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Marian Muntean vrea 
să îl „supere” pe Tadic:

Ămici în viața de zi cu zi, rivali în sport. Așa pot fi 
caracterizați Marian Muntean, patronul lui Cetate Deva, 
respectiv Ghcorghe Sadici, antrenorul lui tji'‘Zalău. 
Echipele celor doi se vor afla, sâmbătă. din nou față în 
față.
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Societatea civilă intră, 
din nou, în politică 
prin Forța CjvieaU
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Inculpații din dosarul „Fierarii” 
rămân în arest

g: Din cuprins

151 de ani de la “Unirea
.Principatelor

O “Pirații din Caraibe IV 
va fi filmat în Hawai

Hunedoreanul care 
a scăpat lin cutremur 
va fi repatriat P“!4- •* ►.

g Cu ochii pe ei!
Din categoria mitocăniilor 
pe care le-am votat

— - ■ ►-

Editorial
de Volodia Macovei

Cu gloata 
pe arcuș!

Nu pot să trec peste subiectul „inter
conectării războinice parapsihologice” din 
politica românească. Și nu pot pentru că 
deja mă simt eu însumi, cumva, victimă, 
fiind bombardat constant, la radio, la TV, în 
taxi, în maxi-taxi, în tren, de același subiect 

al atacurilor „politico-energetice”, subiect 
crescut precum pita pe vatră, dar din aluat 
de creier probabil odihnit de nevastă de po
litician aflată la prima debarcare din coco- 
tierul vieții casnice.

Dacă subiectul în sine îngrozește, se
riozitatea debilă cu care analiști, jurnaliști, 
politicieni, șefi de partid îl amplifică, exem
plifică și raționalizează în fiecare zi îmi in
spiră sentimente pe care le vor fi încercat 
toți cei care au considerat de-a lungul vre
mii, în diverse situații, că cel mai acceptabil 
dușman e un dușman mort, iar arma a fost 
inventată pentru a fi folosită.

Evident, nu m-a mirat nicio secundă 
declarația senin-țățească a nevestei perdan- 
tului politic Geoană. E și ea, acolo, ființă 
vie, cu serialele preferate, cu cucoanele pre

ferate de la coafor, cu similarele altor poli
ticieni probabil la fel de încremeniți în pro
iect... La urma urmei, e prima oară când 
iese la rampă mai serios și cel mai probabil 
chiar s-â luat pe «ine însăși in serios și a cre
zut că îi face un bine plângăciosului Mir- 
ciulică, mai ales că nu-1 mai iubește nimeni 
în ultima vreme. Dacă ne gândim bine, 
luând în considerare nivelul și tehnica dis
cursului, avem de a faie tot cu un „război
nic al luminii”, de sex feminin și, de data 
aceasta, un războinic dedicat exclusiv lumi
nii violete din priviri țeapăn de fixe (sic!).

Așadar nu doamna și perfecta ei 
arunca în gol m-au mirat, ci gloata de 
domni și oarece doamne scârțâind bezmetic 
și afon peste arcușul ei așa de întins, atât de . 
întins!...
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Biftec
cu ciuperci

IA

1
Ingrediente:
500 g mușchi de vită, sare, 

piper măcinat, 1 lingură făină, 
1 ceașcă ulei, 1 ceașcă smân
tână, 250 g ciuperci, 1 pahar vin 
alb, verdeață tocată.

Mod de preparare:
Mușchiul se taie în felii po

trivit de groase, care se trec prin 
făină și se prăjesc în ulei încins. 
Se scot pe o farfurie. în uleiul 
rămas, se pun ciupercile cură
țate, tăiate felii subțiri. Se aco
peră cratița și se lasă să scadă 
15 min. Se adaugă vinul, sarea 
și piperul măcinat, apoi smân
tână. Sosul se scade pe foc îm
preună cu verdeața tocată 10 
min. Se pun biftecurile peste 
sos, apoi se țin la cuptor 15 
min., după care se servesc fier
binți.

Meteo
ziua/noaptea, min. - max.

Deva: ■ 7/ - 6, -3/0
Petroșani: -12/-10, - 7/ - 3 
Hunedoara: - 8/- 7, - 4/0 

Hațeg: - 9/- 7, - 5/-1
Brad: - 7/- 6, -4/0

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 7 Orăștie - Spini

► DN 7 Izvorul Rece - Halta 
Geoagiu

► DN 7 Spini - Simeria Veche -
Simeria

>DN 7 Mintia-Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

►DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Buijuc

► DN 7 Burjuc - Zam

► Vulcan pe DN 66 și B-dul
Mihai Viteazu

•^Sfântul Zilei
-X

Sfântul Anastasie Persul
Măritul mucenic 

Anastasie era de fel din 
Persia și a trăit pe timpul 
lui Chosroe, împăratul 
perșilor și al lui Heraclie, 
împăratul romanilor, care 
a împărățit vitejește și 
creștinește între anii 610 
și 641.

Anastasie , se năs
cuse în ținutul Razih, în 
satul Nuni. La început se 
numea Magundat, fiind 
fiul vrăjitorului Vav, de la 
care a învățat meșteșugul 
vrăjitoriei, mai înainte de 
a intra în ceata ostășească 
a. tiranilor. Perșii, 
prădând Ierusalimul, au 
luat mulți robi, precum și 
cinstitul lemn al făcă
toarei de viață Cruci, pe 
care Domnul nostru Iisus 
Hristos a suferit pă
timirea în trup. Pentru 
minunile făcute de sfânta 
Cruce în Persia, se dus
ese vestea că Dumnezeul

iA

creștinilor a venit acolo. 
Iar Magundat fiind biruit 
de dorul lui Dumnezeu, 
încerca cu multă osârdie 
să afle ’ce este cu Sfânta 
Cruce. Și aflând de la im 
creștin toată iconomia 
dumnezeiască a Crucii, a 
crezut în Hristos și a dorit 
să se facă următor patim
ilor Lui. S-a dus apoi la 
Calcedon de unde aflând 
de înfrângerea perșilor de 
către Heraclie împăratul, 
a plecat la Ierapole, unde 
găzduind la un argintar, 
lucră împreună cu el 
meșteșugul argintăriei. 
De aici 
Ierusalim 
botezat,
Anastasie. După aceea a 
intrat în mănăstirea sfân
tului Sava, unde a luat 
schima monahilor. înain
tând pe calea cea bună a 
virtuților, citea Sfintele 
Cărți, învăța pe de rost

Pentru
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HOROSCOP

Este o zi foarte bună din punct 
de vedere material. Ești încrezător, în- VsF 
drăzneț și știi să profiți de toate ocazi- } 
ile apărute. Nu în ultimul rând ești destul de 
prudent, așa că eviți riscurile inutile.

Profită de această zi calmă pen- 
tru a-ți reorganiza bugetul. Ar fi bine nfflKv 
să faci și unele economii. In dragoste 
ești tentat să cedezi unei persoane care 
nu ți se potrivește. Fii realist, altfel vei avea 
multe dureri de cap și regrete eterne.

s-a dus la 
unde s-a 

fiind numit

Psaltirea și dorea 
cu ardoare să-și 
sfârșească viața 
prin suferințe 
mucenicești și 
prin sânge. Zu
grăvelile de pe 
pereții bisericilor 
cu chipurile 
sfinților și viețile 
lor scrise în cărți 
îi aprindeau dorul 
să le urmeze 
pilda vieții,
aceasta a avut și un vis, 
în care *i s-a arătat un 
pahar de aur plin de vin 
pe care l-a băut, socotind 
că acesta era semnul că 
dorința lui de a mărturisi 
pe Hristos se va împlini^ 
De aceea, după ce s-a îm
părtășit cu dum- 
nezeieștile Taine, a ieșit 
din mănăstire și s-a dus 
în Cezareea Palestinei, 
unde întâlnindu-se cu 
niște vrăjitori și batjo-

corind faptele lor, a fost 
prins de ei și dus la 
Marzavanas, stăpânul lor. 
Acesta l-a pus să care 
pietre, iar mulți îl batjo
coreau, smulgându-i 
barba și bătându-1 foarte 
rău. Mărturisind pe Hris- 
tos înaintea lui Chosroe, 
împăratul perșilor, și 
neprimind să se întoarcă 
la legea lor persană a fost 
multă vreme chinuit și în 
cele din urmă i s-a tăiat 
capul.

La serviciu te confrunți cu unele 
schimbări. Apar colegi noi, se schimbă 
unele structuri, evenimente care te 
forțează să te adaptezi împrejurărilor.
Atâta timp cât arăți bunăvoință și ești motivat, 
totul \*a decurge bine.

Te încăpățânezi să-ți pui 
partenerul pe un piedestal, în ciuda 
avertismentelor celor apropiați. Dacă 
ești un pic realist reușești să eviți decepțiile. 
Este cazul să te arați un pic mai înțelegi cu 
colegii de serviciu.

Ai putea lua unele decizii cu 
privire la gestionarea banilor. Cariera 
ta ia o nouă turnură, cu condiția să«ți 
îndeplinești responsabilitățile. Este
bine să iei inițiativă, eventual să-ți cauți un nou 
loc de muncă.

22 ianuarie
de-a lungul timpului

1506: Este întemeiată oficial Garda Elvețiană a Vat
icanului

1862: Șe formează primul guvern unitar al 
României, condus de Barbu Catargiu

1901: Eduard al VII-Iea devine rege al Angliei după 
ce mama sa, regina Victoria, moare

1917 - Primul război mondial: Președintele american 
Woodrow Wilson cere o "pace fără victorie" în Europa

1939: Pentru prima oară, în cadrul Universității Co
lumbia, a fost divizat un atom de uraniu

1941: Al Doilea Război Mondial: Marea Britanie a 
capturat orașul libanez Tobruk de la forțele naziste

1983: Bjom Borg se retrage din tenis după ce câștigă 
|o;- cinci ori consecutiv Wimbledon-ul

1995: Israelul marchează împlinirea a 50 de ani de 
Ia eliberarea lagărului de concentrare de la Auschwitz- 
Jhrkenau, Polonia

*■

Bancurile zilei
© © ©

într-un laborator, docto
rul îi cere asistentului:

- Dă-mi sticla cu diace- 
tilamidonapidol!

- E goală, domnule doc
tor.

- La naiba! Iar mi-au 
băut coniacul!

© © ©

Doctore, ce-ai zis 
că am? Balanță, Rac, Ge
meni...

- Nu, nu... cancer.
© © ©

Domnule doctor, 
cred că eu vorbesc în somn.

- Ce vă face să credeți

S-au născut:
1440: Ivan al ÎH-lea al Rusiei (d. 1505)
1869 Grigori Rasputin, călugăr rus (d. 1916)
1885: Gheorghe Demetrescu, astronom și seismolog 

român (d. 1969)
1907: Valeria Sadoveanu-, scriitoare (d. 1985)
1936: George Motoi, actor român de teatru și film, 

regizor de teatru
1936: Mihai Negulescu, poet român
1966: Ecaterina Szabo, gimnastă româncă

Comemorări
1592: Elisabeta de Austria, soția regelui Carol al IX- 

lea al Franței (n. 1554)
1901: Regina Victoria a Marii Britanii și Irlandei 

(1837-1901) și împărăteasă a Indiilor (1876-1901) (n. 
1819)

1922: Papa Benedict al XV-lea(Giacomo della 
Chiesa). recunoscut ca un papă al dreptății, prin eforturile 
susținute pentru menținerea păcii (n. 1854)

1973: Lyndon B. Johnson, al 36-lea președinte al 
SUA (1963-1969) (n. 1908)

2007: Abbe Pierre: preot catolic francez, om al rezis
tenței contra nazismului, deputat, fondatorul Societății 
Emaus

Pentru unii nativi există un risc 
inflamator la nivelul ochilor. In rest ai 
o bună rezistență fizică. Pe plan pro
fesional apar unele conflicte. Ca să le 
rezolvi ai nevoie de toată autoritatea ta.

Lucrurile încep să se așeze în re
lația cu partenerul de viață. Este bine 
totuși să rămâi prudent, altfel noi ten
siuni vor apărea. Pentru că ai o viața
activă și responsabilități profesionale mari, ar 
fi util să găsești o metoda de a scapă de

crurile să se desfășoare după cum îți g .ști 
trebuie să dai dovadă de luciditate.

Libidoul tău este mai scăzut ca 
de obicei. Nu-ți fa griji, este doar un 
moment pasager. La serviciu îți man- 
ifești ambiția profesională. Ca lu

Facturile pe care le-ai primit 
trebuie plătite în cel mai scurt timp. 
Este cazul să nu le mai neglijezi dacă 
vrei să eviți probleme serioase. Ești
plin de energie și reușești să o insufli și celor 
din jur.

îți regăsești tonusul după o pe
rioadă mai puțin bună pe planul 
sănătății. Acest lucru îți permite să te 
ocupi de proiectele tale. Acasă armo
nia depinde în mare parte de atitudinea ta.

asta?
- Păi în fiecare dimi

neață mă scol răgușit!
© © ©

Doctorii sunt de trei fe
luri:

- interniști: știu multe, 
dar te ajută prea puțin;

- chirurgi: știu puțin, dar 
fac foarte mult;

- igieniști: nu știu nimic, 
dar nu-i lasă nici pe alții să 
lucreze.

© © ©
Dom’ doctor, am o 

problemă: nu prea mă bagă 
lumea în seamă...

- Următorul!
© © ©

Nativii se văd obligați să suporte 
o atmosferă tensionată la locul de 
muncă. Există unele lucruri care inter
vin și te fac să cheltuiești mai mult. în 
viața sentimentală apar unele evenimenteplă-
cute.

Limitează cheltuielile la strictul 
necesar. Se poate să apară unele taxe 
neprevăzute, însă bani în plus nu-ți 
intră în cont. Pe plan profesional ai 
parte de multe satisfacții.
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Inițial Emanuel Petruț anunțase Ambasada României de la Caracas 
(Venezuela) că dorește să rămână în Haiti încă o lună până la expirarea 
contractului său de muncă, ulterior, speriat poate și de replicile 
puternicului cutremur prin care a trecut s-a răzgândit și a solicitat 
sprijin pentru repatriere.

Inculpați! din dosarul 
rămân în arest

„Fierarii”

Ieri, a fost judecat la Tribuna
lul din Deva recursul la mă

sura prelungirii arestării celor 
23 de hunedoreni, acuzați de 
comiterea a peste 15 infrac
țiuni de furt de cupru din in

cinta fostului combinat 
siderurgic din Hunedoara.

Prezenți pe holurile tribunalu
lui, rudele celor acuzați au 

protestat împotriva prelungirii 
arestului pentru încă 30 de 
zile, susținând că măsurile 

luate de polițiști sunt abuzive. 
După un timp îndelungat de 

interceptări telefonice, la sfâr
șitul lunii decembrie a anului 

trecut, anchetatorii au mai sta
bilit că suspecții au comis fur

turile cu complicitatea a 10 
agenți ai societăților care asi

gură paza combinatului

Magistrații hunedoreni au hotărât 
ieri, ca inculpații să rămână în arest 
pentru încă 30 de zile. „Măsura prelun
girii arestului preventiv s-a luat pentru 
că nu s-a terminat transcrierea intercep
tărilor. Probele existente în momentul 
de față nu sunt definitive”, a declarat 
Diana Nemet, avocatul unuia dintre 
acuzați. Pe holurile tribunalului au fost 
prezenți părinții, soțiile și copiii celor 
care au fost puși sub acuzare pentru că 
ar fi furat și vândut fier vechi în valoare 
de 300.000 de lei.

„Este interes de sus. 
Cineva trebuie 
să plătească”

Olimpia Dicu, 
mama lui Marius 
Dicu, unul dintre 

. agenții acuzați de 
furt, afirmă că prej
udiciul care este pus 
în sarcina fiului său 
reprezintă doar o 
cale pentru a se jus
tifica furturile din 
anii anteriori. Mar
ius Dicu este unul 
dintre agenții de 
pază ai combinatu
lui de la Hunedoara. 

„în cârca copilului meu se pune un 
prejudiciu de două miliarde de lei. 
Dacă el a furat acești bani unde sunt? 
în casa nu avem nici un lucru de val
oare, avem doar rate la bănci. Nu 
avem mașină, nu avem nici măcar un 
calculator. Este interes de sus, cineva 
trebuie să plătească pentru toate fur
turile care s-au comis în combinat din 
1989 încoace. în luna septembrie, de 
când sunt acuzați că ar fi furat cuprul, 
nici măcar nu a fost la serviciu.
Justiția este conștientă de abuzul care 
se face. La percheziție nu au găsit nimic 
care să îl incrimineze. Rechinii sunt 
afară, peștișorii înăuntru. într-o inter
ceptare telefonică un alt coleg îi spune 
fiului meu să nu se ducă acolo pentru 
că sunt trei fierari. Păi cu ce să se ducă 
el ca paznic la hoți, cu mâinile goale? 
Nu aveau nici măcar un baston, sau un 
spray lacrimogen. Paznicilor nu le sunt 
asigurate dotările necesare”, a precizat 
Olimpia Dicu.

„Evaluarea 
prejudiciului 
s-a făcut eronat”

O altă persoană prezentă pe holul 
Tribunalului Deva a fost și Stelian Di
jmărescu, fost angajat al Mittal Steel în 
calitate de șef de serviciu, pensionar în 
momentul de față. „Eu nu am pe nimeni 
judecat aici. Am venit la oameni să văd 
ce se întâmplă. Pot să vă spun însă că 
există procese-verbale de recuperare a

prejudiciului, care nu sunt făcute pub
lice, nu sunt prezentate ca probe. Sunt 
laminoare care au funcționat din 1962 
și care ar trebui trecute în documente ca 
și utilaje casabile, ori ele sunt trecute ca 
fiind noi. De asta apare un asemenea 
prejudiciu. Cablurile care nu mai erau 

în luna decembrie, cu trei zile înainte de Crăciun, 
peste 80 de polițiști din cadrul Serviciilor de Investigații 
Criminale ai Serviciului Jde Intervenție Rapidă și ai 
structurilor judiciare au descins în casele celor care sunt 
încarcerați astăzi. Atunci polițiștii au emis 21 de man

date preventive, efectuând 23 de percheziții domiciliare simultane, la 
locuințele unor hunedoreni suspectați,de  furt și complicitate la furt de 
materiale neferoase. La domiciliul celor acuzați, polițiștii au găsit in
strumente folosite la furtul unor componente din cupru de la utilajele 
societății și 2.000 de pachete de țigări netimbrate.

Cele 23 de persoane arestate au vârste cuprinse între 20 și 55 de
ani. Din cercetările polițiștilor se pare că furturile au 
fost comise în perioada septembrie-decembrie 2009, iar 
cuprul era valorificat la centrele de colectare a 
deșeurilor neferoase din municipiul Hunedoara, prin in
termediul a trei complici.

funcționale au fost trecute ca fiind noi. 
Prin urmare, evaluarea prejudiciului s- 
a făcut eronat. Ar fi fost corect să se 
facă la preț de fier casabil”, a precizat 
Stelian Dijmărescu.

Maria Bulz

<GAL-urilehunedorene atrag fonduri 
Hentripdezvoltarea județului

Hunedoreanul care a scăpat
Grupările de Acțiune Locală - GALțdin județul Hunedoara privind consti

tuirea de asociații intercomunitare și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală 
își lansează proiectele. Evenimentul se va desfășura astăzi la orele 10:30, la 
Castelul Gorvineștilor, din municipiul Hunedoara.

Proiectele sunt finanțate în cadrul Planului Național ie Dezvoltare Rurală 
-PNDR, Axa 4 - LEADER, Măsura 431 - Funcționarea Grupurilor de Acțiune 
Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului. Ea eveniment vor lua 
parte europarlamentarul Iuliu Winkler, prefectul județului Hunedoara, Dezsi At
tila, suuprefectul Dorin Gligor și vicepreședintele Consiliului Județean, loan 
Rus. Cele patru GAL-uri din județul Hunedoara (GAL Ținutul Pădurenilor, GAțfi 
Țara Hațegului, GAL Țara Zarandului și GAL Geoagiu-Orăștie) își vor prezenta 
proiectele și principalele obiective operaționale.

din cutremur va fi repatriat

Irina Năstase

Hunedoreanul care a supraviețuit 
cutremurului din Haiti de săptămâna tre
cută va fi repatriat. Ministerul Afacerilor 
Externe (MAE) care a păstrat în perma
nență legătura cu Emanuel Petruț, trans
mițând informații despre situația lui și 
familiei a anunțat că a primit o solicitare 
din partea lui Emanuel Petruț pentru a fi 
repatriat.

Hunedoreanul, stabilit în Timișoara 
după absolvirea facultății, muncea de 
aproape un an pentru o companie de tele
comunicații din Haiti. în momentul pro
ducerii seismului, românul se găsea la 
serviciu. Clădirea în care locuia a devenit

însă un morman de moloz, iar hunedore
anul a rămas fără bunuri și acte de identi
tate. Deși inițial Emanuel Petruț anunțase 
Ambasada României de la Caracas 
(Venezuela) că dorește să rămână în Haiti 
încă o lună până la expirarea contractului 
său de muncă, ulterior, speriat poate și de 
replicile puternicului cutremur prin care 
a trecut s-a răzgândit și a solicitat sprijin 
pentru repatriere. în prezent hunedore
anul se află deja în Republica Domini
cană și urmează a fi repatriat în 
următoarele zile.

Cătălin Rișcuța

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum
z> Din categoria mitocăniilor 

pe care le-am votat
Bârfa aceasta nu e cu poza 

„legată” la ochi pentru că nu e de 
trecut cu vederea. Mitocăniile 
demnitarilor apar arareori la 
vedere pentru că despre ei, ca și 
despre morți, presa a deprins a 
vorbi numai de bine. Foarte rar se 
întâmplă vorbe grele despre câte 
unul ce s-a săvârșit și mult prea rar 
răzbate duhoarea celor care ne 

umplu viața cu deciziile lor de zi 
cu zi. Mitocăniile primarului Hada 
nu put pentru că sunt golănii „de 
culoare”. Primarul se vrea a fi un 
miștocar citit care a prins la viața 
lui toate cărțile bune și de la șeptic 
dar și de la poker. Cu experiența sa 
morală de familist (prin corespon
dență?), primarul nu ratează nicio 
ocazie să își arate bărbăția față de 

o tânără care a scris cândva un ar
ticol neprielnic lui Hada. Articol 
cât se poate de adevărat pentru că 
instanța de judecată i-a dat drep
tate tinerei. Dar primarului i se 
fâlfâie de ce spun alții. „Dom
nișoară ai scris neadevăruri. Ca și 
jurnalistă ai o datorie morală să te 
interesezi despre adevăr. Dar prob
abil ești de asta care faci numai 

poze. Ori dacă 
erai o jurnalistă 
adevărată te in
teresai și nu 
scriai la nu știu 
ce ordin politic 
a unui șoricel 
care îți spune 

ce să scrii”, spune Ovidiu Hada. 
Dincolo de toate discuțiile legate 
de articolul împricinat și de opor
tunitatea unei astfel de dezbateri, 
omul (Hada, cum ar veni) care 
vorbește despre „morală” și „ade
văr” are o mare problemă conju
gală, pe care noi am declinat-o 
până acum doar din politețe pentru 

distinsa sa soție. Deci, pe când se 
afla la comemorarea Măriei 
Cioncan (moment solemn, cu 
depuneri de coroane de flori de
contate pe banii publici și spurcă
ciuni de cuvinte achiziționate 
decontate în regie proprie), 
moralul Hada nu s-a sfiit să o 
eticheteze pe colega noastră cu 
sintagma: „Ea face prostituție 
politică!”. După așa vorbă de duh 
e greu de crezut că dumneata nu o 
să îți bagi picioarele în toți hbne- 
dorenii în vremelnica ședere pe fo
toliul de primar, mister Mr. Hada.

Al dvs Gogu

I.



Intr-o ședință secretă a Adunării, deputatul Vasile Boerescu 
a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru I. 
Cuza, aceasta fiind acceptată în unanimitate.

151 de ani de la Unirea Principatelor
(24 ianuarie 1859 - 24 ianuarie 2010)

Unirea Principatelor Române 
reprezintă unirea Moldovei și a 
Țării Românești. Evenimentul 
este strâns legat de personali
tatea lui Alexandru Ioan Cuza 
și de alegerea sa ca domnitor 
al ambelor principate la 5 ia
nuarie 1859 în Moldova și la 
24 ianuarie 1859 în Țara Ro

mânească. Totuși, unirea a fost 
un proces complex, bazat pe 

puternica apropiere culturală 
și economică între cele două 
țări. El a început concret în 

anul 1848, odată cu realizarea 
unei uniuni vamale între prin
cipate, în timpul domniilor lui 
Mihail Sturdza și a lui Gheor- 

ghe Bibescu.

Deznodământul războiului Crimeii 
a dus la un context european favorabil 
realizării unirii. Ideea unirii Moldovei și 
a Țării Românești, avansată încă din sec
olul al XVIII-lea a devenit, după 
războiul Crimeii (1853 - 1856) o temă de 
prim plan a dezbaterii politice, atât în 
cele două Principate, cât și pe plan 
internațional. Situația externă se arăta 
favorabilă; înfrângerea Rusiei și hege
monia politică a Franței ofereau un con
text prielnic punerii în practică a 
proiectului, cu atât mai mult cu cât 
Napoleon al III-lea, împărat al 
francezilor, dorea un bastion răsăritean 
favorabil politicii sale, care să contrabal
anseze expansiunea rusească. Un rol im
portant l-a jucat propaganda unionistă, 
întreprinsă de către liderii partidei 
naționale, în cele două țări și în 
străinătate. Activitatea desfășurată în 
emigrație, îndeosebi în Franța, a cunos
cut diverse forme: apeluri către opinia 
publică europeană; afirmarea programu
lui politic în publicații ca România vi
itoare' (1850, Paris), Junimea română 
(1851), Republica română (Paris, 1851, 
Bruxelles, 1853); afilierea la „Comitetul 
Central Democratic European”, condus 
de Giuseppe Mazzini, cu sediul la Lon
dra, care urmărea declanșarea unei noi 
revoluții europene; memorii către 
Napoleon al III-lea, împăratul Franței și 
către Henry John Temple, ulterior lord 
Palmerston, premierul britanic; consti
tuirea la Paris a unui Comitet cu deviza 
„Dreptate! Fraternitate! Unitate!”; 
obținerea sprijinului unor personalități

marcante ca Paul Batail- 
lard, Edgar Quinet, Hip- 
polyte Desprez. în țară, 
acțiunile unioniste s-au 
desfășurat în noul con
text determinat de 
prevederile Convehției 
de la Balta Liman, afir- 
mându-se modalități 
variate: constituirea
Comitetelor Unirii la 
Iași și la București în 
anulJ 856; editarea unor 
organe de presă ca 
România Literară, 
Steaua Dunării (Iași), 
Românul (București); 
venirea în patrie a unor 
revoluționari pașoptiști 
(îndeosebi în Moldova, 
ca urmare a regimului 
liberal-moderat al dom
nitorului Grigore

Alexandru Ghica). Deciziile adoptate 
prin Tratatul de pace de la Paris la 18/30 
martie 1856, prevedeau intrarea Princi
patelor Române sub garanția colectivă a 
puterilor europene, revizuirea legilor 
fundamentale, alegerea Adunărilor ad- 
hoc care să exprime atitudinea românilor 
în privința unirii, integrarea în granițele 
Moldovei a trei județe din sudul Basara
biei, Cahul, Bolgrad și Ismail, trimiterea 
în Principate a unei Comisii Europene cu 
misiunea de a propune bazele viitoarei 
lor organizări, libertatea navigației pe 
Dunăre. Adunările ad-hoc aveau caracter 
consultativ și erau alcătuite din 
reprezentanți ai bisericii, marii boierimi, 
burgheziei și țărănimii, cu scopul de a 
face propuneri referitoare la realizarea 
unirii Principatelor Române. Alegerile 
pentru Divanurile Ad-hoc au fost mar
cate de mari tensiuni. Dacă în Țara 
Românească majoritatea covârșitoare a 
opiniei publice susținea ideea Unirii, în 
Moldova lucrurile se arătau mai compli
cate. Partida unionistă, reprezentată de 
personalități ca Alexandru Ioan Cuza, 
Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, 
Costache Negri, Manolache Costache 
Epureanu, Anastasie Panu și alții avea în 
fața ei opoziția separatiștilor moldoveni. 
Aceștia doreau menținerea distinctă a 
celor două principate, motivându-și 
opțiunea prin posibila decădere a Iașilor 
și a Moldovei, odată cu mutarea capitalei 
la București. Având de partea lor spri
jinul marilor puteri antiunioniste, Austria 
și Turcia, precum și pe cel al caimaca
mului Todiriță Balș, înlocuit, după 
moartea sa, de Nicolae Vogoride, aspi
rant la tronul Moldovei, separatiștii au 
reușit, într-o primă fază, să câștige 
alegerile pentru Divanul Ad-hoc din 
Moldova la 19 iulie 1857. în dorința de 
a-și realiza visul de domnie, Vogoride a 
falsificat listele electorale de 
reprezentare în Divanul ad-hoc, prin în
locuirea listelor electorale ale 
unioniștilor cu cele ale antiunioniștilor. 
Această manevră făcea ca numărul 
reprezentanților celor care nu 
împărtășeau idealul de unire să fie ma
joritar în Divan. în mai 1857, Ecaterina 
Vogoride, mai cunoscută prin diminu
tivul Cocuța, a sustras o parte din 
corespondența secretă purtată de soțul ei 
cu rudele din Constantjnopol. în acele 
scrisori, lui Vogoride îi era promisă dom
nia dacă ar fi reușit să zădărnicească 
unirea Moldovei cu Muntenia, falsi
ficând alegerile pentru Divanul ad-hoc. 
Cu ajutorul lui Costache Negri, fratele 
Cocuței, scrisorile compromițătoare au 

fost publicate în ziarul unionist "L'Etoile 
d'Orient", ce apărea la Bruxelles, traduc
eri ale scrisorilor apărând la scurt timp și 
în Moldova. Când sultanul Abdiilmecid, 
având sprijinul Austriei, nu a anulat 
alegerile, celalte puteri garante, Franța, 
Rusia , Prusia și Sardinia au rupt 
relațiile diplomatice cu Imperiul 
Otoman. Tensiunile dintre Marea Bri- 
tanie și Austria, ce încurajau Poarta să nu 
accepte noi alegeri, și celelalte state par
ticipante la Congresul de la Paris, au fost 
dezamorsate de compromisul de la Os
borne dintre Napoleon III și Regina Vic
toria, la 9 august 1858. în urma acestuia 
alegerile falsificate de Vogoride au fost 
anulate. în schimbul anulării alegerilor 
din Moldova, Napoleon al III-lea a ac
ceptat varianta unei uniuni parțiale a 
Principatelor, acestea urmând a avea doi 
domni, două guverne, două Adunări 
Legislative.Instituțiile comune urmau a 
fi înalta Curte de Casație și Justiție, 
Comisia Centrală de la Focșani, ce avea 
să se ocupe cu elaborarea legilor de in
teres comun pentru ambele Principate și 
armata. Au avut loc noi alegeri, astfel 
încât la 22 septembrie 1857 s-a adunat 
Divanul Ad-hoc al Moldovei care era fa
vorabil unirii, iar la 30 septembrie cel al 
Valahiei, și prin documentele redactate, 
au fost puse bazele fuzionării celor două 
principate. în 7 și 9 octombrie 1857 sunt 
elaborate Rezoluțiile prin care se cerea: 
respectarea drepturilor Principatelor și 
îndeosebi a autonomiei lor în 
cuprinderea vechilor lor capitulații 
încheiate cu înalta Poartă în anii 1393, 
1460, 1511 și 1634; unirea Principatelor 
într-un stat sub numele de România; 
prinț străin cu moștenirea tronului, ales 
dintr-o dinastie domnitoare dintre cele 
europene și ai cărui moștenitori să fie 
crescuți în religia țării; neutralitatea 
Principatelor; puterea legiuitoare 
încredințată Adunării Obștești, în care să 
fie reprezentate toate interesele 
românilor sub garanția colectivă a puter
ilor care au semnat tratatul de la Paris.

Convenția 
de la Paris

întrunite în capitala Franței pentru 
a lua în discuție cererile celor două Di- 
vanuri ad-hoc, formulate în perioada 
mai-august 1858, puterile europene au 
adoptat Convenția de la Paris: Princi
patele își păstrau autonomia sub suzeran
itatea Porții și sub protecția celor șapte 
puteri garante; se adoptă denumirea de 
Principatele Unite ale Moldovei și 
Valahiei, fiecare având câte un domn și 
instituții proprii; se înființau instituții co
mune precum Comisia Centrală de la 
Focșani, înalta Curte de Justiție și 
Casație, armata; se prevedeau principii 
de organizare și modernizare a viitorului 
stat cum ar fi separația puterilor în stat, 
desființarea privilegiilor de clasă, egali
tatea în fața legii, drepturi politice pentru 
creștini, libertatea individuală; se aplica 
în continuare votul cenzitar.

Dubla alegere 
a lui Alexandru loan 
Cuza

După încheierea Convenției de la 
Paris, care avea să joace roiul unei veri
tabile constituții a Principatelor, au 
urmat alegerile pentru Adunările Elec
tive, care urmau să îi desemneze pe cei 

doi domni. în Moldova a fost ales în 
unanimitate, la 5/17 ianuarie 1859, lid
erul unionist Alexandru Ioan Cuza, 
reprezentantul Partidei Naționale. în
trucât în textul Convenției nu se stipula 
ca domnii aleși în cele două Principate 
sâ fie persoane separate, conducătorii 
luptei naționale au decis ca alesul 
Moldovei să fie desemnat și în Țara 
Românească. Adunarea electivă a Țării 
Românești era însă dominată de conser
vatori, care dețineau 46 din cele 72 man
date. în această situație, liberalii radicali 
au inițiat, prin intermediul tribunilor, o 
vie agitație în rândul populației Capitalei 
și al țăranilor din împrejurimi. O 
mulțime de peste 30 000 oameni s-a aflat 
în preajma Adunării. într-o ședință 
secretă a Adunării, deputatul Vasile 
Boerescu a propus la 24 ianuarie 1859 
alegerea lui Alexandru I. Cuza, aceasta 
fiind acceptată în unanimitate. Astfel s- 
a făcut primul pas către definitivarea 
Unirii Principatelor Române. Actul is
toric de la 24 ianuarie 1859 reprezenta 
primul pas pe calea înfăptuirii statului 
național român unitar. Impusă sub o 
puternică presiune populară, cu deose
bire la București, alegerea ca domn al 
Țării Românești a lui Alexandru loan 
Cuza avea să-și găsească o confirmare 
deplină la marea manifestare prilejuită 
de sosirea alesului națiunii în capitala 
munteană.

Recunoașterea 
internațională 
a Unirii 
Principatelor

Cea mai stringentă problemă era 
recunoașterea internațională a alegerilor. 
Faptul împlinit la 24 ianuarie 1859 era 
considerat de Poartă și de Austria drept 
o încălcare a Convenției de la Paris. 
Situația creată în cele două Principate 
urma să facă, de altfel, obiectul unei noi 
Conferințe internaționale, care se derula 
la Paris, în perioada 26 martie/7 aprilie - 
25 august/6 septembrie 1859. Misiuni 
speciale, conduse de persoane apropiate 
lui Alexandru I. Cuza, au vizitat capi
talele Marilor Puteri garante și au reușit 
să câștige sprijin pentru cauza 
românească. încă în a doua ședință a 
Conferinței Franța, Rusia, Anglia, Prusia 
și Sardinia au recunoscut dubla alegere. 
Imperiul Otoman și Austria însă o ter
giversau. Chiar puneau la cale o 
intervenție militară peste Dunăre. 
Alexandru I. Cuza răspunse energic. La 
20 aprilie, la Florești, între Ploiești și 
Câmpina, armata moldo-munteană era 
concentrată spre a face față oricărei 
situații. După alte amenințări, sub pre
siunea celorlalte puteri garante, Poarta a 
acceptat oficial, odată cu Austria, în a 
treia ședință a Conferinței de la Paris să 
recunoască dubla alegere. Detensionarea 
situației, atât în relațiile cu Turcia, cât și 
cu Austria, îl determină pe domn să or
done închiderea taberei de la Florești la 
1 septembrie 1859. Astfel împlinită 
recunoașterea situației de fapt, impusă la 
24 ianuarie, obiectivul imediat următor 
era acceptarea de către puterile garante 
a Unirii depline. Fără a aștepta verdictul 
altor reuniuni internaționale, Alexandru 
I. Cuza a trecut la unificarea aparatului 
de Stat, remediind din mers consecințele 
hotărârilor adoptate prin Convenția de la 
Paris. Misiunile diplomatice ale Princi
patelor la Constantinopol erau reunite 

încă în cursul anului 1859. Costache 
Negri este recunoscut chiar de către 
Poartă, drept unic reprezentant al celor 
două țări. Unificarea armatei începea cu 
deplasări de unități militare moldovene, 
la București și muntene, la Iași; tabăra de 
la Florești s-a bucurat de o comandă 
unică. în cursul anului 1860, statele ma
jore, instrucția, administrația și 
intendența au fost așezate sub o singură 
autoritate, iar aceeași persoană, gener
alul Ion Emanoil Florescu, a fost numită 
în funcția de ministru de război în am
bele țări. La serviciul telegrafului 
moldovean și muntean este numit ca in
spector general Cezar Librecht. La 
Focșani, nu fără dificultăți, își începuse 
activitatea Comisia Centrală care, 
potrivit Convenției de la Paris, trebuia să 
elaboreze legile, comune celor două țări, 
în cei trei ani de activitate, 1859- 1862, 
din proiectele sale au fost aprobate de 
Adunarea, electivă și promulgate o? 
domn doar cele referitoare ia Curtea de 
Casație și la domeniul funciar. Proiectul 
de Constituție nu a fost aprobat însă de 
domnitorul Cuza, Comisia Centrală 
Focșani fiind desființată în februarie 
1862. Raporturile cu acele puteri garante 
care se arătau ostile unirii sau care 
jucaseră, în trecut, un rol important în 
viața Principatelor, Rusia în anii protec
toratului, au fost bazate, încă din primii 
ari ai domniei lui Alexandru I. Cuza, pe 
respectarea neștirbită a autonomiei țării 
nou-constituite. Astfel, prezența militar
ilor otomani va fi categoric interzisă, iar 
Poarta va fi obligată, în vara anului 
1860, să renunțe la pașapoartele sale so
licitate călătorilor români, în mai multe- 
situații supușii Imperiului fiind reținuți 
pentru că au produs diverse neorândui 
Austria, vehement dușmănoasă, a trebuit 
să accepte că legile statului român sunt 
valabile și pentru locuitorii cezaro- 
crăiești aflați aici cu afaceri. Maghir' ’’ 
și polonezii, care vroiau să rămână ■ 
Principate sau să tranziteze spre alte 
regiuni, sunt protejați de guvern și de 
domn în spiritul dreptului la azil politic, 
oferindu-li-se la plecare chiar mijloacele 
necesare. Franța, apoi Rusia, Piemontul 
și Prusia erau de acord cu unirea deplină. 
Alexandru I. Cuza aștepta hotărârea 
Conferinței de la Constantinopol 
convocată în acest scop. Cum era de 
așteptat, încă din prima ședință Poarta a 
cerut dreptul de intervenție în Principate, 
în cazul unor noi încălcări ale Convenției 
de la Paris, iar Austria a admis unirea 
doar pe durata domniei lui Alexandrii I. 
Cuza. La începutul lunii noiembrie 1861 
firmanul Unirii era prezentat, dar în 
condiții considerate, în țară, inaccept
abile. Fermitatea lui Alexandru I. Cuz-=, 
reacția energică Camerelor și a guver
nelor, poziția intransigentă a lui 
Costache Negri și atitudinea favorabilă 
a majorității Marilor Puteri garante și-au 
făcut în cele din urmă efectul. La capătul 
Conferinței, Poarta a elaborat un nou fir
man la 4/16 decembrie 1861 prin care a 
renunțat la condițiile anterior solicitate, 
Austria păstrându-și vechea poziție. 
Șirul de reforme inițiate de Cuza și 
venirea mai apoi pe tronul Principatelor 
Unite a domnitorului Carol I, care se bu
cura atât de sprijinul Franței cât și cel al 
Prusiei, a făcut ca actul de la 1859 să fie 
ireversibil. Din 1866, potrivit 
Constituției promulgate la 1 iulie, Prin
cipatele Unite încep să se numească ofi
cial România.

Dr. Gheorghe Firczak
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Criza a adus și în bugetul Asociației Salvital Hunedoara 
un deficit de peste 700 de mii de lei, bani care arfi trebui 
să vină de la mai multe administrații locale din județ.

Societatea civilă intră, din nou, în politică
prin Forța Civică
Romulus Tot este președintele 
Ligii Dreptății împotriva Co
rupției și a Abuzurilor din Ro

mânia — Centrul Zonal
Transilvania. Liga condusă de 
Romulus Tot s-a implicat se
rios în demontarea unor acte 

de corupție și abuz, iar o bună 
parte din cazurile semnalate de 
Ligă au fost preluate și media- 

tizate în presa locală. Acum, 
când societatea civilă este pe 

cale să se implice în viața poli
tică prin înființarea unui par
tid politic, Romulus Tot spune 

Că politicienii de „meserie” vor 
avea un contracandidat de 

temut.

Rep.: Credeți că românii au de
venit conștienți de puterea votului și de 
faptul că demnitarii atât de des contes
tați sunt așa cum sunt și din cauza lor?

R.T.: Se pare că românii se 
trezesc și devin mai responsabili. Și-au 
d"t seama că teama, lașitatea și 
lehamitea nu aduc nimic bun. Dacă oa
menii politici au gândit că „nu pot ăia 
vota pe cât putem, noi fura”, uite că 

planul de acasă nu s-a potrivit cu cel din 
târg și poporul a replicat: „Nu pot ăia 
fura pe cât putem'noi vota”. Oamenii 
politici cu siguranță au sesizat că gluma 
se îngroașă și că nu se mai poate zburda 
chiar de voie pe câmpia politichiei 
românești. Se simte deocamdată o 
adiere dinspre un colțișor uitat unde a 
fost îngrămădită cu de-a sila morali
tatea. Nu va mai dura însă mult și 
adierea va deveni vijelie, iar profesia de 
politician chiar nu va mai fi la în
demâna oricui ca până acum. Frica va 
păzi bostănăria... Candidații se vor uita 
la mărimea pălăriei înainte de a și-o în
desa pe cap. De abia atunci va fi în
ceputul...

Rep Societatea civilă nu este ușă 
de biserică, are și ea păcatele ei. Și nu 
puține la număr...

R.T.: Va intra și ea în procesul pu
rificării, clarificării și așezării pe bazele 
solide ale moralității, din mers și prin 
auto vindecare. Societatea Civilă nu tre
buie să fie un loc de refugiu pentru cei 
care nu au reușit să își găsească loc în 
politică, ci pentru cei care au constatat 
că politica românească de până acum 
nu se potrivește cu convingerile lor in
time și vor altceva. Este locul unde nu 
se vine la câștig și unde pentru convin
gerile tale trebuie să fii în stare să bagi 
mâna în buzunarul propriu ca să mergi 

mai departe. Și în mod obligatoriu să 
pui mai presus decât interesele tale ade
vărul, dreptatea și legea.

Rep.: In teorie lucrurile arată 
bine, în realitate, povestea voluntariat
ului civic este însă destul de jenantă...

R.T.: într-adevăr, există organiza
ții create și finanțate din exterior de 
forțe neprietenoase nouă. Sunt altele fi
nanțate tot din exterior cu obiective 
globaliste și benefice ca cele cu tentă 
ecologistă. Sunt, de asemenea, organi
zații create de partidele politice cu 
scopul de a servi „cauza”, menite să 
sară, punctual și la comandă. în 
apărarea stăpânului, organizații fondate 
de îmbogățiții vremurilor cu sarcini 
ușor de ghicit printre care și acela fi
nanciar unde mari sume de bani își 
pierd urma. Mai sunt, dar mai puține or
ganizații create pe necesități reale, fără 
stăpâni în spate, corecte și devotate 
principiilor lor. Aici este germenul aut
enticei democrații.

Rep.: Societatea civilă, prin 
diferite structuri, a mai fost implicată 
politic. Ce motive avem să credem că 
de această dată lucrurile vor sta 
diferit?

R.T.: De regulă, societatea civilă 
autentică ar trebui să fie câinele de pază 
la ușa stânei. Trebuie să țină oile și nu

cu lupii. Am văzut în timp evoluții sau 
involuții în diverse forme de organizare 
civică. Alianța Civică, frumoasa zână 
din poveste, a devenit partid politic, dar 
nu pentru toți, ci doar pentru unii pret
inși eîTtiști a căror orgolii au desființat 
mișcarea. Vatra Românească a adunat 
naționaliștii moderați și mai puțin mod
erați. Nu a făcut aceeași greșeală, a 
rămas ca mișcare și a născut un pui - 
PUNR-ul, independent în mișcare și 
eficient din moment ce trebuit distrus, 
din păcate tot din interior. A treia încer
care a fost făcută mai recent prin înfi
ințarea Partidului Forța Civică. Poate fi 
un partid de mare viitor, dacă se va con
strui bine și pe principii solide, cu 

membri selectați pe criterii de morali
tate. Partidele actuale s-au erodat și-au 
tot schimbat părul, dar năravul ba și nu 
s-au prea primenit. Ne-au tot vorbit de
spre luminița de la capătul tunelului, 
dar nu ne-au arătat-o încă. Lumea s-a 
cam săturat de vorbe și asta e bine. 
Până nu vom avea politicieni iubitori de 
țară și nu de propriile buzunare nu se va 
întâmpla nimic bun. Ne amăgim dege
aba. Am convingerea că dinspre soci
etatea civilă va veni schimbarea în bine 
așa cum ș-a întâmplat peste tot în lume.

A consemnat 
Marcel Bot

SMURD a fost de două ori mai activ 
în 2009 decât în 2008

Echipajele SMURD Hune-
ara au participat anul trecut 

la aproape 5.000 de intervenții, 
aproape de două ori mai multe 
decât în 2008. Cele mai multe 
dintre solicitări au venit de pe 

raza municipiului Deva 
(1.623), iar cele mai puține din 

zona Bradului (250).
--------------------------------------------------

Astfel, se poate spune că serviciul 
a avut parte de multă activitate pe pe
rioada anului trecut. „Cu toate că au ex
istat zvonuri că se va închide, vă asigur 
că acest lucru nu se va întâmpla. In nici 
un caz SMURD-ul nu se închide. în cel
mai rău caz vom muta un modul în altă
7 -,ă”, spune Petru
Mărginean, președinte al 
Asociației Salvital Hune
doara - ONG-ul care 
funcționează în județ pentru 
susținerea și finanțarea 
SMURD.

Deficit de sute 
de mii de lei

în ceea ce privește situ
ația economică, criza a adus 
și în bugetul Asociației Salvi
tal Hunedoara un deficit de 
peste 700 de mii de lei, bani 
cart ar fi trebuit să vină de la 
mai multe administrații locale 
din județ.

Astfel, Cei mai mari restanțieri la 
plata contribuțiilor pentru SMURD 
sunt reprezentanții Consiliului Local 
Lupeni, care au datorii de peste 200 de 
mii de lei.

Mai au restanțe, de asemenea, ad
ministrațiile locale din: Vulcan, Sime- 
ria, Ilia, Vața de Jos, Vălișoara, Luncoiu 
de Jos, Brad, Orăștie, Hațeg, Rapoltu 
Mare, Ghelari, Șoimuș, Bucureșci, Râu 
de Mori.

“Săptămâna viitoare voi avea dis
cuții cu membrii Asociației, pentru că 
sunt unii care cred că nu mai vor să fie 
membrii Salvital”, adaugă Petru 
Mărginean. Asociația Salvital Hune
doara are 55 de membri, opt module 
SMURD și 80 de paramedici.

Elena Matieș Iancău

Activitatea paramedicilor de la
SMURD a înregistrat în 2009 o creștere 
de 186 la sută în comparație cu anul 2008

Carte franceză donată
la Clubul Copiiloi din Hunedoara

în cadrul acțiunii „Badea Cârtan — 
Ai carte, ai parte”, inițiată de postul re
gional Radio Timișoara încă din anul 
2000, realizatorul Radu Ciprian Pop a 
sosit la Clubul Copiilor din Hunedoara 
cu 300 de cărți și manuale în limba 
franceză- Cărțile sunt destinate copiilor 
care vin săptămânal la cursurile organi-
zate în cadrul clubului hunedorean.

Până în prezent, cu ajutorul proiec
tului „Badea Cârtan - Ai carte, ai pane” 
au fost oferite peste 80.000 de cărți și 
manuale diferitelor instituții de în
vățământ sau biblioteci. Organizator, 
proiectului și-au făcut un obicei de a ajuta 
bibliotecile din zonele rurale nou deschise, 
donându-le câte 1.000 de volume in limba 
franceză. Astfel, comunele Crișcior, Vața 
sau liceele utn municipiul Hunedoara au 
primit cărți și manuale de-a lungul timpu-

Captură de țigări netimbrate
Comerțul ilegal cu țigări netimbrate 

în județul Hunedoara este înfloritor.
în cursul zilei de ieri, polițiștii au 

capturat 1.500 de pachete de țigări de 
contrabandă de diferite mărci. Șoferul au
toturismului cu care se transportau 
țigările nu a putut prezenta polițiștilor 
documentele de proveniență a mărfii.

Vasile C., de 40 de ani, din comuna 
Ilia, a fost prins de ofițerii din cadrul 
Biroului de Investigare a Fraudelor de la 
Poliția Municipiului Hunedoara la in
trarea în municipiul Hunedoara. Autotur
ismul pe care îl conducea a fost 
percheziționat. în mașină au fost de
scoperite 1.500 de pachete de țigări a 
căror valoare depășește 10.000 de lei.

Donatii de la
9

Centrul Cultural 
francez și de la 
particulari

„La Clubul Copiilor din Hunedoara 
am ajuns pentru că aici există un cerc de 
cultură și civilizație franceză, dar există 
foarte puține cărți de limbă franceză Am 
obținut un set de cărți, donate de Centrul 
Cultural Francez - Timișoara, care au avut 
ca destinație Clubul Copiilor - Hunedoara. 
Restul cărților sunt donate de timișoreni, 
de regulă intelectuali a căror copii sunt 
plecați din România și vor ca biblioteca 
lor să ajungă in zonele rurale sau în centre 
care își achiziționeză cu greu cărți în 
limba franceză De regulă sunt cărți de lit
eratură editate în perioada 1960 - 1970,

Este a doua oară 
când bărbatul 
este prins făcând 
trafic cu țigări

Din primele cercetări ale polițiștilor 
rezultă că țigările urmau să ajungă la vân
zare în piețele de pe raza municipiului 
Hunedoara. Bărbatul are acum dosar 
penal pentru comiterea infracțiunii de 
evaziune fiscală. Polițiștii au confiscat 
toate pachetele de țigări. în luna noiem
brie a anului trecut, Vasile C. a mai fost 
prins de polițiști. în timp ce transporta o

au o continuitate datorită unor scriitori 
care au devenit clasici sau alții care au 
rămas la periferia literaturii franceze, uar 
pentru exercițiu sunt foarte bune. Este una 
să citești un text scris Be un autor francez 
și alta este să citești dintr-un manual editat 
în România de către un român cunoscător 
al limbii române, care are anumite imper
fecțiuni tocmai datorită friptului că nu este 
nativ francez”, a declarat Radu Ciprian 
Pop, realizator emisiuni la Radio Tim
ișoara.

cantitate asemănătoare de țigări, faptă 
pentru care a fost amendat, iar țigările re
spective au fost confiscate. „în urma con
troalelor efectuate în cursul anului trecut, 
polițiștii Serviciului de Investigare a 
Fraudelor Hunedoara au ridicat în ved
erea confiscării peste 27.500 pachete de 
țigări netimbrate pentru care deținătorii 
nu au putut prezenta documente legale de 
proveniență și care erau destinate, cel mai 
probabil, comercializări ilegale în piețele 
din județ”, a declarat subinspectorul Bog
dan Nițu, purtător de cuvânt al IPJ Hune
doara.

Maria Bulz
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La Kitzbuhel este o reședință oficială a sporturilor1 de 
iarnă, însă anual se transformă în Capitala Mondială 
a schiului pentru un week-end.

Evenimentul anului la schi în acest week-end:

Reportaj 7
liner i. 22 ianuarie 2010

Kitzbuhel - Hahnekamm

acest week-end, Kitzbuhel, 
v .ebra stațiune din Tirol, va fi 
centrul major de interes al iu
bitorilor de schi. De parcă nu 

ar fi fost de ajuns tot ceea ce le 
oferă turiștilor, Kitzbuhel vine 
în completare, anual, cu ceea 
ce se numește „regina concur
surilor de coborâre”, cea mai 
dificilă etapă a Cupei Mon

diale a Federației Internațio
nale de Schi (FIS).

Kit uheler 
ilpen

Brixen i.T. - Kirchberg - Westen dorf

avea loc concursul. Și acum, la fel 
ca în fiecare an, s-a decis organi
zarea celui mai celebru concurs de 
schi din Lume, care poate va fi un 
pic umbrit de Olimpiada care va 
debuta în Canada pe 12 februarie.

Kitzbuhel este un oraș cu cca 
8.000 de locuitori, care nu se sfîește 
să găzduiască de fiecare dată peste 
100.000 de turiști veniți din toată

Lumea pentru a vedea Evenimentul 
Anului în schi. După cum vă puteți 
da seama, cei care vin sa vadă, sunt 
iubitori ai schiului, care nu vor sta 
departe de restul de 170 de km de 
pârtii pe care le au la dispoziție în 
Kitzbuheler Alpen sau 245 de km în 
SkiWelt Wilder Kaiser, două zone 
interconectate printr-o telecabină, 
zone legate Ia fel de încă cinci, care 
oferă turiștilor peste 1.000 de km de 
pârtii, peste 350 de transportoare pe 
cablu și peste 3.500 de tunuri de 
zăpadă!!!

După cum puteți vedea, acolo 
la Kitzbuhel este o reședință oficială 
a sporturilor de iarnă, însă anual se 
transformă în Capitala Mondială a 
schiului pentru un week-end. Din ce

4

4

în ce mai mulți români aleg 
Kitzbuhel ca destinație de vacanță, 
iarla momentul documentării aces
tui material, în week-end-ul trecut 
am avut surpriza să întâlnim chiar 
la stația telegondolei Hahnekamm, 
în jumătate de oră, peste 20 de 
români!

Cum Kitzbuhel este cel mai 
scump oraș din Austria și unul din
tre cele mai scumpe din Europa, 
dacă doriți ca anul viitor să luați 
parte la acest eveniment unic, puteți

intra pe site-ul www.kitbuehel- 
alpen.com, unde veți găsi cazare la 
5 km de Kitzbuhel, în Brixental, 
parte a SkiWelt și la cca 30% din 
prețul de la Kitzbuhel.

Articol realizat cu sprijinul Westrei- 
sen.at, partener pentru România al 

Biroului de Turism Kitzbuheler 
Alpen Brixental 

Foto: Tourismuverband Kitzbuheler 
Alpen

O Date fiind vitezele imense ale 

schiorilor pe pârtie, viteze care 
depășesc 140 de km pe oră, acci
dentele sunt la ordinea zilei, în ul- 

ii ani soldându-se cu decese sau 
accidente deosebit de grave. Spre 
exemplificare, anul trecut, un schior 
elvețian, chiar înaintea finișului a 
avut un accident care l-a ținut în 
comă 6 luni.

Cu o înclinație de 51 la sută la 
start, Hahnnekamm, așa cum se 
numește- pârtia, este închisă cu o 
săptămână înaintea startului schior
ilor amatori care se încumetă să o 
încerce. Este verificată anual de in
spectorii FIS care decid dacă poate

4
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într-un an în care tot mai multi români sunt ame
nințați de șomaj, statul nu face aproape nimic ca să 
încurajeze angajarea lor.

Proiectul de lege privind votul prin 
corespondență e avizat din 2007

Autoritatea Electorală Permanentă a 
avizat favorabil, încă din 2007, proiectul 
de lege propus de Ministerul de Externe 
prin care se propunea votul prin 
corespondență pentru cetățenii români 
domiciliari în străinătate, a declarat, ieri, 
vicepreședintele AEP Marian Muhuleț.

Marian Muhuleț a mai spus că AEP 
agreează orice formulă de vot care să vină 
în interesul cetățenilor dar care să conțină 
suficiente mecanisme pentru prevenirea 
fraudelor electorale de tipul votului mul

tiplu sau influențării alegătorului să 
voteze într-un anumit fel. „Noi susținem 
orice formă de vot de tipul acesta - 
corespondență, internet dar trebuie 
analizat cu mare atenție dacă există 
mecanisme de prevenire a influențării 
alegătorilor să voteze un anumit candidat 
sau partid sau de exercitare a unui vot 
multiplu", a menționat vicepreședintele 
AEP.

Pe de altă parte, el a arătat că nu știe 
dacă proiectul de lege avizat de AEP mai 

este de actualitate, mai ales că acesta se 
baza pe infrastructura creată pentru 
alegerile parlamentare pe liste, pe textul 
Legii 373 pentru alegerea Camerei 
Deputaților și a Senatului, care în prezent 
nu mai este în vigoare.

Muhuleț a precizat că răspunsul AEP 
către MAE a fost unul favorabil, în ideea 
susținerii proiectului de lege, numai că, 
între timp, au apărut o serie de alte acte 
normative în domeniul legislației elec
torale.

„Le-am răspuns, le-am avizat proiectul de lege. Mai mult decât atât, Ministerul de 
Interne le-a făcut și el o serie de observații Ne-am propunțat și asupra observații- 
lor făcute de Ministerul de Interne. Le-am dat și în 2007 și în 2008 răspunsuri pe ÎS 

acest proiect de lege și el a fost și avizat în 2007 de către președintele AEP."
------------- -----  A

w Marian Muhuleț., vicepreședintele AEP

FMI nu a decis încă acordarea
următoarelor două tranșe României

Statul nu mai oferă facilități
9

firmelor
care angajează șomeri

Șeful misiunii FMI de eva
luare a acordului cu România, 
Jeffrey Franks, a declarat, ieri, 
că o decizie în privința eliberă
rii a jumătate din următoarele 
două tranșe către bugetul de 

stat nu a fost luată încă, acest 
lucru urmând să fie stabilit 
după discuțiile din următoa

rele zile.

O misiune a- FMI, condusă de 
Franks, se află în perioada 20-27 ian
uarie în România pentru a doua și a 
treia revizuire a acordului stand-by, în 
vederea eliberării a două tranșe, în val
oare cumulată de 2,3 miliarde de euro.

O misiune a FMI s-a aflat la 
București, în perioada 28 octombrie - 9 
noiembrie, pentru a doua revizuire a 
acordului stand-by, dar România nu a 
îndeplinit toate condițiile pentru fi
nalizarea procedurii.

Ulterior, în decembrie, o misiune 
a FMI s-a aflat la București pentru 
discuții tehnice în ceea ce privește 
bugetul pe 2010, însă încheierea 
evaluării, necesară pentru acordarea

Salariile angajaților din domeniul 
sanitar se vor reduce cu până la 50%

Legea anulează pentru 2010 plata sporului pentru orele 
lucrate în zilele libere și sărbătorile legale și plata orelor su
plimentare. Președintele Federației "Solidaritatea Sanitară" din 
România a precizat că veniturile salariaților din sistemul san
itar vor scădea cu până la 50% dacă se va ajunge la aplicarea 
legii unice de salarizare în forma în care ea a fost adoptată în 
2009. Vasile Rotilă adaugă că Guvernul a dat, ulterior, o 
Hotărâre prin care angajații ar urma sățfimească o sumă com
pensatorie pentru ca salariile să ajungă la nivelul din 2009. Și 
spune, referitor la declarațiile premierului Emil Boc cum că 
niciun salariu nu va scădea prin aplicarea legii unice, că trebuie 
făcută o distincție între salariu și nivelul de câștig, care sigur 
se va diminua prin eliminarea tichetelor de masă și a sporurilor.

celei de-a treia tranșe, a fost amânată 
pentru luna ianuarie.

România are un acord cu FMI pe 
doi ani, pentru 12,95 miliarde euro, pa
chetul total de finanțare externă, de la 
Fond, Uniunea Europeană, BM și 
BERD, urmând să ajungă la 19,95 mil
iarde euro.

La începutul lunii mai, FMI a virat

prima tranșa din împrumut (aproxima
tiv 4,8 miliarde de euro), care a intrat la 
rezerva BNR, iar în luna septembrie a 
acordat și banii aferenți celei de-a doua 
tranșe din împrumutul stand-by (1,85 
miliarde euro), din care jumătate au in
trat la' rezerva valutară a Băncii 
Naționale a României și jumătate în 
contul Trezoreriei statului aflat la BNR.

Până anul trecut, în martie, pa
tronii care creau locuri de muncă și 
angajau șomeri, primeau 4.000 de lei 
pentru fiecare persoană în parte. 
Condiția era ca firmele să îi păstreze 
pe angajați minimum trei ani.

Intr-un an în care tot mai mulți 
români sunt amenințați de șomaj, 
statul nu face aproape nimic ca să în
curajeze angajarea lor. Firmele nu 
mai primesc facilități pentru în
cadrarea în muncă a persoanelor 
aflate în șomaj. Patronii care pot ben
eficia, totuși, de unele facilități, tre
buie să angajeze fie tineri absolvenți, 
fie șomeri cu vârste peste 45 de ani.

Până anul trecut, în martie, pa
tronii care creau locuri de muncă și 
angajau șomeri, primeau 4.000 de lei 
pentru fiecare persoană în parte. 
Condiția era ca firmele să îi păstreze 
pe angajați minimum trei ani.

In acest an de criză, patronii pot 
primi unele facilități dacă angajează 
șomeri care au peste 45 de ani ori 
sunt unici întreținători de familie.

SUA a trimis MApN 
informații preliminare 
despre avioanele F-16

Ambasada SUA a transmis 
României "informații preliminare" 
despre avioanele F-16, surse oficiale 
susținând că o delegație americană va 
discuta în februarie variante finan
ciare referitoare la F-16, în timp ce 
partea suedeză, care propune 
României avioane Gripen, militează 
pentru o achiziție transparentă. "SUA 
au oferit doar informații preliminare 
Ministerului Apărării Naționale refer
itor la avioanele F-16, ca răspuns la 
întrebări formulate de Armata 
română", a precizat ambasada fără a 
oferi detalii.

K_______________________________  

Firmele sunt scutite, timp de 12 luni, 
de plata contribuției la șomaj și 
primesc, lunar, pentru fiecare salariat, 
523 de lei. în schimbul acestor stim
ulente, firmele le asigură angajaților 
un loc de muncă cel puțin doi ani.

Dacă o firmă dă afară un angajat 
înaintea expirării celor doi ar' 
aceasta este obligată să restituie banii 
primiți, plus dobânda de referință a 
BNR.

Statul mai acordă beneficii și 
pentru angajarea absolvenților. Pra 
tic, societățile care oferă locuri de 
muncă absolvenților de instituții de 
învățământ, nu mai plătesc 
contribuția la șomaj timp de un an. în 
plus, în funcție de studiile angajatu
lui, firmele primesc, lunar, Intre 523 
și 785 de lei pentru fiecare salariat în 
parte. Mai grav este că, în 2010, 
numai de la stat ar ptltea fi 
disponibilizați o sută de mii de oa
meni și nu se știe câți dintre ei se 
încadrează în categoriile menționate 
mai sus.

Surse oficiale au precizat că 
răspunsul în forma sa finală, oficială 
este așteptat în ultima decadă a lunii 
ianuarie, iar în februarie urmează să 
sosească o delegație americană care 
să discute variante financiare referi
toare la avioanele în uz (mentenanță, 
pregătire și alte aspecte).



„întrebați pe oricine de câte ori a fost umilit. Multiplicați 
acest număr la nivel global și veți înțelege prin ce am trecut 
eu, dar aceste lucruri m-au schimbat și m-au făcut 
al dracului de puternic. ” Gibson

Amy Winehouse este eliberată 
condiționat pentru doi ani
Amy Winehouse este în regim de 
eliberare condiționată pentru ur

mătorii doi ani, pedeapsa pri
mind-o după ce a recunoscut că 
se face vinovată de agresarea di
rectorului unui teatru de panto- 

mimă din Londra.

Amy Winehouse l-a agresat pe 
19 decembrie 2009 pe Richard 
Pound, directorul teatrului de pan- 
tomimă din orașul Milton Keynes, 
Buckinghamshire, o suburbie a 
Londrei, după ce tulburase anterior 
desfășurarea spectacolului

"Cenușăreasa" pus în scenă de ac
torii acestei instituții. Cântăreața 
britanică a fost arestată și anchetată 
patru zile mai târziu.

Potrivit avocatului acuzării, Ju
lian Vickery, Amy Winehouse con
sumase alcool înainte de a ajunge la 
acel spectacol, în timpul căruia a 
vorbit cu voce tare și i-a insultat pe 
actori, motiv pentru care o parte 
dintre spectatori i-au cerut să 
păstreze liniștea.

După ce a ieșit din sala de 
spectacol, Amy Winehouse i-a cerut 
lui Richard Pound să îi ofere ceva 
de băut și l-a înjurat când acesta a
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refuzat-o. în momentul în care 
Richard Pound i-a cerut să 
părăsească clădirea, "ea s-a simțit 
rușinată, a considerat că i s-a vorbit 
de sus și, fără să se gândească, l-a 
tras de păr și l-a împins", a adăugat 
Julian Vickery.

Tribunalul britanic a decis ca 
Amy Winehouse să respecte un 
regim de eliberare condiționată 
timp de doi ani și a condamnat-o pe 
artistă la plata a 85 de lire sterline 
(138 de dolari) drept cheltuieli de 
judecată și a 100 de lire sterline 
(163 de dolari) drept daune în 
favoarea lui Richard Pound.

Beyonce își dorește un copil
Celebra cântăreață americană 

yonce Knowles, căsătorită cu■
rapperul Jay-Z, a declarat călși 
dorește un copil. „Cu siguranță 
îmi doresc un copil, însă știu de 

la nepotul meu ce mult înseamnă 
asta ", a declarat Beyonce într-un 

interviu.

Recent, Beyonce și Jay-Z au fost de
semnați, de revista Forbes, cuplul cu cele 
mai mari câștiguri la Hollywood, pentru al 
doilea an consecutiv.

Cântăreața a spus că vrea să devină 
ir*mă, însă doar după ce ea va avea timp 
să se liniștească. Beyonce plănuiește să ia 
o pauză de șase luni, timp în care să se 
concentreze mai mult pe viața personală și 
dp familie. "Sper că aceste lucruri se vor 
k. npla în mod natural. încă nu am avut 
timp să mă relaxez", a declarat ea. Iar când

vine vorba de menținerea siluetei, artista 
a spus că își propune să-și păstreze 
formele voluptuoase. "întotdeauna spun 
«Nu vreau să-mi pierd rotunjimile»", a 
spus artista de 28 de ani. "Niciodată nu 
poți face suficiente genuflexiuni și exer

ciții abdominale", a adău
gat ea. 4n timpul 
turneelor, Beyonce re
spectă o dietă bazată pe 
pește, legume și salate, 
"îmi plac femeile care 
sunt feminine", a spus ea. 

Beyonce se află într- 
un punct culminant al 
carierei sale. în ultimii 
patru ani, cântăreața, 
câștigătoare a șapte pre
mii Grammy, a fost impli
cată și în producții 
cinematografice. în de
cembrie 2006 a fost 
lansat filmul „Dream- 
girls", în care ea a jucat

alături de actorii Eddie Murphy și Jamie 
Foxx și pentru care a obținut o nomi
nalizare la premiile Globul de Aur. în 
primăvara lui 2009 a fost lansat pe marile 
ecrane un nou film în care joacă Beyonce 
- "Obsessed".

“Pirații din Caraibe IV” 
va fi filmat în Hawai

Al patrulea film din seria 
"Pirații din Caraibe ", 

produs de studiourile Dis
ney, va fi filmat în Ha
waii, a anunțat, Linda 
Lingle, guvernatorul 

acestei insule.
Johnny Depp va inter

preta din nou rolul căpi
tanului Jack Sparrow în 

"Pirates of the Carib
bean: On Stranger 

Tides".

milioane de dolari pentru 
Hawaii, unde turismul a fost 
destul de afectat de criza mondi
ală.

Compania Disney are o re
lație privilegiată cu această in
sulă. Multe sezoane ale serialului 
"Lost", realizat de postul ABC, 
deținut de compania Disney, au 
fost filmate în Hăwai. Tot aici va 
fi filmat și filmul "Aulani", a 
cărui lansare este programată 
pentru 2011.

Primele trei filme ale fran- 
cizei "Pirații din Caraibe" au 
generat încasări de peste 2,6 mil
iarde de dolari pe plan mondial.

Valentina Pelinel a renunțat
♦

la visul american pentru iubire
Dragostea te poate determina să 
faci lucruri nebănuite. Valentina 
Pelinel, de exemplu, a renunțat 
la visul american în numele ei, 
părăsind Statele Unite și reve

nind pe plaiuri mioritice, pentru 
a fi alături de bărbatul iubit.

s ................... ..... . ..................... .............. ■ ■■■■ ■

în anul 1996, bucureșteanca de 1.80 
metri înălțime și dimensiuni 86-61-90 
câștiga prima ediție a concursului „Top 
Model România”, titlu care avea să îi 
schimbe viața și cariera. Imediat, fru
moasa blondă avea să se mute în capitala 
americană a modei, New York, unde a

locuit și lucrat ca manechin preț de 
zece ani. Și poate că s-ar fi aflat și 
acum în Țara Făgăduinței, dacă des
tinul nu i-1 scotea în cale pe politi
cianul Cristian Boureanu. „Când am 
plecat în America, nu m-am gândit că 
mă voi mai întoarce vreodată în țară. 
Dar, iată, că n-a fost așa. M-am îndră
gostit de un român, iar lucrul acesta 
m-a întors din drum”, povestește 
Valentina. Iar decizia luată a fost una 
cât se poate de inspirată. In vara lui 
2007, tânăra devenea doamna Boure
anu și, acum, vizitează New York-ul 
doar în vacanțe, pentru a se relaxa. în 
amintirea vremurilor în care cariera 
prima în fața iubirii...

Filmările vor în
cepe în această vară, în 
Oahu și Kauai, iar fil
mul va fi lansat în 2011. 
Cel de-al patrulea film 
al acestei francize de 
succes este'produs de 
Jerry Bruckheimer și va 
fi regizat de Rob Mar
shall:

Câteva scene din 
"Pirații din Caraibe: La 
capătul lumii", al treilea 
film din această serie, 
au fost filmate în Maui 
și Molokai.

Linda Lingle 
susține că producerea 
acestei pelicule va gen
era venituri de 85 de

Kylie Minogue e atrasă de femei
Este frumoasă, sexy și, se pare 

plină de secrete. Adorată de comu
nitățile de homosexuali și trezind pasi
uni printre femei, Kylie Minogue 
recunoaște că are mult mai multe în 
comun cu această categorie decât cred 
chiar gay-ii.

„Am fost atrasă de câteva femei. 
Sunt o exhibiționistă din punct de 
vedere sexual și o parte din mine 
flirtează în mod natural”, a declarat 
cântăreața.

însă iubitul ei, modelul spaniol 
Andres Velencoso, nu are de ce să își 
facă griji în legătură cu fanteziile les-

biene ale iubitei lui.
„Deși am fost atrasă de femei, nu 

am făcut nimic cu ele”, a conchis 
starul.

Dar, cine știe? încă o dezamăgire 
în dragoste și este foarte posibil ca 
vedeta să se reorienteze. S-au mai 
văzut cazuri..

Mel Gibson
e un personaj controversat

Mel Gibson a avut - și încă 
mai are - o existență agitată. A trăit 
multe episoade nefericite la viața 
lui, însă faimosul producător, regi
zor și fost actor este convins că tot 
răul a fost spre bine și. Explicația? 
Ceea ce nu te distruge te face mai 
puternic.

„întrebați pe oricine de câte 
ori a fost umilit. Multiplicați acest 
număr la nivel global și veți înțelege 
prin ce am trecut eu, dar aceste lu
cruri m-au schimbat și m-au făcut al 
dracului de puternic. Totul este

foarte simplu. Nu trebuie să faci 
nimic altceva decât să trăiești în 
prezent, lăsând viitorul în mâinile 
divinității și neregretând prea mult 
trecutul - decât, poate, să învățați 
ceva din el”, explică starul holly- 
woodian. Corect, dar dacă ținem 
cont de problemele cu băutura ale 
americanului, de faptul că a fost are
stat pentru că a condus în stare de 
ebrietate și că se află în plin proces 
de divorț de soția lui, întrebarea este 
următoarea. Să își fi învățat oare 
Mei propria lecție?



Simona Dicționar. Reni, Ete

Simona

în rețeal

Simona
Simona

Simona Infim

Lămurit

Acut!
Curși

Animale 
nordice

Mereu în 
frunte!

Trecut 
prin foc

Centru 
rural

Arme 
albe

Arici îb 
parc!

în acest 
moment

Țesătură 
de lână

Individ 
Cilindru 

greu

Câine de 
vânătoare 

] i Ne văzător

10 Timp liber
Puteri, 22 ianuarie 2010 _____________

Carieră ...

10

Dicționar: Cea, Etravă, Brec, Cnut, Aida.

introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AL, ALAMĂ, AMA, AMARAT, AMARĂ, 

AVAT, CAPĂ, CATALITICE, CURĂ, 
ERATĂ, FACULTATIV, FILARMONIC, 
ILAR, IMAMI, IMAȘ, IRITA, LAPIS, 

MARI, MAT, MUT, NUCI, OCUPAT, RA, 
SĂRAC, SI, SOMAT, STIMĂ, SUCIT 

TAVAN, TERASĂ, TI, TIRAN, TOPITĂ, 
URAT, URI, VITALITATE.

Petru ARDELEAN - ARAD

Viorel Naghi - Vladimirescu
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9 8 4 5 6 3

co 6 4 1 5
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Case/ Garsonic* apartamente

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

Cumpăr apartament cu trei camere, în Simeria, zonă centrală. Ofer prețul 
pieței. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0720.880.751; 0254.260.909 (după 
ora 16).

Vând în comuna Hălmăgel, nr. 70, jud. Arad - în aceeași curte, 2 case 
plus dependințe, grădină și pământ. Preț negociabil. Tel 0731.556.654.

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 
euro, negociabil. Tel: 0744.513.201 sau 0744.671.110.

Domn 68/175/75, pensionar, studii medii, fără obligații, singur, caut o 
doamnă singură pentru căsătorie cu posibilități de a locui la ea. Telefon 0753. 
971.820 - Virgil

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, Teodolite, microscoape, lunete, ni
vele și busole. Tel. 0744.575.494.

•

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

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

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.

Vând apartament 3 camere, parter, 80 mp, amenajat modem, parchet la
minat, gresie, faianță, centrală proprie, posibil și garaj dublu, mare și 
b 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, 
sau dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 
8^6.403.

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.

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

Vând urgent autobuz Rocar Montana,în stare de funcționare. Preț nego
ciabil. Relații la tel. 0729 930 644 sau 0733.955.530.

Vând 2 pompe injecție pentru tractor U650 și „ARO”, preț negociabil.
Informații la tel. 0757 595 380.

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.

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

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

! Servicii profesionale de curățenie:
; - curățenie de întreținere zilnică

I
î - curățenie generală periodică sau ocazională

- curățenie în domeniul industrial

- curățenie după construcții.amenajări,renovări
- curățenie în instituții sanitare

- - curățat mochete.tapițerii.covoare
| - spălat suprafețe vitrale
? - curățat pereți.fațade.îndepărtal grafitti

| - curățat și dezinfectat bucătari industriale
ț - echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
ț și materiale consumabile

SC CRIOTI COMPANY SRL
TEL-FAX:0254.231 552 
MOBIL:0729.991 038 

crioti_deva(Ș>yaHoo.co'm 
www.crioti.com

tK

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

12 luni - 108 lei
Bonus:

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

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu publi
citar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică publicitate;

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu publi
citar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică publicitate (spațiul pu
blicitar este alocat în funcție de solicitările beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
TeL 0771.677.031, 0730.549.659.

LAVAGIO AUTO S.R.L
I Z-Arandulni 1SC*(1>AJ*7)
( Ieșirea »pre Simeria, lăTtțfA Vnivt»)

A trecut aproape un an de
când iubitul nostru RIVELINO ?=- 11
SZEKELY a plecat dintre noi, la 7 i ’
doar 34 de ani, în urma unui ne-
fericit accident. - K

Comemorarea tristului eveni-
ment va avea loc sâmbătă, 23 ian- ■
darie, de la orele 9:30, la biserica

1 ii' 1 ț’ ț
din cartierul devean Micro 15. IW

> Al ■

Odihnește-te în pace, RIVI!
Familia. 1

Comemorare

I

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

c

.. L. 1*1-

Societate comercială deține spațiu (80 mp). Doresc asociere sau colabo
rare pentru orice profil. Zona Brad. Tel. 0723.896.368.

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

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

GLASUL HUNEDOAREI

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 

vânzători volanti 
Informații Ia telefon:

0766.242.707

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)
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Relații suplimentare la telefon:
0771.677.031, 0730.549.659.

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.

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

http://www.crioti.com


La amiază, autoritățile locale au depus și ele o coroană de 
flori, în rest nimeni nu pare să își mai aducă aminte... Sport

tineri, 22 ianuarie 2010

Comemorare în anonimat
Au uitat-o hunedorenii pe Mana 

Cioncan? în afară de apropiați și 
reprezentanții autorităților locale, în 
total doar câteva zeci de persoane au 
venit la statuia cu bustul fostei atlete, 
din centrul Hunedoarei, ca să aprindă 
o lumânare în memoria regretatei 
sportive.

Antrenorul Măriei, Ștefan 
Beregszaszy, alături de Marieta Ucu, 
Florin Bucur, Ion Ionichente și alți 
câțiva apropiați au petrecut la bustul 
sportivei câteva zeci de minute, joi 
dimineața, depănând amintiri. „E un 
lucru de suflet pe care îl fac. Am or
ganizat și un parastas, am aprins o candelă la bust, ne-am recules câteva minute, 
după care noi, cei apropiați, ne-am retras la clubul Siderurgica. Nu am vrut fes- 
tivism și nici nu știam de acțiunea Primăriei, pentru că nu ne-au anunțat”, a de
clarat Ștefan Beregszaszy. La amiază, autoritățile locale au depus și ele o coroană 
de flori, în rest nimeni nu pare să își mai aducă aminte de atleta care în 2004 a de
venit Cetățean de onoare al Hunedoarei.

Campioana s-a destrămat
FC Deva este am

intire. Tripla campioană a 
României la fotbal în sală 
„a murit”. Toți jucătorii au 
fost cedați gratis și și-au 
găsit echipe la care să 
joace sau sunt în pregătiri 
cu alte formații și urmează 
să semneze.

Din „gașca” ce făcea 
furori în Sala Sporturilor 
din Deva nu a mai rămas 
nimic. Fotbaliștii de 
națională ai Devei au ple
cat spre alte zări, fiecare unde a găsit 
posibilitatea unui loc de muncă pentru 
a-și continua cariera sportivă. Gher
man, Molomfălean și Philippe au plecat 
la City’us Târgu Mureș, Matei, Fabio și 
Jordi Illa la Design Construct Brașov,

Dobre și Lupu sunt în Spania și dau 
probe de joc, Al-Ioani se află în trata
tive cu o echipă din Ungaria, la fel ca 
și brazilianul Kaue, iar portarul Iancu 
Vlad va«reveni la fotbalul mare, urmând 
a-și încerca norocul la FC Hunedoara 

în Liga a IV-a. Singu
rul despre care 
deocamdată nu sunt 
vești este Marian 
Șotârcă, însă nici 
acesta probabil că nu 
stă cu mâinile în sân. 
Antrenorul Sito 
Rivera și-a încheiat și 
el scurta misiune la 
Deva și a primit ac
ceptul Federației 
Române de Fotbal de 
a demara negocieri cu 

o echipă din Italia. Semnalul de alarmă 
tras de conducerea clubului devean a 
fost ca un ecou în pustiu, pentru că ni
meni nu a dorit să preia și să continue 
investiția la o echipă campioană a 
României.

Marian Muntean vrea 
să îl „supere” pe Tadici

Amici în viața de zi cu zi, 
rivali în sport. Unul a gustat 
din cupa performanțelor, 
celălalt încă aspiră la 
competiții internaționale. Așa 
pot fi caracterizați Marian 
Muntean, patronul lui Cetate 
Deva, respectiv Gheorghe 
Tadici, antrenorul lui HC 
Zalău. Echipele celor doi se 
vor afla, sâmbătă, din nou față 
în față.

Cetate Deva vrea cu tot 
dinadinsul să își recupereze 
punctele pe care Federația 
Română de Handbal a decis să nu-i 
dea posibilitatea să le câștige pe 
teren, la meciul de pomină cu HCM 
Roman. Chiar dacă acest lucru ar 
însemna alterarea relației de prietenie 
dintre Marian Muntean și Gheorghe 
Tadici. Frate, frate, dar brânza e pe 
bani! „Și anul trecut am bătut în de
plasare la Zalău, când am avut acea 
serie de meciuri fără înfrângere. Nu 
vă de ce nu am învinge și anul acesta. 
Echipa este mai bună și am mare în
credere că vom pleca cu toate 
punctele. Spun asta pentru că m-am

uitat și cine „fluieră”. Fânață și 
Moldoveanu, cei doi arbitrii delegați, 
fluieră doar ce văd pe teren, îi cunosc 
foarte bine. Obiectivul echipei este 
obținerea a șase puncte din patru 
jocuri. Cum la meciul cu Romanul 
nu ne-au lăsat alții, batem la Zalău și 
apoi avem două meciuri ușoare, cu 
codașele din Buzău și Rapid 
București”, a declarat Marian 
Muntean. Anul trecut, după meciul 
câștigat de Cetate pe terenul 
Zalăului, echipa deveană a experi
mentat pe propria piele ce înseamnă 
să bați la Tadici acasă.

Olimpic are aceeași soartă ca și CIP
Nici Olimpic Simeria nu va avea o altă soartă. Echipa nu s-a mai antrenat, patron 
nou nu se arată la orizont, iar miercurea viitoare expiră termenul pentru 

înscriere în campionat. George Tomescu a plecat la București și își caută echipă, 
Matei este în curtea lui Design Construct Brașov, iar restul fotbaliștilor sunt liberi 

să își caute alte angajamente:

Spaima fotbaliștilor
Este foarte clar că la Minerul Lu- 

peni antrenorul Petre Gigiu este un fel 
de sperietoare pentru jucători atunci 
când vine vorba de cantonamente ori 
pregătire centralizată la stadion. Astfel 
perioada se anunță una foarte grea pen
tru fotbaliștii mai vechi, ori mai nou 
veniți. Gigiu și-a anunțat elevii că vor 
avea un meniu foarte diversificat în

„Gogu” schimbă poarta
Internaționalul lui FC Deva, Iancu 

Vlafl, are mari șanse să revină de unde 
a plecat, adică pe gazonul verde. Por
tarul campioanei este dispus să renunțe 
la parchetul din săli pentru iarbă, iar FC 
Hunedoara este echipa interesată să îl 
legitimeze.

Din fotbaliștii care au plecat de la 
campioana FC Deva doar Iancu Vlad 
este tentat și are posibilitatea de a juca 
fotbal, nu futsal. „Gogu” este liber de

contract și ar putea veni gratis îl orice 
echipă îl dorește, iar FC Hunedoara s-a 
arătat interesată de serviciile sale. In
teresul pentru portarul de 31 de ani a 
fost confirmat atât de fostul finanțator 
al campioanei FC Deva, George Mara, 
cât și de antrenorul hunedorenilor, Nelu 
Mitrică. „Știu despre 
acest lucru, dar nu 
am discutat încă cu 
el. Am fost sunat de 

ceea ce privește programul de antrena
ment. Astfel aceștia vor avea și câte trei 
antrenamente pe zi, cu trezire de la ora 
șapte dimineața, apoi la ora 10 un alt 
antrenament și vor încheia ziua cu ul
timul antrenament la ora 16. „Va fi un 
program epuizant pentru noi, dar 
încercăm să-i facem față”, ^'”’n 
jucătorii.

domnul Mara, iar mâine dimineață JL.. 
- azi) îl aștept la stadion să vorbim. 
Consider că ne-ar ajuta pentru că în lot 
avem doar doi portari, Băeșu și un jun
ior. Aștept în continuare jucători”, a de
clarat Nelu Mitrică.

Pagină realizată de

hd Bogdan Barbu

actualitatea hunedoreanâ, la ti*»* acasă
90.3 fm
RADIO 
COLOR


