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Hseie Attila. consideră că descentralizarea 
nării spitalelor este absolut necesară și el trec«ea Ier In 
■ritarifem administrației publice locale va apoi moni
torizarea activității din spitale.

Pensionarii cu studii superioare mai 
pul să-și mărească pensia < /?«#. s

taririk Legii nr. 19 din 2000 privind sistemul public de 
pnrii și rife drepturi de asigurări sociale, cu modîicSie și 
cempletifrile ulterioare, perioadele necontributive sunt asim
ilate stagiului de cotizare. în cazul persoanelor care au urmat 
și absolvit cursurile de zi ale învățământului universitar.
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Dragostea pentru profesorul 
de matematică i-a fost fatală

Sursa: BNR

► ►) /’“g-J

Ceasul rău, pisica pute...
Nici povestea cu pisica moartă aruncată în curtea ve

cinului nu mai e ce a fost cândva. Hoitul unei mate zace 
de dinainte de Revelion pe un trotuar din Deva. Mătură
torii firmei de salubritate ocolesc cadavrul cu grijă să nu 
tulbure somnul de veci al superstiției cu ..ceasul rău - pi
și" neagră", pietonii trec ținândti-se de nas precum Mir- 
cia Muntean atunci când a votat cu Geoană. iar primarul 
are. mai mult ca sigur, alte hoituri politice pe cap.

Editorial
de /fea/rir., /«vram

Sinuciderea 
unei fete, 
drama 
învățământului!»

românesc

forma sistemului Se învățământ 
din România. Se pare că fata de 
numai 16 ani a făcut gestul necu
getat din dragoste rață de an pro
fesor de la (Eolegiul Național 
Avram lamsti din Brad.

Cine este de fapt acest pro
fesor1?! Un alcooli® notoriu care a 
trecut de mai multe ori prin saloa
nele spitalelor de psihiatrie pentru 
diverse cure de dezaloolizare. Se 
nare că HsS nici un rezultat din 
moment ce toți elevii, gpo&soiii și 
mai ales conducerea școlii știa de 
grava problema psîHiei și com- 

Imn aleleseeatal 81b
Brad care s-a sinucis sâmbătă

trebari?Cum putut să fie acceptat 
în rândul corpului profesoral un 
asemenea om? Cât de serioase 
sunt examenele psihologice la 
care sunt*supuse cadrele didac
tice? De ce nu răspund disciplinar 
directorii școlii brădene, care l-au 
acceptat pe profesorul alcoolic și 
probabil că l-au și acoperit de 
multe ori? Fapta profesorului care 
a âccemal să intre într-o relație cu 
eleva de 16 ani este cu atât mai 
gravă cu cât acesta nu este la 
prima relație de acest gen. în urmă 
cu câțiva api. profesorul Alin 
Cioară avea o iubită, tot elevă, cu 
ei» ia aii ta să se afișeze în pu
blic.

Conducerea Colegiului 
Avram fancu, aceeași cu cea de 
astăzi a închis ochii și nu a luat 
nici o măsură față de profesorul 
amorezat.

Acum din păcate a murit o 
copilă, victimă a sistemului putred 
din școala Românească. Un sistem 
care pune mai presus de actul edu
cativ și morală, realizările mate
riale și conservarea locurilor de 
muncă ale unor oameni care nu 
mai au nimic in comun cu vocația 
de dascăli.

Km auzit in ultima vreme 
numeroși directori Ho școli liu- 
iâniu-se eu termopanele pe care 
le-au montat, cu eaSnuielo proas

păt zugrăvite dar nu am indl nî- 
ciunul să vorbească desjWfBB" 
centul de absolvenți care au reușit 
la facultate, despre rezultatele 
olimpicilor sau Io spre succesul 
corului ori formației de teatru a' 
școlii în vreun festival gonim 
elavi.

Sistemul actual în care co
pilul și viitorul său este ultima 
preocupare a dascălului nu poate 
să producă decât monștrii ații în 
rândul elevilor cil și al profesori
lor.

Mtaaa bb ritaritai bIbbbb ai 
sciimle aceasta stare le luternril
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Retelwzilei
Barmbrack 
(Pâine irlandeză 
cu fructe uscate)

Ingrediente:
Lingurițe ceai negru. 350 g 

fructe uscate (stafide, smochine, 
curmale), coajă zaharisită de por
tocală, 240 ml lapte, I linguriță 
zahăr, 2 lingurițe drojdie uscată, 
450 g făină albă, de bună calitate, 
1 linguriță sare, 25 g zahăr, 75 g 
unt (margarină), 1 ou, 1 lingurița 
arome (esență de rom, zi hăr vani- 
lat, coajă rasă de lămâie).

Mod de preparare:
Se prepară 480 ml de ceai tare, 

în care se lasă fructele uscate la în
muiat - ideal ar fi peste noapte sau 
cel puțin câteva ore. Se încălzește 
laptele atât cât suportați la mână, 
se adaugă zahărul și drojdia și se 
lasă la cald cca 15 minute. Se 
amestecă făina, sarea și zahărul, se 
adaugă untul, se amestecă, se 
toarnă laptele cu drojdia, apoi oul 
bătut și aromele. Se pun și fructele 
scurse din ceai și se amestecă bine 
până se obține un aluat moale, 
pufos (eventual, se mai adaugă 
făină). Se pune aluatul pe o 
planșetă presărată cu făină și se 
frământă bine. Se așază apoi într- 
o formă rotundă sau de chec, unsă 
eu ulei, se acoperă cu o cârpă și se 
lasă să dospească la cald, 45-50 de 
minute, până își dublează volumul. 
Se introduce forma în cuptroul 
încins și se coace cca 30 de 
minute. Se scoate pâinea din formă 
și se mai lasă 20 de minute în cup
tor.

Timp de preparare:
2 h 20 min.
Complexitate: medie

ziua/ noaptea, min. - max.

Deva: a 1,7/2
Petroșani: -2/0,1/2

Hunedoara: 0/1,1/4

-■^■Sfântul Zilei —
Preacuviosul Părintele nostru Teodosie
(+529)

Acest Preacuvios Părinte al 
hostru Teodosie era din satul Mog- 
arion, din ținutul Capadochiei, și 
se trăgea din părinți 
dreptcredincioși Proeresie și 
Evloghia. A fost crescut de părinții 
săi cu bune obiceiuri și cu 
învățătură de carte. De foarte tânăr 
a primit treapta de citeț al bisericii 
și era iscusit cititor al sfintelor 
cărți, către popor, ca nimeni altul. 
Și auzind în inima lui chemarea 
Domnului, să iasă din țara lui și să 
urmeze pe Domnul, a îmbrăcat 
haina și viața călugărească și a ple
cat la Ierusalim. în drum s-a oprit 
în Antiohia, unde a dorit să vadă pe 
Sfântul Simeon Stâlpnicul, care 1- 
a primit sus pe stâlpul său, 
strigându-1 pe num® fără a-1 
cunoaște și i-a binecuvântat calea, 
proorocindu-i multe din cele ce

► HOROSCOP
Te atrag operațiunile 

financiare îndrăznețe. Dacă 
vor fi reușite, îți vc. mări 
rapid veniturile. Pentru a 
limita cât mai mult riscurile,
consultă niște specialiști. Acasă s-ar 
putea să fie nevoie de eforturi foarte 
mari pentru a pune pe roate lucrurile.

solicitări și vizite. Unele dintre ele nu 
sunt neapărat dezinteresate, însă nu-lași 
pe nimeni să intervină în viața..ta 
privată.

de sprijinul tău, cât și cu profitorii. 

Ești stâlpul familiei. 
Cei apropiați fac apel la tine 
în cazul în care dau de greu. 
Te descurci bine atât cu cei 
care au cu adevărat nevoie

aveau să i se întâmple. Ajuns la 
Ierusalim, după ce s-a închinat la 
Sfintele Locuri, se întreba mereu 
ce fel de viață călugărească se cu
venea să-și aleagă; cea singuratică, 
a sihaștrilor, sau viața cu mai multi 
călugări, stând sub îndrumarea 
unui conducător înțelept și lumi
nat, adică viața de obște? Și, 
hotărându-se pentru viața de obște, 
a intrat sub ascultarea unui stareț, 
Longhin, cu bun nume și iscusit pe 
calea mântuirii. La porunca 
starețului său, Sfântul Teodosie a 
condus o vreme o biserică, pe dru
mul spre Bethleem. Simțind însă 
că laudele încep să-i schimbe 
inima, s-a retras într-o peșteră din 
munte, unde, la început, a primit 
ucenici mai puțini, apoi pe toți cei 
ce veneau la el. Cu toți acești 
ucenici, Sfântul Teodosie a zidit o

Planeta Uranus te face 
să crezi că te afli într-o 

■poziție de martir sau de per
secutat. Consideri că nu ești 
înțeles și că nimeni nu
dorește să te înțeleagă. Trebuie să 
încetezi să refuzi comunicarea și să în
cepi să exprimi ceea ce gândești. Dacă 
vei ști să alegi cuvintele potrivite, lu
crurile se vor aranja curând.

în dragoste te bucuri 
de pasiune și tandrețe, 
alături de partenerul de 
viață. Pentru nativi: dm a: 
doilea decan există posibil
itatea unor discuții care pot degenera. 
Este o zi bună ca să-ți refaci legăturile 
afective cu cei dragi.

Atmosfera de acasa te 
ajută să te destinzi. Aici te 
refugiezi, departe de prob
lemele cotidiene. Este o zi 
în care trebuie să-ți arați 
diplomația. 

mare mănăstire aproape 
de Bethleem, unde, 
pentru prima dată în 
Palestina, a rânduit 
toate, după legile vieții 
de obște, de unde și 
faima lui de "întemei
etorul vieții de obște". 
Mănăstirea lui era ca o 
adevărată cetate, cu 
patru biserici, trei 
bolnițe și locuințe de
osebite pentru călugări și oaspeți 
de toate neamurile, câte erau acolo, 
viața desfășurându-se în cea mai 
desăvârșită tăcere și evlavie. Era o 
viață de înfrânare, de slujire a oa
menilor și de rugăciune de zi și de 
noapte. Cu toată vârsta înaintată, 
până la sfârșitul său, Sfântul Teo
dosie nu a schimbat nimic din as
primea vieții sale petrecută în post,

Astrele îți promit un 
adevărat noroc pe plan fi
nanciar. Ai putea câștiga 
niște sume la jocurile de 
noroc. Consultă-ți numărul
norocos, însă nu uita că riscurile mari 
și inutile pot să ducă la pierderi majore. 
Este o zi burtă pentru a-ți arăta 
aprecierea față de cineva apropiat.

■ Unele persoane din y u 
familie au niște idei care ție 
ți se par lipsite de sens. 
Acestea nu vor fi dispuse 
insă să se plieze pe planurile 
făcute de tine. Nu-ți pierde vremea 
încercând să le convingi de ceva, căci 
vei stârni adevarate furtuni.

Acasă te bucuri de o 
atmosferă caldă și senină. 
Copiii îți arată mai multă 
afecțiune ca de obicei. Na
tivii singuri ar putea începe 
o idilă cu o persoană care le este 
deocamdată doar prietenă.

să te gândești să ceri în următoarele zile

în priveghere și în rugăciune. Timp 
de 30 de ani din viața sa, nici pâine 
n-a mâncat, hrănindu-se cu legume 
și ierburi sălbatice. Era scump pri
eten duhovnicesc cu Sfântul Sava 
cel Sfințit și l-a învrednicit Hrisi j 
și cu darul facerii de minuni. N-a 
iubit bunurile pământești, ci, tot
deauna, ajuta din ele pe săraci. Și 
așa s-a mutat către Domnul, avâi 
105 ani, în anul 529, la 11 ianuarie.

Ai o zi bună pentru că 
toate ușile ți se deschid. Di
namismul tău insațiabil este 
o sursă inepuizabilă de
profituri și beneficii.
Reușești să te adaptezi foarte bine la 
nou, indiferent cât de inovatoare sunt 
evenimentele apărute.

Ești iritat și poți face 
gesturi imprudente. Ar tre
bui să-ți moderezi nervozi
tatea și nerăbdarea 
încercând să rezolvi
dificultățile prin spirit conciliant. Astăzi , 
ți se opun niște lucruri, însă ești protejat 
de Jupiter, care te împinge înainte.

Te bucuri de influențe 
planetare benefice în sec
torul financiar. Jupiter îți 
aduce noroc astăzi. Ai putea

o mărire de salariu sau să-ți revezi 
plasamentele și investițiile. Acasă lu
crurile merg bine.

Hațeg: -1/0,1/4
Brad: 0/ l, 2/ l Bancurile zilei

Amplasarea 
radarelor

► DN .7 Eleva - Sântutialm
► DN 7 Simeria - Simeria 
Veche - Spini
■►DN 7 Spini - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Halta 
Geoagiu - Izvorul Rece
► DN 7 Mintia - Vețel
► DNg Vețel - Leșnic
► DN ’ Leșnic - Săcămaș
► DNș7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc 
) DN 7 Burjuc - Zam
► Vulcan pe DN 66A și B- 
dul Mibai Vitcazu
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Toți elevii scriu cu asiduitate la lu
crarea "Ce aș face dacă aș fi patron?". 
Unul singur stă cu mâinile la piept și 
meditează.

- Marinescule, tu nu scrii?
- Nu, domnule profesor, aștept să- 

mi vină secretara.

Hunedoarei
coulan de trfcmMi. spor!. dlvaasmenL puWicixate
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- Chiar credeți că meritam eu să-mi 
puneți nota unu, domnule profesor?

- Ce să fac, dacă alta mai mică nu 
există?

© © ©

- Popescule, dacă te rătătești ziua în 

pădure și nu ai busola la tine, cum afli 
unde e nordul?

- Foarte simplu, domnule profesor. 
Mă duc acasă și-o iau!

© © ©

- Fi-fi-fiți bun, u-u-unde se află ș-ș- 
școala de-de-de bâl-bâl-bâlbâiți?

- La ce vă mai trebuie? Observ că

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

vă bâlbâiți foarte bine!
© © ©

- Tată, mi-ai făcut problemele la 
matematică?

-Da.
- Bine. Dă-mi caietul să le contro

lez.
© © ©

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

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo.com
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Trupul neînsuflețit al Lorenei Hurdea, o adolescentă de 16 ani, din Brad, a fost găsit de doi 
îndrăgostiți care se plimbau prin zona viaductului de cale ferată de la ieșirea din localitate. 
Fata a fost găsită spânzurată cu șireturile de la încălțăminte de o creangă foarte subțire
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Dragostea pentru profesorul de matematică i-a fost fatală
Sinuciderea unei tinere de 16 
ani a tulburat liniștea munici
piului Brad. Corpul neînsufle
țit al fetei a fost găsit spânzurat 
sâmbătă după-amiază într-o 
pădure de la marginea orașu
lui, în apropierea unui viaduct 
de cale ferată. Polițiștii au fost 
alertați de un cuplu care se 
plimba prin pădure. După 
aprecierea legiștilor cadavrul 
fetei a fost găsit la scurt timp 
de la producerea decesului. Pe 
corp nu au fost găsite urme de 
violență, oamenii legii apreci
ind la prima vedere că este 
vorba despre o sinucidere.

Trupul neînsuflețit al Lorenei Hur
dea 9 adolescentă de 16 ani, din Brad, 
a rost găsit de doi îndrăgostiți care se 
plimbau prin zona viaductului de cale 
ferată de la ieșirea din localitate. Fata a 
i'' 'găsită spânzurată cu șireturile de la 
încălțăminte de o creangă foarte 
subțire. Anchetatorii sunt de părere că 
adolescenta a vrut să-și pună capăt 
zilelor încercând să se arunce de pe 
viaduct dar speriată de înălțimea foarte 
mare a preferat să se spânzure. Polițiștii 
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Descrierea mea:

au ridicat de la apartamentul din Brad 
al tatălui fetei, jurnalul acesteia în baza 
căruia au reușit să refacă firul poveștii 
care a dus la tragicul eveniment. în 
buzunarul Lorenei a fost găsit un bilet 
în care adolescenta a scris laconic: 
“Alin poate să dea mai multe amănunte 
despre gestul meu”.

Profesorul 
de matematică
alcoolic

Misteriosul personaj “Alin” la 
care a făcut referire tânăra în biletul 
găsit de polițiști asupra ei este profe
sorul de matematică Alin Cioară, cu 
care eleva se pare că a avut o relație 
sentimentală. Dascălul este catalogat de 
colegii din cancelarie și chiar de elevi 
ca fiind un alcoolic și un personaj cu 
probleme psihice. Prietenele Lorenei 
povestesc că în ultimul timp aceasta era 
foarte marcată de relația sa cu profe
sorul de matematică având față de 
acesta sentimente contradictorii. „A 
vrut de mai multe ori să se despartă de 
profesor dar nu a avut puterea să o facă. 
Pe de altă parte mi-a povestit că Alin 
avea înregistrări compromițătoare cu ea 
pe care voia să le arate mamei Lorenei 
dacă Lorena l-ar fi părăsit”, a declarat 
una dintre colegele victimei. Conform

jurnalului tinerei aceste înregistrări erau 
de fapt niște declarații de dragoste care 
dovedeau relație ei cu profesorul mai în 
vârstă cu peste 20 de ani decât ea. în 
încercarea ei de a pune punct relației cu 
profesorul de matematică, Lorena și-a 
schimbat numărul de telefon și a re
fuzat orice discuție cu Alin. Acesta se

tai pfat^ V citesc despre: 
cultura, lucruri amuzanta

l’e internet caut-
filme, muzica. cart!

pare că a devenit insistent și chiar vio
lent față de fată. Câțiva dintre colegii 
profesorului sunt de părere că este la 
rândul său un personaj labil psihic. De 
fapt, Alin Cioară a fost internat de mai 
multe ori în spitalul de psihiatrie de la 
Zam pentru dezalcolizare. Aceleași 
surse susțin că în momentul de față pro
fesorul de matematică se află internat 
într-un spital de boli nervoase din 
Timișoara și că a amenințat că-și va 
pune și el capăt zilelor.

O elevă bună care 
nu a pus probleme ■ 
profesorilor

Directorul Colegiului Național 
“Avram Iancu”, din Brad, a fost șocat 
de vestea sinuciderii Lorenei, pe care o 
catalogat-o ca fiind o elevă bună, cu 
inițiativă și foarte deschisă, care nu a 
apus nici un fel de problemă conducerii 
școlii din Brad. “Nu-mi este indiferent 
nici un copil de pe pământul ăsta cu atât 
mai mult când este vorba de copiii mei. 
Eu am fost plecat din localitate și nu 
știu prea multe, iar referitor la profe
sorul de matematică, Alin Cioară, el 
este un dascăl bun, dar ca și fiecare a 
avut și el problemele lui. Situația 
actuală aș dori să fie tratată mai cu 
discernământ de către presă și toți 
ceilalți, deoarece riscăm să declanșăm 

și alte evenimente nedorite”, a declarat 
directorul Colegiului Național “Avram 
Iancu”, Gavrilă Pașcu. Adolescenta era 
cunoscută în oraș ca o fată sociabilă și 
veselă.

Era o sportivă 
de perspectivă

Lorena a fost componentă a 
echipei de handbal a Colegiului din 
Brad. Colegele din lotul echipei spun 
despre ea că a fost una dintre cele mai 
talentate sportive. “Mun’cea foarte mult 
la antrenament și nu lipsea niciodată. 
Visa să ajungă să facă carieră în hand
bal”, povestește una dintre colege. Și 
antrenoarea echipei era în relații foarte 
bune cu Lorena. “Chiar am vorbit cu ea 
la ultimele antrenamente. Slăbise destul 
de mult, dar m-a asigurat că nu are nici 
o problemă de sănătate, ci doar că nu 
are poftă de mâncare. Era o elevă foarte 
bună și ambițioasă”, povestește cu 
lacrimi în ochi profesoara de sport care 
se ocupă de echipa de handbal.

înmormântată 
la bunici

Corpul neînsuflețit al Lorenei se 
află depus ia casa bunicilor din satul 
Zdrapți. Duminică seara colegele de

Un jurnal amănunțit
Polițiștii au ridicat de la locuința 

Lorenei Hurdea un jurnal în care ado
lescenta își nota cu lux de amănunte 
tot ce facea în fiecare zi. De aici au 
putut oamenii legii să afle logica care 
a dus la gestul fatal din după-amiaza 
zilei de sâmbătă.

Lorena s-a îndrăgostit de profe
sorul ei de matematică încercând să îl 
ajute pe acesta să scape de problemele 
pe care le avea cu alcoolul. La început 
adolescenta i-a căutat pe internet rețete

Georgiana Giurgiu

clasă și coechipierele de la 
echipa de handbal din Brad au 
privegheat-o pe fosta lor 
prietenă care a plecat mult 
prea devreme dintre ele. în
mormântarea va avea loc marți 
la cimitirul din Zdrapți.

contra alcoolismului. Apoi 
întreconsilieră” și „pacient” s-a legat 
o relație amoroasă. în jurnal Lorena 
descrie în amănunt întâlnirile dintre ea 
și profesorul de matematică, 
declarațiile de dragoste pe care cei doi 
ș-i le făceau și temerile sale față de 
vârsta mult prea înaintată a iubitului. 
Din jurnalul fetei nu reiese ca între cei 
doi să fi existat și o apropiere de 
natură sexuală. înainte de sărbători 
Lorena a hotărât să pună punct relației 
chiar dacă era îndrăgostită și îi era 
frică că afectat de despărțire iubitul ei 
să nu se apuce din nou de băut. Profe

sorul a reacționat inițial non violent, 
mai mult chiar i-a făcut cadou fetei un 
brad de crăciun. Ulterior când a văzut 
că Lorena este hotărâtă să pună capăt 
relației a devenit violent și a 
amenințat-o pe adolescentă că va da în 
vileag relația dintre ei.

Tot din jurnal reiese că mama 
fetei cunoștea într-o oarecare măsură 
relația ei cu profesorul de matematică 
și chiar a amenințat-o pe Lorena că va 
merge la școală și va face scandal dacă 
nu încetează să se mai vadă cu 
dascălul.
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După săvârșirea primei crime, bărbatul a fugit în Lupeni și s-a adăpostit în lo- 

& cuinta celui de-al doilea bărbat care urma să îi devină victimă.
9

Ceasul rău, pisica pute...

au încercat 
să-I calce cu mașina

Un bărbat din Petrila a fost 
agresat de cei doi cumnați ai săi, 
după ce acesta s-a certat cu soția 
sa. Mai mult decât atât, cei doi 1- 
au amenințat cu moartea după 
care au încercat să-I lovească cu 
autoturismul, condus de unul din
tre cei doi frați. Din spusele vic
timei, Lucian B., în vârstă de 43 
de ani, altercația a avut loc în 5 
ianuarie, iar plângerea la Poliția 
Orașului Petrila a fost făcută 
după două zile de la producerea 
incidentului. Polițiștii le-au în
tocmit celor doi bărbați, dosare 
penale și continuă cercetările 
pentru a stabili, în funcție de con- 
cliziile medicului legist, în
cadrarea juridică a faptei.'

A fost 
accidentat gray

Un pieton care a traversat 
DN 7 prin loc nemarcat și fără să 
se asigure a fost accidentat grav 
de un autoturism care circula reg
ulamentar. Accidentul s-a produs 
pe raza localității Vețel, în urmă 
cu trei zile. Victima este un 
bărbat în vârstă de 57 de ani, din 
Deva. Alexandru G. a fost trans
portat de o ambulanță la Spitalul 
Județean din Deva. Șoferul auto
turismului este cercetat de 
polițiști pentru comiterea 
infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Nici povestea cu pisica moartă 
aruncată în curtea vecinului 
nu mai e ce a fost cândva. Hoi
tul unei mâțe zace de dinainte 
de Revelion pe un trotuar din 
Deva. Măturătorii firmei de sa
lubritate ocolesc cadavrul cu 
grijă să nu tulbure somnul de 
veci al superstiției cu „ceasul 
rău - pisica neagră”, pietonii 
trec ținându-se de nas precum 
Mircia Muntean atunci când a 
votat cu Geoană, iar primarul 
are, mai mult ca sigur, alte 
hoituri politice pe cap.

Pisică neagră zace moartă încă de 
anul trecut printre mașinile care 
parchează pe trotuarul din fața unei 
magazin alimentar de pe Bulevardul 
Dacia. Nu s-a găsit încă nimeni care să 
o ridice de acolo. Prin zonă: „Lumea 
toată se grăbește....”

„...Chiar și veacul 
se gândește cum 
s-o șteargă înapoi”

„Păi mâța e acolo de dinainte de 
Revelion. Chiar i-am zis și ieri lu’ 
nevastă-mea că... e tot acolo. Am văzut 
că între timp strada a fost măturată de 
mai multe ori, dar pisica e tot acolo. 
Cred că mătură pe lângă ea. Delăsare, 
ce să zic? Acum nu se simte prea tare 
putoarea că e încă frig afară, dar zilele 
trecute când o fost mai cald s-o simțit”, 
spune Nicolae Hogman, un locatar din 
zonă. Optimiștii văd și partea plină a 
șoselei: „Și în drumul spre Hunedoara 
sunt vreo trei cadavre de câini care zac 
de vreo săptămână. Nu îi pasă 
nimănui”, adaugă Loredana, o tânără 
care locuiește în zona Dacia. 
Reprezentanții Primăriei Deva nu știu 
nimic despre această situație, dar 
promit să ia măsuri. “La noi nu s-a 
primit nici o sesizare în acest sens. Dar

prin apelul făcut de reporterii ziarului pisica moartă”, spune Camelia Co^ xă, 
dumneavoastră ne considerăm sesizați purtător de cuvânt al Primăriei Deva.- 
și mâine (astăzi, n.r.) la prima oră vom
trimite pe cineva să ridice de acolo Elena Matieș Iancău

Un bărbat și-a ucis unchiul
Și fratele la beție

Polițiștii au prins 
11 persoane 
care au fugit 
de închisoare

în cursul anului 2009, 
polițiștii structurilor de 
investigații criminale ale IPJ 
Hunedoara au aplicat 237 man
date de executare a pedepsei cu 
închisoarea emise de instanțele 
de judecată, hunedorene pe nu
mele unor persoane care au 
comis infracțiuni. Tot în cursul 
anului trecut, polițiștii hune- 
doreni au pus în aplicare 11 man
date de arestare preventivă în 
lipsă emise pe numele unor per
soane care s-au sustras urmăririi 
penale. Toți cei 11 suspecți au 
fost depistați de polițiști în urma 
unor activități specifice și auuși 
în fața judecătorilor. Nici pos
esorii unor mandate europene de 
arestare emise de Belgia, Franța, 
Portugalia Italia și Germania nu 
au scăpat. în cursul anului trecut 
au fost prinși șase hunedoreni pe 
numele cărora au fost emise 
asemenea mandate. Fiind 
prezentați autorităților judiciare 
ai statelor respective în vederea 
continuării cercetărilor. Polițiștii 
au ajutat la escortarea și in
ternarea în centre de reeducare a 
13 minori condamnați pentru 
diferite infracțiuni.

Maria Bulz
-

Un bărbat care și-a ucis un
chiul și fratele vitreg a fost 
prins de polițiștii din Valea 
Jiului. Autorul unei duble 
crime a fost arestat, ieri în 
jurul orei 13, la locuința con
cubinei sale din Uricani. 
Prima victimă este un bătrân 
în vârstă de 74 de ani din satul 
Uric, comuna Pui. Crima s-a 
petrecut în locuința bătrânu
lui în urma investigațiilor, po
lițiștii au descoperit că 
ucigașul a mai făcut încă o 
victimă, un bărbat în vârstă de 
51 de ani, care a fost găsit 
mort în Lupeni Ucigașul, loan 
Dăneasă, se laudă că a învățat 
artele marțiale și că nu i-a fost 
greu să le aplice victimelor lo
viturile decisive în „plexul 
solar”.

Bătrânul a fost găsit mort de niște 
vecini. Anchetatorii au găsit pe fața și 
trupul bărbatului multiple leziuni 
cauzate prin lovirea cu un corp dur. în 
urma necropsiei, medicii legiști au con
statat că moartea bărbatului a fost 
violentă. Ca urmare, polițiștii Serviciu-

9
lui de Investigații Criminale, sub coor
donarea procurorului criminalist din 
cadrul Parchetului de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara au declanșat 
cercetările pentru prinderea autorului 
crimei. Potrivit anchetatorilor, orbila 
crimă s-a petrecut la trei zile după 
noaptea de Revelion. Autorul crimei 
este Ion Dăneasă, un bărbat cu an
tecedente penale. în vârstă de 45 de ani, 
din comuna Câmpu lui Neag. El este 
nepotul bătrânului.

A urmat a doua 
crimă

După săvârșirea primei crime, 
bărbatul a fugit în Lupeni și s-a 
adăpostit în locuința celui de-al doilea 
bărbat care urma ăă îi devină victimă, 
în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, Ion 
Dăneasă îl ucide și pe acesta. Victima a 
fost găsită în locuința sa, situată pe 
Strada Bisericii, din Lupeni. Aici 
polițiștii au găsit cel de-al doilea ca
davru care zăcea într-una din camere, 
cu urme de violență pe corp. Urmează 
ca medicii legiști să stabilească cu ex
actitate cauza morții. Ion Dăneasă și-a 
recunoscut faptele, punând ambele 
crime pe seama consumului de alcool. 
Referitor la uciderea unchiului său, 
ucigașul spune că l-a omorât și ca ur
mare a unui conflict de natură

patrimonială. Ieri, Ion Dăneasă a fost 
adus în fața magistraților Tribunalului 
Hunedoara pentru a se emite mandat de 
arestare preventivă pentru comiterea 
infracțiunii de omor deosebit de grav.

Maria Bulz

„In urma sesizării pe care am 
primit-o am ajuns pe Strada Bisericii

unde am constatat decesul unui bărbat. 
Am sesizat Parchetul de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara și am identificat 
autorul care își recunoaște faptele. In 
acest moment se desfășoară cercetări. 
Motivul pentru comiterea celor ar fi 
crime este consumul de alcool ”, a de
clarat comisarul Roman Amurăritei,• *
comandantul poliției Petroșani. ■

Trei condamnați la închisoare prinși în două zile
în doar două zile, Polițiștii Bi
roului de Investigații Crimi
nale Petroșani au identificat 
trei persoane pe numele că
rora Judecătoria Petroșani a 
emis în cursul lunii decembrie 
a anului trecut mandate de 
executare a pedepsei cu închi
soarea pentru aiferite infrac

țiuni. Tot în această perioadă 
a fost prins și un minor care 

, este condamnat pentru furt

Prinderea celor trei infractori a 
făcut parte dintr-o acțiune amplă a 
poliției pentru găsirea persoanelor 
urmărite în baza legii și a avut Ioc la în
ceputul acestei luni. Ștefan M., în vârstă 
de 45 de ani. din Petroșani fugea de 
polițiști pentru că avea de executat ‘o

pedeapsă de un an, pentru comiterea 
infracțiunii de conducere a unui autotur
ism pe drumurile publice, fără a poseda 
permis de conducere. Un alt infractor, 
Alexandru G., de 43 de ani, era căutat de 
poliție pentru săvârșirea infracțiunii de 
înșelăciune. El are de executat cinci ani 
de închisoare. în cadrul acestei acțiuni a 
fost prinsă și Dorina C., în vârstă de 41 
de ani, care a comis infracțiunea de com
plicitate la fals în înscrisuri sub 
semnătură privată. Pentru această faptă

femeia are de executat un an și jumătate 
de închisoare. Toate cele trei persoane 
au fost escortate și depuse în penitencia
rul Aiud din județul Alba, lot în aceste 
zile polițiștii l-au găsit și pe minorul 
SIE,., de 17 ani, din Petroșani, con
damnat pentru furt. Judecătoria 
Petroșani a dispus ca minorul să fie in
ternat intr-un centru de reeducare.

Maria ăulz
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Dezsi Attila a fost instalat în funcția de prefect
Noul prefect de Hunedoara, 
Dezsi Attila, a fost instalat ofi
cial, ieri, la Deva, în cadrul 
unei ceremonii la care au par
ticipat ministrul Sănătății, 
Cseke Attila, europarlamenta-

rensionarii cu studii superioare 
mai pot să-și mărească pensia
Potrivit Legii nr. 19 din 2000 
privind sistemul public de pen
sii și alte drepturi de asigurări 
sociale, cu modificările și com
pletările ulterioare, perioadele 
necontributive sunt asimilate 
stagiului de cotizare, în cazul 
peroanelor care au urmat și 
absolvit cursurile de zi ale în
vățământului universitar.

Pensionarii care au absolvit studii 
superioare și nu au depus până în 
prezent la casele teritoriale de pensii 
documentele care atestă studiile univer
sitare absolvite, în vederea recalculării 
pensiei mai au posibilitatea de a face 
acest lucru până la sfârșitul lunii ian
uarie 2011. Ordinul Ministerului 
Muncii, Familiei și Protecției Sociale 
privind dovedirea absolvirii cursurilor 
de zi ale învățământului universitar 
prevede prelungirea termenului de 
depunere a documentului original care 
atestă îndeplinirea condițiilor privind 
forma de învățământ și durata studiilor.

Competența în administrație a fost teleportată 
pentru anul 2015

rul /uliu Winkler și alți repre
zentanți ai administrației lo
cale, parlamentarii hunedoreni 
Viorel Arion, Cosmin Nicula și 
Gheorghe Firczak, reprezen
tanți de instituții și ai partide
lor politice. ,

Niciun reprezentant al conducerii 
Consiliului Județean Hunedoara nu a 
venit însă la numire. Documentul ofi
cial legat de acest eveniment a fost citit 
public de către ministrului Sănătății, 
Cseke Attila.

Pregătit să își 
înceapă activitatea

Noul prefect al județului care a 
ocupat o bună perioadă de timp și 
funcția de subprefect spune că este

Bursa zvonurilor 
despre pensii și 
poziția autorităților

Anunțul ministrului MFPS, Mihai 
Șeitan, privind înghețarea pensiilor a 
stârnit o avalanșă de calcule, analize și 
predicții din partea politicienilor, 
stârnind îngrijorare și nemulțumire în 
rândul pensionarilor. De fapt, situația 
este mult mai nuanțată „Dacă salariul 
mediu pe economie scade, pensia crește 
în raport cu acesta. Stagnarea punctului 

pregătit să reprezinte în mod profesion
ist și eficient întregul spațiu hune- 
dorean. El și-a declarat completa 
deschidere către toți reprezentanții 
administrației publice locale din județ. 
„Respect pentru lege, respect pentru oa
meni: acesta va fi principiul de bază al 
activității mele ca prefect al județului 
Hunedoara. Legalitatea, imparțialitatea, 
transparența și orientarea către cetățean 
vor fi alte principii după care voi lucra 
și invit toate instituțiile să se ralieze 
acestor principii. îi asigur pe toți aleșii 
locali de întreaga mea deschidere”, 
spune noul prefect de Hunedoara, Dezsi 
Attila.

Fostul prefect de Hunedoara, 
Dorin Gligor va ocupa funcția de sub
prefect, hotărâre care a fost luată de 
către primul ministru al României, Emil 
Boc, în cadrul unei ședințe de Guvern.

Elena Matieș Iancău

de pensie la același nivel 
duce la păstrarea valorii 
nominale a pensiei, dar 
totul depinde de nivelul 
inflației care influențează 
puterea de cumpărare în 
sens negativ sau pozitiv, iar 
acest indicator este cel 
resimțit de pensionari”, 
spune Ionel Ciobanu, direc
torul Casei Județene de 
Pensii Hunedoara (CJP). In 
același timp zvonurile is
cate zilele trecute privind 

modificarea modului de impozitare a 
pensiilor au fost infirmate de ministrul 
Mihai Șeitan. In acest sens directorul 
CJP Hunedoara, Ionel Ciobanu afirmă 
că:. jn sistem nu s-a discutat nimic de
spre’schimbarea sistemului de impoz
itare. Modul de impozitare rămâne 
neschimbat, adică vor fi impozitate 
pensiile mai mari de 1.000 de lei, fiind 
impozitată doar suma care depășește 
această valoare”.

Cătălin Rișcuța

Ministrul Sănătății vrea 
descentralizarea sistemului
Ministrul Sănătății, Cseke Attila, consideră că descentraliza
rea funcționării spitalelor este absolut necesară și că trece
rea lor în subordinea administrației publice locale va ușura 
monitorizarea activității din spitale. Cseke Attila a făcut două 
vizite scurte la spitalele din Deva și Hunedoara,

Un alt obiectiv al ministru
lui Sănătății este informatizarea 
serviciilor din sănătate astfel 
încât fiecare cetățean să poată 
avea un card național de 
sănătate până în 2012 „Suntem 
între ultimele țări din Europa în 
care nu există card de sănătate. 
După cum știți, pentru orice ser
viciu cât de mic din sănătate, 
beneficiarul, respectiv
cetățeanul trebuie să piardă o 
mulțime de timp umblând după 
hârtii și adeverințe. Știu că nu 
este un proiect ușor de realizat, 
dar cred că până în anul 2012 
vom putea avea un card național 
ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătății spune că va lua o serie de decizii nepopulare 
legate de detaliile finanțării în domeniu. Referitor la taxa pe fast-food 
ministrul amintește că astfel de sistem de taxare este întâlnit în toată 
Europa, drept urmare la pericolul pe care îl reprezintă această 
alimentație pentru sănătate. în România sunt semne ale creșterii pro
centului de obezitate și incidența unor boli specifice ca urmare a 
abuzului în consumul acestor alimente.

Irina Năstase

de sănătate”, a declarat Csqke Attila,

Virusul pandemic lovește din nou
Potrivit prevederilor Legii nr. 188 

din 1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, pentru ocuparea unei funcții de 
conducere sunt necesare, pe lângă alte 
condiții, absolvirea unui masterat sau 
studii postuniversitare. Ele trebuie să 
fie în domeniul administrației publice, 
managementului, ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice. Aceste studii (de masterat sau 
postuniversitare) sunt echivalate cu 
programele de formare specializată în 
administrația publică pentru ocupare^ 
unei funcții publice specifice de man
ager public cu durata de 2 ani, respectiv 
de un an. Condiția a fost introdusă de 
fapt printr-un act legislativ din 2006 
care stipula și suspendarea aplicării 

acestei prevederi pentru patru ani, adică 
până la 19 iulie 2010. Potrivit 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
90 din 2009 privind reglementarea unor 
măsuri în domeniul administrației pub
lice, secretarii de comune sunt obligați 
să îndeplinească condiția impusă până 
la data de 31 decembrie 2012.

Suspendarea inițială a fost acum 
prelungită prin Legea cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice nr. 330 din 2009, 
conform căreia condiția studiilor de 
masterat sau postuniversitare “nu este 
obligatorie pentru recrutarea 
funcționarilor publici de conducere, în 
cazul exercitării cu caracter temporar a 
unei funcții publice de conducere, pre

cum și pentru funcționarii publici care 
ocupă o funcție publică de conducere, 
pe o perioada de 5 ani de la data intrării 
în vigoare a prezentej legi”. In 
tălmăcire liberă, cum legea a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2010, această 
condiție a fost suspendată până la 1 ian
uarie 2015. Evident, legea prelungește 
termenul de aplicare a regulii impuse și 
pentru secretarii de comune. Astfel, 
această prevedere legislativă are șansa 
să devină cea mai “suspendată” dintre 
toate,. adică vreme de opt ani și 
jumătate de la amânarea inițială a 
intrării în vigoare.-Iar cei vizați pot 
dormi liniștiți. Să ne trăiască, la mai 
mare!

Iulian Radu

Un bărbat diagnosticat cu virusul 
AH1N1 a decedat zilele trecute. 
Bărbatul în vârstă de 51 de ani, din 
Petroșani a fost internat la Spitalul de 
urgență din localitate și diagnosticat cu 
gripă nouă. Acesta suferea de mai 
multe boli cronice, dar avea și o tu- 

ț moare mediastinală.
Bărbatul s-a stins din viață după 

ce a fost nevoie să fie intubat în secția 
de reanimare a spitalului. Acesta este 
al doilea caz de deces în urma 
diagnosticării cu virusul pandemic 
AH INI din județ. Primul deces a fost 
consemnat în luna decembrie a anului 

i trecut când alt bărbat în vârsta de 41 
> de ani a decedat în spitalul din Hune- 
î doara. Până în prezent numărul per- 
! soanelor din județ diagnosticate cu 

virusul AH INI și confirmate cu anal
ize de laborator la Institutul Can- 
tacuzino de ridică la 106. Alte 41 de 
persoane au intrat în contact direct cu 
un bolnav de gripă nouă. Direcția de 
Sănătate Publică a Județului Hune
doara recomandă vaccinarea îm
potriva gripei de tip nou ca urmare a 
creșterii ratei de transmitere a virusu
lui de la patru la sută în luna octombrie 
până la zece la sută în prezent. Vac
cinarea împotriva virusului gripal pan
demic se face de către Ministerul 
Sănătății. în județul Hunedoara au fost 
vaccinate aproximativ 5.000 de per
soane. DSP Hunedoara a solicitat o su
plimentare de 10.000 doze de vaccin 
Cantgrip. (I.N.)
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I ie că sunt lipsite de imaginație, f ie s-au îndrăgostit pur yi simplu de o rochie, vedetele au 
' ' tohtone s-au văzut în postura de a nu fi deloc originale.

Paris Hilton a fost concediată
din cauza lui Mariah

Paris Hilton, moștenitoarea imperiului hotelier Hilton, 
a fost concediată din cauza cântăreței Mariah Carey, care nu 
a dorit să apară alături de ea într-un videoclip al prințului 
Azim din Brunei.

Potrivit presei britanice, Mariah Carey a fost furioasă 
atunci când a aflat că Paris Hilton a fost și ea invitată să par
ticipe la filmările pentnuun videoclip al prințului Azim din 
Brunei și i-a cerut acestuia să aleagă între ea și moștenitoarea 
imperiului Hilton. "Ori ea, ori eu.’ Nu voi apărea în videoclip 
alături de ea. Sunt o celebritate mai mare ca ea", ar fi declarat 
Mariah Carey.

Cântăreața americană în vârstă de 40 de ani urmează să 
apără în videoclipul ce va însoți lansarea următorului single 
al prințului Azim, în vârstă de 27 de ani. Acest tânăr miliardar 
arab, fiul sultanului din Brunei, a dorit să sporească șansele

Carey
la succes ale viitorului său material discrografic prin includ
erea ambelor celebrități americane în acel videoclip.

însă, după ce Mariah Carey a formulat această pretenție, 
nu a putut decât să o concedieze pe Paris Hilton, în vârstă de 
28 de ani. Prințul Azim i-a promis divei americane că va 
asigura cu un avion privat transportul acesteia, care va fi 
însoțită de 14 membri din anturajul ei, de la New York la 
Londra.

Diva pop și prințul arab, care este al patrulea în ordinea 
succesiunii la tronul Bruneiului, sunt prieteni de mai multi 
ani. în 2006, el i-a oferit celebrei cântărețe un colier și o 
pereche de cercei asortați în valoare de 5,7 milioane de 
dolari, după un concert privat susținut de cântăreața 
americană.

Rihanna a pozat goală pentru coperta noului
«Ibum

Nu există coșmar mai mare pentru 
un artist decât să fie uitat de public. Ri- 
’ anna știe acest lutru și are grijă să le 

5 .amintească fanilor că încă mai există 
și că, în ciuda celulitei pe care o scoate 
la iveală din când în când, poate fi 
oricât de sexy își dorește.

Astfel a luat naștere coperta noului 
single al cântăreței, „Rude Boy”, care 
va fi lansat pe data de 9 februarie.

Dacă, pentru promovarea materi
alului „Wait Your Turn”, a.pozat top
less, de această dată, Rihanna s-a 
dovedit mai generoasă cu milioanele ei 
de admiratori și s-a dezbrăcat de tot.

Bărbații preferă ca la prima întâlnire femeile
să bea bere

Bărbații preferă, pentru o primă 
întâlnire, acele femei care comandă 
bere în locul unui clasic pahar de cock
tail sau o altă băutură considerată 
"feminină”. Femeile care beau bere par 
mai sexy, mai încrezătoare, mai 
amuzante și mai independente, potrivit 
bărbaților participanți la acest sondaj. 
Un sfert dintre bărbații chestionați au 
recunoscut cu această ocazie că li se 
pare "excitant" ca o femeie să comande 
o halbă de bere, în timpul unei prime 
întâlniri.

Bărbații vor fi, însă, dezamăgiți.

Potrivit unui studiu comandat de com
pania producătoare de bere BitterSweet 
Partnership, doar 10% dintre femei ar 
alege să comande bere în timpul primei

Tânăra s-a lăsat fotografiată în 
costumul Evei, încălțată în cizme negre 
și purtând un joben de aceeași culoare 
pe cap.

Și, pentru ca mesajul transmis să 
fie clar pentru toată lumea, cântăreața a 
pozat cu o țigară în gură.

Cu toate acestea, și-a asuns golici
unea în spatele unui placaj, pe care este 
scris numele single-ului ei.

Dar, acesta este showbizul. Arată 
tot, însă omite esențialul.

Jonathan Ross părăsește
BBC după 13 ani

întâlniri cu un bărbat. Cele mai multe 
dintre ele ar alege alte băuturi, deoarece 
consideră că, dacă ar bea bere, ar căpăta 
un aspect masculin și ar părea 
neatrăgătoare. Doar 6% dintre femeile 
chestionate ar alege să bea bere în tim
pul unei prime întâlniri cu un bărbat. 
Sondajul a fost efectuat pe un eșantion 
de 2.000 de bărbați din Marea Britanie.

în urma acestui studiu, compania 
BitterSweet Partnership, cu sediul în 
Staffordshire, a început deja con
ceperea unui sortiment de bere destinat 
segmentului feminin.

Jonathan Ross, modera- 
tor-vedetă al postului BBC, și- 
a anunțat despărțirea de 
instituție după 13 ani. Motivul 
nu a fost precizat, dar se pare 
că este legat de decizia postu
lui de tăia serios din cele mai 
mari salarii pe care le plătește, 
iar salariul lui Ross era cel mai 
mare din instituție.

în vârstă de 49 de ani, 
Jonathan Ross este gazda mai 
multor emisiuni de radio și 
televiziune la BBC. Populari
tatea sa a crescut și după ce, 
acâm un an, a scandalizat 
opinia publică printr-o farsă 
sinistră făcută, la radio, unui 
actor în vârstă. Salariul său 
este confidențial, dar presa l-a 
estimat la 20 de milioane de 
euro pe trei ani. Ross a hotărât, 
însă, să nu-și renegocieze con
tractul, care expiră în vară. El 
a confirmat decizia pentru 
ziariștii adunați în fața casei
sale. "Băieți, am vemt să vă aduc niște ceai și să vă spun că, de fapt, nu prea 
mai am nimic în plus de declarat pentru că (fetele au și lapte și zahăr)! am 
dat un comunicat care, practic, spune totul. Am avut 13 ani grozavi la BBC, 
cred că nu e un moment prost să plec și probabil momentul este potrivit și 
pentru ei, așa că... oricum, a fost grozav", a spus jurnalistul.

Ross a negat că decizia ar avea motive financiare. Dar presa amintește 
că alte vedete de la BBC au acceptat reduceri salariale consistente. Presat de 
guvern să facă economii, postul și-a redus cu 25% fondul de salarii, începând 
cu cele mai man. Aproape 5.000 de salariați își vor pierde locurile de muncă, 
dar, spre deosebire de Ross, nu de bună voie.

Vedete la indigo
Dacă până acum, moda ținutelor 

copiate era o practică printre divele 
internaționale, iată că acum ea s-a 
răspândit și la noi. Fie că simt lipsite de 
imaginație, fie s-au îndrăgostit pur și 
simplu de o rochie, vedetele autohtone 
s-au văzut în postura de a nu fi deloc 
originale. Așa se face că, la diverse 
evenimente, VIP-urile au părut a fi 
copia la indigo a altor frumuseți de la 
noi. Cea mai purtată vestimentație este 
rochia de dantelă. A avut-o Simona 
Sensual, Andreea Antonescu și Nicoleta 
Luciu.Cine a copiat însă pe cine, 
rămâne de văzut.

Nici Ramona Gabor nu s-a lăsat w.
mai prejos și, pentru botezul Irinei, a 
purtat o rochie identică cu a Iuliei Vân
tur. Cea din urmă apăruse îmbrăcată așa 
în urmă cu un an.

Tot prezentatoarea 
emisiunii „Dansez pen
tru tine” a inspirat-o și 
pe Cristina Rus. La un 
eveniment pe care îl 
prezenta, cântăreața a 
adoptat ținuta cu care 
vedeta a apărut într-un 
pictorial.

Amândouă se 
numesc Elena, roiesc în 
jurul președintelui
Băsescu, dar mai au un punct în comun: 
au purtat „aceeași” pereche de pantofi 
Chanel. Este drept, Elena Băsescu a 
apărut mai devreme într-un pictorial, în 
timp ce Elena Udrea după un an, 
așteptând perioada reducerilor.

Cristina Rus s-a mai dovedit odată 
lipsită de imaginație, purtând o rochie

Cavalli foarte elegantă. Până aici nimic 
greșit, numai că același model fusese 
lansat de Cristina Spătar.

Dacă în viitor starurile feminine 
autohtone vor reuși să se dovedească 
originale este doar o chestiune de timp 
până când vom afla. Nu ne mai rămâne 
decât șă ne întrebăm: oare cui îi stătea 
mai bine?

Dennis Hopper mai are 
câteva zile de trăit

Diagnostic crunt pentru legendarul 
Dennis Hopper. Actorul nu mai are decât 
câteva zile de trăit, după ce cancerul de 
prostată s-a extins la oase.

Medicii l-au anunțat pe starul din 
„Easy Rider”, în vârstă de 73 de ani, că 
nu mai pot face nimic pentru a opri 
necruțătoarea boală.

Deși slăbit, Dennis a terminat de fil
mat ultimele episoade pentru serialul 
american „Crash”. Actorul este căsătorit 
cu Victoria Duffy, 42 de ani, cea de-a 
cincea lui soție, și au o fetiță de șase ani.

Dennis Hopper însă nu va mai 
apuca să își vadă fetița crescând pentru
că, din păcate, cancerul se dovedește mai puternic decât voința.
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Propunerea stabilită la consultări, potrivit căreia, în 2010, se va păstra, în termeni nominali, 
valoarea punctului de pensie de 39,08% din salariul mediu brut pe economie, indexată cu inflația, 
nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admisă.

► Asigurarea locuințelor devine obligatorie din varăA
Cei care au în proprietate un apartament sau o 
casă vor fi nevoiți să-și asigure locuința chiar 
dacă au deja încheiate polițe facultative, 
în 2010 proprietarii de locuințe vor avea o nou 
obligație pecuniară. Este vorba despre asigura
rea construcțiilor împortriva catastrofelor natu
rale.

Pe lângă taxe,, impozite și alte impuneri de natură 
să ne scoată banii din buzunarele și așa sărăcite de 

criză, la jumătatea anului, cei care au în proprietate un 
apartament sau o casă vor fi nevoiți să-și asigure 
locuința chiar dacă au deja încheiate polițe facultative.

Aplicarea legii asigurărilor obligatorii a locuințelor 
a fost amânată de mai multe ori. La începutul anului 
trecut, în piață era avansat termenul de 1 ianuarie 2010, 
însă recent președintele PAID, estima că societățile ar 
putea emite polițe de acest tip abia din 1 iulie 2010. 
Asigurările obligatorii vor acoperi trei riscuri: 
cutremur, alunecări de teren și inundații.

Românii de peste hotare își tratează dinții

B Copiii noștri au probleme 
care mai de caretot în România

De mai bine de o lună, stomatologii din 
Pitești sunt suprasolicitați. Numărul românilor 
care își pun dantura la punct înainte de a se în
toarce la muncă în străinătate a crescut chiar cu 
50 la sută.

Vin în România de sărbători și îmbină utilul 
cu plăcutul. Așa procedează multi români plecați 
la muncă peste hotare, dar chiar și străini, care își 
fac dantura în România, la prețuri mai mici ca în 
alte țări. In lunile decembrie și ianuarie, stoma - 
tologii din Argeș au cabinetele pline. De mai bine 
de o lună, stomatologii din Pitești sunt 
suprasolicitați.

Numărul românilor care își pun dantura la 
punct înainte de a se întoarce la muncă în 
străinătate a crescut chiar cu 50 la sută. Pacienții
sunt atrași de tarifele mici. O lucrare dentară care ar fi costat 
15.000 de euro în Elveția, aici este la jumătate de preț. Chiar 
și străinii care fac sărbătorile în România au ajuns să-și re
zolve problemele stomatologice aici.

După ce termină tratamentul, pacienții se întorc în țările 
de unde au venit, mulțumiți că și-au rezolvat și problemele, 
dar s-au și distrat, la prețuri mici.

Guvernul a respins păstrarea punctului 
de pensie pe 2010
Propunerea conducerilor co
misiilor de buget privind păs
trarea valorii punctului de 
pensie pentru 2010, cu opera
rea în continuare a actualizării 
la inflație, precum și reducerea 
contribuției de asigurări so
ciale cu patru puncte procen
tuale a fost respinsă, duminică 
dimineață, de comisiile reu
nite.

Propunerea stabilită la 
consultări, potrivit căreia, în 2010, se 
va păstra, în termeni nominali, val
oarea punctului de pensie de 39,08% 
din salariul mediu brut pe economie, 
indexată cu inflația, nu a întrunit 

numărul tiecesar de voturi pentru a fi 
admisă.

Astfel, această propunere, deși a 
fost agreată în consultările birourilor 
comisiilor, a fost respinsă la vot, în
registrând 18 voturi "pentru" și 20 de 
voturi "împotrivă".

După respingerea acestei prop
uneri, parlamentarii au respins și 
amendamentul care prevedea ca val
oarea punctului de pensie să fie de 
45% din salariul mediu brut pe 
economie.

Acest amendament a fost respins 
cu 21 de voturi "împotrivă", el 
reușind să cumuleze doar 20 cfe voturi 
"pentru".

Președintele Comisiei de buget- 
finanțe din Camera Deputaților 
(PSD), Viorel Ștefan, a precizat că nu 

a mai supus la vot reducerea CAS cu 
4%, întrucât prima parte a propunerii, 
cea referitoare la menținerea în ter
meni nominali a valorii punctului de 
pensie, nu a fost admisă.

"Am ciuruit propunerea de la 
consultări", a conchis Viorel Ștefan.

Membrii birourilor comisiilor de 
buget au stabilit, duminică dimineață, 
să avanseze propunerea păstrării val
orii punctului de pensie pentru 2010, 
cu operarea în continuare a 
actualizării la inflație, precum și re
ducerea contribuției de asigurări so
ciale cu patru puncte procentuale.

Președintele Comisiei de Buget- 
Finanțe din Camera Deputaților, 
Viorel Ștefan (PSD), a declarat, după 
reluarea dezbaterilor în comisii, în 
urma unei pauze de consultări, că în 
cadrul discuțiilor s-au făcut o serie de 
propuneri care se doresc a fi un com
promis ce nu compromite.

"Propunerea, care se dorește a fi 
un compromis care nu compromite pe 
nimeni, este să acceptăm păstrarea în 
termeni nominali a valorii punctului 
de pensie pentru 2010, dar cu pre
cizarea că în continuare se va opera 
cu actualizarea la inflație, ca să 
protejăm bugetul pe anul acesta. 
Această concluzie este luată în corob
orare cu cealaltă discuție legată de re
ducerea cotelor de contribuții de 
asigurări sociale, unde propunerea 
este să operăm o reducere de 4 puncte 
procentuale", a spus Viorel Ștefan.

Un sfert dintre preș
colari și școlari au 
probleme cu vederea, 
iar copiii de la creșă, 
cu metabolismul, și 
nutriția. Afecțiunile 
neuropsihice și de 
limbaj urcă și ele 
încet în topul proble
melor de sănătate 
din rândul elevilor, 
spun medicii Nici 
când mai cresc un pic, copiii 
nu scapă de probleme. Ba 
mai mult, ele devin mai se
rioase dacă nu sunt observate 
la timp.

Strabismul din naștere trebuie 
corectat. Insă și copiii născuți fără 
probleme de vedere ar trebui duși 
măcar o dată la un consult de rutină 
când împlinesc trei ani. In lipsa 
ochelarilor, organismul unui copil 
este suprasolicitat, mai ales dacă a 
ajuns la vârsta la care trebuie să 
meargă la școală.

Școlarii de 7-9 ani pot suferi de 
boli respiratorii, în timp ce la 10-12 
ani, elevii deja încep să aibă prob
leme cu inima. De la 14 ani aceste 
cazuri se înmulțesc. Dar, medicii 
spun că problema cu care se 
confruntă cel mai frecvent la toate

Mamele vor putea primi
350 de lei în locul trusoului

Ministerul Muncii a realizat un 
proiect prin care se prevede acordarea 
unei alocații în valoare de 350 de lei 
pentru fiecare copil născut, viu sau 
mort. Această alocație va fi dată o 
singură dată pentru fiecare copil născut, 
dacă cererea este depusă în termen de 
maximum 12 luni de la nașterea copilu
lui.

Acordarea dreptului și plata 
alocației pentru nașterea copilului se 
realizează pe bază de cerere și acte 
doveditoare, prin dispoziția primarului 
localității unde locuiește mama sau, 
după caz, unde a fost înregistrată 
nașterea copilului. Această alocație va 
înlocui acordarea de trusouri pentru 
nou-născuți. Bebelușii primesc în 
prezent din partea statului produse con
stând în haine, lenjerie și produse cos
metice, în valoare de 150 de lei. 
Deoarece procedura de achiziție a pro

grupele de vârstă sunt malformațiile 
de coloană.

La adolescenți apar și afecțiunile 
digestive cronice. Primul semnal de 
alarmă, spun medicii, este apariția 
kilogramelor în plus, care pe viitor îi 
predispun pe copii la boli grave. 
"Conform piramidei alimentare 
trebuie să lipsească lactatele, un 
preparat de came. Carnea de porc tre
buie consumată la ocazii speciale și 
nu trebuie să lipsească fructele ș 
legumele care asigură necesarul de 

. vitamine".
Programul tinerilor ar trebui 

completat cu exerciții fizice. Chiar și 
o oră de sport e esențială, pentru 
sănătate, mai spun specialiștii. 
Sănătatea fizică e strâns legată de cea 
psihică. îngrijorător e că peste 5% 
dintre elevi sunt afectați de diverse 
tulburări de vorbire și întârziere 
mentală.

duselor pentru trusou impune o 
perioadă destul de lungă pentru re
alizarea tuturor demersurilor pentru 
achiziție, având în vedere diversitatea 
produselor existente pe piață și volumul 
achiziției, prin modificări legislative 
succesive, s-a stabilit ca pentru copiii 
născuți în perioada ianuarie 2007 — de
cembrie 2009 să fie acordată contraval
oarea trusoului. în plus, întrucât pe baza’ 
evaluărilor realizate la nivelul 
autorităților administrației publice lo
cale există încă dificultăți în găsirea 
unui furnizor care să asigure toate pro
dusele ce vor compune trusoul pentru 
nou-născuți, Guvernul se află în im
posibilitatea acordării dreptului per
soanelor îndreptățite, respectiv copiii 
născuți după data de 31 decembrie 
-2009. Astfel, Ministerul,Muncii a pro
pus proiectul care urmărește înlocuirea 
trusoului cu alocația de 350 de lei.
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Un grup de investitori din domeniul tehnologiei încearcă să facă din Silicon Valley 
un mediu mai prietenos pentru întreprinzători străini.

Guvernul moldovean retrage pașapoartele diplomatice și de serviciu a foștilor oficiali

Ministerul moldovean de Ex
terne (MAEIE) a reevaluat 
lista deținătorilor de pașa
poarte diplomatice și de servi
ciu pentru a le putea retrage pe 
cele ale persoanelor ce nu mai 
pot beneficia de acest drept, a 
declarat sâmbătă vicepremie- 
rul Iurie Leancă, informează 
Moldpres, în pagina electro
nică.

Vicepremierul Iurie Leancă, 
ministru al Afacerilor Externe și 
Integrării Europene, a declarat în 
cadrul ședinței Guvernului că 
autoritățile anterioare au comis 

încălcări grave ale cadrului legislativ, 
la eliberarea pașapoartelor diplomat
ice și de serviciu. Astfel, un 
funcționar putea să dețină câte două- 
trei asemenea pașapoarte. Leancă a 
precizat că există un cadru legislativ 
ce reglementează strict lista per
soanelor care beneficiază de aceste 
pașapoarte și care prevede totodată 
că, odată cu terminarea exercitării 
funcției respective, pașapoartele tre
buie restituite. în multe cazuri acest 
lucru nu a fost făcut, încălcându-se 
legislația în vigoare, a precizat 
Leancă.

în acest context, premierul Vlad 
Filat a cerut retragerea fără excepții a 
tuturor pașapoartelor diplomatice și 
de serviciu, tuturor persoanelor care 

nu mai beneficiază de acest drept. 
Pentru retragerea pașapoartelor 
menționate, premierul a solicitat ca 
lista elaborată de MAEIE să fie 
prezentată Serviciului Grăniceri. Mai 
multi membri ai Guvernului au atras 
atenția că o parte din deținătorii aces
tor pașapoarte ar putea să traverseze 
hotarul țării cu un pașaport obișnuit, 
iar la punctele de trecere cu alte țări 
să prezinte pașaportul de serviciu sau 
pe cel diplomatic. în aceste condiții, 

dacă va fi necesar, vor fi elaborate 
măsuri și mecanisme mai drastice 
pentru retragerea acestora, a 
menționat Filat.

> u început audierile 
pentru Parlamentul European

Cele mai bune și cele mai 
proaste slujbe în 2010

Parlamentul European începe 
azi, în comisii, audierea celor 
26 de comisari desemnați pen
tru a face parte din noul Exe

cutiv al UE, dintre care 13 au 
fost membri ai CE și în man
datul 2004 - 2009, iar unul în 
mandatul 1999 - 2004.

Noua Comisie Europeană va fi 
formată din 26 de comisari, dintre care 
nouă femei și 18 bărbați, opt dintre 
aceștia fiind foști deputați europeni, 
plus președintele Jose Manuel Barroso. 
Comisia va avea șapte vicepreședinți, 
dintre care unul va fi înaltul reprezen
tant UE pentru Afaceri Externe și 
Politică de Securitate.

Din partea României a fost desem
nat Dacian Cioloș.

DACIAN CIOLOȘ (România): 
Comisar desemnat pentru Agricultură 
și dezvoltare rurală. S-a născut în 1969 
și a studiat ingineria horticolă și econo
mia. între 2007 și 2008 a fost ministru 
al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Nu 
este afiliat politic, dar este susținut pen
tru postul de comisar de Grupul Par
tidului Popular European (Creștin 
Democrat). Cioloș va fi audiat vineri, 
15 ianuarie, de Comisia pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală 
(AGRI).

Bilanțul OMS: 13.000 de oameni au murit
de gripă porcină
La nivel mondial, gripa nouă a 
provocat până acum aproape 
13.000 de decese.

Cel mai recent bilanț al 
Organizației Mondiale a Sănătății arată 
că virusul AH INI s-a răspândit în 208 
țări de pe toate continentele. Potrivit ra
portului, cele mai afectate regiuni sunt 
în prezent cele din centrul, estul și sud- 
estul Europei, nordul Africii și sudul 
Asiei. Dintre statele europene, virusul
s-a răspândit cel mai mult în Polonia, în România, numărul persoanelor depășit 6.000, iar peste 80 de oameni au
Serbia, Ucraina și Georgia. care s-au îmbolnăvit de gripă porcină a murit.

Cei patru români acuzați de violarea 
unei italience au primit 16 ani de închisoare

Patru români din Italia au fost condamnați la 16 ani de 
închisoare pentru că au violat o italiancă în urmă cu un. an. 
Potrivi presei locale, cei patru au fost găsiți vinovați de un 
tribunal din Italia pentru că au bătut și jefuit un bărbat și au 
violat-o pe logodnica acestuia, în vârstă de 21 de ani.

Alte două persoane au fost reținute sub acuzația că au 
oferit adăpost vinovaților. în ianuarie 2009, cazul a fost put
ernic mediatizat de presa din Italia, iar cei patru au fost în 
pericol de a fi linșați de mulțimea furioasă adunată atunci în 
fața secției de poliție.

O analiză făcută de Career- 
Cast.com pe 200 de joburi 
din America de Nord a încer
cat să desemneze care vor fi 
cele mai bune și cele mai 
proaste slujbe din anul cu
rent

Inginerii de software, filosofii și 
biologii vor fi și ei privilegiați salarial 
în acest an. Marinarii necalificați de 
pe platformele petroliere, 
taximetriștii și jurnaliștii se află la 
polul opus.

Un actuar care calculează statis
tici pentru a determina probabilitățile 
și riscurile are cea mai bună slujbă 
din acest an. Pe de altă parte, munci
torii necalificați de pe platformele 
petroliere din largul oceanelor sunt 
cei mai năpăstuiți angajați, arată 
studiul american citat de Reuters.

Cele mai bune 
slujbe în 2010

Statistician. Inginer de software, 
Analist de sistem informatic, Biolog,

Istoric, Matematician, Dentist, 
Filosof, Meteorolog, Inginer
aerospațial, Farmacist.

Cele mai proaste 
slujbe din 2010

Marinarii necalificați de pe plat
formele petroliere, Tăietor de lemne, 
Fierar, Fermier, Sudor, Gunoier, 
Taximetrist, Poștaș, Măcelar, Re
porter de ziar, Pompier.

SUA va putea acorda vize speciale 
străinilor care vor deschide afaceri

Statele Unite ar putea acorda 
vize speciale pentru străinii 
care deschid afaceri în Silicon 
Valey. Visa Start-up este o ini
țiativă a investitorilor în tehno
logie care a luat deja forma 
unui proiect delege. De altfel, 
jumătate din start-up-urile din 
Silicon Valley înființate în ulti
mii 10 ani sunt rodul muncii 
unor imigranți, dar americanii 
consideră că se poate și mai 
bine. •

Un grup de investitori din domeniul 
tehnologiei încearcă să facă din Silicon 
Valley un mediu mai prietenos pentru 
întreprinzători străini. Grupul face lobby 
pe lângă Parlament pentru adoptarea unei 
vize care să permită străinilor cu idei 
bune să demareze o afacere în Statele 
Unite.

Visa Start-up, după cum a numit-o 
grupul, permite antreprenorilor care obțin 
o finanțare de la un fond de investiții să 
vină în Statele Unite și să pornească busi- 
ness-ul în termen de doi ani. Inițiativa a 
găsit ecou în rândul parlamentarilor: sen
atorul republican Jared Polis a introdus 
ideea într-un proiect legislativ referitor la 
imigranți.

Cast.com
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Mică publicitate

Case/ GarsoniMgsApartamente

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 in aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, Ia 
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.

Ini' ,iez 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, microscoape, lunete, ni
vele și busole. Tel. 0744.575.494.

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

Vând goblenul „PRIMA VARA”, 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 1.1,1.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

v . cameră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen
tru elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772. 4

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

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

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

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

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 
< ,ons, 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.

j Servicii profesionale de curățenie:

l
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: 

’0 euro; tel. 0726.141.632, 0254.260.909.

I
I

curățenie de înțretinere zilnică 
curățenie generală periodică sau ocazională

r

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.

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.măil 
ofifice@milleniumgold.ro.
Pentru interviu veți fi contactați telefonic.

- curățenie in domeniul industrial
- curățenie după construcții.amenaiări,renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete.tapițerii.covoare
- spălat suprafețe vitrate
- curățat pereți.fațade,îndepârtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale 
echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare

și materiale consumabile

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

crioti_deva@yahoo.com 
www.crioti.com

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.

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează

vânzători volanti
3

Informații la telefon: 
0766.242.707 .

TALON DE MICA 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 gratuit la 
alegere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 
anunțuri de mică publicitate;

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spa
țiu publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică pu
blicitate;

- 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 solici
tările beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
TeL 0771.677.031, 0730.S49.659.

LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, CaleaZarandnlni 150 ||>N7)
(ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

SPĂLĂTORIE AUTO
Facem contracte 
pentru firme cu 
REDUCERE 

DE21P.

Clienlii fideli primesc, 
pe bază dc bon, 

I 1.O5BĂMRI 
una gratis

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

Programtfc luncționart:
Zânic 0730-20.30
Daminio: #J.DIM5.0ll

Telefon: 0761 - 973.940
Prestam servicl curățenie
* persoane fizice
* persone jaribee

i 
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(text maxim 50 de cuvinte)

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

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: i Zeî, 
Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: g lei

http://www.consultinganka.ro
mailto:ofifice@milleniumgold.ro
mailto:crioti_deva@yahoo.com
http://www.crioti.com


Vezi aici ce spun președinții federațiilor sportive despre 
bugetul alocat pentru 2010
Președintele Federației Ro
mâne de Handbal (FRH), 
Cristian Gațu, a declarat, du
minică faptul că este îmbucu
rător că membrii comisiilor 
de buget-finanțe au arătat o 
înclinare către sport, după ce 
au aprobat amendamentul de 
suplimentare a bugetului fe
derațiilor cu 20 de milioane 
de lei.

"Nu sunt multe de comentat' în 
condițiile în care în prima fază ni s

au tăiat cam 50 la sută din bugete. 
Trebuie remarcat însă și apreciez fap
tul că membrii Comisiei Buget- 
Finanțe au arătat o înclinare pozitivă 
către sport", a afirmat Gațu.

Președintele Federației Române 
de Baschet, Carmen Tocală, a de
clarat că nu poate decât să se bucure 
pentru faptul că bugetul total pentru 
Tineret-Sport în 2010 va fi de 356 
milioane de lei.

"Ministrul Daniel Funeriu a fost 
neașteptat de hotărât in privința aces
tui amendament, care a trecut de 
comisie. Se pare că e ministrul care 
tace și face, iar acest lucru nu poate 

decât să ne bucure", a afirmat Tocală.
Și președintele Federației 

Române de Gimnastică, Adrian Sto
ica, a făcut referire la acest subiect.

"Pentru a putea face planuri 
competiționale pe anul 2010 trebuie 
să vedem exact cifrele alocate fiecărei 
federații, mai ales celor importante. 
Este absolut clar că fără bani nu se 
poate face performanță. Mă tot 
întreabă lumea ce obiective vom avea 
în 2010. Ce să le spun decât că dacă 
nu știm bugetul, nu putem avansa 
obiective? în 2009 am avut 4,2 mil
ioane de lei buget, iar acum, la ce an 
competițional încărcat avem, ar fi 

nevoie de minimum 4,5-5 milioane 
de lei. Urmează Campionate Eu
ropene, Mondiale, plus calificări la 
Jocurile Olimpice. Vom vedea ce bani 
vom primi!", a declarat Stoica.

Ministrul MECTS, Daniel Fu- 
neriu, a declarat ieri, că bugetul total 
pentru Tineret-Sport în 2010 va fi de 
356 milioane de lei, bugetul 
federațiilor sportive naționale fiind 
suplimentat cu 20 milioane de lei, 
prin amendamentul aprobat de 
comisiile de buget-finanțe.

p
Vărzaru-victorie, 
Amariei-înfrângere, 
în Liga Campionilor

• •

Viborg HK, la care joacă hand- 
balista Cristina Vărzaru a învins 
sâmbătă, pe Byasen, în timp ce FCK 
Handbold, la care evoluează Carmen 
Amariei, a cedat în fața rusoaicelor de 
la Dinamo Volgograd, în penultimele 
meciuri din grupele preliminare ale 
Ligii Campionilor.

Viborg HK nu a avut probleme 
cu norvegienele de la Byasen, pe care 
le-au învins, cu scorul de 29-22 (13- 
10). Cristina Vărzaru a fost titulară și 
a marcat 7 goluri, pentru Viborg. Cu 
șapte puncte adunate în cinci meciuri, 
Viborg este deja calificată în grupele 
principale ale Ligii Campionilor,

având de jucat ultima partidă din grupa A, în 16 ianuarie, cu Podravka Ko- 
privnica.

în deplasarea din Rusia, FCK Handbold a avut probleme cu Dinamo 
Volgograd, care s-a impus cu 26-23 (15-13). Carmen Amariei a fost pe teren 
din primul minut, marcând 4 goluri pentru formația învinsă. Cu doar patru 
puncte din cinci meciuri jucate, FCK și-a diminuat șansele de a accede în 
grupele principale, înaintea ultimei dispute din grupa D, în deplasare, cu 
Buducnost (16 ianuarie).

Campioana României, Oltchim Râmnicu-Vâlcea, va juca al cincilea 
meci din grupa C, duminică, pe teren propriu, cu ibericele de la Itxako (ora 
19.00), fiind liderul clasamentului, cu 6 puncte. O victorie în partida cu Itxako 
îi asigură Oltchimului calificarea în grupele principale, încă înaintea jucării 
ultimului meci, în 17 ianuarie, cu Gyor, în deplasare.

Jucătorii togolezi au decis să participe 
la Cupa Africii pe Națiuni

Jucătorii din naționala statului 
Togo, care și-au exprimat dorința 
de a părăsi Angola, au decis în 
cele din urmă să participe la 
Cupa Africii pe Națiuni, a anun
țat Thomas DossevL

♦

"în memoria celor dispăruți, 
echipa națională a decis să participe la 
CAN. Suntem foarte triști, nu mai este 
o sărbătoare, dar vrem să ne arătăm val
orile și faptul că suntem oameni.

Este o decizie luată aproape în 
unanimitate de jucătorii care s-au reunit 
în noaptea de sâmbătă spre duminică și 
după ce s-a primit asigurări din partea 
autoritățile angoleze. Suntem 
dezamăgiți că nu s-a putut amâna 
primul nostru meci, am fi avut nevoie 
de asta pentru a ne îngropa morții", a 
declarat Dossevi.

Togolezii se află în satul olimpic 
de la Cabinda, protejați de forțe militare 
numeroase și unde se află delegații din 
Coasta de Fildeș și Ghana. f

Un responsabil CAF 
a confirmat decesul 
a doi dintre membrii 
staff-ului naționalei 
din Togo

Un membru al * delegației 
Confederației Africane de Fotbal 
(CAF) prezente la Cabinda a confirmat, 
sâmbătă, pentru AFP, că antrenorul se
cund al naționalei statului Togo și 
ofițerul de presă și-au pierdut viața din 
cauza rănilor suferite, în urma atacului 
armat asupra autocarului acestei echipe.

"Ofițerul de presă Stanislas Ocloo 
și antrenorul secund Abalo Amelete au 
decedat la ora 04.00 în această 
dimineață", a declarat Kodjo Samlan, 
responsabil al CAF însărcinat cu relația 
cu naționala Togo, care a sosit, sâmbătă 
dimineață, la Cabinda, împreună cu 
ceilalți membri ai delegației CAF trim
ise în Angola.

Și televiziunea togoleză a confir
mat noul bilanț al atacului de vineri: 
"doi morți și un rănit grav".

Federația Togoleză de Fotbal a 
anunțat, vineri seară, că atacul armat 
asupra naționalei acestei țări, survenit 
la frontiera dintre Congo și Angola, în 

apropiere de enclava Cabinda, s-a sol
dat cu decesul șoferului unui autocar și 
cu nouă răniți între membrii delegat: 
din Togo. Atacul a fost revendicat 
aripa armată a Forțelor de Eliberare din 
Cabinda (FLEC), o mișcare separatistă 
activă de 35 de ani în această regiune.

Fundașul echipei FC Vaslui, to- 
golezul Serge Akakpo, se numără 
printre persoanele rănite în atacul 
armat. Akakpo a fost împușcat cu două 
gloanțe în spate și a pierdut mult sânge. 
Cu toate acestea familia jucătorului a 
anunțat că starea sa de sănătate este 
stabilă, el fiind operat cu succes.

Guvernul angolez a promis, vineri, 
că va lua toate măsurile pentru a 
garanta securitatea la Cupa Africii ;' 
Națiuni, care va debuta duminică, iar 
autoritățile politice și sportive au de
marat, sâmbătă, o anchetă privind acest 
atac.

De asemenea, Guvernul de la Lu 
anda și Confederația Africană de Fotbal 
(CAF) au trimis la Cabinda "o 
importantă delegație condusă de min
istrul de Interne, însoțit de ministrul 
Tineretului și Sporturilor".

Potrivit ultimelor informații, ofi
cialii togolezi au decis să renunțe la 
participarea la Cupa Africii pe Națiuni, 
însă știrea nu a fost confirmat încă ofi
cial.

actualitatea | la tine acasa

Andy Roddick a câștigat turneul de 
la Brisbane

Jucătorul american de 
tenis Andy Roddick, cap 
de serie numărul 1, a câș
tigat, duminică, turneul 
ATP de la Brisbane.

Andy Roddick l-a învins 
în finală pe cehul Radek 
Stepanek (cap de serie 
numărul 2) în două seturi, 7-6 
(7/2), 7-6 (9/7).

Sâmbătă, jucătoarea 
belgiană Kim Clijsters a 
câștigat turneul WTA de la 
Brisbane, după ce s-a impus 
în finală în fața compatrioatei 
Justine Henin, cu scorul de 6- 
3, 4-6, 7-6 (8/6).


