
S-a dat liber la pașapoartele 
biometrice în județ oag, 4

Noul sediul al Serviciului Pașapoarte Hunedoara, situat 
în Deva, bulevardul Decebal, bloc P "MEZANIN" (intrare din 
str. Cuza Vodă), a fost dotat cu aparatură de ultimă generație 
care permite emiterea mult controversatelor pașapoarte elec
tronice.

Investiție de 1,6 milioane 
euro la Spitalul
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Un tânăr hunedorean a scăpat 
cu viață după cutremurul din Haiti

► PaP 3

Din cuprins
O DlsponiMlizările 
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loan Gyuri Pascu
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Spectacol omagial 
pentru Eminescu

împlinirea a 100 dc ani de la nașterea marelui poet 
român Mihai Eminescu va ti serbată astăzi la Deva 
prmu-un spectacol de muzică și poezie, care va avea 
loc de la ora 13. in Sala Marc a Casei dc Cultură „Dră- 
gan Muntean".

y Tânărul din localitatea hunedoreană Luncoiul de Sus a scăppt cu viată după cutremurul devastator din Haiti. Imobilul în care 
>\^ locuia acesta este un morman de moloz, dar spre norocul său tânărul hunedorean nu a fost acasă în momentul seismului

Editorial
de Volodia Macovei

De la votul 
plictisit, 
la Palatul 
jciolhănelil

Cât de tentat poate fi ce ține 
de averea statului® Foarte. Dovada 
faptei! că sute și sute Be încrânce
nați, politicieni sau oameni de afa

ceri, creează rețele abia de dibuit 
prin care împart boierește, între ei, 
averea statului. Nu e vorba de Bu
getul statului și împărțirea lui pe 
căprarii. Aici e abia partea linuță 
și mai puțin păcătoasă a băgatului 
de deșt până la coate ta banii 
noștri...

Vrei să faci bani din politică 
sau pe spatele ei? Te orientezi 
către administrația publică locală, 
loc unde primari vânjoși pun pe* 
prăpăditul de cetățean - care tace 
șî înghite să plătească de 100 de 
ori metrul pătrat de drum (ne)rc- 
parat fa fiecare lună, sau de 1000 
de ori prețul unei zambile multi
plicate fa parcuri care nu mai sunt, 

toate executate, firesc, de firme 
care bagă la pușculița edilului & 
Co... și să te mai miri că au fost 
rupți în fund, unii, și acum nu pot 
suportă sâ tragă vânturi decât în 
cristal de Bohemia! ,

Dacă nu despre asta acesta 
vroiam să vorbesc... Mă gândeam 
la discuțiile absolut siderale, de 
ieri seară, despre o idee de trans
formare a Palatului Parlamentului 
în mail cultural și transbordarea 
parlamentarilor la Biblioteca Na-’ 
țională (ha-ha, asta cu biblioteca 
într-adevăr e bună, doar că sănă
tatea politicienilor s-ar putea dete
riora brusc între pereții îmbâcsiți 
de ce mulțime de cărturari au res

pirat pe-acolo!).
Fără doar și poate ideea e 

fezabilă: clădirea e gata făcută și 
uite că nu a fost încă scoasă la 
mezat, așa că doar trebuie pornită 
împărțeala: de la liftul Ml la H5 e 
zona unde închiriază spații și vând 
„cultură” (bichinei cu steagul Ro
mâniei, insigne cu Dracula care 
cântă marșul nupțial, etc) cei cu 
politica pc dreapta. De la X41 la 
lifta! M2, pe stânga, se împarte 
afacerea între Geoană&Vanghelie 
(că nu îi poți dezlipi!), cu sarmale 
oltenești și mici ferentarizați, și 
ceilalți social-democrați cu merce
riile. Subsolurile le iau băieții al
baștri ai politicii, cu grijă 

„umanistă” față de om dusă până 
la epuizare (sic!). Acoperișul este 
pentru vârfurile naționaliste: e ne
voie de aer mult, de aerisire chiar 
și oricum nu au bani de parter și 
etajul unu. Independenții preiau 
afacerea cu portarii, liftierii și cu- 
rieratul rapid pe patine, iar mino
ritățile serviciile de ghid și 
translator pe toate palierele.

Și nu se supără nimeni, 
pentru că averea patriei se împarte 
din orice poziție, cum se împarte 
orice șunculiță politică la primă
rie, la școală, pe câmp și în tram
vaie. Bravos națiune! 
Respectabile griji aujpoliticienii 
noștri!

CM'. K
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Reteth-zilei
Vinete gratinate 

cu roșii

Ingrediente:
1 vânătă mare
3 roșii
200 g cașcaval sau mozzarela 
oregano
sare

Mod de preparare:
Se spală și se curată de 

coaja vânătă. Se taie în felii 
de aproximativ 1 cm. Feliile 
se dau cu sare pe ambele fețe 
și se pun pe un șervet care sa 
absoarbă zeama formată. Se 
lasă 30 de minute.

Se taie roșiile în felii de 1 
cm (dacă vreți puteți să le 
nuneți în apă clocotită 30 de 
secunde ca să le decojiți). Se 
taie și cașcavalul în felii cât 
să acopere felia de vânătă.

Pe o felie de vânătă se 
pune o felie de roșie cu ore
gano, iar peste roșie o felie 
de cașcaval.

Se pun într-o tavă și se 
dau la cuptor, la foc mic 
mediu (350°F) cam 20 de 
minute până se fac.

ziua/ noaptea, min. - max.

Deva: -2/-1, -1/3
Petroșani: -5/-4, -3/0

Hunedoara: -3/-2, -1/3
Hațeg: -3/-2, -2/2
Brad: -3/-2, -2/3

Amj lasarea 
radarelor

► DN 7 Halta Geoagiu -
Orăștie
► DN 7 Orăștie - Spini
► DN 7 Spini - Simeria Vece
- Simeria
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc .
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 7 Deva - Sântuhalm
► Vulcan pe DN 66A și B- 
dul Mihai Viteazu< J

A

Prognoza meteo în județul Hunedoara 
Horoscopul zilei

Preacuviosul Părintele nostru
Pavel Tebeul (227- 341)

Acesta a trăit pe vremea 
împăraților Decius (250-253) și 
Valerian (253-260), prigonitorii 
creștinătății. Și era din Egipt, 
din Tebaida de Sus, din părinți 
cu multă avuție. Și învățase 
carte elinească și latinească, 
precum și dreapta credință, din 
nemărginita înțelepciune a Sfin
telor Scripturi. Și s-a pornit 
sângeroasa prigoană contra 
creștinilor. Iar bărbatul surorii 
sale, lacom fiind și voind să ia 
și partea de avere ce se cuvenea 
Sfântului, a gândit să-l dea 
dregătorului spre chinuire, 
spunând că este creștin. Și, 
aflând de aceasta Pavel, .care 
atunci era un tânăr de 20 de ani,

a fugit în munți, în locurile cele 
mai singuratice. Deci, petrecând 
multă vreme și povățuindu-se 
de Duhul Sfanț, nu s-a mai în
tors în lume, ci a cunoscut că 
Dumnezeu i-a dat lui acest fel 
de viețuire, având ca locuință o 
peșteră cu apă înlăuntru, hrană, 
finice și haină de frunze. Și și-a 
schimbat patima sa, cunoscând 
lipsa și pacea patimilor și bu
curiile «vieții de rugăciune, 
apropiindu-se de Dumnezeu. Că 
și-a îndelungat alergătura 
nevoinței sale până la o sută 
treisprezece ani, că atâta a trăit. 
Și a fost hrănit o vreme, ca și 
Ilie, de un corb, care-i aducea în 
fiecare zi o jumătate de pâine.

Și îmblânzise leii, care- 
i slujeau și care l-au și 
îngropat. Pe acesta, 
aflâdu-1, marele Antonie 
s-a minunat de locul lui 
cel aspru de nevoință, 
de lungimea vremii lui 
de pustnicie și ca el, mai 
înainte de alții, a în
drăznit cel dintâi și a 
mers în cele mai dinăun
tru ale pustiului. Și l-a 
găsit adormit în ge
nunchi și cu mâinile 
ridicate la cer în rugăci
une; acesta este cel din
tâi pustnic cunoscut al 
creștinătății.

► HOROSCOP
Pentru că ai o mare ex

periență de viață, ai tendința 
de a da sfaturi celor din jur. 
Atenție însă. Uneori chiar și 
cele mai bune sfaturi pot să

aducându-ți vitalitate și di
namism. Vei fi mai dinamic 
și mai rezistent. “ci care 
suferă de o anumită afecți

Cu norocul pe care îl ai 
azi, te vei gândi că e cineva 
care are grijă de rine din 
umbră, intr-adevăr, o per

deservească persoana în cauză. Pe plan 
profesional lucrurile funcționează bine.

Saturn te ajută să fii re
sponsabil cu copiii și să-i 
educi corect. Cei tineri pot 
să facă pasul de a avea 
primul lor copil. La serviciu
evită divergențele de orice fel dacă vrei 
să-ți câștigi pâinea.

Cu Marte în preajmă, 
te simți în formă bună din 
punct de vedere fizic și psi
hic. Acest lucru te ajută să 
abordezi într-un mod pozi
tiv și eficace problemele dificile cu care 
te confrunți. îți face mare plăcere să te 
ocupi de amenajările interioare.

une au șansa să găsească azi un medic 
bun sau un tratament mai adaptat 
nevoilor acestora.

soană cu autoritate îți înlătură obsta
colele din drum. Nu trebuie însă să

Există unele
neînțelegeri între nativi și 
părinții. Trebuie să le arați 
înțelegere și afecțiune dacă 
au nevoie de tine. In plus, s-
ar putea să înveți ceva din experiența 
lor de viață. Este cazul să te porți mai
frumos cu aceștia și cu prietenii apropi-

exagerezi și îți mai este recomandat să 
îi lași pe alții să vorbească în numele 
tău.

W V
Evită operațiunile fi- 

nanciare prea riscante. îți va 
lipsi obiectivitatea și vei 
avea tendința să sari peste niște etape. 
La serviciu se poate să ai parte de unele 
șanse, dacă faci totul pentru a le

Dacă îți dorești să 
cheltuiești bani azi, vei avea 
un motiv bine întemeiat ca 
să mergi prin magazine. 
Acesta este momentul 
potrivit, așa că nu ai motive să fii ne- - 
hotărât. Optimismul și buna dispoziție 
sunt atuurile tale de azi.

Efortul pe care îl faci 
azi își găsește aprecierea la 
cei din preajma ta. Faci tot 
ce-ți stă în putere pentru a 
oferi un trai bun familiei
tale. Petreci ziua în intimitate, cu per
soana iubită.

ti.

Soarele trece prin harta ta astrală,

Pluton are influențe 
negative în casa banilor. 
Trebuie să fii prudent cu 
banii și să faci economii. 
Relațiile ou copiii sunt

Viața căminului se desfășoară într-un

provoca.

Totul merge bine pe 
plan afectiv. Te simți bine, 
înconjurat de afecțiune.

foarte bune- vă înțelegeți de minune.
Este o zi bună pentru nativii care tre
buie să rezolve chestiuni juridice.

mod foarte agreabil și armonios. Unii 
nativi se poate să-și schimbe modul de 
viață, să cumpere mobilă nouă, să-și 
modernizeze căminul.

Săptămâna aceasta 
ai avut multe de făcut, și 
puțin timp pentru a le re
zolva pe toate. Astăzi ai 
posibilitatea să te relax
ezi. Spre seară, primești
un semn de la un prieten vechi.

► Bancurile zilei_______________________________________
© © ©

La teatru, unde se joacă o piesă po
lițistă, o spectatoare sare în sus, stri
gând:

- Unde este ucigașul?
La care o voce din spatele ei îi dă 

replica:
- în spatele dumitale, dacă nu te 

așezi imediat!

Hunedoare
ntirfen 4- mirtiisțli. wrrl 4

© © ©
Om de știință renumit. Vin niște 

oaspeți în vizită și observă că deasupra 
patului are o potcoavă.

- Cum se întîmplă așa ceva? Doar 
nu sunteti superstițios?

- Nicidecum, dar mi-a zis cineva că 
îi ajută și pe cei care nu cred în super
stiții. . '

© © ©
- Domnule avocat, aș vrea să-mi scriu 

testamentul, dar din păcate nu știu cum se 
face. M-ați ajuta să-l scriu?

- Cum să nu, lăsați totul în seama mea!
- Păi, m-am gândit că dv. ați vrea partea 

mai mare, dar aș vrea ca și copiii mei să pri
mească ceva din avere...

© © ©

- Dumnezeu mi-e martor că sunt nevi-: 
novat, spune inculpatul.

- îmi pare rău, spune judecătorul, dai 
am încheiat deja audierea martorilor.

© © ©
- Scuzați-mă, domnule, că v-am lăsa' 

să așteptați atât de mult și nu v-am luat co
manda, dar am fost foarte aglomerat. Acum 
gata, imediat vă aduc altă scrumieră!
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închiderea  fabricii de bere din orașul Hațeg va avea impact asupra întregii regiuni 
a Tării Hațegului Celor 98 de angajați disponibilizări li se vor plăti 30 de salarii 

& compensatorii, li se va asigura asistență medicală timp de șase luni,
plus suport profesional și asistență specializată

Un tânăr din localitatea hune- 
doreană Luncoiul de Sus a 
scăpat cu viață după cutremu
rul devastator din Haiti. Im
obilul în care locuia acesta 
este un morman de moloz, dar 
spre norocul său tânărul hune- 
dorean nu a fost acasă în mo
mentul seismului Conform 
informărilor furnizate de Mi
nisterul Român al Afacerilor 
Externe nici un român nu și-a 
pierdut viața în tragedia care a 
afectat insula situată în Marea 
Caraibelor.

Hunedoreanul Emanuel Petruț 
es^ >unul dintre românii care a 
supraviețuit cutremurului devastator ce 
s-a abătut asupra statului Haiti în urmă 
c>- "rei zile. El este originar din Lun- 
c< J de Sus, dar în urma absolvirii fac

Încă o sută de șomeri în Hațeg
Fabrica de bere din Hațeg va fi 
închisă, iar 98 de oameni vor 
rămâne fără loc de muncă. 
Compania Heineken România, 
proprietara afacerii, a decis să 
transfere producția de aici 
către fabricile sale din Miercu
rea Ciuc, Târgu Mureș, Cra
iova și Constanța.

închiderea fabricii de bere din 
orașul Hațeg va avea impact asupra în- 
ț fi\ regiuni a Țării Hațegului. Celor 
98 de angajați disponibilizați li se vor 
plăti 30 de salarii compensatorii, li se 
va asigura asistență medicală timp de 
șase luni, plus suport profesional și 
asistență specializată prin Centrul de 
Reorientare Profesională pe care îl va 
deschide „Heineken România” în zonă.

Costuri prea ridicate 
pentru a continua 
în Hațeg

Decizia de a închide aceasta fab
rică a avut la bază trei motive: are ca
pacitatea de producție cea mai mica din 
cadrul companiei, localitatea Hațeg este 
departe de orașele mari, costurile pen
tru transport fiind ridicate, iar pentru 

ultății s-a stabilit în Timișoara unde a 
fost angajat de firma Alcatel până în 
urmă cu un an. în toamna anului trecut 
a semnat un contract cu o companie de 
telecomunicații din Haiti și a plecat -în

Gabriela Buzzi

continuarea activității compania ar fi 
trebuit să facă investiții mari în stația de 
tratare a apei uzate. „Responsabilitatea 
noastră este de păstra „sănătatea” firmei 
și echilibrul dintre producție și 
vânzări”, a declarat Jan Derek van 
Kamebeek, General Manager la 
Heineken România, în conferința de 
presă ce a avut loc ieri la Hațeg.

Ultima sticlă de bere „Hațe- 
gana” va fi produsă la fabrica de 
bere din Hațeg la sfârșitul lunii 
februarie 2010. Procesul de 
închidere a fabricii se va finaliza în 
data de 31 martie.

“Mii de oameni 
dorm pe stradă”

Emanuel Petruț povestește pentru 
site-ul www.pressalert.ro drama prin 
care a trecut și atmosfera de la locul 
tragediei. “Mii de oameni dorm pe 
stradă de frică să nu vină un nou 
cutremur sau pentru că au pierdut tot ce 
aveau. Oricum nu o duceau ei așa de 
bine nici în condiții normale. Unii cântă 
cântece religioase invocând numele lui 
Iisus și te îndeamnă la pocăință, alții 
plâng că nu îi mai găsesc pe cei apropi- 
ați. La câte un colț de stradă pot fi

„Berea Hațegana va fi pro
dusă în continuare, cu mândrie 
respectând cu strictețe rețeta 
originală ”

Jan Derek van Karnebeek

America Centrală. în ziua tragediei a 
avut noroc să se afle la lucru. Casa în 
care locuia s-a prăbușit... A rămas cu 
hainele de pe el și cu un laptop. Toate 
lucrurile lui au rămas sub ruinele casei.

Emanuel Petruț (dreapta), in fața ruinelor casei sale

văzute un cadavru două, înfășurate în 
cearșafuri. în jur piatră și ciment...”, 
spune Emanuel.

Hunedoreanul a reușit să ia legă
tura cu ambasada României din 
Venezuela și așteaptă acum o soluție de 
la autorități pentru a rezolva problema 
documentelor pe care le-a pierdut
printre ruinele casei.

“Telefoanele nu merg. Internetul 
doar din când în când. Acum încercăm 
să facem rețeua de telefonie mobilă să 
funcționeze cât de cât”, mai povestește 
Petruț. Cu toate că a rămas fără acte și 
obiectele personale, tânărul hunedorean 
este fericit că a scăpat cu viață din in
fernul abătut peste insula din Marea 
Caraibelor.

Cel mai puternic 
seism din zonă

Peste 100 de mii de locuitori ai 
capitalei haitiene Port-au-Prince și-au

Spectacol omagial 
pentru Eminescu
împlinirea a 160 
de ani de la naș
terea marelui 
poet român 
Mihai Eminescu 
va fi serbată as
tăzi la Deva 
printr-un specta
col de muzică și 
poezie, care va 
avea loc de la ora 
13, în Sala Mare
a Casei de Cultură „Drăgan 
Muntean ".

Festivitățile dedicate lui Emi
nescu au început încă de miercuri la 
Biblioteca Județeană „Ovid Den- 
sușianu”.

Elevi ai liceelor din Deva au 
recitat poezii, au fost prezentate cărți 
despre Eminescu și au fost proiectate 
filmulețe despre viața acestuia. Elevi 
de la Liceul de Muzică și Arte din 
Deva au susținut un recital de vioară 
și solo voce. Au fost acordate premii 
constând în cărți despre viața și opera 
marelui poet.

„Eminescu ar trebui să conteze 
foarte mult și în ziua de azi, pentru că 

pierdut viața în cutremurul de acum trei 
zile din Haiti. Seismul a avut o magni
tudine de șapte grade și epicentrul său 
a fost localizat la circa 15 kilometri vest 
de capitala Port-au-Prince, la o 
adâncime de opt kilometri. Acesta s-a 
petrecut la ora locală 16.53 (23.53, ora 
României).

Potrivit specialiștilor, acesta a fost 
cel mai puternic cutremur înregistrat în 
zonă după altul major, de magnitudine 
6,7, în 1984. Din populația de circa 
nouă milioane a statului Haiti, peste 
două milioane locuiesc în Port-au- 
Prince și în împrejuimi, zonele cele mai 
grav afectate. 'este 80 la sută din 
locuitorii orașului trăiesc cu numai doi 
dolari pe zi, iar infrastructura capitalei 
este dezastruoasă și îngreunează misi
unile de salvare.

Elena Matieș Iancău

poezia lui este foarte actuală. Nu 
numai poezia de dragoste rămâne ac
tuală, ci din păcate și cea de genul 
“împărat și proletar”...”, a spus 
Denisa Toma, bibliotecară, referitor la 
evenimentul organizat de Biblioteca 
„Ovid Densușianu”.

Tot la Casa de Cultură „Drăgan 
Muntean” va avea loc și o expoziție 
bibliofilă și lansarea cărții „Emi
nescu, muntele fără poteci”, ediția a 
Il-a, a scriitorului Gligor Hașa. Eveni
mentul se va bucura de participarea 
actorilor de la Teatrul Județean Hune
doara și a Coralei „Sargeția”, condusă 
de profesorul Nicola Icobescu.

Irina Năstase

http://www.pressalert.ro


In cursul zilei de ieri, Poliția Municipiului Brad și-a declinat competența de soluțio
nare a dosarului penal privind sinuciderea fetei în favoarea Parchetului de pe lângă
Tribunalul Hunedoara.
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S-a ascuns 
două zile 
de frica tatălui

Un băiețel din Vulcan a 
fugit de acasă pentru că a fost 
lovit de tatăl său. După o noapte 
de căutări a fost găsit de polițiști. 
Copilul a plecat de acasă în urmă 
cu două zile, în jurul orei 16,30. 
Mama lui l-a trimis să cumpere 
pâine de la un magazin din 
apropiere, însă băiatul nu s-a mai 
întors. în cursul nopții, mai multe 
echipe operative ale poliției l-au 
căutat pe băiat, Iară a obține nici 
un rezultat. Căutarea a fost 
îngreunată și de faptul că părinții 
nu au avut nici o fotografie 
recentă a fiului lor.

în cursul dimineții de ieri, 
minorul a fost găsit în locuința 
unei rude. Copilul s-a refugiat 
aici, spune el, pentru că a fost 
lovit de tatăl lui. Pe numele 
tatălui său a fost întocmit dosar 
penal pentru comiterea 
infracțiunii de lovire și a fost 
sezizată autoritatea de Potecție a 
Copilului.
y

A condus 
cu permisul 
suspendat

Un bărbat care avea sus
pendat permisul de conducere a 
fost prins la volanul autoturismu
lui. Adrian M., de 32 de ani, din 
comuna Soveja, județul Vrancea, 
se deplasa cu mașina acum două 
zile, pe Strada M. Eminescu, din 
Deva. Pe numele bărbatului 
polițiștii au întocmit dosar de 
cercetare penală pentru conduc
erea pe drumurile publice a unui 
autovehicul, având permisul de 
conducere suspendat.

Lovit grav 
în timp 
ce traversa 
strada

Un bărbat în vârstă de 58 de 
ani din comuna Bretea Română a 
fost accidentat grav, ieri în jurul 
orei,0,40. Accidentul s-a produs 
pe DN 66. în orașul Hațeg, când 
în fața unui autoturism care 
mergea pe direcția Petroșani- 
Hațeg a apărut Octavian I. 
Pietonul s-a angajat în traver
sarea străzii prin loc nemarcat și 
fără să se asigure. Șoferului i s-a 
întocmit dosar penal pentru 
vătămare corporală din culpă.

Maria Bulz

începând de ieri se eliberează 
pașapoartele biometrice la Ser
viciului Public Comunitar pen
tru Eliberarea și Evidența 
Pașapoartelor Simple Hune
doara.
Noul sediul al Serviciului Pa
șapoarte Hunedoara e situat în 
Deva, bulevardul Decebal, bloc 
P "MEZANIN" (intrare din 
str. Cuza Vodă), a fost dotat cu 
aparatură de ultimă generație 
care permite emiterea mult

Hoț prins 
de jandarmi

Un bărbat dat în urmărire 
pentru infracțiunea de furt a fost 
prins datorită modului suspect în 
care se comporta. Gheorghe P„ 
de 33 de ani, din municipiul 
Hunedoara, a fost oprit pe stradă 
și legitimat de jandarmi în urmă 
cu două zile.

în urma verificărilor, jan
darmii au constatat că bărbatul 
era dat în urmărire de Inspec
toratul de Poliție al Județului 
Hunedoara. Pe numele lui Ghe
orghe P. instanța a emis un man
dat de arestare pentru 30 de zile.

r
Maria Bulz 

Există un Dumnezeu
al bețivilor
Vasile M., din Lupeni, s-a urcat beat la volan și a provocat un 
accident din care a scăpat fără nici o rană. Accidentul s-a petre
cut pe DN 66, în localitatea Uricani, pe data de 13 ianuarie.

Autoturismul condus de Vasile M. se deplasa pe direcția Uricani-Lu- 
peni când acesta a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina. 
Din fericire, în mașină nu se aflau alte persoane, iar ei a scăpat viu și 
nevătămat.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar acesta a indicat o 
concentrație alcoolică de 0,94 mg/1 alcool în aerul expirat. Lui Vasile M. 
i-au fost recoltate probe biologice de sânge, fiind dus de polițiști la Spitalul 
Municipal Lupeni în vederea stabilirii -exacte a alcoolemiei.

De asemenea, șoferului i s-a întocmit dosar de cercetare penală.

Maria Bulz

controversatelor pașapoarte 
electronice.

Pentru acest spațiu s-au cheltuit^ 
numai în ultima perioadă 400.000 lei, 
banii fiind folosiți pentru finisaje și 
aparatură.. Dacă în 2009 s-au eliberat 
puțin peste 17.000 de pașapoarte, odată 
cu deschiderea noului sediu și imple
mentarea tehnologiei de ultimă 
generație, depunerea documentelor la 
cele două ghișee de către solicitanți, 
procesarea și eliberarea pașapoartelor 
electronice sau temporare va fi mult 
mai ușoară. Pentru moment cererile

Poliția animalelor e în stand-by de un an
Reprezentanții Primăriei Deva 
așteaptă deblocarea posturilor 
pentru a putea da drumul Ser
viciului Poliția Animalelor, 
care trebuia să devină funcțio
nal încă- de la începutul anului 
trecut.

“Noi avem pregătită toată 
documentația necesară. Așteptăm doar 
ca Guvernul să deblocheze posturile, să 
ne permită să angajăm personal și Ser
viciul „Poliția Animalelor” va deveni 
funcțional”, spune Cosmin Costa, vi- 
ceprimar al municipiului Deva.

Sediul acestui serviciu va fi în 
clădirea Primăriei Deva.

Oamenii vor putea depune aici 
reclamării și sesizări scrise privind an
imalele abuzate sau vor putea suna la 
un număr de telefon ce va fi înființat în 

pentru eliberarea noilor pașapoarte din 
tot județul Hunedoara se vor depune 
doar la sediul din Deva, de unde 
solicitanții își vor ridica personal doc
umentul.

Pașaport 
în regim de urgență 
valabil un an

Florin Mocan, șeful Serviciul 
Pașapoarte, promite că, în timp, și cele
lalte sedii din județ vor avea echipa
mentele tehnice necesare eliberării 
pașapoartelor biometrice astfel încât 
oamenii nu vor mai fi nevoiți să se de
plaseze până în Deva pentru obținerea 
documentului de călătorie.

„începând de astăzi se vor începe 
procedurile de depunere a docu
mentelor necesare pentru obținerea 
pașaportului electronic conform stan
dardelor în vigoare. Documentul va 
costa 266 lei. Din care 32 lei este taxa 
consulară,care Se achită la trezorerie și 
234 lei costul pașaportului efectiv care 
se achită la CEC Bank. Cine dorește 
pașaport în regim de urgență poate opta 
pentru pașaport temporar, care va avea 
o valabilitate de un an și care va costa 
64,2 lei, 32 lei taxa consulară și se va 

acest scop.
Pentru început, Poliția Animalelor 

va avea un personal alcătuit din trei 
angajați, selectați din rândul celor cu 
experiență în ce privește animalele.

Acest Serviciu va beneficia și de 
sprijinul polițiștilor comunitari.

Amenzi pentru 
abandonarea 
și maltratarea 
animalelor

Noul Serviciu va avea la dispoziție 
o mașină, cu care angajații se vor de
plasa în locurile unde apar probleme 
legate de maltratarea animalelor.

Polițiștii vor viza animalele fără 
stăpân și pe cele maltratate, dar vor 
putea amenda și firmele care le țin în 

Profesorul Lorenei va fi anchetat pentru M 
determinarea sau înlesnirea sinuciderii {

Dascălul Alin Cioară considerat vino
vat de moartea adolescentei Hurdea 
Lorena, care s-a sinucis din dragoste pentru 
profesorul ei, va fi anchetat de Parchetul de 
pe lângă Tribunalul Hunedoara. în cursul 
zilei de ieri. Poliția Municipiului Brad și-a 
declinat competența de soluționare a 
dosarului penal privind sinuciderea fetei în 
favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara. Procurorii vor continua 
cercetările pentru comiterea infracțiunii de 
„determinarea sau înlesnirea sinuciderii”, 
faptă prevăzută de art. 179 din Codul Penal. 
Momentan tânărul profesoT de matematică 
este internat la un spital de psihiatrie din 
Timișoara.

achita un tarif suplimentar de 100 lei. 
Termenele de eliberare a pașapoartelor 
electronice este de 30 de zile. Aceste 
pașapoarte se vor personaliza doar la 
București, iar pașapoartele temporare 
au termenul de eliberare de până la 
zile. în timp, vom încerca să reducem 
termenele de eliberare a documentelor, 
astfel încât serviciul să fie cât mai efi
cient, dar până atunci trebuie să 
obișnuim și noi cu noul sistem”, a de
clarat Florin Mocan.

Georgiana Giurgiu

condiții improprii.
Pentru început, victimele trata

mentelor necorespunzătoare vor fi di^e 
în adăpostul de la Sântuhalm, 
Primăria Deva are în plan, amenajarea 
unui nou adăpost în localitate.

La nivel național, un proiect 
lege care vizează înființarea Ui„i 
instituții numite Poliția Animalelor a 
fost aprobat de Senat în anul 2008, însă 
lucrurile s-au oprit aici.

Există însă o lege mai veche pen
tru protecția animalelor.

Astfel, persoanele care 
maltratează ori abandonează animalele 
riscă amen2i între 500 și 10.000 de lei 
sau închisoare între o lună și trei ani, în 
funcție de gravitatea faptei.

Elena Matieș Iancău



La nivelul județului Hunedoara este vorba despre disponibilizarea a circa 
400 de angajați, începând cu data de 1 martie, după cum afirmă Ionel Țîț 
liderul Sindicatului Mișcare— Comercial din cadrul Regionalei CFR Timișoara.
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Investiție de 1,6 milioane euro la Spitalul
Județean din Deva

5

Spitalul Județean de Urgență din Deva be
neficiază de o investiție de 1,6 mii euro. 
Proiectul este finanțat prin programul 
operațional regional „Axa prioritară 3 ”, 
care se referă la îmbunătățirea infrastruc
turii sociale.
Domeniul major de intervenție vizează 
reabilitarea, modernizarea și echiparea in
frastructurii serviciilor de sănătate.

Principalul obiectiv al acestui proiect cu fi
nanțare europeană este îmbunătățirea stării de sănătate 
a populației județului Hunedoara.

Fondurile vor fi folosite pentru lucrări de mod
ernizare a Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalu
lui Județean Deva și dotarea acestuia cu aparatură de 
specialitate cât și modernizarea utilităților generale și 
specifice acestuia și crearea facilităților de acces pen
tru persoanele cu dfzabilități fizice.

Accesul populației la servicii medicale diverse și 
complexe va fi astfel asigurat.

Beneficiarii proiectului vor fi cadtele medic’ale 
și personalul administrativ al spitalului, dar și comu
nitatea întregului județ, pacienții aflați în spital, dar și 
potențiali pacienți dintre cei aflați în tranzit prin 
județul Hunedoara.

Irina Năstase

„Sunt deosebit de bucuros când am ocazia 
să particip la asemenea evenimente și asta din 
două motive. Primul motiv este că atunci când 
discutăm de resurse financiare lăsăm politicul de
oparte și găsim soluții. Am mai spus-o și cu alte 
ocazii, sunt convins că accesarea de fonduri eu
ropene este un atribut al oamenilor inteligenți. 
Felicit pe toți cei cu merite în realizarea in
vestiției. Al doilea lucru îmbucurător este că 
atingem un obiectiv prioritar pentru noi, îm
bunătățirea stării de sănătate a populației. Nu-mi 
rămâne decât să vă urez succes în continuare ", a 
spus Dorin Oliviu Gligor, subprefect al județului 
■Hunedoara, prezent la eveniment.

„Implementarea acestui proiect care este 
în valoare de 1,6 milioane de euro, înseamnă 
pe lângă modernizarea acestui sector care este 
extrem de Important în primul rând al relației 
cu publicul și o dotare cu echipamente de înaltă 
specialitate și înseamnă că după ce va fi final
izată această investiție va putea fi acreditată 
după normele Uniunii Europene. Se va reame- 
naja întreaga policlinică, cu circuite și cabinete 
corespunzătoare ca mărime și ca dotărT cu 
aparatură, dotarea cu un lift pentru persoanele 
cu dizabilități", a declarat Dan Călin Florea, 
manager al Spitalului Județean de Urgențe 
Deva.
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Disponibilizările ceferiștilor
ar putea fi „îndulcite”
M' terul Transporturilor a 
anunțat restructurări și reorgani
zări în cadrul societăților, compa
niilor naționale și societăților 
comerciale cu capital majoritar 
de staț din domeniul feroviar.

La nivelul județului Hunedoara este 
vorba despre disponibilizarea a circa 400 
de angajați, începând cu data de 1 martie, 
după cum afirmă Ionel Țîț, liderul Sindi
catului Mișcare - Comercial din cadrul 
Regionalei CFR Timișoara. „Sunt vizate 
în jur de 1.100 de posturi la nivelul re
gionalei. Astăzi așteptăm noile organi
grame, iar săptămâna viitoare, luni, 
suntem chemați pentru a discuta criteriile 
de disponibilizare”, afirmă liderul de 
sindicat.

Ministerul vrea 
protecție socială

Cu toate că inițial se preconiza că 
cei disponibilizați nu vor primi decât in
demnizația de șomaj, Ministerul Tranpor- 
turilor și Infrastructurii (MTI) a înaintat 
Guvernului un proiect de Ordonanță prin 
care se prevede efectuarea unor plăți 
compensatorii pentru ceferiștii disponibi
lizați. Proiectul prevede că persoanele 
concediate colectiv beneficiază, în funcție 
de perioada lucrată în sistemul feroviar de 
plăți compensatorii. Astfel, la data con
cedierii cei disponibilizați vor primi o 
sumă egală cu de două ori salariul mediu 
net pe economie, indemnizație de șomaj 
și un venit lunar de completare. Venitul 
de completare se acordă lunar pe perioade

cei cu o vecmme in muncă mai mare de 
15 ani. Până la expirarea perioadei de 
acordare a indemnizației de șomaj, plata 
compensatorie va fi constituită din ind
emnizația de șomaj și diferența până la 
salariul celui disponibilizat, iar după ce 
indemnizația de șomaj nu va mai fi acor
dată, venitul lunar de completare va fi 
egal cu salariul individual mediu net pe 
ultimele trei luni înainte de concediere.

Soluția este agreată 
și de sindicaliști

Soluția propusă de MTI este agreată 
și de către sindicaliști: “Ar exista astfel
un sistem de protecție. Dacă s-ar acorda 
plățile compensatorii angajații care vor fi 
disponibilizați, vor avea măcar posibili-

tatea să beneficieze de un program de re- 
conversie profesională la nivelul fiecărui 
județ și totodată să-și găsească un loc de 
muncă”,, afirmă Ionel Țîț. Ceferiștii speră 
ca acest proiect să fie adoptat și cu spri
jinul secretarului de stat din minister Ghe- 
jarghe Popa, provenit did rândurile 
ceferiștilor: “Nu mai credem nimic, doar 
sperăm ca guvernanții să se gândească, în
al doisprezecelea ceas, că oamenii nu pot
pleca astfel din sistem”, mai spune liderul 
de sindicat. Singurul impediment ar fi 
acela că banii necesari pentru plățile com
pensatorii nu sunt prevăzuți în buget, ur
mând a fi luați din fondul de șomaj de la 
Ministerul Muncii.

Cătălin Rișcuța

Bilanț la
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Direcția Generală a Finanțe
lor Publice a Județului Hu-, 
nedoara informează că, în 
perioada ianuarie — decem
brie 2009, structurile cu atri
buții de inspecție fiscală au 
efectuat un număr total de 
1.981 acțiuni de control la 
persoane juridice.

în cadrul inspecțiilor fiscale 
efectuate s-a avut in vedere re
spectarea de către contribuabili a re
glementărilor legale privind 
stabilirea, evidențierea declararea și 
plata impozitelor, taxelor, contribuți
ilor și altor obligații fiscale către 
bugetul general consolidat. De

fisc
asemenea, s-a urmărit realitatea și le
galitatea operațiunilor pentru care 
agenții economici au solicitat ram
bursarea taxei pe valoarea adăugată.

Rambursări
de TVA

în perioada ianuarie - decem
brie 2009 au fost soluționate un 
număr de 713 solicitări de rambur
sare/ restituire a taxei pe valoare 
adăugata. Din suma solicitată la ram
bursare/ restituire în valoare de 
53.741 mii lei, s-a admis la rambur
sare/ restituire suma de 48.134 mii lei 
și s-a respins suma de 5.607 mii lei. 
La nivelul județului, rezultatele în
registrate urmare verificărilor efectu
ate la persoane juridice se 
concretizează în atragerea la bugetul 
de stat a unor venituri suplimentare 
in sumă totală de 62.680 mii lei. 
Analizând comparativ valoarea 
sumelor atrase suplimentar la bugetul 
general consolidat în perioada ian
uarie - decembrie 2009 (62.680 mii 
lei) cu realizările din perioada ian- 
uarie-decembrie 2008 (64.550 mii 
lei), se constată că înregistrăm un in
dice de evoluție de 97,10%. La con
tribuabili persoane fizice s-au 
efectuat un număr de 632 acțiuni de 
control, rezultatele acestor acțiuni 
fiind concretizate în stabilirea unor 
venituri suplimentare în sumă totală 
de 1.126 mii lei, reprezentând difer
ențe de impozite și taxe, accesorii și 
amenzi.
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SILVANI 
LEMNTEX 
produce și cemercializeazâ 

tâmplârle din lemn triplu stratificat 
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Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari
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pentru nunti botezuri sau atu evenimente 
efectuam livrarea directa la locul solicitat
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Jean Sarkozy pășește. Jură u-și fl terminat studiile în drept, pe urmele tatălui său, în poli- 
& tică, fiind ales, în martie 2008, la vârsta de 21 de ani, în fruntea majorității de dreapta 

IMP în adunarea departamentală din Iluiits-de-Seine.
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Dannii Minogue e însărcinată
Dannii Minogue, sora mai mică a 

cântăreței australiene Kylie Minogue, a 
anunțat, miercuri, că este însărcinată cu primul 
ei copil. Iubitul cântăreței australiene, care face 
parte din juriul emisiunii de televiziune "X 
Factor" din Marea Britanie, este modelul Kris 
Smith.

Simon Jones, purtătorul de cuvânt al 
artistei australiene, a declarat că viitorii părinți 
au preferat să aștepte mai întâi rezultatul unei 
ecografii, care a confirmat sarcina de 12 
săptămâni a acesteia. "Dannii și Kris sunt 
foarte fericiți și abia așteaptă să își întemeieze 
o familie", a declarat Simon Jones. La rândul 
ei, Dannii Minogue a postat pe Twitter 
următorul mesaj: "Woo hoo, voi fi mămică!".

Potrivit purtătorului ei de cuvânt, Dannii 
Minogue a făcut această ecografie la sfârșitul 
săptămânii trecute și a primit rezultatul mier
curi. Bebelușul se va naște în luna iulie.

Dannii Minogue a devenit cunoscută încă 
de la vârsta de 11 ani, grație emisiunii de tele
viziune australiane "Young Talent Time". Ea a 
jucat apoi în serialul "Home and Away" și în 
lungmetrajul "Secrets". Dannii Minogue s-a 
lansat și în muzică, albumul ei de debut 
apărând în 1991.

în februarie 2007, Danni Minogue a făcut 
parte din juriul emisiunii concurs "Australia's 
Got Talent", însă popularitatea ei a crescut 
uimitor, în urmă cu un an, după ce a devenit 
membru al juriului emisiunii de televiziune

"The X Factor" din Marea Britanie, care 
înregistrează cote de audiere extrem de ridi
cate.

Dannii Minogue s-a căsătorit în 1994 cu 
actorul Julian McMahon, fiul fostului premier 
australian William McMahon, însă mariajul lor 
nu a durat decât un an. în 1996, artista 
australiană a stârnit puternice controverse în 
țâra ei de origine după ce a pozat pentru revista 
Playboy. în 1999, Dannii Minogue s-a logodit 
cu pilotul canadian de Formula 1 Jacques Vil
leneuve, însă cei doi s-au despărțit în același 
an.

Danni Minogue și actualul ei iubit, mod
elul Kris Smith, în vârstă de 31 de ani, s-au 
cunoscut în august 2008, la Ibiza.

Ioan Gyuri Pascu 
divorțează

Nicolas Sarkozy e bunic

Veste șoc la început de an în showbizul 
L Johton. loan Gyuri Pascu divorțează 
după 17 ani de căsnicie. Daniela, soția 
cântărețului și actorului, a depus actele 

Judecătoria sectorului 3, urmând ca 
perechea să se înfățișeze în fața magis
tratului pe 10 martie.

După cum a declarat însă membrul trupei de comedie 
Divertis, decizia a fost luată după ce el și soția lui s-au con
sultat mult în prealabil. „Este adevărat. Divorțez. Nu pot să 
vă spun de ce, pentru că e mai complicat. Nu e vorba de 
vreun adulter, să nu vă gândiți la asta... Suntem prieteni în 
continuare. Și vom rămâne până la final în astfel de relații, 
mai ales că avem o fetiță împreună. Decizia am luat-o de 
comun acord. Așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu. Se mai 
schimbă unele lucruri în viața oamenilor... Soția mea a depus

ieri dimineață (acum două zile, n.r.) dosarul de divorț. A și 
uitat să-mi spună... Noi din iunie ne gândim la asta, dar am 
tot amânat”, a declarat vedeta.

loan Gyuri Pascu și Daniela au împreună o fetiță de 13 
ani, Ana Iarina. însă, indiferent care sunt adevăratele motive, 
regretul rămâne. Nici măcar râsul și bucuria nu pot salva o 
căsnicie. Viața a devenit o adevărată corvoadă. Iar dragostea 
pare să nu mai aibă puterea să lupte.

Seinfeld revine pe micile ecrane
Actorul de comedie Jerry Seinfeld revine 

pe micile ecrane din Statele Unite cu un show 
despre căsătorie, despre care spune că este 
caraghios și imposibil de explicat însă are ca 
scop să-i facă pe oameni să râdă. "Nu avem 
cum să explicăm exact cum va fi show-ul", a 
declarat Seinfeld reporterilor. "întregul nostru 
efort este canalizat la a-i face pe oameni să 
râdă", a spus el precizând că "The Marriage 
Ref', așa cum este denumit show-ul, reprezintă 
o combinație între un reality show, concurs și 
comedie. Un preview al "Jhe Marriage Ref' 
va fi transmis de NBC pe 28 februarie, și va fi 
difuzat apoi în fiecare duminică începând de 
pe 14 martie.

Seinfeld, în vârstă de 55 de ani, care nu a

mai apărut în prea multe producții TV din 
1998, când a luat sfârșit serialul "Seinfeld", 
este producător executiv și regizor, el urmând 
să și apară în emisiune.

Printre celebritățile care vor putea fi 
văzute în emisiune se numără actorii Alee. 
Baldwin, Tina Fey, Eva Longoria și Larry 
David. Ei nu se vor certa cu partenerii de viață 
ci vor decide care cuplu va câștiga un spot fil
mat în locuința proprie.

Printre cuplurile filmate deja pentru show 
se numără un soț care și-a înebunit soția 
deoarece își parchează motocicleta în 
sufragerie, și un cuplu care are ca motiv de 
ceartă împăierea câinelui care a murit.

Nicolas Sarkozy a devenit 
bunic, miercuri, la vârsta de 54 de 
ani, după ce fiul său cel mai mic a 
devenit tatăl unui băiat, potrivit 
unei surse apropiate președintelui 
Franței. "I s-a născut un nepot în 
această dimineață", a indicat sursa, 
fără să precizeze numele copilului, 
dar adăugând că acesta este "foarte 
neobișnuit".

Jean Sarkozy, în vârstă de 23 
de ani, fiul din prima căsătorie a lui 
Nicolas Sarkozy - părinții lui s-au 
despărțit în 1989 -, s-a călătorit în 
septembrie 2008 cu iubita sa Jes
sica Sebaoun-Darty, fiica fonda
torului lanțului de magazine de electrocasnice Darty.

Nicolas Sarkozy mai are doi copii: Pierre, fratele mai mare al lui Jean, 
și Louis, născut în 1997, din cel de-al doilea mariaj al președintelui, cu Cecilia 
Ciganer-Albeniz. Președintele francez s-a recăsătorit pentru a treia oară în 
februarie 2008, cu fostul manechin Caria Bruni.

Jean Sarkozy pășește, fără a-și fi terminat studiile în drept, pe urmele 
tatălui său, în politică, fiind ales, în martie 2008, la vârsta de 21 de ani, în 
fruntea majorității de dreapta UMP în adunarea departamentală din Hauts- 
de-Seine. Tânărul s-a aflat în centrul unei polemici aprinse în octombrie anul 
trecut, după ce a încercat să preia președinția consiliului de administrație al 
companiei care administrează cartierul parizian de afaceri La Defense. El a 
renunțat ulterior, în urma acuzațiilor de nepotism.

Gabriela Cristea a aflat 
secretul dietei ideale
Duce o luptă acerbă cu kilogramele, dar Gabriela Cris
tea pare să fi descoperit secretul unei diete ideale.

Prezentatoarea emisiunii „Noră pentru mama” a renunțat să mai 
consume mâncare gătită și preferă acum doar produsele proaspete. „în 
ultima perioadă, consumul de came nu mi-a făcut bine, astfel că am 
decis să elimin acest aliment din dieta mea. Apoi am învățat mai multe 
despre hrana vie și despre beneficiile acesteia și am decis să adopt acest 
stil alimentar. Cred că mâncarea nepreparată este mult mai sănătoasă 
și oferă mai rapid necesarul de vitamineși nutrienți corpului uman”, a 
declarat vedeta.

Pentru noul ei stil de viață, Gabriela și-a făcut și o grădiniță, unde 
condimentele ocupă un loc fruntaș. Dacă dieta va da roade și o va ajuta 
pe fosta divă din revista iepurașului cu papion să își mențină greutatea 
vom afla cu siguranță.

CMYK
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Ultimii pe lista disponibilizărilor sunt părinții singuri care au în îngrijire copii sau
cei care mai au cel mult cinci ani până la pensie.

Aproape 17.000 de angajați din administrațiile locale pot rămâne șomeri
Aproape 9.000 de anga
jați din primăriile comu
nelor, peste 2.000 din 
administrația locală a 
orașelor și aproape 5.000 
de angajați din structurile 
administrative municipale 
vor rămâne fără loc de 
muncă. Cifrele apar într- 
un act normativ propus 
spre dezbatere de Ministe
rul Administrației și In
ternelor.

desființarea a peste 17.000 de 
posturi din primării, consilii lo
cale și județene. "Dânșii au făcut 
o prognoză pe o propunere, dar 
asta este o propunere cu care noi 
nu suntem de acord", a declarat 
președintele Alianței Bugetarilor 
Sed Lex, Vasile Marica. „Mo
mentan propunerea trebuie pusă 
în discuție, negociată cu noi, tre
buie să fundamentăm fiecare în 
parte. O lună de zile avem treaba 
asta. Peste o lună de zile 
discutăm despre câți oameni vor 
fi și dacă va fi nevoie să luăm 
măsuri. (...) Este o propunere a 
Ministerului de Finanțe, care este 
întotdeauna pregătit să taie. Și 
noi suntem pregătiți să ne luăm 
la fundamentări ", a precizat

Vasile Marica.
De exemplu, Primăria Mu

nicipiului București are 1.060 de 
angajați și alte peste 500 de 
locuri vacante. Odată cu apli
carea actului normativ propus de 
Ministerul Administrației și In
ternelor, Primăria va rămâne cu 
aproape jumătate din angajați. 
Ministerul Administrației prop
une ca primii disponibilizați să 
fie cei care nu au copii în 
întreținere. In cazul în care 
măsura afectează doi soți, cel cu 
salariul mai mic rămâne fără loc 
de muncă. Ultimii pe lista 
disponibilizărilor sunt părinții 
singuri care au în îngrijire copii 
sau cei care mai au cel mult cinci 
ani până la pensie.

Ministerul Administrației și 
Internelor vrea să facă economie 
la bugetul de stat, prin

Numărul 118 800 a devenit accesibil și pentru abonații Cosmote, Zapp,
RCS&RDS și Atlas Telecom
Registrul abonaților și servi
ciul de informații privind abo
nații a devenit accesibil și 
pentru clienții Cosmote, Zapp, 
RCS&RDS și Atlas Telecom, 
ca urmare a noilor acorduri de 
interconectare dintre InfoClick 
și operatori, a anunțat, joi, fur
nizorul serviciului abonaților 
de telefonie 118800.

„Practic, peste 8 milioane de noi 
utilizatori pot acum accesa 118 800 ca

urmare a noilor acorduri de inter
conectare. Numărul este apelabil și din 
rețelele Vodafone, Orange, Romtele- 
com și UPC", se arată într-un comuni
cat al Infoclick . Prin urmare, numărul 
118 800 poale fi apelat de oriunde și la 
orice oră direct de pe telefonul mobil 
sau fix, din principalele rețele cu cel 
puțin 10.000 de utilizatori fiecare.La 
finele lunii octombrie 2009, InfoClick, 
în asociere cu Newsphone Hellas (Gre
cia), a lansat registrul abonaților și ser
viciul de informații privind abonații, 
disponibile non-stop, prin apelarea 
numărului național scurt 118800. Reg

istrul abonaților cuprinde cea mai 
extinsă bază de date din România, in
cluzând detaliile de contact ale utiliza
torilor privați și ale companiilor 
(inclusiv utilizatorii de cartele 
preplătite), care acceptă acest lucru.

Detaliile de contact ale abonaților 
includ numere de telefon din rețeaua 
națională fixă sau mobilă, numere de 
fax și alte date de identificare precum 
adresa poștală. Infoclick a fost 
înființată în 2008 cu scopul de a activa 
pe piața de informații telefonice privind 
abonații.

■awasg

Dacia a vândut cu 20,5 % mai multe mașini 
în 2009
Constructorul de automobile 
Dacia, membru al grupului 
francez Renault, a vândut anul 
trecut 311.282 de mașini, în 
urcare cu 20,5% față de 2008, 
însă vânzările din România au 
coborât cu peste 50%, la 
41.862 de autovehicule, com
pania reușind totuși să-și ma
joreze ușor cota pe piața 
locală. In 2008, Dacia a vân
dut 258.372 de autovehicule, 
din care 84.708 în România.

„Dacia încheie astfel al cincilea an 
consecutiv în care ritmul de creștere al 
vânzărilor a fost exprimat în două cifre, 
fapt care i-a permis să treacă de la mai 
puțin de 100.000 de mașini comercial
izate în 2004, la peste 300 000 de 
unități în 2009", se arată într-un comu
nicat al companiei.

Creșterea puternică de anul trecut 
a vânzărilor a fost determinată în prin
cipal de succesul avut în Europa 
Occidentală, unde compania 
românească a vândut peste 200.000 de 
automobile. în România, cota de piață 
a Dacia a crescut anul trecut cu 1,5 
puncte procentuale, la 28,9%, pe o piață 
auto în scădere cu 53,2%, se mai arată 
în comunicat. Pe modele, cel mai vân
dut automobil al gamei Daciaân Româ

nia a fost Logan berlină, cu 25.722 de 
unități livrate, urmat de Sandero (inclu
siv versiunea Stepway), cu 6.765 
unități, și, respectiv, Logan MCV, cu 
6.249 unități. Pe piața vehiculelor util
itare, Dacia a livrat în România 1.588 
unități Logan Van și 1.538 de mașini 
Logan Pick Up.

Germania a devenit 
principala destinație 
de export

Compania a vândut 18.000 de au
toturisme prin programul de reînnoire a 
parcului auto național. Vânzările Dacia 
la export au ajuns la aproape 270.000 
unități, cu 56,1% mai mult față de 
nivelul de circa 173.000 de autove
hicule din 2008, când rezultatele com
erciale ale companiei au inclus și 
modelele Logan produse în Maroc.

Germania a devenit, în 2009, principala 
destinație de export a Dacia, cu 84.708 
unități vândute, în urcare cu 231,3% 
față de 2008, datorită programului de 
reînnoire a parcului auto derulat de gu
vernul german, care s-a tradus într-un 
discount semnificativ pentru modelele 
mărcii românești. A doua mare piață de 
export a fost Franța, cu 65.956 unități 
comercializate (în creștere 51,4%), 
urmată de Italia, cu 21.739 de mașini 
(un plus de 151,9% față de 2008). în 
2009, Dacia a avut o cotă de 2,13% din 
piața germană, de 2,5% din cea 
franceză și de 0,93% din piața italiană. 
Printre destinațiile importante de export 
se numără și Algeria (17.327 unități), 
Turcia (9.727 unități) și Spania (9.030 
unități). în Maroc, unde Logan este 
produs în uzina SOMACA, din 
Casablanca, au fost vândute anul trecut 
18.112 unități.

Militarii cercetați în dosarul$

Ciorogârla nu pot părăsi localitatea 
de domiciliu

Militarii cercetați în dosarul armelor de la Ciorogârla rămân 
cu interdicția de a părăsi localitatea de domiciliu, ifecizia a 
fost luată de magistrații Tribunalului Militar București și este 
definitivă.

Cei cinci inculpați au cerut revocarea interdicției întrucât au fost chemați 
la unitate pentru a relua lucrul, dar nu se pot duce fiindcă au domiciliile în alte 
localități decât Ciorogârla. De asemenea, ei susțin că nu se pot deplasa nici la 
Serviciul Probațiune din Capitală, acolo unde trebuie să li se efectueze anchete 
sociale. Cei cinci militari "susțin că rechemarea lor la unitate echivalează cu 
faptul că ministerul și, implicit, conducerea unității nu îi consideră vinovați 
pentru dispariția armelor din depozitul militar de la Ciorogârla.

Ministrul Mediului 
va vizita Roșia Montană

Ministrul Mediului și Pădurilor, Laszlo Borbely, a spus, mier
curi, în cursul unei întrevederi cu reprezentanții Roșia Mon
tană Gold Corporation (RMGC), că va efectua o vizită în 
zona Roșia Montană în primul trimestru al acestui an, a 
anuntat ministerul într-un comunicat.

La reuniune, ministrul Mediului și Pădurilor a reamintit că există o 
hotărâre definitivă și irevocabilă a Curții de Apel privind nulitatea Certificat
ului de Urbanism pentru RMGC. De asemenea, el a informat că a decis con
stituirea, la nivelul Ministerului Mediului și Pădurilor, a unei comisii separate 
pentru proiectul de la Roșia Montană. Totodată, Borbely a anunțat că va începe 
discuții cu organizațiile neguvemamentale. La ceremonia de învestire din de
cembrie, ministrul Mediului și Pădurilor spunea că, în ce privește Roșia 
Montană, va analiza toată documentația și nu va privi proiectul din punct de 
vedere politic, ci din cel al protecției mediului. „Vă asigur că această investiție, 
dacă va pomi, va fi pentru că voi avea 101% garanția că va proteja mediul", 
a precizat Borbely.

I
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Aurelul dintre România și Moldova a fost semnat pe 13 noiembrie 2009 la București, cu 
£ ocazia vizitei premierului yioldovean Vlad Filat. Accesul transfrontalier se va putea face 

o pe baza unui pașaport vq^abil și a permisului de mic trafic de frontieră.

Q
Stalin'e vinovat de marea foamete din 1932-19331EHoi

Curtea de Apel din Kiev i-a declarat vino- 
vați de genocid pe liderii bolșevici, între 
care dictatorul sovietic Iosif Stalin, pentru 
că a declanșat marea foamete din 1932- 
1933, care a provocat moartea a milioane 
de persoane, au anunțat miercuri serviciile 
de securitate ucrainiene.

„Curtea a constatat că Stalin (...) a comis 
infracțiunea de genocid", se arată într-un comunicat al 
SBU, care precizează că alți oficiali bolșevici, între care 
Viaceslav Molotov, numărul doi în ierarhia regimului 
sovietic din perioada respectivă, au fost, de asemenea, 
declarați vinovați.

Tribunalul a ordonat încheierea cercetărilor 

deoarece acuzații au decedat, a adăugat SBU. Comu
nicatul precizează că 3,941 de milioane de ucraineni au 
murit în timpul marii foamete, în timp ce unii 
avansează cifra de zece milioane de victime.

Kievul încearcă de mai multi ani să obțină 
recunoașterea de către ONU a marii foamete din anii 
1932-1933 drept "genocid" împotriva poporului 
ucrainean, proiect împotriva căruia luptă Rusia.

în 1932, autoritățile sovietice au declanșat d cam
panie de colectivizare forțată în cursul căreia au con
fiscat semințe, grâu, făină, legume și vite, condamnând 
țăranii la foamete, în special în Ucraina.

Rusia subliniază că milioane de persoane din toată 
URSS au fost victimele acestei politici și susține că 
aceasta nu a vizat în mod special Ucraina.

Sarkozy e pentru interzicerea purtării voalului islamic în Franța
Președintele francez, Nicolas Sarkozy, a de

clarat că este în favoarea votului parlamentar pentru 
posibila interzicere a voalului islamic în Franța, ce 
va fi urmat de pași legali după alegerile regionale 
din 2010.

Sarkozy a mai declarat că va aștepta concluziile 
comisiei parlamentare franceze privind interzicerea 
voalului islamic, burqa sau niqab, în locurile pub

lice. „Ar trebuie să căutăm o soluție ce ne permite 
cel mai mare sprijin posibil", arăta Sarkozy după ce 
a declarat că voalul complet nu este binevenit în 
Franța."

"La aceasta lucrează comisia de câteva luni. Ca 
președinte al republicii, cred că este înțelept să 
aștept fructul acestor consultări înainte de a decide 
definitiv", a spus acesta parlamentarilor. Doar câteva 

sute de femei din Franța se crede că poartă voaluri 
complete, dar posibilitatea unei interdicții a generat 
dezbateri aprinse.

Șeful comisiei parlamentare declara că 
următorul pas este o lege care să impună interdicția, 
dar mulți activiști și parlamentari s-au arătat sceptici 
în legătură cu perspectiva ca poliția să forțeze fe
meile să își ridice vălul.

Senatul Moldovei a ratificat legea traficului de frontieră
Plenul Senatului a adoptat joi dimineața, cu unanimi
tate de voturi, Legea de ratificare a Acordului ro- 
măno-moldovean privind micul trafic de frontieră 
între cele două țări, semnat pe 13 noiembrie 2009.

Congresul SUA apreciază 
decizia Google de a părăsi China 

%
Compania Google a fost apreciată de președintele Camerei 
Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, pentru amenințarea 
de a-și închide operațiunile din China din cauza unui atac in
formatic care a vizat e-mailurile unor militanți pentru dreptu
rile omului

♦

Acordul prevede șederea fără viză în România pe o perioadă 
limitată a moldovenilor din zona frontierei comune. Mai exact, 
cetățenii care locuiesc în mod legal de cel puțin un an în zona fron- 
t comune vor putea să intre și să'rămână în zona de frontieră a
statului vecin pentru o perioadă neîntreruptă de trei luni. Acordul dintre România și Moldova a fost semnat pe 13 noiembrie 
2009 la București, cu ocazia vizitei premierului moldovean Vlad Filat. Accesul transfrontalier se va putea face pe baza unui 
pașaport valabil și a permisului de mic trafic de frontieră, permis ce va avea valabilitatea cuprinsă între doi și cinci ani.

Marea Britanie a ieșit din recesiune
Marea Britanie a ieșit din recesiune, anunță Institutului Național de 
Cercetări Socio-Economice. Potrivit estimărilor acestui grup indepen
dent, produsul intern brut a înregistrat în ultimele trei luni o creștere 
de 0,3 la sută.

Asta după ce în lunile precedente, economia Regatului Unit a suferit cea mai mare 
scădere de după anul 1921, cifrată la 4,8 procente. Potrivit sursei citate, industria, cu o 
creștere de 0,5 la sută, a demonstrat un ritm de revenire și mai înalt în raport cu alte sec
toare de activitate. Este pentru prima dată, după martie 2008, când economia britanică 
dă semne de revenire. Cu toate acestea, prognozele institutului îndeamnă la un optimism

it, aderat. Creșterea economică în 2010 nu va atinge ritmul dorit, din cauza majorării TVA-ului, prevăzută să fie introdusă 
în această lună.

FBI avertizează asupra escrocheriilor de pe internet
Poliția federală americană (FBI) a publicat miercuri o alertă împotriva escrocheriilor pe internet, 
sfătuîhdu-i pe americanii care vor să trimită bani pentru sinistrații din Haiti să "își dubleze vigi
lența "față de apelurile la donații

„FBI le amintește utilizatorilor de internet care primesc apeluri la donații după cutremu
rul din Haiti să își dubleze vigilența înainte de a răspunde acestor cereri", a explicat poliția 
federală într-un comunicat.

Aceasta le-a recomandat în special "să nu răspundă mesajelor electronice nesolicitate și 
să nu deschidă aceste mesaje", să "se arate prudenți față de persoanele care se prezintă drept 
supraviețuitori în mesaje", "să verifice pe internet existența reală a organizațiilor umanitare 
cărora le dau bani" său "să nu dezvăluie detaliile bancare personale celor care le cer".

Capitala haitiană Port-au-Prince a fost, marți, epicentrul unui cutremur puternic care s- 
ar putea solda cu peste 100.000 de morți, potrivit premierului haitian.

„Anunțul potrivit 
căruia Google își va reex
amina. integral activitățile 
din China și nu va mai tol
era cenzura motorului său 
de căutare ar trebui să fie 
un exemplu pentru alte 
companii și guverne", a 
declarat Pelosi, într-un co
municat. „Guvernul chinez 
dispune de unul dintre cele 
mai sofisticate sisteme de 
control al intemetului. Este 
esențial ca jucătorii din
sectorul tehnologic să nu îl ajute (guvernul n.r.) în demersurile sale de a încălca 
drepturile omului sau de a interzice schimbul liber de idei", a mai spus ea.

La rândul tfău, senatorul american independent Joseph Lieberman, 
președinte al Comisiei de Siguranță Națională, a declarat că Google a făcut 
un serviciu enorm tuturor intemauților din lume dezvăluind atacurile care 
vizau utilizatorii Gmail.

Se retrag din cauza 
unui atac informatic sofisticat

Pe de altă parte, Yahoo și-a anunțat susținerea pentru inițiativa Google, 
potrivit unui purtător de cuvânt al companiei, care însă nu a precizat dacă și 
Yahoo a fost victima atacurilor informatice. „Noi condamnăm orice tentativă 
de infiltrare în rețele companiilor, care are ca scop obținerea de informații de
spre utilizatori. Credem că aceste atacuri sunt profund dăunătoare și 
considerăm că noi, cei care am stat la baza dezvoltării intemetului, trebuie să 
ne opunem oricărei tentative de violare a vieții private a utilizatorilor", a de
clarat purtătorul de cuvânt al Yahoo. Yahoo, în general, nu a făcut publice at
acurile la adresa sa, dar compania este foarte atentă la măsurile de securitate, 
a mai specificat el. în același timp, reprezentanții Microsoft, un alt mare rival 
al companiei Google, au refuzat să comenteze intențiile companiei concurente 
de a părăsi piața din China. Google a sugerat, marți, că s-ar putea retrage din 
China din cauza unui atac informatic sofisticat care i-a vizat serviciul de e- 
mail. In legătură cu această chestiune, un oficial chinez a declarat că "legea 
chineză interzice orice formă de atac informatic" și că autoritățile chineze 
administrează intemetul "potrivit legii".
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Case/ GarsoniereLA parlamente

Vând spațiu, aproximativ 900 mp, posibil casă de locuit sau sediu firmă. 
Localitate ORÂȘTIE. Informații la tel. 0722-996.330. Tânăr, 1,63 m, 63 kg, nefumător, fără obligații, caut o relație serioasă, de 

durată, pentru căsătorie. Sunt din Brad. Tel. 0728.890.608.

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet, 
salariu atractiv

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 Geoagiu Băi, preț 14.500 
curo, negociabil. Tel: 0744.513.201 sau 0744.671.110.

Vând apartament 3 camere, parter, 80 mp, amenajat modem, parchet la
minat, gresie, faianță, centrală proprie, posibil și garaj dublu, mare și 
beci, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, Str. Călugăreni, Deva (per
soană fizică). Tel. 0758.063.622.

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

Vând urgent două casc în aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, la 
drumul principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 euro. Tel. 0744.549 312; 
«254.217.553.

Vând apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în tota
litate, localitatea Simeria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Neptun, 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

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

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

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

Ofer cameră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen
ai elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

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

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.

Vând_mașină de cusut „CAMELIA” (la picior). Preț negociabil, stare peF- 
fectă'lnformații la: 0254. 222.348, 0720.867.861.

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

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

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

Vând pantofi 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 dc : 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 dc grade, 7 ani vechime, 10 lci/litru. 
Tel. 0723.757.434; 0254.260.909.

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

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

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

Caut să lucrez ca muncitor nccalificat, în toate domeniile, la persoane in
teresate; lucrez în acord. Tel: 0741.053.085.

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.
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Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SC CONSTRUCȚII RU
TIERE SRL, titular al proiectului, anunță depunerea documentației tehnice în 
vederea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul “Amenajare iaz piscicol 
cu exploatare de nisipuri și pietrișuri”, situat în extravilan Rapoltu Mare.

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

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

Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, curo 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
airbag, radio/cd, servodirecție, 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.

ANUNȚ PUBLIC TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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.

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.

SC TRANS FNC SRL cu sediul în satul Ohaba-Ponor, 
comuna Pui, nr. 90, jud. Hunedoara, anunță depunerea solic
itării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiec
tivele “Instalație pentru prelucrarea primară a masei 
lemnoase”, jud.Hunedoara.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

„ 12 luni - 108 lei
HOflUSZ ** -2

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gra
tuit la alegere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 
1/8 sau 10 anunțuri de mică publicitate;

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gra
tuit spațiu publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri 
de mică publicitate;

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gra
tuit spațiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri 
de mică publicitate (spațiul publicitar este alocat în 
funcție de solicitările beneficiarului). Ziarul apare de 
luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
Tel 0771.677.031, 0730.549.659.

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

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

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

Vă oferim:
• PERSONAL

(text maxim 50 de cuvinte)
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Semnătura

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

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


hi fața echipei hunedorene se află antrenorul Cornel Bădulescu, un nume iubit și respectat 
deopotrivă printre fanți sportului cu mingea !a semicerc. Bădulescu și Ion Mătăsaru au adus 
în vitrina defunctului Betnin unicul trofeu europeitn, Challenge Cup.

Sport
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Victorie pentru cupele 
europene

i
| După ce au mâncat bătaie pe pâine în primul meci din 2010, 

18-34 cu campioana Oltchim Râmnicu Vâlcea, handbalis
tele de la Cetate Deva speră să se revanșeze în meciul de

i mâine cu HCM Roman, o contracandidată la un loc de cupe 
I europene.

Numai un succes o poate menține aproape pe Cetate de locurile care 
asigură un bilet spre cupele europene, „pohta ce-o pohtește” patronul Marian 
Muntean de când a înființat echipa. în fața echipei hunedorene se află 
antrenorul Comei Bădulescu, un nume iubit și respectat deopotrivă printre 
fanii sporturlui cu mingea la semicerc. Bădulescu și Ion Mătăsaru au adus în 
vitrina defunctului Remin unicul trofeu european, Challenge Cup. Acele vre
muri au apus demult, iar Comei Bădulescu s-a transformat într-un fel de speri
etoare pentru echipa hunedoreană. Indiferent că a stat pe banca lui Oltchim, 
a Oțelului Galați sau a lui HCM Roman, tehnicianul a câștigat de fiecare dată 
duelul direct. Cetate va arăta în meciul de mâine dacă pregătire efectuată în 
această iarnă, forma și valoarea lotului, o îndreptățesc să spere la un loc de 
cupe europene. Turnee de pregătire la Craiova, Reșița și Zalău, plus un meci 
oficial de lux cu Oltchim, o repetiție numai bună înaintea duelului de mâine 
cu HCM Roman. Cele două formații sunt despărțite în clasament de trei 
puncte, balanța înclinând în favoarea oaspetelor din Moldova, care au 11. Cu 
o victorie doar în confruntarea de mâine, HCM-ul lui Bădulescu poate fi prins 
din urmă.

Deplasare la Sânnicolau Mare
•

Cetate Deva a decis să joace meciul cu HCM Roman la Sânnicolau 
Mare, oraș aflat la o distanță considerabilă de Deva. Marian Muntean și-a 
justificat opțiunea în felul următof: „La Sânnicolau am mulți prieteni și sunt 
primit mai bine decât la Deva. Și publicul va fi de partea noastră”. Pentru 
confruntarea de sâmbătă echipa deveană a pregătit și o armă secretă. Pivotul 
Georgeta Vârtic Diniș s-a pregătit alături de echipa antrenată de Cosmin Hen- 
drea și va semna un contract cu grupafea hunedoreană. Aceasta ar putea 
debuta chiar sâmbătă. Vârtic a evoluat în prima parte a campionatului la Rul
mentul Brașov, club aflat în mare impas financiar, de unde a plecat ca 
jucătoare liberă de contract.

i__________________________ ____________ ____ ____ _

Centrul „Ardealul”
Recenta întâlnire „neelecto
rală” de la Deva între repre
zentanții Federației Române 
de Fotbal și cei ai cluburilor și 
AJF-urilor din opt județe ar 
putea fi benefică pentru viito
rul fotbalului hunedorean.

în urma unor discuții ce s-au pur
tat între reprezentanții de la centru, în 
special directorul general al FRF, Ionuț 
Lupescu, și cei ai autorităților locale și 
județene, Deva are șanse ca în viitor să 
fie unul dintre centrele zonale de 
pregătire ale celor mai talentați 
fotbaliști de la nivelul copiilor și junio
rilor. Federația Română de Fotbal ar 
intenționa ca în șapte locații din în

Minerul Lupeni tinde să devină un 
club care se apropie tot mai tare de ridi
col. Pentru a doua oară în decurs de o 
lună minerii se lovesc de refuzul 
antrenorilor cărora le-au propus banca 
tehnică a echipei. Și nu ar fi doar atât, 
dar în turul campionatului antrenorul 
principal la Minerul s-a schimbat de trei 
ori, rocadele efectuate având, cu o 
singură excepție, același rezultat - 
Petre Gigiu.

Ultimului care i s-a propus să

treaga țară să deschidă și 
să finanțeze centre fot
balistice, unde vor activa 
juniorii cei mai talentați, 
selecționați din județele 
limitrofe. Autoritățile 
hunedorene au răspuns 
pozitiv și s-au arătat dis
puse să participe la un 
astfel de proiect, care ar 
pune Deva mai bine pe 
harta fotbalistică a 
României. Cine știe, 
poate într-o zi un jucător
crescut în acest centru va ajunge la 
echipa națională sau la un mare club 
din Europa. însă, promisiuni federale în 
campania electorală din apropierea 
alegerilor pentru șefia FRF am tot auzit,

iar la nivelul copiilor și al juniorilor nu 
s-a făcut mai nimic. Cele mai serioase 
proiecte pentru generația de mâine a 
fotbalului românesc sunt private, iar 
Academia lui Gheorghe Hagi „va 
înghiți” peste zece milioane de euro!

Uite antrenorul, nu e antrenorul
Gigiu supraviețuitorul

preia Minerul Lupeni este Adrian 
Matei, fostul fundaș al Stelei și al 
Rapidului. Acesta a mai antrenat la Lu
peni în urmă cu doi ani, lăsând o bună 
impresie. Cum se vede că primarul 
Resmeriță și președintele Ciriperu vor 
cu tot dinadinsul să scape de Petre 
Gigiu, l-au contactat pe Adrian Matei. 
Negocierile s-au purtat prima dată prin 
telefon, apoi tehnicianul a venit la Lu
peni, să discute preluarea echipei față 
în față, așa Cum era și normal. Rezul
tatul a fost același ca și în decembrie, 
în cazul lui Dan Mănăilă. Adrian Matei 
a făcut calea-ntoarsă, condițiile oferite 
nefiind deloc pe măsura cerințelor din

partea conducerii. Și așa a rămas tot 
Petre Gigiu antrenor principal, care 
tinde să devină o manta de vreme m 
în octombrie a mai fost schimbat 
Marcel Rus, apoi conducerea l-a rein
stalat în funcție. în decembrie Dan 
Mănăilă a fost pentru câteva zile 
antrenorul principal, dar tot la Gigiu s- 
a apelat. Cei mai nemulțumiți vor fi 
însă jucătorii, care nu sunt de acord cu 
antrenamentele istovitoare pe care 
Gigiu le comandă. Atât de istovitoare 
încât fotbaliștii rămân fără „benzină” în 
timpul meciurilor oficiale, după minu
tul 60, din cauza oboselii acumulate în 
timpul săptămânii.

Egal în Slovenia
Naționala de futsal a României a 

terminat la egalitate, scor 4-4, primul 
joc test cu selecționata similară a Slove
niei. în primul amical de la Tolmin, 
România a "marcat toate cele patru 
reușite din ghetele jucătorilor care

antrenează la echipa de club. 
Singurul internațional devean 
care a lipsit din lotul României 
este Gabriel Molomfălean. 
Acesta nu a mai fost convocat 
în ultimele meciuri amicale,

evoluează la campioana României, FC 
Deva. Robert Matei (2), Al-Ioani și 
Șotârcă au punctat pentru selecționata 
pregătită de Francisco „Sito” Rivera. 
Care tehnician spaniol a convocat nu 
mai puțin de șapte jucători pe care îi

deoarece nu va putea evolua nici în 
următoarele trei jocuri oficiale, având 
de ispășit o suspendare. Deși a dat șapte 
fotbaliști echipei naționale a României, 
dubla cu Slovenia ar putea fi ultima 
ocazie când campioana la zi a

României mai dă jucători la prima 
reprezentativă. Meciul doi cu Slovenia 
s-a disputat ieri seară, de la ora 20.30, 
ora României, tot la Tolmin.

Bogdan Barbu

actualitatea hunedoreană, la tine acasâ
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