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Pe an ce trece. Râu de Mori de\ ine o localitate cu ade
vărat europeană. în 2009 a fost finalizată rețeaua de alimen
tare cu apă a satului Clopotiva. astfel încât peste 300 de 
gospodării beneficiază in prezent de apă potabilă la robinete.

Hoții de fier vechi fură
și căldura devenilor « 4

Devenii plătesc lipsa de eficiență a polițiștilor, care nu 
sunt în stare să prindă hoții de fier vechi de pe magistrala pe 
care este transportat agentul termic de la termocentrala din 
Mintia.

Curs Valutar
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S-au furat
ouăle dinozaurilor

Din cuprins

O Capii rețelei traficanților 
de persoane sunt 
hunedoreni
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Moartea adolescentei 
îndrăgostită de profil’ 
de mate e anchetată 
de autoritățile școlare

Editorial
de Volodia Macovei

De la caraiba 

la diatriba

Tare riuticioși mai sunt oa
menii pe lumea asta! Ați văzut ce 
l-au mai sMtarat, unii și alții, pe 
Bietul șef pesedist Geoană? Și nu 
neapărat așa tare pentru lamenta

bila prestație politică de la alege
rile prezidențiale. ei pentru conce
diul exotic caraibean la care s-a 
dedat eu oarece nonșalanță. Deh, 
ciudoșii aștia care n-au avut con
cediu, ciudoșii ceilalți ce nu își 
permit să facă un concediu pe 
schema “laguna albastră” și alți 
ei uitași care vor scaunul de preșe
dinte la partid. Valurile de ciudoși 
abătute spre din ce în ce mai pali
dul lider social-democrat îmi in
spiră, cumva, milă.

Ha urma armei, ce dacă
Geoană a reușit si facă din social- 
democrația românească o glumă

taxat cu vulga tate orice încercare 
inteligentă de a readuce PSD-ul 
măcar la loc în politica ce merită 
băgată în seamă? Ce mare pro
blemă că a forțat o alianță contra 
naturii, după care a jucat rolul cio
coiului nedumerit că nu i-a ieșit 
ciocoiala?

Toate aceste întrebări sunt 
iarăși răutăcioase, nu? Păi nu 
spune exercițiul politic românesc, 
cu claritate, că, atunci când ajungi 
pe fotoliul de șef, nu te mai dai 
plecat de acolo nici mort? Nu ne 
învață experiența românească des
pre cum papagalii și pupătorii In 
tund fia pot ține președinte de par
tid pe veci? Și atunci?... De ce să 

nu îi dăm și lui Geoană dreptul de 
a fi un politician român emblema
tic? De ce să nu îl lăsăm și pe el să 
se bucure la nesfârșit că e șef? De 
ce să i se ia jucăria PSD?

Dincolo de plesnetul lipi
cios și trist din spatele acestei serii 
de întrebări, realitatea este simplă: 
de ceva vreme social-democrația 
românească nu mai există. PSD 
face orice fel de politică, numai 
social-democrată nu. Iar lipsa 
acestui curent politic fundamental 
din schița politicii este păgubi
toare pentru orice stat modem cu 
structuri democratice și echilibru 
instituțional și doctrinar. Este evi
dent faptul că, dacă Geoană ar res

pecta propriul partid și ar ține cu 
adevărat Ia viitorul social-demo- 
crației românești ea variantă le 
echilibru politic, atunci s-ar re
trage elegant in liniile 3, 4, 5, li
sând tac unei alte echipe in 
speranța apariției unor soluții sal
vatoare Numai că el vrea cu orice 
preț să stea cocoțat la putere.

Nu știu dacă acel concediu 
exotic l-a antrenat în vâslitul îb 
contra curentului, dar cu sigu
ranță, judecând după declarațiile 
sale, i-a împopoțonat și mai mult 
creștetul cu ceva pene viu colo
rate.

CMYK
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Ruladă de pui

Ingrediente:
750 g carne (piept de pui dezo- 

sat), 100 g ciuperci proaspete, 1 
morcov mic, 150 g bacon, 50 g caș
caval, 1 ou, 1 lingură de smântână, 1 
fir de ceapă verde, puțin mărar și pă
trunjel, sare, piper, cimbru.

Mod de preparare:
Se spală puiul, se taie pe 

orizontală astfel încât să rămână o 
bucată întreagă, dar mai subțire.'Se 
întinde o folie de plastic pe masă și 
se pun bucățile de pui unele lângă al
tele. Se condimentează. Peste ele se 
pune o altă bucată de folie. Se bate 
pieptul de pui bine, cu ciocanul de 
șnițele, până ajunge la o grosime de 
7-10 mm. Se aprinde cuptorul - 
450°F.

Se spală și se taie foarte mărunt 
ciupercile, morcovul, jumătate din 
bacon, mărarul și pătrunjelul. Se 
amestecă cu ”1 bătut și smântână.

Cașcavalul se taie bețigașe și se 
pune alături de bacon. Dacă doriți 
puteți rade cașcavalul și să-l 
presărați peste umplutură. Se scoate 
folia de deasupra puiului. Se pune pe 
„foaia” de pui baconul rămas, pe 
lung, dintr-un capat în altul. Se pune 
umplutura, acoperindu-se uniform 
suprafața (se lasă un centimetru liber 
pe margini). Se rulează.

Se pune în tavă cu puțină apă și 
2 linguri de ulei. Se dă la cuptor timp 
de o oră. Se întoarce o dată.

ziua/ noaptea, min. - max.

Deva:-1/0, 0/5 
Petroșani: -4/-2, -2/1 
Hunedoara: -2/0, 0/4

Hațeg: -2/-1, 0/3
Brad: -2/-1, 0/4

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Simeria - Simeria
Veche
► DN 7 Spini - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Halta
Geoagiu
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjec
► DN 7 Burjuc - Zam
► Petroșani pe DN 66 ș
dul 1 Decembrie

Sfinții Cuvioși Părinți ce au fost 

uciși în Muntele Sinai și în

Acești Cuvioși Părinți au fost 
călugări și pustnici, viețuind în Muntele 
Sinai și în mănăstirea apropiată, Rait, în 
veacurile IV și V, de la mântuirea lumii. In 
două rânduri, cete de barbari sângeroși, 
venind unii dinspre Etiopia, de peste mare, 
iar alții dinspre Arabia, au năvălit asupra 
acestor sfinte locuri, ucigând fără milă pe 
cei la care nu găseau nimic de luat. întâia 
năvălire a fost pe la începutul veacului IV 
și este povestită pe vremea Sfântului Petru 
al Alexandriei. Năvălirea a doua a avut loc 
pe vremea Sfântului loan Hrisostom și este 
descrisă de un necunoscut din preajma 
Sfântului Nil Sinaitul. Dintre toți câți au 
pierit atunci, Biserica pomenește cu deose
bire și cinstește ca moarte mucenicească, 
uciderea a 39 schivnici din Sinai și a 38 de 
călugări din mănăstirea Rait, din năvălirea 
întâi, precum și uciderea monahilor din a 
doua năvălire, pentru viața lor sfântă și 
puterea lor de jertfă, că n-au voit să de
scopere pe cei ascunși, și pentru moartea 
lor cruntă și fără vină. în povestirea sa, 
monahul Amonie din Alexandria arată

cum, plecând să vadă Sfintele Locuri, la 
întoarcere s-a oprit și la Muntele Sinai, 
sosind acolo curând după ce se petrecuse 
o năvală de barbari, care uciseseră 38 de 
pustnici din pustia Sinaiului. Pe când je
leau această nenorocire, arată el mai de
parte, iată, a venit un ismailitean, care a 
spus că acești barbari, peste 300, au venit 
cu corabia dinspre Etiopia și că, înainte de 
a veni în Sinai, au ucis mai întâi 39 de 
părinți din mănăstirea Rait și au dat lupte 
cu locuitorii din Faran, pe care i-au învins 
și i-au ucis. Povestitorul ne arată câteva 
chipuri de pustnici, cu mare lucrare 
duhovnicească, precum și sfârșitul barbar 
de care au avut parte. Tot din spusele is- 
mailiteanului aflăm că la întoarcerea lor de 
la pradă, barbarii nemaigăsind corabia lor, 
care se scufundase, au ucis pe toți robii pe 
care-i luaseră și apoi neputându-se 
înțelege, s-au ucis între ei. Barbarii din a 
doua năvălire au venit dinspre Arabia și 
locuiau în corturi. Povestind viața de mare 
râvnă și înfrânarea pustnicilor, scriitorul 
pomenește și de Cuviosul Nil pustnicul, de

► HOROSCOP
Ai o divergență cu un 

prieten. Această situație îți 
creează multe probleme, 
deși ranchiuna provocată a 
fost inconștient făcută. Pe
viitor vei fi mult mai prudent. Este bine 
să acorzi mai mult timp celor dragi.

în viata familială au 
loc tot felul de discuții cu 
partenerul tău. Ești extrem ’* 
de autoritar și încerci să te 
impui cu orice preț. 
Partenerul tău nu te va lăsa 
însă să faci tot ce vrei. Astăzi este con
traindicat să joci jocuri de noroc.

Rait
trecutul lui în lume, de cărțile 
îndemnătoare spre nevoință, 
pe care le-a scris, de venirea 
lui la Sinai, dimpreună cu fiul 
său Teodul. Năvălirea barbar
ilor s-a petrecut la Sinai, 
noaptea, după Utrenie. Preo
tul și alți pustnici au fost uciși 
în biserică. Unii au putut să 
fugă, între care și Cuviosul 
Nil, dar fiul său a fost luat 
rob. Seara următoare, cei 
fugiți s-au întors să îngroape 
pe cei’uciși. Se descrie jalea 
cea mare a Cuviosului Nil, 
aflând că fiul său a fost luat 
viu cu barbarii; îl căuta ori
unde auzea că un pustnic a 
fost ucis și se ducea și-l în
gropa. L-a căutat și la mai 
marele barbarilor, în Faran. 
Acolo, a aflat că fiul său este 
viu și a fost vândut ca rob și
răscumpărat de episcopul cetății Eluzia, 
care l-a și sfințit preot. Și mergând la epis-

cop, acesta l-a sfințit preot și pe Cuviosul 
Nil. Și așa s-au întors împreună în Si 
slujind și bineplăcând Domnului.

Faci unele cheltuieli 
extravagante, după care 
regreți. Nu-ți fă probleme. 
Atâta timp cât suma se 
încadrează totuși în limite
rezonabile totul va fi bine. în cuplu tre

în dragoste dă frâu 
liber imaginației. Nu lăsa 
rutina să intervină în cuplu. 
Relațiile cu părinții sunt 
bune. Dacă ai copii, s-ar
putea ca unul dintre ei să te anunțe că 
se căsătorește. Petreci timpul în compa

buie să înveți să acorzi permanent 
atenție partenerului de viață.

Ai prieteni care te 
cunosc bine și care încearcă 
să-ți ridice moralul. Este 
bine să fii răbdător, cu atât 
mai mult cu cât nu suporți 
deloc critica. Unele fricțiuni cu o 
prietenă foarte apropiată te enervează.

nia prietenilor, cu care ai o mie de lu
cruri de povestit.

riscurile luate înainte de a-ți 
fructifica resursele. Vei face asta fără 
să-ți compromiți echilibrul financiar.

Ziua aduce cu sine 
necesitatea de a lua o de
cizie privind viața 
sentimentală. Trebuie să 
analizezi lucrurile din

Nu lăsa micile 
neînțelegeri cu cei apropiați 
să te afecteze exagerat. Fă 
un pas înapoi și privește lu
crurile de la depărtare.

Grație lui Venus, ești 
într-o formă fizică de in
vidiat și ai un moral de fier. 
Trezești admirația celor din 
jur. Ești totuși tentat să cazi
pradă mâncărurilor sofisticate. Dacă nu 
ai grijă, vei lua proporții. Cei care au 
probleme cu gastrita trebuie să fie cu 
atât mai prudenți.

V w
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Astăzi, șansa îți va 
surâde, aducându-ți ocazii 
bune de a face bani. în 
ciuda unei stări de nervozi
tate, ești în plină formă.
Acest lucru este un exemplu și j

Unele ar putea chiar să te amuze. 
Concentrează-te asupra problemelor de
ordin material.

punct de vedere rațional și sentimental. 
Acasă se poate să existe unele tensiuni. 
Trebuie să te abții, să te enervezi tare.

Bancurile zilei
© © ©

- Ioane, tu știi ce-i ăsta?
- Ce-i, Gheorghe?
- Benoclu, bă! Vezi cu el departe. 

Aseară te-am văzut cum făceai dragoste 
cu nevastă-ta.

- Du-1, bă, înapoi, e defect, eu 
aseară am fost la Baia Mare.

© © ©
- De ce te plângi, bade Gheorghe?

- Domnu' doftor, 'nainte, când mă 
uitam la o muiere, gata eram. Amu, pot 
să mă uit și-o săptămână...

- Bade dragă, eu sunt doctor de 
ochi. Matale trebuie să mergi la alt spe
cialist.

- Ba! Eu crez că la ochi îi baiu...

îți este greu să-ți y 
îndeplinești îndatoririle din 
viața profesională și 
personală. Va trebui să faci VS- ;}
niște eforturi destul de mari 
astăzi. In cuplu te bucuri de stabilitate.

© © ©
Badea Gheorghe stătea la oi. La un mo

ment dat, apare un luptător de kung-fu, care 
îi zice:

- Sunt luptător de kung-fu și am să-ți fur 
toate oile!

Badea Gheorghe stătea liniștit. Luptăto
rul îi mai spyne încă o dată. La care se ridică 
badea și îl snopește cu bâta, după care îi 
zice: - No, kum-fu?

copiii tăi.

Planeta Venus îți 
deschide înainte noi 
aventuri și întâlniri. 
Acest lucru poate crea 
probleme la nativii care 
au deja o relație. Cei 
mici au parte de niște
experiențe care-i pregătesc pentru viață, 
învață lucruri noi, se dezvoltă în inte
rior.

© © ©
Ion și Gheorghe se întâlnesc la un colț 

de stradă. întreabă Ion pe Gheorghe:
- Unde meri, mă?
- Nu știu! Da' tu unde meri, mă?
- Nu știu!
- No, atunci hai p-aci că-i mai aproape...

© © ©
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„încă de luni am trimis reprezentanți la Brad și s-a instituit o comisie 
& de anchetă a abaterilor disciplinare. ” .. . . „

Alexandru Lautaru
Eveniment 3
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In ajunul Crăciunului a fost 
semnalată dispariția a două 
ouă de dinozaur de la Geo- 
parcul din Țara Hațegului. 
Hoții sunt încă necunoscuți, 
iar poliția din Hunedoara 
păstrează o tăcere suspectă 
când vine vorba despre dis
pariția fosilelor. Ouăle au 
fost oferite spre vânzare pe 
internet de către persoane 
necunoscute.

Ouăle de dinozaur pitic au fost 
furate din incinta depozitului pale- 
ofosilier reptilian de la Tuștea. IPJ 
Hunedoara confirmă faptul că fos
ilele au dispărut. „Avem un dosar în 
lucru, dar nu putem da detalii. IPJ 
Hunedoara are o anchetă în curs 
privind fosilele respective. Dacă am 
da detalii referitoare la anchetă am 
periclita activitatea investi gativă”, a 
precizat subinspectorul Bogdan 
Nițu, purtător de cuvânt al IPJ 
Hunedoara. Nici subinspectorul 

Investigații

care se ocupă de caz nu a 
fost dornic să dea mai 
multe detalii, mai mult îl 
contrazice pe colegul 
său”. Nu știu să existe un 
asemenea furt. Nu pot 
vorbi”, a declarat Lucian 
Savonea, polițist în cadrul 
Serviciului 
Criminale.

Nu se știe
când au dispărut

Dispariția ouălor a fost 
semnalată de către paleontologul 
Dan Grigorescu (foto medalion) 
care a văzut pe internet o poză cu 
acestea. Cele două fosile erau 
oferite spre vânzare de către per
soane necunoscute. Despre data 
exactă a dispariției ouălor de di
nozaur nimeni nu știe nimic. „Nu 
știu exact când au dispărut. Le-am 
văzut într-o poză, după ce au fost 
furate. Au dispărut probabil în 2008 
sau în 2009. Atunci când am obser
vat lipsa lor am depus o plângere la 
poliției Dispariția ouălor face obiec
tul unei anchete. Polițiștii mi-au 
cerut să nu spun nimic pentru a nu-

i speria pe cei care au făcut un 
asemenea gest. Mi se pare ciudat să- 
mi se solicite așa ceva”, a precizat 
Dan Grigorescu, profesor universi
tar la Facultatea de Geologie, cel 
care a inițiat proiectul de înființare 
al geoparcului din Țara Dinozau
rilor. în momentul de față ex
ponatele Geoparcului Dinozaurilor 
din Țara Hațegului zac de câteva 
luni bune în depozitele din comuna 

Berthlot, deoarece au fost evacuate 
din sediu la ordinul primarului 
Nicolae Timiș. Din acest motiv con
ducerea rezervației se află în proces 
cu administrația locală și caută un 
nou sediu, pentru ca exponatele sin
gurului geoparc din sud-estul Eu
ropei să poată fi văzute din nou de 
publicul interesat.

Maria Bulz

Moartea adolescentei îndrăgostită de profu’ de mate
e anchetată de autoritățile școlare
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După tragedia petrecută zilele 
trecute, când adolescenta Lo
rena Hurdea s-a sinucis din 
dragoste pentru profesorul ei 
de matematică, autoritățile 
școlare caută să afle cauzele 
care au dus la acest deznodă
mânt nefericit La Colegiul 
Național „Avram Iancu ” din 
Brad a avut loc un Colegiu 
Profesoral în care a fost discu
tată atitudinea profesorului de 
matematică, Alin Cioară, care 
s-a implicat într-o relație senti
mentală cu eleva de clasa a X- 

a. In lipsa dascălului 
considerat vinovat moral pen
tru gestul extrem al elevei a 
fost constituită o comisie de 
anchetă.

Directorul adjunct al Colegiului 
brădean, Dalia Ștefan, a declarat că în 
următoarele zile va avea loc audierea 
persoanelor din anturajul Lorenei. „A 
avut loc un Consiliu Profesoral în urma 
căruia s-a constituit o comisie de 
anchetă 'internă. Au fost trimise 
solicitări în scris pentru a da declarații 
către colegii și prietenii din școală ai 
elevei, părinți, diriginte și profesori. 
Mama profesorului Cioară ne-a comu
nicat că a vorbit cu el la Timișoara și că 

în zilele următoare va veni pentru a da 
declarație. Concluziile vor fi prezentate 
în Consiliul Profesoral care va decide 
în consecință”, declară Dalia Ștefan, di
rector adjunct la Colegiul Național 
„Avram Iancu” Brad.

Pșihologul nu bănuia 
nimic

Psihologul Mirela Dubălaru spune 
că o cunoștea destul de bine pe Lorena 
Hurdea, la clasa căreia avea și ore. „Era 
o elevă foarte bună și nu existau ele
mente care să conducă spre concluzia 
că se va ajunge la suicid. Avea o familie 
normală, nu avea un comportament evi- 

tagt, era înconjurată de prieteni”, spune 
profesoara. Psihologul mai afirmă că nu 
a avut nici o solicitare pentru asistență 
de specialitate din partea adolescentei 
și că nu are dreptul de a interveni 
asupra tinerilor fără acceptul acestora. 
Tragedia de la Brad scoate la iveală 
însă problemele de sistem din 
învățământul românesc. Dalia Ștefan, 
directorul adjunct, spune că pe linie de 
psihologie și comportament nu se poate 
colabora prea mult cu părinții: „Per
sonal, nu am întâlnit părinți care să 
recunoască problemele de comporta
ment ale copiilor. Nu se apelează nici 
la asistență de specialitate, vizita la psi
holog fiind considerată rușinoasă și 
dăunătoare pentru moralul copilului”.

Inspectoratul 
Școlar Județean 
vrea să ancheteze, 
dar nu pre pe cine

„încă de Juni am trinfis 
reprezentanți la Brad și s-a 
instituit o comisie de 
anchetă a abaterilor disci
plinare. Nu avem însă pe 
cine ancheta, deoarece con
ducerea instituției ne-a co
municat că profesorul este 
internat în spital. Abia după 
încheierea acestei anchete 
putem lua măsuri care pot 
merge până la desfacerea

contractului de
muncă”, declară 
Alexandru Lăutaru, 
inspector școlar gen
eral. Deși sunt voci 
care susțin că profe
sorul are probleme 
comportamentale, 
conducerea instituției 
arată că Alin Cioară 
trecuse testul psiho
logic și că din avizul 
obținut rezultă că nu 
sunt probleme psiho- 
comportamentale evi
dente. Cu privire la 
avizul psihologic, in
spectorul general 
spune că de vină este 
instijimentul de eval
uare și.nu evaluatorul. 
„Avizul psihologic se 
eliberează pe baza 
unui chestionar care 
ar trebui schimbat. Mulți au trecut tes
tul, dar știu că printre ei sunt unii care 
au probleme”, afirmă Alexandru 
Lăutaru.

Conducerea 
colegiului brădean 
în vizorul 
inspectoratului

Inspectorul școlar șef Lăutaru 
spune că și reacția opiniei publice cu

privire la conducerea unității de 
învățământ brădene trebuie luată în 
considerare. „Dacă am fi știut ce se 
întâmplă, am fi intervenit din timp. 
Dlipă incidentul de anul trecut domnul 
director ar fi trebuit să ia măsuri ca așa 
ceva să nu se mai repete. Dânsul avea 
puterea să prevină aceste cazuri. în 
funcție de rezultatele anchetei asupra 
profesorului, vom vedea ce măsuri se 
impun la adresa conducerii instituției”, 
mai declară Alexandru Lăutaru.

Cătălin Rișcuța



■

4
Joi, 14 ianuarie 2010

Poștașii din municipiul Hunedoara și cei are deservesc satele din zonă au fost vaccinați 
ieri împotriva gripei sezoniere. Până în prezent nici unul dintre aceștia nu a solicitat 
să-ifie administrat vaccinul contra virusului AHl ^l.
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Hoții de fier vechi fură și căldura devenilor

S-a dus 
cu autospeciala 
în râpă

Un accident rutier s-a 
produs ieri noapte, în jurul 
orei 1,30 pe DN 74, în satul 
Buceș-Vulcan, pe sensul de 
mers Brad-Abrud. O 
autoutilitară s-a răsturnat într- 
o râpă, la o diferență de nivel 
de 56 de metri de drum. Fiorin 
B., în vârstă de 38 de ani, 
șoferul autoutilitarei, a pierdut * 
controlul volanului într-o 
curbă. în urma accidentului, 
Nelu A., de 44 de ani, din co
muna Tomești, pasager în 
autoutilitară, a fost rănit. El a 
fost internat la Spitalul Mu
nicipal Brad.

Devenii plătesc lipsa de efi
ciență a polițiștilor, care nu 
sunt în stare să prindă hoții de 
fier vechi de pe magistrala pe 
care este transportat agentul 
termic de la termocentrala din 
Mintia. Pierderile de căldură 
de aproximativ zece la sută se 
regăsesc până în final în costul 
gigacaloriei plătit de utilizato
rii sistemului centralizat de în
călzire din Deva.

Conducerea Termcentralei din 
Mintia a sesizat de aproape o lună 
poliția cu privire la furturile de tablă 
zincată care acoperă conducta pe care 
este transportat agentul termic. Cu toate 
astea oamenii legii nu au reușit să 
prindă hoți de fier vechi care au deteri
orat izolația de pe conducte.

Pierderi de peste 
zece procente

La adăpostul nopții persoane ne
cunoscute au demontat tabla zincată 
care acoperă conductele de transport a 
agentului termic în mai multe locuri, în 
special în zone în care iluminatul public 
lipsește. Lungimea țevilor dezizolate 
variază între 50 și 100 de metri. Tabla 
zincată acoperă de fapt învelișul izola
tor de vată minerală. în lipsa acesteia 
agentul termic își pierde din 
temperatură ajungând mai rece în 
punctele termice. în consecință, prețul 
căldurii și a apei calde menajere din 
casele devenilor este mai mare în 
componența tarifului intrând și pierder
ile din sistem. Conform conducerii Ter- 
moentralei aceste pierderi se estimează 
a fi în jurul a zece procente. „Dacă tabla 
de pe conducte este înlăturată izolația

se deteriorează. Astfel înregistrăm 
pierderi ale agentului termic primar. 
Noi avem datoria să reducem costurile 
pierderilor pe cât de mult posibil. Toate 
colile care dispar sunt înlocuite cu fâșii 
înguste de tablă, cu multe îmbinării, 
astfel hoții să n-o mai poată folosi.

înregistrăm pierderi de zece la sută din 
energia ■ transportată”, a declarat 
Claudiu Simionescu, purtător de cuvânt 
Termoserv Deva.

Irina Năstase

Județul Hunedoara va fi grav Capii rețelei traficanților
Prins beat 
la volan

Șoferul unui autoturism a 
fost depistat ieri în trafic cu o 
alcoolemie de 0,46 mg/1 al
cool în aerul expirat. Mihai 
N., de 33 de ani, din 
Timișoara, fără ocupație și cu 
antecedente penale a fost găsit 
în trafic, în timpul unui con
trol în trafic pe Bulevardul 
Dacia, din municipiul Hune
doara, la volanul unui autotur
ism marea Renault Clio. 
Bărbatul a fost dus la Spitalul 
Municipal Hunedoara unde i- 
au fostfecoltate probe biolog
ice pentru stabilirea exactă a 
alcoolemiei. Lui Mihai N. i s- 
a întocmit dosar penal.

Dosar penal 
pentru deținere 
ilegală de armă

Valentin V., de 61 de ani, 
din comuna Râul de Mori, a 
deținut ilegal o armă de tir cu 
aer comprimat de calibrul 5,5 
milimetri timp de șase ani. 
Bărbatul a cumpărat arma în 
anul 2004, când nu era 
necesară autorizarea din 
partea poliției.

Polițiștii Serviciului 
Arme, Explozivi, Substanțe 
Toxice efectuează cercetări 
pentru comiterea infracțiunii 
de deținere fără drept de armă 
neletală supusă autorizării, 
faptă prevăzută și pedepsită de 
art. 136 din Legea 295/2004 
privind regimul armelor și 
munițiilor. Totodată, arma va 
fi exporti za tă,

Maria Bulz

afectat de criza economică
crede Petru Mărginean, președintele PC Hunedoara

de persoane sunt hunedoreni

Cinci sute de oameni vor fi 
disponibilizări de la Termocen
trala Minitia, a anunțat ieri 
Petre Mărginean într-o 
conferință de presă defășurată 
la Deva. Președintele Partidului 
Conservator Hunedoara susține 
că Hunedoara va fi unul dintre 
cele mai afectate județe de ac
tuala criză economică.

Mărginean a prezentat un 
bilanț din care reiese că 
127.000 de firme din țară au 
fost închise în 2009, cu 12 pro
cente mai mult decât în 2008. 
La nivelul județului Hunedoara
sunt 396 de firme dizolvate și 2.816 suspendate în 2009.

Rata șomajului în județul Hunedoara a crescut la 10 la sută. „Județul 
Hunedoara va fi unul din județele cele mai rău afectate de perioada de 
criză. Nu a fost făcută nici o investiție majoră în ultimii patru ani. Trebuie 
să atragem firme și să creăm locuri de muncă”, a concluzionat Mărginean.

Majoritatea persoanelor 
arestate în dosarul traficanților de 
came vie investigat de polițiștii 
din județele Alba și Hunedoara 
sunt hunedoreni. Judecătorii Tri
bunalului Alba Iulia au emis 
mandate de arestare pentru 29 de 
zile unui număr total de 30 de 
persoane din cele 89 reținute la 
începutul săptămânii de 
procurorii DII COT. Dintre cele 
30 de persoane arestate, 26 sunt 
din județul Hunedoara. Acest

lucru arăta clar că partea cea mai 
activă și periculoasă a rețelei 
infracționale își avea sediul în 
județul Hunedoara. Nici unul din
tre învinuirii domiciliari în 
județul Alba nu este de găsit fiind 
dați în urmărire generală. De 
asemenea, un hunedoreăn nu a 
fost găsit de organele de anchetă 
pentru a putea fi arestat.

Maria Bulz

ț - Irina Năstase
- în luna ianuarie cadrele didactice din județ au primit salarii mai 

mici cu 15 la sută față de luna decembrie a anului trecut.
- Datoria românilor este de 1.600 euro pe cetățean.

Traficanți de droguri
în fata instanței

9
Paisprezece acuzați de 

infracțiuni legate de consum și trafic 
de droguri de risc, marijuana și 
cannabis, au apărut ieri în fața 
instanței la Tribunalul Deva. Dintre 
cei 14 tineri, șase sunt cercetați în 
stare de reținere, fiind recidiviști. Ei 
au fost cercetați penal și condamnați 
la închisoare cu suspendare. Instanța 
a dispus cercetarea celorlalți opt 
inculpați în stare de libertate. O parte 
dintre cei care au ajuns astăzi în fața 
instanței ay fost cercetate sub arest 
preventiv în “Dosarul Tsunami”, in
strumentat în urmă cu doi ani.

Cei 14 au fost reținuți în luna oc-

9
tombrie a anului trecut, ca urmare a 
descinderilor organizate de ofițerii de 
la Crimă Organizată în localitățile 
Hunedoara, Deva, Simeria și Orăștie.

, în urma perchezițiilor efectuate 
în luna octombrie la locuința 
inculpaților, polițiștii au descoperit 
dispozitive artizanale utilizate pentru 
consumul drogurilor, resturi de țigări 
confecționate artizanal, minicântare 
de mare precizie pentru portionarea 
drogurilor și diferite sume de bani 
provenite din vânzarea acestora.

Maria Bulz

Poștașii hunedoreni vaccir ați 
pentru gripa de sezon

Poștașii din municipiul Hunedoara și cei are deservesc satele din zonă 
au fost vaccinați ieri împotriva gripei sezoniere. Până în prezent nici unul 
dintre aceștia nu a solicitat să-i fie administrat vaccinul contra virusului 
AH INI. în următoarele săptămâni poștașii nici nu mai pot să se vaccineze 
contra gripei noi pentru că autoritățile medicale spun că trebuie să treacă 
un interval de cel puțin o lună între vaccinări. “Eu mi-am făcut săptămâna 
trecută vaccinul pentru AH INI. Am stat de vorbă și cu angajații, dar încă 
nu avem nici o solicitare din partea lor. Probabil până săptămâna viitoare 
vom avea cerințe pentru acest vaccin ”, a afirmat Simona Șerban, dirigin
tele O.P.R.M. Hunedoara. Aceasta a precizat că Poșta are un contract de 
asistență medicală cu o firmă specializată care se ocupă periodic de con
sultarea și vaccinarea angajaților.

Conform Direcției de Sănătate Publică Hunedoara (D.S.P.), în județ 
s-au repartizat în funcție de solicitări 19.000 de doze de vaccin anti 
AH INI.

Georgiana Giurgiu
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Investiții în cultură, 
administrație și turism
Pe an ce trece, Rău de Mori devine o localitate 
cu adevărat europeană. Locuitorii comunei de 
la poalele Retezatului au beneficiat anul trecut 
de o serie de investiții menite să le îmbunătă
țească stilul de viață, de la sisteme de apă și ca
nalizare până la școli, cămine culturale și o 
nouă bibliotecă. Investițiile continuă și în acest

an, cu bani de la bugetul Primăriei și cu fon
duri europene.
în 2009 a fost finalizată rețeaua de alimentare 
cu apă a satului Clopotiva, astfel încât peste 300 
de gospodării beneficiază în prezent de apă po
tabilă la robinete. Investiția totală s-a ridicat la 
suma de peste 20 de miliarde de lei vechi.

Tot anul trecut, locuitorii din 
Ran de Mori s-au bucurat de inau
gurarea unei noi biblioteci comu
nale. Pe rafturile acesteia se găsesc 
peste 15 mii de volume, la 
dispoziția celor care doresc să își 
îmbogățească cunoștințele citind o 
carte bună. “Aveam o bibliotecă, 
însă aceasta nu era amplasată într- 
un spațiu adecvat, așa că am hotărât 
să îi găsim un sediu, într-o altă 
clădire, nou construită. Tot aici este 
și sediul Casei Căsătoriilor, dar și al 
Poliției Comunitare”, spune 

Niculiță Mang, primarul comunei 
Râu de Mori.

Copiii au un parc 
în centrul comunei

Una dintre investițiile impor
tante care s-a realizat pe parcursul 
anului trecut la Râu de Mori este un 
teren de joacă pentru copii, am
plasat chiar în fața sediului 
Primăriei. Cei mici se pot bucura 
acum de mai multe leagăne, tobo
gane și alte accesorii dejoacă, la fel 

cum se găsesc în orice parc din 
orașele mai mari. Toate acestea au 
fost realizate din bugetul Primăriei 
Râu de Mori pentru anul 2009.

Tot pentru cei mici, edilii co
munei au pus la punct proiecte de 
reabilitare a câtorva unități de 
învățământ. Astfel, în cursul anului 
trecut au fost finalizate lucrările de 
reabilitare la Școala Generală din 
Râu de Mori, iar Școala Generală 
din Ostrovel se află încă în plin pro
ces de modernizare, urmând a fi 
gata în acest an.

Nici bisericile și căminele cul
turale din comună nu au fost uitate 
de edilii comunei. Biserica 
Ortodoxă din Ostrovel a fost 
renovată în cursul anului trecut, iar 
ultimul dintre Căminele culturale 
care a rămas nemodemizat, cel din 
Ohaba Sibișel, a intrat în proces de 
refacere. Din cele șase Cămine cul
turale din comuna Râu de Mori, 
cinci au fost deja modernizate,' între 
care cel mai mare este cel din 
Clopotiva, care are o capacitate de 
circa 500 de persoane.

Bani europeni 
la Râu de Mori

Reprezentanții Primăriei Râu 
de Mori nu au lăsat să le scape nici 
oportunitățile de finanțate externă, 
motiv pentru care au făcut o serie de 
proiecte pentru a primi bani eu
ropeni. Mai multe investiții au fost 
finalizate în 2009 datorită fon
durilor de la Uniunea Europeană. 
Cirsa 1.400 de locuitori din satele 
Clopotiva, Ostrovul Mic și Ostrovul 
Mare vor avea în acest an canalizare 
cu ajutorul acestor bani de la UE.

“Chiar la sfârșitul anului trecut am 
finalizat documentația și am primit 
aprobare pentru face canalizare și în 
satele Suseni, Ostrovel, Râu de 
Mori și Brazi. Și alimentarea cu apă 
în aceste sate urmează să fie 
finalizată în cursul acestui an. Mai 
e necesară doar amenajarea stației 

de captare cu apă”, spune Niculiță 
Mang. De asemenea, sătenii din 
Valea Dâljii vor avea din acest an 
apă la robinete, lucrarea urmând să 
înceapă cel târziu de luna viitoare, 
costurile ei fiind deja achitate.

Dezvoltarea 
turismului, una 
dintre priorități

Tot cu sprijinul unor fonduri 
europene, reprezentanții Primăriei 

Râușorul este recunoscut pentru pârtiile sale de schi

Râu de Mori, împreună cu cei ai 
primăriilor Totești, Sântămăria 
Orlea și Sarmisegetuza vor să 
înființeze un punct de informare 
turistică. Acesta va fi amplasat chiar 
în fața Primăriei Râu de Mori. Pen
tru realizarea acestui proiect, a fost 
depusă documentația, dar se 
așteaptă ca reprezentanții Uniunii 
Europene să o aprobe.

Un alt proiect de dezvoltare a 
turismului este cel care prevede 
transformarea zonei de agrement 
Râușor în stațiune montană. Pentru 
ca zona să poată fi valorificată cum 
trebuie, aici urmează să se facă și 
alimentarea cu apă, canalizarea, 
rețeaua electrică, dar și drumurile. 
Mii de turiști vizitează Râușorul pe 
perioada iernii, zona fiind 
recunoscută pentru pârtiile sale. “în 
prezent avem circa 80 de cabane în 
zona Râușor. Unele sunt gata con
struite, altele sunt în fază de 
construcție”, spune primarul co
munei Râu de Mori.

Persoanele de etnie romă care 
locuiesc în două comunități din 
Sibișel și Ohaba Sibișel nu au fost 
nici ela uitat® de autorități. Aceștia 
vor beneficia din acest an de o rețea 
de energie electrică.

Reprezentanții comunei mai au 
în plaan ca în cursul acestui an să 
pună și bazele unui complex 
multifuncțional cu stadion, tribune, 
vestiare și pistă de atletism.

Elena Matieș Iancău



1 ✓ (Hanul publicitate
Tel. 0771.617.031, 0730.549.659

6 Publicitate
Joi, 14 imuni rit- 2010 __________

SILVIO 
LEMNTEX 
product ți conurtlalliează 

tâmplărle din lemn triplu stratificat 
uși șl ferestre de cea mal buni calitate, 

parchet din lemn de fag, 
paltin sau frasin..

S.C.SILVA LEMNTEX S.R.L.
sat Chimindia, nr.l21D, comuna ELărău, 
tel/fax: 03S4/S01021/22, e-tnail: silva(ă>smart.ro

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

WWW BIG-FM
3

pentru nunti, botezul sau site evenimente 
efectuam livrarea directa ia focul solicitat

Deva, Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.235.482; 0254.235.483; euroscala@yahoo.com.

i

C'MvK

smart.ro
mailto:euroscala@yahoo.com


Muzeul Madame Tussauds din Hollywood găzduiește mai nou statuia de ceară
& a lui Jackie Chan. I edeta artelor marțiale a participat la ceremonia de dezvelire 

a "copiei" sale din ceara.
Monden 7
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James Bond va fi 003-D
Lansarea următorului film din 
franciza "James Bond”, în care 
actorul britanic Daniel Craig va 
interpreta din nou rolul agentului 
007, va fi amânată cu câteva luni, 
deoarece producătorii doresc ca 
pelicula să beneficieze de tehnolo
gia 3D. "Cel de-al 23-lea film din 
franciza Bond a fost amânat cu câ
teva luni pentru ca producătorii să 
aibă timp să pregătească pelicula 
în format 3D. Toți cei implicați în 

acest proiect sunt foarte entuzias
mați de această decizie care va 
duce franciza într-o nouă direc
ție", a declarat o sursă.

Al 23-lea film din seria "James Bond" 
a fost deja amânat cu câteva luni, din 
cauza unor probleme ocazionate de 
scoaterea la vânzare a studiourilor MGM. 
Regizorul Sam Mendes, câștigător al pre
miului Oscar, pentru filmul său de debut 
"American Beauty", va asigura regia 
următorului film al francizei Bond.

Actorul britanic Daniel Craig își va 
relua rolul care i-a adus celebritatea, cel al 
agentului secret 007, pe care l-a interpretat 
în cele mai recente două filme ale acestei 
francize: "Casino Royale" (2006) și 
"Quantum of Solace: Partea lui de conso
lare" (2008). "Quantum of Solace: Partea 
lui de consolare", cel de-al 22-lea lungme- 
traj din franciza "James Bond", a avut pre
miera mondială pe 14 noiembrie 2008 și a 
obținut încasări de 586 de milioane de 
dolari pe plan mondial, potrivit boxoffice- 
mojo.com.

Lui Ronnie Wood îi plac rusoaicele
Ronnie Wood, chitaristul tru
pei Rolling Stones, în vârstă de 
62 de ani, care s-a despărțit în 
ui ă cu șase săptămâni de 
Katia Ivanova, în vârstă de 21 
de ani, după o relație de 18 
1 i, a fost văzut, duminică, în 
compania unei alte tinere ori
ginare din Rusia.

Celebrul rocker a fost fotografiat 
de presa britanică în timp ce discuta cu 
specialista în PR Hannah Kamel- 
macher, în vârstă de 26 de ani, 
duminică, la un turneu de snooker or
ganizat la Londra. Jurnaliștii britanici 
susțin că cei doi și-au petrecut noaptea 
împreună, într-un hoțel londonez.

Hannah Kamelmacher este cea de- 
a doua tânără femeie în compania 
căreia este văzut Ronnie Wood în ul-

timele două săptămâni. Veteranul muzi
cian a fost zărit în perioada 
Crăciunului, la restaurantul J, Sheekey, 
alături de o tânără brunetă al cărei nume 
este Camilla. Ronnie Wood și Hannah 
Kamelmacher par inseparabili și se 
afișează în fiecare seară în barurile și 
restaurantele în vogă din Londra.

Imediat după ce Ronnie Wood și 
Katia Ivanova au pus punct relației lor 
zbuciumate, tânăra blondă originară din 
Kazahstan a avut o relație cu modelul 
Dan Turner și, recent, a flirtat cu DJ-ul 
Jonas Altberg în emisiunea "Celebrity 
Big Brother". între timp, presa britanică 
a afirmat că Ivanova a participat la o 
orgie alături de un magnat în vârstă de 
peste 60 de ani și două prostituate, 
înainte de a-1 cunoaște pe Ronnie 
Wood.

Ronnie Wood, chitaristul trupei 
Rolling Stones, s-a despărțit oficial de 
soția sa, Jo, ea obținând, la începutul 
lunii noiembrie 2009, un divorț rapid în 
baza adulterului comis și recunoscut de 
celebrul artist britanic. Nici Jo Wood, 
fost manechin, în vârstă de 54 de ani, 
nici Ronnie Wood, în vârstă de 62 de 
ani, nu au fost prezenți la tribunal. Cu
plul are doi copii.
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Jackie Chan
r ~e statuie de ceară Muzeul Madame Tussauds 

din Hollywood găzduiește mai nou 
statuia de ceară a lui Jackie Chan. 
Vedeta artelor marțiale a participat 
la ceremonia de dezvelire a 
"copiei" sale din ceară.

Popularul actor chinez le-a 
mulțumit fanilor și jurnaliștilor care 
au participat la eveniment. Actorul 
s-a declarat onorat de inițiativa 
reprezentanților muzeului. "Este o 
onoare să te afli în oricare dintre 
muzeele Madame Tussauds. Și știu 
că atunci când voi ieși la pensie, 
când nu voi mai filma, copiii, fanii 
vor putea să mă vadă în continuare. 
Iar partea bună în legătură cu ceara

este că nu îmbătrânește niciodată. 
Jackie Chan mereu tânăr". Statui de 
ceară înfațișându-1 pe Jackie Chan 
se află și în muzeele Madame Tus
sauds din New York și Hong Kong.

Jackie Chan și-a început cari
era cinematografică în anii 70. De 
atunci, a jucat în peste 100 de filme. 
Cel mai recent film al actorului, 
"The Spy Next Door", va avea pre
miera vineri.

Luna viitoare, la muzeu va fi 
dezvelită și statuia lui Bruce Lee. 
Cele două evenimente reprezintă 
felul în care reprezentanții Madame 
Tussauds marhează anul nou 
chinezesc.

Sharon Stone nu apelează 
la minunile chirurgiei estetice

Că trăim în epoca operațiilor es
tetice și a divelor false din rid până la 
celulită nu mai este un secret pentru ni
meni. Iată însă că exemplele de vedete 
care se opun curentului și preferă să se 
bazeze pe tradiție vin, uneori, de unde 
nu te aștepți. Bunăoară, de la Sharon 
Stone..

Vedeta din „Basic Instinct” 
afișează, cel puțin pe covorul roșu, un 
look extraordinar. La 51 de ani, mulți 
ar suspecta-o că apelează la minunile 
chirurgiei estetice pentru asta. Dar, 
surpriză! Diva mărturisește sec: „Prefer 
să mă mențin în formă prin metodele 
de altădată: să fac gimnastică și să am 
grijă de viața mea interioară. Nu sunt 
una dintre acele doamne care nu vor să 
își spună vârsta. Fețele noastre se 
transformă pe măsură ce trec anii. Dacă 
încercați să vă agățați de chipul pe care 
îl aveați când erați tinere, veți sfârși 
prăbușite în disperare? Sunt mulțumită 
de felul în care arăt acum, cu cei 51 de 
ani ai mei”, a mărturisit fostul sex-sim- 
bol.

Ea a dezvăluit că nimic nu se

Moni a fost cerută de soție
de un magnat turc

După un 2009 în care fiecare 
și-a cam văzut de viața lor, Mon
ica și Irinel Columbeanu au intrat 
în 2010 împreună. Vacanța lor din 
Turcia nu a fost însă lipsită de 
peripeții. La o petrecere la care 
cei doi soți au participat în Istan
bul, manechinul a pus pe jar 
inima unui miliardar otoman. 
Obișnuit probabil să-și însușească 
tot ceea ce își dorește, magnatul 
nu ar fi stat deloc pe gânduri și ar 
fi trecut la atac.

A existat însă o mare con
fuzie. După ce a flirtat preț de 
câteva minute cu Moni, turcul l-a 
luat pe Iri deoparte și i-ar fi cerut

mâna tinerei. Crezând că vorbește 
cu tatăl brunetei - deh, cine îl 
poate judeca?! -, otomanul i-ar fi 
spus mahărului din Izvorani că 
are intenții bune, promițându-i că 
„fiica” lui va trăi în lux și nu va 
duce lipsă de nimic. Ba, mai mult, 
potrivit apropiaților familiei 
Columbeanu, bărbatul ar fi înain
tat chiar și un preț, pentru a o 
cumpăra pe băcăuancă. Cum 
credeți că a reacționat „tatăl”? 
Deși mulți, în cazul lui, ar fi sărit 
probabil la bătaie, Iri nu s-a simțit 
deloc ofensat și, în schimb, a 
zâmbit. Deh, să-i fi plăcut oare 
oferta?

datorează artificiilor: „Nu am făcut 
nimic, nici lifting, nici Botox, niciun 
fel de injecție. Am încercat o dată și m- 
am văzut într-un film. Nu m-am plăcut 
deloc. Aveam capul ca un balon imens 
și am simțit că nu este pentru mine așa 
ceva. Cred că toată lumea aici, în Los 
Angeles, seamănă cu toată lumea. Tre
buie să am grijă să nu fiu prea slabă. 
Nu fac parte dintre cele care pot trăi cu 
o salată. îmi place o friptură bună și 
sunt obsedată să descopăr hamburgerul 
perfect”, a punctat Sharon Stone.
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Paștele ortodox și catolic se vor serba împreună în 2010 și 2011
Ortodocșii și catolicii vor serba 
împreună Paștele în 2010, 
adică în 4 aprilie, dar și în 
2011, respectiv în 24 aprilie, 
potrivit calendarului Pascal. 
"Dacă Paștile a fost prăznuit 
încă de la început de toată 
lumea creștină, au existat, to
tuși, în Biserica veche, mari di
ferențe regionale în ceea ce 
privește data sărbătoririi.

Aceste diferențe cu privire la data 
serbării Paștilor au dat naștere la se
rioase discuții și controverse. Din 
această cauză, o primă uniformizare a 
datei serbării Paștilor s-a încercat să se 
introducă în toată lumea creștină la Sin
odul 1 ecumenic (Niceea, 325 d. Hr.)", 
a explicat, părintele Bogdan Teleanu, 
de la Patriarhia Română.

“Normele” de calcul 
a Paștelor *

Părinții acestui sinod au adoptat 
practica cea mai generală, bazată pe 
calculul datei Paștilor la Alexandria, 
care se reducea la următoarele norme, 
respectiv Paștile se va serba totdeauna 
duminica. Această duminică va fi cea 
imediat următoare lunii pline de după 
echinocțiul de primăvară (pentru că așa 
calculau și iudeii data Paștelui lor, de 
care era legată data Paștilor creștine). A 
treia normă spune că, atunci când 14 
Nisan (sau prima lună plină de după 
echinocțiul de primăvară) cade du
minica, Paștile va fi serbat în duminica 

următoare, pentru a nu se serba odată 
cu Paștile iudeilor, dar nici înaintea 
acestuia.

Sinodul de la Niceea a mai stabilit 
că data Paștilor din fiecare an va fi 
calculată din vreme de către Patriarhia 
din Alexandria (unde știința as
tronomiei era în floare), iar aceasta o va 
comunica, la timp, și celorlalte Biserici 
creștine. Din pricina echinocțiului de 
primăvară, care nu era fixat pretutin
deni, la aceeași dată și din pricina 
imperfecțiunilor legate de calculul as
tronomic al vechiului calendar iulian, 
nici după Sinodul din Niceea n-au înc
etat deosebirile între diferitele regiuni 
ale lumii creștine în ceea ce privește 
data serbării Paștilor.

Pe de o parte, luna plină de după 
echinocțiul de primăvară face ca data 
Paștilor să varieze în fiecare an, căci 
luna plină pascală apare pe cer în unii 
ani mai aproape de echinocțiu, în alții 
mai departe de el. Din această cauză, 
data Paștilor poate varia într-un interval 
de 35 de zile, între 22 martie și 25 
aprilie. Pe de altă parte, calendarul iu
lian, adoptat de romani, făcea ca între 
anul calendaristic și cel astronomic să 
existe o diferență (ce se cumula de la an 
la an) de 11 minute și 14 secunde.

Papa Grigorie al 
XIII-Iea a complicat 
și mai mult calculul

Papa Grigorie al XIII-Iea, la sug
estia unor astronomi ai vremii, a în
dreptat pe 24 februarie 1582 calendarul, 
suprimând cele 10 zile cu care 
rămăsese în urmă anul calendaristic (5

14 octombrie) și restabilind 
echinocțiul de primăvară la 21 martie. 
Calendarul gregorian a fosfacceptat 
apoi, treptat, de toate țările occidentale, 
Biserica Ortodoxă Română adoptându- 
1 în 1924 (de unde celebrarea Nașterii 
Domnului - Crăciunul, 25 decembrie, 
în aceeași zi a anului calendarisitic), 
după ce statul român îl adoptase deja 
din anul 1919.

Creștinătatea ortodoxă s-a împărțit 
în două, începând cu anul 1924, în ceea 
ce privește data sărbătoririi Paștilor. 
Astfel, bisericile rămase la calendarul 
neîndreptat (numite și stiliste sau de stil 
vechi) au continuat să serbeze Paștile 
după calendarul iulian, pe când biseri
cile care au adoptat calendarul îndreptat 
au sărbătorit câțiva ani (între 1924- 
1927) Paștile pe stilul nou (în general 
la aceleași date cu apusenii).

Ca să se înlăture însă dezacordul 
acesta supărător dintre diferitele-Bis
erici ortodoxe și pentru a se stabili una
nimitate în toată Ortodoxia - cel puțin 
în ceea ce privește data celei mai mari 
sărbători creștine -. bisericile care au 
adoptat calendarul îndreptat au stabilit 
(începând cp anul 1,927), prin consens 
general, ca Paștile să fie prăznuit în 
toată creștinătatea ortodoxă după Pas- 
calia stilului vechi, adică odată cu bis
ericile rămase la calendarul neîndreptat.

Diferențe de date 
mari... sau deloc

Dar, deși toți credincioșii 
sărbătoresc învierea în aceeași 
duminică, evenimentul e marcat diferit 
în cele două calendare întrebuințate azi

în creștinătatea ortodoxă, din pricina 
celor 13 zile cu care calendarul neîn
dreptat a rămâs în urmă față de cel în
dreptat. Dacă, de exemplu, Paștile cade 
la 22 martie pe stil vechi, acea zi core
spunde în calendarul îndreptat cu 4 
aprilie. De aceea, în actuala situație,- 
Bisericile ortodoxe care au adoptat re
forma calendaristică din 1924 (între 
care și cea română) serbează de fapt 
Paștile între 4 aprilie (data cea mai tim
purie) și 8 mai (data cea mai târzie a 
Paștilor).

Paștele a fost sărbătorit în aceeași 
zi de catolici și de ortodcși în 2004 - 11 
aprilie și în 2007 - 8 aprilie. Ortodocșii 
și catolicii vor mai serba împreună 
Paștele în 2010 - 4 aprilie, 2011- 24 
aprilie, 2014 - 20 aprilie, 2017 -16 
april, e și apoi în 2025 -20 aprilie.

în schimb, diferențe de patru sau 
chiar cinci săptămâni între Paștele 
catolic sau protestant și cel ortodox sunt 
mai rare, în 2008 (23 martie -27 apr), 
ele urmând să existe în 2013, 2016, 
2021 și 2024.

Dan Bitman „cântă”
la Ministerul de Finanțe

5 D
 Primăria Capitalei subvenționează 

prețul gigacaloriei

Ministrul de Finanțe, Seba
stian Vlădescu, își continuă 
campania de achiziții atunci 
când vine vorba de vedete. 
După ce l-a cooptat pe omul de 
radio Andrei Gheorghe în 
echipa sa, acesta urmând să 
conducă Departamentul de 
Comunicare, acum Vlădescu l- 
a convins și pe Dan Bittman, 
solistul trupei Holograf, să i se 
alăture.

"E nevoie de comunicare cu 
cetățeanul care să fie mai puțin tehnică. 
Nu o să trecem în zona artistică și nu o 
să cânte Dan Bittman imnul taxelor și 
impozitelor Dan Bittman va încerca șă 
găsească această soluție dea discuta cu 
cetățeanul, de a-i comunica într-un mod 
care dacă e perceptibil pentru Dan 
Bittman, e perceptibil pentru mult mai 
mulți oameni. Venind dintr-o zonă total 
ruptă de cea a Ministerului Finanțelor, 
poate să încerce acest lucru. Sper să fie 
o încercare reușită", a declarat ieri în 
Parlament, Vlădescu.

Vlădescu a mai spus că Dan 
Bittman și Andrei Gheorghe sunt doi 
oameni pe care îi apreciază pentru ceea 
ce au făcut în meseria lor. “în cazul lui

Gheorghe, transformarea de la realiza
torul dur, violent, la noul realizator care 
încearscă să dea un mesaj de încredere. 
Dincolo de admirația mea pentru ceea 
ce au realizat, de încrederea în 
inteligența și capacitățile lor, nu există 
nimic. Decât încrederea că își vor putea 
face treaba așa cum sperăm împreună".

în vârstă de 48 de ani, Bittman 
este liderul trupei Holograf din 1985. în 
1 c>94 a reprezentat România în cadrul 

concursului muzical Eurovision, unde 
a acumulat 14 puncte, ocupând la final 
locul 21. în anii 2001-2003, a moderat 
emisiunea-concurs Bravo Bravissimo, 
difuzată de TVR 1. Din noiembrie 2004 
este gazda emisiunii Dănutz S.R.L., de 
pe același post de televiziune TVR 1.

Dan Bittman nu se află la primul 
contact cu lumea politică. în 2008, a 
candidat la Primăria Sectorului 1, din 
partea Partidului Ecologist Român.

Primăria Capitalei a găsit cele 100 
de milioane de lei necesare pentru a 
subvenționa prețul gigacaloriei. 
Producătorul de energie termică Elcen a 
majorat prețul de la 1 ianuarie, ceea ce, 
în lipsa subvenției de la primărie, ar fi 
însemnat scumpirea încăzirii cu 8,3%.

Bucureștenii nu vor plăti nimic în 
plus pentru factura la încălzire, pentru că 
primăria va subvenționa prețul gigacalo
riei. Totuși primarul Capitalei, Sorin 
Oprescu, a declarat că municipalitatea nu 
va mai putea suporta din bugetul propriu

B
 Casele de amanet nu pot cere 

garanții imobiliare pentru 
împrumuturile acordate

Casele de amanet pot acorda 
finanțări solicitând garanții numai bunuri 
mobile, care pot fi păstrate până ia ram
bursarea împrumutului, atenționează 
banca centrală, după ce au apărut în presă 
informații potrivit cărora unele instituții 
de acest tip dau credite pe bază de garanții 
imobiliare.

"Condițiile minime de acces la ac
tivitatea de creditare și desfășurarea aces
teia pe teritoriul României sunt 
reglementate prin Legea nr.93/2009 
privind instituțiile financiare nebancare, 
care stabilește că activitatea de creditare 
ce poate fi’ desfășurată de casele de 
amanet se limitează la «acordare de cred
ite cu primire de bunuri spre păstrare», 
ceea ce restrânge implicit categoriile de 
bunuri care pot face obiectul garanției 

o altă scumpire a căldurii, dacă aceasta 
va mai apărea anul acesta.

O altă veste bună este aceea că nu 
vor crește taxele pe locurile de parcare. 
Edilii sectoarelor au anunțat, după întâl
nirea cu Sorin Oprescu, faptul că, după 
ce se va da hotărârea Consiliului General 
care consfințește înghețarea acestor taxe 
la nivelul de anul trecut, bucureștenii 
care au apucat să plătească locul de par
care la prețul majorat, vor primi înapoi 
diferența.

creditului acordat de casele de amanet la 
bunurile mobile, ce pot fi primite și 
păstrate de creditor până la rambursarea 
împrumutului", se arată într-un comunicat 
al Băncii Naționale a României (BNR).

De asemenea, Codul Civil prevede 
că "amanetul este un contract prin care 
datornicul remite creditorului său un 
lucru mobil spre siguranța datoriei", astfel 
încât casele de amanet nu pot accepta 
drept garanție bunuri imobile, respectiv 
construcții sau terenuri.

Potrivit BNR, 'presa a publicat 
informații despre anumite instituții finan
ciare nebancaW de tip case de amanet că 
acordă împrumuturi în baza unor garanții 
imobiliare, aceste operațiuni fiind prezenA 
tate ca fiind "absolut legale".
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Israelul a deschis un nou front de conflict diplomatic cu Turcia, la un nou nivel, 
după ce l-a umilit public pe ambasadorul Ankarei, fapt ce a ueclanșat un acces de furie 
la televiziunea turcă și comentarii ale premierului turc.

Joi,^14 ianuarie 2010

Bulgaria ar putea fi nevoită să facă altă nominalizare 

pentru Comisia Europeană

Bulgaria ar putea fi obligată 
să facă o altă nominalizare 
pentru Comisia Europeană 
după ce Rumiana Jeleva a în
tâmpinat dificultăți în timpul 
audierii parlamentare de 
marți, iar critioij au acuzat-o 
că nu a prezentat amploarea 
intereselor sale de afaceri.

Nikolai Mladenov, ministrul bul
gar al Apărării, Juliana Nikolova, 
responsabilă cu verificarea modului 
în care sunt utilizate fondurile primite 
din partea UE, și Andrei Kovacev, eu
roparlamentar din partea formațiunii 
GERB aflate la putere, au fost 
identificați drept potențiali candidați 
pentru postul de comisar european, 
susți surse interne.

Riscă respingerea 
întregii Comisii

Candidatul bulgar Rumiana Jel
eva, nominalizată să preia funcția de 

comisar european pentru Cooperare 
Internațională, Ajutor Umanitar și 
Prevenirea Crizelor, a primit întrebări 
dure, marți, din partea 
eurodeputaților, în cursul audierii de 
confirmare.

Jeleva, care a făcut obiectul unor 
ample speculații referitoare la presu
pusul conflict de interese și la 
acuzațiile că este veriga cea mai slabă 
în noul Executiv comunitar, ceea ce 
ar putea bloca numirea întregului 
colegiu al comisarilor, nu a reușit să 
se dezvinovățească din cauza 
răspunsurilor vagi și a lipsei unor 
dovezi suplimentare care să-i susțină 
afirmațiile.

Potrivit presei, dacă Jeleva pare 
să aibă probleme în urma audierilor, 
va fi adoptată decizia amânării votu
lui pentru noua Comisie, programat 
la 26 ianuarie.

Pentru a nu se risca un vot de 
respingere a întregii Comisii din 
cauza unui singur candidat, se vor 
face unele modificări, potrivit unor 
surse interne.

Soțul e bănuit 
de legături 
cu Mafia rusă

Ziarul german “Die 
Welt” a publicat recent un ar
ticol în care se întreabă dacă 
actualul ministru bulgar de 
Externe, Rumiana Jeleva, 
este "mireasa unui gangster 
pentru UE". Articolul a citat 
o serie de informații 
furnizate de surse anonime 
potrivit cărora soțul lui Jel
eva, bancherul Krasimir 
Jelev, are legături cu mafia 
rusească de-a lungul coastei 
Mării Negre și a lucrat pen
tru compania dubioasă TIM.

Până în vara lui 2009, 
Jelev a condus filiala din 
Burgas a Băncii Cooperative 
Centrale.

Deși afacerile soțului ei au atras 
atenția presei din Bulgaria și Germa
nia, Parlamentul European a întrebat

dacă Jeleva însăși a luat măsurile când a devenit europarlamentar și ul- 
necesare pentru a pune capăt intere- terior ministru de Externe.
selor sale de afaceri în momentul

z

Chinezii nu-și vor mai găsi soție în Mobilizare internațională

următorii zece ani pentru Haiti
sr
Politica "o familie", un copil" a pro
dus mari dezechilibre în demografia 
chineză. „Times” scrie că 24 de mi- 
liocr->i de bărbați nu-și vor găsi soție 
în următorii zece ani.

Unde ar putea duce singurătatea? Par- 
tidi,,-c'omunist se teme că infracționalitatea 
ar , .a crește, ca și instabilitatea socială, 
îndeosebi în regiunile rurale, unde raportul 
femei/bărbați este mai mic.

Prin tradiția chineză5

sunt preferați băieții

Dezechilibrele au început mai puter
nic în anii ‘80, când au fost introduse 
ecografiile. Chinezii, în special cei de la 
țară, au preferat să păstreze băieții, pentru a 
asigura descendența familiilor, o chestiune 
de onoare, dar șfpractică - au nevoie de aju
tor la lucrul fermelor. De asemenea, bărbații 
au obligația să-și întrețină» părinții la 
bătrânețe, un lucru fparte important într-o 
țară în care nu există niciun sistem de 
protecție socială.

De la 103 - 107 de băieți născuți la 
10£ fete în 1980, în provinciile chineze 
Jiangxi și Guangdong s-a ajuns la 138 de

Israelul a umilit Turcia într-o demonstrație publică
s-au răcit de anul trecut din momentul 
declanșării operațiunilor militare din Fâșia 
Gaza. Ankara a amenințat ca refuzul Is
raelului de a-și cere scuze va declanșa "pași 
diplomatici" de răzbunare. Iar un oficial turc 
îi denunța pe Ayalon și ministrul de Externe, 
Avigdor Lieberman, ca fiind niște 
"adolescenți", în timp ce un comunicat 
cerea evreilor să se comporte respectuos.

Tensiunile au luat amploare, luni, 
după ce premierul turc Recep Tayyip Erdo
gan a declarat că Israel pune în pericol 
pacea mondială prin folosirea unei forțe ex
agerate contra palestinienilor, violarea 
spațiului aerian al Libanului și pentru că nu 
dă detalii despre programul său nuclear.

Israelul a deschis un nou front de con
flict diplomatic cu Turcia, la un nou nivel, 
după ce l-a umilit public pe ambasadorul 
Ankarei, fapt ce a declanșat un acces de 
furie la televiziunea turcă și comentarii ale 
premierului turc.

Ministerul israelian de Externe a emis 
un comunicat în care îl denunță pe pre
mierul Recep Tayyip Erdogan, care a acuzat 
Israel "folosirea excesivă a forței și destabi
lizarea situației din regiune" și serialul Tv 
“Valea Lupilor”, care îi înfățișează pe 
soldații israelieni ca răpitori de copii.

Ambasadorul Ahmet Oguz Celikkol a 
fost convocat de viceministrul de Externe, 
Danny Ayalon, pentru a primi protestul Is
raelului. Ayalon a renunțat la practica 

Lege pentru 
“salvarea” fetelor

A “■
In China sunt interzise testele prin 

care se poate afla sexul copilului. Cu toate 
acestea, ele se practică în clinici clandestine. 
Avortul este permis și nu se precizează un 
termen limită al gestației, până la care între
ruperea de sarcină poate fi făcută. Se pre
supune că în fiecare an sunt uciși 500.000 
de fetuși de sex feminin. Și pruncuciderea 
este practicată adesea, deși este un subiect 
tabu. Unele familii nu își declară fetele, pen
tru a putea încerca să aibă și un băiat sau le 
lasă să moară la o vârstă fragedă. In 2006, 
98% dintre copiii chinezi propuși spre 
adopție, erau de sex feminin. Singura 
măsură pentru a "salva" populația de sex 

diplomatică, găzduindu-1 pe Celikkol în 
micul său birou parlamentar, în loc de 
reședința oficială, iar întâlnirea - cu un 
decor evident menit a-1 umili pe ambasador 
- a fost transmisă de posturile tv israeliene.

Celikkol a fost așezat pe o canapea, în 
timp ce Ayalon și doi colegi stăteau pe 
scaune mai înalte, iar drapelul israelian era 
singurul aflat pe masa dintre ei. "Este im
portant să arătăm că Celikkol este jos și noi 
sus și că este un singur steag", arăta Ayalon 
jurnaliștilor în ședința foto de dinainte de 
discuții. Turcia a emis propriul său comuni
cat critic la adresa Israelului, pentru ceea ce 
a descris a fi o "umilire demonstrativă" a 
ambasadorului său. Israel și Turcia sunt 
parteneri politici și militari, dar relațiile lor

băieți la 100 de fete în 
anul 2000. Deși din 
2005 încoace datele 
arată o îmbunătățire 
demografică pe sexe, 
vor trece multi ani 
până când balanța se 
va restabili, itrr 
autoritățile se gândesc
din ce în ce mai mult la o schimbare a 
politicii nașterilor.

feminin, este o lege care dă posibilitatea 
familiilor din zonele rurale să aibă un al 
doilea copil, dacă primul a fost de sex fem
inin.

Lipsă de femei 
în Asia

Deși cea mai gravă, situația din China 
nu este unică pe continentul galben. India, 
Pakistanul, Bangladeshul sau Coreea de 
Sud favorizează și ele descendența 
masculină a familiei. Potrivit Institutului 
Național de Cercetări Demografice din 
Franța, Asia are nevoie de 90 de milioane 
de femei. Această situația suscită deja 
violențe și trafic de soții.

In tot acest timp se naște un paradox: 
privilegiind nașterea de băieți, femeile vor 
fî mai puține și vor naște mai puțini copii, 
implicit bărbați.

1
Statele Unite, Canada, Franța 
și țările din regiune au anun
țat că vor acorda ajutoare și 
vor participa la misiunile de 
salvare din Haiti, la câteva 
ore după cutremurul cu mag
nitudinea de 7 grade care s-a 
produs în insulă, în apropiere 
de capitala Port-au-Prince.

in ceea ce privește ONU, 
purtătorul de cuvânt al Biroului de Co
ordonare a Afacerilor Umanitare 
(OCHA). Stephanie Bunker, a anunțat 
că organizația pe care o reprezintă a 
adresat mesaje de alertă diferitelor 
birouri din lume cu scopul de a pregăti 
o mobilizare majoră a ajutoarelor cu 
destinația Haiti.

Ajutor din partea 
țărilor dezvoltate

CUStatele Unite au .anunțat 
promptitudine trimiterea unei echipe a 
agenției de ajutor pentru dezvoltare 
USAID alcătuită din 72 de persoane și 
șase câini antrenați pentru a căuta 
supraviețuitori. Ei vor fi însoțiți de 
aproximativ 48 de tone de echipa
mente de salvare și de experți în cata
strofe naturale. Președintele Barack 
Obama-a asigurat că Statele Unite sunt 
"dispuse să vină în ajutorul poporului 
din Haiti", iar secretarul de Stat, 
Hillary Clinton, a oferit celei mai 
sărace țări din America "un ajutor atât 
civil, cât și militar". Parisul a anunțat 
că un ajutor de urgență va fi trimis 
"fără întârziere" în capitala haitiană, în 
colaborare cu Securitatea Civilă. 
Canada s-a declarat "dispusă să 
acționeze", anunțând că se află în con
tact cu organizațiile umanitare din 

teren pentru a "identifica nevoile". Ot
tawa "va ști să răspundă în faț; 
situației de urgență", a promis guver- 
natoarea generală a țării, Michaelk 
Jean, ea însăși de origine haitiană.

Sprijin 
din America Latină

Țările Americii Latine și insulele 
vecine și-au oferit rapid ajutorul.

Guvernul Venezuelan a anunțai 
trimiterea, în primele ore ale dimineți 
de miercuri, a unei "echipe de ajutoi 
umanitar" de 50 de persoane, care voi 
transporta, de asemenea, alimente ș 
medicamente. Columbia a anunțat c; 
va rămâne "în alertă pentru a răspunde 
unei cereri de ajutor din parte; 
autorităților haitiene", în timp ce 
Panama a propus să sprijine ONU îr 
coordonarea ajutorului umanitar, iai 
Republica Dominicană, care împarte 
împreună cu Haiti insula Hispaniola, < 
cerut sprijinul comunități 
internaționale "pentru aceast; 
tragedie". Santo-Domingo a anunța 
trimiterea unei echipe de salvatori ș 
de câini dresați special pentru a căut; 
supraviețuitori, adăugând că un avior 
al forțelor armate aeriene este pregăti 
să decoleze pentru a prelua victimele

în Brazilia, președintele Luiz Ina
cio Lula da Silva și-a exprimat c 
"mare neliniște", în special pentri 
soarta celor 1.200 de militari brazilien 
care lucrează în cadrul misiunii de sta
bilizare a ONU în Haiti (Minustah) 
după ce organizația a anunțat produc
erea de pagube .grave la sediul dir 
această insulă. Banca Inferam erican; 
de Dezvoltare (BID) a deblocat un aju
tor de urgență de 200.000 de dolari ce 
vor fi folosiți pentru furnizarea de apă 
alimente, medicamente și adăpostur 
pentru victime. ’
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Polițistul se întâlnește cu zâna 
bună, care îi spune;

- îți voi împlini două dorințe!
- Aș dori o halbă de bere din care 
berea să nu se termine niciodată! 
Polițistul primește halba șî, după 

ce o bea, vede că nu se mai 
termină. Bucuros, își spune a 

doua dorință:
- Aș dori să-mi dai încă...............

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)
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Locuință

S-a născut pe 13 septembrie 1977. La nu 'ai 
opt ani, a început să ia lecții de pian, dar 

le-a abandonat curând în favoarea celor de 
orgă electronică. A mers la psiholog de la o 

vârstă fragedă, pentru a putea trece ms 
ușor peste trauma suferită după separarea 
părinților. Pe plan muzical a reușit să se 

afirme datorită unei prietene care i-a trimis 
o înregistrare de-a sa Kathrynei Schenker, o 
influentă figura în lumea muzicală. Albumul 

de debut a fost lansat în 1995 și a repre
zentat un adevarat succes. Piese ca 
"Shadowboxer", "Sleep.to Dream" și 

"Criminal" au făcut înconjurul Americii, 
clasându-se pe primele locuri în topuri. în 
1997, a câștigat premiul MTV pentru cel 

mai bun artist debutant
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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. 

Domn singur, pensionar, fără vicii, doresc să cunosc o doamnă siluetă, cu 
vârsta până la 62 de ani, fără obligații, în vederea căsătoriei. 
Tel. 0745.163.142.

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet, 
salariu atractiv

Vând apartament 3 camere, Deva, bd.Decebal, Lido (Pizzeria Santa 
Lucia), 2 băi ct.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 dc 70 mp, ame
najat, bine întreținut, tot confortul, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, 
aproape dc centrul Devei (posibil și garai dublu, separat). Preț 35.000 
curo. Tel. 0743.011.772.

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

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

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

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

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 
de fabrică 17.50 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 
Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon 

0254.234.448.

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. 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.

¥ ; urgent două casc în aceeași curtSksi anexe. în comuna Boșorod, la
drumul principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 curo. Tel. 0744.549 312; 
0254.217.553.

Vând apartament 2 camere, parter, bloc dc cărămidă, contorizat în tota
litate, localitatea Simeria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Ncptun,

5. sc. C, ap. 30. Deva.

Vând pantofi dc 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 rfr. 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 1.1, I.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comercialei www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413: 
0766.636.308.

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

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 apartament în Deva, 2 camere, semidecomandat, mobilat, cen
trală termică, apometre, în bl. 2, se. 2, ap. 13. Tel. 0788.739.656.

închiriez spațiu comercial în Deva, Bd-ul Dccebal, bl. J, parter, suprafața 
dc 52 mp. Tel. 0726.191,954.

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

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

Vând patefon, anii 1930-1Q40, în stare dc funcționare, cu ace de 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.
Ofer cameră dc închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape dc centru, pen
tru elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

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

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanti

Informații la telefon:
0766.242.707

d Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
arrbag, radio/cd. servodirecțic, 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 U650”. zece pentru 
„ARO”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

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

SC CERES CONSTRUCT SRL D^VA cu 
sediul în localitatea Deva, str. Bd. Decebal, bl.I/ 
17, • jud. Hunedoara, anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Spălătorie auto” sit
uat în localitatea Deva, Str. Calea Zarandului, 
nr. 246, jud. Hunedoara.

TALON DE MICA PUBLICITATE

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 euro; tel.'0726.141.632, 0254.260.909.

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).

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

''aut să lucrez ca muncitor necalificat, în toate domeniile, la persoane 
niteresate; lucrez în acord. Tel: 0741.053.085.

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

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE 

- Persoane juridice -

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

12 luni - 108 lei
Bonus: s —

- 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 dc luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
TeL 0771.677.031, 0730.549.659.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.
1 leva, Calea Zarandalnî I5O (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria., lângă Vnlv»)

SPĂLĂTORIE AUTO
Facem co ni racic 
pentru firme cu 

Vă oferim: REDUCERE
• PERSONAL DE 20%

Cltcnții fideli primesc, 
pc bază dc bon,
la7spălări
UNA GRATIS

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

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

Program de functioiare:

07.30-20.30
Duminici: 1IȚH)IM5.DII

Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice y

I (text maxim 50 de cuvinte)
- m ■ j ■înnwTMinM——II

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

I Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă-
I răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și Ia cutiile poștale amplasate astfel: la primul
I stand de ziare din centrul Devei (Ia „gang”, cum spun devenii), la chioș- 
I cui de lângă Deva Mali și la chioșcul de la intrarea in Piața Agroalimen- 
I tară.t
I Anunțurile vor fi publicate cel mai dpvreme la 48 de ore de la 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 ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

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

http://www.consultinganka.ro
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Criză de jucători 
la Minerul Lupeni

Lipsă acută de portari

Minerul Lupeni s-a reunit după va
canța de iarnă. Antrenorul Petre 
Gigiu a avut la dispoziție un lot de 
jucători mai slab numeric ca la fina
lul turului de campionat

Petre Gigiu a sunat adunarea la 
Minerul Lupeni în dupa-amiaza zilei de 
marți. La primul antrenament au fost 
prezenți doar 13 fotbaliști! Ciucă, Daj, 
Vartolomei, Câmpean, Luca, Pocian, 
Diaconecu, Lumperdean, Gego, Zoicaș,

Pecear, Neacșu și Popescu au fost 
jucătorii care au efectuat alergări ușoare 
la prima sesiune de pregătire din 2010. 
Doi juniori au fost învoiți, Robert Cris
tian are de susținut examene, în timp ce 
nigerianul Omoduemuke nu s-a reîntors 
încă în România. Acesta a avut prob
leme familiale la finalul turului, dar 
este așteptat la pregătirile din această 
iarnă. în pauza competițională Minerul 
Lupeni a renunțat la nouă jucători, care 
au fost fie concediați, fie au primit liber 
din partea clubului să își găsească 
echipe la care să evolueze. Gego, 
Zoicaș, Pașca și Mihalcea sunt transfer
abili, însă numai primii doi s-au prezen
tat la reunire. Pașca susține că este 
fotbalist liber de contract, iar Isfan și 
Bozian au același statut. Minerii din 
Lupeni încearcă marea cu sarea pe piața 
transferurilor.

în Valea Jiului au sosit Ambruș și 
Pascal, doi fotbaliști care până nu de
mult au apărat împreună culorile de
functului Corvinul 2005. Aceștia au 
fost chemați la negocieri de către 
președintele Consiliului de 
Administrație, Mircea Ciriperu, respec

tiv primarul Cornel Resmeriță, 
președintele de onoare al clubului. Tot 
în Vale mai sunt doriți deveanul Pribac, 
jucător care susține că a ajuns la un 
acord de principiu cu gruparea din Lu
peni, precum și clujeanul Soporan, 
căruia Viorel Hizo, noul antrenor al 
Universității, i-a întins o ultimă mână 
de ajutor.

Cât despre banca tehnică a 
Minerului, vacanța de iarnă a fost una 
agitată. Dan Mănăilă a fost dat antrenor 

pentru câteva ore, dar nu â acceptat 
condițiile oferite. Printre tehnicienii cu 
care conducerea Minerului a mai nego
ciat în această iarnă a fost și fostul 
fundaș aș Stelei, Adrian Matei. Acesta 
a pregătit gruparea din Lupeni în trecut, 
dar a declinat oferta, astfel că Petre 
Gigiu este vechiul și noul antrenor al 
echipei. Cel puțin până la noi ordine, 
tehnicianul nefiind agreat de jucători 
din cauza metodelor de pregătire cata
logate drept spartane. Unele surse dau 
ca iminentă instalarea lui Adrian Matei 
pe banca tehnică a Minerului, totul 
fiind doar o chestiune de zile.

Fostul jucător la Minerului Lu
peni, Alexandru Chițu, în prezent la 
echipa din seria 1 a Ligii a Il-a. Săgeata 
Stejaru, a declarat că intenționează să 
depună memoriu la FRF dacă „minerii" 
nu îi vor plăti datoria de 2000 de euro. 
„Eu i-am tot păsuit, am avut răbdare, 
dar nu mai pot nici eu. Dacă nu îmi vor 
da un răspuns, mă voi adresa instanțelor 
FRF”, a spus jucătorul care se 
pregătește, acum, sub comanda lui 
Aurel Șunda.

Echipele hunedorene din liga 
secundă au mari probleme la 
capitolul portari. Dacă Mure
șul și Minerul Lupeni au o sin
gură soluție pentru acest post, 
Jiul va rămâne fără niciuna.

Dumitru Hotoboc și Ilie Anton, cei 
doi portari din lotul Jiului, au depus 
memorii pentru a deveni liberi de con
tract, invocând neplata drepturilor 
salariale. Ei se alătură celorlalți opt 
fotbaliști din lotul petroșănenilor care 
s-au adresat Comisiei de Litigii a FRF 
pentru a-și primii banii datorați de Jiul. 
La Petroșani ar putea reveni, în schimb, 
Zdrâncă, fotbalist care a stat jumătate 
de an pe tușă din cauza litigiului cu 
clubul cu care a avut contract, Astra 
Ploiești.

Apostu, prădat în benzinărie
Atacantul hunedorean, Bogdan 

Apostu, a început cu stângul la 
Internațional Curtea de Argeș. Nu pe 
gazon, ci în viața privată, unde a fost 
victima unui furt din autoturism. Ata
cantul care a semnat în această iarnă cu 
Internațional Curtea de Argeș se afla 
într-o benzinărie din Pitești, când doi 
indivizf s-au apropiat de autoturismul 
în care se mai aflau soția și fiuj fotbal
istului. Unul dintre cei doi a distras 
atenția soției, iar celălalt a deschis 
portiera și a sustras două telefoane mo
bile în valoare de aproximativ 1.000 de 
euro. "Sperăm ca Poliția să-i descopere 
pe hoți și să-i aresteze. Totul a fost fil
mat de camera de luat vederi din 
benzinărie. Cred că am fost urmăriți de 
acei indivizi", a spus Apostu. în cariera

La Mureșul Deva principala 
soluție pentru postul de portar al lui 
Gheorghe Barbu este Moldovan. în 
absența lui Vasile Rahoveanu, pus pe 
lista de transferuri, dar care a anunțat că 
se retrage din activitate, tehnicianul 
Devei încearcă reînregimentarea lui 
Pârvu. Acesta din urmă a fost dat afară 
în turul campionatului atât de la 
Mureșul Deva, cât și de la Fortuna Co
vaci, pentru acte de indisciplină. Ar mai 
fi și tânărul Horvat, însă acesta nu a in
trat în vederile lui -Gheorghe Barbu.

Minerul Lupeni are la fel ca și 
Mureșul Deva o singură soluție viabilă. 
Ciucă a fost cel mai bun jucător al 
echipei în turul campionatului, conform 
notelor acordate de jurnaliști. Gabriel 
Ciucă are 22 de ani, iar evoluțiile din 
turul campionatului au atras atenția mai 
multor echipe, dar tânărul portar a fost
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Gheorghe Barbu

declarat netrasnferabil. Pentru a-și 
acoperi postul de portar și pentru a-i 
crea concurență lui Ciucă, Minerul Lu
peni negociază cu Pascal, pus pe liber 
de către FC Bihor în luna decembrie.

îndemn
îngrijorat de soarta echipei Jiul 

după ce aproape o echipă întreagă a 
depus memorii la Federație, George 
Borugă, fost manager la gruparea 
patronată de Alin Simota, spune că 
autoritățile locale sunt cele care ar 
trebui să intervină în acest moment 
pentru a salva echipa.

„Jiul este un brand în fotbalul

de la Borugă 
românesc și nu trebuie să moară. 
Dacă autoritățile nu vor interveni va 
fi tragic pentru club. Nu cred că 
Alin Simota va ieși din acest itr 
Primăria ar trebui să se implice să 
facă ceva, să lase la o parte orgoliul 
și mândria și să ajute echipa”, a fost 
îndemnul dat de Gigi Borugă.

sa de jucător Bogdan Apostu a mai 
îmbrăcat tricoul echipelor Corvinul, 
Farul sau UTA, dar a evoluat și la o 
echipă din Ungaria și una din Israel.

Pagină realizată de
Bogdan Barbu
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