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S-a deschis patinoarul
Patinoarul din Deva a fost redeschis. După în

delungi așteptări, vineri, 15 ianuarie, la orele 18, 
a avut loc deschiderea oficială a patinoarului.

Prețul biletului de intrare este de 10 lei, iar 
închirierea patinelor costă 5 lei._____

Braconaj pe fondul de 
vânătoare de Ia Ciungani

Doi bărbați din comuna Vata de Jos au 
fost prinși de polițiști la braconaj pe fondul 
de vânătoare de la Ciungani.O
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Editorial
de Bogdan Barbu

Creionul chimic 
al bugetului

Cineva - o persoană dragă mie - 
aducea vorba zilele trecute de un obiect 
care m-a intrigat pe vremea când eram 
mic: creionul chimic. Avea o formă de
osebită de a altor creioane; îl găseai în 
ateliere, pe vremea lui Ceaușescu, unde 

îl foloseau meșterii în scopuri care 
atunci mi se păreau extraordinare: să 
scrie pe suprafețe „imposibile”. în 
schimb, dacă încercai - și am încercat! 
- să scrii cu el pe hârtie, deziluzia era to
tală. Plus că oricum, ca să îl folosești, 
trebuia mai întâi să îl „înmoi” în gură 
pentru a putea scrie. îi identificai ușor 
pe cei care îl foloseau după urmele de 
creion chimic din jurul gurii...

Bugetul României pe anul acesta 
a „ieșit” greu din Parlament - parcă l-ar 
fi scris cineva cu creionul chimic. Amâ
narea votării bugetului, pentru niște jo
curi pur politice, în nici un caz 
justificată de eventuale discuții pe baze 
economice reale, s-a adăugat la tergiver

sările exasperante din anul trecut cu pri
vire la validarea Guvernului și a dus la 
o întârziere inadmisibilă în această che
stiune până la urmă fundamentală pentru 
orice țâră: bugetul național. Cine au fost 
cei care au avut interesul să amâne atâta, 
să treacă bugetul pe hârtie cu un creion 
chimic în loc de unul obișnuit și să se 
facă, chipurile, că „nu scrie creionul”, se 
știe; îi puteți identifica ușor în Parla
ment, eventual după urmele de creion 
chimic din colțul gurii...

Spuneam că, pe vremea lui Ceau
șescu, obiectul în discuție se folosea prin 
ateliere, de către meșteri; acum, atelie
rele s-au împuținat până la dispariție, iar 
meșterii nu se simt nici ei prea bine...



ReteHmilei

Titane

Ingrediente:

2 tortilla din faină, mari, ^co
pane de pui afumate, 200 g caș
caval afumat, 1 ardei capia mic, 
1 ceapă mică, ulei pentru prăjit, 
smântână și sos de barbecue pen
tru servit.

Mod de preparare:

Sfinții Atanasie și Chirii, 
patriarhii Alexandriei

Sfântul Atanasie a trăit în zilele 
marelui împărat Constantin (306- 337) 
și sub toți împărații, până în vremea lui 
Valens (364-378). Era numai diacon 
când, însoțind pe episcopul său, Sfântul 
Alexandru din Alexandria, Atanasie a 
fost la Sinodul cel dintâi de la Niceea 
(325), unde cu dovezi nezdruncinate a 
arătat rătăcirea lui Arie și a cerut os
ândirea ereziei lui. Și s-a statornicit la 
Niceea învățătura de totdeauna a Bis
ericii, că Iisus Domnul și Mântuitorul 
lumii este Dumnezeu ascuns în om, 
Dumnezeu adevărat, de o ființă cu 
Tatăl și nu o simplă făptură, cum zicea 
Arie, și credința aceasta o mărturisim 
noi și astăzi. învățătura aceasta este pi
atra de temelie a Creștinătății. Ajuns 
episcop și patriarh în Alexandria, toată 
viața Sfântului Atanasie a fost o luptă 
contra ereziei lui Arie și o luptă pentru 
mărturisirea de credință de la Niceea, 

o luptă de 45 de ani, trebuind să în
dure cinci izgoniri de pe scaunul său, 
mărturisind până la capăt dreapta 
credință, ca un adevărat stâlp al Orto
doxiei. La 77 de ani, întors la scaunul 
său, după 45 de ani de luptă, încu
nunat de vrednicii și de pătimiri pen
tru dreapta credință, Sfântul Atanasie 
cu pace a adormit în Domnul (373), 
iar Biserica, cinstindu-1 ca pe un 
mare Părinte al Ortodoxiei, îl numără 
în ceata Sfinților ei.

Și Sfântul Chirii a fost tot din 
Alexandria, însă îp zilele binecuvântat
ului și binecredinciosului împărat Teo- 
dosie cel Mic (403-450), fiind nepot lui 
Teofil, patriarhul Alexandriei și urmă
tor la scaunul acestuia (412). A strălucit 
mai vârtos între anii 420 și 433, fiind 
reazim și ajutor celui de-al treilea sinod 
ce s-a făcut la Efes (431), unde s-a con
damnat învățătura răucredinciosului

Nestorie, care înțelegând greșit taina 
întrupării lui Dumnezeu, nu numai că 
nu cinstea pe Maica Domnului, ci mai 
vârtos neîncetat o defăima. Și nevrând 
Nestorie să-și cunoască rătăcirea lui, 
împăratul a hotărât adunarea celui de
al treilea Sinod, la Efes. Drept aceea, 
laolaltă cu toată credința creștinătății 
de totdeauna, Sfântul Chirii, împreună 
cu tot Sinodul celor peste două sute de 
episcopi adunați la Efes, au statornicit, 
contra lui Nestorie, dreapta învățătură 

că Domnul Hristos este nu 
numai Om adevărat, dar și 
Dumnezeu adevărat, și, de 
aceea, Preacurata Fecioară 
Maria, care L-a născut, nu este 
numai o Născătoare de om sau 
de Hristos, cum învață Nestorie, 
ci merită numele de Născătoare 
de Dumnezeu după trup (nu 
după dumnezeire), ca una care a 
primit să dea trup de om lui 
Dumnezeu, ca una din care Fiul 
lui Dumnezeu cel veșnic a luat 
trupul Său de om, cu care a 
mântuit lumea. Ea este Născă
toarea trupului lui Dumnezeu și 
nu Născătoarea trupului unui 

simplu om și trebuie cinstită după cu
viință.

Strălucind deci cu râvna aceasta a 
lui pentru dreapta cinstire a lui Hristos 
și a Maicii Domnului în Biserică, atât 
la Sinod, cât și prin cărțile pe care tC * 
scris, și strălucind și prin multe alte 
bunătăți, Sfântul patriarh Chirii din 
Alexandria a răposat cu pace în Dom
nul (444), la adânci bătrâneți, Biserr 
numărându-1 între marii Sfinți Ieran.. 
și Dascăli a toată creștinătatea.

Se dezosează puiul, se curăță 
ardeiul și ceapa. Cașcavalul, 
puiul și ardeiul se taie fâșii. 
Ceapa se taie solzișori. Se pun 
ingredientele tăiate în tortilla și 
se rulează. Dacă sunt prea mari și 
nu încap în tigaie le puteți tăia în 
două. Pentru a fi siguri că nu se 
desfac se poate înfige câte o sco
bitoare în fiecare „clătită”.

Se încinge uleiul, focul 
mediu-mare, treapta 6. Se prăjesc 
în ulei până se rumenesc, pe am
bele fețe. Se scurg de ulei și se 
pun în continuare la scurs, în pi
cioare, într-o cană în care ați pus 
în șervețel pe fund.

Se servesc calde cu smântână 
sau sos de friptură (barbecue).

ziua/ noaptea, min. - max.

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

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

Amntasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Simeria - Simeria 
Veche - Spini
► DN 7 Spini - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Halta
Geoagiu - Izvorul Rece
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Vulcan

3 HOROSCOP
Primești noi respons

abilități în casă. Ai mai 
multă autoritate și conduci 
totul ca un adevărat lider. 
Acasă există unele discuții
și tensiuni. Le poți calma dacă devii un

Nimeni nu poate să-ți 
reproșeze lipsa de coerență 
când îți expui ideile. Ai 
multă tenacitate și ești decis 
să reușești cu proiectele 
propuse. Acasă niciun ob

• Cei singuri sunt atrași 
iremediabil către căsătorie. 
Au mari șanse să realizeze 
o uniune fructuoasă pe plan 
financiar. Trebuie să aibă

exemplu de toleranță. stacol nu ți se pare de netrecut.

Grație optimismului și 
entuziasmului tău, duci la 
capăt proiecte pe care alții le 
credeau irealizabile. Ești

Privești viața plin de 
optimism și placi celor din 
jur. Ieși cu prietenii și ai 
parte de distracție. Reușești

susținut de Marte care te
ajută în îndeplinirea ambițiilor tale. 
Ferește-te de cei care te flatează spre fi
nalul zilei. Este indicat să fii mai pru
dent cu oamenii.

să găsești fericirea în micile 
bucurii care îți apar în cale. în dragoste 
ai parte de discuții tensionate și chiar 
explozive.

Dacă trebuie să coop
erezi cu niște persoane 
astăzi, gândește-te bine ce 
echipă îți alegi. Evită im
prudența de a lucra cu cei

îți regăsești vitalitatea 
astăzi, cu ajutorul lui 
Marte. îți poți cheltui exce
sul de energie făcând sport 
în dragoste lasă lucrurile să 
decurgă de la sine și nu mai

care nu au deloc experiență și sufla în iaurt Dacă trecutul a fost mai

mare grijă cu banii. Odată ce se trezesc 
cu sume imense, au tendința să facă 
cumpărături. Nu lua lucruri de care nu 
ai deloc nevoie. -

W w
Astăzi astrele te ajută 

să găsești casa viselor tale. 
Va trebui să faci însă un cal- 
cui serios pe plan financiar. 
Dacă ți se pare că totul este prea fru
mos, atunci sapă bine după informații, 
ca să nu ai surprize. Acasă rămâi cu pi
cioarele pe pământ.

în general nu te carac
terizează demonstrațiile in
tempestive de afecțiune. 
Partenerul de viață și copiii 
se bucură să te vadă atât de
iubitor. Drumurile făcute azi se 
dovedesc agreabile.

Suporți cu greu 
glumele unei cunoștințe la 
adresa ta. Chiar dacă trebuie 
să reacționezi, păstrează 
niște limite. Acasă unii 
membri ai familiei îți solicită atenția 
mai mult decât de obicei.

întâlnești pe cineva 
care te entuziasmează nes
pus. încearcă totuși să mai 
aștepti un timp. Mai bine 
încearcă să o cunoști cât de
cât, înainte să-ți faci planuri. Este o zi 
în care ești mai degrabă confuz și dis
trat. Programul încărcat te stresează.

păstrează-ți obiectivitatea în proiectele 
personale.

greu, nu înseamnă că persoana întâlnită 
astăzi nu s-ar putea dovedi jumătatea ta.

Bancurile zilei
© © ©

- Ioane, vaca ta fumează?
- No, da' cum să fumeze vaca?
- Atunci, mă, ți-o luat foc grajdu'!

© © ©

Ardeleanul ajunge cu Dacia la o 
benzinărie. Neavând prea multi bani la 
el, îl întreabă pe vânzător:

- Cât costă litrul de benzină?
- 10.000. x
- Dar o picătură de benzină cât 

costă?
- Păi... cât să coste? O picătură? Nu 

costă nimic!
- Atunci picurați-mi și mie 20 de 

litri în rezervor!
© ©‘ ©

Redactor șef: Marcel BOT
(email: marcel.m.bot@gmail.com; tel. 0771.785.694)

Editor coordonator: Bogdan BARBU

Marketing: Gabriela BUZZI
(email: gabriela_buzzi@yahoo.com; tel. 0771.677.031, 0730.549.659)

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria BULZ, Georgiana GIURGIU, 
Cătălin RIȘCUȚA, Irina NĂSTASE, Elena MATIEȘIANCĂU 

Fotoreporter: Ionel ȘUTA

în privința banilor 
este un moment bun să 
strângi cureaua. Dacă 
vrei să faci unele in

La ora de psihologie, profesorul își 
întreabă elevii, arătând al treilea deget 
de la mâna dreaptă:

- Știți de ce nu folosesc indienii de
getul acesta?

Nimeni nu răspunde la întrebare.
- Fiindcă este al meu!
© © ©

Un ardelean e oprit de un polițist,

vestiții, consultă întâi 
specialiștii. Plimbările 
în aer liber îți fac bine. Stai cât mai mult 
în natură, măcar în timpul liber.

care îi spune:
- Dați-mi numele și prenumele.
- Ai înnebunit? Și pe urmă cum mă 

mai numesc?
© © ©

Cum latră cîinii în Ardeal? "No, 
hau..."

© © ©

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

ț 0354 882100, 
\ 0354 882101

glasulhunedoarei@yahoo. corn

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

Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu - Telefon: 0722 - 393.897
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Cei doi suspecți vor fi obligați să achite 
contravaloarea animalului împușcat, 
respectiv 1.000 de euro.

Țiganii de la Ciopeia poartă haine
de unică folosință

9

O nouă modalitate de a polua 
mediul prinde contur în zona 
comunei Sântămăria Orlea.

Comercianții de haine vechi își 
sortează hainele prin parcări, 
după care aruncă deșeurile pe 
unde apucă. O parte dintre ți
ganii din localitatea Ciopeia 

folosesc o singură dată îmbră
cămintea, după care o folosesc 
ca „lemn de foc”. Motivul? E 
mai economicos și mai comod 

să arzi decât să speli.

în unele seri, între calea ferată și 
turnul către Ciopeia, localitate care 

aparține administrativ de comuna Sân
tămăria Orlea, se pot vedea din loc în 
loc focurile făcute de țigani. S-ar putea 
reue că se încălzesc sau că urmează să 

se încingă la dans. Nu este așa. Țiganii 
întrețin focul cu hainele „de unică 

folosință”, ce-i drept luate la magazine 
care comercializează produse la mâna 
a doua, haine pe care ei le cumpără la 
prețul de un leu de la magazinele din 
zonă.

După modelul: 
„îl spălăm 
sau facem altul?”

Bancul a fost celebru la vremea 
lui. Pe când puradelul era murdar din 
cap până-n cel negru de sub unghii și 
diriguitorii statului erau preocupați de 
igiena pruncului, se zice că bulibașa a 
întrebat-o pe piranda lui: „Fă, nasoalo, 
îl spălăm sau facem altu’?”. La varianta 
cu hainele a apărut un răspuns: țiganii 
preferă altele, deoarece ar ieși mai 
scump dacă le-ar spăla. „împreună cu 
jandarmii am intrat în comunitatea de 
romi și am stins focul. Era uriaș. Dar 
cine poate garanta că în a doua seară nu 
s-a întâmplat la fel”, a declarat Cristian

Vatra de foc a țiganilor din Ciopeia 

Moldovan, comisar șef al Gărzii 
Naționale de Mediu al județului Hune
doara.

„Blana” omului 
modern dăunează 
grav mediului 
înconjurător

Un alt aspect al comerțului cu 
haine second - hand este sortarea 
hainelor. Agenții economici cumpără 
de la importatorii direcți cantități im
presionante de haine, după care le în
carcă în autoturisme sau în tren. Șoferul 
mai oprește din când în când în câte o 
parcare pentru a se „odihni”, și ca să nu 
stea moca mai sortează din produse. 
Deșeurile, adică hainele mai ponosite 
sunt abandonate în parcare sau aruncate 
din tren, după caz. Astfel, acostamentul 
drumului și terasamentul de lângă calea 
ferată din zona aferentă localității 
Ciopeia sunt veșnic împânzite de vechi

turi. „Este un adevărat fenomen 
și cred că s-a dezvoltat și din 
cauza crizei. Dar asta nu este o 
scuză. Până în luna decembrie a 
anului trecut nu am fost nevoiți 
să luăm măsuri, dar am demarat 
controale împreună cu poliția 
economică pentru a vedea unde 
depozitează comercianții 
deșeurile. Fenomenul are o am
ploare deosebită și a devenit o 
problemă foarte gravă în local
itățile Hațeg, Ciopeia, Uricani, 
Vulcan și Petroșani. Volumul de 
marfă, care trece prin aceste 
firme, este foarte mare. Cei care 
vor fi prinși, că nu pot justifica

predarea deșeurilor la centre de reci
clare, vor fi sancționați conform legis
lației de deșeuri”, a precizat Cristian 
Moldovan.

Amenzile nu sunt 
la mâna a doua

Potrivit comisarului șef, 
până acum nu au fost necesare 
asemenea controale deoarece so
cietățile respective nu figurau ca 
și potențiali poluatori de mediu, 
deci nu aveau nevoie de autoriza
ție și de avize de la Agenția pen
tru Protecția Mediului. Agenții 
comerciali care vor fi surprinși că 
abandonează deșeurile riscă 
amenzi cuprinse între 30.000 și 
60.000 de lei, iar cei care nu vor 
avea documentele care justifică 
predarea deșeurilor la centre de 
reciclare, vor primi sancțiuni de 
la zece mii la douăzeci de mii de 
lei.

Maria Bulz

“Fenomenul are o 
amploare deosebită și a de
venit o problemă foarte 

‘ gravă în localitățile Hațeg, 
Ciopeia, Uricani, Vulcan și 
Petroșani. Volumul de 

marfă, care trece prin aceste firme, este 
foarte mare. Cei care vor fi prinși, că nu 
pot justifica predarea 
deșeurilor la centre de 
reciclare, vor fi 
sancționați conform 
legislației de deșeuri, ”

Cristian Moldovan, 
comisar șef Garda de Mediu Hunedoara

Braconaj pe fondul de vânătoare de la Ciungani
Doi bărbați din comuna Vața de Jos au fost 

prinși de polițiști la braconaj pe fondul de vânătoare 
de la Ciungani. Adrian T., în vârstă de 23 de ani, și 
Samir B., în vârstă de 39 de ani, ambii din comuna 
Vața de Jos, au fost depistați de polițiștii Serviciului 
Arme Explozivi Substanțe Periculoase imediat după 
ce au împușcat un porc mistreț fără a avea autorizație 
de vânătoare legală.

Și penali și cu banii luați

„Din cercetări a rezultat faptul că porcul mistreț 
a fost împușcat de unul dintre bărbați cu o armă de 

vânătoare de calibrul 12. deținută 
legal pe bază de permis de armă. în 
cauză se efectuează cercetări sub as
pectul comiterii infracțiunilor de bra
conaj cinegetic și uz de armă letală 
fără drept”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al Inspectoratului Județean de 
Poliție Hunedoara, Bogdan Nițu. 
Mistrețul, un mascul adult cu e greu
tate de aproximativ 130 de kilo
grame, a fost restituit de polițiști 
administratorului fondului de vână
toare. Cei doi suspecți vor fi obligați să achite con
travaloarea animalului împușcat, respectiv 1.000 de

euro. Dacă vor fi găsiți vinovați cei doi riscă între trei 
și șapte ani de închisoare.

Maria Bulz

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum
Pe Achim îl doare-n buces 

»->
marțea sunt prea multe ceasuri rele și 
prea puțin chef de muncă!) Când am 
cerut să fim puși în legătură cu vicepri
marul, secretara a vrut să afle cu care 
dintre viceprimari dorim noi fiindcă ei 
au doi. (De treaba asta Ceaușescu ar fi 
mândru: la sate e ca la oraș). Cică 
Pășcău, viceprimar PNL nu ar mai fi 
pe gustul partidului și a fost necesară 
mazilirea lui. Intr-o ședință de consiliu 
local el a fost înlocuit cu alt vicepri
mar, tot liberal, dar mai sprint la întins 
arcul lui Măr cu Uși, cum ar veni Măr

O să îi spunem „Măr 
cu Uși”, chiar dacă, Achim, 

personajul de rezervă din bârfa de azi 
poartă prenumele de Mărcuș. Ne per
mitem această mică „inovație” în mă
sura în care și domnia sa își îngăduie 
să se distreze pe seama comunei pe 
care o ridică în batjocură la rang de 
municipiu: Buceș. Mărul cu Uși e la 
fel de deschis la problemele comu
nității ca șr primarul Mărcuș, căruia i 
se rupe în jeep dacă ai lui trec criza 
porcină pe năsălie sau dacă o duc pe 

picioare. Mai importante sunt pentru el 
săgețile trase de conducerea de partid. 
Lăsând la o parte disprețul față de co
munitate, subiect pe care îl vom trata 
la modul serios într-o ediție viitoare, 
am vrea să povestim cum de are co
muna Buceș doi viceprimari, un purtă
tor de cuvânt și nici un om de la care 
să primești o informație. Marțea tre
cută, pe la ora 15, nu am găsit la 
Primăria din Buceș nici pe primar, nici 
pe viceprimarul Pășcău, nici pe purtă
torul de cuvânt Vulturar. (Că de, 

cuș. Pășcău a contestat decizia și și-a 
recâștigat postul. Celălalt viceprimar 
n-ar vrea să piardă postul și și-a luat 
concediu medical. (Asta cu luatul de 
concedii medicale fără pricină de 
boală e molipsitoare: se ia ca râia și dă 
bine ca doctoratele.)' Beteagul 
închipuit vine la serviciu pe șest, din 
motive comisionare, spun lefegii din 
administrație. Așa că (virgulă, cum zic 
deontologii) comuna are doi vicepri
mari. Și un primar căruia i se apleacă 
spre cei numiți „prostime” doar când 
sunt alegeri.

. Al dvs Gogu
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IPJ Hunedoara deține locul întâi pe țară în ceea ce 
privește infracțiunile soluționate.

F
x Bilanțul polițiștilor hunedoreni

Accident ușor 
în comuna Baru

Florin P., în vârstă de 19 ani, 
din comuna Baru, a pierdut con
trolul volanului și a ieșit înafara 
carosabilului în timp ce.conducea 
un autoturism pe DN 66. Acci
dentul a avut loc în urmă cu două 
zile, în jurul orei 23, pe raza 
localității Petros, din cauza 
neadaptării vitezei la condițiile 
de trafic. în accident au fost răniți 
ușor șoferul și un pasager tot în 
vârstă de 19 ani, din comuna 
Baru.

Prinși la furat

Doi tineri au fost prinși de 
agenții de pază, în timp ce furau 
dintr-un supermarket din Deva, 
două stickuri de memorie și pro
duse cosmetice. Pentru a face 
rost de ceva bani, Ion U„ din 
Târgu-Jiu, în vârstă de 20 de ani, 
și Adrian M., din Satu Mare, de 
aceeași vârstă, au încercat să 
profite de neatenția angajaților 
furând produsele respective de pe 
rafturile magazinului. Agenții de 
pază au anunțat poliția, care le-a 
întocmit celor doi tineri infractori 
câte un dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de .art cal
ificat. Prejudiciul în valoare de 
peste 780 de lei a fost recuperat.

Are dosar penal 
pentru deținere 
ilegală de arme

Andrei B., în vârstă de 26 de 
ani, din Petroșani, a fost prins de 
polițiști cu o armă pentru care nu 
avea autorizație. Polițiștii 
Biroului de Investigații Crimi
nale Petroșani au confiscat arma, 
care este un pistol cu gaze de 
nouă milimetri. De asemenea, 
polițiștii i-au întocmit dosar 
penal pentru deținere fără drept a 
unei arme neletale și l-au 
sancționat pe bărbat cu o amendă 
în valoare de 1.000 de lei.

S-a plimbat beat 
la volan

Simion H., de 25 ani, din 
comuna Eftimie Murgu, județul 
Caraș-Severin, a condus un auto
turism pe Calea Zarandului, din 
municipiul Deva, cu o al
coolemie de 1,10 mg/1 alcool pur 
în aerul expirat. Polițiștii Biroului 
Rutier Deva l-au depistat pe 
bărbat în urma unui control de 
rutină pe străzile din oraș. Ei l-au 
dus la Spitalul Județean Deva, 
pentru recoltarea de probe bio
logice de sânge, pentru stabilirea 
cu exactitate a alcoolemiei. 
Bărbatului i s-a întocmit dosar 
penal și i s-a reținut permisul de 
conducere.

Maria Bulz

IPJ Hunedoara deține locul 
întâi pe țară în privința solu
ționării infracțiunilor, pentru 

al cincilea an consecutiv.
Anunțul a fost făcut de Liviu 
Dumitru, comisarul șef al IPJ 
Hunedoara, cu ocazia bilanțu
lui prezentat la sfârșitul săptă

mânii trecute.

în anul trecut poliția 
hunedoreană a fost sesizată în 3.311 
infracțiuni, adică cu 33 de 
infracțiuni mai multe decât media 
pe țară, ocupând locul 13 la nivel 
național. De asemenea, s-a început 
urmărirea penală pentru 1.960 de 
persoane, cu 298 mai multe decât 
media pe țară, ocupând locul trei la 
nivel național. IPJ Hunedoara 
deține locul întâi pe țară în ceea ce 
privește infracțiunile soluționate. în 
cursul anului trecut au fost 
soluționate 2.539 de infracțiuni, 
aproape dublu față de media pe țară, 
autorii fiind identificați și 
răspunzând penal. „Siguranța 
cetățeanului a fost și va rămâne 
obiectivul nostru prioritar. Raportat 
la anul 2008, constatăm că suntem 
fruntași la anumiți indicatori cum ar 
fi numărul de infracțiuni

soluționate. Nu căutăm să realizăm 
statistici. La nivelul anului 2009 nu 
am constatat abateri ale polițiștilor 
și nici nu avem grupări infracționale 
așa cum sunt în alte județe”, a de
clarat comisarul șef Liviu Dumitru.

Poliția e cu ochii pe 
tutun și pe pirați

în perioada analizată au fost 
cercetate 8.532 de persoane. Pentru 
infracțiuni economico-financiare au 
fost cercetate 1.312 de cazuri, 4.259 
de dosare au fost pentru infracțiuni 
judiciare și 2.781 pentru infracțiuni 
de altă natură. Din totalul acestora, 
1.438 de infractori au fost prinși în 
flagrant, iar 170 au fost cercetați în 
stare de reținere sau arest preventiv. 
Pe categorii de vârstă, 485 de

făptuitori au fost minori și 2.889 au 
fost tineri cu vârsta cuprinsă între 
18 și 30 de ani. „în anul acesta vom 
insista pe infracțiunile care au o 
anumită pondere în județul Hune
doara. Am remarcat că la nivelul 
județului este un fenomen pe care 
încercăm să îl stăvilim, și anume 
transportul de persoane în regim de 
taxi pirat. Este vorba despre cetățeni 
care nu posedă documente legale 
pentru a face transport de persoane. 
Un alt fenomen este contrabanda cu 
țigări netimbrate. Fiind o 
perioadă de criză sunt în 
creștere infracțiunile eco
nomice, în special cele de 
evaziune fiscală”, a precizat 
șeful poliției județene.

Maria Bulz

Accidentat grav 
după ce s-a izbit 
cu mașina 
de un stâlp

Un bărbat din comuna Sântămăria Orlea, 
în vârstă de 47 de ani, a fost autorul și totodată 
victima unui accident rutier care s-a produs în 
urmă cu patru zile pe Strada Rotarilor, din 
Hunedoara.

Șoferul nu a adaptat viteza într-o curbă 
la stânga, a derapat și a pierdut controlul 
volanului, după care a Jovit un stâlp de ali
mentare cu curent electric. în urma impactului 
conducătorul auto a fost accidentat grav.

Maria Bulz

Drept la replică
Ca urmare a articolului „Hoții de fier 

vechi fora și căldura devenilor”, publicat în 
cotidianul „Glasul Hunedoarei” în data de 
14.01.2010 sub semnătura doamnei Irina 
Năstase, conducerea Inspectoratului de 
Poliție a Județului Hunedoara își exprimă 
nemulțumirea în legătură cu modul unilat
eral de prezentare a informației și vă 
solicită, pentru o corectă informare a citito
rilor ziarului pe care cu onoare îl conduceți, 
să publicați următorul DREPT LA 
REPLICĂ: ’

în articolul menționat, se face’ 
afirmația eronată că: „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 Mintia (...) 
Conducerea Termocentralei de la Mintia a

“Am vrea până la 
Ziua Politiei să

avem un nou sediu pentru 
poliția din municipiul Brad,
care în momentul de față își 

desfășoară activitatea într-un 
sediu impropriu. In clădirea 

actuală nu putem investi
deoarece se află 
în litigiu, fiind 
revendicată. ”

Liviu Dumitru,
comisarul șef al IPJ Hunedoara

Jandarmii montani din Parâng 
au mai salvat o viată

Sâmbătă, în jurul orei 19:30 
Elena G., în vârstă de 35 de ani, 
a fost găsită de jandarmii mon
tani din Parâng la o altitudine de 
peste 1.500 de metri. Femeia 
tremura de frig, fiind îmbrăcată 
inadecvat pentru o drumeție pe 
munte și se exprima incoerent. 
Ea nu a putut să le spună jan
darmilor decât că nu își 
amintește să fi fost cazată în 
stațiune și nici cum a ajuns 
acolo. Jandarmii montani au ob
servat-o pe femeie în zona pi
lonului 17 al telescaunului. 
Când au găsit-o, ea se afla în

sesizat de aproape o lună poliția 
cu privire la furturile de tablă 
zincată care acoperă conductele 
pe care este transportat agentul 

termic. Cu toate acestea, oamenii-legii nu au 
reușit să prindă hoții de fier vechi care au 
deteriorat izolația de pe conducte” — au
toarea articolului sugerând că din cauza 
ineficienței polițiștilor devenii plătesc o 
factură mai scumpă pentru furnizarea agen
tului termic.

în cazul în care autoarea articolului și- 
ar fi îndeplinit obligația deontologică „au- 
diatur et altera pars” și ar fi solicitat punctul 
de vedere oficial al poliției, ar fi aflat că în 
data de 22.12.2009, Poliția Municipiului 
Deva a fost sesizată de către conducerea 
societății comerciale care asigură alimenta
rea cu agent termic a municipiului cu privire 
la faptul că, în noaptea de 21/22.12.2009, 
autori necunoscuți au sustras tabla zincată 
care izolează conductele de termoficare pe 
o lungime toată de circa 400 metri liniari

stare de hipotermie. Jandarmii 
montani împreună cu 
reprezentanții Formațiunii Sal- 
vamont din Petroșani i-au acor
dat primul ajutor, după care au 
dus-o într-un spațiu încălzit. Fe

meia a fost transportată cu aju
torul unui echipaj SMURD Ia 
spital.

Maria Bulz

(echivalentul a 1.200 mp).

Echipa operativă constituită din 
polițiști ai Serviciului Criminalistic și ai 
Biroului de Investigații Criminale Deva a 
efectuat cercetări și a reușit, la numai două 
zile de la sesizarea faptei, să îi identifice pe' 
prezumtivii autori ai fortului.

Aceștia sunt patru tineri cu an
tecedente penale cercetați de polițiștii de
veni în cazul mai multor dosare de furt.

Polițiștii au mai stabilit că suspecții au 
transportat tabla zincată la un centru de 
colectare a fierului vechi folosind căruța 
condusă de Florin L., de 19 ani, din comuna 
Hărău.

în afară de Florin L., polițiștii au mai 
probat participația altor trei suspecți: Romu
lus S„ de 18 ani, Ionel G., de 21 de ani, și 
Dumitru B., de 24 de ani, toți din Deva, cu 
antecedente penale.

Cei patru sunt cercetați în stare de lib
ertate pentru comiterea infracțiunii de furt

calificat, iar dacă vor fi găsiți vinovați, e; 
riscă între 3 și 15 ani de închisoare.

Acesta este singura infracțiune de fort 
de tablă zincată de pe conductele de ter
moficare pe care conducerea societății de 
profil - responsabilă potrivit Legii 
333/2001 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 
de asigurarea securității conductelor de ter
moficare - a reclamat-o poliției în ultima 
perioadă de timp.

Vă asigurăm, în continuare, de în
treaga noastră disponibilitate pentru re
zolvarea problemelor dumneavoastră, 
potrivit competențelor stabilite prin lege 
Poliției Române.

ADJUNCT AL ȘEFULUI 
INSPECTORATULUI

Comisar șef de poliție 
ZAHARIE MARCEL
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“Nu se pune problema reducerii personalului medical, dar o 
restructurare poate avea loc la nivelul aparatului managerial 
și administrativ. ” Ioan-Dorin Petrul

Structura spitalelor va fi modificată
pentru creșterea eficienței
Potrivit unei dispoziții a Minis

terului Sănătății spitalele își 
vor putea modifica structura 
organizatorică în funcție de 

gradul de ocupare a paturilor, 
astfel încât să răspundă nevoi
lor pacienților. In opinia mi

nistrului Sănătății, Attila 
Cseke, aceste măsuri se impun 
în urma constatării că unele 
capacități ale unităților sani
tare nu sunt utilizate în mod 

eficient

Flexibilitatea structurii organi
zatorice a spitalelor este necesară 
deoarece există în unitățile sanitare 
unele secții sau compartimente 

de afluxul de pacienți este mai 
mare, ceea ce conduce la crearea 
unui disconfort profund al celor in
ternați, dar sunt și secții sau com
partimente unde adresabilitatea este 
redusă. Potrivit noilor dispoziții, 
managerii spitalelor vor fi respons

abili pentru utilizarea eficientă a pa
turilor din unitățile lor. în cazul în 
care adresabilitatea pentru anumite 
specialități este scăzută, în funcție 
de avizul epidemiologului, în cadrul 
capacităților acelor secții sau com
partimente pot fi internați pentru o 
perioadă determinată, pacienți de la 
secțiile mai solicitate. Dacă solic
itarea pentru unele specialități se 
menține la cote înalte, peste capac
itatea lor de absorbție, atunci struc
tura organizatorică a acelor spitale 

va fi modificată prin reducerea 
numărului de paturi la secțiile neu- 
tilizate corespunzător și creșterea 
acestora la cele cu solicitări sporite.

Autoritățile sanitare
3

județene prevăd 
o restructurare 
radicală

Autoritățile sanitare de la 
nivelul județului Hunedoara spun că 

va fi nevoie chiar de o 
restructurare mai pro
fundă a sistemului. 
“Nu se pune problema 
reducerii personalului 
medical, dar o restruc
turare poate avea loc la 
nivelul aparatului 
managerial și adminis
trativ. Ne putem gândi 
că două - trei spitale ar 
putea avea aceeași 
conducere, iar actul 
managerial să fie im

plementat de către o firmă privată 
prin încheierea unui contract de 
management cu unitatea sanitară. 
De pildă, de ce spitalul din Călan n- 
ar putea funcționa ca o secție ex
ternă a spitalului din Hunedoara? 
Iar astfel de măsuri trebuie să 

meargă împreună cu descen
tralizarea din sistem”, afirmă loan - 
Dorin Petrui, director adjunct med
ical al Direcției de Sănătate Publică 
Hunedoara (DSP).

Cătălin Rișcuța

Laptele se vinde Ia dozator 
si la Deva

Ideea întreprinzătorilor de a 
stala dozatoare de lapte în lo

curi publice se dovedește a fi 
de bun augur. Fermierii se aș
teaptă la unele dispute cu com
paniile de pastei-Azare care le 
preluau laptele odinioară. „So

luția de criză”găsită pare să 
amelioreze situația financiară 
a micilor producători, care nu 
intenționează să revină la ve
chile metode de a-și vinde lap
tele, considerând că folosirea 

dozatoarelor este mult mai efi
cientă.

încă de la primele ore ale 
dimineții, în fața celor două doza
toare de lapte, amplasate în zona 
pieței centrale și a fostei fabrici de 
conserve din Deva, se formează 
șiruri de oameni care stau răbdă
tori să își umple sticlele. 
Cumpărătorii sunt mulțumiți de 
laptele proaspăt nepasteurizat și 
foarte mulți au renunțat să 
cumpere produsul din marile mag
azine. „Noi ca fermieri suntem 
mulțumiți de profitul pe care îl 
avem de pe urma dozatoarelor, 
având în vedere și problema sub
vențiilor, insuficiente pentru 2010. 
Acum avem posibilitatea de a 
oferi clienților noștri laptele în 

stare pură, ecologic, 
fără a umbla în vreun 
fel la calitate. De când 
am achiziționat doza
toarele nu reușim să 
facem față’cerinței de 
pe piață. Intenționăm să 
creștem numărul doza
toarelor și efectivul 
vitelor, astfel încât să 
acoperim cerința de 
lapte”, a afirmat Cos- 
min Iovan, fermierul - 
proprietar al unuia din
tre dozatoarele de lapte.

Georgiana Giurgiu

-

S-a deschis patinoarul
fiind deteriorată în proporție de 40 
la sută.

în ciuda acestor neplăceri și a 
faptului, că deschiderea patinoaru
lui a mai fost amânată cu două ore, 
inițial fiind anunțată la orele 16, 
zeci de persoane au fost prezente 
la patinoar.

Copii, adolescenți, părinți și 
chiar bunici au încălțat patinele și 
s-au distrat până la ora închiderii. 
Patinoarul va fi deschis zilnic între 
orele 12 și 22.

Prețul biletului de intrare este 
de 10 lei, iar închirierea patinelor 
costă 5 lei.

Irina Năstase

Patinoarul din Deva a fost re
deschis. După îndelungi aș

teptări, vineri, 15 ianuarie, la 
orele 18, a avut loc deschide
rea oficială a patinoarului.

Conform celor spuse de ofi
cialități, redeschiderea acestuia a 
fost amânată cu o săptămână 
deoarece persoane necunoscute și 
rău intenționate au aruncat cu clor 
pe suprafața de gheață, aceasta

g ȘTIRI ***

Călugări în pelerinaj

ȘTIRI *** ȘTIRI
Ajutoare de la Crucea Roșie

Mai mulți călugări de la Mănăstirea 
Ortodoxă Crișan, printre care și părintele 
duhovnic Antonie au pornit zilele trecute 

în pelerinaj.

Grupul monahilor de la Crișan se va alătura 
unui alt grup de călugări din județul Timiș.

Ținta finală a pelerinajului îl reprezintă o 
serie de obiective religioase creștine din Egipt.

Treizeci de persoane vârstnice au primi în cursul zilei 
de vineri pachete cu alimente din partea filialei de 

Cruce Roșie Hunedoara.

Pachetele care conțin zahăr, ulei, făină, orez și paste făi
noase au fost colectate prin intermediul programului „Banca 
de Alimente”, inițiat de Crucea Roșie. Beneficiarii se află în 
evidențele Serviciului Public de Asistență Socială Deva din 
cadrul primăriei. Pachetele vor fi distribuite la domiciliul 
vârstnicilor de către funcționarii din primărie. >

Maria Bulz
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Or venit nenorociții de nti-or spart pă aci azi noapte. 
Cine știe ce s-or gândit că găsesc. ”

Meșteșuguri și tradiții

Copiii de la Buceș învață
meseria de căutător de aur

La circa 60 de kilometri de 
Deva, aproape de granița cu 

județul Alba, în comuna hune- 
doreană Buceș din inima 

Munților Apuseni, își duce tra
iul un bătrânel simpatic de nu
mele căruia au auzit oamenii 
din toate colțurile țării. El e 

Moș Catalina, singurul căută
tor de aur autorizat din Româ
nia, care știe să deosebească 
aurul de nisip și să îl culeagă 
din râu prin metode străvechi, 

uitate de localnici.

PREȚ DC IMPORTATOR
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efectuam tvrarea directa la focul solicitat
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Pe Ioan Catalina l-am găsit în 
curtea casei, fiind oarecum cătrănit. 
“Or venit nenorociții de mi-or spart 
pă aci azi noapte. Cine știe ce s-or 
gândit că găsesc”, povestește 
bătrânul. Renumele îi aduce omului 
și necazuri de multe ori. Dar toate 
trec.

După ce a vorbit la Poliție s-a 
mai liniștit. Mai ales că e o zi mare 
pentru el. La școala din centrul de 
comună îl așteaptă câteva zeci de 
copii; dornici să afle mai multe de
spre meșteșugul căutării de aur.

Micii aurari 
învață meserie

Activitatea aceasta este parte a 
unui proiect derulat de Asociația 
“Țara Iancului - Iubirea Mea”, 
proiect care își propune formarea 
mai multor “mici aurari”. “Cercul 
micilor aurari are drept scop în
vățarea unui grup de elevi să 
recolteze aurul din aluviuni, după 
metode tradiționale, vechi de peste 
2.000 de ani, pe care în decursul 
vremurilor moșii și strămoșii noștri 
le-au practicat", spune loan 
Mărginean, președintele Asociației

“Țara Iancului Iubirea Mea”.
Cei mici urmăresc cu interes 

demonstrația făcută de Moș 
Catalina cu șaitrocul - un vas de 
lemn cu fundul curbat, folosit la 
separarea aurului din minereul sfăr- 

mat. Cei care vor sa mvețe insa cum 
se găsește aurul trebuie să fie cât se 
poate de conștiincioși și să participe 
la fiecare dintre întâlnirile care 
avea loc până pe data de 30 martie.

mailto:euroscala@yahoo.com


X.

Marcu, elevă în clasa a VIII-a la 
Școala Generală “Ion Buteanu”, din 
Buceș.

“Ca sâ faci un gram de aur trebe sa faci 
vreo 60 de șaitroace.”

Moș Catalina

în 2 aprilie, cei mici vor 
susține un examen teoretic, iar în 
perioada 3 aprilie - 6 septembrie, 
copiii vor participa la cursurile 
practice. Astfel, ei vor învăța nu 
doar din vorbe, ci și din fapte cum 
se caută aurul. Cei care vor găsi cel 
mai mult aur vor câștiga. Iar acum, 
când piața locurilor de muncă este 
din ce în ce mai săracă, micii aurari 
din Buceș vor putea să își câștige 
existența într-un mod aparte, dar 
cinstit - căutând aur. Vor vedea însă 
că nu e lucru simplu. “Ca să faci un 
gram de aurtrebe să faci vreo 60 de 
șaitroace“, explică Moș Catalina.

„îl cunosc pe Moș Catalina. 
Am fost și la el acasă și mi-a arătat 
cum lucrează. Este foarte intresant 
și aș vrea să învăț și eu să caut aur. 
Sper să mă descurc”, spune Crina

Ultimul căutător 
de aur

I
Nu e lucru ușor să găsești firicelele de aur, dar Moș Catalina 

C. se pricepe.

Dacă pe vremuri la fiecare casă 
era un om care se pricepea să caute 
aur, acum numai Moș Catalina mai 
știe-. El concesionează pe rând. în 
fiecare an, câte un râu din comună 
și acolo lucrează. „Mi-o arătat o 
dată bunicu, când eram mic, cum să 
dă la șaitroc. Da o zis să nu îl vadă 
că îl bat comuniștii de-1 omoară”, își 
aduce aminte omul. El e bătrân 
acum și nu a învățat pe nimeni cum 
lucreze cu șaitrocul. Copiii de la 
școală sunt ultima speranță pentru 
ca acest meșteșug să nu se piardă 
definitiv din această zonă. ALEGE hd

Elena Matieș Iancău

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane in IO apartamente 
și 10 camere duble (cu două 
paturi de o per ioana) 

r Restaurant cu meniuri alese
din bucătăriei tradiționale 
românești S» internaționale 

rSala de conferințe de «5 de
locuri, dotata cu videoproiector 
și Internet de mare vitei* 

r Piscina acoperita cu o suprafața
de SOmp. Apa este încălzită 
la 30 de grade.

j Sauna

___j Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafața totala de peste 
100.000 de metr» patrați pentru 
pescuit crap, somn și șalâu.

SILVA> 
LEMNTEX 

HfOiiuceșicamerclalHgază . 
tâmplărie din lemn triplu stratificat 

uși și ferestre de cea m» Dună calitate, 
parchet din lemn de fag.

paltin san frasin.
S.C.SILVA LEMNTEX S.R.L.
sut Chimindia, nr.l21D. comuna Hârilu, 
tel/fax: 0354/501021/22, e-mail: silvu(a>stnart.ro

Vinde din stoc agregate de balastiera 
în cantități foarte mari

Te I c i o . î n c; 0 2 5 4.264.03 8
Si 0254.264.039

Web: www.steauamuresului.ro, 
E mail: offkc^stcauamuresulut.fo

Balast natural preț: 18,80 lei/mc

stnart.ro
http://www.steauamuresului.ro
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Astfel de oameni fără posibilități sunt preferați tocmai 
pentru că sunt ușor de convins și nu au nimic de pier
dut, atunci când înșelătoria este descoperită.

Opt români sunt judecați pentru furt din bancomate
de instanța din Singapore

Opt români, judecați pentru 
retrageri ilegale de bani din 
bancomate, folosind cârduri 

clonate, au fost condamnați la 
pedepse cuprinse între șase și 

nouă ani de închisoare, de 
către instanța din Singapore.

Cei opt (șapte bărbați și o femeie) 
ar fi fost recrutați de o grupare 
infracțională internațională, din Marea

Disponibilizările în învățământ
vor începe din septembrie
Ministerul Educației a decis că 

disponibilizările din sistemul 
de învățământ ar putea începe 
în luna septembrie anul acesta. 
Până atunci însă, comasarea 

claselor în multe școli din țară 
creează nemulțumiri Părinții 

spun că, din această cauză, co
piii treL:iie să meargă în fie
care zi, kilometri întregi către 

alte unităti de învățământ.> f

Profesorii își vor pierde, la 
rândul lor, locurile de muncă 

și amenință cu proteste.

Britanie, România și Singapore.
Anchetatorii au stabilit că românii 

au ajuns în Singapore, din Londra, pe 1 
și 2 iulie 2009, în două grupuri. Ei ar fi 
efectuat 59 de retrageri bancare 
folosind cârdurile clpnate în numai 
câteva ore de la aterizare.

Cinci membri ai grupării - Daniel 
Rus (23 de ani), Durdea Gheorghe Du
mitru (25 de ani), Mihalca Bogdan 
Alexandru (23 de ani), Hermina Erdei 
(37 de ani) și Cristian Ardelean (25 de 
ani) - au fost condamnați la câte șase

Ministerul Educației a decis că 
măsura reducerii cu 15.000 a numărului 
de angajați din învățământ poate fi 
aplicată de la 15 septembrie, fără a 
afecta bunul mers al procesului 
educațional. "întrucât fiecare județ are 
particularitățile sale și nu se poate vorbi 
despre o măsură ce s-ar putea aplica la 
nivel național, (...) decizia privind cifra 
de școlarizare se va lua la nivelul in
spectoratelor școlare, în funcție de 
specificul fiecărui județ."

Printre măsurile pe care le are în 
vedere ministerul pentru a reduce chel
tuielile se numără și comasarea claselor 
paralele cu efective sub media 
prevăzută de lege, fără a se depăși 
numărul maxim legal de elevi în fiecare 
clasă. Decizia are consecințe directe 

ani de închisoare.
Marins Neagoe (33 de ani). 

Asandi Dirpes Alin (28 de ani) și Va- 
leriu Dumitru Gergian (25 de ani) au 
fost condamnați la câte nouă ani de 
detenție.

Cuplul - Hermina și Cristian - s-âi 
fi alăturat grupării în timp ce se aflau îr 
luna de miere în Singapore. Toți au fost 
condamnați pentru utilizare de cârduri 
false, fiind furate date de la titulari de 
conturi din Marea Britanie.

asupra elevilor. După comasarea 
claselor, mulți copii vor fi nevoiți să 
meargă la școală kilometri întregi, în 
localitățile învecinate. Comasarea 
claselor îi afectează și pe profesori. 
Odată cu desființarea claselor, ei își vor 
pierde posturile. Liderii sindicali 
consideră că și profesorii sunt 
îndreptățiți să primească salarii com
pensatorii pentru o perioadă de doi ani, 
la fel ca bugetarii disponibilizări din 
alte sectoare. Profesorii amenință că 
intră în grevă dacă solicitările nu le vor 
fi onorate.

FBI își caută infractorii
pe un panou

Biroul Federal de Investigații 
american a amplasat un ecran digital 
gigant pe care sunt prezentate per
soanele dispărute și cei mai periculoși 
răufăcători din Statele Unite, dați în 
urmărire.

Ecranul care măsoară peste 12 
metri este așezat între reclamele 
obișnuite la parfumuri, spectacole și 
îmbrăcăminte. "Dacă FBI are de trans
mis un mesaj urgent, noi îl putem afișa 
imediat", a declarat reprezentantul unei 
companii publicitare, Harry Coglen.

"FBI este o organizație mare, însă 
avem nevoie de ajutorul populației ca 
să-i prindem pe câțiva dintre fugari", a 
completat reprezentantul FBI, Belle

publicitar

Chen.
Ecranul va afișa și avertismente 

ale FBI privind securitatea. Instituția 
are peste 1.500 de astfel de panouri în 
40 de state.

In premieră au fost realizate două 
transplanturi de rinichi cu ajutorul 
robotului DaVinci

Reprezentații Băncii
Mondiale vor viza reforma 
din sectorul public

în premieră națională, la Cluj- 
Napoca, s-au realizat două transplanturi 
de rinichi cu ajutorul robotului 
DaVinci. O mamă i-a donat fiicei sale 
un rinichi, iar o soacră a fost donatoare 
pentru nora sa. Prelevarea organelor 
sănătoase și înlocuirea celor bolnave au 
fost dirijate de o echipă de medici de la 
Cluj, Barcelona și Los Angeles.

Robotul DaVinci prelevează și 
transplantează acum doi rinichi în

Boschetari cu firmă și datorii 
de miliarde de lei Ia stat

Sistemul numit de presă "patron- 
boschetar" nu este nou. Metoda este 
simplă: patronul unei firme cu datorii 
cedează afacerea unor așa-ziși man
ageri, de regulă oameni fără posibilități, 
de la care justiția nu are ce recupera.

De regulă, administratorii de paie 
acceptă astfel de misiuni din neștiință 
sau în schimbul unor recompense ridi
cole, gen câteva zeci de lei sau un ser
viciu cu un salariu'de mizerie. Mai 
mult, presa a descoperit că există chiar 
firme specializate în astfel de interme
dieri, care le găsesc patronilor cu da

România. Dar, în lume, anul trecut s-au 
făcut peste 200.000 de astfel de 
operații. Operația cu robotul medical 
durează trei ore, mai mult decât una 
normală.

"Operația chirurgicală este foarte 
dificilă pentru că intervenim pe un do
nator sănătos. Robotul medical oferă 
chirurgului o mai mare precizie în cazul 
intervenției, ceea ce este important din 
punct de vedere al vascularizării organ

torii oameni dispuși să preia, pe hârtie, 
administrarea firmei și să răspundă în 
fața legii.

Cel mai recent caz s-a petrecut la 
Iași. în decembrie anul trecut, comisarii 
Gărzii Financiare au descoperit un 
bărbat care era administrator la 59 de 
firme cu datorii totale de milioane de 
euro.

Bărbatul a fost momit să accepte 
rolul de om de paie cu promisiunea 
unei cărți de muncă și 20 de lei. Astfel 
de oameni fără posibilități supt preferați 
tocmai pentru că sunt ușor de convins 

ului prelevat în cazul unui pacient 
sănătos", explică prof. dr. Alberto 
Breda, profesor asociat la UCLA. Dar 
cu robotul DaVinci e mai bine pentru 
pacient, care se pierde mai puțin sânge 
și pleacă din spital după trei zile.

Săptămâna viitoare, va fi o altă 
premieră națională la Institutul de 
Urologie și Transplant din Cluj. Se fac 
două intervenții chirurgicale de prostata 
și tumori veziculare.

și nu au nimic de pierdut, atunci când 
• înșelătoria este descoperită.

O misiune a Băncii Mondiale 
se va afla la București în pe
rioada 20-27ianuarie, având 
ca principale puncte de dis
cuție cu autoritățile române 
reforma din sectorul public, 
asistența socială și sectorul 

financiar.

"între 20-27 ianuarie 2010, o 
misiune a Băncii Mondiale, condusă 
de doamna Swati Ghosh, va vizita 
România, împreună cu echipele Fon
dului Monetar Internațional și 
Comisiei Europene, pentru a discuta 
progresele înregistrate în programul 
de reformă susținut de Banca 
Mondială, prin al doilea împrumut 
pentru politici de dezvoltare", se arată 
într-un comunicat al Băncii Mondi
ale. Experții Băncii Mondiale se vor 
concentra în discuțiile cu autoritățile 
române asupra reformei din sectorul 
public, incluzând implementarea legii 
salarizării unitare și a sistemului de 
pensii, asistența socială, precum și re
formele din sectorul financiar, se 
menționează în comunicat. Prin pro
gramul de împrumuturi pentru politi

z

cile de dezvoltare, România primit în 
luna septembrie suma de 300 mil
ioane de euro, dintr-un total progra
mat de un miliard de euro. Misiunea 
FMI vine în România pentru a doua 
și a treia revizuire a acordului stand
by, în vederea eliberării a două tranșe, 
în valoare cumulată de 2,3 miliarde 
de euro. România are un acord cu 
FMI pe doi ani, pentru 12,95 miliarde 
euro, pachetul total de finanțare 
externă, de la Fond, Uniunea 
Europeană, BM și BERD, urmând să 
ajungă la 19,95 miliarde euro.



Monden 9Claudia Schiffer este însărcinată în cinci luni și va naște 
copilul în mai. Top-modelul s-a căsătorit cu Vaughn, în vârstă 
de 38 de uni, în mai 2002, iar cei doi locuiesc la Londra.

Ramona Bădescu va juca 
într-un film de epocă italian
Actrița Ramona Bădescu joacă în 
serialul de epocă italian "Lo Scan- 
dalo della Banca Romana", alături 
de Vincent Perez și Beppe Fiorello. 
Serialul este difuzat de postul de te
leviziune Rai Uno, iar Ramona Bă

descu va apărea în episoadele 
transmise pe 17 și 18 ianuarie.

Aceasta joacă rolul fetei guvernatorului 
băncii din Roma, iar acțiunea serialului are 

Ioc în anul 1900. Ramona Bădescu joacă, în 
"Lo Scandalo della Banca Romana", rolul 
personajului Ida Tanlongo. în regia lui Ste
fano Reali, filmul îi mai are în distribuție pe 
actorii Beppe Fiorello, Antonio Bruschetta și 
Marcelo Mazzarella. "Mi-ar face mare 
plăcere să joc și în țară într-un astfel de film, 
despre trecutul și cultura României. La noi s- 
au făcut puține filme de acest gen. Mi-ar 
plăcea să joc un personaj din perioada 
Regelui Mihai, a micului Paris din Est", 
spune Ramona Bădescu.

"Am vorbit cu primarul Romei și i-am 
spus că ar putea face un film în care person

ajul principal să fie o româncă care lucrează 
în Italia, care muncește pentru italieni. Asta 
ar putea ajuta și problema românilor din 
Italia. Italienii se uită la filme și ar putea 
înțelege mai ușor cât de muncitori sunt 
românii. Am putea face o coproducție între 
Italia și România", a mai spus Ramona 
Bădescu.

Ramona Bădescu este actriță și prezen
tatoare tv. în Italia a jucat, printre altele, în 
serialele TV "La piovra 8", "Incantesimo 2", 
"1 misteri di Cascina Vianello". Ea este și 
consilier pentru relația cu comunitatea 
română la Primăria din Roma.

Dennis Hopper divorțează de a cincea soție
Actorul Dennis Hopper, în vâr
stă de 73 de ani, a deschis pro

cesul de divorț de cea de-a 
c, .ea soție a sa, Victoria, po

trivit dosarului depus, pe 14 ia
nuarie, la o judecătorie din 

Los Angeles. Potrivit dosaru
lui, motivele invocate de Hop

per pentru divorț sunt 
diferențele ireconciliabile.

Hopper și Victoria, cea de-a cincea 
soție a actorului, s-au căsătorit în aprilie 
1996. Mariajul lor a durat 13 ani și 9 
luni, cei doi având împreună o fiică, 
Galen, în vârstă de șase ani. Actorul a 
cer ‘ ca el și Victoria să împartă custo
dia fiicei lor.

Elijah Wood e „Stăpânul aripioarelor’/’

Actorul Elijah Wood, interpretul 
personajului Frodo Baggins din trilogia 
"Stăpânul inelelor", a găzduit concursul 
de mâncat aripioare de pui intitulat 
"Lord of the Wings", desfășurat de 
cu ,id în Epstein Bar din New York.

Actorul american, în vârstă de 28 
de ani, a rămas până la ora trei 
dimineața în acest bar, pentru a petrece

Jennifer Love Hewitt și-a „împodobit” 
părțile intime cu cristale Swarovski

Ce fac oare femeile ca să se simtă 
mai bine după o despărțire? Dacă unele 
ies în club cu fetele, iar altele trec la o 
ședință prelungită de cumpărături, ei 
bine, Jennifer Love Hewitt a avut o altă 
idee : și-a „împodobit” părțile intime cu 
cristale Swarovski. „După o despărțire, 
un prieten mi-a ornat cu cristale 
«doamna cea prețioasă». Mă simțeam 
cumplit, am trecut printr-o despărțire

Dennis Hopper, cunoscut din cele
brul film "Easy Rider", a făcut public, 
în toamna anului trecut, faptul că suferă 
de cancer la prostată și că se luptă cu 
această boală de nouă ani. Actorul a* 
mai declarat presei că a început un 
tratament experimental la University of 
Southern California. "E ceva 
promițător. Totul este bine", a declarat 
actorul la acel moment. însă presa 
internațională informa săp.ămânile tre
cute că actorul este pe moarte, cancerul 
său extinzând'!-se în organism.

Dennis Hopper a fost regizor și 
protagonist, alături de Jack Nicholson, 
al peliculei "Easy Rider", un road
movie care a influențat cinematografia 
la Hollywood. Hopper a fost nominal
izat la premiile Oscar grație prestației 
sale din filmul "Antrenorii/ Hoosiers" 
(1986) și a jucat, în același an, în "Cat

alături de învingătorul concursului, 
"Big Dan" Graff. "A fost o seară 
amuzantă. Am mâncat 14 aripioare de 
pui în trei minute. Elijah a fost un ca
marad desăvârșit și este un tip cu 
adevărat simpatic. Voi regreta probabil 
că vă spun acest lucru, însă el are cei 
mai mari ochi albaștri pe care i-am 
văzut vreodată la un bărbat", a declarat 
câștigătorul acestui concurs inedit.

Elijah Wood, care a mărturisit în 
trecut că urăște tehnologia modernă, a 
recunoscut recent că s-a folosit de un 
iPod pentru a învăța cum să lucreze ca 
DJ într-un bar. "Am avut un iPod încă 
de la început și cu ajutorul lui am 
învățat cum să devin DJ la diverse pe
treceri sau în cluburi. Bineînțeles că îmi 
plac unele gadgeturi, însă consider că 
fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui 

oribilă. Era de genul: «Of, este cumplit 
și am nevoie de ceva care să mă facă să 
mă simt mai bine». A fost un lucru pe 
care nu l-am mai încercat înainte după 
o despărțire, așa că am făcut un test. 
Este grozav. Este drăguț și chiar m-a 
ajutat. Arată ca un micuț glob de 
discotecă acolo jos. Chiar este grozav”, 
a declarat starul din „Mesaje de din
colo”.

ifeaua albastră/ Blue Velvet", devenit 
ulterior un film cult, regizat de David 
Lynch. Cel mai recent proiect al lui 
Hopper este o adaptare pentru televiz
iune a filmului "Crash - Povești din 
L.A.", recompensat în 2006 cu un pre
miu Oscar.

și în locul potrivit. Oamenii vorbesc de
spre ele fără încetare în restaurante și în 
sălile de cinematograf. Cred că acest 
lucru este complet nepotrivit", a 
mărturisit actorul american.

Elijah Wood a devenit celebru cu 
rolul hobbit-ului F roti o Baggins din 
trilogia "Stăpânul inelelor". El a termi
nat recent filmările pentru drama 
independentă "The Romantics", în care 
joacă alături de Katie Holmes, Anna 
Paquin și Adam Brody, și a asigurat 
vocea naratorului din filmul de 
animație SF "9", lansat anul acesta. 
Totodată, el va asigura din nou vocea 
lui Mumble, pinguinul care nu poate să 
cânte, dar care dansează excepțional, în 
continuarea filmului de animație 
"Happy Feet - Mumble cel mai tare 
dansator".

Iar vedeta are grijă să se updateze
- constant. „Astăzi este un roz fierbinte,, 
așa că e bine. Nu am plângeri în 
legătură cu asta”. Să sperăm că fru
moasa actriță nu se va despărți și de 
noul ei iubit, Jamie Kennedy. Nu de 
alta, dar ne e teamă la ce se va gândi 
data viitoare.

Bărbații preferă mirosul 
corporal natural al femeii
Mirosul corporal natural al 
unei femei.este mai atractiv 

pentru sexul opus decâtpar- 
fumurile artificiale, semnali

zând momentul când este 
fertilă și generând ca răs

puns o creștere a nivelului de 
testosteron la partener.

Cercetătorii americani de la 
Universitatea din Florida au de
scoperit că mirosul corporal natural 
al unei femei este cea mai puternică 
armă de seducție, comparativ cu pro

dusele artificiale. Pentru prima dată, 
oamenii de știință au putut valida fap
tul că nivelul de testosteron al unui 
bărbat crește ca reacție la mirosul 
corporal natural al unei femei, în pe
rioada în care aceasta este mai fertilă.

Studiul a testat această ipoteză, 

Claudia Schiffer 
va avea al treilea copil

Top modelul Claudia Schiffer, în vârstă de 39 de ani, și soțul său, regi
zorul și producătorul Matthew Vaughn, așteaptă cel de-al treilea copil al lor. 
Claudia Schiffer este însărcinată în cinci luni și va naște copilul în mai.

Schiffer și Vaughn mai au doi copii, Caspar, în vârstă de șase ani, și . 
Clementine, în vârstă de cinci ani. Top-modelul s-a căsătorit cu Vaughn, în 
vârstă de 38 de ani, în mai 2002, iar cei doi locuiesc la Londra.

Starul german este unul dintre cele mai de succes top modele din lume 
și a apărut pe copertele a peste 500 de reviste.,.Forbes” estimează că ea are o 
avere de 55 de milioane de dolari. Schiffer are în prezent contracte foarte avan
tajoase cu L'Oreal, cu firma de ceasuri Ebel și a fost imaginea Chanel.

Vaughn a devenit cunoscut ca producător al filmului "Jocuri, poturi și 
focuri de armă/ Lock, Stock and Two Smoking Barrels", al prietenului său 
foarte apropiat regizorul Guy Ritchie. Și-a făcut debutul ca regizor în 2004, 
cu "Prins la înghesuială/ Layer Cake", în care a jucat Sienna Miller, și apoi a 
regizat "Pulbere de stele/ Stardust" (2007).

generată de- comportamentul de îm
perechere al animalelor, dar care nu 
fusese validată în cazul oamenilor. La 
cercetare au participat ca voluntari 68 
de bărbați, cu vârste între 18 și 23 de 
ani, cărora li s-a cerut să compare 
mirosul unor tricouri purtate de o fe
meie cu unele care erau noi. în timpul 
experimentului au . fost colectate 
mostre de salivă de la subiecți, 
înaintp și după ce aceștia au mirosit 
tricourile, pentru a analiza nivelul de 
testosteron. Bărbaților li .s-a cerut să 
evalueze mirosurile în funcție de 
atractivitate.

Mirosul hainelor purtate de fe
meile aflate la ovulație a fost consid

erat cel mai plăcut. 
"Nivelul de testosteron 
reacționează la mirosul 
natural transmis de o fe
meie fertilă", au spus au
torii acestui studiu. "în 
plus, un nivel ridicat al 
testosteronului este aso
ciat cu competitivitatea, 
dominanța, asumarea de 
riscuri, tipuri de compor
tament valorizate de o fe
meie", au spus aceștia.

Cercetări anterioare au arătat că 
medicamentele contraceptive 
limitează simțul olfactiv ai unei femei 
și abilitatea de a selecta inconștient 
un partener pe baza atracției fizice.
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Vedete ...

Integrante
i=î> Rebus

Dicționar: Apași, Țuc, Rec, Inar, Rune, IAS, Pst.

Sau? (...)
O căsătone Duna este aceea dintre A folosiStâncă

o nevastă oarbă

(Michel de Montaigne)

Stimat

Frecvent

în stare

Conso
lidat

Vorbe 
de duh

Pierdută 
fără urmă

Ofen
sivă

a o a

Figură 
de stil

Desis 
greu de 
pătruns

Cap de 
erou!

Iviți ful
gerător

Dicționar: inarj, Aret, Iaci, Ițari.

Folosit

Dimie

Avantaj

Anei!

Din nou

A aerisi

Zece la 
engleză

100 de
kg. (pl.)

Câine de 
vână
toare

Pană de 
lemn

(Continuați textul folosind 
soluția marcată de raster)

Moară
Tabără 

de rromi
Mijloace 
de pro
pulsie
Carie!

Aliată!
Măsura 
lui Cuza

Ușor 
țicnit

Rezultat 
din 

muncă 
Late!

Bârfită
Cale de 
acces

dragoste
Acela

Stare de 
confuzie

Aînvi- 
novățl 

Pantaloni 
rustici

Excla-

Goluri 
în pre
gătire

Fire 
textile 
Bot de 
porc

Pronume 
personal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3 z *
4

5 z
6 E z
7

8

9

10 A
Introduceți in grila de mal sus următoarele cuvinte:
• ACARI, AMAN, ANIMAȚI, ATACA, 

ATARE, ATÂT, AȚĂ, AȚAȚATE, BA, 
CITATE, CM, CRUȚAT, DISPECERAT, 
DISTILABIL, ERA, ETATE, IȚĂ, IVI, 
ÎNTĂRITĂ, ÎNTEȚITĂ, LIMITATIVĂ, 

LIȚATE, PALĂ, PL, PRIVAT, RA, 
STATUT, STENIC, STILATĂ, STIMA”Â, 

TELECINEMA, TEMĂ.
Petru ARDELEAN - ARAD

4

3 ii d ok li
5 2 7 9 1 8 6

6 8 2 5
7 1 8 6 4 2 3
6 7 9 5 1

9 3 7 4
3 5 1 2 - 9
9 3 8 7 2

2 9 6 1 5
1 6 5 3 8 4

Viorel Naghi - Vladimirescu
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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.

Vând apartament 3 camere, Deva, bd.Dccebal, Lido (Pizzeria Santa 
Lucia), 2 băi et.2, centrală termică, terasă, parchet stejar, ocupabil ime
diat. Preț 49 000 euro, negociabil. Tel: 0754.784.199.

Vând apartament 3 camere, parter (cu pivniță), suprafață de 70 mp, ame
najat, bine întreținut, tot confortul, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, 
aproape de centrul Devei (posibil și garaj dublu, separat). Preț 35.000 
euro. Tel. 0743.011.772.

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

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

Vând garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 euro, negociabil, 
sau dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 
83C «13.
- j Jl-------------------------------------------------------------- -----------------------
Vând urgent două case în aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, la 
drumul principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 euro. Tel. 0744.549 312; 
0254.217.553.

1 apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în tota- 
localitatea Simeria. Preț 80.000 lei. Informații Ia.Aleea Ncptun, 

bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

■îneMneri 

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 per
fectă. Informații la: 0254. 222.348, 0720.867.861.

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, Teodolitc, microscoape, lunete, ni
vele și busole^jel. 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 
dc fabrică 17.50 Ici, 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 latei. 0254.228.748.

Evaluator riscuri securitatea și sănătatea muncii, inspector protecția muncii, 
cadru tehnic PSI, execut toate activitățile pe linia legilor 319 și 307/2006 
(evaluări, fișe, documentații, instructaje). Tel. 0720.880.751; 0254.260.909.

Vând bicicletă pentru femei, tip Pegas, în stare bună. Preț: 150 RON, și role 
pentru adolescenți nr. 39. Preț: negociabil. Tel: 0753.200.853.

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

S.C.Consulting Anka S.R.L. vă oferă servicii dc : consultanță financiară și 
comercială; înființări societăți comerciale 1.1, l.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

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

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet, 
salariu atraQtiv

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

0254.234.448.

Societate de construcții 
angajează 

tehnician sau inginer cu experiență 
jjentru 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.

Primesc în chirie eleve, fete, femei, zonă liniștită (la casă). Preț 250 ron. 
Tel. 0743.011.772.

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
tru elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

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

Vând patefon, anii 1930-1940, în stare 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.

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

| Servicii profesionale de
K
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I
I
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Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
airbag, radio/cd, servodirecție, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
euro, negociabil. Telefon: 0723.893.599 între orele 11:00 și 20:00. 
Ofer și rog seriozitate.

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

Vând Renault Meganc, 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.

e tc 
c s.•» 
I

- curățenie de întreținere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial
- curățenie după construcții.amenajări.renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete.tapîțerii.covoare
- spălat suprafețe vitrate
- cufățat pereți.fațade.îndepărtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale
- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
și materiale consumabile

SC CRIOTI COMPANY SRL
TEL-FAX:O254.231 552 
MOB1L0729.991 038 

crioti_ deva@yahoo.com
www.crioti.com

C

i
i
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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.

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

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

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanti

Informații la telefon:
0766.242.707

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)
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GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

12 luni - 108 lei
Bonus: ____ ____ t

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

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 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 beneficiarului). Ziarul apare de luni până vi
neri.

Relații suplimentare la telefon: 
Tel. 0771.677.031, 0730.549.659.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.1

Vă oferim;
• PERSONAL

CALIFICAT

• SOLUȚII
SPECIFICE

• CALITATE

Deva, Calea Zarandnhii I50^(DN7)
(Ieșirea spre Simeria, lângă

: SPĂLĂTORIE AUTO
Facem contracte 
pentru firme cu

REDUCERI
DE 2(Ri

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

Clicnlii fideli primesc, 

pc bază dc bon, 

IA 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

I ‘meram de funcționare: 

Zflafc 07.30-20.30 
Duminica: IB.0IM5.0II

• Prestăm servici curățeni' 
' persoane fizice 
‘ person® jurltlce

Telefon: 0761 - 973.940

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

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 la intrarea în Piața Agroalimen- 
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.

t

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

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


„Aveam la mine actele care dovedeau că am plătit Ambulanța I 
cu trei zile înainte de disputarea meciului.” I

 Marian Muntean /
Sport

Luni, 18 ianuarie 2010

1

?■

Caz de targă la Cetațe Deva

Meciul cu Romanul nu s-a jucat 
din cauza lipsei Ambulanței

Astăzi expiră „embargoul” transferabililor

Stratagema încercatărde Ce- 
tate Deva, care și-a progra

mat meciul de pe teren 
propriu la Sânnicolau Mare, 

a fost un fiasco total.

Echipa deveană a căzut în ridi
col, după ce arbitrii nu au permis în
ceperea jocului pentru că la sală nu a 
fost asigurată o Ambulanță, așa cum 
cere regulamentul. Numai în România 
s-ar putea întâmpla așa ceva: la un 
meci de Ligă Națională, o echipă să 
piardă jocul la masa verde din cauza 
lipsei unei ambulanțe.

De ce
la Sânnicolau?

Pentru a avea un avantaj asupra 
lui HCM Roman, patronul formației 
hunedorene, Marian Muntean, a decis 
ca jocul cu echipa moldavă să se joace 
la Sânnicolati Mare, la peste 200 de 
kilometri de Deva. Existau variante 
mult mai convenabile din punct de 
vedere al infrastructurii și al distanței: 
Sibiu, Timișoara, Reșița, Arad sau, 
cea mai apropiată, Sebeș. Aproxima
tiv 600 de spectatori au venit, sâmbătă 
seara, la jocul dintre Cetate Deva și 
HCM Roman. Cum au venit, așa au și 
plecat. Că de văzut handbal, nu au 
apucat să vadă. La ora 18.10 minute, 
arbitrii Pavel și State au fluierat fi
nalul jocului, după ce au constatat că 
la Sala Sporturilor din Sânnicolau 
Mare nu a venit nicio Ambulanță. 
Cum regulamentul impune așa ceva, 
cei doi fluierași nu au făcut altceva 
decât să aplice litera legii. Iar Cetate 
are mari șanse, în calitate de club or
ganizator al meciului, să piardă jocul 
la masa verde, cu scorul de 10-0.

Varianta lui 
Marian Muntean

Devenii 
au în schimb 
varianta lor și 
spun că arbi
trii au venit 
„cu temă” la 
acest joc să o 
îngroape pe 
Cetate. 
„Aveam la 
mine actele 
care dove

deau că am plătit Ambulanța cu trei 
zile înainte de disputarea meciului. La 
ora 18.10 minute cei doi arbitri au 
fluierat finalul jocului, la 18.12 
minute Bădulescu și cu echipa lui au 
plecat urgent din sală, ca nu cumva să 
ajungă Ambulanța și cei doi arbitrii să 
se răzgândească și meciul să se joace. 
La 18.18 minute a venit și 
Ambulanța”, a precizat Marian 
Muntean.

Unica șansă a lui Cetate Deva 
este ca FRH să accepte rejucarea 
meciului, din moment ce echipa 
hunedoreană poate dovedi că a luat 
toate măsurile cerute de regulament 
pentru buna desfășurare a meciului cu 
HCM Roman, iar întârzierea 
Ambulanței reprezintă un caz de forță 
majoră.

Dincolo de toată pățania de 
sâmbătă rămâne întrebarea: de ce nu 
s-a ales o altă locație pentru dis
putarea unui joc atât de important. La 
Arad, Sibiu sau Timișoara o 
Ambulanță ar fi fost prezentă la sală 
în mai puțin de zece minute, iar Cetate 
ar fi avut măcar șansă să dispute par
tida. Păcat de munca de săptămâni în
tregi a jucătoarelor și a antrenorilor.

Rezultate din liga Națională feminină - Etapa a X-a
HCM Buzău - Tomis Constanța 26-33
Rulmentul Brașov - Oțelul Galați 29-35
Dunărea Brăila - Universitatea Reșița 32-25 •
Știința Bacău - HCM Baia Mare 27-30
Jolidon Cluj - Rapid 44 - 27
Oltchim Rm. Vâlcea - HC Zalău 34 - 26

A trecut fix o săptămână de 
când Mureșul Deva s-a reunit 
pentru pregătirile de dinaintea 
returului Și tot atât a trecut de 
când celor șapte fotbaliști puși 
pe lista de transferuri li s-a in

terzis să se antreneze cu 
echipa. Interdicția expiră as- 

- tăzi.

Vasile Rahoveanu, Janos și Elod 
Vajda, Adrian Pribac, Adrian Dosan, 
Râul Lintaru și Filip Stoica au primit 
din partea conducerii Mureșului încă o 
săptămână pentru a-și găsi echipe la 
care să se transfere, toți fiind legați prin 
contract cu Mureșul Deva. Unii dintre

ei spun că și-au găsit formații la care să 
evolueze, însă conducerea clubului și 
antrenorul Gheorghe Barbu nu au fost 
de acord cu modul în care echipele re
spective înțeleg să negocieze pentru 
transferul fotbaliștilor deveni. Dacă cei 
șapte nu își găsesc echipă în săptămâna 
ce tocmai s-a încheiat, atunci vor reveni 
în lotul Mureșului. Termenul a trecut, 
iar pe adresa clubului hunedorean nu 
știm să fi curs de la fax râuri de hârtie 
cu oferte care de care mai tentante, să 
fi venit la club conducătorii altor 
formații să negocieze. Vasile Ra
hoveanu a anunțat că se retrage din ac
tivitatea fotbalistică, însă din 
decembrie, când a făcut anunțul și până 
la jumătatea lui ianuarie a avut suficient 
timp să se răzgândească.

Andone a semnat cu bulgarii
Săptămâna trecută loan Andone’s-a aflat la Hunedoara, 

unde s-a reîntâlnit cu foștii colegi de la Corvinul. Sâmbătă, 
tehnicianul hunedorean a semnat un contract cu bulgarii de 
la ȚSKA Sofia.

Telenovela curtării lui loan Andone de către conducerea 
lui Dinamo București s-a terminat. Sătul de indecizia lui 
Borcea, Badea sau Turcu, „Fălcosul” a demarat negocierile 
cu bulgarii de la ȚSKA Sofia și în câteva zile cele două părți 
au ajuns la un acord. Ieri după-amiază Andone a semnat un 
contract cu gruparea din Sofia, valabil un an și jumătate, iar 
obiectivul este câștigarea titlului. Situație în care angajamen
tul va fi reînnoit automat. Pe lista celor de la ȚSKA s-au mai 

I IM'

aflat Gheorghe Hagi, care a cerut mult prea mult - 800.000 
de euro pe sezon, și Victor Pițurcă.

Slovenia a făcut scor
Slovenia - România

5-1
Naționala de futsal a României a cedat la 

scor al doilea joc amical disputat la Tolmin, 
contra naționalei similare a Sloveniei. i

Dacă în primul test cele două reprezentative au ter
minat la egalitate. 4-4, în jocul al doilea elevii lui Sito 
Rivera au fost simplii parteneri de întrecere. Probabil 
cu gândul mai mult la situația contractuală de la echipa 
de club, jucătorii deveni nu au mai pus osul la fel de 
mult ca în primul joc amical. 5 - 1 a fost scorul final în 
favoarea gazdelor, unicul punct al echipei noastre fiind 
reușit de Csoma Alpar. ,

Duel mineresc
Minerul Lupeni a disputat primul joc amical din 2010. 

Parteneri de întrecere pentru elevii lui Petre Gigiu au'. x 
„minerii” din Motru, care au și încins cu scorul de 4 - 1. 
Petre Gigiu a fost cel care a comandat acest amical, pentru 
a-i vedea la lucru pe fotbaliștii care se află în probe la 
formația din Valea Jiului. Pe durata primei reprize a m 
ului cu_ formația din Motru, Gigiu a aliniat o gami, a 
completă cu fotbaliști care au venit pentru a-și încerca 
norocul la Lupeni. Abia în actul secund al întâlnirii și-au 
făcut apariția pe gazon fotbaliștii care mai sunt încă 
legitimați la Minerul. La echipă a revenit și nigerianul 
Omoduemuke, care a și evoluat în amicalul cu Minerul 
Motru.
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