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Rapoarte comuniste în 
cinstea marelui congres

Fără apă potabilă, 
fără canalizare

De trei săptămâni, după spusele locuitorilor - 
„doar” de două, după surse oficiale - pe strada 

Barbu Lăutaru din Deva s-a spart 
o conductă de apă.

Pog-7

pag. 6

O

g
pag. 5

O
Biblirtcra JudcTcana

SEWS nu a creat nieiun 
loc de muncă în Brad

Problema șomajului rămâne una acută în 
municipiul Brad, chiar dacă administrația 
locală anunța la începutul săptămânii că un 
mare investitor a creat 200 de locuri de muncă.
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Licitația s-a ținut, 
câștigătorul încă nu se cunoaște

Editorial
de Bogdan Barbu

Ciocnitul ouălor 
și spargerea capetelor

Istoria omenirii nu este altceva decât 
repetarea unor conflicte: între indivizi, între 
triburi, între națiuni, între alianțe de națiuni; 
între grupuri etnice deosebite, între adepții 
unor religii combatante; între nomazi și se
dentari, între păstori și agricultori; între doc

trine populiste și elitiste; sau, la limita arătată 
de Swift, între cei care sparg oul la capătul 
rotund și cei care îl sparg la capătul ascuțit.

Fie spunem: Cain l-a omorât pe Abel, 
fie dăm crezare descoperirilor antropologice 
că primele specii pre-umane practicau frec
vent canibalismul, evoluția (?) omului im
plică o competitivitate care merge până la 
eliminarea fizică a rivalilor.

Naziștii i-au exterminat în masă pe 
evrei în timpul celui de-al doilea război mon
dial, comuniștii ruși și-au eliminat la propriu 
opozanții politici, Noii Turci au practicat ge
nocidul pe armeni, Inchiziția și-a creat o tri
stă reputație pe seama ereticilor, 
conchistadorii au convertit la creștinism prin 
orice metode pe băștinașii celor două Ame- 
rici, musulmanii nu s-au lăsat mai prejos și 
au adus la Islam într-un timp record Orientul 

Apropiat, nordul Africii și mare parte din 
sudul Asiei.

Istoria omenirii este povestea unor 
conflicte pentru motive care acum ni se par 
ridicole, dar care au contat atunci mai mult 
decât viețile a milioane de oameni. Ceea ce 
acum ni se pare esențial din punct de vedere 
social, politic, economic, etnic, religios va 
arăta, poate, peste câteva veacuri de-a drep
tul de neînțeles. Marele adevăr neplăcut al 
istoriei este că omul și-a exterminat cu râvnă 
aproapele. A făcut-o ascunzându-se în spa
tele unor principii, a unor doctrine care în 
nici un caz nu impuneau asta; ca să revenim 
la Swift și la chestiunea războaielor din Lil- 
liput, exista cel mult recomandarea ca „fie
care drept-credincios să spargă oul la capătul 
POTRIVIT”...

CM K
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Calendar
greco-catolic

Sf. aep. Meletie 
al Antiohiei
"ț romano-catolic

Sf. Eulaila, fc. m

Rețefcreilei

Baclava

Ingrediente:
250-300 g foi de plăcintă, 150 g 
margarină, 250 g miez de nucă, 1 
linguriță scorțișoară, 200 g zahăr, 
120 g miere, 150 ml apă, 1 lingu
riță esență de vanilie.

Mod de preparare:
Dacă aveți foi congelate sco- 

teți-le cu cel puțin două ore înainte 
de a vă apuca de lucru. Foile se îm
part în 3 părți egale. Nucile se ma
cină în mașina de biscuiți, după 
care se amestecă cu scoțisoara. 
Nucile se împart în 2 părți egale.

Se încălzește margarină. Se ia 
o foaie, se pune în tavă și se unge, 
se pune următoarea foaie, se unge 
și tot așa până se termină prima 
treime de foi. Peste foi se pune ju
mătate din nucile măcinate* Păs
trați pentru suprafața foi întregi.

Se așează peste nuci foile (a 
doua treime) repetân- operația fă
cută cu prima treime. Se presară a 
doua jumătate de nuci măcinate. 
Se acoperă cu ultima treime foile 
unse.

Se acopera ca să nu se usuce și 
se dă la frigider 30-45 de minute. 
Se aprinde cuptorul la 350°F. Se 
scoate tava din frigider și se trece 
la portionarea baclavalelor. Se taie 
după preferința: dreptunghiuri, pă
trate, romburi, etc. Se dă la cuptor 
aproximativ^>5 de minute până se 
rumenește frumos.

între timp se face siropul. Se 
ametestecă apa cu zahărul într-o 
crăticioara la foc mic. După ce au 
dat în fiert de adaugă mierea, la- 
sand compoziția să uea din nou în 
fiert. După ce a început din nou să 
fiarbă se adaugă vanilia, eventual 
rom sau apă de flori. Se toama si
ropul fierbinte peste baclavaua 
abia scoasă din cuptor, eventual, cu 
ajutorul unui mic polonic.

Telefoane utile „_____
Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725

► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Simeria - Simeria 

' — Veche - Spini
Q ► DN 7 Spini - Orăștie

► DN 7 Orăștie - H. Geoagiu
K ►DN 7 Mintia - Veței

► DN 7 Veței - Leșnic 
►DN 7 Leșnic - Săcămaș 
►DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Petroșani peDN66A

-ț-Sfântul Zilei-------
Sfântul Meletie, 
arhiepiscopul Antiohiei

Sfântul Meletie a fost de 
loc din Armenia cea mare, 
născut din părinți creștini și de 
neam, deprins în toate 
învățăturile cele din afară și în 
sfintele dogme ale credinței 
creștinești. Apoi s-a desăvârșit, 
în toate faptele cele bune, iar 
pentru viața lui îmbunătățită, 
pentru dragostea lui cea 
înfocată și curată pe care o avea 
către Dumnezeu și către 
aproapele, precum și pentru 
blândețea, nerăutatea și smere
nia sa, era iubit de toți. De 
aceea a fost silit de cei 
dreptcredincioși a primi ca un 
vrednic păstoria oilor celor 
cuvântătoare.

Astfel, chiar de la începutul 
lucrării sale, când intră în 
cetate, în ziua hirotoniei, mânați 
fiind oamenii de dragostea ce 
aveau către dânsul, îl chemau

pe la casele lor, socotind că 
acestea se vor sfinți chiar și 
numai prin intrarea lui. Dar nici 
nu împlinise treizeci de zile în 
cetate, că a și fost izgonit de 
către vrăjmașii adevărului, care 
cu îngăduința lui Dumnezeu au 
înduplecat pe împărat la 
aceasta. Iar după această izgo
nire, întorcându-se, a stat mai 
bine de doi ani la Constan- 
tinopol. Și iarăși în urma unor 
scrisori împărătești a fost poftit 
să meargă tocmai în Tracia. 
Acolo s-au adunat și alți epis- 
copi din multe părți ale lumii, 
chemați fiind și ei cu scrisori 
împărătești, că începeau Biseri
cile lui Dumnezeu să 
dobândească pacea și liniștea, 
mântuindu-se de iama cea 
îndelungată a prigoanei. Atunci 
deci, arătându-se acolo marele 
Meletie, care era cinstit în chip

Ziua Noaptea

g HOROSCOP

12 februarie 
de-a lungul timpului

1892: Pentru prima oară în istoria tehnicii, o invenție 
aparatul de cronofotografie al francezului Leon Bouly - 

este denumită cinematograf
1912: China adoptă calendarul gregorian
1961: A fost lansată prima stație interplanetari 

automată în direcția Planetei Venus
1996: Yasser Arafat a depus jurământul în calitate de 

im președinte ales (20 ianuarie 1996) al Autorității 
^/Naționale Palestiniene

1999: Președintele Statelor Unite ale Americii, Bill 
Clinton, a fost găsit nevinovat în procesul cu privire la afac- 
jrea Monica Lewinsky

2000: A avut loc, la București, reuniunea statelor 
re ale Pactului de Stabilitate din Europa de Sud-Est, 

nivelul șefilor de state și de guverne, la finele căreia a 
ost semnată Carta relațiilor de bună vecinătate, stabilitaie, 

uritate și cooperare în Europa de Sud-Est
E 2002: La tribunalul de la Haga, începe procesul fos- 

i președinte al Iugoslaviei Slobodan Milosevic

lg Bancurile zilei
© © ©
Ștrul stă în colț la Ma- 

gheru. Trece Ițic și-l în
treabă:

- Ce faci aici, Ștrul?
- Aștept să vină america

nii...
- Ești nebun? în '44 tot 

aici stăteai și ziceai că aș
tepți să vină rușii...

- Ei și ce, n-au venit?

© © ©
De ce sînt dolarii verzi? 

Pentru că evreii îi culeg în
ainte de a fi copți...

© © ©
Ce rezultă dacă încru

cișezi un evreu cu un țigan? 
Un lanț de magazine

Hunedoarei
cctid an de irrtorcndlM. spry t dh/efOsmerd. pjd< etate

deosebit de toți, și-a dat sufletul 
său în mâinile lui Dumnezeu, 
adormind în pace, în pământ 
străin. Pe acest fericit și dum
nezeiescul loan Gură de Aur și 
Grigorie al Nissei l-au cinstit cu 
cuvinte de laudă.

S-au născut:
1809: Abraham Lincoln, al 16-lea președinte al 

Americii, cel care a abolit sclavia
1809: Charles Robert Darwin, naturalist englez (d. 

1882)
1894: Otilia Cazimir, scriitoare, poetă (ci. 1967)
1923: Franco Zeffirelli, regizor italian de film
1939: Ray Manzarek, muzician american (The 

Doors)-
1954: Sergiu Anghel, coregraf, regizor, scenarist 

român
1959: Dan Puric, actor și regizor de teatru român

Comemorări:
1554: Lady Jane Grey, regină a Angliei pentru nouă 

zile (executată) (n. 1537)
1690: Charles le Brun, pictor și decorator francez; 

reprezentant al clasicismului; a creat decorațiile interioare 
la Versailles (n. 1619)

1804: Immanuel Kant, filosof german (n. 1724)
1979: Jean Renoir, regizor francez de film (n. 1894)
1984: Julio Cortazar, prozator, dramaturg și poet ar

gentinian (n. 1914)

goale...
© © ©
Trei evrei au magazinele 

alăturate. Primul are un afiș 
foarte mare pe care scrie: 
"Aici găsiți produsele de 
cea mai bună calitate!".

Al doilea are un afiș, la 
fel de mare: "Aici cumpă
rați la cele mai mici pre

țuri!".
Al treilea are, bineînțe

les, și el un afiș foarte mare: 
"Pe aici este intrarea!".

© © ©
De ce au evreii nasul 

mare? Pentru că aerul e pe 
gratis.

© © ©

Relațiile cu ceilalți sunt ușor agre
sive, uneori chiar și fără să-ți dai 
seama. Pe de altă parte dai dovadă de
un bun instinct. Acasă încerci să organizezi lu
crurile, însă acestea merg destul de greu.

îți dedici tot timpul ameliorării si
tuației tale financiare. Pentru asta însă 
trebuie să muncești mult. Păstrezi cu 
greu un echilibru între viața personală 
și cea profesională.

Ești dinamic și plin de forță, astfel 
încât nici un obstacol nu îți stă în cale. 
Relațiile pe care ți le faci astăzi au 
șanse de durată. Ascultă-ți intuiția,
care te va ghida în alegerea unor noi prieteni.

Ai chef să te contrazici cu toată 
lumea, iar acest lucru nu te ajută deloc 
în relațiile cu familia. Constați în jurul 
tău o ostilitate tăcută, foarte greu sesi
zabilă. Este bine să-i acorzi atenție partenerului 
de viață.

O aventură romantică îți face cu 
ochiul. Fii însă prudent și păstrează-ți 
o porțită de scăpare dacă lucrurile nu 
evoluează cum dorești. Dificultățile fi
nanciare în care te afli te motivează să-ți reor
ganizezi bugetul și să găsești o soluție.

Acorzi o importanță primordială 
celor apropiați. Astăzi îți vei dovedi 
din nou atașamentul. Te ocupi de bu
năstarea părinților. în societate riști să
te încrezi în oricine, doar pentru că aspectul
fizic îți inspiră încredere.

Ai putea primi un bonus, o primă 
sau o sumă pe care s-o folosești pentru 
noi investiții. Ai idei bune și primești 
sfaturi utile. Ești înconjurat de lume
mondenă. Unele persoane influente încearcă să
se întâlnească cu tine.

Ești mai gurmand ca niciodată. V <. W 
Tinzi să alegi cantitatea, nu calitatea, 
Trebuie să te abții și să faci o selecție, 
altfel sistemul tău digestiv va avea 
probleme,Te simți un pic iritat, dar cu ceva 
efort vei reuși să te abții. în dragoste luc- rile 
evoluează după cum îți dorești.

Ești optimist și euforic în mediul 
familial. Vei gusta din plin bucuriile 
căminului și vei petrece momente 
agreabile în compania celor tineri.
Ești înconjurat de persoanele pe care le iubești.

Nevoia ta de independență va fi 
accentuată. Ai impresia că există tot 
mai multe constrângeri familiale, ce 
devin insuportabile. Gândește-te totuși
că viața de familie nu înseamnă numai con
strângeri.

Acasă domnește calmul. Dacă vrei 
să-l păstrezi, trebuie să renunți la auto
ritatea cu care te-ai obișnuit și să acorzi
mai multă libertate partenerului. Te prezinți
foarte bine la o reuniune socială sau o petrecere
privată.

în viața de cuplu sunt unele ten
siuni, dar asta nu este un motiv să 
dramatizezi. în schimb ai șanse mari
la jocurile de noroc. Este bine să fii 
însă prevăzător și să eviți mizele prea mari.
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„Consiliul Locul a împuternicit primarul să semneze contractul cu 
firma câștigătoare. Mai am de adăugat că nu am dorit să influențez 
eligibilitatea vre-unei firme participante așa cum s-a invocat în 
adresa pe care am primit-o și nici nu am făcut presiuni asupra 
membrilor comisiei ” mFlorin Oancea Vineri, 12 februarie 2010

Scandalul transportului în comun din Deva a ajuns la final

Licitația s-a ținut, câștigătorul 
încă nu se cunoaște

Licitația pentru obținerea li
cențelor de transport s-a ținut 
în sfârșit ieri, după îndelungi 
amânări. Trei firme de trans
port public au rămas în cursa 
pentru obținerea licenței: De- 
vatrans, Fanatic Sprint și Ma- 

nolache Transcom. Firma 
câștigătoare va fi anunțată pu

blic însă abia peste zece zile.

Problemele au apărut încă de la în
ceputul licitației. Reprezentanții firmei 
Tirius Trans, firmă care a depus 
contestație - ulterior respinsă - și nu în- 
de^jnea condițiile de eligibilitate pen
tru participarea la licitație, au acuzat 
membrii comisiei de abuz în serviciu și 
comiterea unei ilegalități în baza mo
tivului că nu fusese anunțată oficial 
z> și ora la care licitația de ieri a fost 
reprogramată.

Licitație 
în contradictoriu

Toți membrii comisiei de evaluare 
au fost prezenți de această dată la 
licitației. Cei trei membri - Ciprian 
Răchită, Delina Marian și Carmen Cio
can - care nu au luat parte la licitația din 
9 februarie deși figurau „prezent” la 
locul de muncă au fost înștințați de 
că‘șe președintele comisiei, Florin 
Concea, că au obligația de a participa 
la licitația de ieri.

Președintele comisiei a fost „apos
trofat” printr-o adresă trimisă de pri- 
r il Municipiului Deva, Mircia 
Muntean, și semnată de viceprimarul 
Cosmin Costa, că dorește să influențeze 
prin amenințări angajații din cadrul 
Aparatului de Specialitate al Primarului 
și dorește cu orice preț atribuirea 
licenței unei anumite societăți. 
Totodată, prin adresa înaintată 
președintelui comisiei, este solicitată 

încetarea oricărei forme de presiune 
asupra membrilor comisiei. „Vă las pe 
voi să trageți concluzia dacă prin adresa 
oficială trimisă colegilor mei am făcut 
vreun fel de presiune asupra lor. Repet, 
doresc transparență. Este un lucru re
gretabil că actualul primar al Devei nu 
are curajul să semneze un act prin care 
spune ce intenții are și își pune colegii 
să semneze în locul lui, în acest caz pe 
viceprimarul Costa”, a precizat 
președintele comisiei de licitație.

Patru pentru, 
trei contra

Cei trei membri absenți la licitația 
din 9 februarie și-au expus motivele 
lipsei lor. în urma contestației depuse 
de reprezentanții Tirius Trans, membrii 
comisiei au considerat că licitația nu 
poate avea loc până la primirea unei 
sentințe judecătorești definitive și ire
vocabile. Aceștia au mai precizat că nu 
sunt de acord cu desfășurarea licitației 
și că nici de data aceasta nu vor lua 
parte la procedura de desfășurare. Mo
tivele acestora au fost considerate neîn
temeiate, conform legii. - Membrii 
comisiei au supus la vot desfășurarea 
procedurii de licitație. Patru membri au 
votat favorabil și trei membri nefavor
abil pentru desfășurarea licitației.

A treia oară
e cu noroc

Spiritele s-au mai calmat după 
supunerea la vot, iar licitația a putut 
avea loc în baza procedurii de 
desfășurare. Membri comisiei au de
schis plicurile care conțineau 
documentația necesară. Toate cele trei 
firme au îndeplinit condițile de eligibil
itate. Rezultatul va fi anunțat peste zece 
zile, timp în care comisia va studia 
ofertele depuse.

Irina Năstase

Declarații: «

„Licitația a fost amânată de 
câteva ori, știm de data trecută de ce. 
Este grav că am întâmpinat atâtea ob
stacole până acum. Particip din 2000 
la astfel de licitații dar până la cea de 
astăzi nu am întâlnit asemenea situație. 
Așteptăm rezultatul final”

Marian Muntean 
administrator Devatrans

„ Consiliul Local nu a împuternicit 
primarul ca să delege unii membri ai 
comisiei ca să întocmească un act prin 
care să solicite suspendarea unei 
licitații, Consiliul Local a împuternicit 
primarul să semneze contractul cu 
firma câștigătoare. Mai am de adăugat 
că nu am dorit să influențez eligibili
tatea vre-unei firme participante așa 
cum s-a invocat în adresa pe care am 
primit-o și nici nu am făcut presiuni 
asupra membrilor comisiei. Nu am 
dorit decât ca această licitației să se 
desfășoare intr-un cadrul legal și trans
parent, cum s-a și întâmplat de altfel ”

Florin Oancea, viceprimarul 
Municipiului Deva

„Primăria a primit o citație din 
partea Tribunalului Hunedoara prin 
care am fost înștiințați că este pe rol un 
proces prin care s-a cerut suspendarea 
Hotărârii de Consiliu în baza căreia se 
desfășoară această procedură. Ca ur
mare am luat hotărârea să suspendăm 
această procedură până la primirea 
hotărârii judecătorești definitive și ire
vocabile. Astăzi suntem prezențipentru 
că am primit o adresă prin care ni se 
solicită prezența, dar noi nu suntem de 
acord ca această procedură să se 
desfășoare ’’

Ciprian Răchită, membru al 
comisiei de licitații, 

compartimentul Achiziții 
publice și de transport

„Domnule Președinte Florin 
Oancea,

Va înștiințez că acțiunea 
dumneavoastră și a unor membrii ai 
comisiei de evaluare a ofertelor privind 
delegarea gestiunii serviciului de trans
port public local de persoane prin 
curse regulate în Municipiul Deva, prin 
care încercați să influențați, prin 
amenințări, angajații din cadrul 
Aparatului de Specialitate al Primaru
lui Municipiului Deva, membri ai aces
tei comisii de licitație, mă face să cred 
că doriți cu orice preț atribuirea con
tractului de delegare a gestiunii servi
ciului de transport public local prin 
curse regulate în Municipiul Deva unei

Vinde din stoc agresate de balastieră 
în cantități foarte mari

:l >1 informații

anumite societăți comerciale interesate.
Vă mai comunic faptul că această 

licitație este suspendată, conform legii, 
până la primirea de către Municipiul 
Deva, în calitate de autoritate 
contractantă, a unei hotărâri din 
partea instanțelor judecătorești în ceea 
ce privește acțiunea formulată de către 
SC. Tirius Transtur SRL împotriva Con
siliului Local al Municipiului Deva 
pentru anularea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 397/2009.

In acest sens, în calitate de Primar 
al Municipiului Deva, vă solicit să 
încetați orice formă de presiune asupra 
membrilor comisiei.

Mircia Muntean, primar

26, M HtHla 
25,00 l«V' Io 
22,00 lei/to 
22,00 lei/ta

’ PreturilenvionunTVAc

eon»iit>IIHntr»^tt>tc«rnnc>cva.ro

Consulul Austriei a venit Târnosire de biserică la Hunedoara
la Deva

Consulul onorific al Austriei la 
Timișoara, Vasile Onofrei, a făcut 
ieri o vizită în județul Hunedoara, 

cesta a avut o întâlnire cu prefectul 
județului, Attila Dezsi, în cadrul 
căreia au discutat despre investiții ale 
mediului de afaceri austriac în 
județul Hunedoara pe domenii de in
teres ca dezvoltare locală, regională, 
turism ecologic, industrie, comerț în 
contextul în care s-au primit asigurări 
că există un astfel de interes în 
mediul de afaceri austriac.

De asemenea, pe parcursul 
discuțiilor s-a ridicat problema 
posibilității deschiderii unui oficiu 
economic al Austriei la nivelul 
județului Hunedoara în vederea 
intensificării relațiilor economice 
româno-austriece. Totodată, s-a dis
cutat și despre posibilitatea 
organizării în județul Hunedoara a 
„Zilei Austriei” - 26 octombrie 2010.

Elena Matieș Iancău

Biserica cu hramul „Sfânta 
Treime și Sfânta Cuvioasa 
Parascheva” din municipiul 
Hunedoara va fi sfințită 
duminică. Slujba de târnosire va 
fi oficiată de Preasfințitului 
Părinte Gurie, Episcop al Devei 
și Hunedoarei, însoțit de ales un 
sobor de preoți și diaconi. 
Potrivit reprezentanților Epis
copiei, aceasta eSte prima 
târnosire de biserică din mu
nicipiul Hunedoara din ultima 
jumătate de secol. Biserica a fost 
construită între anii 1996 - 2008. 
Este o construcție în formă de 
cruce, pe o fundație temeinică de 
beton, din cărămidă, acoperită cu 
tablă galvanizată. Exteriorul este 
executat dintr-o tencuială 
specială - strat vizibil, driscuit 
din piatră de mozaic, iar interi

orul este pregătit pentru pictură 
în tehnica fresco. Pictura 
icoanelor din Iconostas a fost 
executată de către pictorul bis
ericesc Constantin Ciubuc din 
Curtea de Argeș. Cheltuielile 
pentru construcție,
confecționarea catapetesmei, a 
mobilierului, a încălzirii cen
trale, policandre, prapori, 
veșminte și toate cele necesare 
cultului s-au făcut cu sprijinul 
Primăriei Hunedoara, a Consili
ului Județean, a Secretariatului 
de Stat pentru Culte București, a 
Consiliului Parohial și a 
credincioșilor la îndemnul și prin 
intervențiile Preot Paroh Grațian 
Bomemisa.

Elena Matieș Iancău
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Apogeul numărului de apeluri false a fost atins în luna decembrie a anului trecut, 
când dintr-un total de 48.292 de apeluri, 39.744 au fost false. în luna ianuarie a 
acestui an, din 49.127 de persoane care au sunat, 32.035 au semnalat situații 
de urgență false sau au adresat injurii la adresa operatorilor.

Șomaj tehnic la Asistența Socială
Jefuit 
de o prostituată

Un șofer polonez a fost 
jefuit de o prostituată, care l-a 
acostat în parcarea restauran
tului Riviera din Orăștie. Inci
dentul a avut loc miercuri, în 
jurul orei 20. Polonezul a oprit 
autoutilitara și a întreținut 
relații sexuale cu prostituata.' 
în momentul când a vrut să 
plece, șoferul a constatat că îi 
lipsește portmoneul, în care 
avea suma de 35 de euro, 
cartea de identitate, permisul 
de conducere și actele autove
hiculului.

Cercetările sunt continu
ate de către lucrătorii'Biroul 
de Investigații Criminale din 
cadrul Poliției Municipiului 
Orăștie în vederea identificării 
autoarei furtului.

Infracțiuni peste 
infracțiuni

Polițiștii din comuna 
Bretea Română 1-ău depistat 
miercuri, în jurul orei 21, pe 
Ioan H., de 31 de ani, pe DC 
104 în timp celransporta într- 
o remorcă demn de cer și 
gorun. în urma verificărilor s- 
a stabilit faptul că bărbatul a 
comis infracțiunile de tăiere 
fără drept de arbori, furt ar
bori, conducerea unui autove
hicul pe drumurile publice 
fără a poseda permis de con
ducere, conducerea unui au
tovehicul neînmatriculat pe 
drumurile publice, în cauză 
întocmindu-se dosar de cerc
etare penală. Cei cinci metri 
cubi de lemn tăiat ilegal au 
fost confiscați și predați 
Ocolului Silvic Retezat.

Șoferi 
în ilegalitate

Laurențiu B., de 33 de 
ani, din municipiul Brad, a 
fost prins miercuri, în jurul 
orei 12:30, la volanul unui au
toturism a cărui autorizație de 
circulație provizorie expirase 
încă de la începutul lunii feb
ruarie. Bărbatul venea din 
Brad și se deplasa pe Bulevar
dul Decebal din municipiul 
Deva.

Tot miercuri, în jurul orei 
17, Crișan A., de 22 de ani, a 
fost prins de polițiști la volan, 
în ciuda faptului că nu avea - 
permis.

Ambii s-au ales cu un 
dosar penal.

Maria Bulz< QJ

Mai mulți angajați ai Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului (DGASPC) Hune
doara au intrat în șomaj tehnic pentru o 
lună. Motivul este reducerea activității 
în anumite centre. „Unor angajați ai 
Direcției li s-a suspendat activitatea 
pentru 30 de zile. Această măsură a in
trat în vigoare de la începutul lunii feb
ruarie. în această perioadă, ei vor primi 
75 la sută din salariu, așa cum prevede 
legea”, spune Svetlana Mihuleț, 
purtător de cuvânt al DGASPC Hune
doara.

Fără activitate

Dintre cei 30 de angajați ai 
Direcției care au intrat în șomaj tehnic, 
16 sunt de la Centrul de Integrare 
Socio-Profesională pentru Copii și 
Tineri din Bretea Strei. Potrivit 
reprezentanților DGASPC Hunedoara, 
motivul pentru care a fost luată această

Mai mult de jumătate dintre 
apelurile date de hunedoreni la numărul 
unic de urgență sunt false sau inju
rioase. Anul trecut, serviciul unic de 
urgență 112 a fost apelat din județul 

Accidente cu nemiluita 
pe șoselele județului

Două accidente soldate cu victime au avut loc acum două zile pe 
șoselele din județul Hunedoara din cauza imprudenței șoferilor și a ne- 
adaptării vitezei la volan.

Un pasager a fost rănit grav

Primul accident a avut loc pe DN68 pe raza comunei Sarmisegetusa, 
pe direcția Caransebeș-Hațeg. Mate R. de 27 de ani din Timișoara, șoferul 
unei autoutilitare nu a adaptat viteza într-o curbă la drepata în care viteza 
era mai mică de 50 de metri și a pierdut controlul asupra direcției de mers. 
Autovehiculul s-a izbit de un copac de pe marginea șoselei. în urma im
pactului unul dintre pasagerii autospecialei Gabor Ș. de 46 de ani a fost 
rănit grav, iar un altul Istvan G. din Timișoara a fost rănit ușor. Un al doilea 
eveniment rutier s-a produs pe DN66, pe Defileul Jiului, pe direcția de 
mers Petroșani-Târgu-Jiu. Gheorghe M. de 73 de ani nu a adaptat vitez pe 
carosabilul Acoperit cu gheață și zăpadă și a intrat cu autovehiculul pe care 
îl conducea în derapaj, a părăsit șoseaua ieșind spre albia râului Jiu unde 
s-a răsturnat. Conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Petroșani în 
vederea acordării îngrijirilor medicale,dar nu a rămas internat.

Maria Bulz

măsură este acela că la centrele pentru 
minori au fost făcute multe reintegrări 
în familie și au rămas puțini copii care 
au nevoie de asistență aici.

• Și la apartamentele de primire în 
regim de urgență din Valea Jiului sunt 
mai puțini copii, iar lipsa de activitate 
a trimis în șomaj tehnic pentru o lună 
șase angajați ai DGASPC. Același lucru 
s-a întâmplat și la Orăștie, unde au fost 
suspendați pentru 30 de zile din activi
tate opt persoane angajate pentru 
asistență și îngrijire la locuințele prote
jate.

După stabilirea bugetului pentru 
anul în curs se așteaptă și alte schimbări 
în ceea ce privește structura și modul de 
funcționare al DGASPC Hunedoara. 
Mai ales că, încă de la începtul acestui 
an, Guvernul a anunțat disponibilizarea 
a circa 3.000 de angajați ai unităților de 
asistență socială.

Hunedoara pentru zece amenințări cu 
bombă și 23 de cazuri pentru a semnala 
găsirea de armament și proiectile. Oa
menii au mai sunat încă de 16 ori pen
tru a anunța existența unor colete

Elena Matieș Iancău

Elevi în vizită la “112*’
suspecte.

Apogeul numărului de apeluri 
false a fost atins în luna decembrie a an
ului trecut, când dintr-un total de 
48.292 de apeluri, 39.744 au fost false, 
în luna ianuarie a acestui an, din 49.127 
de persoane care au sunat, 32.035 au 
semnalat situații de urgență false sau au 
adresat injurii la adresa operatorilor.

Convorbirile efectuate se 
păstrează zece ani

Elevii claselor primare a trei școli 
din Deva și Simeria au participat ieri la 
o prezentare a activităților Serviciului 
de Telecomunicații Speciale Hune
doara. Astfel, copiii au putut vedea cum 
sunt preluate și direcționate apelurile 
prin serviciul unic de urgență 112 și au 
învățat care sunt situațiile în care pot 
apela acest număr. ”în prezent, facili
tatea de localizare este disponibilă în 
Centrele de Preluare a Apelurilor de 

Urgență și în dispeceratele agențiilor de 
ihtervenție din toată țara și are drept 
scop reducerea timpului de acces al 
echipelor de intervenție la urgențele 
semnalate”, a precizat șeful STS Hune
doara, generalul George Damoc.

Convorbirile efectuate în sistemul 
112 sunt înregistrate și se păstrează 
zece ani. Determinarea automată a 
numărului și locației urgențelor permite 
identificarea apelurilor false sau inju
rioase. Cei care fac acest lucru pot^fi 
sancționați cu amendă de la 500 ... 
1.000 de lei. Apelanții care anunță am
plasarea unui dispozitiv exploziv intră 
sub incidența legii penale și pot fi 
acuzați de terorism sau de tentati\M"sj 
omor. Pentru astfel de fapte, legea 
prevede închisoare de la trei la zece ani.

. Maria Bulz
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Fiecare dintre copii a prezentat 
câte 400 de obiecte care au fost adunate 
pe parcursul acestor zile.

Din toamnă apar miniconsorțiile școlare
Din toamnă vor rămâne în 

județ 102 școli, din totalul de 
187 câte sunt acum, potrivit 
propunerii Inspectoratului 

Școlar Județean (IȘJ) Hune
doara. Reprezentanții IȘJ s-au 

întâlnit ieri cu directorii de 
școli din județ, cu sindicaliști 
din învățământ și primari hu- 
nedoreni și au prezentat aces

tora propunerile de 
reorganizare a structurilor 

școlare.

După o primă rundă de comasări, 
reprezentanții IȘJ au reușit să facă re
ducere de numai 136 de posturi din to
talul de 280, cât a cerut Ministerul 
Educației. S-au căutat soluții pentru re- 
dt /ea a încă 144 de posturi și s-a 
hotărât trecerea mai multor școli gen
erale din județ sub jurisdicția anumitor 
licee.

Școlile generale 
vor fi administrate 
de licee

„Prin această a doua etapă de re
organizare a învățământului se dorește 
crearea de structuri verticale, de 
miniconsorții școlare. Astfel, școlile 
generale vor fi organizate ca structuri 
pe lângă diferite licee din județ”, spune 
Alexandru Lăutaru, inspector general al 
IȘJ Hunedoara.

Potrivit lui Lăutaru, crearea aces
tor structuri școlare prezintă avantaje și 
dezavantaje. Astfel, școala care va 
funcționa ca structură a unui liceu își va 
pierde personalitatea juridică, dar va 
putea să obțină proiecte mai mari și 
bani mai mulți. Elevii vor rămâne în 
continuare în aceeași clădire în care au 
fost și până acum, doar că atunci când 
vor avea nevoie de diferite acte sem
nate de conducerea școlii vor fi nevoiți 
să se deplaseze la sediul unității școlare 
„mamă”.

Inspectorul general mai spune că 

în acest fel se asigură și o mai bună co
municare cu directorii de școli. „Mult 
mai bine comunici cu 80 de directori de 
școli decât cu 190. Valul de împotrivire 
legat de aceste schimbări apare pentru 
funcțiile care se pierd. Dar pe noi nu ne 
interesează culoarea politică. Managerii 
școlilor vor fi aleși pe sprânceană, ast
fel încât să eficientizăm la maxim sis
temul de învățământ”, spune Alexandru 
Lăutaru.

La nivelul municipiului Deva, 
Școala generală „Andrei Șaguna” va 
trece ca structură la Liceul Teoretic 
„Traian” din Deva, iar Școala generală 
„Andrei Mureșanu” la Colegiul Tehnic 
„Dragomir Hu'rmuzescu”.

La sate, rămâne 
o școală în fiecare 
comună

în mediul rural, în tot județul va 
rămâne câte o singură școală cu person
alitate juridică, cea din centrul de 
comună.

Un caz special este în comuna 
Câijiți, unde chiar și după ce Școala 
generală cu clasele I - IV de la Cozia 
este adusă ca structură Ia cea din centrul 
de comună numărul copiilor este prea 
mic. Pentru 11 copii, totalul elevilor 

celor două școli, nu pot fi obținute fon
durile necesare supraviețuirii unității de 
învățământ. „Vom trimite cazul spre re
zolvare la Minister”, conchide Lăutaru.

Elena Matieș Iancău

Au sărbătorit 400 de zile de școală SEWS nu a creat nici un loc de muncă
Elevii clasei a treia de la școala „An
drei Șaguna” din Deva, alternativa 

„Step by step”, au sărbătorit ieri 400 
de zile de școală. „Ziua bucuriei”, 

cum au denumit-o micuții, a început 
cu întâlnirea de dimineață, moment 
în care fiecare dintre ei a prezentat 
evenimente care s-au întâmplat cu 

ani și ani în urmă.

Este a zecea generație care celebrează 
această zi. Fiecare dintre copii a prezentat 
câte 400 de obiecte care au fost adunate pe 
p;”'ursul acestor zile.

. Pe lângă colecțiile de șervețele, timbre 
și vederi, o elevă a prezentat un caiet de 400 
de file în care a scris în întreaga perioadă, 
invitatul surpriză al serbării a fost un clovn, 

t împreuna dam viata < 
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care le-a arătat curioșilor diferite tertipuri, 
printre baloanele care au împodobit clasa. 
Impărțiți pe echipe, școlarii au organizat 
împreună cu institutorii Adina Farca și 
Cristina Ocolișan concursuri cu tematici 
școlare. „Pentru copii, sistemul de 
învățământ alternativ Step by step înseamnă 
creativitate, spirit de echipă, siguranță de 
sine”, a precizat institutorul Adina Farca.

Când au aniversat cele o sută de zile, 
elevii clasei a treia au confecționat din ghio
cei un copac înflorit. Sărbătorirea celor 200 
de zile a avut ca tematică prepararea unor 
salate de legume și fructe. „Ziua dulce”, 
cum a fost supranumită aniversarea celor 
300 de zile de școală, i-a găsit pe copii 
făcând coliere, construcții și forme geomet
rice din dulciuri.

Maria Bulz

în Brad
Problema șomajului rămâne 

una acută în municipiul Brad, 
chiar dacă administrația locală 
anunța la începutul săptămâ

nii că un mare investitor a 
creat 200 de locuri de muncă. 

Zilele trecute, concernul 
Sumitomo Electric Wiring Sys

tems (SEWS) a deschis un nou 
punct de lucru la Brad. Cu toate 
acestea, nu a fost angajat nici un 
om la firma nou deschisă, pentru 
că SEWS doar a transferat la 
Brad o linie de producție, cât și 
pe cei peste 200 de muncitori 
care făceau până acum naveta la 
Deva. Punctul de lucru de la 

Brad este al doilea după cel de
schis la Hațeg în 2007.

în pofida unor declarații 
apărute în presă, nu au fost create 
noi locuri de muncă. “Nu a fost 
creat nici un nou loc de muncă. 
Toți cei care lucrează la punctul 
de lucru al SEWS de la Brad 
sunt de fapt angajații din zona 
Bradului, care făceau până acum 
naveta la Deva”, declară Vasile 
Iorgovan, directorul coordonator 
al Agenției Județene pentru Ocu
parea Forței de Muncă (AJOFM) 
Hunedoara. în acest context, se 
pare că SEWS nu s-a gândit la 
dezvoltarea capacității de 
producție, ci la reducerea cheltu
ielilor cu transportul lucrătorilor 
la Deva. Concernul SEWS pro
duce cablaje electrice pentru 
mărcile Renault, Nissan și 
Micra.

Cătălin Rișcuța
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Câteva săptămâni, locuitorii de pe „ Barbu Lăutaru ” au trăit ca în Evul mediu:

Fără apă potabilă, fără canalizare
De trei săptămâni, după spu
sele locuitorilor - „doar” de 

două, după surse oficiale - pe 
strada Barbu Lăutaru din 

Deva s-a spart o conductă de 
apă. Mai mult, o parte dintre 
locuitori au rămas și fără apă 
la robinete, după ce angajații 
Apa Prod au săpat să vadă 
exact unde este avaria. De 

săpat au săpat ei, însă au lăsat 
așa, astfel încât conducta a în
ghețat. „Norocul” oamenilor 

fost că vremea s-a încălzit, iar 
țeava de apă s-a dezghețat.

„Nimeni nu se interesează de noi. 
Curge apa încontinuu de trei săptămâni 
și nu vine nimeni să repare. Conductele 
au și înghețat, pentru că au fost lăsate 
descoperite și nu avem apă deloc de 
atâta timp”, se plânge loan Lazăr, unul 
dintre cei afectați. Un alt localnic 
povestește că, deși a anuntaț dispecer
atul Apa Prod în momentul producerii 
avariei, echipa a venit abia după al ze
celea apel. „Eu am sunat la ei chiar 
când s-a spart. Ieșea apa din canal de 
parcă era fântână arteziană. Au venit Dacă ieri dimineață era liniște pe

atunci doar pentru că i-am amenințat că 
voi chema televiziunea. Au mai venit 
de câteva ori, însă doar au săpat. Nu au 
reparat nimic”, afirma un alt ghinionist 
de pe strada Barbu Lăutaru.

De pat eu asta nit ur fi /ost suficient, locuitorii 
străzii Barbu / ătilaru moi ou o probi, mă majoră, 
( unuUz.area străzii nit a f ost finalizată. astfel încât 
route reziduurile se varsă pe stradă, in grădini sau 
mai rău. ies in casele oamenilor.

am avertizat că aici curgea apă. Când 
au verificat, au rupt și mai tare țeava. 
Atunci, au pus o altă bucată de țeavă și 
au lăsat-o așa. După un an, când au 
făcut jos stația de pompare, din cauza

presiunii create țeava a pușcat, iar apa 
aici curge de atunci, nu doar de trei 
săptămâni”, susține LeodorNogojar.

Problema e veche 
de doi ani

Unui dintre locuitori povestește că 
problema cu apa este mult mai veche de 
trei săptămâni. „Când au terminat lu
crarea (n.r. de alimentare cu apă) aici 
vroiau să acopere țeava cu pământ, i-

„Nu e adevărat. 
Curge de două 
săptămâni” 

strada Barbu Lăutaru, la orele amiezii 
au apărut și lucrătorii Apa Prod, chiar 
și șefii lor, pentru a repara avaria. Mai 
mult, directorul adjunct Apa Prod a 
avut un răspuns suprinzător la plânger
ile oamenilor. „Nu este adevărat că apa
curge de trei săptămâni. Conducta este 
spartă de doar două săptămâni. Au fost 
două avarii consecutive în această zonă. 
Am intervenit la prima avarie și, când 
să remediem definitiv, s-a produs a 
doua. S-a depistat și aceasta doar că, 
din cauza temperaturilor scăzute, nu s- 
a putut remedia. Conducta nu a 
înghețat, pentru că prin aceasta circulă 
apă”, a declarat Pavel Hațegan, direc
torul adjunct al APA PROD Deva.

Conducta de apă 
spartă, canalizarea 
înfundată

De parcă asta nu ar fi fost sufi
cient, locuitorii străzii Barbu Lăutaru 
mai au o problemă majoră. Canalizarea 
străzii nu a fost finalizată, astfel încât 
toate reziduurile se varsă pe stradă, în 

grădini sau mai rău, ies în casele oame
nilor. „Mi-a ieșit canalizarea în casă. 
Din cauză că lucrările de canalizarea nu 
au fost finalizate, conducta se oprește 
în colțul străzii și se scurge pe stradă 
sau prin grădinile vecinilor. Nimeni nu 
face nimic, deși am făcut mai multe 
reclamați către autoritățile locale. Parcă 
nici nu locuim în Deva. Și acum e încă 
bine, dar vara nu poți să stai cu gea
murile deschise sau să ieși în curte din 
cauza mirosurilor. Nu mai știm ce să 
facem”, conchide un alt localnic.

Epilog

Oamenii și-au luat măcar o p> La 
de pe inimă ieri, prin remedierea avariei 
la conducta de apă. Până executantul 
lucrării de canalizare a străzii va găsi o 
soluție să finalizeze lucrarea, oamenii 
vor trebui să suporte, în continuare 
mirosurile pestinențiale provenite din 
conducta de canalizare.

Iulian Radu

SILVA> 
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ARTICOLELE DIN ACEASTĂ PAGINĂ 
AU CARACTER DE PAMFLET . 
Șl TREBUIE TRATATE CA ATARE

Orice asemănare cu persoane sau fapte
din realitate este pur întâmplătoare

Visul unei nopți
de iarnă

Rapoarte comuniste în cinstea 
marelui congres

Oamenii muncii de la sate, orașe, 
și municipii întâmpină cu emoție și de
votament congresul PSD din luna 20 
Februarie. Pe vremea când liderul so
cial-democrat al județului Hunedoara îl 
slăvea pe „iubitul conducător” sub fla-

Aberațiile neuronului singuratic

Prefectul și-a dat cu stângul 
în dreptul... la replică

mura UTC se folosea și expresia 
„■întâmpină cu căldură”, dar pentru a nu 
vorbi de funie în casa spânzuratului, nu 
vom pomenii de gigacalorie atunci 
când vine vorba de edilul din Brad. 
Așadar primul dintre pesediștii 
județului este gata să înfulece din me
niul special oferit de „baștanii” de la 
bucurești celor care vor să se amestece 
în haznaua PSD. Cum organizația 
hunedoreană este cu fundul în „trei lun- 

1 trii” socotelile de acasă a lui Cazacu nu
bat nicicum cu cele de la București...tot

ale lui Cazacu. Imparțial ca orice lider 
de sindicat, Șeful roșiilor din Hune
doara le-a promis tituror că-i va susține. 
Astfel că atât Geoană, cât și Năstase 
sau Mitrea se bazează pe cele 40 de vo
turi din Hunedoara. Problema este doar• 
că 40 nu se împarte egal la trei astfel că 
inevitabil unul dintre candidați va fi fa
vorizat. Rămâne de văzut dacă regimul 
alimentar, din prejma congresului, urmat 
de președintele PSD Hunedoara va fi unul 
sănătos sau se va dovedi că este , junck 
food”, pe românește un mare rahat. *

încă de pe vremea când frăge
zeau came sub șaua cailor hunii lui At
tila aveau naturalul simțitor și se purtau 
cu mare grijă față de imaginea lor în 
presă. Poate de aceea presa vremii nu a 
scris prea multe despre competența și 
profesionalismul conducătorilor hoar
delor barbare ce au zguduit din temelii 
lumea latină. în vremurile noastre, chiar 
dacă în lipsă de șa își bat șnițelele cu 
ciocanul de lemn, ca să nu murdărească 
bancheta jeepului cu seu de vită și 
' :ge de capră, au rămas la fel de atenți 
cu imaginea lor în presă. Nu de alta, dar 
autoproclamata competență și înaltul 
profesionalism cu care se laudă peste 
tot trebuie să răzbată din orice cuvânt 
și orice acțiune a hunilor moderni. Zi
lele trecute reprezentantul minorității 
guvernamentale în județul Hunedoara a 
căzut în plasa întinsă de propria-i com
petență. întrebat de reporteri dacă știe 
ceva despre „Anul internațional luptei 
împotriva sărăciei și al excluziunii so
ciale”, neo-Attila s-a arătat mai nervos 
și crud decât proto-Attila și ș-a isterizat 
la telefon. „Nu cad eu în plasa dumnea
voastră să-mi puneți asemenea între
bări....” Ghinion! întrebarea era o 
banală întrebare și nicidecum o „plasă”. 
Competentul prefect a revenit după 
aproape o ora cu un răspuns la „plasă”, 
superficial și absolut pe lângă subiect. 
După ce a citit articolul în care era con-

limbii române vom publica mai multe 
definiții de termeni așa cum reies din 
DEX.

semnat răspunsul său, neo-Attila s-a su
părat atât de tare încât le-a ordonat slu
jitorilor săi să scoată de la naftalină 
„Biciul lui Dumnezeu” și să înfiereze 
obraznicii jurnaliști cu un drept la re
plică. Atâta doar că textul emanat de u’-

• "V.
roul de presă al înaltului sfujtjaș sare si-corecteze anumite neadăvă- 
guvemamental era de fapt răspunsul ruri din respectivul text, 
compet la întrebarea jurnalistului adre
sată cu trei zile înainte și nicidecum un ■ Hunedoara - în nici un caz de-
drept la replică. Pentru a veni în spriji- numirea județului nu vine din cuvâ- 
nul cunoscătorilor cu aproximație a ful „hun” și sufixul „edoara”

Drept la replică - O reacție în 
scris la un articol publicat în presă
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Autoritățile de la Teheran au impus o adevărată 
blocadă informatică după ce liderii opoziției și-au 
mobilizat adepții să iasă în stradă în toată țara.

Președintele haitian a anunțat un bilanț greșit 
al victimelor seismului
Cancelaria președintelui hai
tian a corectat miercuri cifra 
de 270.000 de decese în urma 

cutremurului de la 12 ianuarie 
pe care Rene Preval a anunțat- 

o anumitor publicații, dând 
asigurări că este vorba despre 

o greșeală și că bilanțul este de 
fapt de 217.000 de morți.

Cifra de 270.000 de morți a 
apărut în transcrierea discursului 

pronunțat de Preval marți la Quito 
(Ecuador) în cadrul summitului 
Uniunii națiunilor sud-americane 
(UNASUR) consacrat situației din 
Haiti. "A fost făcută o greșeală de 
tipar", a precizat purtătorul de cu
vânt al președintelui haitian, 
Dieudonne Saincy.

Ministrul haitian de Interne, 
Paul-Antoine Bien-Aime, a afirmat 
miercuri că bilanțul a fost reevaluat 
la "peste 217.000 de morți".

întrebat despre cifrele vehicu
late în presă în legătură cu un bilanț 

mai mare, ministrul a declarat că 
"există persoane care avansează 
cifra de 230.000 (de morți), dar noi 
am înregistrat puțin peste 217.000. 
Acestea sunt numere verificate",.

Corpurile neînsuflețite ale 
cetățenilor haitieni, afectați în urmă 
cu o lună de un cutremur de magni
tudine 7, au fost transportate în 
primele săptămâni de la seism cu 
camioanele în gropi comune, făcând 
dificilă realizarea bilanțului.

■

Dacia a fost în ianuarie cea mai bine
vândută mașină în Bulgaria

Dacia a fost în ianuarie cea 
mai bine vândută marcă auto 
din Bulgaria, cu 138 de auto

vehicule, față de 100 de unități 
vândute pe plan local în ianua

rie 2009, pe o piață aflată în 
declin cu 47,6%, 

la 1.160 de unități

Guvernul a decis declasificarea a peste 7000 
de file secretizate privind Revoluția din 1989

Guvernul a decis, în ședința de 
miercuri, la solicitarea Ministerului 
Apărării Naționale, să declasifice 
mai multe documente privind 
Revoluția din decembrie 1989, acte 
care vor fi publicate în Monitorul 
Oficial, a declarat secretarul general 
al Guvernului, Daniela Andreescu. 
"La solicitarea Ministerului 
Apărării Naționale, Guvernul a des- 
ecretizat, prin hotărâre, mai multe 
acte privind Revoluția din decem
brie 1989. Atât hotărârea de guvern, 
cât și documentele desecretizate vor 
fi publicate în Monitorul Oficial”, a 
declarat șeful SGG. Și ministrul 
Apărării, Gabriel Oprea, a declarat 
că hotărârea de declasificare a doc
umentelor a fost aprobată de Gu
vern, precizând că actele includ 
peste 7.000 de file privind 
Revoluția din decembrie 1989.

MApN a precizat într-un co
municat că Guvernul a aprobat, în 
ședința de miercuri, o hotărâre pen
tru declasificarea unor informații

Comparativ cu decembrie, 
Dacia a înregistrat o creștere de 
11,9%, potrivit datelor prezentate, 
de Asociația Producătorilor Auto și 
Dealerilor din Bulgaria. Doar alte 
două mărci au înregistrat creșteri în 
ianuarie, respectiv Renault și KIA.

secrete de stat emise de Ministerul 
Apărării Naționale, ca urmare a fap
tului că dezvăluirea acestora nu mai 
poate prejudicia siguranța națională, 
apărarea țării, ordinea publică ori 
interesele persoanelor de drept pub

Vânzările Renault au avansat cu 
41,9%, la 44 de unități, iar cele ale 
KIA cu 43,3%, la 43 de unități, 
potrivit Novinite. Dacia a fost 
urmată în topul vânzărilor pe ian
uarie de Peugeot, cu 119 mașini, și 
Ford cu 118.

Interesul crescut al bulgarilor 
pentru Dacia este explicabil prin 
prețul mai scăzut al modelului pro
dus în România, potrivit 
organizației, citată de publicația 
Darikfinance.

în 2009, Dacia a fost a șaptea 
marcă în funcție de vânzări în Bul
garia, cu 1.744 unități, în creștere cu 
6,7% față de anul 2008, arată datele 
disponibile pe site-ul asociației con
structorilor auto.

Constructorul român a fost 
depășit anul trecut de Toyota (2.820 
unități), Peugeot (2.263 unități), 
Volkswagen (2.251), Opel (2.191), 
Ford (2.030) și Citroen (1.829).

lic sau privat.
MApN precizează că astfel au 

fost declasificate 7617 file din doc
umente cu nivel de clasificare "se
cret de stat" emise de Ministerul 
Apărării Naționale.

Aproape 700 de salariați de la 
CFR Marfă din Timișoara vor fi 
disponibilizați '

Au muncit ani de zile la Căile 
Ferate Române, iar acum rămân fără 
un loc de muncă. Aproape 700 de 
salariați de la CFR Marfă din 
Timișoara urmează să fie 
disponibilizați. Din acest motiv mai 
multe persoane au cerut explicații con
ducerii sucursalei din Timisoara. Oa
menii sunt nemulțumiți de criterile prin 
care au fost’selectați cei care urmează 
să fie dați afară.

Miercuri, după câteva ore de 
discuții, oamenii au ieșit la fel cum au 
intrat: nervoși și nedumeriți. Mai mult
decât atât, salariații vizați de disponibilizări acuză conducerea CFR Marfă că 
nu respectă criteriile după care ar trebui făcute restructurările.

De cealaltă parte, conducerea sucursalei CFR Marfa susține că înțelege 
nemulțumirea oamenilor, dar din cauza problemelelor financiare, nu poate 
acoperi salariile tuturor angajaților. într-un comunicat, Dan loan Dănuț, di
rectorul Sucursalei "CFR Marfă" SA Timișoara, precizează: "Având în vedei 
numărul mare de persoane care urmează a fi disponibilizate, precum și con
textul economic în care se găsește CFR Marfă SA, ca de altfel întreaga soci
etate, este de înțeles nemulțumirea manifestată de către aceste persoane, care 
astfel înțeleg să-și apere locurile de muncă. în lipsa unor argumente reale, cred
ibile, desigur că apar și astfel de afirmații. Dorim să asigurăm toți salariații 
noștri de faptul că, la stabilirea personalului ce va fi concediat, conducerea su
cursalei a căutat în permanență, în colaborare cu organizațiile sindicale care 
au participat la analizarea fiecărui loc de muncă, să respecte criteriile cuprinse 
în programul de restructurare și reorganizare al societății."

Conform ordonanței de la Ministerul Transporturilor, de la CFR Marfă 
Timișoara urmează să plece aproximativ 700 de salariați".

Iranul a sărbătorit
31 de ani de la revbluția islamică

Peste trei milioane de iranieni au 
fost așteptați ieri la festivitățile ded
icate celei de-a 31-a aniversări a 
revoluției islamice. Autoritățile de la 
Teheran au impus o adevărată blocadă 
informatică după ce liderii opoziției 
și-au mobilizat adepții să iasă în 
stradă în toată țara.

Autoritățile au anunțat o sus
pendare permanentă a serviciilor de 
e-mail oferite de Google. Numeroși 
locuitori ai capitalei iraniene s-au 
plâns că serviciul de mesagerie online 
a fost blocat, iar viteza conexiunii la 
Internet a scăzut aproape de zero. 
Potrivit CNN, această situație durează 
de patru zile.

Responsabilii serviciilor de se
curitate au emis avertismente repetate 
la adresa opoziției, anunțând că nu va 
fi tolerată nicio manifestare care să 
tulbure festivitățile dedicate 

k________________________________

aniversării revoluției islamice. La 28, 
ianuarie, autoritățile au executat d,.. ' 
activiști ai opoziției, acuzați a fi 
dușmani ai lui Dumnezeu. Marți, un 
alt opozant a fost condamnat la 
pedeapsa capitală. Cel puțin zece 
reprezentanți ai opoziției care au 
primit o asemenea sentință.

Autoritățile de la Teheran au re
fuzat să le acorde vize de intrare în 
Iran mai multor jurnaliști și 
corespondenți străini. Revoluția 
condusă de ayatollahul Ruholllah 
Khomeini, devenit ulterior lider spir
itual suprem al Iranului, a dus la 
înlăturarea monarhiei reprezentată de 
șahul Mohammad Reza Pahlavi. 
Dintr-o țară prooccidentală, Iranul, 
transformat în Republică Islamică, a 
devenit cel mai mare adversar al Is
raelului și al Statelor Unite în Orien
tul Mijlociu.



Michael Jennings (Ben Affleck) este vânat dar nu știe de ce. El este un fel de geniu 
în high tech și lucrează pentru diverse companii care îl folosesc la proiecte speciale 
și secrete. Bine plătit pentru munca lui, se așteaptă la un salariu cu opt cifre pen
tru ultimul proiect la care a lucrat peste trei ani primește un plic și i se spune că de 
fapt a fost de acord să renunțe la suma ce i se cuvenea
(Pro TV, 20:30, Cecul sau viața)
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Vancouver 2010

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 07:00 Elisa (serial, rel.) cu Vittoria 08:00
â07:30 Armăsarul sălbatic (austra Puccini, Jane Alexander, Ales

lian serial desene animate, - 34.) sandro Prcziosi. Linda Batista 10:00
08:00 Trezirea la apel! Prima parte 08:00 Timpul chitarelor (rel.) 11:00
09:00 Telejurnal 09.00 Jurnal de modă (rcl.) 12:00
09:15 Trezirea la apel! Partea a doua 10:10 Timpul chitarelor (rcl.)
10:10 Dănutz S.R.L. (divertisment, 11:30 Telejurnal

rel.) Prima parte 12:00 Bazar (documentar, rel.) 13:00
. 11:00 Jocurile Olimpice de lamă 12:30 Telejurnal 14:00

Vancouver 2010 12:45 Elisa (serial, - 23.)
11:15 Dănutz S.R.L. (divertisment, 14:30 Utopia

rel.) Partea a doua 15:00 împreună in Europa 16:00
12:30 înainte și după (rcl.) (film educativ) 17:00
12:45 Secretele dc la palat (s, r - 6.) 16:00 Polo: Steaua - CSM Frigoconti 19:00
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo Oradea 20:30
14:45 lnfo olimpic 17:15 Jurnalul Euronews pentru Ro
15:00 Tribuna partidelor parlamen mânia.

tare 17:30 Baschet masculin: CSU Sibiu
15:35 Parlamentul României - Dinamo meci din Divizia A 23:30
16:30 M.A.I. aproape dc tine 19:30 Pescar hoinar
17:00 Animale extraordinare Docu 20:00 Jocurile Olimpice de iarnă -

mentar, Ep. 6 și 7 Schi Sărituri, Trambulină nor
(ultimul episod) mală, individual

17:50 SupcrFotbal - Magazin UEFA 21:00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver)
Champions League (serial documentar) ■ ar

18:25 Secretele de la palat (s, - 7.) 21:30 Lex ct Honor Prezintă Grațian HE19:40 Sport Moldovan
20:00 Telejurnal; Meteo 22:00 Ora de știri (show dc întâlniri)
21:10 Festivalul loan Macrea 23:10 Jamie Oliver: Ce pui pe masă?
23:00 CSI - Crime și investigații (s, (film documentar)

acțiune - 8.)
23:55 Jocurile Olimpice de lamă

07:00 Pro patria
07:30 Cântecul amintirii... amintirile

cântecului (rcl.)
08:00 Semne I reportaj)
08:35 Spectacolul lumii
09:05 Desene animate - Clubul Dis

ney
10:00 Echipa verde
10:30 SupcrFotbal - Magazin UEFA 

Champions League (rcl.)
11:00 Bună ca viața!
11:30 Hannah Montana (s, - 20.) cu 

Miley Cyrus, Emily Osment, 
Mitchel Musso. Jason Earles 

12:00 Vedeta familiei Best of 
13:00 Europa ne privește

(magazin cultural)
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:20 Ne vedem la TVR! (talk show) 
16:00 Ceremonia de deschidere a Jo

curilor Olimpice de lamă Van
couver 2010 (rel.)

18:45 Iubiri dincolo de ecran.. 
Episodul 6

18:55 TelcEnciclopedia (1965)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal: Meteo
21:10 Olimpiada vcseliei-Toma Ca- 

ragiu "Așa c-n tenis", "Fabula"
21:35 Jocurile Olimpice de lamă 

Vancouver 2010-Schi alpin - co
borâre masculină. Transmisiune 
directă de la Vancouver

23:50 Info olimpic

TV^2
07:00 Elisa (serial, rcl. - 23.) cu Vit

toria Puccini. Jane Alexander. 
Alessandro Prcziosi, Linda Ba
tista

08:00 ABC... Dcce?
09:00 Atenție... copii 
09:30 Doi care doinesc 
10:00 între cer și pământ ■ 
10:35 Liber pe contrasens (talk 

show)
11:30 Bugetul meu (reportaj, rel.) 
12:00 Piatra magică (film - 10.) 
12:35 D'ale lu' Mitică (reportaj, rcl.) 
13:30 Natură și aventură 
13:55 Rugby: România - Germania 
16:00 Lumea de aproape 
16:30 Imaginea Succesului 
17:00 Timpul chitarelor 
18:00 Zbor peste inimi (serial, - 10.) 
19:00 Atlas
19:35 Jocurile Olimpice dc iarnă - 

Schi Sărituri. Trambulină nor
mală. individual. Finala

21:30 M-am săturat! (s, - 2.) cu An
thony Cistaro. Norm Crosby, 
Victor Raidcr-Wexler, Christop
her Rich

22:00 Ora dc știri (show de întâlniri) 
23:00 Jocurile Olimpice dc iarnă - 

Biatlon feminin 7,5 km Sprint

'Ncatza cu Răzvan și Dani 
(matinal)

în șura presei
Lassie (serial)
Sheena (aventură) cu Gena Lee 

Noiin, John Allen Nelson. 
Margo Moorer, Kevin Quigley
Observator
Mânzul (dramă) cu Darcy Bcl- 

sher, Ryan Merriman, Steve 
Bacic, Bill MacDonald

Observator
Acces Direct
Observator
Pirații din Caraibc: Blestemul 

Perlei Negre (aventură) cu Joh
nny Deep, Kcira Knightley, Ge
offrey Rush. Orlando Bloom

Cauze suspecte (dramă) cu 
Tara Reid, Colm Meaney, 
Angus MacFadycn, Franccsc 
Garrido

07:00 Știrile PRO TV
09:55
10:00

12:00

13:00
14:00

16:00

17:00
17:45
19:00
20:30

22:45

Omul care aduce cartea
Cookie (comedie, rel.) cu Peter 

Falk, Emily Lloyd, Jerry Lewis, 
Adrian Pasdar
Tânăr și neliniștit (serial, rcl. - 

3671.)
Știrile PRO TV
Antrenament pentru prietenie 

(dramă) cu Cuba Gooding Jr., 
Ed Hanis, Riley Smith, Sarah 
Drew
Tânăr și neliniștit (serial, -

3676.)
Știrile PRO TV
Happy Hour
Știrile PRO TV
Terminator 3: Supremația Ro

boților (acțiune)
lccman - Ultimul meci (ac

țiune) cu Michael Jai White, 
Scott Adkins, Ben Cross, Eli 
Danker

07:00
08:15
09:15
10:30
11:45

i 13:00
14:30
15:30
16:25
16:30
17:30
18:30

acasa
Sărmana Maria (s, rcl.) 
în numele iubirii (serial, rel.) 
Cameleonii (acțiune, rel.) 
Iubiri (serial)
Pagini de viață (film) 
Pagini de viață (film) 
Aniela (serial, rcl.) 
Destine furate (serial) 
Vremea de ACASĂ 
Sărmana Maria (serial) 
Povcștiri adevărate 
în numele iubirii (serial) cu 

Victoria Ruffo, Arturo Pcniche, 
Leticia Calderon, Laura Flores 

19:30 Cameleonii (serial) 
20:30 Maestrul despărțirilor (come

die romantică) cu Jamie Foxx, 
Morris Chestnut. Jennifer Espo
sito, Gabrielle Union

22:15 Cuibul de vipere (serial de co
medie) cu Lazaro Ramos, Da
niel de Oliveira, Carolina 
Dieckmann, Mariana Ximenes

Camera de râs
Șoimii furtunii (serial desene 

animate, rcl. - 4.)
Sport cu Fiorentina 
Camera de râs
Mort-copt, la muncă! (serial de 

comedic, rel. - 15.)
Pc firul apei (dramă, rel.) 
Camera de râs
Medium (s, rel. - 18.) 
Numerele (s, rcl. - 12.) 
Sc rezolvă... amigo (italian co

medic)
Focus 18
Focus Sport 
Circașa de pc tort (r. show)

i Un polițist cu explozie întâr
ziată 3 (comedie) 

22:30 în ritm de hip hop (comedie) 
cu Julia Stiles, Scan Patrick 
Thomas, Kerry Washington, 
Frcdro Starr

08:20
09:00
09:30

18:00
19:00
19:30
20:30

I

12:30 Profu' de engleză (comedie) cu Danny DeVito, Mark 
Wahlberg, Gregory Hines, Cliff Robertson, 14:40 Busola de 
aur (aventuri) cu Nicole Kidman, Daniel Craig, Dakota Blue 

Richards, Eva Green, 16:35 O duminică de pomină (polițist) 18:15 
Bruce și Lloyd (comedie) cu Nate Torrence, Masi Oka, Javma Mays, 
Larry Miller, 19:30 Filme și vedete, 20:00 Detectiv în Africa (s. - 2 ). 
22:00 Fotografii bântuite (horror) cu Joshua Jackson. Rachael Taylor. 
Megumi Okina, Maya Hazen, 23:25 Stand-Up Cafe (comedie - 4.)

13:00

16:45

22:00 Identitate (horror) cu John Cusack, Ray Liotta, Amanda Pcct, Clca Du- 
Vall

Teo (rcl.), 14:15 V.l.P. (serial, rel. - 16.) 15:30 Seinfeld (co
medic, rel. - 73.) 16:30 Bau Bau: Greșeli din lumea filmului

Băieții mei (serial - 10.) 17:15 Proiectul Meduza (acțiune) 
19:00 (acțiune - 7.) 20:00 Cu sânge rece (serial polițist) 
21:00 Seinfeld (s, comedie, - 75.)

07:00 Observator 07:00 Pc locuri, fiți gata, gătiți! (sc- 07:00 Sărmana Maria (serial, rel.) 07:00 Camera de ras
09:00 Neatza. vecină! rial, - 80.) 08:00 în numele iubirii (serial, rel.) 08:00 Yin yang yo
10:00 Mânzul (dramă, rel.) cu Darcy 08:00 Știrile PRO TV 09:00 Cameleonii (serial, rel.) 08:30 Regele Shaman (serial dc des-

Bclsher. Rvan Merriman, Steve 10:00 Ce sc întâmplă, doctore? 10:15 Iubiri (serial) ene animate, - 13.)
Bacic. Bill MacDonald 10:30 Antrenament pentru prietenie 11:15 Pagini dc viață (film) 09:00 Camera dc râs

12:00 Benny Hill (serial) cu Benny (dramă, rel.) cu Cuba Gooding 12:30 Pagini de viață (film) 09:30 Autoforum
Hill, Henrv McGee. Bob Todd, Jr., Ed Harris, RileySmith, 13:30 Rebecca (dramă) 10:30 Camera dc râs
Jackie Wright Sarah Drew 15:30 Destine furate (serial) 11:00 Imobiliare Blitz

12:30 Felicia 12:30 Pro Motor 16:25 Vremea de ACASĂ 11:30 Sport, dietă și o vedetă
13:00 Observator 13:00 Știrile PRO TV 16:30 Sărmana Maria (serial) 12:00 Căminul dc 5 stele
13:30 Scene de căsnicie 13:05 Gossip Girl: Intrigi la New 18:30 în numele iubirii (serial) 13:00 Se rezolvă...amigo (comedie,
14:00 Din dragoste York (serial - 15.) 19:30 Cameleonii (serial dc acțiune) rel.)
16:00 Observator 14:00 Legenda căutătorului (acțiune, cu Anais, Mariluz Bermudez, 15:00 Vedete în figuri (emisiune de
16:30 Săptămâna financiară -8.) Lili Brillanti, Eduardo Caceres divertisment)
17:00 în căutarea norocului (comedie 15:00 Anunț matrimonial (comedie) 20:30 Doar un sărut (comedie roman- 16:00 Un polițist cu explozie întâr-

romantică) cu Lindsay Lohan. 17:00 Pumnul dc fier (acțiune) cu tică) cu Ron Eldard, Kvra Sed- ziată 3 (acțiune-comcdic, rel.)cu
Chris Pine, Missi Pyle. Brcc Sylvester Stallone, Robert Loa- gwick, Patrick Breen, Marisa Leslie Nielsen, Priscilla Presley,
Turner gia, Susan Blakely, Rick Zum- Tomei George Kennedy, O. J. Simpson

19:00 Observator wait 22:15 Cuibul de vipere (serial de co- 18:00 Focus 18 90'
20:30 Cântă, dacă poți (divertisment) 19:00 Știrile PRO TV medie) cu Lazaro Ramos, Da- 19:00 Focus Sport
22:30 Frumoasa vcncțiană (dramă) 20:30 Cecul sau viața (S.F) cu Ben niel de Oliveira, Carolina 19:30 Fumicuțe (desene animate)

cu Catherine McCormack, Affleck. Uma Thurman. Aaron Dieckmann, Mariana Ximenes 21:15 Ofițer și gentleman (dramă ro-
Rufus Sewell, Oliver Platt, Eckhart. Paul Giamatti • mantică) cu Richard Gere,
Moira Kelly 22:45 Castelul bântuit (horro) Debra Winger, Robert Loggia

07:10 Universul credinței
09:00 Desene animate
09:55 Jocurile Olimpice de lamă

Vancouver 2010
10:00 Spune-mi ce tc doare (emi

siune de divertisment)
10:40 Ca la carte
11:30 Viața satului
13:00 Agenda politică (2008)
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:20 Transformarea (emisiune de 

divertisment, 2008)
15:00 Festivalul loan Macrea Partea 

a treia
16:00 Conferințele Dan Puric
17:05 Jocurile Olimpice de lamă 

Vancouver 2010-Biatlon femi
nin - 7,5 km Sprint
Preluare TVR 2

19:25 Tragerile Loto 6/49 și Noroc 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal - Omologarea Tra

gerilor Loto 6/49 și Noroc; 
Meteo

21:10 Jocurile Olimpice de lamă 
Vancouver 2010

22:40 înainte și după (rcl.)
22:50 Jocurile Olimpice dc lamă 

Vancouver 2010-Schi alpin - 
Super Combinata feminină. 
Transmisiune directă dc la Van
couver

HB© 11:30 Colegi dc cameră (comedie) cu Peter Falk, D. B. Swee
ney, Julianne Moore, Ellen Burstyn, 13:20 Ceva nou (come

die). 15:00 Acceptat (comedie) cu Justin Long, Adam Herschman. 
Jonah Hill, Blake Lively, 16:35 Ultimele dorințe (dramă) 18:10 
O noapte la muzeu (comedie) 20:00 Califomication (serial - 7.) 20:30 
Anturaj (serial - 7.) 21:00 Elizabeth: Epoca dc Aur (dramă) cu Cate 
Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush, Tom Hollander, 22:55 
Invazia (thriller) cu Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam

17.) 17 00 Crimă in Greenwich (polițist) cu Christopher Mcloni, Robert 
Forster. Maggie Grace. Toby Moore,

19:00 Smallvillc (serial, - 21.) 20:00 Jurăminte fatale (dramă) 22:00 Cam
ping cu bucluc (comedie)

11:00 Descoperă România. 11:30 Seinfeld (serial, rel. - 75.), 
12:30 Bau Bau: Greșeli din lumea filmului, 12:45 
Entertainment News (15.),

13:45 Proiectul Meduza (acțiune, rcl.) 15:30 Din culisele Holly- 
wood-ului (documentar, - 6.), 16:00 Paza de coastă (serial, -

07:00 Liber pe contrasens (talk 
show.rel.)

08:00 Natură și aventură (rel.)
08:30 Zestrea românilor
09:00 Motomagia
09:30 Un zâmbet pe... 4 roți!
10:00 Ferma
11:00 Sat TV (divertisment)
11:30 Pescar hoinar (rel.)
12:00 Piatra magică (film, -11.)

12:35 Bulgăre de zăpadă (aventură) 
14:15 Poate nu știai
14:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver (s 

documentar, rcl.)
15:00 Jocurile Olimpice de iarnă 

(rel.) - Patinaj viteză pe pistă 
scurtă (Short Track)

17:00 Muzică și muzichie
18:10 Cronicile frumoasei luptătoare 

(mini-serial)
19:20 Motocicliștii pofticioși: din 

nou la drom
(documentar)

20:00 Jocurile Olimpice dc iarnă - 
Schi alpin; Super-Combinata fe
minină

21:00 Eureka (S.F., - 7.)
22:00 Ora de știri (show dc întâlniri)
23:10 Jocurile Olimpice de iarnă -

Combinata Nordică

Observator 07:00
Ncatza, vecină!
Madeline (comedie de familie) 08:00

10:00

07:00
09:00
10:00

cu Hatty Jones, Frances McDor-
mand, Nigel Hawthorne. Kri
stian dc la Osa

12:00 Aventurile lui Sinbad
13:00 Observator
13:30 Simbolul pierdut Dan Brown 

în dialog cu Mihaela Rădulescu 
14:00 în căutarea norocului (come

die, rel.)
16:00 Observator
16:30 Mr. Bean

17:00 Confidențial
19:00 Observator
20:00 SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs. 2009) 300'
23:30 Jocul morții II (acțiune)' cu 

Brucc Lee

Pe locuri, fiți gata, gătiți! (se
rial, - 81.) cu Ainsley Harriott 

Știrile PRO TV (2009) 
Pumnul de fier (acțiune, rel.) 

cu Sylvester Stallone, Robert 
Loggia, Susan Blakely, Rick 
Zumwalt

12:00 Gossip Girl: Intrigi la New 
York (serial, rel.) cu Blake Li
vely, Leighton Meester, Chace 
Crawford. Ed Westwick

13:00 Știrile PRO TV (2009) 
13:15 Serviți, vă rog!
17:00 Inelul Nibelungilor (aventură) 

19:00 Știrile PRO TV (2009) 
20:50 Speed 2: Croazieră infernală 

(acțiune)
23:00 Romeo și Julicta (dramă) cu 

Claire Danes, Leonardo DiCa- 
prio, Michael Corbett

07:00 Sărmana Maria (serial, rel.) 
08:00 în numele iubirii (mexican se

rial, 2008, rel.)
09:00 Cameleonii (rel.)
10:15 Iubiri (serial)
11:15 Pagini dc viață (film)
12:30 Pagini dc viață (film)
13:30 Rebecca (dramă)
15:30 Destine furate (serial)
16:25 Vremea dc ACASĂ
16:30 Sărmana Maria (serial)
18:30 în numele iubirii (serial)
19:30 Cameleonii cu Belinda, Al

fonso Herrera
20:30 Eu și Prințul 3: Luna dc miere 

(comedie romantică)
23:15 Cuibul dc vipere (brazilian se

rial dc comedie, 2006) 45' cu 
Lâzaro Ramos. Daniel de Oli
veira, Carolina Dieckmann, Ma
riana Ximenes

07:00 Camera dc râs
08 00 Yin yang yo (rel.)-Episodul 13 
08:30 Regele Shaman (s, rel. - 13.) 
09:00 Sport, dictă și o vedetă 
09:30 Casă, construcție și design 
10:30 Iubirea bat-o vina (comedie, - 

6.)
11:00 Povestea Ivanei Trump 

(dramă)
13:00 Fumicuțe (desene animate, 

rel.)
14:45 Fermier. Caut nevastă! (reality 

show, rel.)
16:15 Crusoe (serial, - 8.)
18 00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30 Cireașa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:00 Strălucirea etemă a minții ne

prihănite (dramă)

12:05 Votul decisiv (comedie) 14:05 Fostul logodnic (ccomc- 
die romantică) 16:00 Comoara Națională 2: Cartea secretelor 
(aventură) 18:05 Detectiv în Africa (serial, - 2.) 20:00 Amurg 

(dramă) 22:00 Sweeney Todd: Bărbierul diabolic din Fleet Street (thril
ler) cu Johnny Depp, Helena Bonham Carter. Alan Rickman, Timothy 
Spall

23:55 Tatăl meu, Romulus (dramă biografică) cu Eric Bana, Franka Potente, 
Marton Csokas, Kodi Smit-McPhee

11:30 Lumea PRO CINEMA
12:0Q Dansez pentru tine. Ediția a opta
16:00 Paza de coastă (polițist - 18.)
17:00 Spiritul din adâncuri (aventură) 19:00 Smallville

(acțiune - 22.) Ultimul episod 20:00 Mihai Viteazul (film is
toric)

22:15 Omul invizibil (thriller) cu Kevin Bacon, Elisabeth Shue, Josh Brolin, 
William Devane



'Experiența este singurul

lucru pe care îl poți

»»

Oscar Wilde

întrebare

Cuie!

c£> Integrante
r=t> Rebus

Bâtlan
--------

Ucenic 
Produs 
lactat

Constatare

Viorel Naghi - Vladimirescu

Dicționar: Tisa, Soh, Ana, Reiată, Stai.

Bandă
(pl.)

Dânsele
Bluze 
rustice

Măsuri 
de teren

Loc de 
odihnă

Fruct în 
cămară!

Lichid 
vttai

Afară 
din joc

Risipit
Vas mai 

mic

Arbore 
secular 
Trupă

Ștearsă

Drumeți

Cam
pioni 
Staul!

Apă 
curgă- 
toare

10 Timp liber
Vineri, 12 februarie 2010

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

Aproxi
mativ

Sud-Vest

Dic^ionanAia^Ariri

Recipi
ent

Chin

Lațe!

Tigrați

Om de

Metoda

Neruși
nare

Acela

Debu- 
solată

A urla

Cian!

Prins m 
cursă!

In Banat!

?(•••>
Impar

țiali

>

Viață_ 
Proiector 

| Dați în 
clocot

De ne
crezut

Puiul 
caprei

Pus in 
alertă

Găicn

Indicat

Normă, 
regulă

Vrăjitor

Paner

Aviator 
A 

dispare

Inițiati în 
ocultism

Membru 
într-o

Biserică

?(;..) $

Periplu

Cale de —

Wanda 
Albin

Slogan

Zgârciți 
Date 

prin sită!

v

Verigi

Aceea

Amicală

■Medica* 
mente

Afirma
re

Vine 
după 
doi__

Calciu

Prietenă

Văzduh

Scrânciob

Albastrul 
cerului 
Care!

Irina 
Popescu

in parc

1 2 3 4 5 6 8 9 10

2 R
3 1
4

făt»,,, *■
5 A
&

7
gm

8 £i
9

W""1
1

10

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ABURI2 aci, ama, analcid, anina, anular, 

ARACAN, ARAMIT, ARIE, ATAȘARE, BA, 
DAME, DAT, ENOT, ETERNITATE, IMITATĂ, 

INALIENARE, INC, ION, IȚANI, LA, LIȚĂ, NAT, 
NATALITATE, NĂBĂDĂIOȘI, OSATURI, PA, 
PAPIR, RIOLIT, SÂN, SAT, SUNT, TA, ȚIPI, 

TOBĂ, ȚARĂ.
Petru Ardelean - ARAD

I311 < 1 o k 11
4 2 1 5 8 7 3
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5 6 2 3 1 9
1 2 6 7 8 3

5 8 4 1
4 8 9 6 5

8 4 2 6 5
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Dungată

Cu orice 
^reț Mioare

Volum $ Semnai 
de 

oprire

Fire 
textile

Team 
din Arad 
Aplauze

Este o adevărată frumusețe a Orientului Mijlo
ciu, înzestrată cu capacități vocale de invidiat. S- 
a născut la 10 martie 1976, în Beirut, Liban, l-a plă
cut muzica încă din copilărie, ascultând mat tot 
timpul jazz și R&B.

La 16 ani s-a înscris la mai multe concursuri de 
modelling, fiind desemnată Miss Libanul de Sud. 
Următoarea distincție avea să o primească în anul 
1995, când a câștigat titlul de cea mai frumoasă 
libaneză.

încurajată de fanii săi și susținută de casa de 
discuri Rotana, a trecut de la modelling la muzică,' 
lansând pe piață albumul "Howa el Zaman*. Muzica 
ei a avut un succes foarte mare în Liban, câștigând 
într-o perioadă scurtă un număr foarte mare de 
fani. Faima a făcut-o să ia în considerare posibili
tatea de a candida pentru un ioc în parlamentul li
banez.
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Mică publicitate ANUNȚ PUBLIC
Case/ GarMHMW®*Apartaniente

Schimb garsonieră în Deva, ST 19 mp, parchet din 
lemn, bine întreținut, tâmplărie schimbată, gresie, fa
ianță, convector pe gaz, cu apartament 2 camere, plus 
diferență. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0723.556.548.

Vând apartament 3 camere, ST’80 mp, Hunedoara OM, str. Viorele 
nr.l 1, bl. L2, ap. 2, cu garaj, pivniță, beci, grădină, 64 mp, centrală ter
mică. Preț 80.000 euro. Tel. 0748.411.275, 0732.582.780.

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.

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 16ț.

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.

,pd apartament 3 camere, Deva, bd.Decebal, Lido (Pizzeria Santa 
Lucia), 2 băi et.2, centrală termică, terasă, parchet stejar, ocupabil ime- 
<fflat. Preț 49 000 euro, negociabil. Tel. 0754.784.199.

Vând 2.932 mp teren intravilan, FS = 21 m, apă , gaz, curent, loc drept, 
zonă liniștită, intabulat, parcelabil, Hunedoara. Preț 17 euro/ mp, nego
ciabil. Tel. 0723.005.657.

Ofer spre închiriere gr :onicră, suprafață mare, zonă centrală,super ame- 
najată.mobilată și utilată (centrală termică, termopane, TV, aragaz, ma
șină de spălat, frigider). Telefon 0722.252.603.

„chiriez spațiu comercial în Deva, Bd-ul Deccbal, bl. J, parter, suprafața 
de 52 mp. Tel. 0726.191.954.

închiriez, în Brad, spațiu comercial ultracentral, 45 mp, toate utilitățile.
Informații la telefon 0740.239.234, 0740.025.052.

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

Societate comercială deține spațiu (8Qmp). Doresc asociere sau colabo
rare pentru orice profil. Zona Brad. Tel. 0723.896.368.

Vând SEAT Marbella #an fabricație 1987, stare bună de funcționare, con
sum 4,5%, preț 500 euro și OPEL Astra Caravan, 2000 cmc, an fabricație 
1994, 5 uși, revizie tehnică în anul 2011, stare bună de funcționare, preț 
2800 euro, negociabil. Tel. 0254.221.254.

Vând Dacia 1310 Break, în stare de funcționare. Bună pentru programul 
..Rabla”. Preț negociabil. Tel. 0745.213.577.

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și 

JULA MIRCEA CONSTANTIN, titular al proiectului, 
anunță depunerea documentației tehnice în vederea 
obținerii acordului de mediu pentru obiectivul “Hală 
producție și depozitare materiale de construcție”, situat 
în Deva, str. N. Grigorescu, f.n., jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. 
Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, de luni 
până joi(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.

Vând card pentru 1001 benzină sau motorină (stația Rompetrol),preț 350 lei 
(340 lei - motorină). Informații le tel. 0254.228.748.

Atenție apicultori! Vând faguri artificiali din ceară de albine de calitate 
superioară, presați pe valțuri RITCHE, cu celule mărite, 820/dm 'A, ta preț 
de 30 de iei/ kg, iar dacă se depășește 10-kg, restul este de 25 lei/ kg. Tel. 
0254.212.425.

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

LocurMte-wtinca

Câștigați 2000 — 5000 lei lunar, muncă la domiciliu, procesare corespon
dență. Angajăm colaboratori din toată țara. Informații gratuite. Trimiteți plic 
timbrat autoadresat (plic în plic), Ia adresa : Lucaci Nicolae, O.P.l - C.P. 
122, Deva/HD.

Câștigați 1200 — 2000 dolari pe lună muncind la domiciliu. Angajăm cola
boratori din toată țara! Domenii: confecționați plicuri, felicitări, pungi ca
douri, înșirați mărgele, coaseți scutece, ursuleți, asamblați plăci electronice. 
Trimiteți plic timbrat autoadresat: Lucaci Nicolae O.P.l, C.P. 122, Deva.

Tânăr 26 de ani, absolvent al facultății de inginerie electrică Timișoara, pro
moția 2007, cunoscător AutoCad, OrcadL Doclib, experiență întocmit docu
mente pentru licitații, experiență service electronică, caut loc de muncă. Tel: 
0724.441.374.

DANI & DAMY - recondiționăm căzi de baie și chiu
vete, în diverse nuanțe, oferindu-vă certificat de calitate 
și garanție. Tel. 0254.240.492 și 0740.822.705.

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

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

S.C LAVAGIO AUTO S.R.L. I
închiriez urgent spațiu comercial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 
sau depozit. Are toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045.

Vă oferim;
• PERSONAL

Dna. Calea Zarandtihii 150 (DN7) 
(Ieșirea spra Simeria, lăagâ Vohn)

; SPĂLĂTORIE AUTO
t_________________________________________________________________________________

Facem conirane Clicniit fideli primesc, 
pentru firme ai pc baza dc bon,

REDUCERE LA7SPÂIĂRI
lIEUHi ta GRATIS

CALIFICAT ANGAJĂM PERSONAL ^<i£ 
•SOLUȚII iZXX0* ****

SPECIFICE .„rtedemima
• CALITATE Telefon: 0761 - 973.940

Prestăm servld curățenie 
‘ persoane fizice 
* persons Jurttfce

J

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ 

ABONAMENTE

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

12 luni - 108 lei

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

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SC VIVANI SALUBRITATE SA 
SLOBOZIA, anunță publicul interesat că în cadrul etapei de încadrare privind proiectul 
“Depozit temporar de deșeuri de grudron tratat” din orașul Călan (pe halda de zgură 
exterioară) s-a luat decizia parcurgerii procedurii simplificate de avizare deoarece nu 
este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, conform procedurii 
aprobată prin Ord. 860/2002 cu modificările șr completările ulterioare.

Beneficiarul lucrărilor este SC VIVANI SALUBRITATE SA Slobozia cu sediul 
în municipiul Slobozia, tarla 327/4, parcela 11.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului pot fi con
sultate la sediul A.P.M. Hunedoara, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, în zilele de luni-joi, între 
orele 8 - 16:30 și vineri între orele 8 - 14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara, din Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, timp de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 
12. 02. 2010.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

12 luni - 108 lei

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

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează

vânzători volanți
Informații la telefon:

0766.242.707

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

î Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
! răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și ia cutiile poștale amplasate astfel: Ia primul 
I stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș- 
! cui de lângă Deva Mail și la chioșcul de Ia intrarea în Piața Agroalimen- 
I tară.
I 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, 
■ 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.

t I I I 1•
I
I

I 
I II
I
I
I
I
I
I

I 
I
I 
I

I 
I 
I 
I 
I 
I
I

I

î
i
■
I
I 
I I 
I
I
I
I
I 
I 
I 
I
I
« 
I



Din 12 si până ui 28 februarie, cei mai buni sportivi de pe planetă 
la sporturile de iarnă vor concura patru medaliile olimpice, între
cerile de Iu J ancouver fiind transmise în România de postul națio
nal de televiziune

r

Sport
I ittrri, 12 februarie 2010

*

La pomul lăudat să nu te duci cu sacul:
Știința Baia Mare - Cetate Deva

29 - 22 (15 - 11)

Deva nu are teren de amicale

Cu un joc slab în defensivă, 
Cetate Deva a înclinat steagul pe 
terenul unei contracandidate la un loc 
de Cupă europeană, Știința Baia 
Mare. Hunedorencele au încasat 29 
de goluri, prea mult pentru a obține 
un rezultat pozitiv pe terenul unei 
echipe obosite.

Plecate de la Deva cu sarcină 
precisă de a obține măcar un punct pe 
terenul unei echipe care în două 
săptămâni și jumătate a făcut un tur 
de forță, handbalistele devence s-au 
comportat lamentabil, după cum ne- 
a declarat patronul Marian Muntean. 
Acesta a simțit pe propria piele ce 
înseamnă să stai pe banca tehnică, 
după ce în timpul partidei i s-a făcut 
rău din cauza stresului și a tensiunii 
partidei. Muntean le-a pus la zid pe 
jucătoare, pe care le-a acuzat de non- 
combat, precum și pe fostul antrenor 
Cosmin Hendrea. „Am fost învinși

I 
i

8 Apărarea deveană nu a maiJacul față in acest

meci băimărencelor

SPONSOR! :

12 02.2DID ora 17:30

PnmanM mun. Brad;
SC. Cetina SRL
SC. P*Urom Products SRL; 

de către o echipă mai bine motivată. 
Nu înțeleg atitudinea echipei mele. O 
atitudine de non-combat, însă nu în 
sensul propriu al cuvântului. Parcă 
nu aveau nici o vână, nu erau conec
tate la meci. Lipsa unui antrenor se 
simte la antrenamente, nu la meci. Ce 
pot eu să spun acuma este că lipsa de 
pregătire din cele două sau trei luni 
din urmă, după plecarea lui Dumitru 
Muși, își spune cuvântul. Acum se 
vede și mâna domnului maestru Cos
min Hendrea, care mai în glumă, mai 
în serios, a produs haos la antrena
mente și în jocul echipei”, ne-a de
clarat Marian Muntean.

Cetate Deva are o pauză de zece 
zile până la următorul meci, cel cu 
Dunărea Brăila. Numirea unui nou 
antrenor până la meciul din runda cu 
numărul trei a returului nu se numără 
însă printre prioritățile conducerii de 
la Cetate Deva.

SC. Truc Art Promotion SRL; 
SC. Amiral SRL;
SC. Color Integra;

Mureșul Deva nu are un teren 
propice pentru a juca partidele amicale 
programate în această lună. Formația de 
la poalele Cetății are o problemă chiar 
în aceste zile, pentru că nu știe unde va 
disputa sâmbătă meciul de pregătire cu 
cei de la FC Școlar Reșița. Terenul doi 
al bazei sportive a devenilor nu poate fi 
folosit, iar terenul de la Stadionul 
„Cetate” este protejat pentru partidele

Iosif Kalai a trecut pe la 
Jiul și Inter Petrila înainte de 
a ajunge la Minerul Lupeni

Astăzi încep Jocurile
Olimpice de iarnă

Cea de-a 21-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de iarnă va în
cepe, azi, la Vancouver. Olimpiada 
albă înseamnă pentru România cea 
mai numeroasă delegație pe care 
țara noastră a trimis-o în întreaga 
sa participare la o asemenea 
competiție.

Din 12 și până în 28 februarie, 
cei mai buni sportivi de pe planetă 
la sporturile de iarnă vor concura 
pntru medaliile olimpice, întrecer
ile de la Vancouver fiind transmise 
în România de postul național de 
televiziune. Cele mai spectaculoase 
dueluri se anunță cele de la sărituri 
cu schiurile, hochei și biatlon, 
sporturile de iarnă cu cea mai mare 
priză la public. 

oficiale din campionat.
Singura variantă ar fi un teren în 

apropiere de Deva, dar nici în împre
jurimi situația nu este mai bună., ,Acum 
plec să caut un teren unde să putem 
juca. Poate la Ilia, poate la Băcia, de
pinde unde găsim. Este o problemă pe 
care sper să o rezolvăm și să avem unde 
juca sâmbătă”, ne-a declarat Gheorghe 
Țurlea, directorul sportiv al Mureșului 

întăriri defensive
la Minerul Lupeni

Pentru a betona defensiva, 
Minerul Lupeni l-a transferat pe 
fundașul central Iosif Kalai.

Acesta a semnat un angajament 
cu gruparea antrenată de Petre Gigiu 
din postura de jucător liber de con
tract și va evolua la Minerul până în 
vară. Kalai este originar din Valea Ji
ului și a debutat în Liga I în tricoul Ji
ului Petroșani, când antrenor era 
Ionuț Chirilă.

în Vale, Kalai a mai trecut și pe

Nominalizări pentru cei mai 
buni sportivi ai planetei

Atleții Kenenisa Bekele și Usain 
Bolt, rutierul Alberto Contador, tenis- 
manul Roger Federer, fotbalistul Lionel 
Messi și pilotul de motociclism Valentino 
Rossi au fost nominalizați pentru titlul de 
"sportivul anului" la Premiile Laureus 
2010.

Pentru titlul de "sportiva anului" au 
fost nominalizate atleta jamaicană Shelly- 
Ann Fraser (aur în proba de 100 metri la 
Campionatele Mondiale), înotătoarea 
italiană Federica Pellegrini (record mon
dial la 400 m liber), atleta americană 
Sanya Richards (aur în proba de 400 m la 
CM), înotătoarea germană Britta Steffen 
(aur și recorduri mondiale la 50 m și 100 
m liber la Campionatele Mondiale), 
schioarea americană Lindsey Vonn (a 
câștigat Cupa Mondială și două medalii 
de aur la Campionatele Mondiale) și 

jucătoarea americană de 
I tenis Serena Williams (a 
I câștigat Australian

Deva. Devenii nu iau în calcul 
terenurile de la Simeria Veche sau de la 
Sântandrei, dar îl au în vedere pe cel de 
la Uroi. Lipsa unui teren adecvat pentru 
antrenament sau o suprafață sintetică 
este una din problemele acute și de 
durată la clubul devean, iar antrenorul 
Gheorghe Barbu a acuzat în trecut lipsa 
unor terenuri bune pentru antrenament 
sau meciuri de pregătire.

la Inter Petrila. Minerul Lupeni s-a 
mai aflat în această iarnă în negocieri 
cu un alt fundaș central cu experiență, 
Daniel Ambruș, dar acesta nu și-a re
zolvat situația contractuală, cu FC 
Bihor.

Iosif Kalai, de 29 de ani, este al 
doilea jucător transferat de Minerul 
Lupeni în această iarnă care are mt 
'uri în Liga I, după Ciprian Pepenar, 
fost la Unirea Alba Iulia.

Open și Wimbledonul).
Nominalizările pentru echipa anu

lui: formația de fotbal FC Barcelona 
(câștigătoarea Ligii Campionilor, campi
onatului Spaniei și Cupei Spaniei), Brawn 
GP (câștigătoarea titlului mondial în For
mula 1 la constructori și piloți, în anul de 
debut), Naționala de fotbal feminin a Ger
maniei (câștigătoarea Campionatului Eu
ropean), echipa de baschet LA Lakr 
(câștigătoarea titlului în NBA pentru a 15- 
a oară), echipa de base-ball New York 
Yankees (câștigătoarea World Series) și 
reprezentativa de rugby a Africii de S”d 
(câștigătoarea Turneului celor 
Națiuni).

De asemenea, 'ciclistul american 
Lance Armstrong, câștigător de șapte ori 
consecutiv al Turului Franței, a fost nom
inalizat la titlul de “revenirea anului”.Cer- 
emonia de decernare a premiilor va avea 
loc în data de 10 martie, la Abu Dhabi.

-M K


