți îndeplini dorințele în
dragoste. Este un impact celest pozitiv,
care te ajută să-ți orientezi viața
amoroasă către o poziție avantajoasă.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN7 Izvorul Rece - Halta
Geoagiu
i>DN 7 Orăștie - Spini
►DN 7 Spini - Simeria vece
- Simeria
► ON“7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
►DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DNj7-'Ilia - Gurasâda
► DN 7 Gurasada - Burjuc

.►DN 7 Burjuc - Zam
►Vulcan pe DN 66A și B-
dul Mihai Viteazu

V z

© © ©

Recent s-a efectuat un sondaj pe 
plan mondial. întrebarea a fost: "Vă 
rugăm să ne spuneți opinia dumnea
voastră în legătură cu lipsa de alimente 
din restul lumii." Sondajul a fost un 
eșec total:

- în Africa nu știau ce înseamnă

Hunedoarei
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"alimente";
- în Europa de Vest nu știau ce în

seamnă "lipsă";
- în Europa de Est nu știau ce în

seamnă "opinie";
- în America de Sud nu știau ce în

seamnă "vă rugăm";
- în S.U.A. nu știau ce înseamnă 

"restul lumii".'

© © ©

Niște fete au pleiat în excursie într-o 
zi foarte călduroasă de vară. Au ajuns la 
un eleșteu înconjurat de tufișuri și copăcei 
și, cum nu se zărea țipenie de om, fetele 
s-au dezbrăcat și s-au aruncat în apă. 
După ce s-au bălăcit vreo oră și mai bine, 
au ieșit din apă și s-au întins la soare să

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

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

se usuce. După ce s-au îmbrăcat și erau 
gata să plece la drum, apare un cămin, 
militar gol și oprește lângă ele. Un ofițer 
scoate capul din cabină și strigă:

- Atenție, echipa de camuflaj! Luați- 
vă tufișurile și copăceii și urcați în ca
mion!

© © ©

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

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo. corn

mailto:marcel.m.bot@gmail.com
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Numirea unui prefect UD MR e contestată de majoritatea 
liderilor politici hunedoreni
Noul prefect desemnat pentru județul 
Hunedoara în ședința de guvern de 
miercuri, Attila Dezsi, așteaptă încă 
publicarea hotărârii în Monitorul 
Oficial. (La ora închiderii ediției Ho
tărârea de Guvern nu a fost încă pu
blicată în Monitorul Oficial). Attila 
Dezsi a ocupat funcția de subprefect 
al județului Hunedoara în legislatura 
2004 — 2008fiind colaborator a doi 
prefecți Cristian Vladu și Dan Prică- 
jan. Până la investirea oficială a 
noului prefect al județului Hune
doara numeroși lideri politici s-au 
pronunțat asupra numirii unui pre
fect maghiar într-un județ în care 
electoratul UDMR nu trece de pragul 
electoral.

Dacă liberalii sunt încântați de nu
ni ja reprezentantului UDMR, rivalii 
politici tradiționali ai maghiarilor PRM 
critică dur decizia Guvernului. De aseme
nea, Asociația “Avram Iancu” are o 

iție extreme de dură față de numirea 
unui prefect maghiar în județul Hune
doara, locul în care-și doarme somnul de 
veci Avram Iancu. Prefectul aflat încă în 
exercițiu, Dorin Oliviu Gligor, declară că 
va continua munca în folosul hunedore- 
nilor din poziția de subprefect.

Prefectul desemnat 
al județului 
Hunedoara, 
Attila Dezsi

“Nu vă pot spune acum decât în 
i .are proiectul pe care ÎL am. Pentru în
ceput voi face o evaluare a necesităților

De asemenea, am sprijinit comunitățile 
locale indiferent de culoarea politică a 
primarilor promovând numeroase 
hotărâri de guvern pentru obținerea

județului, a oportunităților și nevoilor din 
județ. In primul rând va exista un efort 
pentru modernizarea administrației pub
lice din întregul județ. Voi invita la dialog 
primarii și pe reprezentanții Consiliului 
Județean pentru modernizarea infrastruc
turii în județ și pentru a găsi soluții de in
dustrializare. Este evident pentru toți că 
urmează câteva luni grele nu numai pen
tru județ, ci pentru întreaga țară. Voi in
vita la dialog societatea civilă și 
sindicatele pentru că eu cred în dialog”.

Prefectul în exercițiu5

al județului
Hunedoara,
Dorin Gligor

“Schimbarea care se face la conduc
erea prefecturii nu ară nici o legătură cu 
competența, performanța sau eficiența, ci 
este o decizie pur politică a Guvernului la 
care bineînțeles că mâ voi șupur~ In cele 
trei luni în care am ocupat funcția de pre
fect am reușit să fiu un mediator între fac
torii politici și sociali. Am tratat 
problemele județului și în special cele ale 
cetățenilor fără să țin cont de nici un alt 
criteriu decât cel al eficienței și omeniei. 
Ușa mea a fost deschisă pentru oricine.

finanțării investițiilor începute sau apro
barea unor noi proiecte. Și în continuare 
ușa mea va rămâne deschisă tuturor hune- 
dorenilor care au nevoie de un sprijin real 
și eficient”.

Președintele PNL 
Hunedoara, 
Mircia Muntean

tre o tuse și un junghi, prefer junghiul - 
înțeapă odată și trece, pe când tușea este 
molipsitoare. Așa am făcut și la alegerile 
prezidențiale, m-am ținut de nas și m-am 
dus cu PSD-ul”.

Președintele PRM 
Hunedoara 
Costel Avram

„în primul rând, eu cu persoana At
tila Dezsi nu am nimic, dar numirea 
reprezentantului UDMR la conducerea 
Prefecturii Hunedoara arată că Avram 
Iancu a murit acum a doua oară. Aștept 
cu nerăbdare începutul lunii septembrie 
când ne vom întâlni cu toții la Țebea, la 
mormântul Crăișorului, să văd cum 
reprezentantul Guvernului în teritoriu va 
aduce omagiu lui Avram Iancu și cum ya 

“Numirea în funcția de prefect a lui 
Attila Dezsi este o negociere de bună co
laborare dintre UDMR și PD-L, datorită 
rezultatelor slabe obținute de PD-L. Din

vorbi despre invadarea și atacul armat al 
ungurilor asupra Ardealului. Din datele 
mele numirea s-a făcut cu ajutorul unor 
cozi de topor din PDL care au fost tem
porar pe la Prefectură și nu vreau să cred 
că sunt munți din județ care trebuie 
restituiți maghiarilor. Ne amintim cu toții 
că cuplul Vladu-Dezsi a restituit 
urmașilor lui Kendeffy Retezatul”.

Președintele PDL 
Hunedoara, 
Tiberiu Iacob-Ridzi

„înlocuirea prefectului este o de
cizie luată la vârful partidului. Noi nu

suntem bucuroși de hotărârea luată, dar 
ne vom supune. Vom vedea în continuare 
cum vor decurge lucrurile”.

Președintele
Societății

“3

Avram Iancu, 
Teodor Sandor

„Vai de noi, românii, că suntem în 
țara noastră slugi. Sunt total nemulțumit 
și indignat că în județul Hunedoara unde 
zac osemintele eroului național Avram 
Iancu a fost numit un prefect ungur. M- 
ați dărâmat cu această veste așa cum cred 
că vor fi afectați și cei peste 60.000 de 
membri ai Societății Avram Iancu. 
Doamne Dumnezeule ce zile tfăim!”

Georgiana Giurgiu 
Cătălin Rișcuța

Ajutoare pentru cei cu venituri reduse
în urma demersurilor făcute de pre
fectul județului Hunedoara, Dorin 
Oliviu Gligor, beneficiarii ajutoare
lor pentru încălzirea locuințelor des
tinate familiilor și persoanelor 
singure cu venituri reduse vor primi 
drepturile bănești prevăzute de lege 
începând cu data de 12 ianuarie. La 
nivelul județului Hunedoara, au fost 
înregistrați în luna noiembrie 2009 
un număr de 26.592 beneficiari ai 
ajutoarelor pentru încălzirea locuin
ței cu lemne, cărbuni, combustibili, 
în valoare totală de 964.645 lei

»» *
în conformitate cu O.U.G. nr. 5 / încălzirea locuinței, precum și a unor 

2003 privind acordarea de ajutoare pentru facilități populației pentru plata energiei

Cuantumul ajutorului, respectiv a compensării acordate se prezintă astfel:
Cuantum tunar ajutor de ircalzire/compensare energie termica

Venit lunar mediu net pe 
membru de familie (tel)

Energie termica Gaze na Iu rale
Lemne

Familii (%) Pere. Singure (%) Aj. încălzire (tei) (tei)

beneficiari de ajutor 
social 1O0 58

sub 155 90 100 262 54
155.1-210 80 90 162 48
210.1-260 70 80 137 44
260.1-310 60 70 112 39
310.1-355 50 60 87 34
355.1-425 40 50 62 30
425.1-400 30 40 44 26
480.1-540 20 30 31 20
540.1-815 10 20 19 16

termice, cu modificările și completările 
ulterioare, familiile și persoanele singure 
cu venituri reduse vor beneficia de ajutor 
lunar pentru încălzirea locuinței pe pe
rioada sezonului rece (noiembrie 2009 - 
martie 2010), în funcție de veniturile 
medii nete lunare pe membru de familie.

Ajutorul se dă din luna 
depunerii cererii

Ajutorul pentru încălzirea locuinței 
se acordă pe bază de cerere, însoțită de 
declarația pe propria răspundere privind 
componența și veniturile familiei, depuse 
la primăria comunei, orașului, municipi
ului în a cărei rază teritorială au domicil
iul sau reședința, direct sau prin

intermediul asociațiilor de proprietari / 
chiriași.

Stabilirea dreptului se face o singură 
dată, pentru toată perioada sezonului rece, 
prin dispoziție a primarului. Dispozițiile 
se transmit titularilor ajutoarelor pentru 
încălzirea locuinței, direct sau prin inter
mediul furnizorilor de energie termică sau 
gaze naturale, precum și prin asociațiile 
de proprietari / chiriași.

în situația în care consumatorii indi
viduali îndeplinesc condițiile de acordare 
a ajutorului pentru încălzirea locuinței, pe 
parcursul sezonului rece, stabilirea drep
tului de ajutor se face începând cu luna 
depunerii cererii.

Elena Matieș Iancău

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum
9

Cum jura Păun când cădeau PeNeLe
Am primit la redacție un manifest 

în care autorul (discret) se Jura că știe de 
ce nu mai are Păun coadă bogată și a cla
cat la ultimele alegeri, clasându-se cu 
PeNeLe pe locul patru în Simeria. în ma
terialul primit ni se spune că orașul a 
ajuns mai sărac ca anul trecut și de când 
se știe primarul primar. Zice-se că sin
gurii investitori din Simeria sunt ciopli
torii de cruci care mai ciugulesc din 
coliva electorală a promisiunilor făcute 
de JPRP (abreviere la imaginea 
alăturată). Manifestul a apărut ca un 
drept la replică al omului de rând la lim

bile trase de Iuliu B. - „un pupicios chel 
de origine incertă” - într-o fițuică scoasă 
pe cheltuiala celor care își plătesc dările 
la bugetul local al Primăriei. în Jumal li 
se promitea locuitorilor că vor avea parte 
de maidane asfaltate cum n-a văzut 
Parisul, că vor fi inventate centre de 
afaceri și canalizare pe modelul 
canalelor venețiene (Asta cu canalizarea 
au nimerit-o pentru că străzile orașului 
pot fi străbătute doar cu gondola după 
câteva zile de ploi rebele). Pupiciosul 
chel și „incert” mai promitea în numele 
stăpânului său că orașul va avea un cam

pus universitar, câteva centre sociale, 
zone de agrement și blocuri ANL. Tot la 
capitolul promisiuni a fost bifată și Casa 
de cultură, instituție care are director, are 
angajați, dar nu are casa în sine și nici 
cultura în general. Vorbe multe și promi
siuni neonorate. Autorul manifestului 
zice că minciunile au^fost puse în gura 
slugoiului de JPRP. împăunându-se peste 
măsură deși de-adevăratelea el a mod
ernizat „doar cuibarele lui de acasă și de 
la Primărie”.

Al dvs Gogu
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Din primele cercetări ale poliției rezultă că în spargerea casei de amanet 
& au fost implicați doi infractori.

o

O casă de amanet din centrul Devei a fost prădată în patru secunde

Casa de amanet „ Geo Star” si
tuată pe Bulevardul Decebal, 
din municipiul Deva, a fost je
fuită ieri dimineață, în jurul 
orei 6,35. Hoții nu au avut 
mare lucru de furat, deoarece 
obiectele de valoare nu se 
aflau în incinta casei de ama
net, ci au fost depuse în seiful 
unei bănci cu o seară înainte.

Autorii spargerii, încă 
neidentificați, au intrat 'în incinta 
societății comerciale după ce au forțat 
ușa cu un corp dur, după care au luat 
singurul obiect de valoare: un televizor 
LCD, de 1.500 de lei. Nici unul dintre 
vecini nu a auzit nimic. „Azi dimineață 
am văzut ușa deschisă și l-am anunțat 
pe administratorul societății. Dar nu am 
auzit și nici nu am văzut ceva 
neobișnuit. Anul trecut, înainte de Paști, 

mi-a fost spartă și mie casa/Nici cei 
care sunt vecini cu mine nu au auzit 
nimic”, spune ^Daniela Pepenar, una 
dintre persoanele care locuiește în 
același imobil în care se află și casa de 
amanet.

Hoții s-au mișcat 
rapid

La aflarea veștii, administratorul 
societății a alertat poliția. „ Din fericire, 
bunurile sunt depozitate într-un loc 

sigur, pentru că nu 
riscăm să le lăsăm la 
îndemâna hoților. 
Hoții nu înțeleg că nu 
e cazul să se dea o 
spargere la o casă de 
amanet, pentru că 
practic nu ținem 
obiectele de valoare 
în incinta societății. 
Astfel de spargeri se 
întâmplă foarte des în 
această zonă, chiar 
dacă suntem în cen-

t r u 1 
orașului”, a 
dfc c1 ar at
Geo Daradici, administratorul 
casei de amanet. întreaga 
operațiune s-a desfășurat în 
aproximativ patru secunde.

Din primele cercetări ale 
poliției rezultă că în spargerea 
casei de amanet au fost 
implicați doi infractori. „Tele
vizorul era expus la vedere în 
hol, în fața ușii de acces, fapt 
care a facilitat sustragerea

acestuia într-un timp foarte scurt. 
Echipa operativă a prelevat mai multe 
probe biologice de la fața locului și 
analizează imaginile surprinse de 
camerele de vedere în vederea 
identificării autorilor și a recuperării 
prejudiciului”, a precizat subinspec- 
torul Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt 
al IPJ Hunedoara.

Maria Bu.

Procesul “Colonelului” a fost amânat
Paul Popa, “Colonelul” lui Konstantinos 
Passaris, a fost scos ieri din Penitenciarul 
Aiud și adus în fața completului de judecă
tori ai Tribunalului Deva. Paul Popa nu a 
fost însi audiat, pe motiv că rezultatul ex
pertizei balistice nu a ajuns de la Institutul 
din Cluj.

Următorul termen de judecată a fost stabilit de 
instanță pe 28 ianuarie, când Paul Popa va fi citat din 
nou în instanță, în calitate de inculpat. în cursul zilei 
de mâine, avocatul “Colone.lului” va depune plata pen
tru deplasarea la Servicul de Medicină Legală și va lua 
legătura cu expertul desemnat de instanță pentru ex
pertiza balistică.

Solicită reducerea pedepsei

Paul Popa este considerat unul dintre cei mai 
periculoși infractori români. El este acuzat că ar fi com
plicele lui Passaris în mai multe jafuri care au fost

comise în Grecia. în dosarul care se judecă la Tri
bunalul Hunedoara el este acuzat de tentativă de omor 
și uz ilegal de arme de foc. în urmă cu zece ani, Paul 
Popa l-a împușcat în piept pe Gabriel Duț. Ca urmare, 
acesta a rămas paralizat. Condamnat la 12 ani de în
chisoare, “Colonelul” solicită acum micșorarea pedep
sei. Paul Popa a fost prins de autorități în urmă cu un 
an, în Austria, unde se ascundea sub numele de Mario 
Răducan.

Maria Bulz

Țeapă de un miliard 
la BRD Petroșani

Un funcționar al filialei din Petroșani a 
Băncii Române pentru Dezvoltare este sus
pectat că ar fi delapidat un milion de lei (zece 
miliarde de lei vechi). Cazul este cercetat de 
polițiștii de la Serviciul Economic, care nu ex
clud posibilitatea ca în delapidare să fie 
implicați mai mulți angajați ai băncii. în ciuda 
faptului că în anul care a trecut au existat mai 
multe controale interne, lipsa uriașei sume de 
bani nu a fost remarcată de nici unul dintre cei 
abilitați.

“Nu excludem 
absolut nimic”

Plângerea a fost făcută de șefii filialei la 
sfârșitul anului trecut. “în această cauză se fac 
cercetări față de o angajată a unei agenții ban
care din Petroșani pentru comiterea

infracțiunii de delapidare, infracțiune care se 
pedepsește cu închisoarea de 10 până la 20 de 
ani. Prin aceste acțiuni infracționale s-a pro
dus un prejudiciu de zece miliarde de lei 
vechi. în termen penali, asta înseamnă 
consecințe deosebit de grave. Deocamdată nu 
avem date că factori de decizie din conduc,.« 
erea sucursalei sunt implicați în asemenea 
activități. în faza inițială se iau în calcul tot 
felul de variante și nu excludem absolut 
nimic. Pot fi și <alți participant”, a declara 
loan Nicodim, procurorul care se ocupă de 
acest caz. Și alți angajați ai filialelor BRD au 
fost implicați în infracțiuni de acest gen. în 
luna mai a anului trecut, o angajată a filialei 
BRD din Brad a luat din contul unui bătrân 
suma de 30.000 de euro, pe care acesta a re
cuperate-o în final de la conducerea BRD 
Deva.

Sărbătorile de iarnă abia au 
început ieri pentru hunedore- 
nii ortodocși de rit vechi Cră
ciunul pe stil vechi este 
sărbătorit de ruși, ucraineni și 
sârbi, dar și de românii care 
fac parte din Biserica Orto
doxă de Stil Vechi Separarea 
Bisericii Ortodoxe în Stil Vechi 
și Nou a avut loc în 1923 când, 
la Constantinopol, s-a decis 
trecerea de la calendarul iu
lian la cel Gregorian.

Centrul credinței de Stil Vechi a 
rămas Mănăstirea Slătioara, din 
Suceava, chiar dacă acest cult nu este 
recunoscut de statul român. Biserica 
Ortodoxă de Stil Vechi numără, în 
prezent, aproape un milion de adepți, 
iar câteva zeci de persoane de această 

credință există și în județul Hunedoara.

Mâncăruri speciale

Masa de Crăciuh a rușilor lipoveni 
include bucate specifice cum ar fi ha- 
ladet (o piftie specială, care se servește 
cu hrean), lapșa (tăiței fierți în supă de 
pasăre), sărmăluțe în foi de viță-de-vie 
sau varză. Nu lipsește peștele, care se 
regăsește preparat în ciorba de 
perișoare sau chifteluțe. La desert se 
servesc cozonac cu nucă, colțunași cu 
brânză (varenki) și alte specialități 
rusești. Imediat după masă încep să 
apară și colindătorii, care cântă în casă, 
în fața icoanei. Singurul colind este o 
cântare bisericească, “Hristos Rajdaet- 
sea”. Colindul începe de la preotul sat
ului și continuă la restul gospodăriilor.

în seara de Ajun, după apusul 
soarelui și până înainte de miezul 
nopții, copiii sunt așteptați la colindat. 

La miezul nopții se merge la biserică, 
la snocne, cum se numește slujba de la 
miezul nopții. După slujbă, în biserică 
se colindă, iar din repertoriu nu lipsește 
cea mai veche și mai lungă colindă, 
care conține 17 strofe. Dimineața, în 
ziua de Crăciun, toată lumea merge din 
nou la biserică, unde un grup de tineri 
vin cu Viflaimul.

Sârbii, fte lângă bucatele speciale 
pe care le pregătesc cu acest prilej 
aprind la miezul nopții de ajun banjak- 
ul (o creangă de stejar), pentru că 
arzând, acesta aduce în viața lor: 
bunăstare, fericire și noroc.

Ajunu^ e așteptat 
cu pâine

Nașterea Mântuitorului este 
sărbătorită și de basarabeni tot pe 7 ian
uarie. Cele două mitropolii care 

activează pe teritoriul Republicii 
Moldova, Mitropolia Basarabiei ce 
aparține canonic de Patriarhia Română 
și Mitropolia Moldovei care aparține 
Patriarhiei Ruse, fiind pe stil vechi. în 
Basarabia există obiceiul ca Ajunul 
Crăciunului să fie așteptat cu pâine. 
Gospodinele coc din aluat 
“crăciunelul”, un colac mic în forma 
cifrei opt, dar și “ajunelul”, care nu 
completează optul, adică doar vestește’ 
apropierea, ajunul Nașterii Domnului. 
Acești doi colaci se agață, împreună cu 
flori de busuioc, la icoană și se țin până 
la Sf. Gheorghe, când se scot și se dau 
la animale ca să la păzească de rele.

Crăciunul la rutenii 
hunedoreni

Rutenii din județul Hunedoara 
sărbătoresc și ei Crăciunul în aceste 

zile. Rutenii hunedoreni sunt stabiliți, 
în mare parte, în satul Pojoga din co
muna Zam. Ei au venit din Maramur<' 
și s-au stabilit aici. Pe vremuri, mulți 
ruteni existau și în Valea Jiului, dar în 
timp aceștia au plecat spre alte zone ale 
țării. Și ei pregătesc pentru aceste zile 
de sărbătoare mâncăruri speciale.

“în seara de Crăciun se pune pe 
masă tocăniță de ghebe, iar înainte de a 
se servi orice mâncare dulce se degustă 
din 12 feluri diferite de mâncare de 
post, de la sarmale și până la diverse 
preparate din pește”, povestește Gheo
rghe Firczak, deputat hunedorean din 
partea minorităților rutene.

De asemenea, tinerii merg cu col
inda pe la oamenii din sat. Se merge cu 
Viflaimul, dar și cu Craii.

Elena Matieș Iancău



Alexandru Munteanu, primarul municipiului Orăștie:

Cu toate greutățile ivite,
am reușit să mergem înainte !”
V)

Bilanț, 
și perspective, 
la început de an

Reporter: Domnule primar, ați 
preluat mandatul la începutul anului 
2009, intr-un moment delicat din punct 
de vedere economic. Cum ați caracter
iza, pe scurt, această primă parte a 
mandatului dumneavoastră?

Primar Alexandru Munteanu: 
Desigur, încă de dinainte de alegerile 
locale din februarie 2009, se vorbea de
spre criza economică. Am o experiență 
îl',.Alungată în administrația publică 
locală și, încă de la instalarea mea în 
funcția de primar, am știut care sunt 
pașii care trebuie urmați pentru ca lu- 

rile să meargă înainte. Aceasta a 
însemnat, printre altele, și accesarea de 
fonduri europene, care să permită deru
larea în bune condiții a programelor de 
investiții în municipiul Orăștie.

Dacă privim retrospectiv, anul 
2009 a avut aspecte pozitive. Am reușit 
să finalizăm lucrările de modernizare a 
centrului Orăștiei, am continuat 
lucrările de reabilitare a rețelei de ali
mentare cu apă prin programul 
SAMTID, am mai dat în folosință 
familiilor tinere încă un imobil de 
apartamente construit prin programul 
ANL și am extins programul privind 
•lucrările de modernizare a infrastruc
turii stradale.

Pe lângă aceste preocupări, am 
avut permanent în atenție atragerea de 

duri europene. în anul 2009 au fost 
pe rol câteva astfel de programe de 
finanțare derulate prin Primăria mu
nicipiului Orăștie. O parte a acestora 
vizează lucrări de modernizare a 
instituțiilor locale de învățământ și 
dotarea acestora cu tehnică modernă de 
calcul, iar alte programe se referă la 
crearea unui complex de servicii desti
nat vârstnicilor, la echiparea și dotarea 
ambulatoriului Spitalului Municipal și 
la îmbunătățirea furnizării serviciilor 
publice. Sunt programe care au o val
oare de câteva milioane de euro, ele au 
fost începute în anul 2009 și vor intra 
în faza finală în acest an. .

...am mai dat în folosință familiilor tinere încă un imobil de apartamente construit 
prin programul ANL și am extins programul privind lucrările de modernizare a infra
structurii stradale.”

«

Reporter: Cum a fost promovată 
imaginea municipiului Orăștie în anul 
trecut?

Primarul Alexandru Munteanu

Ca un motiv de mândrie, pot să vă 
spun că datorită acestei politici de 
atragere a fondurilor europene, în 
toamna anului 2009 am obținut Premiul 
de Excelență pentru cele mai valoroase 
proiecte-de accesare a fondurilor eu
ropene, Primăria municipiului Orăștie 
fiind singura nominalizată din județul 
Hunedoara în cadrul Galei anuale care 
se organizează la Poiana Brașov.

Primar Alexandru Munteanu: 
Anul 2009 a însemnat un an deosebit și 
în privința promovării imaginii Orăștiei 
în Europa. Avem și aici motive de mân
drie, mai ales că Orăștia a promovat în 
ultimii ani o serie de colaborări cu 
diferite localități europene și nu numai. 
Pe lângă relațiile dezvoltate cu localități 
precum Helmstedt - Germania, 
Schliedrecht - Olanda, Fenouillet - 
Franța, cu care avem relații de înfrățire 
mai vechi, în anul 2009 am început o 
frumoasă relație de colaborare cu 
orașul Jerash din Regatul Hașemit al 
Iordaniei, ultima localitate cu care 
Orăștia a semnat actul de înfrățire.

Datorită acestei relații, o serie de copii 
din Orăștie vor avea prilejul să viziteze 
în cursul acestui an orașul Jerash și alte 
localități iordaniene.

Nu pot să nu remarc contribuția 
Corului de copii „Vlăstarele Orăștiei” 
la promovarea imaginii Orăștiei în Eu

ropa. Acest cor a fost laureat 
în vara anului 2009 la două 
puternice festivaluri
internaționale, Festivalul de 
Muzică Sacră de la Roma, 
aflat sub patronajul Papei 
Benedict al XVI-lea, și Fes
tivalul Internațional „Jo
hannes Brahms” de la 
Wernigerode -<Germania. O 
parte din costurile deplasării 
au fost asigurate tot printr-un 
proiect de finanțare realizat 
prin Primăria Municipiului 
Orăștie.

De asemenea, tradițiile 
folclorice din zona Orăștiei 
au promovat imaginea 
comunității noastre în Italia, 
la Sulmona, localitatea 
natală a poetului latin Pub
lius Ovidius Naso, delegația 
orăștiană obținând, tot în 

vara anului trecut, pentru a doua oară 
consecutiv, unicul trofeu pus în joc în 
cadrul unuia dintre cele mai puternice 
festivaluri internaționale din centrul și 
vestul Europei, „Giostra Cavaleresca”. 
A fost un moment important deoarece 
am stabilit relații frumoase pe plan cul
tural cu autoritățile locale italiene și cu 
reprezentanții Asociației ..Giostra Cav
aleresca di Europa”.

Iată, așadar, că Orăștia nu și-a 
pierdut menirea de a ține sus stindardul 
culturii transilvănene, ba. dimpotrivă, 
reușim mereu să realizăm lucruri 
trainice.

Reporter: Ce așteptați de la anul 
2010?

Primar Alexandru Munteanu:
Așteptări sunt foarte multe la fiecare în
ceput de an. Important este să reușim să 
gestionăm corect tot ceea ce avem, fie 
că e mult sau puțin. Este foarte impor
tant să continuăm lucrările de modern
izare a infrastructurii stradale, să 
atragem noi surse de finanțare și să 
punem în faza de execuție programele 
de finanțare câștigate sau în curs de a fi 
câștigate. De asemenea, va trebui ca și 
în acest an să gestionăm bugetul pe care 
îl vom avea, în așa fel încât să mergem 
înainte și să continuăm ceea ce s-a în
ceput în 2009. Sunt convins că vom 
reuși să depășim greutățile de ordin ma
terial și că vom putea continua pro
gramele de investiții la Orăștie în ritmul 
pe care îl dorim cu toții.

Ca prioritate imediată este crearea 
centrului pentru persoanele vârstnice, 

dar și programul SAMTID, care se pare 
că în zona cartierelor de blocuri din 
Orăștie se apropie de finalizare. Și tot 
în zona cartierelor de blocuri urmează 
să începem lucrări ample de sistemati
zare, care înseamnă alei, trotuare și 
spații verzi. Totul este posibil dacă vom 
continua să fim solidari între noi, ca și 
comunitate locală, și față de obiectivele 
noastre comune.

Reporter: Un mesaj pentru 
orăștieni, la început de an?

Primar Alexandru Munteanu:
Este momentul, înainte de toate, să le 
mulțumesc orăștienilor pentru modul în 
care s-au implicat în proiectele care s- 
au realizat în 2009 la Orăștie. Nimic nu 
se poate face, cum s-ar spune, „între 
patru pereți”, ci antrenând în proiecte 
cetățenii. De aceea, ușa biroului meu a 
fost, este și rămâne deschisă pentru 
toată lumea. Fără consultare, fără o 
strânsă relaționare între contribuabili și 
primărie, lucrurile sunt numai pe 
jumătate realizate.

Le urez orăștienilor mei să aibă 
parte de un an 2010 plin de realizări, să 
aibă sănătate și putere de muncă, iar eu, 
personal, îmi doresc să menținem 
această echipă, să colaborăm la fel de 
rodnic, pentru că împreună vom putea 
trece peste orice fel de greutăți.

La mulți ani și Dumnezeu să 
binecuvânteze Orăștia!

A consemnat
Gabriela Buzzi
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După mai bine de un deceniu tn care a demonstrat că televiziunea înseamnă mai mult decât decolteuri 
ți fustițe scurte, Andreea Esca a decis să urmeze trendul vedetelor și să intre în sfârșit în rând cu lumea. 

& Purtată de dorința de a schimba ceva, știrista de 37 de ani a făcut o vizită unui cabinet de chirurgie 
estetică, cu doar câteva zile înainte de sărbătorile de iarnă.

Silvia Dumitrescu e supărată
pe Elena Cârstea

Pe cât de frumoasă și lungă a fost prietenia dintre 
ele, pe atât de urât s-a sfârșit. Dacă în urmă cu câteva 
luni, Silvia Dumitrescu și-a riscat viața pentru a-și ajuta 
prietena, acum, cântăreața are numai critici la adresa 
Elenei Cârstea și spune că nu vrea să o mai vadă 
vreodată. Silvia susține că Elena a dezamăgit-o foarte

mult și și-a bătut joc de ea în recenta vacanță pe care a 
petrecut-o în România. Mai mult decât atât, Silvia a 
dezvăluit că Elena a fost cea care a pus-o să ceară bani, 
în numele ei, de la diverși bogătași, printre care și Gigi 
Becali, pentru ca ulterior să o numească "cerșetoare".

Elena Băsescu se mărită pe 19 iunie
Povestea de dragoste dintre 

Elena Băsescu (EBA) și iubitul ei 
Bogdan Ionescu, alias Syda, fiul 
unor importanți oameni de afaceri, 
a ajuns la momentul în care cei doi 
au decis să-și unească destinele în 
fața altarului. Conform apropiaților 
cuplului, tinerii îndrăgostiți au sta
bilit recent data nunții: 19 iunie. 
Zvonurile conform cărora EBA ar fi 
primit inelul de logodnă de la iu
bitul ei Syda au fost confirmate re
cent de un apropiat al cuplului, care 
a dezvăluit, în plus, că cei doi se vor 
căsători în această vară, pe 19 iunie.

în spatele zâmbetului ei misterios, 
Mona Lisa ascundea un nivel 
crescut al colesterolului
în celebra pictură "Mona 
Lisa " există câteva dovezi 
clare care atestă faptul că 
modelul care a pozat pentru 
Leonardo Da Vinci prezenta 
în zona mâinilor și a ochiu-

de Diego Velazquez, expusă în muzeul 
Prado din Madrid, Infanta Margarita, în 
vârstă de cinci ani, care apare însoțită de 
servitorii săi, la curtea regelui Philip al 
IV-lea, pare să fi suferit de sindromul Al
bright, o maladie genetică care se 
manifestă prin "pubertate precoce, statură 
scundă, fragilitate osoasă și probleme

Modelele plinuțe schimbă
lumea modei în 2010

Cinci modele cu forme pozează în 
pi'ctoriale provocatoare într-o ediție 
snecială a „V Magazine”, ce va apărea 
x 14 ianuarie, lucru care ar putea 
schimba lumea modei în 2010, potrivit 
dailymail.co.uk. în imaginile realizate 
de fotograful norvegian Solve Sundsbo, 
modelele cu forme sunt pozate în cos
tume de baie, lenjerie intimă Dolce & 
Gabbana, chiar și nud.

Solve Sundsbo a mărturisit că este 
încântat de această experiență: "Mă 
bucur că am avut ocazia să arăt că se 
poate să fi frumoasă și sexy în afara 
interpretărilor înguste care în mod nor-
mal ne definesc".

în ultimele luni, super-modelul

Lara Stone a devenit celebră 
datorită mărimii sale 8, ma
joritatea modelelor din 
Marea Britanie având 
mărimea 4-6. De asemenea, 
în luna septembrie, de- 
signerul britanic Mark Fast, 
a creat o adevărată "neb
unie" în presă cu prezentarea 
sa din cadrul London Fash
ion Week, în care a folosit 
modele cu forme, în urma 
acestei decizii fiind părăsit 
de stilistul său.

Se pare că lumea modei

* £

începe să se schimbe, începând să ac- putea reuși să arate femeia într-adevăr 
cepte femei cu diferite forme. Astfel, ar așa cum este, menționează Dailymail.

Andreea Esca
Are doar 1,55 metri înălțime, 
dar este una dintre cele mai 
mari prezentatoare de știri din 
țara noastră. După mai bine de 
un deceniu în care a demons
trat că televiziunea înseamnă 
mai mult decât decolteuri și 
fustițe scurte, Andreea Esca a 
decis să urmeze trendul vedete
lor și să intre în sfârșit în rând 
cu lumea.

Purtată de dorința de a schimba 
ceva, știrista de 37 de ani a făcut o 
vizită unui cabinet de chirurgie 
estetică, cu doar câteva zile înainte 
de sărbătorile de iarnă. Nu pentru a-

a apelat la botox și colagen
și mări sânii sau posteriorul, ci pen
tru câteva mici retușuri faciale. 
Potrivit apropiaților, prezentatoarea 
TV a apelat la botox, pentru a scăpa 
de ridurile de pe frunte, dar și la co
lagen, pentru a-și mări buzele. Fără 
îndoială, Andreea Esca se simte 
acum ceva mai bine în pielea ei, 
acesta fiind, de altfel, și scopul 
intervențiilor. Cu toate acestea, 
rămâne de văzut dacă retușurile 
vedetei vor diminua capitalul de 
discreție și bun gust de care știrista 
a dat dovadă din primul minut în 
care a devenit persoană publică și 
până acum. Dar, deh, vorba aia. 
Dacă ești în Roma, faci ce fac ro
manii...

lui stâng câteva acumulări 
de acizi grași sub piele, suge
rând faptul că avea nivelul 
de colesterolul crescut, potri
vit timesonline.co.uk.

Vito Franco, profesor de anatomie 
patologică la Universitatea din Palermo 
(Italia), susține că a descoperit dovezi 
"clare" ale unor maladii - de la 
malformații ale oaselor la pietre la rinichi 
- de care sufereau modelele care au pozat 
pentru unele dintre cele mai cunoscute 
opere de artă din lume.

Profesorul Franco, care și-a prezen
tat descoperirile în timpul Congresului 
european despre patologia umană, orga
nizat de curând a Florența, a declarat 
pentru ..The Times" că a început să anal
izeze capodoperele marilor pictori în 
urmă cu doi ani. "Privesc operele de artă 
cu alți ochi decât experții în artă, la fel ca 
un matematician care ascultă muzică într- 
un mod diferit de un critic muzical", a de
clarat Vito Franco.

îngerii din tablouri 
prezentau 
simptomele unor 
afecțiuni

El a analizat aproximativ 100 de 
opere de artă, de la sculpturi egiptene la 
picturi contemporane, concentrându-se 
însă pe operele marilor maeștri din școala 
clasică de pictură. El a descoperit că nu 
doar personajele aristocrate, ci și 
Madonele, îngerii și eroii mitici din 
aceste tablouri prezentau simptomele 
unor afecțiuni. în pictura "Las Meninas"

hormonale", a explicat profesorul italian. 
Eleganța "aproape feminină" a tânărului 
nobil ce poartă o pălărie din catifea roșie 
și o medalie din aur în tabloul "Portrait 
of a Young Man" de Sandro Botticelli, 
expus la National Gallery din Washing
ton, se datorează degetelor sale subțiri, 
deosebit de lungi - acesta fiind un semn 
de arahnodactilie sau "boala degetelor de 
păianjen". Această maladie este asociată 
cu sindromul Marfan, o boală genetică 
vizibilă și în portretul Madonnei - 
desenată cu un gât foarte lung - de Parmi
gianino, expus la galeria Uffizi din 
Florența.

Pacienții suferind de sindromul 
Marfan, o maladie descoperită în 
premieră de medicul francez Bernard 
Marfan, în 1896, sunt de obicei înalți și 
slabi, cu membre disproporționat de 
lungi.

Madona cu gușă

O altă pictură celebră a Fecioarei 
Maria, intitulată "Madonna del Parte", de 
Piero della Francesca, o prezintă pe 
aceasta cu gușă, cauzată de o supradi
mensionare a glandei tiroide, "tipică pen
tru persoanele care beau apă din fântână 
în anumite zone", în Evul Mediu. Această 
apă era săracă în iod, fapt care provoacă 
aceste modificări ale- tiroidei. Propria 
boală a lui Michelangelo, pe care profe
sorul Franco a diagnosticat-o ca fiind 
pietrele la rinichi (calculi renali), este 
prezentată în lucrarea "Scuola di Atene" 
a lui Raphael Sanzio, unde acesta apare 
cu genunchii foarte umflați. Michelan
gelo se plângea în ultimele sale scrisori 
de dureri la rinichi și de probleme biliare.

dailymail.co.uk
timesonline.co.uk
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în 2008, România a înregistrat 22.776 de cazuri de TBC dintre care 18.000 
& de persoane reprezentau noi îmbolnăviri, iar restul recidive ale bolii.

BL

cazurilor de TBC

Actorul Ion Lucian a fost internat în Spitalul de Urgență "Floreasca"

România e pe locul I la numărul

r

România s-a menținut pe pri
mul loc la numărul cazurilor 
de TBC înregistrate la suta de 
mii de locuitori în ultimii 20 de 
ani, în continentul european. 
Conducerea Programului Na
țional de Control al Tuberculo
zei nu crede că situația se va 
schimba vreodată. Astfel, în 
condițiile în care țările Uniunii> f
Europene au 80.000 de cazuri 
de TBC, România contribuie 
la această cifră cu 25.000 de 
cazuri.

în 2008, România a înregistrat 
22.776 de cazuri de TBC dintre care 
18.000 de persoane reprezentau noi 
îmbolnăviri, iar restul recidive ale bolii. 
„Părerea mea personală este că nu vom 
scăpa niciodată de acest renume. Atâta 
vreme cât nivelul de trai, de educație și 
standardele de sănătate publică nu sunt 
îmbunătățite nu trebuie să ne mirăm că 
avem cel puțin 18.000 de noi cazuri de 
TBC în fiecare an”, a declarat Elmira 
Ibraim, coordonatorul național al Pro
gramului Național de Control al TBC. 
Ministerul Sănătății a contribuit cu 5,1 
milioane de lei pentru controlul 
răspândirii și prevenirea cazurilor de

\ —

România ocupă locul 53 într-un top al țărilor 
privind calitatea vieții
într-un top al țărilor rea
lizat în funcție de calita
tea vieții, România ocupă 
locul 53, la același nivel 
cu Republica Moldova, 
Republica Dominică și 
Insulele Cayman. Clasa
mentul, realizat de revista 
„International Living”, 
este condus pentru al cin
cilea an consecutiv de 
Franța.

Realizatorii topului au luat 
în considerare nouă aspecte 
legate de standardele de viață. 
Printre acestea: economia, sistemul de 

TBC anul trecut. Cea mai mare 
parte a banilor au venit de la 
Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate, care a contribuit cu 
14,9 milioane de lei pentru trata
mentul, echipamentele medicale 
și plata cadrelor medicale impli
cate în programul Național de 
Control al Tuberculozei.

Bolnavii de TBC 
sunt tratati 
gratuit

Dacă s-ar respecta toate 
recomandările Organizației Mondiale a 
Sănătății, bugetul alocat Programului 
Național de Control al TBC ar trebui să 
fie dublu, mai spun oficialii Ministeru
lui Sănătății. „Ar trebui probabil să ex
iste finanțare externă pentru ce nu este 
acoperit în prezent. Adică pentru a con
trola răspândirea la copiii străzii, la per
soanele fără adăpost, în comunitățile 
rome, apoi este nevoie de o educare 
publică continuă, de plata și implicarea 
asistenților sociali atașați primăriilor și 
multe alte lucruri care nu se petrec. 
Practic spitalele și centrele de tratament 
duc tot greul”, a mai spus Elmira 
Ibraim. în 2007, incidența cazurilor de 
TBC a fost de 106,4 la suta de mii de 
locuitori, iar în 2008 de 105,9 la suta de

Actorul Ion Lucian a fost in
ternat, miercuri seară, la Spi
talul de Urgența ''Floreasca ", 
din Capitală, după ce i s-a 
făcut rău pe scenă, starea lui 
fiind în prezent stabilă.
Un echipaj SMURD a venit la 
teatru și l-a transportat pe 
actor la Spitalul Floreasca, 
unde, inițial, a fost dus la Sec
ția de Terapie Intensivă, a de
clarat purtătorul de cuvânt al 
unității sanitare, Bogdan 
Oprița.

mii de locuitori. în primele nouă luni 
ale anului trecut incidența cazurilor de 
TBC a scăzut ușor până la 106,3 cazuri 
la suta de mii de locuitori, față de 
aceeași perioadă a anului 2008, când s- 
au înregistrat 109,9 cazuri la suta de mii 
de locuitori.

Oficialii Ministerului Sănătății 
mai spun că România ar trebui să se 
considere norocoasă totuși că este una 
dintre puținele țări din lume care bol
navii de TBC sunt tratați gratuit și în 
care sunt tratate și persoanele care nu 
au asigurare medicală. în 2002 Româ
nia avea una dintre cele mai mari rate 
de creștere a numărului de îmbolnăviri 
cu TBC din lume, iar ca număr de 
cazuri noi se plasa pe locul 40 la nivel 
mondial, cu peste 32.000 de noi 
îmbolnăviri.

cel mai mic la capitolul 
economie și cel mai mare în 
ceea ce privește libertatea. 
Dintr-un total de 100 de 
puncte, țara noastră a obținut 
65, cu mult în urma vecinilor 
maghiari sau bulgari. în afara 
Franței, pe podium s-au situat 
Australia și Elveția, iar printre 
primele zece țări se mai 
numără Germania și Statele 
Unite. Topul se încheie cu 
Sudan, Yemen și Somalia. 
Potrivit revistei, clasamentul, 
format din 194 de state, a fost 
realizat pe baza datelor 
furnizate de site-urile guver-

... ^ nelor, Organizația Mondială a
sanatate, infrastructura, libertatea și _ . ,,

_ „ . . . , . , Sanatatn și- publicația „The Econo-
siguranta. Romania a primit punctajul

Potrivit acestuia, starea actorului 
este stabilă, motiv pentru care a fost 
transferat într-o secție a spitalului, unde 
va mai rămâne câteva zile.

Oprița a precizat că Ion Lucian a 
rugat cadrele medicale să nu facă pub
lice informații legate de diagnosticul 
său. Apropiați ai actorului susțin că 
acesta are afecțiuni cardiace mai vechi. 
Ion Lucian juca, miercuri seară, în 
spectacolul "Comedie Roșie" la Teatrul 
Național București. Lucian, în vârstă de 
85 de ani, a jucat, de-^ lungul carierei 
sale, în spectacole clasice, precum "Ti
tanic Vals" și "Mofturi", dar și în piese 
de Eugen Ionescu și a realizat o piesă 
proprie dedicată copiilor, "Cocoșelul

Peste 3.000 de angajați din 
unitățile de asistentă sociali 
vor fi disponibilizați

Aproximativ 3.000 de anga
jați vor fi disponibilizați din 
unitățile de asistență socială 
în urma aplicării standarde
lor de cost în sistem, prin 
care se va realiza o reducere 
de 37% față de alocările bu
getare din 2009, respectiv o 
economie de peste 350 mi
lioane lei, a decis, miercuri, 
Guvernul.

Fostul secretar de stat de la Au
toritatea Națională pentru Protecția 
Drepturilor Copilului, Ileana Savu, a 
declarat ieri, că măsurile de reducere 
a bugetului și a personalului din 
asistență socială ar putea bagă sis
temul în colaps. "Am văzut că buge
tul e mult mai mic, dar 3.000 de 
disponibilizări mi se pare foarte, 
foarte mult. E un domeniu în care nu 
poți face reducere de personal oricum 
pentru că e vorba de copii, de per
soane vârstnice, de persoane cu hand
icap. Asistenții matemali și asistenții 
personali nu pot fi dați afară", a de
clarat Savu. Fostul secretar de stat a 
precizat că reducerea bugetului de 
asistență socială pe timp de criză 
reprezintă o greșeală.

"Mai degrabă ar mai tăia din 
șefi, însă se taie din oamenii care 
muncesc și se creează posturi pentru 
șefi și șefuleți. In condițiile în care 
criza va crește va duce la creșterea 

■ intrărilor în sistem. Va scădea cali
tatea serviciilor oferite, dar cred că 

Facturile Romtelecom se pot plăti 
și la ghișeele GarantiBank

GarantiBank a lansat serviciul de plată în numerar a facturilor Romtele
com. serviciul adresându-se persoanelor fizice și juridice, se arată într-un co
municat al băncii.

Serviciul este oferit gratuit tuturor persoanelor, astfel că se pot achita la 
ghișeele băncii atât facturile proprii, cât și cele aparținând altor abonați.

"Prin lansarea acestui serviciu am inițiat în primul rând un parteneriat pe 
termen lung cu operatorul Romtelecom, facilitând abonaților acestuia plata 
facturilor prin intermediul rețelei de unități a GarantiBank. Totodată, abonații 
Romtelecom care sunt și clienți ai băncii își vor putea eficientiza operațiunile 
lunare de plată printr-o simplă vizită la bancă", a declarat, în comunicat; di
rectorul general GarantiBank, Murat Atay. GarantiBank intenționează să 
extindă modalitățile de plată a facturilor Romtelecom prin adăugarea unor 
canale, precum bancomate, internet banking și direct debit.

neascultător" - montate la teatre din 
Paris, Caen, Rennes (Franța), Montreal 
(Canada), Bruxelles (Belgia).

El este director al Teatrului pentru 
copii Excelsior, Societar de Onoare al 
Teatrului Național "I. L. Caragiale", din 
București, și, din 1973, membru al Uni
unii Scriitorilor din Franța. In iunie 
2004, Ion Lucian a primit titlul de 
Ofițer al Ordinului Național al Legiunii 
de Onoare din partea guvernului 
francez, pentru activitatea sa artistică 
desfășurată în spațiul francofon. De 
asemenea, la Festivalului Comediei 
Românești, ediția din 2007, marelui 
actor i-a fost acordat Premiul de 
Excelență.

există riscul ca sistemul să intre în co
laps. Bugetul este două treimi față de 
anul trecut. în criză nu reduci bugetul 
de asistență socială, reduci la 
Președinție sau oriunde în altă parte", 
a declarat Savu.

Aceasta a mai spus că pe b^-a 
legii serviciilor familiale se piiteJ 
face o reducere în timp a asistenților 
matemali și, corelat cu Legea servici
ilor de zi, puteau fi oferite alternative 
în zona privată pentru acei oamen

Pe de altă parte, fostul șef de la 
Inspecția Socială, Maria Muga, a de
clarat că, odată cu aplicarea standard
elor de cost, va avea loc și o 
"reașezare în zona de resurse umane". 
De asemenea, în opinia ei, aplicarea 
standardelor de cost va ridica și cali
tatea serviciilor oferite, întrucât per
sonalul din sistem ar trebui să se 
concentreze pe îngrijirea persoanelor 
asistate și mai puțin pe dezvoltarea 
administrativă, așa cum se întâmpla 
până acum. "Am găsit, la momentul 
controalelor făcute de Inspecția 
Muncii, mai multe persoane angajate 
pe servicii administrative sau alte 
zone, care nu aveau grijă de persoana 
asistată. Standardul de cost tr ebuie, *' 
se reflecte în standardul de calitate"', 
a mai spus Muga.
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Moldovenii preferă stațiunile de pe Valea Prahovei și Poiana Brașov, unde există chiar și o 
& biserică unde se oficiază slujba de Crăciun pe rit vechi.

Șase creștini și un polițist au fost uciși în Egipt
Șase egipteni creștini și un 
polițist au fost uciși, mier
curi seara, în orașul egip
tean Nagaa Hamadi (est), 
după ce trei necunoscuți au 
deschis focul asupra mulți
mii pe o stradă comercială a 
orașului, în Ajunul Crăciu
nului copt

Alți nouă creștini de confe
siune coptă au fost răniți în acest 
atac, afirmă surse egiptene citate 
de agenția oficială MENA.

Trei necunoscuți, aflați la 
bordul unui autovehicul, au de
schis focul asupra creștinilor într- 

un cartier comercial, în timp ce 
aceștia, se aprovizionau pentru a 
sărbători Crăciunul, celebrat de 
copți pe 7 ianuarie.

Potrivit unor martori, atacul 
a avut loc în fața bisericii princi
pale din Nagaa Hamadi, la 
ieșirea creștinilor copți de la o 
slujbă susținută la miezul nopții.

Potrivit versiunii oficiale a 
serviciilor de securitate, "primele 
elemente ale anchetei indică fap
tul că principalul atacator ar fi un 
locuitor al orașului care se 
numește Mohamed Ahmed Hus
sein (musulman), cunoscut de 
poliție".

Incidentul armat ar putea 

avea legătură, potrivit serviciilor 
de securitate, cu răpirea la în
ceputul lui noiembrie a unei 
fetițe musulmane în vârstă de 
șapte ani de către un tânăr copt, 
care ar fi agresat-o sexual. Cazul, 
care a avut loc la Farchut, lângă 
Nagaa Hamadi, a provocat furia 
musulmanilor, care au incendiat 
case și farmacii aparținând 
copților din această localitate.

Comunitatea coptă acuză de 
peste 20 de ani un tratament dis
criminatoriu. Ei afirmă că nu au 
acces la anumite funcții impor
tante în cadrul forțelor armate, 
poliției, justiției sau 
universităților.

Moldovenii își petrec Crăciunul în România .
Hotelurile din stațiunile mon
tane din România au fost re- 
zt ite pentru această 
perioadă în proporție de 90 la 
sută încă de anul trecut Peste 
6.000 de moldoveni au ales să 
petreacă Crăciunul pe rit vechi 
în stațiunile montane din Ro
mânia. Potrivit jurnaluLmd, 
moldovenii au ales țara noăs- 
tră pentru că prețurile au scă
zut după Revelion.

Hotelurile din stațiunile montane 
din România au fost rezervate în 
pre porție de 90% încă de anul trecut. 
Hotelierii au pregătit două pachete spe
ciale pentru sărbătorile de rit vechi, 
unul de șapte zile și altul de 14 zile pen- 
tr riștii care rămân până la 15 ian

uarie. Moldovenii preferă stațiunile de 
pe Valea Prahovei și Poiana Brașov, 
unde există chiar și o biserică unde se 
oficiază slujba de Crăciun pe rit vechi. 
Și pensiunile din Bucovina fac parte 
din destinațiile moldovenilor. Aici sunt 
mulie comunități care sărbătoresc 
sărbătorile pe rit vechi. Cei mai cu dare

de mână, cum ar fi politicienii, au ales 
destinații mai costisitoare - stațiunile de 
munte din Austria sau Rusia sau țările 
calde. Serviciul de Grăniceri a supli
mentat numărul angajaților pentru a fa
cilita trecerea turiștilor în România.

Schimb de focuri între forțele de securitate 
și palestinieni în Fâșia Gaza
Un soldat egiptean a fost îm
pușcat de un lunetist palesti
nian la granița cu Fâșia Gaza, 
informează televiziunile egip
tene. Forțele egiptene de secu
ritate și palestinienii s-au 
confruntat la granița cu Gaza 
din cauza întârzierii unui aju
tor umanitar din Marea Brita- 
nie pentru Fâșia Gaza.

în urma incidentului, cel puțin 
cinci palestinieni au fost

răniți.Palestienii protestau și pentru 
zidul construit de egipteni pentru a

bloca tunelurile prin care se face 
contrabandă dinspre Egipt. Martorii din 
Gaza relatau că ambele părți au folosit 
armele, egiptenii deschizând focul după 
ce 200 de palestinieni au început să 
arunce cu pietre. Ulterior alți 15 pales
tinienii au fost răniți după ce forțele de 
securitate ale Hamas au folosit bas
toane și gaze lacrimogene pentru a dis
persa mulțimea. Hamas a calificat 
incidentul ca fiind regretabil, dar arăta 
că protestul este rezultatul mâniei din 
Gaza pentru decizia Egiptului de a con
strui bariera subterană.

1 ' 1 ' ' i

Un copil de 14 luni a ajuns la spital cu un
bețișor înfipt în creier
Un băiețel de 14 luni din 
China a trecut pe lângă 
moarte, după ce, în joacă, și-a 
băgat un bețișor în nas. Copi
lul a căzut, iar obiectul i s-a în
fipt patru centimetri în creier. 
Părinții l-au dus pe băiețel pe 
jumătate paralizat la spital 
după o goană nebună cu ma
șina, de o mie de kilometri

Mama băiețelului spune că se afla 
într-o altă cameră, când l-a ăuzit pe 
copil urlând de durere. L-a chemat în 
ajutor pe soțul ei. "Când am ajuns, 
inima îmi bătea cu putere, soția mea 
plângea, copilul zăcea pe un pat, cu 
bețișorul înțepenit în nas. Am crezut că 
va muri", a declarat Li Guanglai, tatăl 
copilului. Părinții l-au luat pe micuț și 
l-au dus la un spital din Beijing. Au 
străbătut o mie de kilometri în zece ore. 
Medicii au rămas șocați, când au văzut

radiografiile. S-au pregătit să-l opereze 
pe copil pe creier, pentru că s-au temut 
de o posibilă hemoragie. Din fericire, 
au scos bețișorul fără probleme. Doc
torii spun că micuțul ar fi murit, dacă 
bețișorul ar mai fi intrat un singur cen
timetru în creier.

B Avion escortat din cauza 
unui pasager turbulent

Două avioane de vânătoare 
americane de tip F15 au inter
ceptat miercuri un avion de 
linie care se îndrepta spre Ha
waii și l-au escortat spre aero
portul de unde plecase, din 
Portland, din cauza unui pa
sager turbulent

Comandamentul Apărării 
Aerospatiale Nord-Americane 
(NORAD) a precizat într-un comuni
cat că avionul companiei Hawaiian Air
a fost interceptat în jurul orei locale 01.00 (23.00, ora României), după ce a 
decolat din Portland. "La scurt timp după decolare, un pasager a generat 
tulburări la bordul avionului, iar pilotul a decis să se întoarcă la Portland", a 
adăugat comunicatul citat. Avionul a aterizat sub escortă un sfert de oră mai 
târziu. Forțele de ordine anchetează acest incident, afirmă comunicatul, care 
nu conține alte detalii. NORAD, un organism sub comandament comun amer
ican și canadian, utilizează avioane de vânătoare pentru a răspunde la posibile 
amenințări teroriste aeriene. Acesta a fost creat în 1958, pentru a proteja teri
toriul nord-american de eventuale atacuri aeriene în timpul Războiului Rece, 
și are sediul în Colorado. La 25 decembrie, o tentativă de atentat comisă de 
un tânăr nigerian înarmat cu explozibili la bordul unui avion de linie al com
paniei Northwest, care efectua o cursă Amsterdam-Detroit, a fost dejucată 
prin intervenția pasagerilor și a membrilor echipajului.

BUn român a murit 
în nordul Ungariei

Un cetățean român a murii, 
iar alte două persoane au fost 
grav rănite miercuri în urma 
coliziunii unui automobil cu o 
mașină a poliției în orașul Or- 
halom, din nordul Ungariei, a 
anunțat un oficial din cadrul 
autorității regionale pentru 
gestionarea dezastrelor.

Românul, în vârstă de 63 de î » 
care călătorea cu o nr hl. 

înmatriculată în Slovacia, a muu pe 
loc în accidentul produs la marginea
orașului. O altă persoană, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a fost grav 
rănită, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției locale, Eva Danko Nagy, din 
comitatul Nograd. Un polițist de 34 de ani, care se afla în cealaltă mașină, a 
fost de asemenea grav rănit, a precizat ea.

O investigație pentru stabilirea cauzelor accidentului este în curs de 
desfășurare. Din cauza ninsorilor și a poleiului, traficul a fost perturbat mier
curi în întreaga țară, având loc de asemenea numeroase accidente rutiere.
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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.

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.

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

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

Intelectual, cațțt 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.

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

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

Vând aparat de masaj cu 5 funcții (200 lei), îngrijit, cu 3 curele de masaj 
plăcut, vertical. Vând aparat 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 construcții 
angajează 

tehnician sau inginer cu experiență 
pentru întocmit devize 

și documentații pentru licitații, 
salariu foarte avantajos

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 

Enescu, bl. 2, 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 pentni „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 
opfr ..s, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
0254.262.717.

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

-Dcbmp -
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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: 
7.5 pro; tel. 0726.141.632, 0254.260.909.

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

Un ultim omagiu celui care a fost 
DIMA IOA\

87de ani (șofer T.C.H. —S.L.T. Deva).
înmormântarea are loc astăzi, ora 12. la Cimitirul 
Catolic, Str. Eminescu. Deva.

Fam. Mărginean

SC ESMriRT ACTIV SRL cu sediul în localitatea Petrila, Str. 6 August, 
nr.6/8, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Centru colectare deșeuri reciclabile” 
situat în localitatea Petroșani, Str. Funicularului, nr. 36, jud. Hunedoara.•

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

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

ANUNȚ PUBLIC TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

SC MG FOUR BUSSINES SRL angajează agent comer
cial la magazinul de bijuterii din BRAD, Str. Minerilor 5-7.

Rog seriozitate, de preferință bărbat și un bun comerciant 
în domeniul bijuteriilor.

CV se pot depune la magazin și pe adresa de e.mail 
office@milleniumgold.ro.
Pentru interviu veți fi contactați telefonic.

SC ALEX & ALEX SRL cu sediul în localitatea Orăștie, 
Str. Mureșul, nr. 17/ 64, jud. Hunedoara, anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul “Transporturi rutiere de mărfuri periculoase”.

Informații se pot obtține la sediul APM Hunedoara, din 
Deva, Str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni până 
joi (orele 8 - 16:30) și vineri (orele 8 - 14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului. ! (text maxim 50 de cuvinte)

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva 
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA 

sir. Mihai Viteazu, nr.10, 330091 Deva, RO
Tel. (004) 0254 205100 Fax (004) 0254 205111 

e-mail: office@deva.rosilva.ro web: http://sitvahd.ro
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DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează în data de 19.01.2010, ora 12, 
licitație de masă lemnoasă fasonată. Preselecția va avea loc în data de 14.01.2010, 
ora 1500. Oferta se prezintă în plic închis. Preselecția și licitația se vor desfășura la 
sediul D.S.Hunedoara din Deva, str. Mihai Viteazu, nr.10. Volumul de masă 
lemnoasă fasonată care se licitează este de: 11667.000 mc, din care: răsinoase — 
1371.618 mc, fag - 2184.132 mc, quercinee - 717.417 mc, diverse tari - 6655.213 
mc, diverse moi — 748.620 mc. Lista loturilor și pieselor care se licitează poate fi 
consultată la sediul D.S. Hunedoara și pe internet la adresa: www.rosilva.ro. După 
licitație, precum și în intervalul 20.01.2010 - 29.01.2009 vor avea loc ședințe de 
negociere directă a masei lemnoase nevalorificate prin licitație, condițiile de 
admitere la negociere fiind identice cu cele de participare la licitație. Relații 
suplimentare se pot obține la tel. 0254.205100, fax: 0254.205111.

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

I I

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

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, 
Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundai: 7 tel
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Gheorghe Popescu a anunțat. miercuri, într-o conferință de presă, că iui va candida la alegerile pentru 
ncția de președinte a! / RF. "în semn de protest față de tot ceea ce se petrece in fotbalul românesc", 

dar și pentru că data de organizare a alegerilor a fost devansată pentru 25 ianuarie.
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Popescu către Dragomir: Trebuia 
să mă sune să-mi spună: "Gică, 
nu candida că ne strici planurile!"

Adrian Mutu împlinește azi 31 de ani

Fostul internațional Gheorghe Popescu i-a transmis, mier
curi, președintelui LPF Dumitru Dragomir că este "băiat 
deștept" indiferent dacă își depune sau nu candidatura la 
președinția FRF.

"Referitor la domnul 
Dragomir, care a spus că 
dacă nu aș candida sunt 
băiat deștept, aș vrea să-i 
spun dânsului că sunt 
băiat deștept indiferent de 
situație, chiar dacă aș fi 
candidat. Domnul
Dragomir ar fi trebuit să 
aibă bărbăția necesară să 
mă fi sunat să-mi spună: 
“Gică, nu te prezenta la 
aceste alegeri că ne strici 
apele”. Ar fi fost o abor
dare bărbătească pe care 
aș fi înțeles-o. Nu 
apărând în public_ și 
dându-mi mie sfaturi. 
Pentru că nu este per
soana în măsură să facă 
astfel de remarci", a pre
cizat Popescu.

“Ce să învăț de la 
Mircea Sandu?”

"Domnul Dragomir m-a sfătuit să stau trei ani lângă.Mircea Sandu 
și să învăț. Ce ar trebui să învăț? Cum să dau cea mai aberantă hotărâre 
din istoria fotbalului românesc, cum că un contract de muncă se poate 
modifica unilateral? Să învăț cum să joc ping-pong cu comisiile? Asta 
ar trebui să învăț? Ceea ce nu se înțelege este că FRF trebuie condusă 
ca orice societate comercială care trebuie să facă profit. E o altă formă 
de management ce propun eu. Nu pot să merg trei ani lângă cineva 
care are o formă de management paralelă cu a mea. Cu tot respectul 
pentru cum ne reprezintă în exterior, trebuie să spun că fotbalul româ
nesc este în colaps", a explicat Gheorghe Popescu.

Gheorghe Popescu a anunțat, miercuri, într-o conferință de presă, 
că nu va candida la alegerile pentru funcția de președinte al FRF, "în 
semn de protest față de tot ceea ce se petrece în fotbalul românesc", 
dar și pentru că data de organizare a alegerilor a fost devansată pentru 
25 ianuarie. Gheorghe Popescu a candidat la președinția Federației 
Române de Fotbal la alegerile din 2005 și a pierdut în fața lui Mircea 
Sandu.

Atacantul echipei AC Fioren
tina și al naționalei României, 
Adrian Mutu, supranumit 
"Briliantul" de suporterii ro
mâni și "II Fenomeno " de 
fanii italieni, împlinește azi 31 
de ani și, conform presei din 
Peninsulă, are nenumărate 
oferte de la grupări din Anglia 
sau Qatar.

Adrian Mutu s-a născut la 8 ian
uarie 1979, la Călinești, în județul 
Argeș.

Mutu și-a început cariera 
profesionistă de fotbalist la FC Argeș 
Dacia Pitești, în 1996, unde a marcat 11 
goluri în 41 de jocuri, până a fost trans
ferat la Dinamo București, în 1998.

Formația Steaua București a 
urcat 14 poziții și ocupă locul 37. cu 
166 de puncte, in clasamentul pe luna 
decembrie al Federației Internaționale 
de Istorie și Statistică a Fotbalului 
(IFFHS). fiind echipa română cel mai 
bine clasată in această ierarhie.

Steaua sc află la egalitate cu 
echipa braziliană Fluminense Rio de 
Janeiro.

Formația CFR Cluj ocupă locul 
68. cu 139 de puncte, după o urcare de

Pentru Dinamo, Mutu a înscris 26 
de goluri în 37 de jocuri, având un rol 
foarte important la câștigarea campi
onatului și a Cupei României în 1999, 
iar în pauza de iarnă a sezonului 
1999/2000, el a fost transferat la Inter- 
nazionale Milano. La Inter, în perioada 
1999-2000, Mutu n-a reușit să se 
impună, jucând 10 meciuri, fără a 
marca vreun gol, dar în Cupa Italiei a 
jucat 4 meciuri și a marcat 2 goluri. 
Apoi a fost transferat la Hellas Verona 
pentru 4.000.000 de euro (5.100.000 
dolari). La Verona, în perioada 2000- 
2002, Mutu a marcat 17 goluri în 62 de 
meciuri, impresionând oficialii de la FC 
Parma, care l-au transferat.

Sezonul lui Mutu la AC Parma 
(2002-2003) a fost cel mai prolific din 
cariera lui în Serie A. A marcat 18 
goluri în 31 de meciuri în Serie A,

Steaua, echipa din România 
cel mai bine clasată în topul IFFHS

cinci poziții. Clujenii se află la egali
tate cu bielorușii de la BATE Borisov.

Echipa FC Timișoara a urcat de 
pe locul 113 pe 85. cu 128,5 puncte.

Formația Dinamo București se 
allă pe locul 94. cu 121.5 puncte, după 
o urcare de 34 poziții. Dinamoviștii se 
află la egalitate cu mexicanii de la De- 
portivo Toluca.

Echipa T< Vaslui ocupă locul 
105, cu 1 I 8.5 puncte, după o urcare de 
patru poziții. 

ajutând-o pe Parma să se califice în 
Cupa UEFA. Mutu a fost considerat cel 
mai bun jucător al Parmei din sezonul 
2002-2003, încât a primit banderola de 
căpitan al Parmei, în sezonul următor. 
Totuși, n-a fost căpitan, fiindcă a fost 
achiziționat de noul patron al grupării 
Chelsea Londra la vremea ace'ea, 
Roman Abramovici.

La Chelsea, în septembrie 2004, 
Mutu a fost depistat pozitiv la un con
trol antidoping. A fost suspendat 7 luni, 
de la data de 29 octombrie 2004 până 
în 18 mai 2005, și amendat cu 20.000 
de lire sterline de către Fe3erația 
Engleză de Fotbal. Chelsea i-a reziliat 
contractul, astfel că în ianuarie 2005, 
Mutu a semnat un contract pe 5 ani cu 
gruparea torineză, Juventus. Și-a făcut 
prima dată apariția la ultimul meci de 
campionat al lui Juve, 4-2 cu Cagliari. 
Din sezonul 2005-2006, a început ca 
rezervă, dar perfomanțele sale (7 goluri 
în 20 meciuri cu Juventus și 5 goț>>ri în 
5 meciuri cu România) l-au propulsat 
spre primul 11.

Din 2006 evoluează la AC 
Fiorentina, unde este un adevărat i<fel, 
fiind denumit II Fenomeno și undi, ,ze 
numărul 10 pe tricou. Până în prezent, 
Mutu a înscris peste 100 de goluri în 
Serie Ă.

în 2000, el a debutat la echipa 
națională, strângând până acum 65 de 
meciuri sub tricolor, cu 29 de goluri 
marcate.

Adrian Mutu este căsătorit cu 
Consuelo Matos, cu care are două 
fetițe, Adriana și Maya Vega. El mai are 
un băiat, Mario, din prima căsnicie cu 
Alexandra Dinu.
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Formația Unirea Urziceni a uralț| 
II poziții și ocupă locul 107, cu IW1 
puncte, la egalitate cu Slavia Praga 
(Cehia), River Plate Montevideo 
(Uruguay) și Rubin Kazan (Rusia).

Echipa FC Brașov a urcat 19 
poziții și ocupă locul 237. cu 77,5. la 
egalitate cu Suwon Samsung Blue- 
Wings (Coreea de Sud) și Flora 
Tallinn (Estonia).

Totti: Chivu sper să revină cât mai repede
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actualitatea hunedoreanâ* la tisa acasă

Atacantul echipei AS 
Roma, Francesco Totti, 
a scris, miercuri seară, 
pe site-ul său oficial, că 
speră ca fundașul 
român al formației In- 
ternazionale Milano, 
Cristian Chivu, să re
vină cât mai repede 

după accidentarea sufe
rită în partida cu Chievo 
Verona.

"Fostul meu coleg de 
echipă Cristian Chivu a suferit 
astăzi (n.r. - miercuri) o 
fractură craniană după un duel 
aerian în partida Chievo - Inter 
Milano. Am aflat că a fost op

erat la Verona și totul a decurs 
bine. Vreau să-i urez sănătate și 
îl anunț că sunt cu gâp^d 
alături de el. Cristian îți dorsjsc 
să revii cât mai repede", a scris 
Totti.

Cristian Chivu s-a acci
dentat la cap în meciul cu 
Chievo, disputat miercuri, la 
un duel cu fotbalistul Sergio 
Pellissier.

Internaționalul român a 
fost scos de pe teren pe targă și 
a fost înlocuit de Marco Mater
azzi, românul fiind transportat . 
cu ambulanța la spitalul din 
Verona.

El a fost supus unei 3 
intervenții chirurgicale reușite, 
ce a durat aproximativ două 
ore, pentru îndepărtarea unui 
hematom, dar și pentru refac
erea unei fracturi din zona 
parietală dreaptă.


