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Primul blestemul se regăsește io sancțiunea divină 
imgoltika lui Hăis. liliecii BIb «BiBa celui oara Imleșie, 
manifestare a unei stări ie spirit latente. blestemul de
vine o effișaaiață din partea nisei popuiafii necăjite.

Taxe mai mari, bani mal fțutip*
la buget

României, iar aplicabilitatea ei se face la nivel național.

Hunedorenii vor plăti din acest an impozite și taxe leeale 
mai mari ca 20 la sută. Hotărârea este una a Guvernului

a personaj din bancurile despre balamuc
■?) pag. 4
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Directorul Centrului de la Păclișa aduce

in cuprins
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Cu ochii pe ei! > /’"A'--’

Cine are pulan detonează 
adeverințe ad-labani
Avertisment: Bârfa de față este interzisă mili

țienilor >î poate H citită de polițiști numai cu acor
dul unui comisar șef Textul conține cuvinte triviale 
(cum ar fi: pulan, ad-labam. cașchetă, polițai și 
onoare), cuvinte care dăunează grav integrității de 
tablagiu.

_J

Conform algoritmului

©
Angelina Iulie e 
produsele casei 
de modă a cărei 
imagine era

Aveți

interesantă,

Marquez!

Am fost de-a dreptul feri
cit când am auzit ci se Sorește

drepturilor de autor! Am crezut 
că leșin de emoție, când am 
văzut că, in sfârșit, cineva în țara 
asta a descoperit unde stau fură- 
eioșii, nesimțitorii neimpozați: 
undeva printre scriitori... că nu 
de resta' & autori cu drepturi 
am căderea să vorbesc... vezi 
cântăreți sau artiști plastici, de 
exemplu, ifm fost absolut în cul
mea euforiei când am văzut, fără 
să mă mal chinui, cum se vede 
(sic!) viitorul și care este catego
ria de cetățeni ce trermie extir
pată: creatorii... toți o sută sau 
toți o mie.

Așadar, am stat să îmi 
amintesc oarece lucruri din pro
xima tinerețe... ia întâlnirile 
modeste de pe unde apucă ami- 
ratal da scriitor ea statal de 
scrib, lie festivalurile' unde tre
buia să pupi până la greață fa 
discursul de deschidere pe pri
marul care, în gertewzitatol lui, 
dădea banii lui de vodcă dintr-o 
seară fără campanie drept contri
buție la primirea a 50 (cincizeci) 
de scriitori. Mi-am amintit cum 
de aproape 20 de ani nu mai pu
blică aecât enorm de puțin scrii
torii români fără pile... din lipsă 
de pile. Mi-am amintit că drep

turile-de autor pe o carte pe care 
ai sponsorizat-o cu 50 la sută de 
la rude și vecini îți aduce, ca 
scriitor, un câștig de minus două 
kile de salam și minus 10 kile de 
vin, folosite'la lansare. Mi-am 
amintit, de fapt, că avem mult 
prea puțini scriitori... Aproape 
deloc nu mai avem scriitori și 
scriitură de valoare. Și atunci, 
mă gândesc de gingașă politică 
avem și cum sună discursul plin 
de osânză al unor... să le spun ra
tați/ pierduți cultural/ sufletește? 
sau sună aur? Discurs de genul: 
„or fi ei puțini, rupți de foame și 
nebăgați în seamă, dar cu atât 

mai mult: vor B puțin mai puțini, 
puțin, doar puțin mai ru||l le 
foame și doar un sirop mai ne
băgați ta seamă!...”

Sunt fericit câ am auzit 
măcar un glas neutru, ministrul 
însuși al finanțelor însele, care a 
spus, blânduț: „Deocamdată, 
această măsură nu este în analiza 
Ministerului Finanțelor!”.

Sincer, acum, când am 
gătat cu textul, am oăgat mâna 
în buzunare și am scotocit după 
impozit... Nu am găsit decât o 
carte de vizită neagră pe care 
scria: “Marquez. Jugulara pe 
partea stângă. Sau dreaptă.”
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Sărătele cu 
anșoa și măsline

Ingrediente:
125 g făină
125 g brânză cedar
100 g margarina
50 g măsline fără sâmburi
o consevă de 55g de anșoa, file

Mod de preparare:

1
Dacă aveți robot de bucătărie 

se pun toate ingredientele și se 
amestecă până se formează o cocă. 
Dacă nu aveți robot tocați foarte 
mărunt fileurile de anșoa, iar măs
linele se taie în bucățele mici. Se 
amestecă toate ingredientele cu 
mână până se formează o cocă. Se 
învelește în folie de plastic și se dă 
la frigider jumătate de oră.

2
Se dă drumul la cuptor la 

375°F. Se presară generos făină pe 
masa de lucru și se întinde coca. Se 
taie pătrățele, triunghiuri sau ce 
formă preferați. Se pun în tavă și 
se dau la cuptor aproximativ 12 
minute până încep să se 
maronească marginile.

Sugestii:
Sunt foarte sărate și merg 

foarte bine cu bere.

ziua/ noaptea, min. - max.

Deva: 0/1,1/5
Petroșani: -3/-2, -1/3
Hunedoara: -1/0, 0/5

Hațeg: -1/0, 0/5
Brad: -2/-1, 0/4

Ampiaijarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 - DJ iâ®7 Cristur - 
Hunedoara
► DN 7 Simeria - Spini
► DN 7 Spini - Orăștie
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DJ 705 Căstău - Orăș- 
tioara
► Petroșani

-■ț-SfântuI Zilei
Sfânta Mucenită Tatiana

9

(+235)
Aceasta a fost din Roma 

veche, pe vremea împărăției lui 
Alexandru Sever (223- 235), 
din părinți credincioși, tatăl ei în 
trei rânduri a fost în dregătoria 
de guvenator și se bucura de 
multă cinste în Senatul roman, 
neștiindu-se că era creștin. Și a 
crescut fericită în casa părinților 
ei, cu bunăcuviință și cu frică de 
Dumnezeu și cu bucurie se îm
părtășea din tainele nepieritoare 
ale credinței. Și, ajungând ea în 
vârstă, n-a voit să se mărite, ci 
își petrecea viața în curăție și în 
dragostea lui Hristos, dorind din 
tot sufletul să-I fie mireasă Lui, 
Căruia îi slujea ziua și noaptea, 
jertfindu-se pe sine și cu fapte

bune împodobindu-se. Deci, 
fericită că și părinții ei binecu
vântau această hotărâre, Tatiana 
cu și mai mare râvnă slujea 
Domnului, încât s-a învrednicit 
și de cinstea de a fi diaconiță a 
Bisericii din Roma, după rân
duielile de atunci ale Bisericii. 
Și împăratul, pe vremea aceea 
nu prigonea el însuși, dar lăsa 
pe dregătorii mai mici să facă ce 
vor cu creștinii. Și, pomindu-se 
prigoana contra creștinilor, din 
partea necredincioșilor, a fost 
prinsă și Tatiana, mărturisind că 
este creștină. Și, nevoind ca să 
se lepede de Hristos, din 
porunca mai-marilor cetății, a 
fost pusă la chinuri și munci

jraiuiu

cumplite: bătăi, scoaterea
ochilor, golătatea trupului, scri- 
jelirea pe trup cu bricele, arun
carea în temniță, tăierea sânilor, 
aruncarea la fiare, spânzurarea 
și strujirea trupului la stâlp, 
aruncarea în foc. Dar toate le-a 
îndurat cu putere de Sus, de 
parcă nici o durere nu simțea,

► HOROSCOP

riscantă și ai grijă de

Uranus ar putea să-ți 
rezerve unele surprize ne
plăcute pe plan financiar. 
Nu lua nici o decizie*

economii. Dacă suferi de o afecțiune de
lungă durată, un nou tratament sau o 
igienă de viața diferită îți ameliorează 
vizibil starea.

Acasă tot ceea ce-ti , 
dorești este liniște. Cu toate 
acestea, pretinzi multe de la 
cei pe care îi iubești. Acest 
lucru poate trezi tensiuni. 
Dacă ți-ai făcut unele proiecte imobil
iare, se poate să fie nevoie să mai re
nunți la ele.
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dimpotrivă, cu toate schingiuir
ile prigonitorilor, ea neîncetat 
vestea poporului de față, put
erea și chemarea lui Hristos, că 
mulți necredincioși veneau "a 
credința Mântuitorului. Deci, au 
poruncit să i se taie capul și, îm
preună cu ea, s-a tăiat capul si 
tatălui ei.

Neptun îți protejează 
contul în bancă. Există to
tuși o condiție: aceea de a 
nu risipi banii pe cumpără
turi, așa cum ești adesea
tentat. Ți-ar prinde bine să te apuci de
un sport.

Se poate să ai 
neînțelegeri cu copiii. Dacă 
lucrurile se înrăutățesc;'ar fi 
cazul să faci tu primul pas. 
La serviciu pasivitatea nu 
este tocmai o alegere bună. Trebuie să 
fii flexibil și deschis la sugestiile care 
ți se aduc.

Viața de familie este 
plină de tot felul de eveni
mente. Te înțelegi bine cu 
partenerul de viață, cu care 
discuți toate problemele.

Gândește-te că nu 
toate adevărurile trebuie 
spuse, sau cel puțin găsește 
modalități potrivite de a le
spune. Franchețea ta poate 
suscita ostilitatea celor din jur. La ser

Este indicat să aveți acest dialog numai
voi, pentru ca orice informație scăpată 
în exterior doar complică lucrurile.

viciu dai dovadă de multa imaginație și 
spirit de întreprindere. Te înțelegi bine 
cu superiorii și colegii.

Ești plin de entuziasm y y 
și îți exprimi afecțiunea cu
mult mai multa libertate. —
Cei care sunt obișnuiți cu 
reticența și discreția com
portamentului tău se vor mira. Nimeni 
însă nu se plânge când te vede atât de 
fericit. Se poate să întâlnești acum 
marea iubire.

Ai un tonus de invidiat 
și ai vrea să le faci pe toate 
deodată. încearcă să o iei 
mai ușor, pentru că te vei
epuiza rapid. La serviciu 
reușita vine numai în măsură în care 
ești dispus să faci eforturi. Poți trece la 
realizarea proiectelor tale.

locul de muncă. Trebuie să trasezi o

Te bucuri de o situație 
profesională bună. Ești 
susținut de Jupiter și Saturn, 
îți consolidezi poziția la

în relațiile cu cei din 
jur ar fi mai bine pentru tine 
să exprimi liber ceea ce 
simți. Ai tendința de a

Perspective favorabile 
pe plan amoros, grație lui 
Venus. Cu banii însă stai 
ceva mai prost. Ai mare 
nevoie de bani și ești tentat

O situație în familie 
provoacă o discuție între 
tine și partenerul de viață. 
Chiar dacă lucrurile nu au

linie însă între viața profesională și cea
aduna totul în tine și mai devreme sau 
mai târziu vei răbufni. La serviciu efor- -

să intri în tot felul de afaceri, unele
chiar riscante. Evită speculațiile.

personală. turile tale au rezultate mai bune.

Bancurile zilei
© © ©
O planetă trece pe lângă planeta Pă

mânt și o întreabă:
- Ce mai faci, soro? Nu te-am văzut 

de milioane de ani!
- Nu prea bine... Știi... mi-au ieșit 

Homo Sapiens...
- Nu te îngrijora, o să treacă! Am avut 

și eu!

© © ©
- Bulă, ce ai vrea să îți scrie pe 

cruce, după ce mori?
- Ceva simplu și concis.
- Ca de exemplu?
- Vin imediat!

© © ©,

O blondă merge pe stradă cu ma
șina și o ia pe contrasens. O oprește un 
polițist și o întreabă:

- Știți de ce v-am oprit?
La care blonda zice:
- Clar, vrei să ieși cu mine!

© © ©
De ce nu știe o blondă să scrie nu

legătură cu tine, acestea te pot afecta 
într-un mod negativ. Folosește-te de tal
entele tale pentru o conciliere rapidă.

mărul 55? Pentru că nu știe pe care 5 
să-l pună în față.

© © ©
Două blonde stau de vorbă:

- Știi, ieri mi-am făcut testul de sar
cină!

Cealaltă, foarte curioasă:
s. - Și au fost grele întrebările?
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In anul 2009 devenii au plătit taxe și impozite locale în valoare
& de aproximativ 110 milioane de lei Acest an s-ar putea să nu fie însă 

la fel de spornic.

Conform algoritmului UDMR va obține „circa”
două direcții deconcentrate

celor două partide: Emil Boc și
Marco Bela. j

Reprezentanți ai PD-L și 
UDMR din județul Hunedoara 
s-au întâlnit, ieri, la București 
pentru a discuta despre cum 
vor fi definitivate protocoalele 
de colaborare la nivel local. La 
întâlnire au participat și liderii

Surse din cadrul celor două for
mațiuni politice care au participat la în
tâlnire susțin că, în spatele declaraților 
amabile, există tensiuni. UDMR 
încearcă să obțină maximum posibil în 

conjunctura în care este principalul fac
tor de realizare a majorității necesare 
guvernării. în urma discuțiilor purtate 
la București între reprezentanții locali 
ai celor două partide, arbitrate de con
ducerea centrală, au fost stabilite prin
cipiile generale pe baza cărora va fi 
împărțită puterea în teritoriu.

Vineri se vor împărți 
posturile
de conducere

în județul Hunedoara UDMR va 
primi un număr de posturi echivalent 
proporției de reprezentare a populației 
maghiare. Cum UDMR are în județ un 
electorat de maxim patru puncte pro
centuale și sunt de împărțit 45 de di
recții deconcentrate, maghiarilor le-ar 
reveni 1.8 posturi de directori. ..Astăzi 
s-a discutat doar despre principiile gen
erale vizavi de protocoalele de colabo
rare dintre PD-L și UDMR la nivel

local. Zilele următoare ne vom întâlni 
la Deva, unde vom discuta chestiuni 
concrete legate de numirea unor oa
meni din cadrul UDMR în fruntea unor 
instituții deconcentrate hunedorene”, 
spune luliu Winkler, președintele fil
ialei județene UDMR.

Liderul PD-L Hunedoara, Tiberiu 
Iacob Ridzi, a fost și el prezent la dis
cuțiile de la București. “Ne vom întâlni 
vineri cu reprezentanți ai UDMR din 

județ și vom stabili mai multe detalii- 
legate de șefia deconcentratelor din 
județ”, a declarat Tiberiu Iacob Ridzi. 
Udemeriștii hunedoreni speră, de 
asemenea, ca un membru de-al lor să 
obțină un post de secretar de stat la 
Ministerul Economiei. Numele acestuia 
este însă deocamdată ținut secret.

Elena Matieș Iancău

Taxe mai mari, bani mai puțini 
la buget
Hunedorenii vor plăti din 
acest an impozite și taxe lo
cale mai mari cu 20 la sută.
Hotărârea este una a Gu
vernului României, iar apli
cabilitatea ei se face la nivel 
național.

în anul 2009 devenii au plătit 
taxe și impozite locale în valoare de 
aproximativ 110 milioane de lei.

st an s-ar putea să nu fie însă la 
fel de.spornic. “Anul acesta fiind 
unul de criză poate că nu vom în
casa la fel de multi bani. Oamenii se 
confruntă cu probleme financiare, 
care îi pot împiedica să își plătească 
impozitele și taxele”, spune Florin 
Oancea, viceprimar al municipiului 
Deva.

Datorii pentru 
diferite lucrări

cuantumul datoriilor pe care 
Primăria Deva le are la diferite 
firme care au contractat lucrări pen
tru municipalitate. Astfel, datoriile 
curente ale primăriei se ridică la 
suma de 170 de miliarde de lei 
vechi. “Acești bani constituie circa 
10 la sută din bugetul pe care l-am 
avut anul trecut, deci nu sunt o 
problemă. Nu vorbim de sume pe 
care nu ne permitem să le achităm”, 
explică Forin Oancea. De aseme
nea, aceste datorii nu împiedică în 
nici un fel cjerularea investițiilor pe 
care Primăria Deva și le-a propus 
pentru acest an. “Cu siguranță vom 
finaliza tot ceea ce a fost început. 
Dat fiind că este un an de criză, ne 
vom axa totuși pe investițiile care 
sunt mai importante. Vom face lu
crări ce țin de apă, canalizare, mod
ernizări de străzi. De asemenea, 
vom încerca să atragem cât mai 
multe fonduri europene”, spune vi- 
ceprimarul Devei.

Sporul bugetar adus de aceste 
taxe și impozite este anulat însă prin

Elena Matieș Iancău

La Deva 
impozitele 
se pot plăti 
prin internet

Sistemul de plată a taxelor 
și impozitelor on-line se extinde 
la nivel național. Sistemul este 
deja operațional la 41 de 
primării din țară, în sectoarele 
Bucureștiului (cu excepția sec
torului 4) și în toate reședințele 
de județ, mai puțin Craiova. 
Constanța și Iași. în prezent se 
poartă discuții pentru extinderea 
modalității de plată on-line în 
toate orașele mari din țară.

Primăria Deva a implemen
tat sistemul de plată a taxelor și 
impozitelor locale prin inter
mediul internetului încă din 
2009. Potrivit purtătorului de cu
vânt al Primăriei Deva, Camelia 
Cotoară, modalitatea de plată a 
impozitelor on-line va funcționa 
și în acest an în paralel cu plata 
în numerar la ghișeele primăriei.

Comercianții reduc prețurile • 
la produsele de sezon
De regulă, în luna ianuarie comercianții din 
Europa deschid perioada de lichidare a stocu
rilor, reducând în mod substanțial prețurile 
produselor sezoniere pe care nu au reușit să 
le vândă. Această practică s-a impus și în Ro
mânia, dar deși este reglementată strict prin 
legislație, măsura este înțeleasă și aplicată in 
bunul spirit mioritic, „după ureche”.

Reglementările legislative prevăd foarte 
clar formele și modalitățile de vânzare cu reduc
ere de preț. Reducerile sunt prevăzute pentru 
vânzările de lichidare, de soldare sau pro
moționaie. fiecare în condiții specifice. Potrivit 
legii, vânzarea de soldare este acea vânzare în
soțită sau precedată de publicitate și anunțată 
sub denumirea de "soldare / soldări / solduri" și 
care. printT-o reducere de preț, are ca efect vân
zarea accelerată a stocului de mărfuri dintr-o 
structură de vânzare cu amănuntul. în scopul 
reînnoirii sezoniere a sortimentului de mărfuri. 
Produsele care pot fi supuse soldării sunt arti
colele de îmbrăcăminte, articolele de blănărie - 
pielărie, confecțiile, tricotajele, inclusiv lenjeria, 
țesăturile, marochinăria. încălțăminte^ și arti
colele sezoniere de sport - turism, precum și alte 
produse care fac pane din categoria produselor 
sezoniere. Perioadele de soldări prevăzute de 
lege nu pot depăși 45 de zile și sunt cuprinse 
intre următoarele limite: 15 ianuarie - 15 apriiie 
inclusiv, pentru produsele de toamnă iamă și 1 
august - 31 octombrie inclusiv, pentru produsele 
de primăvară/ vară.

în realitate, comercianții au luat-o cu mult 
înaintea perioadei de soldări, vânzarea de solduri 
fiind înlocuită cu vânzări promoționaie sau 
vânzări cu reducere sub diferite forme. Practica 
reduceri de prețuri între 5 și 70 %. Este frecventă 
și perioada în care se efectuează aceste reduceri 
este variabilă. Unele societăți comerciale au în
ceput reducerile încă înainte de sărbători, iar al
tele imediat după Anul Nou. Perioada de 
reducere se încheie pentru unii la începutul, mi
jlocul, sfârșitul lunii februarie, sau aleator, iar la 
alții este limitată de mărimea stocului sau nelim
itată de vreme ce nu au afișat nici o condiție sau 
un termen final. După spusele vânzătorilor, unii 
dintre comercianți nu au hotărât încă dacă vor 
avea o perioadă de soldări, deși aceasta ar trebui 
notificată Primăriei cu cel puțin 15 zile înainte 
de începerea operațiunilor.

Pentru a nu fi trași pe sfoară,de oferte min
cinoase ar fi bine să luați seama la faptul că price 
anunț de reducere de preț exprimat în valoare 
absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil 
pentru fiecare produs sau grupă de produse iden
tice. De asemenea, orice reducere de preț trebuie 
să fie raportată la prețul de referință practicat, 
iar pe eticheta produsului trebuie să se găsească 
atât prețul vechi, cât și prețul nou rezultat din 
aplicarea reducerii. Prețul nou trebuie să fie ev
idențiat în raport cu cel vechi.

Cătălin Rișcuța

pre cum e cu putință ce și cum
Cine are pulan

Avertisment: Bârfa de față este 
interzisă milițienilor și poate fi citită 
de polițiști numai cu acordul unui co
misar șef. Textul conține cuvinte tri
viale (cum ar fi: pulan, ad-labam, 
cașchetă, polițai și onoare), cuvinte 
care dăunează grav integrității de ta- 
blagiu.

Dintr-o captură explozivă a 
polițiștilor din Orăștie, captură ce viza 
oarece produse pirotehnice, a ieșit un 
mare „fâs”.

detonează adeverințe ad-labam
în ultimele sute de ore ale anului 

trecut, echipa operativă a Inspectorat
ului Județean de Poliție Hunedoara a 
stabilit că de la Rompiro încoace, pa
tria petardelor este în zona municipiu- 
lui.Orăștie. Aici, afaceriștii care au fost 
„dezamorsați” de la focoasele fostei 
bombe cu capital de stat și-au tras, 
fiecare, câte un depozit cu muniție de 
agrement. Urmare a controalelor efec
tuate în zonă, purtătorii de cașchete au 
descoperit că numitul Vințan, cu ocu
pații dubioase și antecedente piloase la

5
Consiliul Județean, a dbținut și comer
cializat produse pirotehnice din clasa 
de mare risc, fără să dețină autorizație 
și alte acte adiționale. Oamenii cu 
pulan au întocmit pe numele Vințanu- 
lui un dosar de preumblare penală. La 
întoarcerea din misiune polițaii au fost 
chemați Ia raport de un comisar șef 
care i-a înștiințat că artificierului 
Vințan i s-a confecționat - ad-labam - 
o autorizație de pirotehnist și că 
dosarul intră sub incidența unor relații 
sus-puse. în cauză, polițiștii cinstiți 

care au instru
mentat cauză au 
rămas cu buza 
umflată din 
culpă.

PS. Cuvân
tul „onoare”, 
anunțat în aver
tisment, a sărit din schema textului pe 
motiv de incompatibilitate cu subiectul 
și subiecții Ne cerem scuze față de ci
titorii fără epoleți

P.P.S. Știți de ce iau polițiștii 
leafă? Pentru că prostia se plătește.

Al dvs Gogu



„în general, anunțuri de mică publicitate prin care presupuși colecționari achiziționează
mașini de cusut vechi sau alte obiecte de colecție aparținând unor mărci celebre constituie
un mod de operare utilizat frecvent în cazul infracțiunilor de înșelăciune, ” B dan Nitu
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surprinși 
de proprietar

Administratorul unei societăți 
comerciale situată pe Strada De
pozitelor în Deva a surprins în inc
inta depozitului care aparține firmei, 
mai multe persoane care încercau să 
fure materiale feroase. Incidentul s- 
a petrecut sâmbătă, în jurul orei 8:21. 
La vederea proprietarului, hoții au 
rupt-o la fugă, abandonând pe terenul 
viran din apropiere căruța, care 
urmau să fie folosită pentru a trans
porta fierul vechi. în urma sesizării, 
polițiștii au început cercetările în 
acest caz. Ei au aflat că atelajul îi 
aparține lui Florin L, de 19 ani, lo
calnic din comuna Hărău. Fierul 
vechi în valoare de 3.000 de lei, i-a 
fost restituit proprietarului. Polițiștii 
efectuează cercetări pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat. '

Prinși încercând 
să spargă o pivniță

Doi adolescenți în vârstă de 17 
ani au fost prinși în flagrant în timp, 
ce încercau să fure dintr-un beci mai 
multe produse alimentare. Tinerii au 
fost surprinși de o patrulă mi’xtă 
poliție-jandarmerie imediat după ce 
au tăiat grilajul metalic al unei 
pivnițe dintr-un bloc situat pe Strada 
Vânătorilor, din municipiul Brad. Ei 
sunt cercetați în stare de libertate 
pentru comiterea infracțiunii de furt 
calificat. ,

Un bărbat din 
Petrila a fost prins• 
beat la volan

Un bărbat în vârstă de 34 de ani 
a fost prins de polițiștii din Petrila în 
timp ce conducea un autoturism 
având o alcoolemie de 1,09 mg/1 al
cool pur în aerul respirat. Florin B. a 
fost surprins de polițiști pe Strada 
Dobroești, din Petrila. Conducătorul 
auto a fost dus la Spitalul de Urgență 
Petroșani, unde i s-a recoltat o probă 
biologică de sânge pentru a se stabili 
cu exactitate gradul alcoolemiei. 
Polițiștii i-au suspendat lui Florin B, 
dreptul de a conduce, primind în 
schimb o dovadă înlocuitoare a per
misului de conducere fără drept de 
circulație a autovehiculelor pe dru
murile publice. Polițiștii fac cercetări 
pentru comiterea infracțiunii de con
ducere a unui autovehicul pe dru
murile publice având o îmbibație 
alcoolică peste limita legală.

Accidentat ușor • 
din cauza vitezei

O femeie în vârstă de 34 de ani 
din Petrila a fost rănită ușor, în urma 
unui accident care a avut loc du
minică, pe Strada 8 Martie, din local
itate. Echipa operativă a stabilit că 
Rahela F., de 34 de ani, din Petrila, 
nu a adaptat viteza la carosabil umed 
și a derapat, lovind alte două autotur
isme parcate. în urma impactului 
conducătoarea auto a fost rănită ușor 
și nu a rămas internată în spital.

Maria Bulz

d’n bancurile despre balamuc
Ionel Cozac, șeful Centrului de 
îngrijire și Asistență de la Pă
clișa, a fost implicat într-o farsă 
în care și-a demonstrat incompe
tența și educația precară, însă 
șefii acestuia nu găsesc niciun 
motiv de îngrijorare. Din farsă re
iese că Ionel Cozac habar nu are 
cetar trebui făcut în cazul în care 
instituția pe care o conduce ar lua 
foc și nu poate face diferența 
între un plan de evacuare în caz 
de urgență și „ejacularea în caz 
de incendiu .

Hunedoara să aibă la cunoștință și să 
aprobe acțiunea. Directorul Centrului de 
îngrijire și Asistență de la Păclișa afirmă 
stânjenit că nu a mai făcut „ejaculări” 
până în prezent și că nu știe exact ce 
prevede această procedură și solicită date 
clare. Farsorul îi explică procedeul „stim
ulării” unui incendiu. Ideea este că în 
final toată lumea, inclusiv domnul direc
tor, va fi „ejaculată”.

„Așa suntem 
toți angajații de aici”

în urmă cu șapte luni a fost postat pe 
un site românesc pentru upload nelimitat 
și vizionare video o înregistrare a unei 
convorbiri telefonice între directorul Cen
trului de îngrijire și Asistență de la Pă- 
clișa și un farsor. Din convorbire reiese 
lipsa de cultură și incompetența directoru
lui de Centru. Sunat de către farsor în 
legătură cu- existența unui plan de „eja
culare” în caz de incendiu, directorul 
Ionel Cozac s-a arătat dispus să accepte 
„ejacularea”, cu condiția ca DGASPC

Conducerea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
are o atitudine înțelegătoare, considerând 
că după astfel de farse nu poate fi jude-

Svetlana Mihuleț

O femeie a luat țeapă prin metoda 
mașinii de cusut Singer”95

O femeie din Reșița, județul 
Caraș-Severin, a fost jecmă
nită de 15.000 de lei, după ce
lebra metodă a „mașinii.de 
cusut Singer”. înșelăciunea a 
avut loc în apropierea stației 
CFR din Orăștie.

Victima înșelăciunii, Gabriela G., 
de 37 de ani, a reclamat incidentul la 
Poliția Municipiului Orăștie. Femeia 
susține că nu îl cunoștea pe bărbat. Ea 
a mai declarat că, în urma unui anunț de 
mică publicitate dintr-un ziar local din 
județul Caraș-Severin, a purtat mai 
multe convorbiri telefonice cu respec
tivul bărbat cu privire la cumpărarea 
unei mașini de cusut vechi care să aibă 
o serie pereche cu cea pe care aceasta o 
deține. Cele două mașini de cusut cu 
serii pereche urmau să fie vândute de 
femeie unui colecționar pentru o sumă 
foarte mare de bani.

S-a întors să facă 
reclamație la poliție

în urma discuțiilor purtate, cei doi 
au stabilit să se întâlnească în 
apropierea- stației C.F.R. din Orăștie, 
unde bărbatul urma să primească suma

• 
de 15.000 lei în schimbul mașinii de 
cusut. întrucât mașinile de cusut erau 
diferite ca mărime, individul i-a cerut 
Gabrielei G. suma de bani, spunându-i 
că perechea mașinii de cusut de care are 
nevoie pentru a o vinde colecționarului 
străin se află în posesia unei cunoștințe 
ale sale, din municipiul Cluj, care 
locuiește pe Str. Mihai Viteazu, nr. 124. 
Credulă, femeia i-a dat banii. După 
încheierea „tranzacției”. Gabriela G. a 
plecat în localitatea Cluj, unde a con
statat că adresa indicată nu există, iar 
telefoanele bărbatului căruia îi dăduse 
suma de 15.000 lei erau închise. Real
izând că a fost înșelată, femeia s-a în
tors la Orăștie în jurul orelor 19:00, 
pentru a depune plângere la poliție.. 
Polițiștii Biroului de Investigații Crim
inale Orăștie au întocmit dosar penal și 
efectuează ce'rcetări pentru a identifi
carea autorului și a recuperării prejudi- • 
ciului. „în general, anunțuri de mică 
publicitate prin care presupuși 
colecționari achiziționează mașini de 
cusut vechi sau alte obiecte de colecție 
aparținând unor mărci celebre consti
tuie un mod de operare utilizat frecvent 
în cazul infracțiuni lo.r de înșelăciune”, 
a declarat subinspectorul Bogdan Nițu, 
purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara.

Maria Bulz

cată competența pro
fesională a unui om 
și nici pregătirea 
acestuia.

„Am vorbit cu 
doamna director. Noi 
nu am avut nicio 
problemă cu domnul 
Cozac vis-a-vis de 
înregistrarea aceasta 
care a apărut în iunie: 
Am ascultat încă 
odată înregistrarea 
telefonică. Domnul 
care a făcut farsa, 
căci este o farsă într- 
adevăr, repetă cuvân
tul respectiv. Cozac 
nu a repetat cuvântul 
acesta („ejaculare”, 
n.red.j. E foarte posi
bil să nu fi înțeles. Noi nu am făcut niciun 
caz din asta și nici scandal pentru că este 
foarte multă responsabilitate să fi șef de 
centru (?!). O farsă făcută la telefon are și 
nu are relevanță. A fost ales prin legislația 
în vigoare, prin examen, concurs pe post. 
Așa suntem toți angajații de aici. Astea au 
fost criteriile de angajare. Înregistrarea 
este de multă vreme. Nu are ce să fie se
sizat, este o farsă. Nu poți săjudeci un om 
pe faptul că vorbește la telefon și compe-

Ionel Cozac

tențele sale profesionale să le judeci prin 
faptul că vorbește la telefon. Posibil să nu 
fi înțeles ce i-a spus respectivul. Poa,. o 
fi înțeles dar nu i-a zis nimic celui cu care 
a vorbit, l-a lăsat în pace că poate nu știe 
ce vorbește. Nu l-a contrazis. Eu nu ' 
să știu ce a avut omul în cap”, a deci, 
Svetlana Mihuleț, purtător de cuvânt al 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului.

Irina Năstase

Ejacularea lui Cozac
Un fals inspector PSI sună la 

Centru și îl informează pe directorul 
Ionel Cozac despre nevoia de a sim
ula o „ejaculare” rapidă în caz de in
cendiu.

Ionel Cozac: Trebuie să văd la 
Direcție. Eu nu pot să fac de capul 
meu...

Farsor: Păi nu! Prin Direcție, 
bineînțeles, că eu am vorbit și la Di
recție, eu v-am spus, ar trebui un 
pa Her ca să ejaculăm și bolnavi și... 
Sau dacă nu acolo unde sunteți dum
neavoastră cadrele. Vă ejaculăm pe 
dumneavostră. ‘

IC: Aia e altceva. Dar atunci 
vorbim și cu Direcția.

F: Da. Da ’dumneavoastră aveți 
un plan de ejaculare?

IC: Nu știu dacă-1 avem. Nu 
cred.. Nu știu... Să mă uit pe aici... 
Nu am mai făcut niciodată de-astea...

F: Dar n-ați mai făcut niciodată 
ejaculări din astea?

IC: Eu n-am făcut... N-am 
prins.

F: Nici controale din astea?
IC: Controale am avut dar nu...
F: Și va ejaculat cineva sau...??
IC: Nu.
F: Mai spuneți-mi o dată, cu 

cine am vorbit?

IC: Șeful de Centru.
F: Numele. Cum vă numiți?
IC: Cozac Ionel.
F: Bine. Atunci vă sunt pe săp

tămâna viitoare. Bine?
IC: Da. Așa-i mai bine și vorbim 

și cu Direcția și vedem să găsim o’ 
posibilitate s-o rezolvăm așa onorabil.

F: Bine, dar să pregătiți q secție 
sau un birou să vă ejaculăm.

IC: Nu știu ce prevede... Atunci 
când vorbim la telefon îmi spuneți 
date clare.

F: Domnul Cozac ați spus?
IC: Da.
F: Deci planul este în felul ur

mător. Noi o să venim cu mașini, cu 
furtune, să întindem niște furtune... 
Așa mai departe... Ca și cum am 
stimula un incendiu. Și trebuie să vă 
ejaculăm pe dumneavoastră afară.

IC: Găsiți la birou toate ce vă 
trebuie.

F: Deci vă putem ejacula lin
iștit?

IC: Da, da. A intrat celularu, 1- 
am avut oprit.

F: Bun, deci dacă vă putem 
ejacula atunci venim săptămăn'a vi
itoare.

»IC: Da, da.
F: Sănătate!
IC: Bine, salut. 1

Jandarmii au dat amenzi>pentru a-i liniști 
pe cei care nu respectă legea

Jandarmii montani din stațiunea Parâng au fost nevoiți să aplice ntai 
multe sancțiuniiunof persoane care au ignorat sau au refuzat să se supună 
legii. Un exemplu în acest sens este cazul unui barbat în vârstă de 40 de ani, 
care s-a aventurat cu sania pe pârtia de schi. în ciuda faptului că a fost aver-, 
tizatde către jandarmii montant că fapta sa este ilegală, Marcel P. a refuzat 
să părăsească'pârtia. Jandarmii montani l-au sancționat cu amendă contra
vențională în valoare de 50 lei. De asemenea, jandarmii au fost nevoiți să in
tervină pentru a aplana o altercație între doi tineri din municipiul petroșani. 
Cei doi s-au îmbrâncit și s-au jignit reciproc. Ei au fost sancționați de jan
darmi cu amenzi în valoare totală de 400 lei.

Maria Bulz
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Act de magie legicală, blestemul crea în trecut un context terifiant, reprezentând 
o cumplita pedeapsă. La sfârșitul secolului al X/X-lea, blestemul este documentat 
și între practicile elitei intelectuale, chiar în mediul greco-catolic.
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Scurtă istorie a blestemului
• ■

Primul blestemul se regăsește 
în sancțiunea divină-împotriva 
lui Cain. Izvorât din obida 
celui care trudește, manifes
tare a unei stări de spirit la
tente, blestemul devine o 
obișnuință din partea unei po
pulații necăjite. Este arma spi
rituală care a înlesnit 
supraviețuirea atunci când re
zistența pasivă nu mai era po
sibilă. Blestemul a dat omului 
un sentiment de echilibru, cul
tivând încrederea în pedeapsa 
divină care face dreptate și 
oferindu-i puterea de a dăinui 
în ciuda tuturor vicisitudinilor 
existențiale.

De la păgânitate 
la creștinism

documentat încă din antichitate, 
blestemul va pătrunde în sfera creștin
ismului odată cu cortegiul de superstiții 
acceptat de Biserică în procesul de con
stituire a dogmei creștine. Astfel, nu
mele zeilor păgâni au fost înlocuite cu 
cele de sfinți, profeți și martiri, pan
teonul elenic a fost înlocuit cu cel 
ebraic, iar serbările vechilor divinități 
s-au transformat în cultul sfinților. 
Efortul oficial pentru combaterea prac
ticilor păgâne a fost ineficient, căci în 
viața privată vechile superstiții înflo
reau, ceea ce era combătut de Biserică 
drept contrar dogmelor găsindu-și 
ret7’ puț ;n magie, vrăjitorie și astrolo
gie; In religia populară diferențele din
tre sacru și profan erau anihilate prin 
apelul la simbolurile creștine.

<
Primele blesteme 
creștine apărau 
mormintele

Unul dintre primele blesteme 
„creștine” este cunoscut încă de la 
sfârșitul secolului IV, inscripționat pe o 
piatră de mormânt: „Să aibă un sfârșit 
rău, să stea neîngropat, să nu mai învie, 
să aibă parte cu Iuda, dacă cineva va 
strica acest mormânt. Să fie blestemat 
de Domnul Dumnezeu atotputernicul și 
de cei 318 părinți de Dumnezeu purtă
tori și să fie moștenitorul blestemului 
lui Iuda trădătorul. Să aibă parte cu 
Core, Datan și Abiron, cu Iuda și cu 
Pi lat, cu Anania și cu Safira, cu Neron 
șL^ciu, cu Irod, Iulian, Valerian și cu 
Simon Magu”.
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Afurisenia 
la ortodocși

Pătruns din Bizanț, „prototipul” 
creștin al afuriseniei și-a găsit refugiul 
oficial în dreptul canonic, fiind folosit 
în scop moral și bisericesc. Cancelariile 
domnești îl utilizează ca mod de im
punere a voinței voievodului. Combătut 
în principiu de Biserică, blestemul era 
practicat în fapt prin „cartea de 
blestem”. Iată ce conținea o „carte de 
blestem” pe la 1709: „Iar cine s-ar ispiti 
să strice și ar vrea să clătească ori mult 
ori puțin această tocmeală și întăritura 
sfintei Episcopii ori după alte vreami 
ori domn ori dintru Arhierei ori din 
boeari sau și carele ar sfătui spre stri
care, unii ca aceia să fie trecleți și 
blăstămați de Tatăl, de Fiul și de Sfântul 
Duh și de Maica Precista și de 4 
evangheliști și să fie legați și afurisiți 
de 318 părinți din cetatea Niceii și de 
tusșepte săboară a toată lumea și de 
smerenia noastră Arhiereilor care ni-am 
numit mai sus și ni-am iscălit mai jos. 
Parte să aibă cu Iuda și cu trecletul 
Ariia, iară în viața lui să dobândească 
cutremurul lui Cain și sugrumaria Iudei 
vânzătorul de Hristos și îngerul lui 
Dumnezeu să-l gonească în toate zilele 
viaței lui și tot prilejul lui să arză în foc. 
Iară după moartea lui să moștenească 
focul cel nestins și viermii cei 
neadormiți în veacinică muncă. 
Amin!”.

Prima anatemă 
de la Deva

Odată cu apariția cărților manu
scrise și apoi tipărite, acestea erau do
nate bisericilor, fiind protejate de 
înstrăinare prin blesteme scrise pe filele 
lor. Iată un exemplu de la Deva: „Acest 
Apostol (carte religioasă n. red.) l-au 
cumpărat popa Pătru din Deva cu banii 
cari au dat Măriia Sa Gheorghe Can- 
tacuzino pomană la besereca Devei, 
fiind ctitor Măria Sa și neamul său, ca 
să să pomenească neamul său la aciastă 
Sfântă beserecă, iară cine ar îndrăzni a 
o lua să fie anateme de 318 părinți 
sfinți. 1721, fevruarie, 2 zile”.

Arie, episcopul 
blestemat

Cel mai des pomeniți în afurisenii 
sunt cei 318 episcopi care au participat 
la Conciliul ecumenic de la Niceea din 
anul 325, „soborul între carele s-au afu
risit Arie necredinciosul”. Arie a fost

unul dintre episcopi care datorită opini
ilor sale a intrat în conflict cu ceilalți 
clerici din adunare și a fost anatemat. 
El a murit la Constantinopol în anul 
336, iar moartea sa violentă a fost 
provocată de regurgitarea organelor in
terne, considerată rezultat al afuriseniei 
pronunțată la soborul de la Niceea.

Cel mai complet 
blestem

•

. Sursele de inspirație ale blestemu
lui sunt multiple, de la Vechiul Testa
ment la cărți neacceptate de biserică. 
Intr-unui dintre cele mai complete 
blesteme este etalată toată varietatea de 
sancțiuni: „Acela să fie blăstămat de 
Dumnezeu și de Maica Precista și de 
Sf. Apostoli și de Sf. părinți cei din 
Nicheia și de ceilalți Sf. părinți a 7 
soboară mari a toată lumea și de ceata 
drepților, despărțit și înstrăinat de tot 
binele veșnic, ca Sodoma și Gomora, 
afurisit, trecleat, procleat, anatemat. 
Fierul ruginește, piatra mucezește, lem
nul putrezește, iar trupul aceluia să nu 
putrezească, ci să fie legat întru păcatul 
lui și să fie partea lui cu luda, vânzăto- 
riul lui Hristos și cu Arie, hulitorul lui 
Hristos și cu toți ereticii care-s fii pier- 
imei, care își vor lua partea lor, paharul 
mâniei lui Dumnezău, cum scrie 
Psalmita”.

Viața de pe pământ 
și viața de după 
moarte

Blestemul are două componente, 
una spirituală și una fizică. Compo

nenta spirituală vizează despărțirea de 
Divinitate, prin care celui sancționat 
prin blestem i se retrage șansa îndum- 
nezeirii ca finalitate a credinței creștine. 
Astfel, se spune „să n-aibă parte cu 
Hristos, să fie la un loc cu Iuda, în iadu 
să se muncească și de acolo să nu mai 
iasă”. Afurisenia vizează atât viața 
pământească, cât și pe cea de după 
moarte: „Dumnezeu să-i risipească aici 
trupul, iar în viața viitoare sufletul lui!”. 
Iar toți cei din jur sunt avertizați: „O, 
vai frate, teme-te și te cutremură să fii 
cumu-i scris, căci ce veți lega pe 
pământu, legat va fi și în ceru”.

Blesteme „glumețe”

Componenta fizică este exprimată 
cel mai frecvent prin „să i se verse 
măruntaiele pe fața pământului ca lui 
Arie”, sancțiune ce reprezintă pedeapsa 
exemplară și vizibilă a celui blestemat. 
Uneori, acestă componentă este com
pletată cu sintagme care vizează starea 
de sănătate sau situația generală a indi
vidului „Să fie afurisit să-1 apuce ur- 

dinișu și tusa cea sacă, ca să nu-i mai 
treacă” sau „să n-aibă nici un ceas fără 
necaz, nici un prânz fără plâns, și când 
îi va fi mai bine să zică vai de mine”. 
Uneori imprecațiile capătă aspecte ilare 
precum „Să fie blăstămat, să-i fie capul 
de piatră și piatra de câp” sau „Să fie 
afurisit, să-și poarte caru cu ogaru și 
căruța cu mâța”.

Dezlegarea 
de afurisenie

Sfărâmarea magiei lexicale a 
blestemului este foarte grea și este 
pomenită doar în câteva cazuri. Sal
varea poate veni doar în câteva moduri, 
fie prin îndreptarea răului făcut, fie prin 
pomeni și pelerinaje: „Să nu-1 rabde 
Domnul Dumnezeu în toată viața lui, 
nici să vază moartea, până nu va umbla 
tot pedestru pe la toate locurile acelea 
pe unde s-au făcut săboarele sfinte, apoi 
să fie ertat și de mine și de Dumnezeu. 
Amin!”.

Și intelectualii 
blestemau

Act de magie legicală, blestemul 
crea în trecut un context terifiant, 
reprezentând o cumplită pedeapsă. La 
sfârșitul secolului al XIX-lea, blestemul 
este documentat și între practicile elitei 
intelectuale, chiar în mediul greco- 
catolic. Dovada este însemnarea lui 
Timotei Cipariu: „Am donatu această 
Sf. Liturghie Sf. beserecei gr. cat. dein 
Pănade (jud. Alba n. red.) sub legătura 
ca nimene să nu cuteze a o înstrăina de 
la acea beserecă sub blestem. Blasiu 
(Blaj, n. red.), 21 febr. 1872”.

Eficiența anatemei

Blestemul n-a avut efect întot
deauna, dar dovada că uneori și-a atins 
scopul este tot însemnarea de pe o carte 
veche: „Cartea a fost rătăcită pe la 
Bârdea Toma, apoi la Oara Ilie care 
simțindu-se aproape de moarte și 
aducându-și aminte de blestemul de pe 
pagina anterioară a dus-o și a dat iar 
bisericii, la 9 martie 1934”.

Cătălin Rișcuța
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Angelina Jolie eclipsează produsele casei 
de modă a cărei imagine era
Angelina Jolie nu va mai fi im
aginea unui brand de vesti
mentație de lux, după ce 
directorii casei de modă au ho
tărât că actrița pune într-un 
con de umbră produsele pe 
care ar trebui să le promoveze.

Actrița a fost imaginea casei de 
modă St. John din 2005, înlocuind- 
o pe Gisele Bundchen, și a fost am

basadoarea brandului în toate cam
paniile publicitare derulate de 
atunci.

Directorii casei de modă au 
anunțat însă că nu vor continua co
laborarea cu Angelina Jolie pentru 
că aceasta ar acapara brandul prin 
prezență, eclipsând produsele pe 
care le promovează.

"Vrem să ne distanțăm de 
celebrități și frumuseți blonde și să 
ne diversificăm paleta. Vrem ca ast

fel să ne demonstrăm modernismul 
și faptul că evoluăm o dată cu tre
cerea timpului", a spus McMahon, 
directorul casei de modă.

Anterior, Kelly Gray, fiica 
fondatorilor casei de modă, Robert 
și Marie Gray, a reprezentat compa
nia în demersurile comerciale.

în locul Angelinei Jolie, a fost 
aleasă să promoveze noua colecție 
de primăvară Karen Elson.

Prințesa Lia a născut un băietei care se va numi 
Carol Ferdinand al României
Prințesa Lia, soția Prințului Paul al Ro- 
mc^iei, în vârstă de 58 de ani, a născut 
i. jăiețel, prin operație cezariană, care a 
primit numele de Carol Ferdinand al Ro
mâniei, luni dimineață, la Maternitatea 
"Regina Maria" din Capitală. Anunțul a 

t făcut într-o conferință de presă, de 
purtătoarea de cuvânt a Prințului Paul al 
României, Carmen Ștefan.

Aceasta a anunțat că fiul celor doi a 
primit hota 10 la naștere, copilul având 
greutatea de 2.200 de grame. Atât copilul, 
cât și mama se simt bine și se află sub în
grijirea medicilor de la maternitate. De 
asemenea, ea a mai anunțat că fiul Prințului 
Paul și al Prințesei Lia va fi botezat în reli
gia ortodoxă și va fi crescut în România.

"Eu și soția mea ne doream de foarte mult 
timp un copil", declară Prințul Paul într-un 
comunicat, adăugând că el și Prințesa Lia 
sunt fericiți să poată împărtăși un moment 
atât de important cu toți românii. "Este, de 
asemenea, un moment de împlinire și da
torită faptului că fiul nostru s-a născut în 
România, așa cum ne-am dorit. Nașterea fi

ului nostru este un motiv în plus să reafirm 
datoria mea de onoare față de strămoșii 
noștri și față de generările care vor veni, 
pentru ca acesta să cunoască mai bine și să 
înțeleagă istoria poporului român, pe care îl 
iubim atât de mult", a declarat Prințul Paul. 
Paul-Phillippe Hohenzollem, în vârstă de 61 
de ani, s-a născut la Paris și este fiul lui 
Mircea Grigore Cardl Lambrjno (cunoscut 
drept Mircea Grigore Carol Hohenzollem, 
1920 - 2006), fiul nelegitim al prințului 
Carol al României. Mama lui Paul este He
lene Nagavitzine, prima soție a lui Mircea 
Grigore Carol. Prințul Paul și Prințesa Lia 
s-au cunoscut la Londra, la o gală UNICEF, 
prințesa fiind o militantă înfocată pentru 
drepturilor copiilor. Cei doi nu mai au alți 
copii.

Lui Miley Cyrus toate
1 merg ca pe roate
Deși s-a anunțat că „Hannah 
Montana” va avea finalul în 

11, Miley Cyrus are motive 
să fie fericită. Nu este în peri
col să dispară din actualitate 
odată cu finalul serialului 
Piesele ei se află pe primele lo
curi în topurile din multe țări, 
iar vedeta o duce bine și cu 
viața sentimentală.

Starul în vârstă de 17 ani a confir
mat oficial că trăiește o poveste de

dragoste cu ac
torul Liam 
Hemsworth. 
Dar, deocam
dată, își găsește 
timp și pentru 
micile plăceri 
ale oricărei 
femei. Miley a 
fost surprinsă 
de paparazzi în 
West Holly
wood, petrecându-și o zi de sâmbătă re
laxată. Cumpărături, o cafea cu 
prietenii - toate au contribuit la încăr

carea bateriilor tinerei dive. Ce va fi 
mai departe, vom vedea. Acum, Miley 
se bucură de viață.

---- - —
Moulin Rouge e „Cel mai bun film 
al deceniului"

Charlie Chaplin va deveni 
personaj animat

Charlie Chaplin va de
veni personaj animat într-un 
serial indiano-francez, pro
ducția fiind inspirată din scurt- 
metrajele umoristice realizate 
de celebrul comediant. Proiec
tul, care are un buget de 11,5 
milioane de dolari, este o co
producție a DQ Entertainment, 
trustul francez Method Anima
tion și MK2.

Serialul animat va 
cuprinde 104 episoade, fiecare 
cu o durată de șase minute, și 
va fi inspirat din cele 70 de 
scurtmetraje umoristice real
izate de Chaplin, dar va 
cuprinde și conținut original.

Tapaas Chakravarti, președinte DQ, a spus că proiectul, pentru care 
firmele au primit aprobare de la deținătorii drepturilor de autor pentru opera 
lui Chaplin, va fi "mai reușit decât Mr Bean". "Mr. Bean a încântat telespec
tatorii câțiva ani la rând... Este clar că dacă vrei să miști oamenii nu trebuie 
să vorbești neapărat, iar filmele mute pot funcționa. Chaplin a demonstrat din 
plin acest lucru", a afirmat Tapaas Chakravarti. "Suntem convinși că trebuie 
să-1 readucem pe Chaplin în secolul 21, în sufletul copiilor noștri", a mai spus 
președinte DQ.

Scunmetrajele animate - care au ca public țintă copiii de peste șase ani 
- vor fi ecranizate anul viitor, a explicat Chakravarti.

Maynulți radiodifuzori din Franța, Germania, Marea Britanie, Peninsula 
Scandinavă. India și Australia s-au arătat interesați de difuzarea producției. 
Astfel. ■■ eniturile estimate se ridică la aproximativ 45 de milioane de dolari.

Charles I Charlie) Spencer Chaplin, actor și regizor englez, s-a născut la 
Londra, in Marea Britanie, la data de 16 aprilie 1889. Este considerat unul 
dintre cele mai mari staruri de cinema din secolul XX. Cele mai renumite 
filme ale sale sunt "City Lights/ Luminile orașului", "Modem Times/ Timpuri 
noi" și "The Great Dictator/ Dictatorul". Chaplin s-a stins din viață la 25 de
cembrie 19'". în localitatea Vevey din Elveția.

Indiferent ce spun criticii de filme, 
până la urmă contează mai mult părerea 
publicului. Drept pentru care, fanii au 
fost cei care au decis care este cea mai 
bună producție a ultimilor zece ani. 
„Moulin Rouge!” a fost numit astfel 
„Cel mai bun film al deceniului”. Muz
icalul lui Baz Luhrmann, care a câștigat 
două premii Oscar și îi are protagoniști 
pe Ewan McGregor și Nicole Kidman, 
a fost votat de către 150.000 de cinefili.

Locul doi a revenit producției 
„The Dark Knight”, în timp ce parodia 
cu zombie „Shaun of the Dead” a reușit 
să Urce pe trei. •

Helen Cowley, editor al companiei 
de închirieri DVD, „LoveFilm” - cea 
care a realizat sondajul - a declarat: 
„Moulin Rouge! Faptul că a ocupat

locul întâi în topul celor mai bune filme 
ale deceniului arată că o poveste de 
dragoste solidă, cinematografia origi
nală și un soundtrack creativ pot rezista 
testului timpului”.

• Iată Top 20 filmele 
deceniului potrivit 
LoveFilm:

1. Moulin Rouge! (2001) ■
2. The Dark Knight (2008)
3. Shaun of the Dead (2004)
4. The Lord of the Rings: Fellow

ship of the Ring (2001)
5. Gladiator (2000)
6. The Lord of the Rings: Return 

of the King (2003)
7. Pan's Labyrinth (2006)

8. Pirates of the Caribbean (2003)
9. Donnie Darko (2001)
10. WALL-E (2008)
11. Kill Bill Parts 1 and 2 (2003 

and 2004)
12. Casino Royale (2006)
13. Shrek (2001)
14. The Bourne Ultimatum (2007)
15. Slumdog Millionaire (2009)
16. Batman Begins (2005)
17. Memento (2000)
18. Amelie (2001)
19. Sin City (2005)
20. Finding Nemo (2003)

S-a inventat telefonul mobil alimentat
cu Coca-Cola

Designerul chinez Daizi Zheng 
a creat un concept de telefon mobil 
care ar putea fi alimentat cu băuturi 
răcoritoare. Telefonul ar urma să 
funcționeze pe baza unor baterii care 
folosesc enzime pentru a genera elec
tricitate din carbohidrați. "Mi-am dat 
seama că bateriile obișnuite de tele
fon sunt scumpe, consumă resurse 
importante atunci când sunt fabricate 
și reprezintă o problemă la reciclare, 
fiind dăunătoare mediului", declară 
Zheng. "Telefonul folosește o bio-ba- 
terie în locul bateriilor tradiționale 
care poluează. O astfel de baterie are 
nevoie doar de o doză de băutură ră
coritoare, urmând a genera apă și ox
igen în clipa în care se descarcă", mai 
spune designerul.

Bio-bateriile rezistă încărcate de 
trei sau patru ori mai mult decât ba
teriile convenționale pe bază de litiu 
și sunt totodată complet biodegrad- 
abile.



Creșterea continuă a șomajului în următoarele luni, prognozată de toți specialiști,
nu va fi cauzată doar de restructurarea sectorului bugetar. Prin urmare,
nici sectorul privat nu va rămâne măi prejos.
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S-au deschis noi centre de vaccinare A/H1N1

Peste o sută de persoane aș
teaptă la coadă în Pasajul Uni
versității să se vaccineze 
împotriva gripei A/H1N1, cen
tre de vaccinare fiind deschise, 
de luni, și la cele 18 spitale ad
ministrate de Primăria Capita
lei, precum și la Institutul 
Cantacuzino și Institutul de 
Sănătate Publică.

Oamenii au venit încă de la 
primele ore ale dimineții la centrul de
schis de municipalitate în Pasajul Uni
versității, așteptând la coadă pentru a se 
vaccina. Aceștia sunt deja înregistrați, 
urmând ca vaccinarea să înceapă la ora 
11.00, așa cum a anunțat municipali
tatea.

De luni, populația se poate vac
cina și la centrele deschise în toate cele 
18 spitale aflate în administrarea mu
nicipalității:

* Spitalul "Sfânta Maria",
* Spitalul de Obstetrică și Gine

cologie Filantropia,
* Spitalul Universitar de Stom

atologie "Dan Theodorescu",
* Spitalul de Nefrologie "Carol 

Davila",
* Spitalul Colentina,
* Spitalul "I. Cantacuzino",
* Spitalul de Ortopedie Foișor,
* Centrul de Boli Rematismale 

"Ion Stoia",
* Spitalul de Pneumoftiziologie 

"Sfântul Ștefan",
* Spitalul Caritas,
* Spitalul "Nicolae Malaxa",

' * Spitalul de Copii "Victor Go-
moiu",

* Spitalul de Boli Infecțioase și 
Tropicale "Victor Babeș”,

* Spitalul Colțea,
* Spitalul de Bolnavi Cronici și 

Geriatrie "Sfântul Luca",
* Spitalul de Boli Dermato- 

Venerice "Scarlat Longhin",
* Spitalul "Th. Burghele",
* Spitalul de Obstetrică și Gine

cologie "Panait Sârbu".
De asemenea, tot de ieri 

funcționează centre și la Institutul Can
tacuzino, care va fi deschis între orele 
11 și 19, precum și Institutul de Sănă
tate Publică, între orele 13 și 19. Vac
cinarea populației continuă și la 
Institutul "Matei Balș”.

Directorul Administrației Spi
talelor și Servicii Medicale (ASSM) 
București, Marius Savu, declara, în 
urmă cu o zi, că în primul rând popu
lația trebuie să meargă la medicul de

familie, apoi la centrele din cele 18 spi
tale și a recomandat bucureștenilor ca 
centrul de vaccinare de la Universitate 
să fie folosit doar în ultimă instanță. 
„Ne așteptăm ca la centrul din Pasajul 
Universității să fie vaccinate extrem de 
puține persoane, pentru că nu acela tre
buie să fie locul unde cetățenii se vor 

vaccina", spunea Marius Savu.
Aproximativ 11.000 de persoane 

s-au vaccinat, sâmbătă și duminică, în 
Capitală, la centrele de la Institutul 
"Matei Balș", Spitalul de Oftalmologie, 
Spitalul Colentina și Institutul Fundeni.

Deținătorii contractelor 
de drepturi de autor
nu sunt obligați la asigurări sociale

ORata abandonului școlar 
s-a triplat în România

Plata asigurărilor sociale nu 
va fi obligatorie pentru deți
nătorii contractelor de drep
turi de autor care au și carte 
de muncă, a declarat pentru 
ministrul Muncii'Mihai Șei
tan. După ce vineri anun
țase că este posibil să se 
ridice excepția de la plata 
CAS-ului în cazul contracte
lor privind drepturile de 
autor, șeful de la Muncă 
face acum un pas înapoi

Rata șomajului e în creștere
în următoarele luni
Românii rămân cu securea 
concedierii deasupra capului 
încă nouă luni Acesta este 
pronosticul celor mai multe 
din companiile de resurse 
umane de pe piață, pornind de 
la previziunile de angajare 
anunțate de companiile autoh
tone. Creșterea continuă a șo
majului în următoarele luni, 
prognozată de toți specialiști, 
nu va fi cauzată doar de res
tructurarea sectorului bugetar. 
Prin urmare, nici sectoful pri
vat nu va rămâne mai prejos.

Până atunci, ne putem aștepta la ce 
e mai rău, pentru că firmele pre
conizează că, din perspectiva șomaju
lui, primele luni ale anului vor fi mult 
mai negre decât ultimele ale anului tre
cut. "Acesțea sunt, de obicei, luni de re
laxare economică, cele mai multe

companii reducându-și activitatea în 
perioada ianuarie - martie", spune 
Monica Dona, Human Capital Consult
ant în cadrul unuia dintre liderii pieței 
de resurse umane, Lugera. Domeniile 
cele mai lovite vor fi tot cele 
"tradiționale": construcțiile și industria 
auto, sectorul agricol și industria 
ușoară. La riscuri sunt expuse și băncile 
și companiile de consultanță, mai spune 
Mădălina Bălan, managing partner al

Mihai Șeitan susți-- 2 că "unii s- 
au inflamat în necunoștință de 
cauză" și că, de fapt nu era vorba 
decât despre o idee ce urmează să 
fie analizată la nivelul ministerelor, 
după ce a fost prezentată în ședința 
de Guvern de săptămâna trecută.

Ministrul a mai declarat că mă
sura e posibil să nici nu fie adoptată. 
Dar dacă totuși se va adopta, ea va 
fi inclusă în proiectul noii legi a sis
temului de pensii și nu va intra în 
vigoare decât odată cu acesta, adică 
cel mai devreme în 2011.

companiei HART, mai ales că "sectorul 
privat urmând și anul acesta trendul de 
disponibilizări început în 2009".

Principala măsură pe care o va lua 
Guvernul în 2010 pentru a sprijini 
șomerii va fi, potrivit ministrului 
Muncii, Mihai Șeitan, ameliorarea pro
cedurilor de recalificare a persoanelor 
disponibilizate, considerate "necore
spunzătoare".

Doi copii din zece renunță la 
școală. Cei mai mulți după ce au în
vățat să scrie și să citească. în ultimii 
cinci ani, rata abandonului s-a triplat 
în România, mai ales că părinții au 
nevoie pentru fiecare copil de mini
mum 500 de euro, în fiecare an, doar 
ca să-l țină la școală.

22 de elevi dintr-o sută renunță 
la școală în fiecare an. Unii, imediat 
după ce fac două clase, alții din clasa 
a cincea. Cei mai mulți nu apucă ul
timul an de gimnaziu. Deși în
vățământul e gratuit în România, 
părinții trebuie să cheltuie mult ca să- 
și trimită copilul la școală. Câteva 
sute de lei pe lună au socotit soci
ologii UNICEF. De aceea, 90% dintre 
părinții din mediul rural nu-și permit

Cod portocaliu pe Bega Veche,
Timiș și Bârzava

Hidrologii au instituit cod cursul mijlociu al Bârzavei și pe
portocaliu de inundații pe râul cursurile inferioare ale râurilor
Bega Veche, în județul Timiș, și 1- 
au prelungit pe cursurile infe
rioare ale râurilor Timiș și 
Bârzava, avertizarea fiind valabilă 
până marți, la ora 16. De aseme
nea, Institutul Național de 
Hidrologie și Gospodărirea 
Apelor a prelungit codul galben 
de inundații, tot până marți, la ora 
16, pe cursul inferior al Crasnei 
(județul Satu Mare), pe cursurile 
inferioare ale Crișului Negru și 
Crișului Alb (județul Arad), pe

să-i lase pe copiii la școala.
România se află printre primele 

cinci țări din Europa în clasamentu' 
abandonului școlar.

Bega Veche și Bega (în județul
Timiș). Potrivit atenționării trans
mise de hidrologi, pe aceste râuri 
se vor produce creșteri de debite 
și niveluri cu depășiri ale cotelor 
de atenție și de inundație.

Atenționarea cod portocaliu 
de inundații pe cursurile inferioare 
ale râurilor Timiș și Bârzava și 
cod galben pe râurile Tur, Crasna, 
Crișuri și pe Bega, emisă de 
hidrologi sâmbătă, era valabilă 
până duminică, la ora 16.
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"Vă voi cere să realizăm telenovele diferite de cele capitaliste", le-a declarat Chavez unui 
scriitor și unui cineast venezuelean, invitați la programul său televizat "Alo Presidente" 
(Alo, președintele), difuzat în fiecare duminică.
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► Coreea de Nord cere un tratat de pace în locul armistițiului
Coreea de Nord a solicitat în
ceperea unor discuții în vede
rea unui tratat de pace care să 
înlocuiască armistițiul ce a pus 
capăt războiului Coreei (1950- 
1953) și a propus de asemenea 
o reluare condiționată a nego
cierilor vizând denuclearizarea 
sa, potrivit presei oficiale a re
gimului. Acest apel la dialog, 
inițiat de Ministerul nord-co- 
rean al Afacerilor Externe și 
citat de presa oficială, survine 
la o lună de la vizita la Phe
nian a emisarului american 
Stephen Bosworth.

Războiul Coreei s-a încheiat 
printr-un armistițiu, dar fără un tratat 
de pace, lăsând peninsula coreeană, 
din punct de vedere tehnic, încă în 
stare de război. Pentru semnarea unui 
tratat de pace între cele două Corei ar 
fi nevoie, în afară de semnătura 
Statelor Unite, de cea a Chinei, părțile 
participante la conflictul coreean.

Coreea de Nord a cerut, cu 
ocazia Anului Nou, sfârșitul relațiilor 
ostile cu Statele Unite, potrivit presei 
oficiale nord-coreene.-

Acest apel a fost publicat într-un 
editorial comun al mai multor ziare 
importante nord-coreene. "Sarcina 
fundamentală pentru a asigura pacea 
și stabilitatea în peninsula coreeană și 

în restul Asiei este de a pune capăt re
lației ostile dintre RPDC (Republica 
Populară Democrată Coreea) și 
Statele Unite", precizează textul.

Washingtonul a apreciat că statul 
nord-coreean trebuia să își 
dovedească buna credință, întor- 
cându-se la negocierile multilaterale 
(între China, Coreea de Sud, Coreea 
de Nord, Japonia, Statele Unite și 
Rusia), privind programul său nu
clear.

Pe această temă, regimul comu
nist a afirmat că este dispus să 
reînceapă discuțiile, dar doar dacă 
sancțiunile care îl vizează sunt ridi
cate.

Ivo Josipovici a fost ales președinte al Croației
Sociăl-democratul Ivo Josi
povici a fost ales duminică 

ședințe al Croației, potri
vit rezultatelor aproape defi
nitive ale celui de-al doilea 
tur al alegerilor preziden
țiale, prezentate de Comisia 
Electorală Centrală.

Jospovici a obținut 60,29 la 
sută din votpri, potrivit rezultatelor 
obținute în urma numărării 
buletinelor din 99,62 la sută din 
birourile electorale, sublinia-ză 
aceeași sursă. Adversarul său, pri
nt ul Milan Bandici, a obținut 
39,71 la sută din voturi. Peste 4,4 
milioane de alegători, dintre care 
4pjQ 000 din diaspora, au fost 
Clamați să participe la acest scrutin, 
al cărui nivel de participare a fost de 
50,28 la sută.

Al treilea președinte 
al Croației5

Membru al Partidului Social- 
Democrat (SDP), Josipovici, în 
vârstă de 52 de ani, a devenit astfel 
cel de-al treilea președinte al acestei 
foste republici iugoslave, de la 
proclamarea independenței sale în 
1991. "Vreau o Croație europeană 
(...), nu doar prin aderarea sa la UE, 
ci și împărtășind valorile pe care le 
a' jrăm; cele ale democrației, lib
ertății, drepturilor omului, respectu
lui legilor, drepturilor minorităților 
și libertății religioase", a declarat 
Josipovici, după anunțul rezul
tatelor, în fața susținătorilor. "Vrem 
să trăim toți într-o țară unde munca 
este plătită și delictele sunt pedep
site, o țară a justiției și securității so
ciale".

Cu părul grizonant, purtând 
ochelari și cu o ținută impregnată de 
o anumită rigiditate, Josipovici este 
expert în drept penal internațional, 
dar și compozitor de muzică clasică. 
Biografia sa nu este marcată de 
acuzații de corupție. Dar detractorii 
săi îi reproșează "lipsa sa de

carismă" și de experiență politică, 
în programul său, el a promis în 
special integrarea Croației în UE 
înainte .de 2012, relansarea 
economiei lovite de o gravă rece
siune și combaterea fermă a 
corupției din înalta administrație și 
din întreprinderile de stat.

Președinte 
social-democrat, 
guvern conservator

Josipovici va coabita timp de 
doi ani cu Guvernul conservator al 
prim-ministrului Jadranka Kosor, 
alegerile legislative fiind prevăzut® 
pentru sfârșitul lui 2011. Kosor a 
declarat că intenționează să coop
ereze cu Josipovici pentru inte
grarea în UE £i că se baza pe 
sprijinul său în lupta împotriva 
corupției. "Cred că Josipovici va 
susține Guvernul meu în toate efor
turile sale", a spus ea. în timpul 

campaniei electorale, Josipovici și- 
. a exprimat speranța unei coabitări 
cât mai eficiente cu Guvernul lui 
Kosor.

• „

în această "republică parlamen
tară", președintele își împarte pre
rogativele cu Guvernul. Comandant 
suprem al forțelor armate, șeful stat
ului are în special prerogative în 
materie de politică externă și 
privind numirea liderilor serviciilor 
de informații.

Actualul președinte, Stipe 
Mesici, în vârstă de 75 de ani, un 
centrist aflat la putere 'din anul 2000 
și care a pilotat intrarea țării în 
NATO în 2009, nu a putut să par
ticipe din nou la alegeri, Constituția 
limitând la două numărul man
datelor (cinci ani fiecare) pe care le 
jjoate exercita șeful statului. Cere
monia de transfer al puterii între 

.Mesici și Josipovici-este progra- 
'mată pentru 18 februarie.

B Chavez vrea să realizeze
"telenovele socialiste"

Președintele Venezuelei, 
Hugo Chavez, lider al stângii rad
icale latino-americane, vrea ca și 
serialele televizate să cunoască o 
revoluție, el exprimându-și dor
ința ca în țara sa să fie produse 
"telenovele socialiste". "Vă voi 
cere să realizăm telenovele 
diferite de cele capitaliste", le-a 
declarat Chavez unui scriitor și 
unui cineast venezuelean, invitați 
la programul său televizat "Alo 
Presidente" (Alo, președintele), 
difuzat în fiecare duminică. "Am 
mers recent în Cuba și ei di
fuzează acolo seriale cu caracter 
social, socialist, nu telenovele 
capitaliste", a explicat el, 
oferindu-și susținerea față de pro
ducătorii interesați de acest gen de 
proiecte.

Chavez a apreciat că în 
Venezuela "se poate face de 
asemenea cinematografie bună". 
"Nu cinematografie capitalistă, 
aceasta este o otravă, ne incită 
copiii la consumul de droguri și

D Fir mă de securitate 
israeliană anchetată

O firmă de securitate israeliană, 
ce asigură protecția și aeropor
turilor din România, a intrat în 
centrul atenției pentru că nu a 
reușit să îl detecteze pe teroris
tul nigerian Umar Farouk Ab- 
dulmuttalab în pofida unor mai 
multe eșecuri separate ale servi
ciilor de informații americane, 
scrie presa israeliană.

Compania israeliană ICTS nu 
l-a identificat pe bărbatul de 23 de 
ani acuzat că ar fi încercat să arunce 
în aer un avion în ziua de Crăciun, 
în pofida a numeroase semne pre
vestitoare.

chiar îi împinge la delincvență", a 
precizat el.

Guvernul venezuelean a in
augurat în 2006 un centru de cin
ematografe, situat la periferia 
capitalei Caracas. Această struc
tură care depinde de Ministerul 
Culturii este destinată producerii 
de filme de scrut șî lung metraj, 
precum și de documentare.

Firma asigură servicii de secu
ritate în aeroporturi din 11 state, 
printre care Franța, Marea Britanie, 
Spania, Ungaria, România și Rusia. 
Aceasta a fost înființată în 1982 de 
foști agenți ai serviciului israelian 
de securitate Shin Bet și foști agenți 
de securitate ai companiei aeriene 
El Al.

Compania folosește măsuri de 
securitate inițiate în Israel, menite a 
analiza gradul în care un pasager 
reprezintă o amenințare, în funcție 
de mai mulți factori, printre care 
nume, vârstă, naționalitate și com
portament în timpul chestionării. 
Compania este acum în centrul unei 
anchete internaționale.
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Vând apartament 3 camere, Deva, bd.Deccbal, Lido (Pizzeria Santa 
Lucia), 2 băi et.2, centrală termică, terasă, parchet stejar, ocupabil ime
diat. Preț 49 000 euro, negociabil. Tel. 0754.784.199.

Vând apartament 3 camere, parter (cu pivniță), suprafață de 70 mp, ame
najat, bine întreținut, tot confortul, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, 
aproape de centrul Devei (posibil și garaj dublu, separat). Preț 35 000 
euro. Tel. 0743.011.772.

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

Vând apartament 3 camere, parter, 80 mp, amenajat modem, parchet la
minat, gresie, faianță, centrală proprie, posibil și garaj dublu, marc 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 curo, negociabil, 
sau dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 
836.403.

Vând urgent două casc 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.

V .’’apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în tota
litate, localitatea Simcria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Ncptun, 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

închiriez spațiu comercial în Deva, Bd-ul Dcccbal, bl. J, parter, suprafața 
de 52 mp. Tel. 0726.191.954.

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

Ofer cameră 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 Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: ABS. A/C, 4,
• ' jag. radio/cd, scrvodirccțic, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
curo, negociabil. Telefon: 0723.893.599 între orele 11:00 și 20:00. 
Ofer și rog seriozitate.

Vând două pompe de injecție pentru „Tractor LI650”, zece pentru 
„ARO", noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

-x>nd Renault Mcganc, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%. full 
options, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
0254.262.717.

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

Vând mașină de cusut „CAMELIA” (la picior). Preț negociabil, stare per
fectă. Informații la: 0254. 222.348, 0720.867.861.

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

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, 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 dc femei, noi, în stare foarte bună, din piele, numere între 36 
și 39. Preț între 10 și 30 Ici, 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.

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

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

Vând țuică prună din zona Hațeg, 32 dc grade, 7 ani vechime. 10 Ici/litru.
Tel. 0723.757.434: 0254260.909.

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

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

Vând țuică 38 grade, preț 15 lci/litru. Tel. 0720.880.751,0254.262.717.
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Caut să lucrez ca muncitor nccalificat, în toate domeniile, la persoane 
interesate; lucrez în acord. Tel: 0741.053.085.

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

r
r

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.

Facem coniractc Client» fideli primesc, 
pentru firme a> pe bază dc bon.

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Deva, Calea 15â (DN7)
(Ieșirea spre Simeria, lângă Vidvo)

SPĂLĂTORIE AUTO

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

REDUCERE |TĂ7SPĂURI
DE2B% J NA GRATIS

Prsgrm dt funaioiuje
Zânic 0730-20.30
Duminici- 0J.0M 5.00

Telefon: 0761 - 9'T3.940
Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritlce

J

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.

Societate de construcții 
angajează 

tehnician șau 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.

ANUNȚ PUBLIC
l - ........ .. »■

ASOCIAȚIA SILVICĂ COMPOSESORALÂ ALUNUL cu sediul în co
muna Ilia, sat Bacea, nr. 118, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Exploatare 
forestieră” situat în localitatea Bacea, 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 reclaYnații pot fi depuse în termen de 10 zile lu
crătoare de la data publicării anunțului.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume...........................
Strada...........................
Ap......Localitatea.......
C.I. seria.................nr.
Eliberat de.....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Ă

Prenume.........
......Nr.......Bl. 
..........Județul.

Sc.

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
, răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș- 
£U ie lângă Deva Mali și la chioșcul de ia intrarea în Piața Agrealimen- 
tari.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri — în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarifa mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: lei, 
Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: 7 fez.

http://www.consultinganka.ro
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Chivu le mulțumește 
tuturor celor care l-au susținut

și nu numai. Am simțit afecțiunea tuturor și cu 
siguranță acest lucru mi-a făcut bine. Nu pot 
să neg că mi-a făcut bine și victoria Interului 
de ieri seară (n.r. - de sâmbătă seară): băieții 
au fost fantastici. Vă mulțumesc și pentru asta, 
pe curând. Cristian", este mesajul căpitanului 
reprezentativei României, postat pe site-ul ofi
cial al clubului Intemazionale Milano.

Fundașul Cristian Chivu s-a accidentat la 
cap în meciul cu formația Chievo, disputat 
miercuri, la un duel cu fotbalistul Sergio Pel-

Fotbalistul echipei Internaționale Mi
lano, Cristian Chivu, le-a mulțumit, du
minică, tuturor celor care l-au susținut 
după accidentarea suferită la meciul cu 
Chievo, în urma căreia a fost supus unei 
intervenții chirurgicale la cap.

"A fost plăcut să primesc mesaje de la pri
eteni și colegi, de la conducători, antrenori, de 
la cluburi italiene și din străinătate. Și de la su
porteri: ai Interului, din România, din Olanda,

Oltchim s-a calificat

lissier. Internaționalul român a fost scos de pe 
teren pe targă și a fost înlocuit de Marco Mat
erazzi, românul fiind transportat cu ambulanța 
la spitalul din Verona. El a fost supus unei in
tervenții chirurgicale reușite, ce a durat aprox
imativ două ore, pentru îndepărtarea unui 
hematom și pentru refacerea unei fracturi din 
zona parietală dreaptă. Chivu a fost transferat, 
duminică, de la spitalul "Borgo Trento" din 
Verona la Milano, unde își va continua recu
perarea.

în grupele principale 
ale Ligii Campionilor

Campioana României la handbal feminin, Oltchim Râmnicu-Vâl
cea, s-a calificat duminică, pe teren propriu, în faza grupelor principale 
ale Ligii Campionilor, după ce a învins formația spaniolă SD Itxako, 
scor 27-26 (15-14), în penultimul meci din grupa C preliminară.

Marcatoarele Oltchimului au fost Vizitiu b goluri, Maier 6, Stanca 
4, Lecușanu 4, Pușcașu 2, Szucs 2, Manea 1, Fiera 1, Gatzel 1. Din 
tabăra spaniolă s-au remarcat E. Pinedo și Alberto, cu câte 6 goluri.

Cu 8 puncte acumulate din cinci partide jucate în grupa C, 
Oltchim a obținut calificarea în grupele principale, înaintea disputării 
ultimei partide, cu Gyor ETO, în deplasare, în 17 ianuarie. Tot du
minică, în grupa C, Gyor ETO-Zvezda Zvenigorod 27-25 (14-10), într- 
un meci în care au jucat din primul minut pentru gazde, Simona 
Spiridon și Aurelia Brădeanu.

După cinci etape din grupa preliminară C, Oltchim este lider, cu 
8 puncte, urmată de Gyor ETO, cu 6, Zvezda Zvenigorod, cu 5, și Itx
ako, cu un punct. Obiectivul campioanei României în actuala ediție a 
Ligii Campionilor este jucarea finalei competiției.

T

Naționala statului Togo a ajuns la Lome
lor, soldat cu doi morți. Echipa 
a fost primită la aeroportul in
ternațional general Gnassin
gbe Eyadetna de premierul 
Gilbert Houngbo, dar și de mai 
multi miniștri și rude ale victi
melor.

Avionul care transporta selec
ționata de fotbal a statului 
Togo a aterizat la Lome, dumi
nică noapte, togolezii părăsind 
Angola, unde are loc Cupa 
Africii pe Națiuni, ca urmare a 
atacului asupra autocarului

Sute de suporteri se aflau la in
trarea în salonul de onoare al aeropor
tului. "Este cel mai penibil moment din 
viața mea. Suntem extrem de afectați. 
Nu suntem dezamăgiți. Guvernul a luat 
decizia de a chema naționala acasă 
deoarece amenințările persistă", a de
clarat atacantul Emmanuel Adebayor. 
Avionul trimis de guvernul togolez a 
plecat de la Cabinda în jurul orei 20.40 
GMT.

Confederația Africană de Fotbal 
(CAF) anunțase, duminică seară, că au
tocarul cu jucătorii togolezi a plecat din 
cantonament la aeroport pentru a repa
tria naționala statului Togo și cele două

cadavre. Autocarul delegației togoleze 
a părăsit cantonamentul din Cabinda la 
ora locală 19.30, sub protecția poliției.

Togo avea programat primul meci 
din cadrul CAN, luni, în compania 
naționalei din Ghana.

Federația Togoleză de Fotbal a 
anunțat, vineri seară, că atacul armat 
asupra naționalei acestei țări, surv 
la frontiera dintre Congo și Angola, s-a 
soldat cu decesul șoferului unui autocar 
și cu nouă răniți între membrii dele
gației din Togo. Ulterior, antrenorul se
cund al naționalei statului Togo și 
ofițerul de presă și-au pierdut viața din 
cauza rănilor suferite, iar premierul 
Gilbert Fossoun Houngbo a anunțat că 
șoferul despre care se spunea că a de
cedat este în viață. Fundașul echipei FC 
Vaslui, togolezul Serge Akakpo, se 
numără printre persoanele rănite în at
acul armat.

Atacul a fost revendicat de ar ">a 
armată a Forțelor de Eliberare din 
Cabinda (FLEC), o mișcare separatistă 
activă de 35 de ani în această regiune.

Lewis Hamilton și Nicole Scherzinger s-au despărțit 
eteni buni", a declarat un purtător de cuvânt 
al celor doi. Cei doi s-au întâlnit prima oară 
la MTV Europe Awards în Munchen, în 
noiembrie 2007, și au rămas împreună pen
tru doi ani. Nicole a fost alături de Lewis 
atunci când britanicul a devenit campion . 
mondial, în 2008, și l-a însoțit de 
nenumărate ori la Grand Prix-uri de For
mula 1.

Pilotul britanic de Formula 1, Lewis 
Hamilton, s-a despărțit de cântăreața Nicole 
Scherzinger, solista de la Pussycat Dolls, 
după doi ani de relație, informează cotidi
anul „The Sun". Pilotul de 25 de ani și 
artista de 31 de ani au anunțat că vor să se 
concentreze asupra carierei. "Au decis să 
meargă pe drumuri diferite. Vor să se con
centreze asupra carierei și vor rămâne pri-

actualitatea hunedoreanâ, la tine acasâ
*
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Dănciulescu, "asasinul tăcut", 
a fost din nou la locul potrivit

Atacantul Ionel Dănciulescu este 
numit de cotidianul spaniol „As” "asas
inul tăcut", după ce românul a marcat 
un gol în meciul câștigat de Hercules 
Alicante, scor 2-0, cu echipa Cartagena, 
în liga secundă spaniolă. "Dănciulescu, 
asasinul tăcut, a fost din nou la locul 
potrivit și a marcat înainte de pauză", a 
scris Ăs.

. Site-ul diarioinformacion.com 
scrie că Dănciulescu se integrează tot 
mai bine la Hercules, el chiar glumind 
cu jurnaliștii după meciul de duminică, 
în timp ce coechipierul său Farinos 
răspundea la întrebările jurnaliștilor, 
Dănciulescu, care ieșea de la vestiare, a 
strigat: "Farinos este cel mai bun jucă
tor de la Hercules... după mine", a glu
mit românul, care a calificat victoria cu 
formația Cartagena drept "foarte impor
tantă".

diarioinformacion.com

