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Editorial
de Bogdan Barbu

Cel-care-știe-totul
Unul din cele mai urâte, enervante și 

exasperante soiuri de oameni este cel care 
„știe” totul. Mai mult: nu numai că știe, dar 
e gata să îți împărtășească, mai ales dacă 
vede că nu te interesează, toate convinger
ile lui intime.

Tiparul logic și emoțional al unui 
asemenea ins e extrem de simplu și de pre

vizibil. El este „omul fără dileme” a lui 
Pleșu; pentru Cel-care-știe-totul, dacă îl 
aprobi fără rezerve ești un tip inteligent și 
corect, dacă îl contrazici moderat ești sărac 
cu duhul și un om ușor de prostit de prop
aganda „celorlalți”, iar dacă părerile tale 
sunt în flagrantă contradicție cu ale lui ești 
un imbecil și o canalie.

Cel-care-știe-totul nu are dubii, el nu 
are decât certitudini. Desigur, comporta
mentul lui este agresiv: el știe că „știe”, 
deci trebuie să le arunce tuturor în față 
această „cunoaștere”: ea îl înăbușe și s-ar 
sufoca sub povara ei dacă ar fi obligat să o 
posede în singurătate și în tăcere. Ș tipul de 
om care bate cu pumnul în masă la orice 
discuție banală, care își caută un auditoriu 
în orice întâlnire întâmplătoare, care ajunge 

să fie evitat de rude, de prieteni și de 
cunoștințe. Cel-care-știe-totul se consideră 
mult mai îndreptățit decât tine să îți spună 
cum să îți trăiești viața, ce trebuie să faci, 
ce și cum să mănânci, ce și cât să muncești, 
cu ce să te îmbraci și cum să te comporți.

Dacă un asemenea individ ajunge să 
aibă o cât de mică putere în societate, el 
distruge viețile tuturor celor din jur; dacă 
nu, ajunge doar să otrăvească zilele neferi- 
ciților care intră în raza de acțiune a „ști
inței” sale.

Din păcate, nu există o pedeapsă sau 
un tratament, prevăzute în lege sau în med
icină, pentru această specie mai degrabă 
subumană; singura scăpare a omului nor
mal este să evite orice contact.
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Calendar
Sf. Valeriu, ep. (calendar 

romano-catolic)
Sf. Ignatiu Teoforul, ep. 

(Aducerea moaștelor sale la 
Const., sec V) (calendar 
greco-catolic)

p-ț-Sfântul Zilei

Burritos

Ingrediente:
200 g carne de vita (antricot)
1 cană de orez fiert
1 ceapă mică
1 ardei gras mic
1 conservă mică de fasole (op

țional)
50 g cașcaval
2 linguri de smântână
2 tortilla din făină
2-3 linguri de pico de gallo 
ulei
condimente pentru friptură, 

sare, sos Tabasco
t

Mod de preparare:
Se curăță ardeiul și ceapa și se 

taie julienne. Se călesc în puțin ulei 
cu apă până se înmoaie și ceapa 
devine translucidă. între timp se 
taie carnea felii subțiri de 2-3 mm 
grosime și 2-3 cm lungime. Se 
freacă carnea cu puțină sare, Ta
basco și condimente. Se încing 2- 
3 linguri de ulei și se prăjește până 
se rumenește frumos, la foc mare.

Se încălzește orezul și fasolea. 
Se întinde tortilla și se pune jumă
tate de orez, ceapă și ardei călit, o 
lingură de smântână, cașcaval, fa
sole, roșii (pico de gallo), sos Ta
basco. Se rulează și se manancă cât 
este încă cald.

Carnea se poate face în mai 
multe feluri. Poate G friptură la 
grătar, friptură cu sos în care se 
adaugă Tabasco sau alt sos de ardei 
iuți, „barbacoa”. Puteți folosi came 
de pui sau came de porc. Se mai 
poate pune și guacamole, salsa cu 
porumb și/sau salata verde.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Spini - Orăștie
► DN 7 Simeria - Simeria Veche
► DJ Orăștie - Halta Geoagiu
► DN 7 Mintia - Vețel
► DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș

DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 
Decembrie

Meteo:
Deva -4/0,-8/-6
Petroșani - 7/ - 2, - 9/ - 8
Hunedoara - 5/ 0, - 8/ - 6
Hațeg -5/0,-8/-7
Brad -4/0.-7/-6

g HOROSCOP

Aducerea moaștelor Sfântului mucenic 
Ignatie, de Dumnezeu purtătorul

Sfântul Ignatie, purtătorul 
de Dumnezeu (Teoforul) a fost 
episcop în marea cetate a An- 
tiohiei, pe vremea lui Traian, 
împăratul romanilor (98-117). 
Era ucenic al Sfântului loan 
Evanghelistul, trăgându-se din 
lumea grecească, de curând 
venită la credința lui Hristos. 
Deci, fiind prins pentru 
credința sa, pe vremea lui Tra
ian împăratul, a fost osândit să 
fie mâncat de fiare în circul de 
la Roma. De altă parte, cele 
șapte scrisori rămase de la el, 
ne arată cât de încredințat era 
el, că, numai suferind moartea 
de mucenic, poate fi cineva 
ucenic cu adevărat al lui Hris
tos. Și așa a și fost fericitul său 
sfârșit. Dar viața lui, lucrarea 
lui pentru răspândirea 
credinței și sfârșitul călătoriei 
lui în lanțuri, ca osândit, de la

ianuarie

Antiohia la Roma, le serbăm 
în fiecare an la 20 decembrie. 
Astăzi, 29 ianuarie, facem 
pomenire numai de aducerea 
sfintelor lui moaște de la 
Roma la Antiohia. Că, îndată 
după ce fiarele i-au sfâșiat și i- 
au mâncat trupul, împlinind 
astfel dorința Sfântului, 
creștinii din Roma și cei care- 
1 însoțiseră din Antiohia la 
Roma, au adunat cu grijă 
oasele mai mari ce rămăseseră 
și le-au pus, mai întâi, cu cin
ste, într-un loc însemnat, afară 
din cetate. Dar, nu după multă 
vreme, tot sub împărăția lui 
Traian, aceste sfinte moaște, 
pentru întărirea și mângâierea e numele Sfântului, și erau cin- 
păstoriților Sfântului episcop, 
au fost trimise din Roma în 
Antiohia. Și a fost călătoria 
aceasta a lor cu multă slavă 
pentru creștini, toți dorind să le

Nu trebuie să te aștepți ca rezul
tatele eforturilor tale să se vadă ime
diat. Activitățile intelectuale îți vor 
aduce satisfacții deosebite. Din punct de vedere 
mental, funcționezi la limita superioară, așa că 
ai putea lua decizii în chestiuni dintre cele mai 
delicate.

Reușești cu extrem de multă 
ușurință să te faci înțeles și, dacă vei 
putea să îți depășești impulsivitatea, 
vei avea un succes neașteptat în plan personal. 
Nu te vei confrunta cu probleme de sănătate de
osebite, dar. nu strică să fii atent.

cinstească.
Și au fost puse întâi în 

cimitirul de lângă poarta 
Dafne din Antiohia, iar pe vre
mea împărăției lui Teodosie 
cel Tânăr, au fost așezate într- 
o biserică din cetate, ce purta

stite ca un izvor de puteri 
dumnezeiești în viața 
creștinilor. Dumnezeului nos
tru, slavă!

Din punct de vedere financiar, va 
fi mare agitație. Vei avea unele fj^X 
câștiguri, dar și cheltuieli, propuneri 
de colaborări și investiții. Cineva din familie 
are ceva de lămurit și ar fi bine să-i acorzi tim
pul și răbdarea necesare.

Ești foarte sensibil la influențele 3 
din exterior. Modul tău de a gândi se 
poate să fie unul incorect și ai tendința 
de a face unele erori. Evită vorbăria fără rost și 
nu spune cuvinte pe care le-ai putea regreta mai 
târziu.

Lucrurile îți ies destul de greu 
azi, dar când vei avea nevoie, vei 
primi un ajutor de unde te aștepți mai 
puțin. Relația cu prietenii are toate șansele să 
se îmbunătățească, dar nu vei fi scutit de mici 
nemulțumiri.

de-a lungul timpului
1616: Navigatorul olandez Willem Comelis Schouten 

(n. 1567 - m. 1625) a fost primul explorator care a ocolit 
Capul Horn, în expediția pentru căutarea unui nou drum 
spre Oceanul Pacific

1845: „Corbul" (The Raven), de Edgar Allan Poe, 
este publicat pentru prima dată în „New York Evening Mir
ror"

1886: Germanul Karl Friederich Benz (1844-1929 a 
fost brevetat pentru fabricarea. primului automobil 
funcționabil din lume, alimentat cu benzină

1916: Primul Război Mondial: Germania a efectuat 
primul raid aerian cu aparate „Zeppelin" deasupra Parisu
lui

1947: URSS semnează Tratatul de pace cu România 
(după a doua conflagrație mondială)

1981: S-a dat în exploatare cel mai mare pod de pe 
iret, în zona hidrocentralei Galbeni

. 2002: Președintele american George W. Bush a de- 
t Irak, Iran și Coreea de Nord drept „Axa răului"

S-au născut:

1838: Edward Williams Morley, chimist și fizician 
american (d. 1923)

1860; Anton Cehov, scriitor rus (d. 1904)
1867: Vicente Blasco Ibanez, scriitor spaniol (d. 

1928)
1895: Dumitru D. Roșea, filosof român, membru al 

Academiei Române (d. 1980)
1946: Irina Nicolau, etnolog român (d. 2002)
1953: Mihai Lungeanu, regizor român de teatru
1956: Florin Călinescu. actor român de teatru și film 
1962: Oana Peltea. actriță româncă de teatru și film 
1973: Cătălin Radu Tănase, jurnalist român

•
Comemorări:

1973: Cătălin Radu Tănase, jurnalist român
1820: Regele George al III-lea al Angliei (n. 1738)
1918: Constantin I. Istrati, chimist și medic, membru 

și președinte (1913-1916) al Academiei Române (n. 1850) 
2003: Matei Gheorghiu, actor român (n. 1926) 
2006: Ludovic Spiess, tenor român (n. 1938)

Bancurile zilei
© © ©

Albanezii, după 
lungi ani de studii, do
cumentări și cercetări, 
reușesc să construiască 
primul lor avion, dar 
care la primul lui zbor se 
prăbușește. Jale mare, 
doliu național și ziarele

din întreaga lume apar 
cu următoarea știre pe 
prima pagină:

"Primul avion con
struit de albanezi s-a 
prăbușit. în viață, din în
treg echipajul, a mai 
rămas numai fochistul!"

© © ©

Ardeleanul la școală 
îi spune profesorului că 
el vrea să învețe ebraica. 
Profesorul:

- De ce tocmai 
ebraica?

- Păi când am să mor 
și am să ajung în Rai. să 
pot vorbi cu Dumnezeu.

- Și dacă ai să ajungi 
în Iad?

- Păi română știu 
bine!

© © ©
De ce sunt ungurii ve

cini cu ardelenii? Că așa le 
trebuie.

© © ©

Astăzi, călătoriile, indiferent că 
sunt scurte sau lungi, îți pot aduce
avantaje atât din punct de vedere 
material, cât și social. Este posibil că o
persoană cu influența să îți facă o promisiune, 
dar nu e cazul să pui baza în aceasta.

Este posibil să primești o ofertă 
de schimbare de slujbă, care ar putea fi 
urmată de o imbunătățire a salariului.
Mintea îți este vioaie, dar ești mai dezordonat 
decât în mod obișnuit, așa că ar fi bine să te 
sfâtuiești cu un prieten de încredere.

V te
Unul din planurile tale mai 

vechi ar putea fi pus în practică, chiar * X/ 
în această zi. Tot azi ai putea obține 
unele realizări, dacă vei încerca să modifici
ceva în căminul tău. O lucrare începută de mai 
mult timp ar putea fi încheiată.

Vei fi eficient la locul de 
muncă,în proiectul în care lucrezi. 
Faci tot ceea ce este necesar pentru 
atingerea obiectivelor.

Ții la prietenii tăi, cu care îți 
împărtășești speranțele și proiectele. 
Lărgește-ți cercul de prieteni și 
relațiile și bazează-te pe sinceritate, 
aceasta va fi reciprocă.

încetezi să mai tergiversezi lu
crurile la serviciu. Adopți atitudinea 
necesară ca să-ți atingi obiectivele. Te 
gândești serios la o ameliorare a 
condițiilor de serviciu.

Nu îți mai place deloc ceea ce 
faci la mună. Pe de o parte ai vrea să 
faci economii, pe de alta ți-ai scoate 
banii din bancă pentru a-i cumpăra 
partenerului un cadou impresionant.

.'V
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...cursurile nu sunt altceva decât o formă mas
cată de șpagă, lucru demonstrat de modul în 
care are loc admiterea.

Funcționarii publici prestează și în privat

Invazie de căpușe la ARR Hunedoara

r4 utoritatea Rutieră Română 
este căpușată din interior de 

către cei care s-au aflat la con
ducerea instituției și, deși 
limbați din funcții, au păs

trat poziții din care pot să-și 
continue liniștiți afacerile. în 

spatele ARR s-a dezvoltat o în
treagă afacere legată de școla

rizarea în vederea formării 
profesionale a operatorilor în 
domeniul ransporturilor ru

tiere.

Bazându-se pe faptul că legislația 
prevede diverse forme de școlarizare în 
vederea obținerii licențelor și ates- 
‘'^lor în domeniul transporturilor ru

tiere, mai mulft angajați ai ARR Hune
doara, profitând de informațiile și mi
jloacele de constrângere de care dispun, 
și-au tras firme prin care se ocupă - mai 
mult formal — de pregătirea transporta
torilor. întreprinzători privați din 
județul Hunedoara, care își câștigă cin
stit existența prin efectuarea unor trans
porturi de marfă pe rutele interne și 
extern, se plâng de modul în care sunt 
tratați de inspectorii de la Autoritatea 
Rutieră Română (ARR) la examenele 
de licență și atestat dacă nu își în
tocmesc dosarul prin firmele agreate.

Firma în Harghita, 
șpaga în Deva

Una dintre primele firme care a or
ganizat cursuri de formare profesională 
pentru transportatori îi aparține inspec

torului ARR Pavel Pleșa. Acesta a prof
itat de faptul că are acces la lista cu 
transportatori auto, cu datele scadente 
ale licențelor și atestatelor, drept pentru 
care și-a făcut o firmă prin care le 
oferea servicii de școlarizare acestora. 
Ulterior, pentru a evita situația de in
compatibilitate, acesta a creat un punct 
de lucru al unei firme din Harghita, 
S.C. IFPTR S.R.L din Miercurea Ciuc, 
numit Centrul de Formare Profesională 
Deva, unde în calitate de șef a angajat- 
o pe soția sa, Adina Dorina Pleșa.

Pe lângă afacerea cu „formarea 
profesională”, transportatorii se plâng 
că, pentru a beneficia de bunăvoința in
spectorului Pavel Pleșa, care este re

sponsabil, printre altele, cu operațiunile 
de avizare și reavizare a dosarelor 
transportatorilor de mărfuri generale și 
taxi, trebuie să plătească cu 100 de lei 
mai mult decât costul normal al cursu
lui. De fapt, cursurile nu sunt altceva 
decât o formă mascată de șpagă, lucru 
demonstrat de modul în care are loc ad
miterea. Cursanți primesc fie ches
tionare cu răspunsurile corecte 
subliniate, fie le sunt furnizate odată cu 
chestionarele și răspunsurile la între
bări. De asemenea, există și posibili
tatea obținerii certificatelor de absolvire 
în urma unor perioade de instruire re
duse sau declarate fictiv.

Legături 
„periculoase” 
în ARR

O analiză a firmelor care se ocupă 
cu școlarizarea operatorilor de transport 
rutier arată că societatea din Miercurea 
Ciuc a reușit să acapareze circa 40 la 
sută din piață. Restul pieței este îm
părțită între mai multe firme, toate cu 
legături solide în ARR Hunedoara. So
cietatea Comercială Promotrans din 
București are un punct de lucru în 
Deva, coordonat de Dorin Lungu, fost 
șef al ARR Arad și consilier al Min
istrului Transporturilor, în prezent fiind 
membru în consiliul director al 
UNTRR. în timpul liber, lectori la cur
surile organizate de firma bucureșteană 
sunt fostul și actualul șef al ARR Hune
doara, Flavius Budiul, respectiv Du
mitru Răducu. O altă firmă care 
activează printre „căpușele” ARR 
Hunedoara este Fatii Artri Aft SRL, 
susținută de inspectorul Lucian Morar, 
a cărui soție se află pe statele de plată 
ale societăți. O ultimă firmă care se 
ocupă cu școlarizarea transportatorilor 
este Midex Servicii SRL din Alba Iulia, 
prin punctul de lucru situat în Deva, co
ordonată de un fost inspector ARR 
Hunedoara, Silviu Bolfa. Acesta a mai 
susținut interesele fundației Promotrans 
și a firmei Nordtrans, desființate și 
transformate în S.C. Promotrans SRL.

Alexandru Avram

Florin Oancea
a devenit viceprimar decorativ

Trei centre de asistent ă socială din
$

Hunedoara sunt pe cale să se închidă

Primarul municipiului Deva, 
Mircia Muntean, a dispus sus
pendarea tuturor prerogative

lor pe care le avea 
viceprimarul Florin Oancea. 

Măsura radicală luată de edi
lul șef al municipiului reșe

dință de județ este legată de un 
conflict izbucnit recent între 

două tabere din organizația ju
dețeană a PNL.

Mircia Muntean neagă însă că 
ruptura dintre el și până nu demult 
„mâna sa dreaptă” ar avea conotații 
politice. „I-am ridicat aceste atribuții 
din mai multe motive. A făcut abuzuri 
repetate în cadrul activității munici
pale”, își argumentează primarul de
cizia.

Oancea susține că nu este deranjat 
de gestul șefului său, dar amenință ca 
va vorbi despre toate neregulile pro
duse în Primărie. „Mi-a retras dreptul 
de semnătură, dar acest fapt nu mă de
ranjează. Există un lucru pe care nu-1 
poate face primarul, și.anume să-mi 
închidă gura. în spatele deciziei nu stau 
argumente serioase, ci faptul că nu 
poate să înghită o înfrângere”, declară 
viceprimarul.

Viceprimar 
în opoziție

Acesta îl atacă extrem de dur pe 
șeful său din fruntea administrației mu
nicipale amenințând cu doi ani de opoz
iție. „Voi mai fi încă doi ani 
viceprimarul Devei și în acest timp voi 
lua legătura cu cetățenii zilnic. Voi dis
cuta și cu consilierii locali, iar prob
lemele cetățenilor vor constitui 
priorități ale noastre. Vom promova 
proiecte de hotărâri și le vom pune pe 
ordinea de zi, iar dacă vor fi aprobate 
primarul nu poate decât să ia act de ele 
și să le pună în aplicare. în ultimii șase 
ani n-a prea stat prin primărie, ci mai 

mult pe la schi sau prin Insulele Canare. 
Treburile i le-am rezolvat eu și colegii 
din Primărie. Mi-a retrdfe dreptul de 
semnătură și aș vrea să văd cine o să-i 
mai acopere lipsa de la serviciu”, a pre
cizat Florin Oancea.

La ședința Consiliului local de 
vineri, trei dintre proiectele de hotărâri 
propuse de către primarul Mircia 
Muntean au fost atacate de către vi
ceprimarul Florin Oancea, iar la vot 
acestea au fost respinse cu sprijinul 
consilierilor PNL. Unul dintre proiecte 
viza concesionarea administrării par
cărilor din municipiul reședință de județ 
de către o firmă înființată de curând.

Nicolae Grecu

Proiectul de hotărâre privind 
închiderea a trei centre de asistență 
socială din municipiul Hunedoara a 
creat ieri mari discuții între consilierii 
locali, datorită notei de fundamentare 
care nu a fost pe înțelesul tuturor.

Făcând o analiză a cheltuielilor 
^inutile”, primarul Ovidiu Hada a 
propus în Consiliul local desființarea 
a trei centre de asistență socială, din 
totalul de opt existente în municipiul 
Hunedoara. Această propunere este 
văzută, de primar ca o oportunitate 
pentru municipalitate de a-și reduce 
substanțial cheltuielile pe vreme de 
criză, dar pentru angajați! instituției 
este un real motiv de îngrijorare, pen
tru că pot ajunge șomeri peste noapte, 
„în această perioadă de criză, aceste 
centre nu pot funcționa, dar când situ
ația se va îmbunătăți pot fi redeschise 
fără nici o problemă”, a afirmat 
Ovidiu Hada, primarul municipiului 
Hunedoara.

Opinii pro și contra

Consilierii Ana, Chiș. Gigi 
Munteanu și Dan Bobouțanu au cerut 
explicații amănunțite referitoare la 
motivele pentru care cele trei centre 
„nu sunt rentabile”, conform spuselor 
directoarei centrului, Lenuța Geme- 
niuc, care a recunoscut că a propus 
încniderea acestor locații. Pentru a-și 
justifica spusele, Gemeniuc a mai 
specificat că în anul 2009 Ia centrul 
„Casa Cristina” au beneficiat de asis
tență socială doar 11 persoane. Doar 
trei consilieri, Florin Cazan, Dan 
Apostolescu și Hie Demeter au dat 
aviz favorabil închiderii centrelor, 
astfel că proiectul de hotărâre nu a 
fost promulgat și urmează a fi supus 
unor discuții într-o ședință extraordi
nară în luna februarie.

«
Georgiana Giurgiu
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Codruț Șereș nu a precizat daca va accepta sau nu propune
rea filialei hunedorene, dar a spus că o va lua în conside
rare și că lucrurile vor trebui bine cântărite.

A Mărginean l-a propus pe Sereș președinte
A venit expertiza 
balistică pentru 
arma 
„colonelului”

Paul Popa, complicele lui 
Konstantinos Passaris la mai 
multe jafuri, a fost scos din 
Penitenciarul Aiud și adus în 
fața judecătorilor la Tribunalul 
Deva.

în acest dosar, Popa este 
acuzat de tentativă de omor și 
uz ilegal de arme de foc.

Ieri, magistrații hune- 
doreni au primit expertiza bal
istică a Laboratorului 
Interj udețean de Expertize din 
Cluj.

Avocatul acuzatului a so
licitat o copie după raportul de 
expertiză pentru a-1 studia. 
Din această cauză procesul s- 
a amânat, următorul termen al 
procesului fiind stabilit pentru 
25 februarie.

Paul Popa este considerat 
unul dintre cei mai periculoși 
infractori români. El este 
acuzat că ar fi complicele lui 
Passaris în mai multe infracți
uni comise în Grecia.

în urmă cu zece ani, Paul 
Popa l-a împușcat pe Gabriel 
Duț în piept, în urma rănilor 
acesta rămânând paralizat.

Rănit din cauza 
vitezei

Sorin S., de 24 de ani, din 
Mediaș, a fost rănit după ce 
autoturismul pe care îl con
ducea a derapat.

Accidentul a avut loc 
miercuri, în jurul orei 13,40, 
pe DN 66, în Bretea Strei.

Șoferul venea din direcția 
Călan-Hațeg și nu a adaptat 
viteza la condițiile de drum, 
ieșind în afara carosabilului, 
în urma accidentului, șoferul 
a fost rănit ușor.

S-a izbit de stâlp
Sorin M., de 33 de ani, 

din Hunedoara, a provocat un 
accident pe DJ 708 E, în local
itatea Pcștișu Mare, în urmă 
cu două zile.

Șoferul a pierdut con
trolul volanului și a acroșat cu 
viteză un stâlp de iluminat 
public, pe care l-a avariat, însă 
el nu a suferit leziuni.

Conducătorul auto s-a 
ales cu dosar de cercetare pe
nală pentru distrugere.

Maria Bulz

la Conservatori
Codruț Șereș a fost propus 

pentru funcția de președinte al 
Partidului Conservator (PC), 
în cadrul unei conferințe de 

presă desfășurată ieri la Deva, 
liderul conservator Petru Măr
ginean i-a făcut lui Șereș pro
punerea oficială de a candida 

la conducerea partidului.

„Codruț Șereș este un bun con
ducător, care cunoaște foarte bine ceea 
ce se întâmplă pe scena politică, este 
crescut în sânul partidului și o persoană 
cu mare experiență politică și de viață”, 
a declarat Petru Mărginean, președin
tele filialei PC Hunedoara. Șereș îl va

avea drept contracandidat pe Dan Con
stantin, fost director APIA.

Nu a zis nici da, 
nici ba

Codruț Șereș nu a precizat dacă va 
accepta sau nu propunerea filialei hune- 
dorene, dar a spus că o va lua în con
siderare și că lucrurile vor trebui bine 
cântărite. "Este prima propunere ofi
cială de a-mi depune candidatura. Am 
mai fost sunat și de alți președinți de fil
iale PC din Transilvania care mi-au 
spus că mă vor susține, însă trebuie să 
cântărim bine situația. Candidatura se 
poate depune până în data de 20 febru
arie. Eu cred că e nevoie de muncă de 
echipă. Nu e important cine e președ

inte, vicepreședinte sau secretar", a de- februarie, județul Hunedoara va fi 
clarat Codruț Șereș. reprezentat de 40 de delegați.

La Congresul Partidului Conser
vator, care va avea loc la finele lunii Irina Naștere

Sindicatele preferă dialog social
în locul protestelor
Constrângerile bugetare anun
țate de Guvern soldate cu mă

suri de disponibilizare au 
generat, cum era firesc, ne
mulțumirea sindicatelor. Cu 
toate acestea, cel puțin în pe

rioada următoare, sindicaliștii 
nu se pregătesc de mișcări de 

amploare în stradă.

După cum declară Lacrima 
Minișca, liderul CNSLR „Frăția”- fil
iala Hunedoara, domeniul cel mai afec
tat de restructurări va fi învățământul, 
unde comasarea școlilor va duce și la 
reducerea posturilor unor titulari. 
Potrivit liderului sindical, comasarea 
unor clase până la atingerea efectivelor 
de 25 - 30 elevi va conduce, de aseme
nea, lă reducerea posturilor din sistem, 
dar și la scăderea calității actului edu
cațional în învățământ. Pierderi de per
sonal se vor înregistra în cazul 
învățătorilor și în câteva domenii pre

cum geografie, istorie, fizică, materii 
unde s-a redus numărul de ore. Suma 
de finanțare „pe cap de elev” nu este su
ficientă și nu acoperă salariile person
alului didactic nici pentru școlile cu un 
număr mare de elevi. „S-ar putea ca la 
1 septembrie să nu fie finanțare pentru 
personalul angajat”, afirmă liderul 
județean al CNSLR „Frăția”.

Soluția propusă 
este pensionarea 
la cerere

în acest moment se încearcă sen
sibilizarea celor care ar îndeplini cri
teriile de pensionare la cerere, respectiv 
vârsta de 55 ani și opt luni la femei și 
60 de ani și șase luni în cazul bărbaților. 
„Aceasta este o soluție propusă și ac
ceptată de toată lumea, dar nu se poate 
spune că s-a găsit o strategie în re
zolvarea acestei situații dificile”, afirmă 
Lacrima Minișca. Mai rămâne ca și cei 
vizați să fie de acord cu această soluție. 
Propuneri similare s-au făcut și pentru

angajații CFR care îndeplinesc condiți
ile de pensionare. în cazul ceferiștilor 
liderii de sindicat negociază însă și 
plata unor salarii compensatorii.

Fără proteste în 
stradă, dar cu greve

în condițiile actuale Minișca ex
clude declanșarea unor proteste în 
stradă. „Singura variantă este dialogul 
social între parteneri. Acesta este un 
principiu de bază pentru soluționarea 
tuturor problemelor existente. Apre
ciem înțelegerea de care a dat dovadă- 
Inspectoratul Școlar Județean care a co
laborat cu Sindicatul din învățământul

Preuniversitar în găsirea unor soluții cât 
mai viabile”, declară Minișca. în ace
lași timp au avut loc și două reuniri ale 
Comisiei de dialog social la Prefectură. 
La ședința din 19 ianuarie s-a discutat 
situația de la S.C. Universal Edil S.R.L. 
■Lupeni, societate care prestează servicii 
de termoficare și salubritate, ai cărei 
angajați nu și-au mai primit salariile de 
cinci luni. „Concluziile rezultate în 
urma discuțiilor nu au adus o soluție 
fermă pentru oamenii de acolo. Eii-IA 
anunțat că vor deschide conflictul de 
muncă”, a mai spus liderul CNSLR 
„Frăția”.

Cătălin Rișcitțd

£9 „Singura variantă este dialogul social între par- 
teneri. Acesta este un principiu de bază pentru 
soluționarea tuturor problemelor existente. ”

Lacrima Minișca, 
liderul CNSLR „Frăția”- filiala Hunedoara

„Săptămâna fără violență” s-a încheiat
Astăzi se încheie campania educațională începută de luni sub 

sloganul „O săptămână fără violență’'.
Timp de cinci zile, copiii de vârstă școlară au fost ajutați să înțe
leagă că agresivitatea nu reprezintă o soluție pentru rezolvarea 

problemelor.
„O săptămână fără violență” este 

un parteneriat educațional între Inspec
toratul Școlar Hunedoara, Inspectoratul 
Județean de Resurse și Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Edu
cațională Hunedoara.

„Sperăm că acești 
copii vor deveni 
adolescenții cuminți
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de mâine”

Scopul campaniei este acela de a 
forma comportamente de echipă la șco
larii de vârste mici, de a diminua riscul

victimizării prin violență și al compor
tamentului agresiv în mediul școlar. 
„Ne-am propus să îi facem pe copii ca, 
prin joc și desene, să înțeleagă că vio
lența produce violență, iar agresivitatea 
nu este o soluție în rezolvarea con
flictelor apărute. Am ales clasSle mici I 
- IV, pentru că educația în forma 
aceasta este extrem de eficientă la 
aceste vârste, conduita lor se poate 
modela cu mai mare ușurință acum, iar 
acești copii sperăm că vor deveni ado
lescenții „cuminți” de mâine”, a de
clarat inspectorul de poliție Andrea 
Fierarii din cadrul Compartimentului de 
Analiză și Prevenire a Criminalității al 
IPJ Hunedoara.

Se vor căuta soluții
5

împreună cu învățătoarele, 
polițiștii compartimentului de Analiză 
și Prevenire a Criminalității au prezen
tat elevilor consecințele fizice, psihice 
și sociale ale violenței fizice și verbale, 
în proiect au fost cooptați 150 de elevi 
ai claselor I - IV de la școlile „Andrei 
Șaguna”, „Andrei Mureșanu”, Liceul 
de Muzică și Arte Plastice „Sigismund 
Toduță” și „Sabin Drăgoi”.

Campania se finalizează astăzi cu 
seminarul denumit „Violența azi. Risc 
și prevenție”. La seminar vor participa 
profesori, polițiști și psihologi școlari 
care vor prezenta teme de interes și vor 
discuta despre amploarea fenomenului 
violenței. în cadrul seminarului se vor 
căuta și soluții optime de prevenire și 
intervenție.

Maria Bulz

Amendat 
pentru 
tulburarea 
liniștii 
publice

Miercuri, în jurul orei 
23:00, doi tineri din Brad, beți 
criță, s-au luat la ceartă, 
adresându-și injurii și cuvinte 
jignitoare.

Certa dintre cei doi a avut 
loc pe strada Libertății din mu
nicipiul Brad.

Pentru a-1 liniști pe Marius 
B., cel mai reclacitrant dintre 
tineri, jandarmii au fost nevoiți 
să îl amendeze cu 500 de lei.



La o solicitare am partea Asociației „Mara Maria 
vederea cedării spațiului unde a funcționat cantina să
racilor, administratorul acesteia a cerut 550.000 euro!
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Lupta cu traficanții de ființe umane

Iana Matei: “Nu am ales eu domeniul acesta. M-a ales el pe mine.”
Europeanul Anului 2010, hu- 
nedoreanca Iana Matei a venit 
ieri la Orăștie, într-o „vizită de 
vacanță”, după cum s-a expri
mat chiar ea. Aici s-a născut. 
Orăștia și oamenii de aici sunt 
încă în sufletul ei, iar faptul că 
primarul Alexandru Munteanu 

și-a amintit acest lucru și i-a 
trimis o scrisoare de felicitare 
a bucurat-o foarte mult. “Tele
fonul și scrisoarea de felicitare 
a primarului Orăștiei au fost la 
fel de importante pentru mine 

ca și premiul”, Iana Matei.

; A salvat 
peste 450 de femei

Iana Matei s-a născut la Orăștie, 
1 ■' ’ocult mult timp la București, la 

'f'iiețrci, iar apoi câțiva ani în Australia. 
Activitatea ei legată de ajutorarea vic
timelor traficului de ființe umane a în
ceput în urmă cu 11 ani - înainte avea 
un proiect legat de centrele de plasa
ment și copiii străzii. “Nu am ales eu 
domeniul acesta. M-a ales el pe mine. 
M-au sunat polițiștii de la Pitești că au 
în birou trei prostituate. Am mers acolo. 
Și cum fiecare are prejudecățile lui, le

aveam și eu pe ale mele. Am crezut că 
o să întâlnesc niște femei la vreo 40 de 
ani, fără dinți în gură. în schimb, am în
tâlnit trei copii. Aveau 14, 15 și respec
tiv 16 ani. Mi-au povestit cum au fost 
vândute și exploatate’’, își amintește 
Iana Matei. Femeia le-a consiliat, și le- 
a ajutat să se reintegreze în societate și 
acesta a fost începutul luptei împotriva 
acestui fenomen. 462 de victime ale 
traficului de ființe umane au fost ajutate 
de ea în acești 11 ani care au trecut. Le- 
a oferit în cadrul organizației pe care o 
conduce atât asistență psihologică, 
medicală, dar și protecție și sprijin ju
ridic.

Luptă 
cu prejudecățile 
și cu sistemul

Iana Matei duce o luptă acerbă cu 
felul în care oamenii văd această prob
lemă, cu cei care cred că victima este 
responsabilă pentru ceea ce a pățit, dar 
și cu sistemul care îi lasă liberi pe traf- 
icanți. “Stau câțiva ani după gratii, iar 
apoi sunt eliberați pentru că au fost 
băieți cuminți”, explică Iana Matei. 
Traficanții sunt, deopotrivă, bărbați ^i 
femei. Multe dintre traficante sunt foste 
victime care nu au avut parte de asis
tență la timpul potrivit. Tinerele care 
cad victime ale traficului de ființe 
umane sunt supuse unor chinuri de 
neimaginat. “Sunt bătute, schingiuite 
sau violate în grup și totul se face de 
față cu celelalte colege de suferință, ast
fel încât să le fie frică să încerce să 
fugă”, povestește iana Matei. Există 
victime și din județul Hunedoara. Din 
păcate tot mai puține ONG-uri se ocupă 
cu asistența acestor victime. în ultimii 
ani, aceste' organizații au „murit” una 
după alta din lipsă de fonduri. “Se dau 
fonduri pentru activități de prevenir^ 
dar nu și pentru asistență, iar asta este 
foarte importantă”, adaugă hunedore- 
anca.

Elena Matieș Iancău

g
„Nu pot să fugă pentru că sunt păzite pas cu pas. 
Le chinuie până când acceptă să iasă în stradă. 
Apoi, primii clienți pe care îi au sunt 
prietenii traficanților, iar dacă le cer 
acestora ajutorul, află și traficantul. Sunt chi

nuite din nou și de frică nu mai fug. ”

• Iana Matei,
președinta organizației Reaching Out, 

Europeanul Anului 2010

Deva va avea azil de noapte și cantina săracilor
La Deva se va deschide un azil 

de noapte pentru persoanele 
adăpost. Acțiunea carita

bil face parte din programul 
Asociației „Mara Maria ”, din 
județul Timiș, au informat re

„Sunt mai mult decât bucuroaă că o astfel de filială este 
\deschisă și la noi în județ, unde exită un număr mare de șomeri 
și pensionari Noi dorim să venim î: ajutorul acestor oameni de

favorizați Nu dorim să prezentăm o mulțme de proiecte și apoi să nu 
putem realiza nici unul Vom merge pas cu pas. în primul rând vom de
schide în maxim o lună un azil de noapte pentru oamenii fără 
adăpost, vom continua cu o cantină a săracilor un centru de zi 
și un club de seară pentru vârstinic, pentru a ieșii din cotidian. 
Mulțumesc tuturor celor-care ne sunt alături și ne ajută”

Eva Sara Badea,
Director Asociația „Mara Maria”, filiala Deva

prezentanții acesteia într-o 
confrință de presă organizată 

la Primăria Deva.

C filială a acestei asociații și-a în
ceput astfel activitatea în județul Hune
doara. Aceași organizație va încerca să 
redeschidă și cantina săracilor, care în 
acest moment funcționează doar pe hâr
tie.

„Mara Maria” are ca are ca obiect 
de activitate întrajutorarea vârstnicilor, 
a persoanele cu dizabilități, a celor fără 
adăpost și a oamenilor cu probleme so
ciale deosebite.

După azil, cantina

Primul obiectiv al acesteia este de
schiderea unui azil de noapte pentru 
persoanele fără adăpost, care va avea 
pentru început o capacitate de 20 de 
locuri. înainte de a fi cazați în acest 
adăpost, oamenii străzii vor fi spălați și 
deparazitați. Ei vor primi seara o masă 
caldă, ar dimineața micul dejun.

Un al doilea obiectiv al Asociației 
„Mara Maria” este redeschiderea canti
nei săracilor, care să ofere zilnic o sută 
de porții pentru cei nevoiași. în Deva 
încă mai există teoretic o astfel de can
tină a săracilor, care oferă Zilnic între 
300 și 400 de porții oamenilor nevoiași, 
însă practic, din păcate, ușile cantinei 
sunt închise cu lacătul de multă vreme. 
Mai mult, la o solicitare din partea Aso
ciației „Mara Maria” în vederea cedării 
spațiului unde a funcționat cantina 
săracilor, administratorul acesteia a 
cerut'550.000 euro!

Donații în bani 
sau produse

Asociația va mai oferi asistență 
medicală la domiciliu persoanelor 
vârstnice și cu probleme deosebite. De 
asemenea, vor fi împărțite ajutoare care 
constau în alimente și îmbrăcăminte 
persoanelor cu situație socială precară.

Asociația de ajutor reciproc și so
cial „Mara Maria” a transmis un apel 
umanitar marilor firme din județ pentru 
sponsorizări și donații d^ bani sau pro

„Asociația noastră este creată pentru toată lumea, și pentru 
cei cu nevoi, și pentru cei care doresc să ajute. Ne adresăm tu
turor categoriilor sociale. Am considerat că este necesar să de

schidem o filială și în județul Hunedoara și sper să fie cu folos. Dorj/n 
să facem lucruri frumoase și din suflet. Vă mulțumesc și vă 
asigur că veți avea din partea noastră tot sprijinul de care veți 
avea nevoie”

Gabriela Bădăluță,
Președinte al Asociației „Mara Maria” Timișoara

duse. Totodată asociația se adresază tu
turor persoanelor dornice să contribuie 
la acest proiect de ajutorare a celor 
nevoiași.

Irina Năstase

„învață 
să zbori!” la 
Aeroclubul 
Deva

Sub genericul „învață să 
zbori!”, Aeroclubul Teritorial Deva 
organizează în perioada 12-20 
februarie a. c. înscrieri la special
itățile Planorism, Parașutism și 
Aeronave Ultraușoare.

înscrierile se pot face la sediul 
Aeroclubului din Strada Avram 
Iancu, blocul H1, mezanin, de luni 
până vineri între orele 10 și 17. 
Pentru tinerii cu vârsta cuprinsă 
între 16 și 22 de ani cursurile sunt 
gratuite, iar pentru cei cu vârsta de 
peste 22 de ani costurile până la 
obținerea brevetului se ridică la 
900 - 1.000 de euro la specialitatea 
Planorism și peste 3.000 de euro la 
Aeronave Ultraușoare.

De asemenea, cei dornici să 
zboare trebuie să fie apți din punct 
de vedere medical, fapt atestat 
printr-un examen de specialitate, 
„în fiecare an se înscriu 15 - 20 de 
cursanți. Școala începe în luna feb
ruarie și după o lună și jumătate de 
cursuri teoretice se efectuează 
primele zboruri. Prin lunile sep
tembrie - octombrie se fac 
zborurile de obținere a brevetului”, 
spune Grațian Tânc, comandantul 
adjunct al Aeroclubului.

Cătălin Rișcuța
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Povestiri SF pe site-ul “boactărilor” hunedoreni
Filmul “Avatar” inspiră nu numai 

creatorii de modă sau compozitorii de 
muzică electronică, ci și Poliția Hune- 
doreană. Pagina web a „boactărilor” din 
județul Hunedoara este o foarte intere
santă poveste SF, în care se 
îngemănează mai multe teme: de la 
„Jurasic Park” până la „Mașina Timpu
lui” și „Highlander”.

Cu speranța că nu vom fi luați în 
colimator de klingonienii care admin
istrează pagina web și nici de șefii aces
tora, vom face o sinteză a poveștilor SF 
- polițiste.

tos, ținând cont de faptul că anii se 
numără de-a-ndărătelea. Ca să contin
uăm prezentarea șefului peste poliția 
dinozaurilor trebuie să mai spunem că 
acesta a făcut școala militară între ’76 
și ’73, pentru ca apoi, precum voinicul 
din poveste, să termine Facultatea de 
Drept într-un singur an, 1978

postat pe susnumitul site, unde scrie că- 
și va da bacalaureatul tocmai-în anul 
10970. Nemuritorul șef al poliției din 
municipiul Hunedoara nu-și face însă 
probleme, pentru că a reușit deja să ter
mine câteva școli pe vremea când 
egiptenii abia organizau licitația pentru 
studiul de fezabilitate al piramidelor. 
Astfel, comisarul șef a urmat școala de 
ofițeri din 1978 până în 1975 și apoi a 
dovedit într-un singur an - 1980-- Fac
ultatea de Drept.

Jurasic Park

Pe vremuri, când puricele 
se potcovea cu 99 de ocale de 
fier furate de pe halda din Hune
doara și Făt Frumos gonea cu 
calul pe sub nasul vigilent al 
..'dârelor mobile, pe când di

nozaurii stăpâneau pământul, 
poliția județului Hunedoara era 
condusă de comisarul șef Tomiță 
' icuța. Conform CV-ului po- 
s—t pe pagina web a „boac
tărilor” hunedoreni, acesta a 
început liceul în anul 1973 și a 
susținut bacalaureatul în 1969. 
De bună samă că înainte de Hris-

Mașina Timpului

Un alt personaj de poveste este co
mandantul Poliției municipiului Brad, 
comisarul șef Adrian Petruș. Acesta a

Ca să nu se lase 
mai prejos, fratele 
șefului din Brad, la

ofițeri între anii 
1978 și 1981 (dus), 
iar la întors a trecut 
prin facultate 1981 — 
1978.

Highlander

profitat de faptul că elevii 
școlilor militare benefi
ciau de „foi de drum” și 
în loc să ia „motorul de 
8” spre Baia de Criș a 
nimerit în „Mașina Tim
pului”. Altfel nu se ex
plică școlarizarea pe 
sistemul „dus-întors” a 
acestuia, așa cum reiese 
din CV-ul postat pe 
aceeași pagina de Inter
net a „boactărilor” hune- 
doreni. Conform datelor 
de acolo, șeful polițiștilor 
brădeni a făcut școala de

rândul său șef 
mare la Hune
doara, se
dovedește a fi un 
adevărat „nemu
ritor” și un per
petuu licean. 
Comisarul șef 
Nicolae Petruș a 
început liceul la 
Brad în anul 
1975 și mai are 
de tras în școală 
încă 8960 de ani 
(!), după cum 
reiese din CV-ul

Aberatile
9

neuronului singuratic
Primarele din municipiul Hunedoara s- 

a scărpinat într-o zi în cap și, înțepându-se 
în freza gelată, i-a venit o idee cum să 
economisească banii urbei: să ia de la săraci 
și să dea la bogați, că oricum povestea cu 
°obin Hood e cam depășită și pe alocuri 

emagogică. Așa că primul emigrant al 
Hunedoarei se puse pe treabă și scremu din 
puțul gândirii proprii, și din puțele (a se lua 
strict ca forma la feminin a substantivului 
puț - n.red.) unor consiliere personale un

proiect de hotărâre prin care vrea să pună 
lacăt pe aproape toate instituțile de ocrotire 
socială din municipiu. Astfel că boschetarii 
hunedoreni vor fi cazați probabil tot la Gră
dina Zoologică, alături de câinii comunitari, 
sau vor fi împăiați și expuși în loc de per
sonaje medievale în Castelul păstorit de 
același personaj cu gândire tot medievală 
aflat de ceva vreme în fruntea urbei lui 
Corvin.

„Așa am ajuns eu în America. Am trăit în câteva centre 
. „cabrio”, adică fără acoperiș. Făceam focul în centrul 

** gunoaielor să ne lăudăm că avem încălzire centrată și ne 
| rugam toată ziua la Jack Daniels să ne ia odată și ultimii 

neuroni cu care simțeam libertatea americană
Și uite minune... Am ajuns fără neuroni, dar cu mandat pe 
patru ani în fruntea Hunedoarei. Asta-i pohta ce am pohtit 

și asta le pohtesc și sărmanilor mei concitadini. ”

6
(Din înțeleptele gânduri ale lui Edil Hada) 1



Statele membre ale UE care au avut cete mai multe contacte 
economice cu Teheranul sunt Germania, Italia, fvanța, 
Spania, Olanda și Belgia, potrivii documentului citat.

SUA sprijină reintegrarea 
luptătorilor talibani
Statele Unite sprijină planul 
afgan de a permite luptători
lor talibani care renunță la 
lupte să se reintegreze în so
cietatea afgană. Reprezen

tantul special american 
Richard Holbrooke și-a ex

primat suportul pentru acest 
plan, înainte conferinței de 

la Londra despre conflictul 
din Afganistan.

Liderul afgan Hamid Karzai 
este de așteptat să prezinte detaliile 
planului "de reintegrare" în- timpul 
acestei conferințe. în cadrul unei 
conferințe de presă, Holbrooke 
arăta că orice membru taliban care 
se alătură societății afgane va trebui 
să depună armele și să respingă 
orice legătură cu al-Qaeda. Ofi

cialul american arăta că un alt lucru 
"inacceptabil" al politicilor talibane 
trebuie discutate - anume modul 
cum sunt tratate femeile. Miniștri 
din 60 de state sunt așteptați la 
conferința de la Londra concentrată 
pe stabilizarea Afganistanului. Si- 
teul oficial al talibanilor a aruncat 
îndoieli asupra conferinței eu
ropene, calificând-o "pierdere de 
vreme".

Reprezentantul României la FMI 
apreciază că economia României 
are o creștere de 5-6% anual

Economia României are un 
potențial de creștere de 5-6 % anual, 
nivel pe care îl va atinge în 2012, a de
clarat reprezentantul României la FMI, 
Mihai Tănăsescu, care estimează pentru 
acest an un avans al PIB între 1,3-1,5%.

„Sifnt optimist, dar depinde de noi 
cum vom recupera ce am pierdut în ul
timul an și .cât de repede vom reuși să 
atingem potențialul de 5-6% creștere 
economică pe care România îl are. Pre- 
vizionez pentru acest an o creștere 
eeenemieă de 1,3-1,5%, o accelerare în 
2011, urmând ca în 2012 să ajungem la 
potențialul pe care îl are România de 5- 
6%", a spus Tănăsescu, la un seminar 
pe teme economice. El a arătat că 
România nu va mai avea creșteri mari 
ale economiei ca în anii de dinainte de 
2009, dar este necesar ca aceste 
avansuri să fie durabile. „Fiecare 
creștere trebuie să fie ca o cărămidă. 
Principala lecție pe care ar trebui să o 
învățăm din criză este să fim 
disciplinați, iar când avem o reușită, să 
o păstrăm, nu să o evaporăm pe lucruri 
care nu au ce căuta într-o economie de 
piață", a adăugat Tănăsescu.

Un document israelian prezintă relațiile 
omerciale ale statelor membre ale UE cu Iranul

Un document al Ministerului 
israelian de Externe prezintă 
relațiile comerciale strânse ale 
statelor membre ale Uniunii Eu
ropene cu Iranul, inclusiv ale 
României, în pofida solicitărilor 
Bruxelles-ului de înăsprire a 
sancțiunilor economice împotriva 
Teheranului, relatează site-ul ynșt- 
news.com.

Europa, care își intensifică 
eforturile pentru a bloca progra
mul nuclear iranian, a încheiat, în 
ultimii trei ani, afaceri cu Repub
lica Islamică în valoare de aproxi
mativ 65 de miliarde de euro. 
Statele membre ale UE care au 
avut cele mai multe contacte eco
nomice cu Teheranul sunt Germa
nia, Italia, Franța, Spania, Olanda 
și Belgia, potrivit documentului 
citat.

Datele prezentate în document 
arată că, în prima jumătate a lui

Avansul economiei se 
va baza pe industrie

Reprezentantul României la FMI 
a mai arătat că în acest an creșterea 
economică va fi timidă, semnele 
revenirii fiind date de evoluția expor
turilor și creșterea producției industri
ale. „Segmentele care conduc la această 
idee sunt legate de exporturi, cai ’ ‘.a în- 
rppnt ca fiinrținnp'TP rrpștwji 
producției industriale, de oțel. Sunt 
semne încurajatoare. în același timp, 
riscurile există și sunt legate de disci
plina și de viteza de reformare. Tonul 
dat de stat dacă nu va fi ferm va crea 
confuzie în rândul investitorilor", a mai 
spus Tănăsescu. Economistul șef al 
Raiffeisen Bank, Ionuț Dumitru, susține 
că e greu de prevăzut care va fi ritmul 
creșterii economic^* din cauza incerti
tudinii de pe piață. „Un lucru este cert, 
vom avea o creștere pozitivă, dar 
redusă, că va fi 0,5% sau 2% este foarte 
probabil. E greu să prevezi, pentru că 
sunt încă multe incertitudini", a explicat

2009, importurile și exporturile 
între UE și Iran au scăzut cu 31 la 
sută, statele membre care și-au re
strâns cel mai mult relațiile com
erciale cu Teheranul fiind Grecia 
(67 la sută), Portugalia (65 la sută) 
și Finlanda (60 la sută).

în privința importurilor din 
Iran, s-a remarcat o scădere în 
ansamblu de 48,5 procente în 
primele șase luni ale anului trecut. 
Cele mai importante reduceri s-au 
înregistrat în cazul Portugaliei (70 
la sută), României (58 la sută) și 
Franței (57 la sută). La nivelul ex
porturilor dinspre Uniunea 
Europeană către Iran, în prima 
jumătate a lui 2009 schimbările au 
fost mai puțin semnificative: nicio 
țară a Uniunii, în contextul crizei 
economice, nu și-a putut permite o 
diminuare a nivelului exporturilor.

Astfel, în perioada ianuarie - 
iulie 2009, comerțul între statele

Dumitru. El a arătat că avansul 
economiei se va baza pe industrie, care 
a început să țferformeze în ultimele 
luni. „Și-a revenit industria auto, și-a 
mai revenit și sectorul textilelor, cel 
metalurgiei. Nu este o creștere mare, 
dar au o evoluție bună", a adăugat 
reprezentantul Raiffeisen Bank. în 
opinia sa, datele macroeconomice arată 
că toată căderea industriei prelucrătoare 
aproape că s-a recuperat. , Acest lucru 
se datorează cererii externe care s-a re
suscitat, cererea internă încă nu și-a 
revenit pentru că nu există procesul de 
ajustare a veniturilor", a mai spus Du
mitru.

membre ale Uniunii Europene și 
Iran s-a ridicat la circa 10 miliarde 
de euro, în scădere față de aceeași 
perioadă din anul 2008, când cifra 
a fost de 14,5 miliarde de euro. 
Chiar dacă pe de o parte lansează 
apeluri pentru înăsprirea 
sancțiunilor economice împotriva 
Iranului, țări europene precum 
Germania și Franța continuă, 
potrivit aceluiași document al 
Ministerului israelian de Externe, 
să aibă relații comerciale impor
tante cu Teheranul.

Aceasta înseamnă că, deși 
Guvernele europene caută să 
obțină sancțiuni împotriva Iranu
lui, este foarte probabil să se con
frunte cu opoziția a sute de mii de 
angajați ai companiilor care fac 
afaceri cu Teheranul și care ar 
putea avea de suferit.

Concediul de maternitate 
se va prelungi la 18 săptămâni

Mămicile din Uniunea 
Europeană ar putea beneficia de un 
concediu de maternitate mai lung cu 
patru săptămâni decât în prezent și de 
o indemnizație de maternitate egală 
cu ultimul salariu.

Aceste prevederi fac parte dintr- 
un proiect care a primit miercuri aviz 
favorabil din partea Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă din Parla
mentul European. Documentul, care 
oferă mai multe drepturi mamelor, a 
fost propus Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă de către euro-depu- 
tatul român Rovana Plumb. Potrivit 
acestui act, durata concediului de ma
ternitate a fost extinsă de la 14 la 18 
săptămâni. Salariatelor aflate în con
cediu li se va plăti salariul integral. O 
altă prevedere importantă este aceea 
că femeile gravide nu pot fi concedi
ate în timpul sarcinii și nici 12 luni

Angajații demiși de la guvern
își vor primi posturile înapoi

Politica de resurse umane a premierului Emil Boc arde la buzunare toți 
contribuabilii. 46 dintre cei 61 de salariați dați afară din Secretariatul General 
al Guvernului și de la Corpul de Control al primului ministru au câștigat pro
cesele.

Așa că angajații demiși își vor primi înapoi posturile, dar și salariile pe 
aproape un an. în total, peste un milion de lei.

Mulți dintre cei dați afară au apelat la firma de avocatură ar deputatei 
PNL, Alina Gorghiu. „Vorbim de nedreptatea făcută unor oameni de două 
ordonanțe de urgență declarate neconstituționale. Sentințele executorii au 
prevăzut două lucruri. în primul rând, reangajarea celor demiși legal de către 
Corpul de Control, respectiv SGG, și plata salariilor la zi din momentul demi
terii acestora", a spus Alina Gorghiu. Salariul mediu al unui angajat demis 
este de 4.000 de lei.

Băsescu îl iartă pe Voronin
„Sunt creștin. îl iert pe Voronin! 

El, însă, are o problemă cu istoria. 
Cum va rămâne în istorie? Ca o 
persoană care a blocat intrarea Repub
licii Moldovă în UE sau a rămas o 
figură luminoasă, care a spus una și a 
făcut alta?”

Declarația aparține președintelui • 
României, Traian Băsescu, lansată în 
cadrul unui interviu pentru Pro TV 
Chișinău, citat de Unimedia.md.

Vladimir Voronin declarase că 
vizita lui Traian Băsescu la Chișinău 
este inoportună: "Când situația la noi 
în țară este de așa natură politică 
tensionată și nici nu avem președinte, 

după terminarea concediului de ma
ternitate. în plus, ele nu pot fi obligate 
să muncească peste program în pe
rioada de trei luni înainte de naștere 
și nici 12 luni după naștere. în cazul 
nașterii premature sau dacă bebelușul 
este spitalizat la naștere, statele mem
bre ale Uniunii Europene trebuie să 
garanteze mamei un concediu supli
mentar, plătit integral. în cazul 
nașterilor multiple, perioada concedi
ului de maternitate va crește cu o lună 
pentru fiecare copil. De asemenea, 
perioada concediului de maternitate 
poate fi extinsă cu cel puțin opt 
săptămâni în cazul nașterii unui copil 
cu dizabilități.

Dacă aceste propuneri vor fi 
adoptate fără alte amendamente în 
forurile europene se vor aplica după 
doi ani în toate statele membre UE.

nu este cazul de chemat oaspeți". 
Rugat să comenteze acuzațiile comu
nistului Mark Tkaciuk că este "un 
criminal venit la locul faptei", Băsescu 
a declarat: “Bolșevicii nu au rușine 
niciodată. Ei cred că pot spune orice, 
oricând, oricui...”

"Poporul este mult mai in
teligent, decât politicienii lipsiți de 
principii", a mai adăugat Băsescu. 
Președintele statului român a conchis 
că recunoaște independența și su
veranitatea Republicii Moldova, dar 
să nu ceară "nimeni să spunem că 
avem alt sânge, decât cei de partea 
asta a Prutului".

news://news.com


La finalul lunii decembrie 2009, Nicolas Cage a fost 
dat în judecată de o companie de investiții imobiliare, 
care i-a cerut despăgubiri de 36.~ milioane de dolari

Kevin Federline s-a îngrășat din 
cauza despărțirii de Britney Spears 

tate, iar asta mă face și mai depre
siv... Adică, este o combinație a tu- 
tuor lucrurilor.

Toată lumea știe ce s-a întâm
plat cu mine și Brit. Nu vreau să 
spun că numai ăsta este motivul, dar 
faptul că nu sunt fericit cu mine în
sumi a fost probabil cauza principală 
a depresiei mele”, a declarat fostul 
dansator.

în prezent, Kevin a mai dat jos 
din kilogramele acumultate, datorită 
apariției lui la Celebrity Fit Club: 
Boot Camp. Oare Britney s-a mai 
liniștit acum după ce a aflat că nu a 
fost singura care a suferit după de
spărțire?

O despărțire este grea, indi
ferent ce sex au protagoni

știi. Dacă în cazul lui 
Britney Spears știm cu a 

reacționat cântăreața, iată 
că nici Kevin Federline nu 

s-a lăsat mai prejos.

Rapperul a mărturisit că are 
probleme de greutate, datorate de
presiei pe care a căpătat-o după de
spărțirea de divă, în 2006.

„Odată ce ai devenit depresiv, 
nu simți că faci ceva. Ești descurajat 
în legătură cu tine și apoi iei în greu-

Monden 9
Jon Bon Jovi

Vineri, 29 ianuarie 2010

se teme de bătrânețe
Nu doar femeile se tem de bătrânețe,£ci și bărbații. Vine să confirme 

încă odată acest lucru și Jon Bon Jovi. 
Cântărețul, care plănuiește să cânte 
alături de trupa lui cât de mult poate, 
a mărturisit că este speriat de procesul 
de îmbătrânire, chiar dacă în interior 
se simte încă tânăr.

„îmi vine greu să cred că am 47 
de ani deja, pentru că mă simt ca la 
18 ani. Nu plănuiesc să fiu noul Mick 
Jagger și să continui până la 60 de 
ani. Dar în prezent nu văd niciun 
motiv pentru care ar trebui să mă 
opresc”, a declarat rockerul. Totodată, 
interpretul recunoaște că a început să 
piardă din păr și că își masează 
scalpul în fiecare zi, în speranța că 
podoaba capilară va crește la loc.
„Sunt atât de îngrijorat, mă uit la țipi precum Sting și mă gândesc: «Ei 
bine, el este cool pierzându-și părul», dar mie mi-a căzut deja mult și sunt 
atât de conștient de asta. Cineva mi-a spus că este bine să masezi pielea 
capului și eu fac asta tot timpul. Arăt ca un idiot, dar merită încercat”, a 
completat solistul. Cu siguranță însă, Jon Bon Jovi nu și-a pierdut din 
sex-appeal. Femeile pot să confirme acest lucru. Iar dacă mai există o în
doială. ar trebui să aruncăm o privire și spre Sean Connery. El este cel 
mai bun exemplu.

Bobby McFerrin va cânta la București cu muzicieni români
Bobby McFerrin, care pe 30 ian

uarie va concerta la Sala Palatului din 
Capitală, va avea alături muzicieni auto
htoni - Ionică Minune (acordeon) și 

istinel Turturică (țambal), informează 
organizatorii evenimentului.

Spontaneitatea și improvizația de 
cea mai bună calitate vor fi la ele acasă 
la spectacolul pe care Bobby McFerrin, 
aflat pentru a doua oară în România, îl 
va susține sâmbătă, 30 ianuarie, la Sala 
Palatului din Capitală. Cei prezenți vor 
avea ocazia să îl vadă performând live pe 
cel supranumit, pe drept cuvânt, omul- 
orchestră. Aflat la ultimul concert din 
acest turneu, Bobby McFerrin aduce în 
premieră o surpriză spectatorilor săi - un 
solo a capella alături de invitații săi din 
România. Pe scena de la București, lui 
rfobby McFerrin i se vor alătura 
acordeonul lui Ionică Minune, țambalul

lui Cristinel Turturică și un contrabas 
. care vor încinge atmosfera.

Ionică Minune cântă la acordeon de 
la vârsta de patru ani și este o legendă 
printre muzicanții "de tradiție" din 
România. Muzicieni de talia lui Oscar 
Peterson, Michel Petrucianni, Richard 
Galliano sunt doar câțiva dintre cei cu 
care Ionică a cântat pe marile scene ale

lumii. Cristinel Turturică, fost membru 
al celebrului Taraf al Haiducilor, cântă la 
țambal și a colaborat cu compozitorul 
Gabriel Yared, câștigător al premiului 
Oscar pentru muzica filmului "Pacientul 
englez". Bobby McFerrin va sosi la Bu
curești vineri seară și va pleca din Româ
nia duminică. Artistul are în pregătire un 
nou album și va pleca din nou în turneu 
în primăvara acestui an. Biletele la con
cert, cu prețuri cuprinse între 80 lei și 
250 lei (categoria VIP), pot fi cumpărate 
de pe www.eventim.ro,www.bilete.ro, 
www.vreaubilet.ro , de la casa de bilete 
a Sălii Palatului, din rețeaua magazinelor 
Germanos din întreaga țară, din librăriile 
Cărturești (București, Cluj, Iași, Tim
ișoara, Suceava, Constanța), din magaz
inul Muzica, Unirea Shopping Center, 
magazinele Vodafone din țară.

I icolas Cage a vândut vila din Las Vegas* •

Avatarul devine
vampir

N

Potrivit unor date oficiale, Nicolas 
Cage datorează mai multe milioane de 
dolari statului american. Actorul a declarat 
că a trebuit să vândă mai multe proprietăți 
pentru a-și plăti taxele la fisc. Proprietarul 
firmei Luxury Homes din Las Vegas, Ken
neth Lowman, a declarat că vila imensă a 
lui Cage a fost vândută la prețul de 4,95 
milioane de dolari. Potrivit lui Lowman, 
actele aferente cumpărării vor fi definiti
vate miercuri. Cumpărătorul a dorit să 
rămână anonim. Totodată, un director fi
nanciar din Middleton a declarat că Nico
las Cage datorează, în mare, taxe de 
128.000 de dolari, pentru o vilă pe care o 
ar« în zonă.

de dolari și nu ar fi informat compania că 
are dificultăți în a-și achita taxele către 
statul american, mai ales o datorie de 6 
milioane de dolari. La jumătatea lui oc
tombrie 2009, presa a publicat mai multe 
documente judiciare care indicau că Nico
las Cage și-a dat în judecată fostul impre
sar, Samuel Levin, pe care îl acuză că l-a 
ruinat după ce a făcut câteva investiții 
riscante. Potrivit plângerii lui Cage, ac
torul datora la acel moment Fiscului amer
ican impozite în valoare de 6 milioane de 
dolari.

în aprilie 2009, actorul a anunțat că a 
vândut un castel pe care îl deținea în Ger
mania pentru că "nu și-l mai putea per
mite" din cauza crizei economice.

Tot la sfârșitul anului trecut, revista 
People scria că două case ale actorului, sit
uate în New Orleans, au fost puse sub 
sechestru și vândute la licitație pentru că 
nu au fost plătite taxele și impozitele.

Numele său real 
e Nicholas Coppola

După planeta Pandora, ur
mătoarea destinație a actorului 
principal din Avatar, Sam Wor
thington. este Transilvania! Asta 
pentru că artistul ar putea apărea 
în noua producție a Universal 
Pictures. "Dracula Year Zero", 
informează Variety.

Worthington, în vârstă de 
33 de ani, se află în negocieri cu 
reprezentanții studioului. Lung- 
metrajul, care urmează să fie re
gizat de Alex Proyas, va explora 
originile contelui din Transilva
nia, mai exact cum s-a "transfor
mat" domnitorul Vlad Țepeș în 
vampirul Dracula. Filmul are 
toate ingredientele unei producții 
de succes; război, vampiri, sânge 
și o poveste de dragoste.

Acesta nu este primul film 
despre contele Dracula realizat 
de Universal Pictures. O primă 
versiune a apărut în anul 1931, 
cu Bela Lugosi în rolul principal, 
iar în 1979, Universal Pictures 
au scos pe piață un al doilea film 
care a explorat povestea contelui 
Dracula.

Probleme 
cu fiscul 
american

în ultimele luni, 
Nicolas Cage s-a con
fruntat cu mari dificultăți 
financiare.

La finalul lunii de
cembrie 2009, Nicolas 
Cage a fost dat în jude
cată de o companie de in
vestiții imobiliare, care 
i-a cerut despăgubiri de 
36,7 milioane de dolari. 
Red Curb Investments 1- 
a dat în judecată pe star 
pentru că nu ar fi plătit un 
împrumut de 5 milioane

în cei 20 de ani de carieră, Nicolas 
Cage, în vârste de 45 de ani, a realizat 
peste 40 de filme, printre care se numără 
"Părăsind Las Vegas" (1995), care i-a adus 
un premiu Oscar pentru interpretare, și 
"Suflet sălbatic" (1990). în regia lui David 
Lynch, recompensat cu Palme d'Or la Fes
tivalul de Film de la Cannes. Nicolas Cage 
a terminat de curând filmările pentru "The 
Sorcerer's Apprentice". Pe numele său real 
Nicholas Coppola, actorul a adoptat un 
pseudonim pentru a evita asocierea cu 
celebrul său unchi, regizorul Francis Ford 
Coppola.

Vila din Las Vegas a 
lui Nicolas Cage - care 

| de mai multe luni se 
confruntă cu dificul

tăți financiare - a fost vândută 
pentru aproximativ 

cinci milioane de dolari, 
din prima zi în care a 
fost scoasă pe piață.

g Anca Țurcașiu dezvăluie 
secretul siluetei sale

Sunt 20 de ani de când 
Anca Țurcașiu nu a mai pus gura 
pe came, iar acesta pare să fie și 
secretul siluetei ei. Anul acesta, 
cântăreața și actrița împlinește 
40 de ani, prilej cu care vedeta a 
decis să dezvăluie și o parte din 
trucurile la care apelează pentru 
a se menține în formă.

„Mă cântăresc o dată la trei 
zile, iar în acest moment am 58 
de kilograme. Fac foarte mult 
sport, alerg. înot, iar acum, pen
tru că mă apropii de 40 de ani, 
sunt de două ori mai grijulie cu 
corpul meu”, a declarat Anca

Și. deși sunt multe voci care 
condamnă regimul vegetarian, 
rând pe rând tot mai multe 
vedete de la noi renunță la 
preparatele din came. Fie o fac 
pentru că este la modă în lumea

divele internaționale, fie pentru 
că organismul lor are nevoie de 
un proces de curățare, cert este 
că, pentru acestea, carnea a de
venit un „produs de lux”. Iar ul
tima intrată’ în galeria vedetelor 
vegetariene este Andreea Raicu. 
Să fie doar începutul?

y

http://www.bilete.ro
http://www.vreaubilet.ro


Dicționar: loc, Stai, Iță,
Dintr-o

Omorât

Chiriaș

Mioară

Cioban

............

Tardiv

Afirmație
Din nou

Mai 
nimic

Atacat 
la vârf!

Nu-i a 
bună

Pre
lucrat

Adiere 
plăcută

îmbuf
nat

Repetiție 
muzicală

Eroi la 
coride 

Sfânt pe 
pere 1

Fără 
glas 

Reuniune 
dansantă

Îndes
tulate 

A sta sus* 
pendat

F

Arată 
direcția

P

Vineri, 29 ianuarie 2010

Integrante
Rebus

t

ffedumerire

Reluare

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4

5 A
6 ■ K

I*. w ‘ o

7

8

9 .r
10 E

StriațieCast!
In vest!Un parlamentar iese agale din sala

Din nouCui bont
de ședințe și se întâlnește cu un

- coleg din opoziție care se plimba

Adunări

Dicționar: Striu

Depla
sare

Foto
grafie

Necăjit 
Con- 

testare. 
Zoe Ene

Depozit 
de roci

....................... ................ . ................... ? 
(Completați textul folosind soluția 

marcată cu raster)

pe hol și-l întreabă șoptit: 

- Nici ție .................... .

? (...) 
Chib
zuite

Trecutul 
apropiat 
Nivele 

ți Seri

Uimită

Junst

Cade!

încleștat

mijlocii!

In radă!

întâiul

Pârjol

Viorel Naghi - VLADIMIRESCU

Ocu
pație

Comandă
Cifru

Maia Cun

Pană de 
lemn

Aceasta
Margine 
textilă

Ocolit
Numărul

Onficii 
nazale
Inedit

Trecut 
prin foc 
Produs 
lactat

Curs 
mediu! 
Airita

Clasa
ment
Crud

Acut!

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ACASĂ, AERAT, AL, AMEȚIRE, ANA, ATOL, 
ATOMICĂ, AVUTĂ, BA, BETONAT, CĂLEȘTI, 
CĂSĂTORITĂ, ESTET, FARAFASTÂC, FĂLI, 
FĂRÂMICIOS, FI, FIȚE, ILARE, IT!, LATRA, 

MARI, MUS, OR, ROZ, ROZETĂ, 
SĂRĂTURATĂ, SA, SI, TATU, TĂTARI, 
TESTATĂ, TEȘITOR, UR, ARĂT, VA.

Petru Ardelean - ARAD

Din loc 
în loc 00 4 5 1 2 6

9 6 4 8 7
2 6 8 9 4 5

4 6 3 1
6 5 1 4 3 7

1 2 5

co

1 7 2 8 3 9
8 7 6 5 1

4 6 9 1 2



Is Glasul publicitate
Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

Publicitate 11
_______ .  Vineri, 29 ianuarie 2010

publicitate

Vând două rochii dc mireasă, marca Agnes - Toma, mărime 42. Preț nego
ciabil. Informații la tel. 0724.269.903.

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

Schimb garsonieră în Deva, ST 19 mp, parchet din 
lemn, bine întrreținut, tâmplărie schimbată, gresie, fa
ianță, convertor pe gaz, cu apartament 2 camere, plus 
diferență. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0723. 556.548.

Vând casă în Deva, 2 camere, cu toate îmbunătățirile, plus curte, grădină, 
garaj cu acces din stradă, sau schimb cu apartament 2 camere în Timi
șoara, plus diferență. Preț 280 000 ron. Tel. 0723.355.444, 0723.540.432, 
0766.459.485, 0730.806.931.

Vând Dacia 1310 Break, în stare dc funcționare. Bună pentru programul 
„Rabla". Preț negociabil. Tel. 0745 213 577.

1 lună - 8,5 lei 
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei 

12 luni - 108 lei
Bonus:

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). Tânăr 26 de ani, absolvent al facultății de inginerie electrică Timișoara, pro

moția 2007, cunoscător AutoCad, Orcad, Doclib, experiență întocmit docu
mente pentru licitații, experiență service electronică, caut loc de muncă. Tel: 
0724.441.374.

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 
I țja), 2 băi et.2, centrală termică, terasă, parchet stejar, ocupabil ime- 
Oiat. Preț 49 000 euro, negociabil. Tel. 0754.784.199.

- 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.

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

>. Tel. 0743.011.772.

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

Ai nevoie
■ Abonamentele se pot face:

- prin factorii poștali; 
- la oficiile poștale din județ;

- la sediul redacției din Deva, str. Mărăști, 
bL D 4, sc. 1, ap. 1;

- la telefon: 0354/882.100 sau 0354/882.101

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.

de Glasul
Hunedoarei

IMAGINE!
Ofer cameră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen- 

elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

hiriez, în Brad, spațiu comercial ultracentral, 45 mp, toate utilitățile, 
ormații la telefon 0740.239.234, 0740.025.052.

Vând, în Orăștic, spațiu, aproximativ 900 mp, posibil casă de locuit sau 
sediu firmă. Informații la tel. 0722.996.330.

SPĂLĂTORIE AUTO

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea Zăranduiui 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 

vânzători volanti 
5 

Informații la telefon: 
0766.242.707

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

ANUNȚ PUBLIC
SC SEWS - ROMANIA SRL cu 

sediul în localitatea Deva, str.Calea 
Zarandului, nr. 166, jud. Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru 
eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul “Punct de lucru Brad”, situat 
în localitatea Brad, Str. Gosa, nr. 44, 
jud. Hunedoara.

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

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

k

Clienții fideli primesc 
pe bază de hon.

Facem contracte 
pentru firme cu

Vă oferim: REDUCERE LA 7 SPĂLĂRI
• PERSONAL DE 20% UNA’GRATIS

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

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

' ________________________

Program de ftuicționarr:

Zilnic 0730-20.50

Duminica: 09.00-15.00

Telefon: 0761 - 973.940

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servîci curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ 

ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 8,5 Iei
3 luni - 28,5 Iei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei

s Abonamentele se pot face:
- prin factorii poștali; 

- la oficiile poștale din județ;
- la sediul redacției din Deva, str. Mărăști,

bL D 4, sc. 1, ap. 1;
- la telefon: 0354/882.100 sau 0354/882.101

I (text maxim 50 de cuvinte)

! Nume...............................................Prenume.............................................
; Strada......................................................Nr....... Bl.................Sc.............
I Ap......Localitatea......................................Județul..................................
I C.I. seria.................nr.....:.........................................................................
î Eliberat de...................... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.
•1
; Semnătura
I ............................................................
I
! Taloanele de mică publicitate se pot depune Ia redacție, Deva, Str. Mă-
i răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul
; stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș- 
! cui de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
I tară.
: Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
i lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
i cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta- 
I Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.
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Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fet



Nit știm exact care a fost metodologia de calcul a directoru
lui, cert este că Răzvan Marcu a ajuns pe locul doi, după 
gimnasta Amelia Rucea.

a

Ierarhia celor mai buni sportivi a fost schimbată:

Amelia Racea e cea mai bună
într-o atmosferă încărcată de 

■tensiune, cei mai buni sportivi 
hunedoreni din 2009 au fost 

premiați. Ordinea finală stabi
lită de Direcția pentru Sport 
Hunedoara și-a găsit multi 

contestatari, ultima modificare 
a ierarhiei fiind operată cu 

mai puțin de trei zile înainte de 
momentul festiv.

Deși am fost informați încă din 
luna decembrie că arcașul Răzvan 
Marcu are cel mai mare punctaj și im
plicit va primi premiul pentru cel mai 
bun sportiv, directorul Direcției pentru 
Sport Hunedoara, Sorina Cobori, a op
erat modificări la vârful ierarhiei. Nu 
știm exact care a fost metodologia de 
calcul a directorului, cert este că Răz
van Marcu a ajuns pe locul doi, după 
gimnasta Amelia Racea. în semn de 
protest față de acest „abuz”, clubul 
Minerul Aninoasa nu și-a trimis decât 
un singur reprezentant la ceremonia de 
la sediul Inspectoratului Școlar, pe ar
cașul Răzvan Marcu. Minerul Aninoasa 
a fost desemnat clubul cu cele mai bune 
rezultate, la fel ca și CSS „Cetate” 
Deva - la secțiunea cluburi sportive 
școlare.

După mulțumirile de rigoare, cu 
înmânare'â de diplome și plachete, au 
urmat și momentele pentru care 
sportivii, antrenorii, reprezentanții 
cluburilor și mass-media au fost 
chemați. Cel mai bun antrenor hune- 
dorean din 2009 a fost, nici nu se putea 
altfel, Liliana Cosma. Antrenoare la 
lotul olimpic de gimnastică și la CSS 
„Cetate” Deva, Liliana Cosma a mo
nopolizat în ultimii ani acest trofeu. 
Rezultatele sportivilor pe care îi 
pregătește au rămas și în 2009 la fel de 
valoroase.

Cea mai bună echipă a fost de
clarată FC Deva. Există o vorbă: despre 
morți numai de bine. Cam așa și cu FC 
Deva, care în data de 27 ianuarie tre
buia să se înscrie în campionat, iar pe 
28 a primit titlul de cea mai bună 
echipă din 2009...

La anunțarea clasamentului celor 
mai buni sportivi hunedoreni la disci
plinele neolimpice, nici o surpriză. A 
rămas la fel ca în decembrie anul trecut. 
Știam deja că la sporturile olimpice se 
va sparge „buba”. Schimbarea ierarhiei 
în urma deciziei directorului Sorina Co
bori a fost, este și va fi îndelung con
testată. „Pentru doamna director, un 
Festival Olimpic al Tineretului Euro
pean este mai important decât un Cam-

Lili Cosma, cea mai 
bună antrenoare

pionat Mondial la un sport olimpic, fie 
el și tir cu arcul. E aberant așa ceva, nu 
știu care sunt criteriile după care au fost 
operate modificările”, au declarat la 
unison reprezentanții mai multor 
cluburi hunedorene prezenți la festivi
tate.

Amelia Racea a fost desemnat 
sportivul anului 2009 în județul Hune
doara. Gimnasta își dorește doar sănă-' 
tate, pentru ca în acest an să fie în 
formă maximă la Campionatele Mon
diale și Europene de la Birmingham și 
Rotterdam.

10. Cristina Poenaru
Karate WKC
Cadet CS Shinto Petroșani

Antrenată de Sigmirean Mar
ius

Campioană Europeană la shobu 
ippon/ Constanta

9. Alexandra Urițescu
Karate eur/ka
Junior CS Dacicus

Antrenată de Iordăchescu
Nicolae

Campioană Europeană de juniori 
/ITALIA

Campioană națională la individual

8. Virgil Alexandru Turbam

Fotbal tenis
Junior CS Comexim Lupftni

Antrenat de Druncea Dima
Campion European cu echipa/ 

Oradea
Campionat național la dublu și la 

triplu
Medalie de argint ‘la Cupa 

României

8. Florin Marius Stoenică
Fotbal tenis
Junior CS Comexim Lupeni

Antrenat de Druncea Dima
Campion European cu echipa/ 

Oradea
Campion național la dublu și la 

triplu
Medalie de aur la Cupa 

României

8. Petru Adrian Gherghel
Fotbal tenis
Junior CS Comexim Lupeni 

Antrenat de Druncea Dima
Campion European cu echipa/ 

Oradea
Campion național la dublu și la 

triplu
Medalie de aur la Cupa

României

7. Bianca Becze
Gimnastică Aerobică
Junior CSS Petroșani 

Antrenată de Becze Elena
Campioană Europeană /mixt/ 

Cehia
Medalie de argint la Campionatul 

National
Medalie de aur la Cupa României

7. Nela Lăcrămioara Caraivan 
Gimnastică Aerobică
Junior CNS CSS Cetate Deva 

Antrenată de Iovan Ramona
Campioană Europeană/grup/ 

Cehia
Campioană Natională/trio/ 
Medalie de aur la Cupa României

7. Beatrice Delia Lăcătaru 
Gimnastică Aerobică 
Junior CNS CSS Cetate Deva 
Antrenată de Susan Mădălina 
Campioană Europeană/grup/

Cehia
Campioană Natională/trio/
Medalie de aur la Cupa României

6. Călin Marincaș
Karate Tradițional,
CS BudoKurai Samurai Hune

doara - ***dubla legitimare cu CS Fa
vorit Zalău

Antrenat de Simo Janos
Campion European de Karate 

tradițional /POLONIA
Medalie de bronz la Campionatul 

European de Karate tradițional 
ITALIA

5. Marius Biji
Karate Eur/Ka
Senior CS Heian Deva

Sportiv antrenor
Campion European de seniori 

/ITALIA

4. Mihail Plop
Karate eur/ka
Senior CS Dacicus

Antrenat de Iordăchescu 
Nicolae

Campion European de seniori cu 
echipa /ITALIA

Campion național e kumite/seniori

3. Ionela Pătru
Kempo
Junior AS Extrem Fight CS Vul

can
Antrenată de Marza Florin
Campioană Mondială Kempo Kl. 

București
Campioană Națională kempo 

semicontact

2. Florțn Mureșan
Karate tradițional
Junior CS Ryu Do Deva

Antrenat de Telembici Teodor

3 titluri de Campion European de 
Karate juniori/ POLONIA

3 titluri de Campion European de 
Karate juniori/ITALIA

Campion național de juniori

1. Alin Span
Taekwondo
Senior CS Cobra
Antrenat de Popa Cristinel
2 locuri 3 la Campionatul Mondial

de taekwondo/seniori/ din Argentina 
Campion European de

seniori/Spania
Campion Național

Clasament sporturi olimpice

10. Maria Orban,
Tenis
junior, CSM Deva

Antrenată de Lunella Maier
Campibană Națională la 

dublu mixt pe echipe intercluburi

10. HoriaBotezan
Canotaj,
Junior, CSS Deva

Antrenat de Lupu Florin
Campion Național de Fond la 

dublu
Medalie de aur cu echipa la Cupa 

României

9. Andreea Cristinoiu
Judo
Junior, CSM Deva

Antrenată de Cosmescu Liviu 
Campioană Națională U 20 
Loc 3 Turneu Internațional Paks - 

Ungaria

8. Cosmin Amzuleanu
Atletism
Junior CSS Hunedoara

Antrenat de Bucur Florin
Medalie de bronz la Campionatul 

Balcanic de Atletism /Grecia
Medalie de bronz la Campionatul

National Jun.I

7. Flavius Zmeu
Judo
Junior CSS Deva

Antrenat de Gârbovan Dan 
Campion Național de Juniori 
Loc 5 la Campionatul Balcanic de 

Judo

7. Ioan Raul Donu
Lupte Libere

_ Junior CSS Deva
Antrenat de Ailincăi loan

Loc 5 la Campionatul European 
de lupte Libere' Serbia

Campion național la J2
Medalie de bronz la Cupa 

României

6. Laura Gavriliuc
Lupte Libere
Junior CSS Petroșani

Antrenată de Răducu Gheo- 
rghe

Loc 5 la Campionatul European 
de lupte Liberez Serbia

Campioană națională la J2

5. Luminița Sîrbu
Tir cu arcul
Senior, CS Minerul Aninoasa

Sport
I inert, 29 ianuarie 2010

Antrenată de Habian Viorel
Campioană Națională individual 

și cu echipa
Medalie de argint la Cupa 

României

4. Raluca Haidu
Gimnastică artistică
Junior CNS CSS Cetate Deva

Antrenată de Liliana Cosma 
alături de Colectivul tehnic Lot 
Olimpic de Gimnastică

Medaliată cu argint /echipa si 
cu bronz /individual

La Festivalul Olimpic al Tinere
tului European /Finlanda

3. Andreea Maria Todereanu
Atletism
Juniori, CNS CSS Cetate Deva 
Antrenată de Alexe Nicolae_ 
Campioană Balcanică la triplusalt 

/Turcia
Medalie de bronz - triplusalt 

/Festivalul Olimpic al Tineretului Eu- 
ropean/Finlanda

Campioană Națională la triplusalt

2. Răzvan Marcu
Tir cu arcul
Junior CS Minerul Aninoasa 

Antrenat de Habian Viorel
Loc 4 la Campionatul Mond. 

Polonia
Campion Național- individual și 4 

cu echipa
Câștigătorul Cupei României

Loc 2 la turneul inter
național Lemon Bawl / Italia

1. Sportivul Anului 2009
Elena Amelia Racea
Gimnastică artistică
Junior CNS CSS Cetate Deva

Antrenată de Colectivul tehnic 
Lot Olimpic de Gimnastică

Câștigătoarea probelor de bârna și 
sărituri la Festivalul Olimpic al Tinere
tului European /Finlanda

Campioană națională la bârnă


