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Fonduri de 2,5 milioane de euro 
pentru Tu rdaș

Fonduri de finanțare euronene accesate de către eosi- 
ducerea Primăriei comunei Turdaș asigură baza mate
rială pentru toate proiectele comunitare. _

Drum national
lăsat în grija nimănui m &

Din loc în loc, ca să facă viața șoferilor și mai pal
pitantă, există pe carosabil și guri de canal neastupate 
și nesemnalizate.
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Lacrimi și regrete 
pentru Lorena

Din cuprins
Infractorii „la drumul 
de fier” s-au înmulțit

Q PaR-4

Pregătiri pentru 
eliberarea pașapoartelor
electronice

V Țineți minte trei5 «»

cuvinte: Mircea Sandu, 
președinte! ( k pag. 12

F•
Furt dintr-o clasă

P“R- 4

de Ia „Andrei Șaguna”
K'frei adolescente au furat cinci telefoane 

mobile, un memory stick și un aparat foto di
gital dintr-o\sală de clasă a Școlii Europene 
..Andrei Șaguna”, din municipiul Deva.

F Editorial

N-AM HI
AM H2, sau
cum aleargă 
românul după 
el însuși

Cică, spune în realitatea ca
nalului de știri cu același nume, vi

rusul AII INI ar fi suferit modificări 
importante de când a venit în Ro
mânia. Este extrem de adevărat că, 
între titlul știrii și conținutul ei nu 
există nicio legătură,'Har asta este 
deja obișnuință pe la multe case. 
Personal, ana considerat totuși că 
senzaționala săritură peste realitate 
a" autorului textului a creat o breșă 
adâncă în plictiseala tuturor știrilor 
legate de virusul eu iz porcin și 
nume algebroid.

Așa se face câ pur și simplu 
mi-a plăcut idcca absolut parali
zantă că deja înfiorător-celebrul 
virus are, ȘI EL, probleme atunci 
când dă de români, România și ro
mânesc.

Dacă tot nu mai suntem, de 

printre două războaie, capabili să 
scoatem altceva decât bârfă stupidă 
și prostovăneală politică, măcar la 
viruși să fim scuturători de spirite și 
bucuroși la sperietură... după cum s- 
a și văzut: o mulțime de oameni re
lativ așezați ieșind în grămadă pe 
străzi la înțepat cu acul, pentru că au 
descoperit brusc, după atâta amar de 
vreme pandemică și miliarde arun
cate pe publicitate cu batiste și 
săpun, că vaccinul de care nu avea 
nimeni nevoie imediată, vaccinul 
aflat în judecata de refuz a unor țări 
mai puțin paranoice, acel vaccin tre
buie neapărat bucurat cu niște cozi 
uriașe și niște călcări în picioare ca 
la sărbătoarea Sfintei Parascheva de 
la Iași (sărbătoarea, nu Sfânta!).

Foarte interesanta a fost par
tea cosmopolită a isteriei panic
mice: sute și suts. de oameni se 
bateau pe un vaccinat viril, dar 
numai în București. Pentru restul 
românilor gogorița pandcmică nu 
era chiar bine explicitată. Numai în 
București era revărsare de pericol 
virusist...

De unde, considerând că ști
rea cu titlu fără aconerire era acope- 
rită pur și simplu, trag o concluzie 
simplă: da, nici măcar virusul gripei 
porcinei aviare? algebroide nu se 
simte foarte bine în România. Și, 
tocmai iis această descoperire de 
sens provine neînțelegerea: dacă și 
porcinul ăsta de virus aviar nu ne 
suportă, pe noi, românii, la ce să ne 

înghesuim la vaccinat, când este eel 
mai probabil că a și fugit rupând pă
mântul peste granițe?

în fine. Fără doar și poate, 
dincolo de banii buni scoși de 
„omorâtorii du boli și viruși” (ca să 
nu fiu acuzat că aș avea ceva cu pro
ducătorii de medicamente care se 
bucură când vând cu milioanele de 
doze/ buline pandemicoase), există 
o reacție firească, românească la 
AH1N1: aceea de N-AM HI AM 
H2, respectiv dacă fuge virusul și 
nu îl prinde toată lumea, măcar 
ceva-ceva să rămână din vaccinat. 
Din formularea anterioară este ex
clus cinismul, rămânând doar com
ponenta socială.
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Prognoza meteo în județul Hunedoara
Horoscopul zilei

Z_________________

Retcttrzilei
Pico de gallo 
și Salsa

Ingrediente:
1 cană de roșii tăiate cubu- 

Iețe (fără sâmburi), 1/3 cană de 
ceapă tăiate.cubulețe, 1/2 lă
mâie verde (lime), puțin corian- 
dru proaspăt, 1 ardei iute 
(jalapeno) - opțional, sare, 
piper, tortilla chips pentru ser
vit.

Mod de preparare:
1
Se stoarce lămâia și se 

amestecă într-un castron cu 
roșiile și ceapa tăiată cubulețe. 
Se taie mărunt coriandrul. Se 
adaugă peste celelalte ingredi
ente și se amestecă. Se pune 
sare. Se gustă dacă are 
suficientă sare și coriandru. Se 
lasă la frigider o oră apoi se 
servește cu nachos.

2
Dacă doriți să faceți salsa 

puneți ingredientele de mai sus 
în blender. Pasta obținută se 
numește „Salsa”.

ziua/noaptea, min. - max.

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

Hațeg: 0/1,2/4
Brad: 0/1,2/5

Sfinții Mucenici Ermil 
și Stratonic

Aceștia au trăit în ținutul Illiricului 
și al Dunării de mijloc, pe vremea 
împăratului Liciniu. Crezând că „aduce 
slavă lui Dumnezeu”, acesta a pornit o 
prigoană împotriva creștinilor sub mo
tivul că aceștia primejduiesc ordinea și 
predaniile stăpânirii. Printre cei pârâți la 
împărat că sunt creștini se afla și Dia
conul Ermil, care era acuzat că 
disprețuia zeii romani. Auzind aceasta, 
împăratul a poruncit să fie adus imediat 
înaintea sa. Auzind aceasta, Sfântul s-a 
bucurat că trebuie să dea seamă de 
credința sa, și a primit bucuros să 
meargă la împărat. întrebat fiind de ce 
nu slujește zeilor păgâni, Sfântul a 
răspuns că slujește numai Dumnezeului 
nevăzut, nu zeităților surde și 
neînsuflețite, făcute de mâini omenești, 
din lemn ori din pietre, despre care „mai 
curând te apucă râsul cât de neputin
cioase sunt, iar nu să te închini lor”. La 
aceste vorbe, împăratul a poruncit să fie 
bătut peste față cu un bici de metal, după

care să fie chinuit și mai tare, iar mai pe 
urmă a poruncit să fie întemnițat timp de 
trei zile, nădăjduind că astfel se va 
lepăda de credința creștină. Supus aces
tor chinuri, Sfântul nu a scos nici măcar 
un geamăt, ci numai se ruga Domnului 
să-l întărească până la sfârșit. în fața 
celor întâmplate, temnicerul încredințat 
cu paza Sfântului, pe nume Stratonic s- 
a înduioșat cu inima, căci în taină era și 
el creștin, doar că un timp nu s-a arătat 
pe față. Când Ermil a fost dus a treia 
oară la judecată, împăratul, văzând că 
acesta nu se leapădă de credința sa, a 
poruncit ostașilor să rupă cu unchii de 
fier pântecele Sfântului, ca să se vadă 
măruntaiele din el. Văzând acestea, Stra
tonic a izbucnit în plâns și a început să 
îngrijească rănile Sfântului. El a fost 
văzut însă de unul din ostași, care l-a 
pârât împăratului. Auzind aceasta, 
împăratul i-a poruncit lui Stratonic să 
aducă jertfe idolilor. Stratonic însă a 
mărturisit că este vechi prieten cu Ermil

și că și el este creștin, ca atare refuză să 
jertfească idolilor. înfuriat peste măsură, 
împăratul a poruncit ca Stratonic să fie 
dezbrăcat de haine și să fie bătut cu bețe 
peste tot trupul. în timp ce era bătut, 
Stratonic își ridica privirea către dia
conul Ermil, cerându-i ca să se roage lui 
Dumnezeu să poată păzi credința sa 
întreagă, pentru a răbda chinurile până 
la capăt. Văzând împăratul că nu-i poate 
îndupleca în nici un fel pe cei doi 
mucenici, a poruncit ca diaconul Ermil

► HOROSCOP
S-ar putea să fii pus în 

situația de-a lua o hotărâre 
legată de casă. N-ar fi rău să 
te mobilizezi în acest sens. 
Este cazul să exersezi arta
persuasiunii în cercul prietenilor, unde 
vei putea trezi admirația lor.

Cu Saturn în sectorul 
familial, începi să te 
gândești foarte serios să ai 
un copil. Este o zi în care ai ,•'?'<* 
putea lua decizia de a face 
acest pas. Vorbește cât mai 
puțin cu cei din jur, pentru că ceea ce 
spui se poate întoarce împotriva ta.

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

îți pui o mulțime de 
întrebări legate de viitorul 
tău profesional, ai multe in
certitudini referitoare la
justețea alegerii tale. Treci 
printr-o perioadă contemplativă, din 
acest punct de vedere, nu te poți hotărî 
prea ușor. S-ar putea să regreți că ai 
abandonat o intenție mai vechi.

Multi dintre voi pot să 
se bucure de un succes fi
nanciar excepțional. Pentru 
alții se poate să apară o 
mărire de salariu. în familie

Nativii singuri pot în
cepe o idilă cu o persoană 
cu care se află în relații de 
prietenie. îți regăsești spiri
tul combativ când vine

lucrurile sunt mai calme decât până
acum.

vorba de bani și ești decis să-ți mărești 
veniturile.

Când vine vorba de
spre relația ta, devii prag
matic și prudent. Cei singuri 
au șanse să facă o cucerire 
extrem de dificilă. Tinzi să-

Vei avea o zi plină din 
toate punctele de vedere, 
ceea ce te poate obosi 
foarte tare.

Cineva apropiat îți va 
da o veste care te bucură

Pentru cei născuți în al 
doilea decadă, această zi 
este aducătoare de mult 
noroc.

Pentru că te bucuri de 
liniște în sânul familiei,

ți risipești energia în activități inutile. 
Este bine să adopți un program mai 
echilibrat.

foarte mult și din acest motiv vei da o
petrecere.

profită de acest lucru și
adună în jurul tău pe aceia cu care nu 
te-ai mai văzut demult.

Bancurile zilei

să fie spânzurat de un copac, iar trupul 
să-i fie ciopârțit cu cuțitele, după care să 
fie aruncat în valurile Dunării. Astfel, 
cei doi au primit moartea mucenicească, 
în ziua dq 13 ianuarie 303, lângă orașul 
Singidunum (Belgrad). La trei zile.,,pă 
aceasta, trupurile Sfinților Mucenici au 
fost adunate laolaltă într-un sicriu, ca să 
rămână veșnica pomenire a lor, în 
același chip în care și dragostea lui Hri‘- 
tos i-a unit pe amândoi.

Este bine să iei totul 
mai ușor și să nu te arunci 
în speculații. Pen ru 
sănătate îți face bine mersul 
pe jos sau înotul. Acestea te 
vor ajuta în problemele de circulație.

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 'ă 
vei ști să alegi cuvintele potrivite, lu
crurile se vor aranja curând.

Reușești să te adaptezi 
foarte bine la nou, indifer
ent cât de inovatoare sunt 
evenimentele apărute.

Contactele stabilite 
astăzi vor avea influențe 
benefice pe termen lung.

Amnlgșarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Izvorul Rece - Halta
Geoagiu - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Spini
► DN 7i- D.I7O5 Gcoagiu-Gui- 
mar
► DN 7 Simeria - Simeria Ve- 
cehe
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Lcșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Lupeni pe DN 66A și B-dul 
Nicolae Titulescu< J

Doi struți la o discuție.
- Știi de ce ne băgăm noi capul în nisip?
- Nu știu de ce o faci tu, dar eu caut pe

trol!

© © ©
într-o alimentară, intră un câine cu o 

bancnotă în gură, latră spre un salam, dă 
bancnota vânzătorului, ia salamul în gură și 
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pleacă. A doua zi la fel! A treia zi, vânzăto
rul urmărește câinele, care ajunge în fața 
unei uși, sună și iese un tip care îl ia la bă
taie pe bietul câine. Vînzătorul, revoltat, in
tervine:

- Dom'le, ești nebun! Câinele ăsta e 
foarte inteligent! De ce-1 bați?

- Lasă, domnule, că știu eu ce știu! II bat 
pentru că iar și-a uitat cheile acasă!

© © ©

Cocoșul organizează o ședință cu găi
nile. Despachetează o cutie și scoate din ea 
un ou de struț.

- Nu vreau să vă critic, dar nu strică să 
fiți la curent cu ce este în stare concurența!

© © ©
Merge acasă motanul împreună cu iu

bita, după o noapte plină de evenimente. 
Motanul nu se poate stăpâni și miaună: - 
Oh, iubițica mea, aș muri pentru tine.

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

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

Pisicuța îi aruncă o privire incitantă și 
întreabă: - Bine, dar de cîte ori?

© © ©
O bătrână râmă se confesează al

teia:
- De 20 de ani trăiesc cu el și abia 

acum am observat că este un șiret...

© © ©

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

0354 882100,
0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo.com

mailto:marcel.m.bot@gmail.com
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
mailto:glasulhunedoarei@yahoo.com
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Strigăte și bocete de jale au răsunat peste așezare, așa cum 
& se întâmplă în satele zărăndene când cineva drag din familie 

părăsește această lume.

Sub un cer plumburiu din care 
a cernut insistent lapoviță, 
peste 300 de persoane au luat 
parte ieri la înmormântarea 
adolescentei care s-a sinucis la 
sfârșitul săptămânii trecute. 
Părinți, bunici și străbunici, 
alte rude și cunoscuți, dascăli, 
colegi și prieteni, toți s-au reu
nit pentru a conduce pe ulti
mul drum pe Lorena Ioana 
Hurdea, care a ales să pără
sească această lume la doar 16 
ani.

Drum național lăsat în grija nimănui

Porțiunea din DN 7 de pe 
Calea Zarandului din Deva, 
mai precis tronsonul dintre 
Luckoil și Real, este literal
mente împânzită de gropi Din 
loc în loc, ca să facă viața șofe
rilor și mai palpitantă, există 
pe carosabil și guri de canal 
neastupate și nesemnalizate.

în mod normal, administrarea unui 
drum național cade în sarcina Com
paniei Naționale de Autostrăzi și Dru
muri Naționale din România 
(CNADNR), iar de aici, mergând în jos 
pe scara ierarhică, devine de resortul 
Direcției Regionale de Drumuri și Po
duri Timișoara (DRDP).

Birocrația și-a făcut 
treaba...

Cei de la Regionala Timișoara ne- 
au informat însă că, potrivit legislației, 
tronsonul de drum menționat mai sus 
este considerat stradă a municipiului

înmormântarea adolescentei a 
avut loc în satul Zdrapți, din comuna 
Crișcior, unde locuiesc bunicii ei. 
Strigăte și bocete de jale au răsunat 
peste așezare, așa cum se întâmplă în 
satele zărăndene când cineva drag din 
familie părăsește această lume. Durerea 
celor apropiați nu poate fi descrisă în 
cuvinte, mai ales că Lorena era singurul 
copil al familiei Hurdea. Toți cei 
prezenți la ultimul act al dramei au fost 
zguduiți de tragedia abătută asupra 
acestei familii.

Colegii și prietenii au afișat imag
ini ale Lorenei și au depus coroane și

Deva, deci intră în aria de 
responsabilități a Consiliului Local. 
DRDP Timișoara a efectuat anul trecut 
unele lucrări de reparații pe bucata de 
DN 7 în discuție, după finalizarea 
cărora a întocmit actele necesare pentru 
ca porțiunea de DN 7 să revină Consil
iului Local Deva. Hârtiile au fost trim
ise și semnate, însă procedura s-a 
împotmolit în așteptarea publicării în 
Monitorul Oficial a unei Hotărâri de 
Guvern prin care autorităților locale din 
Deva să’ le revină responsabilitatea 
administrării acestui tronson de Drum 
Național.

flori lângă sicriul adolescentei.
înmormântarea a început la ora 

13. Preotul din sat a respectat canoanele 
bisericești pentru înmormântarea celor 
care își curmă singur viața, slujba fiind 
diferită de serviciul religios obișnuit la 
înmormântări.

Un gest aproape 
inexplicabil

Gestul extrem al tinerei a șocat în
treaga comunitate din zonă. în privința 
vinovatului (sau a vinovaților) părerile 
sunt împărțite. Părinții, rudele și unii 
dintre colegii Lorenei îl învinuiesc pe 
profesorul Alin Cioara de moartea ado
lescentei. Alții afirmă însă că pasiunea 
fetei pentru profesor era cunoscută mai 
ales de cei apropiați. Nimeni nu a făcut 
nimic spre a preveni această tragedie, 
pentru că nimeni nu bănuia că s’e va 
ajunge atât de departe.

Nimic nu prevestea acest gest. 
Am fost prietene și pot să spun că era o 
persoană foarte veselă, râdea și când 
era tristă. Nu știam despre existența 
unui jurnal intim”, spune Andreea 
Pană, elevă și prietenă a Lorenei.

„Nu m-aș fi așteptat niciodată la 
așa ceva. Suntem rude cu tatăl ei și o 
cunoșteam ca fiind o fată bună. înce
puse anul școlar tot cu note mari. Cred 
că s-a întâmplat într-un moment de

... găurile din asfalt 
au rămas

Firma care a contractat cu DRDP 
Timișoara lucrarea de pe Calea Zaran
dului se numește S.C. Drumco S.A., 
însă firma care a executat efectiv as
faltarea drumului este concernul aus
triac STRABAG A.G.. după cum ne-au 
informat cei de la Direcția Regională. 
Tronsonul de drum se află la ora actuală 
în garanție, responsabilă cu astuparea 
găurilor din asfalt este firma 

subcontractantă. 
adică STRABAG 
A.G.

Autoritățile lo
cale așteaptă să 
apară Hotărârea de 
Guvern în Moni
torul Oficial. Până 
nu este publicată 
această Hotărâre. 
Consiliul Local și 
Primăria Deva nu 
pot face, legal, 
nimic,' tronsonul 
rămâne în adminis
trarea Companiei 
Naționale de
Autostrăzi și Dru
muri Naționale din 
România, iar gropile 
rămân la locul lor.

Irina Năstase

Iancu”, din Brad, a fost găsită 
spânzurată în pădurea din zona 
viaductului de cale ferată de la in
trarea în municipiul Brad. Asupra 
fetei s-a găsit un bilețel prin care 
spunea că gestul său extrem va fi 
explicat de către „Alin”. Person
ajul la care face referire bilețelul 
a fost identificat drept profesorul 
de matematică Alin Cioara, de la 
colegiul din Brad, pentru care 
eleva făcuse o pasiune. Tocmai

cădere psihică, pentru că altfel nu-mi această „relație imposibilă” pare să o fi 
pot explica’, spune și Gheorghe Pavel. împins pe adolescentă către sinucidere.

Tânăra de 16 ani, elevă în clasa a Cătălin Rișcuța
X-a la Colegiul Național „Avram

Pregătiri pentru eliberarea 
pașapoartelor electronice
Hunedorenii pot face cereri 
pentru eliberarea pașapoarte
lor electronice și a pașapoarte
lor temporare începând de 
mâine, la Serviciul Public Co
munitar pentru Eliberarea și 
Evidența Pașapoartelor Simple 
Hunedoara. Pentru dotarea 
serviciului cu echipamentele 
tehnice necesare emiterii aces
tor tipuri de documente astăzi 
nu se lucrează cu publicul.

Primirea cererilor de eliberare a 
pașapoartelor simple a fost sistată încă 
de săptămâna'trecută. Contravaloarea 
pașaportului electronic este de 234 de 
lei, iar cea a pașaportului temporar, de 
64,20 lei. Aceste taxe se încasează la 
CEC Bank. Taxa consulară de 32 de lei 
și tariful suplimentar de 100 de lei pen

tru emiterea actelor în regim de urgență, 
se vor depune în continuare în același 
cont al bugetului de stat deschis la 
unitățile de trezorerie. Valabilitatea 
noilor documente de călătorie este de 
cinci ani pentru pașaportul electronic - 
trei ani în cazul minorilor sub șase ani' 
- și un an pentru pașaportul temporar.

Pașapoartele electronice nu se 
eliberează în regim de urgență, ter
menul de eliberare fiind de 30 de zile, 
iar pentru pașaportul temporar, care se 
eliberează doar în cazuri de urgență, va 
fi de până la trei zile.

Noul sediu al Serviciul Public Co
munitar pentru Eliberarea și Evidența 
Pașapoartelor Simple Hunedoara este 
situat în Deva, pe Bulevardul Decebal, 
bloc P, mezanin, cu intrarea dinspre 
Strada Cuza Vodă - vizavi de Școala nr. 
2.

Elena Matieș Iancău



Din cele peste 120 de trenuri care tranzitează județul Hunedoara, Servicul
& Județean de Transporturi asigură ordinea publică doar pentru un riiic număr 

dintre ele, din cauza efectivului scăzut de polițiști.
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Jaf la depozit 
cu alimente

Un bărbat în vârstă de 42 
de ani, din Petrila are dosar de 
cercetare penală pentru furt 
calificat.

El a spart lacătul unei 
magazii, de unde a furat ali
mente în valoare de 1.000 de 
lei. Furtul a avut loc acum 
două nopți, în jurul orei 1, iar 
depozitul aparține unei 
societăți comerciale situate pe 
Strada Minei, în localitatea 
Petrila.

Dacă va fi găsit vinovat 
de comiterea infracțiunii de 
furt calificat, Ioan B. riscă 
pedeapsa cu închisoarea între 
3 și 15 ani.

Zece la sută dintre apelurile 
date de hunedoreni la Inspec
toratul pentru Situații de Ur
gență (ISU) Hunedoara sunt 
alarme false. Comparativ cu 
anul 2008, numărul situațiilor 
de urgență la care au partici
pat forțe și mijloace din cadrul 
LS.U. Hunedoara a crescut cu 
66 la sută. în timpul interven
țiilor au fost ajutate 4.301 per
soane din care 418 au fost 
copii

„O alarmă falsă ne costă. Nu atât 
financiar, ci mai ales în ceea ce privește 
timpul, pentru că noi desfășurăm efec
tive care poate ar trebui să stingă un in
cendiu în altă parte”, a declarat maiorul 
Viorel Demean, șeful ISU Hunedoara, 
în anul care a trecut, baza logistică nu 
a fost îmbunătățită. Dimpotrivă, cheltu
ielile materiale au fost reduse cu 20 de 

procente, față de anul 2008. Pompierii 
hunedoreni sunt nevoiți să se descurce 
cu autospeciale mai vechi de 30 de ani. 
Cea mai veche mașină de pompieri este 
marea „Roman” și a intrat în patrimo
niul ISU Hunedoara în anul 1978 și se 
află încă în stare de funcționare. O altă 
problemă pe care au pompierii este 
aceea că „majoritatea localităților din 
județ nu au hidrante stradale la care să 
conectăm autospecialele în cazul unui 
incendiu. Includerea hidrantelor în 
rețelele de apă ale satelor a început să 
se facă de abia de anul trecut de către 
administrațiile locale”, a precizat 
maiorul Viorel Demean.

Pompierii s-au 
implicat în situații 
limită

Pompierii hunedoreni s-au con
fruntat anul trecut cu mai multe situații 
de urgență, fie din cauza precipitațiilor 

abundente, fie a incendiilor la vegetația 
uscată datorate caniculei și arderilor 
necontrolate.

în anul 2009 au fost în atenția 
pompierilor din județ 6.241 situații de 
urgență. Dintre acestea 5.697 sunt 
intervenții, iar 544 reprezintă alarme 
false, deplasări fără intervenție și întorși 
din drum. în medie pompierii au avut 

13 intervenții pe zi. Au stins 369 de in
cendii și au acordat primul ajutor și au 
efectuat acțiuni de descarcerare în 
aproximativ 3.700 de situații. Au fost 
monitorizate 2.467 transporturi de 
substanțe periculoase, care au tranzitat 
județul Hunedoara.

Maria Bulz

Prins la furat 
de cosmetice

Agenții de pază ai unui 
magazin din Deva l-au prins 
pe Rudolf H., de 31 de ani, din 
Arad, fără ocupație, în timp ce 
fura produse cosmetice în val
oare de 217 lei.

Incidentul a avut loc în 
urmă cu două zile, în jurul 
orei 15.

Prejudiciul a fost recu
perat, iar agenții de pază au 
sesizat Poliția Municipiului 
Deva. Bărbatul s-a ales cu un 
dosar penal pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat.

La volan fără 
permis

în urmă cu două nopți, în 
jurul orei 1,45, Andrei A., în 
vârstă de 30 de ani, din mu
nicipiul Deva, s-a urcat la 
volan, în ciuda faptului că nu 
deține permis de conducere. 
Bărbatul a fost prins de 
polițiști, în timp ce se plimba 
pe Aleea Cemei.

Autoritățile i-au întocmit 
lui Andrei A. dosar de cerc
etare penală pentru conduc
erea pe drumurile publice a 
unui autovehicul fără a poseda 
permis de conducere.

în cazul în care va fi găsit 
vinovat, autorul infracțiunii 
riscă pedeapsa cu închisoarea 
între unu și cinci ani.

Maria Bulz

Infractorii „la drumul de fier”
s-au înmulțit
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Pentru polițiștii din cadrul Servi
ciului Județean de Transporturi 
(SJT) Hunedoara a fost unul difi
cil. Comparativ cu anul 2008, 
când au fost înregistrate 3 74 de 
infracțiuni, anul trecut numărul 
lor a crescut la 392. Din cele 
peste 120 de trenuri care tranzi
tează județul Hunedoara, Servi
cul Județean de Transporturi 
asigură ordinea publică doar pen
tru un mic număr dintre ele, din 
cauza efectivului scăzut de poli
țiști.

tru a-și repara vagoanele au nevoie de 
piese care acum nu se mai fabrică în 
țară la noi. Astfel unii dintre ei au co
mandat furturi prin care să le fie aduse. 
Un exemplu în acest sens este cel al 
unui transportat.or privat care a coman
dat furtul a 15 distribuitoare de aer (n.r. 
piesă care asigură frânarea vagonului, 
de dimensiuni mici). în furt a fost im
plicat un angajat al CFR și un 
taximetrist. A fost o adevărată filieră. 
Când piesele erau demontate de pe 
vagoane, veneau să le transporte cu 
mașinile. în final au fost prinși în 
județul Caraș. Procesul este în 

desfășurare”, a mai 
adăugat Vasile Hrițac. 
La ora actuală un dis
tribuitor costă aproxi
mativ 45.000 de euro.

în viitor, Poliția 
TF are ca țintă 
montarea unor camere 
de luat vederi, în spe
cial în Defileul Văii Ji
ului, în tunele și 
viaducte, pentru ca 
monitorizarea infrac
torilor să fie mult mai 
intensă.

Maria Bulz

Furt dintr-o clasă 
de la „Andrei Șaguna”
Trei adolescente au reușit să 
fure cinci telefoane mobile, 
un memory stick și un aparat 
foto digital dintr-o sală de 
clasă a Școlii Europene „An
drei Șaguna ”, din municipiul 
Deva.

Elevii păgubiți au constatat că 
le-au dispărut obiectele, ieri, în jurul 
orei 11, după ce s-au întors de la ora 
de educație fizică. Hoții au profitat de 
faptul că sala de clasă nu a fost 
închisă, iar obiectele erau lăsate la 
vedere, pe bănci. Echipa operativă a 

* Biroului de Investigații Criminale 
Deva a identificat, pe baza unor sem
nalmente, presupusele autoare ale 
furtului.

Furtul ain școli 
este un fenomen

Suspectele sunt trei adolescente 
cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani.

Ele au fost duse la sediul Poliției Mu
nicipiului Deva și sunt cercetate pen
tru comiterea infracțiunii de furt. 
Obiectele au fost recuperate în totali
tate și restituite elevilor. „Copiii au 
fost avertizați de polițiști cu pr vire la 
o mai strictă supraveghere a bunurilor 
proprii, mai ales a celor de valoare. 
Putem spune că de obicei elevii nu 
fac plângere la poliție când li>. 
întâmplă așa ceva. Furtul din școli 
este un fenomen la ora actuală. De 
obicei, cei suspectați și care se 
dovedesc până la urmă a fi hoții s’"’f 
persoane care vin în vizită și pic . 
cu prada sau sunt chiar colegi ai celor 
păgubiți. Cei care au furat sunt minori 
și nu pot răspunde în fața legii. De 
preferat ar fi ca elevii să nu vină cu 
telefoane scumpe sau cu alte obiecte 
valoroase la școală”, a precizat subin- 
spectorul Bogdan Nițu, purtător de 
cuvânt al IBJ Hunedoara.

Maria Bulz

A dispărut de acasă
„Anul care tocmai a trecut a fost 

unul dintre cei mai grei din 1990 în
coace, pentru că am resimțit din plin 
criza economică. Au fost reduceri de 
personal care au determinat creșterea 
infracționalității. Astfel a crescut 
numărul furturilor din vagoanele de 
marfă, dar și a celor de la infrastructura 
feroviară”, a declarat comisarul Vasile 
Hrițac, șeful Poliției Transporturi Fer
oviare (TF) Hunedoara.

Furtul de 
distribuitoare 
a devenit o „afacere”

„Din 2005 au început să se dez
volte transportatorii CFR privați. Pen-

în 2009

- au fost înregistrate cinci 
accidente feroviare cu 
cinci morti
- au fost prinși și predați 
opt infractori
- au fost depistați nouă ur
măriți
- numărul cerșetorilor 
sancționați a crescut de la 
345 în 2008 la 506 în 2009
- în județ operează 13 ope-

• ratori privați pentru trans
portul de marfă.

Pintilie Gheorghe, în vârstă 
de 48 de ani, din Petrila, a 
dispărut din 30 octombrie 
2008. El a plecat din locali
tatea Popești, jud. Iași, de la 
părinții săi, cu intenția de a 
ajunge acasă la Petrila. 
Omul însă nu a mai ajuns la 
domiciliul său, iar de atunci 
familia sa îl caută.

Semnalmente: înălțime:
1.80 m, greutate aproximativă: 
78 kg, constituție astenică, ochii 
albaștri, păr blond, tuns scurt, 
calviție.

La data dispariției, bărbatul 
era îmbrăcat cu pantalon raiat de 
culoare neagră, pulover gri, 
scurtă din piele de culoare 
neagră cu nasturi. în picioare 
purta pantofi din piele de culoare 
neagră, iar pe cap o șapcă din 
piele neagră și'avea asupra sa o 
canistră de 20 1 cu vin și o geantă 
mare de voiaj de culoare neagră. 
Persoanele care pot furniza 
informații ce să conducă Ia de
pistarea bărbatului, sunt rugate 
să apeleze numărul unic de 
urgență 112 sau să sesizeze cea 
mai apropiată unitate de poliție.
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Glasul Comunei Turdaș

Fonduri de 2,5 milioane de euro
pentru Turdaș
Fonduri de finanțare euro
pene accesate de către con
ducerea Primăriei comunei 
Turdaș asigură baza mate
rială pentru toate proiectele 
comunitare. Bugetul pentru 
inul 2010 urmează să fie 
iprobat la sfârșitul acestei 
luni, însă baza finanțării 
proiectelor stă tot în fondu
rile externe.

Drumul comunal de la Râpaș 
DC45) a fost asfaltat anul trecut și a 
:ostat cinci miliarde de lei vechi. “Un 
ucru .-oarte important pe care voi 

mediul cadrelor didactice îi vom ajuta 
să își facă lecțiile pentru a doua zi. în 
cadrul aceluiași program vom asigura 
o masă caldă micuților, pe lângă pro
gramele extrașcolare. Un alt proiect

eu 1 îl finalizez în 2010 este as- 
altârea drumului comunal DC39A, 
n lungime de trei kilometri, dintre 
Tirdaș și Pricaz “, a menționat pri- 
narul Lup.

Proiect unic pentru 
bani europeni

“Ca să pot beneficia de 2,5 mil- 
□anc de euro, bani necesari comunei, 

trebuit să cuprind într-un singur 
roiect trei lucruri diferite: programul 
After school”, un proiect pentru 
analizare și reabilitarea unui drum, 
n acest mod, am reușit să realizez 
eea ce mi-am propus. Toate 
jci._±ățile comunei beneficiază de 
pă curentă, prin programul 

SAPARD, iar canalizarea este și ea în 
curs de execuție în toate satele co
munei, pentru aceasta bugetul fiind 
asigurat pe 2010”, ne-a declarat Aurel 
Lup. Spre exemplu, în satul Turdaș 
canalizarea menajeră este realizată în 
proporție de 80%. Se așteaptă și în
ceperea lucrărilor la proiectele de 
canalizare în satele Spini și Râpaș, de 
regularizare a pârâului Pricaz, de 
colectare a apei pluviale din zona Pri
caz, Spini și Râpaș, ultimul aflat în 
stadiul studiului de fezabilitate, cu 
proiect înaintat, ne spune și Remi 
Bocșeri, secretarul Primăriei comunei 
Turdaș. Pentru canalizarea menaj ara 
din Pricaz au fost obținute pe 
Ordonanța 7 fonduri guvernamentale 
în valoare de 35 miliarde lei vechi.

Școli modernizate 
și proiecte noi 
de educație
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In ceea ce privește școlile din co
muna Turdaș, “acestea sunt toate puse 
la punct, modernizate și beneficiază 
de încălzire centralizată. Deși 
clădirile sunt vechi din punct de 
vedere architectural, interioarele sunt 
renovate în totalitate. Există și 
proiecte educaționale, care vrem să le 
aplicăm cât mai curând. “After 
School” este unul din programele 
destinate copiilor, cu ajutorul căruia 
vom prelungi programul copiilor în 
instituțiile de învățământ și prin inter

pe care vreau să-1 pun în practică și 
care este dedicat copiilor defavorizați 
este “Integrare prin educație”. Acest 
program voi reuși să-l accesez doar 
prin luna iulie a acestui an și este unul 
destinat în special pentru copiii de 
ednie rromă, aseamănându-se însă 
foarte mult cu proiectul “After 
School”, spune primarul Aurel Lup.

Sediu nou
la primăria comunei

“Primăria Turdaș se va muta 
într-o altă locație, deoarece actualul 
sediu a fost retrocedat Bisericii Re
formate și acum noi suntem chiriași 
aici. Construcția noii clădiri a 
Primăriei va începe în luna februarie 
a acestui an, cel mai târziu în 
primăvară. Costul lucrării se ridică la 

20 de miliarde lei (vechi) și chiar 
dacă în acest moment nu avem toți 
banii, cred că până la finele anului 

i lucrările vor fi finalizate, inclusiv 
amenajarea interioară, cu toate

dotările necesare”, declară primarul 
comunei Turdaș.

Construcția noului sediu se află 
în faza de achiziție publică, cu 
finanțare deschisă, și la evaluarea 
proiectului de execuție. Banii nece
sari proiectului provin din rezerve 
bugetare. “La licitație au participat 17 
ofertanți, deși lucrarea este una 
complexă, pentru că nu se va lucra cu 
prefabricate, ci cu materiale 
tradiționale, cărămidă, ciment etc. 
Asta înseamnă că firmele, mai ales 
cele din construcții, resimt criza și au 
nevoie de oferte de lucru”, spune sec
retarul Remi Bocșeri.

Cămin cultural:

„Nu se mai desfășoară 
manifestări culturale în zonă pentru 

că tinerii de azi preferă un alt gen de 
activități pentru timpul liber. Acum 
merg la discotecă, nu la căminul cul
tural din sat. Căminul cultural este 
acum folosit pentru nunți și botezuri, 
fiind complet utilat cu vesela, tacâ
muri și mobilier”, a declarat Remi 
Bocșeri. Cu toate acestea, Căminul 
cultural din satul Turdaș (foto) este 
într-o stare foarte bună, fiind reabili
tat anul trecut, iar în prezent se 
lucrează la modernizarea Căminului' 
cultural din Spini.

Se caută investitori 
în Turdaș

Una dintre dorințele 
administrației locale este aducerea de 
investitori în zonă, pentru că astfel 
viața locuitorilor s-ar schimba radical 
în bine, inclusiv cea a comunității de 
rromi din Turdaș. „Este cel mai im
portant ca oamenii să aibă locuri de 
muncă. Investitori serioși nu au venit 
până acum, deși comuna are un am
plasament geografic foarte avantajos. 
Este aproape de câteva municipii, are 
drumuri asfaltate, terenul este fertil. 
Din păcate, au existat numai promisi
uni, iar de la vorbe la fapte este cale 
lungă. Așteptăm să înceapă lucrările 
la autostradă, asta ar absorbi multă 
forță de muncă locală. Se pare că au 
fost contestații care au întârziat în
ceperea lucrărilor, deși banii pentru 
expropieri au fost dați”, spune Remi 
Bocșeri.

în ceea ce privește agricultura, 
deși terenul din comună este fertil, 
această activitate a rămas pe seama 
bătrânilor, care nu mai au putere, 
tinerii plecând la oraș. Pentru comu
nitatea de de rromi, Primăria are în 
vedere proiectul „Integrare prin 
educație - teren de sport și vestiare”. 
De acest proiect se va ocupa un ex
pert rrom, angajat al Primăriei pe o 
perioadă determinată.

Georgiana Giurgiu
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Ca urmare a introducerii posibilității de câștig cu trei numere, Loteria Română estimează 
că numărul de câștigători la jocul Loto 6/49 va crește de zece ori.

Filmul “Avatar” e acuzat de rasism
Filmul lui James Cameron, “Ava
tar”, care deja a depășit pragul în
casărilor de un miliard de dolari, a 
fost acuzat de rasism. Criticii sus
țin că povestea unui soldat ameri
can alb care salvează o rasă 
străină perpetuează "fabula unui 
Mesia alb " și sugerează că non- 
albii sunt primitivi incapabili să se 
descurce singuri.

Sute de bloguri, video pe YouTube și 
postări pe Twitter dezbat subiectul, în 
timp ce editorialistul David Brooks, de la

„New York Times”, serie: "Avatar este o 
fantazie rasială prin excelență. Se 
construiește pe stereotipul că albii sunt 
raționali și tehnocratici în timp ce vic
timele coloniale sunt spirituale și atletice. 
Se bazează pe presupunerea că non-albii 
au nevoie" de un Mesia alb pentru a le 
duce cruciadele".

Brooks consideră că Avatar continuă 
tradiția unui Mesia alb, ce a debutat în 
anii ‘70 cu "A Man Called Horse]', cu 
Richard Harris, în rolul de aristocrat en
glez capturat de indienii Sioux, cărora le 
devine lider, dar mai include "Dances 
With Wolves" al lui Kevin Costner și Tom

Cruise în The Last Samurai. La critici s- 
au alăturat și actrița de culoare Robinne 
Lee, care a jucat cu Will Smith în Seven 
Pounds, dar și Annalee Newitz, editor șef 
al site-ului sfio9.com.

Cameron a respins acuzațiile de ra
sism. El a declarat că filmul "ne cere să 
deschidem ochii și să îi vedem cu 
adevărat pe ceilalți, să îi respectăm chiar 
dacă sunt diferiți, în speranța că vom găsi 
o modalitatea să prevenim conflictul și să 
trăim mai armonios. Nu cred că acesta 
este un mesaj rasist".

La Loto 6/49 se va câștiga și cu trei numere
Loteria Română va oferi, în 
curând, posibilitatea jucători- 

rla Loto 6/49 de a câștiga și 
cu trei numere, prin introduce
rea celei de-a patra categorii 

câștiguri. Această măsură a 
j jst luată pentru a dinamiza 
jocul Loto 6/49 și pentru a-i 
spori atractivitatea în concor
danță cu așteptările jucători
lor. Se preconizează că această 
măsură să fie pusă în aplicare 
în primăvara acestui an, se 
arată într-un comunicat de 
luni al Loteriei.

Ca urmare a introducerii 
posibilității de câștig cu trei numere, 
Loteria Română estimează că numărul 
de câștigători la jocul Loto 6/49 va 
crește de zece ori. "în ceea ce privește 
prețul, în momentul de față, ne aflăm în 
faza de analiză, însă Loteria Română va 
face tot posibilul să nu modifice sem
nificativ prețul unei variante simple la

Loto 6/49 după introducerea celei de-a 
patra categorii de câștig", potrivit co
municatului.

Jocul Loto 6/49 a fost introdus sub 
actuala formă în portofoliul de produse 
al Loteriei Române la începutul anului 
1993 și este cel mai popular joc din 
România, care oferă, anual, câștiguri 
deosebit de atractive. Numai în anul 
2009 la jocul Loto 6/49 s-au acordat 
102.305 premii în valoare totală de 
188.846.669 de lei.

în prezent, tragerile Loto 6/49 și 
Noroc au loc de două ori pe săptămână 
în zilele de joi și duminică. Pentru 
fiecare tragere Loto 6/49 se joacă în 
medie 1.200.000 de variante, numărul 
acestora variind în funcție de valoarea 
premiului de categoria I.

Roșu e culoarea anului 2010
Roșu la haine, la ac

cesorii, la pantofi, la 
lenjerie și în casă. Chiar și 
mașina ar putea fi roșie. 
Așa au decretat designerii 
francezi: roșu este cu
loarea pe care femeile tre
buie să o foloseacă în 
2010. Indiferent cuce alte 
nunațe îl combinăm, roșu 
este culoarea vedetă în 
20 fO, susțin cu tărie de
signerii francezi. Și cum 
ei dau tonul în moda 
feminină, lumea întreagă 
îi urmează. Așa că lenje
ria, accesoriile și rochiile 
trebuie să fie în nuanțe de 
roșu. Iar tendințele impun
o combinație între etnic și rebel.

La nivel internațional, unele 
glasuri din modă mizează pe roșu în 
combinație cu culori mai îndrăznețe, 
pentru colecțiile de primăvară-vară. 
Iar fiecare femeie știe că nu va trece 
neobservată, dacă se va îmbrăcă în 
culoarea dragostei. Și cum pantofii

Țom Cruise
e cel mai sexy bărbat 
*cund din lume
Actorul american Tom Cruise 
a fost desemnat cel mai sexy 
bărbat scund din lume, în 
urma unui sondaj organizat de 
site-ul www.OnePoll.com, la 
care au participat peste 2.000 
de femei.

Tom Cruise, în vârstă de 47 de ani, 
care are o înălțime de 170 cm, a fost 
căsătorit mulți ani cu actrița Nicole 
Kidman, înaltă de 178 cm. Declarația 
acesteia, după divorțul cuplului, în 
2001, a devenit celebră: "Acum pot să 
port, în sfârșit, tocuri!".

transformă o ținută simplă într-una 
foarte șic, designerii români și-au 
pregătit deja colecțiile.

Dealerii de mașini nu-și fac griji 
în privința trendului din modă. Orice 
femeie care intră în showroom ar 
vrea să plece la volanului unei mașini 
în culoarea anului 2010.

Pe locul al 
doilea în acest 
top s-a situat 
Richard Ham
mond, în vârstă 
de 40 de ani, 
unul dintre 
prezentatorii 
emisiunii de 
televiziune 
"Top Gear", 
care este la fel
de înalt ca Tom Cruise. Jamie Cullum, 
unul dintre starurile muzicii jazz, înalt 
de 163 de centimetri, iubitul top mod
elului Sophie Dahl, înaltă de 180 de 
centimetri, s-a clasat pe locul al treilea.

Pozițiile următoare au fost ocupate 
de pilotul de Formula 1 Lewis Hamil
ton (172 cm) și de cântărețul Mark 
Owen, membru al trupei Take That 
(167 cm).

Anda Adam și Victor Slav 
nu au planuri de căsătorie
Sunt împreună de trei ani și deși 
presa a speculat în repetate rân
duri că s-au despărțit, cei doi își 
văd liniștiți de viața lor. Cu toate 
acestea, Anda Adam și Victor Slav 
nu au încă planuri de căsătorie.

„Dacă e să fii cu o persoană până 
la .sfârșitul vieții, ești, și cu asta basta, 
dacă nu, nu. Probabil că va veni, și mo
mentul acesta în relația noastră, dar 
deocamdată nu ne-am făcut planuri de

căsătorie”, a declarat Victor.
De cealaltă parte, dacă Anda 

Adam declara anul trecut la un post de 
radio: „Nu am primit încă un inel de 
logodnă, dar sigur facem nunta în 2010. 
Nu am stabilit data, dar vrem să găsim 
o perioadă în care să fim amândoi 
liberi”, de data aceasta s-a arătat mai 
rezervată. „Pentru mine, mai important 
decât orice e- să știu că sunt iubită de 
Victor. La momentul potrivit, vom face 
și acest pas, nu știu dacă va fi peste trei

sau 30 de ani. Acum, timpul e cel mai 
mare dușman al nostru. Amândoi sun
tem implicați în proiecte foarte impor
tante, care ne solicită și nu avem răgaz 
nici să ne gândim la asta”, a declarat 
cântăreața.

Să fie oare Victor Slav cel care 
amână pasul cel important? După cum 
stau lucrurile, așa se pare. Dar să nu 
uităm că, până la urmă, într-o relație 
dragostea este importantă și nu un cer
tificat de căsătorie.

împreuna 
dam viata 

. orașul ut 
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* < • hl
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.Mâncarea nesănătoasă, tutunul și alcoolul ne fac mai vulnerabili în fața stresului cotidian. 
Medicul Florin Tudose amintește și de boli mai grave precum tulburările psihice, 
hipertensiunea, cardiopatia și infartul miocardic, ulcerul gastric, alergiile, astmul, hipcrtiroidia 
și, nu în ultimul rând, disfuncțiile sexuale.

Ceața a afectat 23 de curse la Aeroportul Internațional din Timișoara
Un număr de 12 curse care 
trebuiau să aterizeze, marți di
mineață, pe Aeroportul Inter
național din Timișoara și 11 
curse care trebuiau să decoleze 
de pe același aeroport au înre
gistrat întârzieri de aproxima
tiv două ore, din cauza cetii 
din zonă.

Potrivit purtătorului de cuvânt 
al Aeroportului Internațional 
Timișoara, Roxana Manasia, la 
ora transmiterii acestei știri viz
ibilitatea de-a lungul pistei este de 
200 de metri, ceea ce face 
imposibiliă decolarea sau ateri
zarea aeronavelor? în total fiind 

afectate 23 de curse. "12 curse 
care trebuiau să sosească și 11 
care trebuiau să decoleze sunt în
târziate din cauza cetii de pe aero
port. în acest moment, 
vizibilitatea este de 200 de metri, 
ceea ce face imposibilă aterizarea 
sau decolarea aeronavelor. în
târzierile în acest moment sunt de 
aproximativ două ore", a spus 
Manasia.

Potrivit sursei citate, la sosire 
sunt afectate cursele de la 
București, Oradea, Cernăuți, 
Lvov, Chișinău, Odessa, Bacău, 
Craiova, Iași, Cluj și Constanța, 
aparținând companiei Carpatair și 
cursa București-Timișoara a com

paniei Tarom.
Manasia a afirmat că, la ple

care, sunt afectate cursele către 
Dusseldorf, Torino, Roma, Berg
amo, Munchen, Verona, Bologna, 
Perugia, Florența, Veneția și An
cona, ale companiei Carpatair.

Purtătorul de cuvânt a 
adăugat că, deocamdată, niciun 
avion care trebuia să aterizeze la 
Timișoara nu a fost redirecționat 
către alte aeroporturi, dar două 
aeronave care vin dinspre Bacău 
și Sibiu se află deja în zbor și 
urmează să se decidă dacă vor 
ateriza pe Aeroportul din 
Timișoara sau vor fi 
redirecționate.

în 2009 plata cu cârdul a crescut cu 75%
fată de 2008
Valoarea comerțului electronic 
cu plata online prin cârduri 
bancare a crescut în 2009 cu 
75% față anul precedent, la 
92,8 milioane euro, conform 
datelor RomCard, citate de 
Gecad ePayment, producătorul 
platformei de comerț electro
nic.

RomCard este procesatorul 
tranzacțiilor cu cârduri în România 
și are 150 de comercianți activi 
certificați în sistemul 3D Secure. 
„Comerțul electronic a fost un 
domeniu mai puțin afectat de criză 
și continuă să rămână o industrie cu 
potențial de creștere și în anul 
următor. Situația economică 
nefavorabilă a determinat compani
ile să aleagă soluții mai eficiente, cu 
rezultate ușor de măsurat și care 
presupun costuri mai reduse, astfel 
încât multe dintre ele s-au îndreptat 
către online", a declarat, într-un co
municat, directoul executiv al 
Gecad ePayment, Carmen Sebe.

Numărul de tranzacții înregis
trate în 2009 a fost de peste 1,24 
milioane, de două ori mai mare 
decât în 2008. în sistemul ePay- 
ment, au fost procesate 1,1 milioane 
de tranzacții, la un volum de 88 de 
milioane de euro. în 2009, valoarea 
medie a unei tranzacții a fost de 79 
de euro, similară cu cea înregistrată 
în 2007 și în ușoară scădere față de 
2008, când valoarea medie a fost de 
85 de euro.

Trimestrul al treilea s-a situat 
pe primul loc în ceea ce privește 
volumele tranzacționate, în timp ce 
în trimestrul al patrulea s-au înreg
istrat cele mai multe tranzacții. Ast
fel, în ultimul trimestru al anului 
s-au procesat peste 100.000 de 
tranzacții în fiecare lună. Dinamica 
tranzacțiilor din acest ultim 
trimestru al anului este explicată de

cumpărăturile online făcute cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă, în spe
cial în luna decembrie, și de 
achiziționarea pachetelor de 
vacanță pentru sfârșitul anului, în 
special în perioada octombrie- 
noiembrie.

Produsele comercializate on
line păstrează tendința înregistrată 
în ultimii doi ani. Astfel, sectorul 
telecom a avut o pondere de 45% 
din numărul tranzacțiilor procesate 
prin ePăyment, urmat de turism cu 
38%, servicii cu 10% și eTail cu 
7%.

Pentru 2010, ePayment 
estimează că piața de tranzacții on
line cu cârdul va crește cu 30%, iar 

Romcard estimează că, la sfârșitul 
anului, se poate atinge o valoare de 
120-130 milioane de euro. 
"Evoluția comerțului electronic va 
fi influențată de mai mulți factori, 
iar contextul economic general va 
avea un cuvânt'greu de spus. Ținând 
însă cont de faptul că este o indus
trie relativ tânără, estimăm creștere 
și pentru anul viitor", a adăugat 
Marin Mitroi, director general al 
RomCard.

în 2008, comerțul electronic cu 
plata online prin card bancar a cres
cut anul trecut cu 53% față de 2007. 
ajungând la valoarea de 53,1 mil
ioane de euro și un număr de 
652.000 tranzacții.

Agențiile de turism 
au redus prețurile

Potrivit operatorilor din turism, 
prețurile sunt cu 5%-l 0% mai acce
sibile decât în aceeași perioadă a an
ului trecut. "Este al doilea sejur de 
iarnă în criză și hotelierii și-au învățat 
lecția", a declarat Traian Bădulescu, 
purtător de cuvânt al Asociației 
Naționale a Agențiilor de Turism.

Românii sunt din ce în ce mai 
atrași de pârtiile austriece unde, pen
tru opt zile la un hotel de patru stele, 
se plătesc circa 520 de euro. Cu 
numai câteva săptămâni în urmă, un 
astfel de sejur nu costa mai puțin de 
870 de euro. Nu trebuie neglijate nici 
reducerile din țară. însă, pasionații 
sporturilor de iarnă pot schia în 
această perioadă doar pe pârtiile de 
altitudine de la Sinaia sau pârtia 
Kalinderul, din Bușteni. Un sejur de 
trei zile la Sinaia, cu mic dejun inclus, 
costă în acestă perioadă 454 de lei, în

Stresul e responsabil 
de apariția multor boli

Stresul cotidian este unul dintre 
principalii factori care pot duce la 
apariția mai multor boli, printre care 
și cele de inimă. Studiile realizate re
cent la University College din Londra 
(UCL) au demonstrat că persoanele 
stresate au un risc cu 68% mai mare 
de a face boli cardiovasculare sau alte 
tipuri de afecțiuni, printre care și de
presii. "Stresul este o precauzalitate a 
depresiei și una dintre cele mai 
frecvente boli care pot să apară în rân
dul persoanelor supuse factorilor de 
risc. Pacienții se confruntă de obicei 
cu stresul post-traumatic în formă 
acută sau cronică sau cu epuizarea", 
spune psihologul Florin Tudose.

Mâncarea nesănătoasă, tutunul și 
alcoolul ne fac mai vulnerabili în fața 
stresului cotidian. Medicul Florin Tu
dose amintește și de boli mai grave 
precum tulburările psihice, hipertensi
unea, cardiopatia și infartul miocardic, 
ulcerul gastric, alergiile, astmul, hiper
tiroidia și, nu în ultimul rând, 
disfuncțiile sexuale.

Specialiștii spun că toate aceste 
boli pot fi accentuate de vulnerabili

loc de 622 de lei.
Și sejurile în marile capitale eu

ropene sunt mai ieftine în această 
perioadă. Prețul pentru un sejur de 
trei zile în Praga pornește de la 250 
de euro. în perioada Revelionului, 
același pachet costa dublu.

tate individului, iar atunci rezultatul 
este unul și mai dramatic. Ei le 
recomandă pacienților și nu numai, să 
se organizeze în fața stresului cotidian. 
"Din păcate acest lucru necesită o 
minimă pregătire de specialitate", 
spune Florin Tudose, ' care ne 
sfătuiește să avem un program, niște 
ținte sau obiective de atins, să 
mâncăm sănătos, să nu fumăm și să nu 
consumăm alcool. De asemenea, nu 
trebuie să facem excese în alimentație 
sau medicamentație, să evităm excesul 
de zahăr și să consumăm cât mai 
multe alimpnte proaspete, fructe, 
legume verzi și vitamine.

Un alt lucru pe care îl putem face 
pentru a combate stresul este să 
alternăm perioadele tensionate cu cele 
de relaxare, iar sportul este cel mai in
dicat în acest caz. "Sportul provoacă 
relaxarea psihică și combate cel mai 
bine stresul", este de părere medicul 
psiholog, care le recomandă românilor 
să facă sport ori de câte ori simt 
nevoia.
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în discursul său în fața diplomaților din 170 state, Papa a repetat temele expuse 
pe 1 ianuarie, anunțe că statele industrializate trebuie să recunoască responsabilitatea 
pentru criza de mediu, să reducă consumul și să adopte un stil de viață mai sobru.

Guvernele din țările UE vor să combată fenomenul obezității
9 9

Numeroase Guverne din țările 
membre ale Uniunii Europene, 
inclusiv cel din România, în
cearcă să combată fenomenul 
obezității prin introducerea 
unor legi care să îi determine 
pe cetățeni să adopte o alimen
tație mai sănătoasă, comen
tează “Der Spiegel” în ediția 
electronică.

Potrivit “Der Spiegel”, Guvernul 
spaniol vrea să impună restricții în 
ceea ce privește grăsimile nesaturate, 
Danemarca va impozita în curând 
dulciurile, iar în România, ministrul 
Sănătății, Attila Cseke, intenționează 

să introducă o taxă pentru 
mâncărurile nesănătoase.

De asemenea, în Germania, 
anumiți oficiali din Berlin vor ca Gu
vernul să ia măsuri împotriva 
obezității. într-un interviu acordat 
luni publicației “Rheinische Post”, 
președintele Partidului Ecologist, Re- 
nate Kuenast, a declarat că vrea să 
interzică publicitatea pentru dulciuri 
destinate copiilor. "Campaniile agre
sive de publicitate (ce au ca public- 
țintă) copiii de 12 ani și chiar mai 
mici ar trebui interzise", a afirmat 
Kuenast. "Reclamele la alimente, în 
mare parte la dulciuri, nu ar trebui di
fuzate în timpul emisiunilor pentru 
copii a adăugat ea.

Autoritățile din Danemarca 

intenționează să folosească politica 
fiscală ca o modalitate de a diminua 
consumul de dulciuri al populației. O 
nouă taxă pentru ciocolată, înghețată 
și alte dulciuri se va adăuga celei deja 
existente pentru sucuri carbogazoase 
și va genera circa 1,5 miliarde de 
coroane daneze (circa 200 de mil
ioane de euro) pe an la buget, potrivit 
unui studiu realizat de Confederația 
daneză a industriei alimentare. 
Potrivit Organizației Mondiale a 
Sănătății, numărul persoanelor obeze 
s-a tripat din anii '80 în numeroase 
țări europene, rata în rândul copiilor 
fiind în continuă creștere. Studiile 
arată de mai mulți ani că germanii 
sunt între cei mai obezi din Europa, 
alături de greci și britanici.

Coca-Cola va avea ca rival Coca-Colla
Președintele Evo Morales, pri
mul lider al Boliviei cunoscut 
n°ntru faptul că mestecă 
j ^nze de coca la întâlnirile 
ONU, începe o nouă campanie 
pentru promovarea acestei 
plante, de data aceasta sub 
forma unei băuturi răcoritoare 
"Coca Colla ". Menită a riva
liza cu mai faimoasa băutură 
americană Coca Cola, produ
sul sud-american este în cen
trul unui plan al cultivatorilor 
de coca depus la guvern pentru 
a impulsiona producția de 
c&ea.

Fermierii au propus numele Coca 
Colla ca referire la persoanele ce trăiesc 

partea dinspre Anzi a țării. Un 
vîceministru al Dezvoltării Integrale și 
Coca a precizat că proiectul va fi lansat 
în circa patru luni și că acesta va fi o 
inițiativă a statului, fie în parteneriat cu 
cultivatorii de coca.

Oficialul arăta că ambalajul 
băuturii va fi asemănător cu faimoasa

Papa consideră mariajele gay
o amenințare la adresa creației

9 9

Papa Benedict XVI a legat 
opoziția bisericii la mariajele 
gay de preocuparea pentru 
mediu, arătând că legile care 
subminează "diferențele dintre 
sexe" sunt o amenințare la 
adresa creației.

*
Papa a făcut declarațiile în cadrul 

unui mesaj către diplomați referitoare 
la evenimentele mondiale. Principala 
temă a mesajului a constituit-o mediul 
și protejarea creației. "Trebuie să ne 
amintim că problema mediului este 
complexă, o putem compara cu o 
prismă. Creaturile diferă și pot fi prote
jate sau puse în pericol în diferite mod
uri, așa cum știm din experiența noastră 
cotidiană. Un asemenea atac vine de la 
legile care, în numele luptei contra 
discriminării, lovesc baza biologică a 
diferenței dintre sexe", arăta acesta,

Coke. Soarta Coca Colla este de de
osebit interes pentru La Paz, care 
dorește să extindă cultivarea acestei 
plante. Ceai, făină, pastă de dinți și li
chior sunt deja produse din coca.

Bolivia, cel de-al treilea 
producător mondial de coca după Co
lumbia și Peru, avea o cultură de 

amintind anumite state din Europa și 
America.

El făcea referire la legislație din 
unele state, precum în Mexic, unde cap
itala a aprobat căsătoriile între persoane 
de același sex. "Totuși, libertatea nu 
poate fi absolută, deoarece omul nu este 
Dumnezeu, ci imaginea, creația lui 
Dumnezeu. Pentru om, calea de urmat 
nu poate fi determinată de capricii sau 
dorințe, ci trebuie să corespundă cu 
dorința Creatorului", sublinia Papa.

In discursul său în fața 
diplomaților din 170 state, Papa a 
repetat temele expuse pe 1 ianuarie, 
anume că statele industrializate trebuie 
să recunoască responsabilitatea pentru 
criza de mediu, să reducă consumul și 
să adopte un stil de viață mai sobru. El 
s-a declarat preocupat pentru eșecul de 
a ajunge la un acord de mediu la 
Copenhaga.

30.500 hectare în 2008, în creștere cu 
șase procente față de anul anterior, arăta 
Oficiul American pentru Droguri.

Anul trecut. Morales, care con
duce sindicatul cultivatorilor din 
regiunea Chapare, a promis să extindă 
cultura cu 20.000 hectare în regiunea 
săracă din Anzi.

D
Zeci de tineri au protestat la Berlin 

împotriva scannerelor corporale
Protest inedit la Berlin față de in

troducerea scannerelor corporale: 
câțiva zeci de tineri germani s-au 
dezbrăcat în văzul tuturor chiar înainte 
de îmbarcarea în avion. Scannerele au 
provocat adevărate controverse în 
lume. Tinerii protestatari sunt membri 
ai Partidului Piraților care și-a exprimat 
public opoziția față de introducerea 
scannerelor corporale pe areoporturi.

Ei susțin că sistemul de'verificare 
încalcă intimitatea pasagerilor. Mai

D Salonul Auto de la Detroit 
e plin de mașini „verzi”

Electrice, hibride și compacte. 
Acestea sunt principalele caracteristici ale 
mașinilor prezentate ia Salonul Auto de 
la Detroit, primul mare eveniment de 
acest gen al anului. Ford. General Motors, 
Volkswagen, Honda și Toyota au venit cu 
40 de modele. Marii constructori s-au re
profilat pe modele cu un consum redus de 
carburant sau au înlocuit integral mo
toarele convenționale cu unele electrice.

Organizatorii salonului au pus la 
punct o secțiune specială numită Bulevar
dul Electric, care reunește 20 de vehicule 
propulsate de kilowați și nu de benzină. 
Vedetele sunt Nissan Leaf și Chevrolet 
Volt, ale căror prețuri variază între 30 și

D China a testat un sistem 
de apărare antirachetă

China a testat cu succes un sistem 
de apărare antirachetă, interceptând o 
rachetă în zbor, a anunțat, ieri, agenția 
China Nouă, în contextul unei polemici 
privind vânzările americane de arma
ment către Taiwan. "China a desfășurat 
un test de tehnologie de interceptare la 
mijlocul distanței a unei rachete de la 
sol, în interiorul teritoriului său. Testul 
și-a atins scopul", a afirmat China Nouă. 
Testul, efectuat luni, "este de natură 
defensivă și nu vizează nici o țară", a 
adăugat agenția oficială. Săptămâna 
trecută, un oficial american a anunțat că 
Statele Unite au aprobat vânzarea unui 
sistem antirachetă către Taiwan, în 
cadrul unui acord încheiat între cei doi 
aliați în 2008. Pentagonul "a atribuit 
(firmei) Lockheed Martin contractul de 
furnizare a sistemului antirachetă Patriot 
către Taiwan, în cadrul unui amplu acord 
de armament aprobat de Congres in 

multe țări din lume au decis să ia 
această măsură de securitate pe aero
porturi după tentativa de atentat eșuată 
pe aeroportul din Detroit, luna trecută. 
Scannere corporale au fost deja intro
duse pentru testare pe câteva aeropor
turi din Statele Unite, Marea Britanie, 
Olanda și Elveția. Germania a anunțat 
că va lua și ea aceeași măsură, dacă se 
dovedește că aparatele asigură protecția 
intimității pasagerilor.

40 de mii de dolari. Constructorii-mizează 
și pe modelele compacte, pe care speră să 
le facă mai populare în rândul clienților 
americani, devotați mașinilor de mari di
mensiuni.

Chiar dacă vânzările de automobile 
au înregistrat o creștere la finalul anului 
trecut, grijile privind viitorul industriei nu 
au dispărut. Rata crescută a șomajului din 
Statele Unite și o economie în 
convalescență sunt principalele piedici. 
Cu toate acestea, estimările spun că 
vânzările vor crește în Statele Unite, de la 
10,4 milioane de mașini în 2009, la 11,5 
milioane în 2010.

2008", a declarat un purtător de cuvânt 
al Institutului american de la Taiwan, 
ambasada de facto a Statelor Unite în 
insulă. Republica Populară China 
consideră că Taiwanul face parte din ter
itoriul său și că trebuie să revină sub con
trolul său, dacă este nevoie, prin forță. 
Ea se opune sistematic și vehement aces
tei vânzări de. armament.

Ministerul Apărării a avertizat la 
sfârșitul săptămânii trecute că își rezervă 
dreptul de a lua măsuri, neprecizate, în 
cazul în care Washingtonul finalizează 
acest proiect, apreciind că o astfel de 
vânzare ar constitui "un obstacol sever" 
în calea relațiilor militare chinezo-amer- 
icane. Statele Unite au recunoscut Bei
jingul în 1979, în detrimentul Taipeiului, 
dar rămân principalul aliat al insulei con
siderate de China drept rebelă și princi
palul său furnizor de armament.



10 Timp liber
Miercuri, 13 ianuarie 2010 -

t^> Integrante 
r=î> Rebus

Timpuri noi... Dicționar: Efor, User, Cav, Ene, Husar, Eac.

La doctor
- Spuneți-mi, medicamentul pe 

care vi l-am prescris, v-a ajutat ?
- Da, foarte mult, eu mi-am 

vindecat reumatismul, băiatul nu 
mai tușește, iar cu ce-a mai rămas 

soția a curățat....

(Completați textul folosind 
soluția marcată cu raster)

Proaspăt

Către

Trupe

Grupare 
politică

Sete!

Deștepți 

Căliți In 
luptă

>

întreg

Indivizi

SalbăTurtit

Discuții CerealăIubiți

Măsură 
pentru 
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Bianca 
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Secol
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Locuri 
în stal! 
Loc de 
odihnă

Risc 
incipi- 

entl 
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Profund
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sporită
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Albit de 
zăpadă 
Nadia 

But
Nevătă

mați 
Cută...

Dat pe 
la ochi 
in ioc 
de trei

Schimbă 
aerul

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ACAPARATOR, ACE, ALES, AMU, APĂSA, 
ARAB, ATAȘA, ATÂT, ATOM, ĂLA, CASAP, 
CER, CI, COL, DĂRAB, DOS, EGALI, GATA, 

GO, IR, IREMISIBIL, IREPARABIL, LAȚ 
NODAL, OCULOMOTOR, ORE, ROTOCOLARI, 
RULAT. SATE, TALE, TASA. TĂRĂGĂNĂRI 

TOTALITARI, TOTALITĂȚI, UDATE.
Petru ARDELEAN - ARAD

Miez 
umedl 

Un metru 
cub

Pagină de: Viorel NAGHI - VLADIMIRESCL
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că publicitate

Vând casă în Simeria (sau schimb cu apartament cu 2 camere în Deva), 
4 camere, încălzire centrală și sobe de teracotă, grădină, pomi fructiferi, 
suprafață totală 900 mp, FS 60 m. Preț 100 000 euro. Tel. 0728.388.583.

Vând apartament 3 camere, Deva, bd.Decebal, 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 dubiu, mare și 
beci, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, Str. Călugărcni, Deva (per
soană fizică). Tel. 0758.063.622.

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

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

vând apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în tota- 
c, localitatea Simeria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Neptun, 

6T. 35, sc. C, ap. 30,- Deva.

îmbieri

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

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 latei. 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.

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

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

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

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

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

Societate 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 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.

închiriez urgent spațiu comercial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 
sau depozit. Arc toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045. Vând țuică 38 grade, preț 15 lei/litru. Tel. 0720.380.751,0254.262.717.

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 fabricațio2001, euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
airbag, radio/cd, servodirecție, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 

o, negociabil. Telefon: 0723.893.599 între orele 11:00 și 20:00.
.. .er și rog seriozitate.

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

wx*
II•*
••
*■

ș

Servicii profesionale de curățenie:
■ curățenie de întreținere zilnică
- cufățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial
- curățenie după construcții,amenajări,renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete.tapițerii.covoare
- spălat suprafețe vitrale
- curățat pereți.fațade.îndepărtat 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

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanti

Informații la telefon:
0766.242.707
 \

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE 

- Persoane juridice -

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

• 12 luni - 108 lei
Bonus:

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la ale- 
, gere: spațiu publicitar alb-ncgru, dimensiunea 1/8 sau 10 anunțuri

de mică publicitate;
- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu 

publicitar, dimensiunea 1 /4 sau 20 anunțuri de mică publicitate;
- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu 

publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică publicitate 
(spațiul publicitar este alocat în funcție de solicitările beneficiaru
lui).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
TeL 0771.677.031, 0730.549.659.

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.

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

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

Vând Renault Mcgane, 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.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.)
Deva, Calea ZaranJahu 15ft(DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lăneâ Volvo)

Clicmiî fideli primesc, 
pc bază dc bon,

Facem contracte 
pentru firme cu

Vă oferim: REDUCERE
• PERSONAL DE 20%

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

: KĂ7SPÂIĂR1
IJNA GRATIS

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

l *i«gram de funcționare:

Ziiaic 07.39-20.30
Duminica; 09.M45.W

Telefon: 0761 - 9'73.940
Prestam servicl curățenie 
‘ persoane fizice
* persons jurttlce y

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

I I
Semnături !

! Taloanele de mică publicitate se pot depune Ia redacție, Deva, Str. Mă- 
I răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
I stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș- I 
! cui de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- ! 
I tară.

I
I Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de Ia depunerea ! 
I lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, ! 
I cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta- I 
I Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, 
Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 tel

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


Ca și în urmă cu patru ani, la precedentele alegeri, conducerea federației a organizat întâlniri 
în teritoriu pentru chestiuni urgente, care nu mai suferă amânare, în legătură cu fotbalul românesc 
și strategiile ee trebuiesc aplicate. în realitate însă, este o campanie electorală mascată în favoarea 
candidatului Mirceu Sandu.

Sport
Miercuri, 13 ianuarie 2010

Țineți minte trei cuvinte: Mircea Sandu, președinte!
Campania electorală pentru 
alegerea noului președinte al 
Federației Române de Fotbal 
este în toi. Mircea Sandu are 
99 la sută șanse să câștige un 
nou mandat, mai ales că pen
tru „Nașu ”fac campanie elec
torală și angajații FRF.

Ca și în urmă cu patru ani, la 
precedentele alegeri, conducerea 
federației a organizat întâlniri în terito
riu pentru chestiuni urgente, care nu 
mai suferă amânare, în legătură cu fot
balul românesc și strategiile ce trebui
esc aplicate. în realitate însă, este o 
campanie electorală mascată în 
favoarea candidatului Mircea Sandu, 
iar reprezentanții cu drept de vot în 
Adunarea Generală a FRF din 25 ian
uarie sunt „prelucrați” în legătură cu 
opțiunea de vot pe care trebuie să și-o 
exprime. Adică în favoarea actualului

Teamă de retur
Antrenorul Mureșului Deva, 
Gheorghe Barbu, a declarat la 
reunirea lotului că se teme de 
returul care va începe pe 27 fe
bruarie. Declarația tehnicia
nului este motivată de 
atmosfera din cadrul echipei.

„Și anul trecut eram tot la ret
rogradare, la finalul turului. Aveam tot 
minus șase în clasamentul adevărului. 
Și am scăpat de la retrogradare în 
penultima etapă, după meciul decisiv

șef al fotbalului românesc. Marți a fost 
rândul municipiului Deva să fie gazda 
uneia dintre cele șapte întâlniri din ter
itoriu, iar la sediul unui cunoscut hotel 
din municipiu au fost convocați 
delegați din Arad, Timiș, Caraș-Sev- 
erin, Goij, Alba, Sibiu, Mehedinți și 
Hunedoara. Cum Mircea Sandu se 
operează și se tratează în străinătate, 
echipa cu care a lucrat în ultimii patru 
ani la FRF și probabil cu care va mai 
lucra încă patru ani, a pornit la cules de 
voturi în teritoriu. Adalbert Kassai, sec
retarul general, Ionuț Lupescu, direc
torul general, Vasile Avram, șeful CCA, 
Dan Ionescu, șeful de la Juridic, Viorel 
Duru, președintele Comisiei de 
Licențiere, sunt doar numele cele mai 
importante de pe lista de participanți. 
S-au mai luat în discuție și probleme or
ganizatorice, juniori, restructurarea 
campionatului prin reducerea 
numărului de echipe, probleme de 
licență. însă, pe 25 ianuarie, Mircea 
Sandu are foarte mari șanse de a câștiga 

cu Clujul. Ce s-a schimbat între timp e 
liniștea de la echipă, atmosfera din ves
tiar. Au fost meciuri în care jucătorii, nu 
doar cei puși pe lista de transferuri, nu 
au jucat la valoarea lor. Ne-au bătut 
Fortuna Covaci, Șimleul Silvaniei, ca 
să nu mai aduc aminte de meciul cu 
Turda. Nu e vorba nici de tactică. Păi 
au jucat de la egal la egal cu U Cluj și 
au făcut față cu brio, iar peste câteva 
zile au uitat să stea în teren la meciul cu 
Arieșul Turda? Unii jucători au mare 
experiență, au peste o sută de meciuri 
în Liga a Il-a. Nu au vrut și nu știu care 
este exact cauza, dar nu s-au respectat 
în primul rând pe ei înșiși ca fotbaliști. 
Au fost obișnuiți cu bine. Nu au luat 
nicio amendă, deși au pierdut meciuri 
acasă, unele în mod rușinos. La ce club 
s-a mai auzit de așa ceva?”, le-a de
clarat jurnaliștilor antrenorul Gheorghe 
Barbu.

Hârtie pentru 
o săptămână

Jucătorii puși pe lista de transfer
uri mai au la dispoziție o săptămână să 

al șaselea mandat în fruntea FRF, în 
fața unicului contracandidat, Constan
tin Iacov.

George Mara: 
„Cedez echipa gratis 
cu cazare și masă”

Nici întâlnirea dintre 
reprezentanții autorităților locale și 
județene, conducerea FRF și cea a lui 
FC Deva nu a adus soluția miraculoasă 
de salvare a campioanei României la 
futsal.

George Mara susține că 
reprezentanții federației au încercat să 
îl convingă să susțină echipa în contin
uare, dar fără sprijinul unuia sau mai 
multor investitori, FC Deva nu merge 
mai departe. Oficialul devean a rein- 
terat ideea de a ceda echipa fără* nicio 
pretenție materială. „FC Deva nu costă 

își găsească echipă la care să evolueze, 
în acest sens ei au primit o hârtie 
oficială din partea clubului Mureșul 
prin care se pot antrena cu orice echipă 
doresc să-i transfere până lunea vi
itoare. Dacă pe adresa clubului devean 
nu vine nicio ofertă, ei vor fi obligați să 
se reîntoarcă la Mureșul, cu care se află 
sub contract. Pribac, Dosan, Janos 
Vajda susțin că au deja oferte, dar că nu 
au găsit deschidere la conducerea 
clubului pentru a discuta despre situația 
lor contractuală. „Eu știu că, dacă un 
club este interesat de un jucător de la 
Mureșul Deva, ia legătura cu noi. 
Trimit un fax, ceva, o hârtie, în care să 
scrie că sunt interesați de jucător și care 
sunt pretențiile noastre”, a mai spus 
Gheorghe Barbu. Cel mai decis să plece

nici măcar un euro, e gratis. Voi rămâne 
în continuare alături de club și voi 
asigura cazarea și masa jucătorilor. Asta 
înseamnă cam 35 la sută din costurile 
pe o lună. Nici în aceste condiții nu a 
venit o companie, cineva alături de

Gheorghe Barbu

este mijlocașul stânga, Adrian Pribac, 
care are și cea mai complicată situație 
contractuală. Acesta este împrumutat de 
la Dunărea Galați și încă un an și 
jumătate este legat prin contract de 
Mureșul. în caz că fotbalistul își găsește 
o altă echipă la care să joace, pe actul 
de transfer trebuie să își pună 
semnătura atât reprezentanții Mureșului 
Deva, cât și cei ai Dunării Galați. De
spre portarul Vasile Rahoveanu nu se 
mai știe, deocamdată, nimic. Acesta a 
anunțat în luna decembrie că se retrage 
din activitate și a acuzat conducerea 
clubului și pe antrenorul Gheorghe 
Barbu că încearcă să retrogradeze 
echipa în mod intenționat, declarație 
caracterizată de antrenor drept „naivă”. 

echipă. Primăria și Consiliul Județean 
nu au cum să țină echipa, iar eu nu mai 
am posibilitatea”, a declarat George 
Mara.

Bogdan Bai ' <

Bumbac, liber 
de contract

Fostul jucător al Corvinului 2005 
și al Jiului Petroșani, Constantin Bum
bac, a decis să își încheie conturile cu 
echipa de Liga I, Unirea Alba Iulia.

Bumbac este al doilea fotbalist, 
după Pepenar, care s-a format la 
cluburile hunedorene și care a încetat 
colaborarea cu Unirea în această iarnă. 
„Am decis să-mi reziliez contractul ' 
Alba, pentru că așa am considerat că 
este mai bine. Am jucat prea puțin în 
turul de campionat și sunt conștient că 
aș putea să fac mult mai multe. De 
aceea îmi doresc să joc undeva, unde 
mă remarc și să dau un randament mai 
bun decât la Alba. Sunt conștient de 
valoarea mea și nu vreau să mă pierd ca 
alți jucători”, a declarat fundașul cen
tral. Acesta a mai trecut în cariera sa și 
pe la echipa lui Adrian Porumboiu, FC 
Vaslui, de unde s-a transferat la Unirea 
Alba Iulia.

Bogdan Barbu
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