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Editorial
de Bogdan Barbu

Cezar, Ceaușescu 
și agricultura

Când Caius Iulius Cezar a prezentat 
poporului roman o lege prin care propunea 
ca săracilor din Roma să li se distribuie pă
mânt - lucru posibil după ultimele cuceriri 
ale Republicii - s-a lovit de o opoziție puțin 
așteptată: a plebei romane însăși. Cu numai 

câteva decenii înainte, pe timpul fraților 
Gracchus, săracii Romei purtaseră adevărate 
războaie pentru a primi drepturi politice și 
mai ales pământ, însă când Cezar a venit cu 
propunerea sa vremurile acelea trecuseră... 
Cetățenii romani se transformaseră în mare 
parte din muncitori productivi în întreținuți 
ai Statului: li se acordau subvenții în grâne, 
li se distribuiau bani, la spectacole aveau 
acces gratuit (pâinea și circul...), la alegeri 
li se cumpăra votul pe față. Normal că, în 
aceste condiții, nu mai aveau nici un imbold 
să lase o viață de trândăvie, fie și la limita 
subzistenței, pentru a se apuca să muncească 
un pământ aflat departe de oraș, ba să mai 
plătească și impozite după aceea. Legea lui 
Cezar a căzut, la votul popular.

Ceaușescu a adus, mai forțat, mai prin 

alte metode de convingere, țăranii la oraș; 
pentru ucenicul de cizmar din Scomicești, 
culmea civilizației și bunăstării era să ajungă 
să locuiască la bloc. Le-a dat oamenilor de 
lucru în fabrici și uzine; la sate au rămas, cu 
timpul, doar bătrânii care să muncească pă
mântul. După ’89, românii și-au cerut - și 
mulți chiar și-au căpătat - înapoi pământul 
care le fusese luat familiilor lor la colectivi
zare. Puțini însă au știut ce să facă cu el...

Problema agriculturii este una de care 
s-au lovit toate guvernele din România din 
’90 încoace; însă, după cum a observat și 
Cezar, e greu să mai aduci înapoi oamenii 
de la oraș la sat și să îi (re)înveți să mun
cească pământul. Degeaba discutăm acum 
(doar) de subvenții europene pentru țărani... 
Care țărani??



2 Agenda
Luni, 1 februarie 2010

► DN 7 Deva - Sântuhalm 
M ►DN’ 7 Orăștie - Spini 
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Calendar
Ț romano-catolic

Sf. Veridiana
j* greco-catolic

Preserbarea întâmpinării
Domnului. Sf. Trifon

Retefcbzilei
*

Șnițele 
surpriză

Ingrediente:
4 bucăți de pui, porc sau vită
4 sau 8 felii de șuncă sau cos

tă
4 felii de cașcaval
1 ou
3 linguri de pesmet
2 linguri de făină
sare și piper
ulei pentru prăjit

Mod de preparare:
Se taie carnea, se pune în folie 

de plastic și se bate până ajunge la 
grosimea dorită. Se condimen
tează.

Se pune pe ambele fețe ale căr
nii câte o felie de șuncă și se 
prinde cu o scobitoare.

Se dă prin făină, prin ou, apoi 
se tăvălește prin pesmet.

Se pune ulei în tigaie la încins 
cât sa acopere șnițelul până la ju
mătate. Se prăjește pe ambele fețe. 
Cu 1 minut înainte de a-1 scoate
din tigaie se pune felia de cașcaval 
sa se topească. J
Fiscul 
vă informează

Contribuabilii plătitori până la 
31.12.2009 de impozit pe venitul mi- 
croîntreprinderilor devin. începând 
cu luna ianuarie 2010, plătitori de 
impozit pe profit. Pentru a evita 
aglomerația la unitățile fiscale, 
președintele ANAF a emis un ordin 
potrivit căruia organele fiscale vor 
modifica, din oficiu, vectorul fiscal 
pentru contribuabilii aflați în prezent 
în această situație. Totodată, în
cepând cu anul 2010 acești con
tribuabili nu mai beneficiază de 
derogarea privind declararea și plata 
trimestrială a impozitelor și con
tribuțiilor aferente veniturilor din 
salarii, acestea urmând să fie de
clarate și plătite lunar.

Sfântul mucenic Trifon și înainteprăznuirea în
tâmpinării Domnului Dumnezeu 
și Mântuitorul nostru Iisus Hristos

Sfântul Mucenic Trifon s-a 
născut în Frigia, unul din dis
trictele Asiei Mici, în satul 
Lampsacus. încă din tinerețe 
Domnul l-a învrednicit cu put
erea izgonirii demonilor și a vin
decării diferitelor boli. Odată, 
mucenicul a salvat întreaga sa 
comunitate de la înfometare, 
oprind cu puterea rugăciunii in
vazia lăcustelor care devorau 
culturile și grânele oamenilor. 
Sfântul Trifon a devenit faimos 
o dată cu izgonirea unui demon 
din fiica împăratului roman Gor
dian (238 - 244) și atunci când îi 
ajuta pe cei neputincioși nu le 
cerea altceva decât credință în 
Mântuitorul Iisus Hristos cu a 
Cărui slavă îi vindeca.

Când la tronul imperial a 
ajuns împăratul Decius (249- 
251), acesta a început o perse
cuție mare împotriva creștinilor. 
Cineva l-a pârât comandantului

Aquilinus pe Sfântul Trifon 
spunându-i că acesta propovă
duia cu mare evlavie credința în 
Hristos și că pe multi i-a botezat. 
Curând sfântul a fost arestat și 
interogat, timp în care și-a apărat 
cu putere credința sa. Pentru 
mărturisirea sa sfântul a fost 
supus unor torturi grele: a fost 
lovit cu bâtele, trupul i-a fost 
scrijelit cu gheare de fier, a fost 
ars, i s-au bătut cuie în tălpi și 
dus prin oraș pe jos. Toate aces
tea sfântul le-a îndurat cu răb
dare. în cele din urmă a fost 
condamnat la tăierea capului cu 
sabia. Sfântul mucenic s-a rugat 
înainte de execuție, mulțumind 
lui Dumnezeu pentru că l-a în
tărit în încercările sale. El s-a 
mai rugat Domnului să 
miluiască pe cei care-1 vor 
chema în ajutor. Când soldați i au 
ridicat sabia să-i taie capul, sfân
tul și-a și dat sufletul în mâinile

lui Dumnezeu, acestea pe- 
trecându-se în Niceea, în anul 
250.

Creștinii au înfășurat trupul 
sfântului într-un giulgiu curat, cu 
intenția de a-1 îngropa în Niceea, 
acolo unde a suferit, dar sfântul 
li s-a arătat și le-a cerut să-i ducă 
trupul în satul natal, Lampsacus. 
Mai târziu, moaștele Sfântului 
Trifon au fost mutate la Con- 
stantinopol și apoi la Roma.

HOROSCOP

în armonia casei voastre se infil
trează o situație neplăcută care strică 
tot: comunicarea dintre membrii fam
iliei, începutul de săptămână sau se resimte ca 
o atmosferă negativă ce nu priește nimănui.

Ești bine dispus, distractiv, și ori
unde apari tu, atmosfera se destinde. 
Te comporți ca un copil lipsit de griji 
și simțul umorului nu te părăsește
toată ziua. Cu buna dispoziție pe care o degaji,
reușești să animi pe toată lumea și să alungi
tristețea de pe chipul oricui.

Trebuie să apelezi la mici ter
tipuri pentru a scăpa de tot felul de 
situații neplăcute. Aparent, sunt neim
portante, dar pun piedici în planurile
acestei zile și cum să te eschivezi altfel decât
printr-o minciunică inofensivă spusă când e 
nevoie.

Toată ziua ești concentrat la 
sarcinile de serviciu, pentru că trebuie 
să*fii atent ce spui în fața unor per
soane de care depind tot felul de 
răspunsuri sau soluții profesionale.

Ți s-au aprins călcâiele după o 
anumită persoană și nu te mai poți 
gândi decât la viitoarea întâlnire. Dacă 
îți place atât de mult, nu trebuie să stai
și să aștepți să-ți dea atenție, ci să faci un pas 
și să iei taurul de coame.
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1 februarie 
de-a lungul timpului

1600: Mihai Viteazul semnează "Tratatul de închinare și 
’credință" față de Rudolf al II-lea, împărat al Germaniei și rege 
al Poloniei și Ungariei. în schimbul recunoașterii suveranității 
sale, Rudolf al II-lea a făgăduit lui Mihai Viteazul ajutor și a 
garantat domnia ereditară în linie bărbătească

1789: A fost ales primul președinte al SUA, George 
Washington

1884: A fost publicată prima ediție a Oxford English 
ictionary

1896: Premiera mondială a operei "Boema" de Puccini, 
Torino

1908: Regele Carlos I al Portugaliei și fiul său, prințul 
tis Filipe, sunt uciși la Teneiro do Paco, Lisabona

1914: Intra în funcțiune prima instalație centralizată fer- 
îară din România, pe linia București-Ploiești

1919: A fost desemnata prima Miss America
1946: Proclamarea Republicii Ungare

L1958: Primul satelit al Americii este lansat cu succes în

1974: Ilie Năstase este declarat cel mai bun tenismen al 
anului 1973 și este distins, la New York, cu "Racheta de aur"

1990: Gabriel Liiceanu înființează la București editura 
Humanitas.

1991: România a obținut statutul de "invitat special" la 
Consiliul Europei.

2003: Naveta americană "Columbia" se dezintegrează la 
reintrarea în atmosferă, la altitudinea de 63 km.

S-au născut:
1852: Ion Luca Caragiale, dramaturg, prozator, poet 

român (d. 1912)
1868: Ștefan Luchian, pictor român (d. 1916)
1894: Lucian Grigorescu, pictor român (d. 1965)
1901: Clark Gabie, actor american (d. 1960)
1931: Boris Nikolaevici Elțîn, politician rus (d. 2007)
1934: Nicolae Breban, scriitor român
1938: Constantin Popovici, sculptor român (d. 1995) 
1968: Lisa Marie Presley, fiica lui Elvis Presley

Comemorări:
1916: Elisabeta, regina României, soția regelui Carol I 

și scriitoare (Carmen Sylva) (n. 1843)
1949: N.D. Cocea, prozator, eseist, dramaturg și traducă

tor român (n. 1880)

Bancurile zilei
© © ©

Profesorul se strădu
iește să lămurească elevilor 
proverbul "Drumul cel mai 
scurt e și cel mai bun".

- Tata zice că nu-i așa!, 
spune un elev.

- Zău? Și ce meserie are 
tatăl tău?

- Șofer de taxi.

© © ©
- Să presupunem că lo

cuiești la‘etajul cinci și că 
între fiecare două etaje sunt 
15 trepte. Câte trepte va tre
bui să urci pentru a ajunge 
la apartamentul tău?

- Pe toate, domnule pro
fesor.

© © ©

într-o școală, se aude un 
zgomot teribil dintr-o clasă. 
Directorul intră în clasă și 
vede îngrozit cum toată 
lumea țipă, se bate, unii s-au 
urcat pe bănci. Directorul se 
repede la cel mai zgomotos 
și îl dă afară din sală. Se 
face dintr-odată liniște.

- Unde este profesorul 
vostru?

- Tocmai l-ați dat afară... 
© © ©
- Ce mai faceți, dom

nule doctor?
- Nimic, îmi omor și eu 

timpul...
- De ce, ați rămas fără 

pacienți?
© © ©

Te pricepi la afaceri, deci n-ar 
trebui să stai și să aștepți să-ți dea 
alții de lucru, ci să vii tu cu inițiative 
interesante. Unele sunt profitabile și
atrag bani, altele sunt soluții interesante la
problemele care te preocupă, deoarece azi ai un
fler financiar de invidiat.

Așteptai cu sufletul la gură să te 
întâlnești cu o anumită persoană ce tre
buia să-ți dea un răspuns important. 
Iată că azi ai șansa de a te vedea cu

X
acest om și a-ți regăsi, astfel, liniștea. Probabil
este chiar răspunsul mult așteptat.

Nu știi cum să reacționezi astăzi 
în fața unei situații tensionate. Privind 
spre trecut, ai unele resentimente față 
de o neînțelegere mai veche, care nu 
te lasă să treci mai departe.

Ești în fața unei decizii care va 
schimba cursul unor evenimente. Ești 
pregătit să faci această schimbare, dar 
ești totuși nesigur pe ceea ce te
așteaptă la capăt. Un singur lucru știi sigur: că 
e vremea să schimbi macazul.

Ești obosit, influențat negativ de 
un anturaj care nu știe să-ți ridice 
moralul. Discută numai despre prob
leme și lipsuri, și e norma) ca acestea 
să te impresioneze și pe tine.

Cariera ta trece printr-un punct . 4 
critic. Ori chiar tu iei decizia de a ix 
schimba direcția, ori ești nevoit de îm- 
prejurări să lași totul și să pornești în 
altă direcție.

Visul tău de acum poate fi îm
plinit, dar nu pe gratis. Ți se cere un 
efort foarte mare pentru a-1 transpune 
în realitate.
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SC Apaserv Valea Jiului SA Petroșani a înregistrat, 
în 2007, pierderi de nici două milioane de lei, iar în anul 
următor pierderile au crescut la peste 6 milioane, 
în condițiile în care a redus numărul angajaților.
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Consiliul Județean este un „patron ” jalnic

Apaserv Petroșani va intra în insolvență
Fiscul a depus o cerere de des
chidere a procedurilor de in
solvență împotriva societății 

comerciale Apaserv Valea Jiu
lui SA Petroșani, firmă cu ca
pital integral de stat aflată sub 
„înaltulpatronaj” al Consiliu
lui Județean (CJ) Hunedoara, 
Acesta este primul pas proce- ** 
durai spre declararea falimen
tului Consiliul Județean s-a 

dovedit a fila fel de prost „pa
tron ” și atunci când a „dus în 
cap”firma care se ocupă de 

drumurile județene într-o pe
rioadă în care „regii asfaltu- 

h " din România înregistrează 
profituri colosale. în aceste 

condiții, zvonul potrivit căruia 
CT se ocupă de preluarea și fa- 
^.. .entul turismului în Vața de

vine demn de luat în 
considerație.

Managementul defectuos de la SC 
Apaserv Valea Jiului SA Petroșani a in
trat în atenția patronului CJ la insis
tențele directorului general Doina 
Franț, de la Ministerul Mediului.

Măsuri „de urgență” 
luate prea târziu

Potrivit unei înțelegeri ce s-a făcut 
la jumătatea lunii decembrie a anului 
trecut, Doina Franț ar fi trebuit să 
primească o soluție la situația finan
ciară de la Apaserv Valea Jiului, până 
la jumătatea lunii ianuarie. Pentru că 
„patronii” hunedoreni nu au dat nici o 
veste, Ministerul Mediul a revenit cu o 
adresă. Ca urmare a acestui înscris, 
conducerea Consiliului Județean a pus 
în discuție, la capitolul „diverse”, dato
ria istorică de la Apaserv Valea Jiului, 
datorie care duce la pierderea unei fi
nanțări nerambursabile de 40 de mil
ioane de euro. „Trebuie să luăm urgent 
niște măsuri, să găsim soluții pentru re
zolvarea situației în care se află 
Apaserv Valea Jiului, pentru că altfel 
riscăm să pierdem proiectul AM POS 
Mediu. Viabilitatea operatorului re
gional de apă din Valea Jiului este o 
condiție esențială pentru finanțarea 
proiectului”, spune Mircea Ioan Moloț, 
președinte al Consiliului Județean 
Hunedoara. Președintele a mai adăugat 
că: „Părerea mea personală este că dacă 
cineva își imaginează că aceste datorii 
istorice se vor recupera vreodată, se 
înșeală”.

Mircea Moloț și Costel Avram, doi dintre 
dezastrului de la Apa Serv Petroșani

Cheta la primării, 
o soluție nerealistă

Reprezentanții Fiscului au de
clanșat procedura de insolvență la soci
etatea care acumulează an de an 
pierderi semnificative. Potrivit datelor 
înregistrate pe site-ul Ministerului de 
Finanțe, SC Apaserv Valea Jiului SA 
Petroșani a înregistrat, în 2007, pierderi 
de nici două milioane de lei, iar în anul 
următor pierderile au crescut la peste 6 
milioane, în condițiile în care a redus 
numărul angajaților. Firma avea datorii 
către-Finanțele publice de peste 17,5 
milioane de lei, la jumătatea anului, 

fiind în topul primelor zece firme da
tornice către bugetul de stat. De aseme
nea. Apaserv Valea Jiului SA are datorii 
consistente către Apele Române, Casa 
de Pensii și la agenții economici privați.

*

ft

Potrivit purtătorului de cuvânt al societății Apaserv Valea Jiu
lui, Gabriela Gomoi, există pe rol 11.000 de dosare prin care se 
încearcă soluționarea situației financiare a operatorului de apă. 
„ Cele mai multe creanțe pe care societatea le are de încasat sunt la 
unitățile bugetare, acestea însumând peste 10 milioane de lei. De la 
agenții economici avem de încasat circa 330 de mii de lei, iar de la

populație circa 23 de milioane de lei. Am luat și măsuri extreme, 
jucând în perioada aprilie-decembrie 2009 circa 570 de debranșări, 
dar am și dat în judecată pe cei care nu ne plătesc datoriile. în lunile 
decembrie 2009 — ianuarie 2010 am înaintat instanței 200 de dosare 
care sunt încape rol”, explică Gabriela Gomoi. '

s

Pe de altă parte, Apaserv are de recu
perat 23 de milioane de lei de la popu
lație și aproape zece milioane de lei de 
la societatea de termoficare. Primăriile 
din Valea Jiului au datorii la Apaserv de 
146 de mii de lei. Pentru a scoate soci
etatea din situația financiară dezas- 
troasă, „patronii” de la Consiliul 
Județean au propus o „chetă” primări
ilor din Vale. Primăriile ar trebui să 
asigure o anumită sumă de bani pentru 
a scoate Apaservul din datorii, astfel 
încât să pară în ochii europenilor un 
agent economic solvabil. Soluția este 
greu de pus în practică în condițiile în 
care primarii nu reușesc să achite nici 
măcar restanțele pe care le au către 
Apaserv. Ca de fiecare dată când lu
crurile merg prost la noi, patronii din 
fruntea Consiliului Județean au format 
o comisie care să analizeze situația.

Marcel Bot

Anul 2007 Monica Iacob Ridzi renunță la politică 
pentru a deveni mamă

Hi. »E HKQEIKSI PIERDERE
r de afaceri 10704345
’vroituri totale 16X00701

Cheltuieli totale 18620808
Profirul brut al exercițiului
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Monica Iacob Ridzi nu mai 
vrea să candideze pentru 

funcția de președinte al Orga
nizației de Tineret PD-L. 

Anunțul a fost făcut sâmbătă, 
la Poiana Brașov, la întâlni
rea membrilor Colegiului Di

rector Național al 
Organizației de Tineret.

La întâlnire au participat peste 80 
de tineri, precum și europarlamentarul 
Elena Băsescu și ministrul Educației 
Cercetării și Sportului, Daniel Fu- 

neriu. La sfârșitul ședinței, 
Monica Iacob Ridzi i-a 
anunțat pe cei prezenți că nu 
intenționează să mai can
dideze pentru un nou mandat 
de președinte. Cristian Grigo
raș, președintele Organizației 
de Tineret PD-L Hunedoara, 
susține că nu s-a discutat încă 
despre alegeri. „Deocamdată 
se lucrează la statutul partidu
lui, la calendarul de acțiuni pe acest 
an. Nu se știe nici dacă facem sau nu 
alegeri anul acesta. Dar, din punctul 
meu personal de vedere, mi se pare 
foarte probabil ca Monica Iacob Ridzi 
să vrea să se ocupe mai mult de prob-
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lemele personale, decât de cele 
politice, mai ales că - nu este un secret 
pentru nimeni - este însărcinată”, 
spune Cristian Grigoraș.

Elena Matieș Iancău

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

Trenule, mașină mică, 
ce-o fi-n capu’ lui Romică?

Personajul din bârfa de astăzi se 
numește Romeo și joacă într-o comedie 
de mare succes pusă în scenă de Oficiul 

pentru Protecția Consumatoru/ui. Daca 
trăia pe vremea lui Shakespeare, 
Romeo ar fi sancționat contravențional 
pe cel care i-a livrat numitei Capulet 
Julieta o sticluță cu otravă contrafăcută, 
probabil de contrabandă, fabricată în 
clandestinitate în pivnițele de la Vati

can.
Fiindcă e contemporan cu noi, 

Romeo a fost pus în situația ingrată să 
se ocupe de problemele capuleților care 
vor să fie consumatori protejați.

La sfârșitul anului trecut, inspec
torii ANPC - protectorii noștri de la 
centru - au organizat la nivel național 
o acțiune de control la firmele de 

taximetrie pentru a se lămuri dacă 

taximetriștii respectă 
drepturile consumato
rilor. Au fost controlați 
523 de operatori eco
nomici și mai bine de 
jumătate dintre ei 

(298) au călcat pe bec. Pentru abaterile 
constatate, au fost aplicate 106 amenzi 

_ și 22 de cărăuși în regim taxi au fost, 
temporar, trași pe dreapta.

Fermecătorul Romeo de la Hune
doara, cel care a condus operațiunea 
„pe ei și pe frâna lor de taximetriști lo
cali” n-a putut să ne spună câte taxiuri 
a pus pe butuci, dar ne-a sugerat să 

luăm legătura cu comisarulCritac de la 

Serviciul de Poliție Transporturi Fer
oviare, fiindcă el e cel care știe bine 
cum stă treaba, fiind implicat în prob
lemă.

Acu, ori taximetriștii au luat-o 
razna de când cu grevele ceferiștilor și 
circulă numai pe cale ferată, ori Romeo, 
atunci când a vorbit cu noi, se întorcea 
de la șprițurile lui Ionică, un chef care 
s-a spart probabil înainte de vren 
Romică o fi rămas chitit pe refrer' 
„Trenule, mașină mică, unde-1 duci •• 
Ionică?” Pentru așa faină știrică - - 
că dăm noi o berică!
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Administratorul unei societăți comerciale din comuna 
Șoimuș s-a sustras de la achitarea TVA-ului și impozitul pe 
profit în valoare ae 270.103 lei.

Sex pe 10 lei 
cu bonus de 5 euro

Angela G. de 25 de ani a 
fost prinsă în flagrant în timp ce 
întreținea relații sexuale cu un 
șofer, într-o parcare situată pe 
raza municipiului Orăștie. Fe
meia a fost prinsă de o patrulă a 
Poliției Municipiului Orăștie. In 
urma negocierilor cu „clientul” 
său, Angela G. urma să 
primească pentru serviciile sexu
ale prestate suma de zece lei și un 
bonus de cinci euro. Tinerei i s-a 
întocmit dosar penal pentru 
comiterea infracțiunii de prosti
tuție.

O bătrână a fost 
lovită pe trecerea 
de pietoni

Viorica B. o femeie în vârstă 
de 70 de ani din Orăștie a fost ac
cidentată pe o trecere de pietoni 
pe strada Eroilor din municipiul 
Orăștie de Heinrich B. de mașina 
unui șofer german. Bătrâna a fost 
lovită de autoturismul care venea 
din direcția Sebeș - Deva, vineri 
la ora 14:35. în urma accidentu
lui, victima a fost transportată la 
Spitalul Municipal Orăștie. Pe 
numele șoferului a fost întocmit 
dosar penal pentru-comiterea in
fracțiunii de vătămare corporală 
din culpă.

S-a izbit 
de parapeți

Șoferul unui autoturism și 
pasagerul său, ambii din locali
tatea Cărpiniș, județul Timiș, au 
fost răniți în urma unui accident 
rutier care s-a petrecut pe DN76, 
pe raza localității Fomădia, pe 
sensul de mers Brad - Deva. Ac
cidentul a avut loc vineri, în jurul 
orei 16:33. Șoferul autoturismu
lui nu a adaptat viteza într-o 
curbă ușoară la dreapta și, caros
abilul fiind umed, a pierdut con
trolul volanului, intrând pe 
contrasens, după care a lovit 
parapeții de beton ai podului de 
peste pârâul Fomădia. Șoferul s- 
a ales cu dosar de cercetare pe
nală pentru vătămare corporală 
din culpă.

Beat la volan
După ce a consumat băuturi 

alcoolice, Mircea G., de 63 de ani 
din Deva, a fost prins de polițiști, 
sâmbătă dimineața la ora 7:00 în 
timp ce se deplasa pe Bulevardul 
Decebal din Deva la volanul 
mașinii sale. în urma testării cu 
aparatul etilotest s-a dovedit că 
șoferul avea o concentrație de al
cool de 0,54 mg/1 în aerul expi
rat. Lui Mircea G. i s-a întocmit 
dosar penal, fiind condus la Spi
talul Județean Deva pentru 
recoltarea probelor biologice de 
stabilire cu exactitate a al
coolemiei.

Maria Bulz

Greșelile la proba de conducere
vor fi penalizate mai aspru
Ministerul Administrației și In

ternelor (MAI) a emis de cu
rând un ordin care constituie 
baza legală pentru susținerea 
probei teoretice printr-un test 

în sistem informatic, elimi- 
nându-se posibilitatea susține

rii testului pe chestionare.

„Prin adoptarea sistemului de 
testare informatică procentajul de 
promovare a probei teoretice a cres
cut la aproape 40 la sută față de 27 
la sută pe. chestionare”, declară 
comisarul șef Nicolae Marin, șeful 
Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și în
matriculare a Vehiculelor. Proba 
practică se va susține numgi după o

programare realizată în acest scop. 
Proba va cuprinde testarea conduc
erii unui autovehicul în poligon sau 
pe traseu, atât în localități, cât și în 
afara acestora, inclusiv după lăsarea 
serii. în baza ordinului prefectului 
proba practică va putea fi susținută 
în alte municipii decât cele reșed
ință de județ. Traseele folosite la 
proba practică se stabilesc de poliția 
rutieră și sunt de regulă, altele decât 
cele folosite în procesul de instruire 
practică a cursanților. De asemenea, 
prin noul act normativ au fost 
mărite punctajele pentru anumite 
operațiuni efectuate greșit. Astfel, în 
cazul probei practice pentru 
obținerea permisului de conducere 
categoria B, operațiuni precum 
nerespectarea indicatoarelor, marca
jelor sau a culorii roșii a semaforu-

Acțiuni împotriva fraudelor 
și a evaziunii fiscale

Polițiștii Servicului de Investi
gare a Fraudelor au început 

urmărirea penală față de 
două persoane, ambele admi
nistratori ale unor societăți

A

comerciale. Invinuiții nu au 
plătit statului diferite taxe și 
impozite. Alte două persoane 
vor fi date în judecată pentru 
evaziune fiscală, deoarece au 

prejudiciat bugetul de stat 
prin vânzarea de țigări netim

brate.

Un bărbat de 65 de ani, administra
torul unei societăți comerciale din co
muna Șoimuș nu a înregistrat în 
contabilitatea societății toate operațiu
nile comerciale derulate anul trecut. în 
acest mod, administratorul societății s-a 
sustras de la achitarea TVA-ului și im
pozitul pe profit în valoare de 270.103 
lei. Ca urmare a faptei sale administra
torului societății ia fost întocmit dosar 
de cercetare penală pentru comiterea in
fracțiunii de evaziune fiscală. Polițiștii 
Serviciului de Investigare a Fraudelor

au început urmărirea penală tot pentru 
evaziune fiscală și în cazul lui M. O., de 
35 ani, administrator al unei societăți 
comerciale din municipiul Deva. Oa
menii legii au constatat că în cursul an
ului 2007, acesta nu a înregistrat în 
evidențele contabile venituri care se 
ridică la suma de 36.400 euro. Banii re
spectivi reprezintă avans din activități 
de construcții. Administratorul s-a sus
tras de la plata impozitelor și taxelor da
torate statului în valoare de 19.835 lei.

Au vândut țigări 
netimbrate

Polițiștii Formațiunii de Investi
gare a Fraudelor de la Poliția municipi
ului Vulcan, au finalizat cercetările 
pentru doi bărbați din Vulcan. Polițiștii 
îi învinovățesc pe P.N. de 48 de ani din 
Vulcan și pe P.S. de 32 de ani. din 
aceeași localitate, că în cursul anului tre
cut au vândut țigări fără a avea aplicate 
timbrul fiscal. Ei au prejudiciat astfel 
bugetul de stat prin neplata accizelor cu 
suma de 4.700 de lei. Dosarul a fost 
înaintat Parchetului de pe lângă Judecă
toria Petroșani cu propunere de trimitere 
în judecată.

Maria Bulz

Petrecăreți amendați
Răzvan G., 27 de ani, organizatorul unei petreceri care a avut loc sâmbătă seara, în 

jurul orei 23:00, într-un imobil situat pe strada Privighetorii din municipiul Hunedoara, a 
primit o amendă în valoare de 200 de lei, pentru tulburarea liniștii publice. Jandarmii au 
primit sesizarea telefonic, prin intermediul serviciului 112. Tot sâmbătă seara, în jurul orei 
24:00, o patrulă mixtă a jandarmeriei și poliției i-a calmat pe protagoniștii altei petreceri 
care a avut loc într-o locuință de pe strada Cerbului, din municipiul Hunedoara. Și în acest 
caz, organizatorul petrecerii a, fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de 
200 lei pentru tulburarea liniștii celorlalți locatari din imobil.

Scandalagii au fost reduși 
la tăcere prin amenzi

La sfârșitul acestei săptămâni, protagoniștii unui scandal care s-a iscat în 
Cartierul Micro 5 din municipiul Hunedoara, au trebuit să scoată din buzunar câte 200 
de lei fiecare. Dorin K. de 21 de ani și Alexandru 1. de aceeași vârstă au fost văzuți în 
timp ce se băteau. de echipajul mixt format din polițiști și jandarmi, care patrula prin 
zonă. Incidentul a avut loc sâmbătă dimineața, în jurul orei 3:00. Pentru a aplana con
flictul dintre cei doi, jandarmii au intervenit, iar amenzile aplicate i-au liniștit tineri.

lui electric, nerespectarea regulilor vor fi penalizate cu 21 de puncte, iar 
privind depășirea altor vehicule sau candidatul va fi declarat respins- 
neacordarea de prioritate în inter
secțiile nesemnalizate, care erau Cătălin Rișcuța
“taxate” până acum cu cinci puncte,

Tentativă de jaf
într-un magazin din Petroșani
O tentativă de jaf a avut loc la 
un magazin non-stop situat în 

municipiul Petroșani, joi noap
tea în jurul orei 21:36. Marius 
B., autorul jafului a fost prins 
de polițiști, la câteva ore după 
ce a încercat să jefuiască ma

gazinul. în ciuda faptului că la 
momentul atacului avea fața 

acoperită.

Un bărbat cu fața acoperită 
amenințat-o pe angajata magazinului cu 
un cuțit și a cerut să îi dea toți banii. 
Vânzătoarea l-a refuzat și i-a arătat sis
temul de supraveghere din magazin. în 
acel moment hoțul a luat-o la sănătoasa 
fără parale. Polițiștii din cadrul Biroului 
de Ordine Publică sub coordonarea 
Poliției municipiului Petroșani au în
ceput imediat cercetările.

Identificat pe baza 
imaginilor video

Hoțul a fost identificat pe baza 
imaginilor video și a indiciilor oferite 
de angajata magazinului. Marius B., 23 
de ani, fără antecedente penale, a fost 
găsit pe raza municipiului Petroșani. El 
a fost recunoscut și de martori. Asupra 
sa a fost găsit cuțitul pe care l-a folosit 
ca armă pentru amenințarea vânză
toarei. Polițiștii au întocmit dosar de 
cercetare penală pentru săvârșirea in
fracțiunii de tâlhărie în formă calificată. 
Marius B. a fost-prezentat instanței de 
judecată care a emis mandat de arestare 
preventivă pentru 29 de zile.

Maria Bulz

Hoț de lux prins în Valea Jiului
Un tânăr dat în urmărire națională 

de polițiștii din Maramureș a fost prins în 
municipiul Vulcan, în timp ce spărgea un 
autoturism de lux. Ioan B. a fugit de 
acasă, după ce a a comis mai multe in
fracțiuni.

în urmă cu patru zile, o patrulă de 
siguranță publică din cadrul Poliției Mu
nicipiului Petroșani l-a prins în flagrant 
pe Ioan B.. de 19 ani, domiciliat în co
muna Moisei, județul Maramureș. în timp 
ce încerca să fure bunuri din' 
turism de lux parcat pe str. 22 1 ■ 
Polițiștii au observat că tânăru 
temui de închidere al un- 
portiere, cu intenția de a intra 
ism.

unde, în urma verificărilor efectuate de 
polițiștii Biroului de Investigații Crimi
nale, s-a stabilit că acesta a intrat în 
aceeași noapte, prin escaladarea gardului, 
într-o locuință situată pe strada C. Brân- 
cuși din Petroșani, de unde a furat .mai 
multe bijuterii din aur, în valoare de 500 
lei. Ioan B. a profitat de faptul că propri
etarii locuinței, care dormeau într-una din 
camere, au lăsat neasigurată ușa de acces 
Șl 2 nStrin, :



Investițiile pentru comunitate
sunt prioritare la Beriu
Prioritățile conducerii Primă

riei comunei Beriu în anul 
2010 vizează îmbunătățirea 

condițiilor de viață pentru po
pulația din mediul rural. Pri
marul comunei, Emil Bîc, a 

inițiat proiecte pentru asfaltare 
de drumuri, pentru apă și ca
nalizare, dar și pentru crearea 
unor condiții decente'de trai 

pentru tineri.

Edilul dorește să facă la Beriu un 
bloc ANL și un loc de agrement pentru 
tineri, fără să uite de atenția care trebuie 

Lrdată mediului înconjurător.
Un punct principal din planul de 

investiții pe anul 2010 este destinat 
copiilor din comuna Beriu. Astfel, în 
centrul de comună, elevii vor beneficia 

.i »rma de învățământ cunoscută sub 
denumirea „after school”.

Unul dintre cele mai importante 
. proiecte din acest an este cel pe Măsura 

. ,£.2, care vizează îmbunătățirea 
condițiilor de viață pentru populația din 
mediul rural, finanțarea programelor de 
dezvoltare rurală fiind asigurată prin 
Fondul European pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală (FEADR). Primul 
punct al acestui proiect se referă la 
modernizarea Căminului cultural din 
satul Căstău.

Vor începe și lucrările pentru in
troducerea rețelei de apă potabilă în 
satul Poieni și extinderea rețelei în toate 
gospodăriile de pe arterele principale 
ale comunei. Doar două sate din 
comună rămân fără rețea de apă. 
“Rămâne fără apă doar Cucuiușul și 
Măgureniul. Sunt două sate eu foarte 
puțini locuitori. La Măgureni mai sunt 
doar vreo două - trei familii, iar la 
Cucuiș sunt 140 de oameni. Despre 

Cucuiuș am discutat și în Consiliul 
Local și vrem să găsim o soluție pentru 
a extinde rețeaua de apă și aici, dar 
satul este întins pe o suprafață foarte 
mare și este complicat”, spune Emil 
Bîc, primarul comunei Beriu. Tot pe 
baza Măsurii 3;2.2. vor fi asfaltate mai 
multe drumuri comunale, spre Cucuiuș 
și Măgureni.

Continuă 
retrocedarea 
terenurilor

Tot în 2010, reprezentanții 
Primăriei Comunei Beriu și-au propus 
să finalizeze și planul urbanistic general 
al comunei. Anul acesta va continua și 
retrocedarea terenurilor agricole, con
form Legii 18. Se vor curăța și în acest 
an pășunile comunale, în vederea 
întăbulării acestora, iar pentru a fi în 
conformitate cu normele Uniunii Eu
ropene, în funcție de buget, o atenție 

Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul 
Integrat de Gestionare a Deșeurilor”, 
precum și a Grupului de Acțiune Locală 
(GAL), sub denumirea de Sargeția.

Servicii
de salubrizare
mai bune

Unul dintre cele mai importante 
proiecte ale comunei pentru acest an 
este acela al concesionării serviciului 
de salubrizare. “în curând vom orga
niza licitația«pentru concesionarea ser
viciului de salubrizare în comună. Până 
acum am avut contract cu Retim, dar 
acesta a expirat. Acum, vrem să punem 
niște condiții noi viitorului contractant, • 
cum ar fi acordarea de pubele fiecărui 
locuitor al comunei. Taxa pentru salu

itL:

*Z\
1 \

I

d 1 i1

brizare va fi stabilită pe membru de 
familie și va cuprinde și costul acestei 
pubele, astfel ca după câțiva ani 
investiția să se amortizeze, iar 
cetățeanului să îi rămână acea pubelă”, 
adaugă primarul comunei Beriu. Edilul 
comunei se arată interesat de prob
lemele legate de mediu și crede că ar fi 
foarte bine dacă Ministerul Mediului s- 
ar gândi la înființarea unor posturi de 
polițiști, care să amendeze persoanele 
care fac mizerie în spațiul public. De 
asemenea, se dorește înființarea unui

centru de colectare selectivă a 
deșeurilor din comună.

Loc de agrement 
și locuințe ANL 
pentru tineri

Tinerii din Beriu vor avea din 
acest an și un loc destinat numai lor. 
Primarul comunei vrea să le facă un 
parc, unde ei să se poată întâlni și re
laxa fără a-i deranja pe ceilalți locuitori 
din centrul comunei. încă de anul trecut 
a fost curățat și pregătit în acest scop un 

loc din imediata apropiere a satului 
Beriu, cu o suprafață de peste un hectar. 
“Vreau să fac un parc, cu pomi naturali, 
cu bănci, cu o scenă, unde tineretul să 
poată să stea și să se relaxeze. Era 
nevoie de un astfel de loc. Se adunau 
aici, în fața Primăriei, făceau gălăgie și 
primeam reclamații de la cetățeni. 
Acum vor avea însă un loc unde să 
meargă și să își petreacă timpul liber. 
Anul acesta finalizez parcul. Am socotit 
că nu cred că îmi trebuie mai mult de 
300 de milioane de lei vechi”, explică 
Emil Bîc. Primarul își propune să facă 
această lucrare cu ajutorul a 15 local
nici care nu au loc de muncă.^Cu 
șomerii din Beriu a făcut și' anul trecut 
mai multe lucrări și a fost foarte 
mulțumit de ei. “Oamenii din comună 
sunt harnici”, ne spune primarul.

Tot pentru tineri, reprezentanții 
primăriei comunei vor construi un bloc 
ANL, cu parter și trei etaje, care va 
putea găzdui 24 de familii.

Zonă turistică
Ia Măgureni

Un proiect îndrăzneț al primarului 
este acela de a transforma satul 
Măgureni într-o zonă turistică 
importantă. Măgureniul este amplasat 
într-un peisaj de vis, la peste o mie de 
metri altitudine. E un sat cu case risip
ite, care pare o așezare simplă, dar car
acteristica sa principală este chiar 
complexitatea gospodăriei. Toate 
construcțiile gospodărești sunt am
plasate în jurul casei, astfel incât să 
corespundă tuturor navoilor țăranului.

Măgureniul este situat la circa 30 
de kilometri de centrul comunei Beriu. 
Satul avea pe vremuri 21 de familii și o 
populație de peste o sută de locuitori. 
Pe măsura trecerii timpului, populația 
și numărul de familii a scăzut, ajungând 
la un moment dat la nouă familii, iar 
astăzi mai sunt doar trei - patru familii, 
care pe timpul iernii pleacă și ele din 
sat.

Gospodăriile sunt așezate la 300 - 
600 de metri unele de altele, fiecare 
familie având proprietatea în jurul 
casei. Mai multe persoane s-au arătat 
interesate să achiziționeze aici teren și 
să își construiască cabane. “Intenționez 
să trec măcar cinci hectare de teren în 
intravilan și să construim acolo cabane. 
Avem solicitări în acest sens”, spune 
Emil Bîc.

Elena Matieș Iancău
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Dragostea pentru cântee a moștenit-o de la tatăl ei, care 
era un împătimit al cântecului la fluier. In copilărie îi 
plăcea să asculte discuri și să compună cântece.
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Artiștii, autenticul și viața lor

Lenuța Ungureanu
Viața Lenuței Ungureanu este 
o încercare continuă de a îm

bina dragostea pentru arta 
cântului și traiul în deplină ar

monie cu cei dragi Timp de 
zece ani, artista a dat uitării 

dorințele ei și s-a dedicat întru 
totul familiei.

Acum, Lenuța a hotărât să 
acorde o mai mare importanță 
dorinței ei arzânde și să cânte 
așa cum nu a făcut-o nicio

dată: pentru asta trebuie să își 
aducă aminte de copilăria pe
trecută pe ulițele satului natal, 
de obiceiurile de acolo, dar și 
de portul și de cântecul olte

nesc, atât de dragi ei.

Lenuța Ungureanu s-a născut în 
14 noiembrie 1963, în satul Chiteam, 
comuna Boghești din județul Vrancea. 
Mereu a iubit folclorul, dar muzica 
locurilor natale nu au reușit să îi ajungă 
la suflet cum au făcut-o ritmurile de pe 
meleagurile Olteniei.

Crede că dragostea pentru cântec 
a moștenit-o de la tatăl ei, care era un 
împătimit al cântecului la fluier. în 
copilărie îi plăcea să asculte discuri și 
să compună cântece. Fratele avea ser
viciul la oraș și mereu îi aducea Lenuței 

glasului ei și harului de a se impune în 
fața colegilor, ca dirijor de cor.

“Foaie verde și-o lalea - măicuță 
mamă este unul din cântecele de suflet 
pe care îl cântam în copilărie, la ser
bările școlare și nu numai”, spune cân
tăreața. „Oamenii din sat știau că îmi 
place muzica și, când părinții mă luau 
cu ei la muncile câmpului, mă puneau 
mereu să cânt”, își amintește artista.

A început cariera 
de artistă la Călan

După terminarea liceului (la 
Bacău, în 1982) s-a căsătorit, iar în anul 
1985 s-a mutat în Călan, împreună cu 
cu soțul și cu cei trei copii. Chiar dacă 
totul era nou în jurul ei și nu era o per- 

a dat curaj și mi-a spus că ritmurile 
oltenești sunt cele care mă caracter
izează și să nu renunț niciodată la acest 
dar primit de la îngeri”, a mărturisit 
încântată Lenuța.

O vorbă bună 
poate face minuni

în perioada 1990 - 2000 Lenuța 
Ungureanu a fost nevoită să își între
rupă cariera artistică din cauza unor 
probleme de familie, hotărând abia 
după lungi rugăminți din partea 
cunoscuților să revină pe scenă. „Toți 
anii în. care am lipsit de pe scenele 
hunedorene au fost foarte triști pentru 
mine. Nu am să uit niciodată cuvintele 
de încurajare a Valericăi Ianoși. îi

Proiecte vechi și noi

Primul album, numit “De ce 
Doamne m-ai lăsat”, înregistrat în 2004 
alături de Ansamblul Doina Crișului, nu 
va fi pus la dispoziția ascultătorilor, 
deoarece artista a considerat că „nu i-a 
venit vremea”. în schimb, cel de-al 
doilea CD, înregistrat împreună cu 

Ansamblul „Doina Gorjului”, care va 
avea lansarea oficială anul acesta, 
promite să fie ceea ce iubitorii de 
tradiție își doresc să audă. Este un 
album cu melodii de joc, de dor sau 
dragoste, care cu siguranță vor fi pe 
placul tuturor.

Georgiana Giurgiu

Ssscuri de pick-up. “Nu aveam unde să 
ascult discurile care le aducea fratele 
meu. Nu aveam curent electric și atunci 
învârteam cu degetul discul, scriam 

* '«ecele și le învățam”, -a afirmat 
uța Ungureanu.

“Cântecul oltenesc 
este sufletul meu”

Maria Ciobanu, Filofteia Lăcătușu 
sau Maria Comescu au fost exemple și 
sursă de inspirație pentru artistă. Prin 
cântecul lor au făcut-o pe Lenuța să 
iubească muzica populară și să își dore
ască să devină asemenea lor. Serbările 
școlare erau momente extrem de impor
tante pentru ea, mereu pregătea cântece 
noi și era în centrul atenției, datorită

sonalitate în lumea interpreților de fol
clor, Lenuța Ungureanu avea o voce 
deosebită. Datorită acestui fapt, mem
brii Ansamblului Casei de Cultură din 
Călan au primit-o alături de ei, par
ticipând împreună la numeroase festi
valuri și serbări locale și județene, 
câștigând aprecierea publicului cu ușur
ință. “La un an de când eram membră a 
Ansamblului din Călan am participat la 
festivalul “Sub arcuri de lumini”. M-am 
prezentat în concurs cu o melodie din 
repertoriul Măriei Comescu, „Trece 
timpul, trece foarte greu”. Publicul m- 
a aplaudat îndelung și am rămas pe 
scenă sa cânt încă un cântec, chiar dacă 
acest lucru nu era conform regulamen
tului de festival. Participarea mea s-a 
datorată atunci îndrumărilor primite de 
la interpreta Mariana Anghel, care mi-

mulțumesc că mi-a fost alături și 
m-a ajutat să îmi recapăt încred
erea în forțele proprii și să îmi 
pun în valoare glasul mai mult ca 
oricând, să ofer noi cântece as
cultătorilor de pretutindeni”, a 
rostit cântăreața, mândră de de
cizia ei de a se întoarce în lumea 
artiștilor populari.

Au urmat ani de instruire 
vocală, între 2005 și 2008, sub 
atenta îndumare al profesorului 
Tiberiu Zselnyan de la Școala 
Populară de Arte din Deva. De 
aici nenumărate înregistrări pen
tru televiziunile locale și 
naționale (TVRM, DDtv, Datina
- Tumu Severin, Etno, Favorit, 
Evenimentu -Sibiu, Info - Arad, 
TVRTimișoara, DevaTv Și 
UnuTV - Deva sau TVRCul- 
tural), dar și colaborări cu 
ansambluri locale cunoscute, ca 
Hațegana și Silvana.

Regrete

Lenuței îi pare rău că nici 
unul dintre cei trei copii nu dorit 
să urmeze o carieră în domeniul 
muzical, dar este fericită că are 
sprijinul lor și astfel poate să își 
exprime dragostea pentru cânt 
prin ritmurile oltenești. Timpul 
care l-a irosit fiind nevoită să 
stea departe de marea ei dragoste
- cântecul - îi trezește amintiri 
dureroase, pe care speră să le uite 
într-o zi. „De foarte multe ori 
plângeam în fața televizorului și 
mă rugam ca într-o zi să pot 
cânta din nou”.

Pescuit sportiv pe lacuri cu o su
prafață totală de peste 100.000 de 
metri pătrati pentru pescuit crap, 
somn și șalău

Hotelul poate găzdui 54 de per
soane în 10 apartamente și 10 ca
mere duble (cu două paturi de o 
persoană)
Restaurant cu meniuri alese din 
bucătăriile tradiționale românești 
și internaționale

Sală de conferințe de 45 de lo
curi, dotată cu videoproieetor și 
internet de mare viteză
Piscină acoperită cu o suprafață 
de 50 metripătrati. Apa este.în
călzită la 30 de grade

Saună

Telefoane: Web: ww^teauamuresului.ro,
0254.264 09 t-msi office ystcauamuresufui.ro
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Cătălin Florin Dracea a fost condamnat în mai 2007 de Tribunalul Cluj la trei ani 
și șase luni de închisoare pentru trafic de droguri și constituirea unui grup 
infracțional. Cu toate că Tribunalul Iași i-a interzis lui Dracea să părăsească țara, 
acesta a plecat în Spania, fiind arestat de autoritățile spaniole 
pentru fapte comise pe teritoriul acestei țări.

Marea Britanie, vizată de teroriști cu explozibili 
introduși chirurgical în corp

▼

O operațiune desfășurată de 
MI5 (serviciul britanic de in
formații militare) a condus la 
dovezi care arată că rețeaua 
al-Qaida plănuiește noi aten- 
tate împotriva Marii Britanii, 
comise de teroriști care vor 
avea bombele introduse chi
rurgical în corpul lor, rela
tează Mail On Sunday, în 

ediția online.

Bombele vor fi introduse în cor
pul teroriștilor pentru ca acestea să nu 

fie detectate de scanerele corporale din 
aeroporturi. Potrivit unei surse, 
teroriștii de sex masculin vor avea ex
plozibilii introduși în apropierea apen- 
dicelui sau în fese, în timp ce în cazul 
femeilor aceștia vor fi în sâni.

Experții au declarat că explozi
bilul, pentaeritritil tetranitrat (PETN), 
va fi plasat într-o punguță de plastic și 
introdus în corpul atacatorului, care va 
fi apoi cusut ca la o operație normală. 
Surse din domeniul securității au 
adăugat că pentru a detona explozi
bilii, atacatorul va injecta triperoxid de 
triacetonă (TATP), cu ajutorul unei 
seringi, prin piele.

Până în prezent, teroriștii au ata-

•
cat avioane, metrouri și autobuze as
cunzând bombele în rucsacuri, pantofi 
sau lenjeria intimă.

Serviciile de securitate consideră 
că noua startegie a fost determinată de 
introducerea recentă a scanerelor cor
porale în aeroporturi, menite să îi de
scopere pe teroriști înaintea îmbarcării 
lor în avioane.

MI5 ar fi descoperit noua 
ameințare urmărind discuțiile de pe 
site-urile arabe de Internet. Acest aver
tisment vine în urma atentatului eșuat 
care a vizat în ziua de Crăciun un 
avion de linie american ce efectua 
cursa Amsterdam-Detroit.

Zapp va derula un program de plecări
c
Si Politia britanică a anihilat

voluntare din companie
Telemobil, operatorul rețelei 

Zapp, va derula un program de plecări 
voluntare, angajații care părăsesc com
pania urmând să primească o

remunerație financiară, inclusiv asigu
rare medicală pe șase luni, consultanță 
în domeniul resurselor umane și acces 
gratuit la serviciile Zapp, tot pe șase 
luni, compania estimând că se vor în
scrie în program 350 de salariați. 
Măsura este determinată de criza 
financiară, care impune îmbunătățirea 
eficienței operaționale și susținerea 
competitivității, potrivit Telemobil.

"2010 va fi un an dificil pentru 
orice companie din România, dat fiind 
faptul că economia românească intră în 
cel de-al doilea an al celei mai grave 
crize financiare din ultimii 20 de ani. în 
consecință, într-un asemenea mediu 
macroeconomic ostil, trebuie depuse 
eforturi semnificative pentru a construi 
și a menține o performanță pozitivă", se 
arată în comunicat.

Telemobil nu precizează, în comu

nicat, câți angajați vor fi afectați de de
cizia companiei.

Compania estimează că la acest 
program ar putea adera 350 de angajați, 
a declarat pentru MEDIAFAX Eugen 
Secmerean, purtător de cuvânt la Tele
mobil. "Acesta nu este un target sau un 
plan, ci o estimare. Decizia aparține 
fiecărui angajat", a spus el.

Salariații din București sau 
provincie care vor părăsi compania în 
baza acestui program vor primi cinci 
salarii lunare nete și echivalentul aju
torului de șomaj.

Numărul mediu de angajați ai 
Telemobil era, în 2008, de aproape 700.

Compania este deținută, de anul 
trecut, de gropul elen Cosmote. Tele
mobil avea, în 2008, venituri de 61 mil
ioane de euro și 374.000 de abonați.

o rețea de români care încasau 
ajutoare pentru copii inexistenți

Poliția britanică a anihilat o 
rețea de români care ar fi obținut aju
toare în valoare de milioane de euro, 
folosind sute de cereri false ale unor 
persoane care pretindeau că au copii, 
relatează Sunday Mirror, în ediția 
electronică. Potrivit publicației bri
tanice, o singură bandă a obținut ast
fel zece milioane de lire sterline (11,5 
milioane de euro), iar o alta gestiona 
350 de familii false.

Un gangster a fost descoperit 
având documente de identitate false 
pentru 200 de copii, iar la o adresă 
din Enfield, în nordul Londrei, erau 
înregistrate 45 de familii.

"Este o afacere mare și este im
posibil de spus exact cât de vastă este 
cu adevărat frauda", a declarat Bemie 
Gravett, din cadrul Scotland Yard.

"Dar au fost condamnate peste 
40 de persoane până în prezent pentru 
fraude privind ajutoarele și du. 
scoperim tot mai multe cazuri", a 
adăugat el.

Membru al Clanului Corduneanu, 
extrădat din Spania și arestat la Cluj

Doi americani aflați în misiune 
religioasă la Timișoara,

Conform unor surse judiciare, 
Cătălin Florin Dracea a fost 

predat de autoritățile spaniole 
în urma unui mandat euro

pean de arestare emis deJCur- 
tea de Apel Cluj în septembrie 

2008.
Conform surselor citate, Dra

cea a fost predat de autoritățile 
din Spania, iar Curtea de Apel 
Cluj a dispus, sâmbătă, pune

rea în aplicare a mandatului și 
arestarea lui Dracea pentru 30 

de zile.
<1

Dracea a fost dus în arestul 
Poliției Județene Cluj, iar sentința nu 
mai poate fi atacată.

Cătălin Florin Dracea a fost con
damnat în mai 2007 de Tribunalul 
Cluj la trei ani și șase luni de în
chisoare pentru trafic de droguri și 
constituirea unui grup infracțional. El 
a atacat cu apel sentința Tribunalului, 

apelul fiind judecat la Curtea de Apel 
Cluj. Cu toate că Tribunalul Iași i-a 
interzis lui Dracea să părăsească țara, 
acesta a plecat în Spania imediat după 
ce a fost eliberat, fiind arestat de 
autoritățile spaniole pentru fapte 
comise pe teritoriul Spaniei.

Mandatul european de arestare a 
fost emis pentru că Dracea nu a re
spectat interdicția de a nu părăsi țara.

In acest dosar, Cordunenii au fost 
reținuți în 10 octombrie 2004 după o 
acțiune coordonată de Parchetul 
instanței supreme. Aceștia au fost 
monitorizați timp de un an, iar în clan 
au fost infiltrați ofițeri sub acoperire. 
Ei au fost eliberați în 23 iunie 2005-, 
când Tribunalul Iași a înlocuit măsura 
arestării cu obligația de a nu părăsi 
țara. Motivația judecătorilor care i-au 
eliberat a fost că principalii martori ai 
acuzării și-au schimbat declarațiile, în 
timp ce interceptările telefonice pe 
baza cărora se susținea trimiterea în 
judecată erau ilegale.

Procesul a fost strămutat în 2005 
la Tribunalul Cluj, care în mai 2007 a 

condamnat opt persoane din Clanul 
Cordunenilor cu pedepse cu în
chisoarea între trei și opt ani pentru 
trafic de droguri și constituirea unui 
grup infracțional, alte două persoane 
fiind achitate.

Conform sentinței Tribunalului 
Cluj, cea mai mare pedeaspă a primit- 
o Florinei Corduneanu, considerat 
șeful clanului. El a fost condamnat la 
opt ani de închisoare și interzicerea 
unor drepturi timp de trei ani după ex
ecutarea pedepsei pentru trafic de 
droguri și organizare și conducere a 
activității de trafic de droguri. Mihai 
Silviu Corduneanu a fost condamnat 
la cinci ani de închisoare pentru trafic 
de droguri și constituire de grup 
infracțional, Cătălin Florin Dracea a 
fost condamnat la trei ani și șase luni, 
Cătălin Bârsan și Bogdan Leca la câte 
patru ani de închisoare, Cătălin 
Emacu Ștefan Horobeț și Silviu Gât- 
lan la câte trei ani de închisoare. Con
stantin Bogdan și Vasile Călin au fost 
achitați.

găsiți morți în casă
Doi tineri în vârstă de 20 de ani, 

cetățeni americani, care se aflau la 
Timișoara într-o misiune religoasă, au 
fost găsiți decedați, sâmbătă seară, în 

A apartamentul în care stăteau în chirie, 
primele cercetări arătând că cei doi s- 
au intoxicat cu monoxid de carbon de 
la o sobă aflată în încăpere. Purtătorul 
de cuvânt al Poliției Județene Timiș, 
Marinela Apostolache, a declarat, 
duminică, că polițiștii au fost sesizați 
de un prieten al celor doi, care nu a 
reușit să intre în apartamentul unde 

locuiau tinerii.
"Polițiștii au fost sesizați prin 

112 că există suspiciunea să se fi în
tâmplat o tragedie la un imobil din 
Timișoara. Polițiștii s-au deplasat la 
fața locului, iar după ce pompierii au 
deschis ușa în apartament au fost' 
găsiți doi tineri decedați. Din primele 
cercetări se pare că tinerii s-au intox
icat cu monoxid de carbon", a spus 
Marinela Apostolache.

Potrivit sursei citate, cercetările 
continuă pentru a fi stabilite exact 

cauzele și împrejurările de
cesului.

Cei doi tineri aveau în 
apartament o sobă pe gaz, 
pentru încălzire. Tinerii se 
aflau la Timișoara de 
câteva luni, într-o misiune 
religioasă, și locuiau în 
chirie. Vecinii le-au spus 
polițiștilor că erau liniștiți 
și nu le-au creat niciodată 
probleme.

___________________________ y



Familia Jackson nu a participat la ceremonia de premiere, în 
ciuda speculațiilor dinaintea evenimentului, potrivit cărora co
piii lui Michael Jackson ar fi trebuit să primească trofeul.

Avatar nu se va substitui niciodată 
operei lui Cehov

"Au apărut noi tehnologii, dar 
«Avatar» nu se va substitui niciodată 
teatrului, chiar dacă (filmul, n.r.) este 
foarte frumos, foarte complex și foarte 
scump", a declarat Medvedev la 
Taganrog, oraș portuar din sudul 
Rusiei, unde, pe 29 ianuarie 1860, s-a 
născut Anton Cehov, ce avea să devină 
unul dintre marii scriitori ai țării.

"Arta teatrală este nemuritoare, în 
ciuda tuturor dificultăților", a subliniat 
Medvedev, la o reuniune la care a par
ticipat alături de reputați regizori de 
teatru, printre care Andrei Kon-

cealovschi, Rimas Touminas și Peter 
Stein.

Președintele rus a mai spus că 
părinții săi aveau colecția completă a 
operelor lui Cehov, "de pe vremea 
Uniunii Sovietice, într-o perioadă în 
care acest lucru nu era foarte bine 
văzut".

"Am citit esențialul din ce aveam. 
Și să ai operele complete ale lui Cehov 
era o mare bucurie", a adăugat 
Medvedev, precizând că s-a interesat 
de opera dramaturgului rus, autorul 
unor piese precum "Unchiul Vania" și

"Trei surori", la începutul adolescenței 
sale, și că a citit și poveștile sale 
umoristice și corespondența.

Medvedev a depus o coroană de 
trandafiri galbeni la monumentul lui 
Cehov de la Taganrog, fiind aclamat 
de zeci de trecători, potrivit imaginilor 
difuzate de televiziunea rusă.

Filmul 3D "Avatar", de James 
Cameron, a devenit, săptămâna 
aceasta, producția cu cele mai mari în
casări pe plan mondial din toate tim
purile, generând 1,89 de miliarde de 
dolari.

€• dresoare, rănită
de un elefant care și-a pierdut echilibrul

O dresoare belgiană a fost grav rănită, sâmbătă, un 
elefant strivindu-i un picior după ce a alunecat în timpul 
nui spectacol de circ desfășurat la Madrid, au anunțat 

poliția și presa spaniolă. Elefantul, care cântărea cinci 
tone, și-a pierdut echilibrul din motive necunoscute, s-a 
lovit cu capul de pământ și una dintre apărătorile sale i- 

«a zdrobit dresoarei piciorul drept, în timpul spectacolului 
susținut dimineață de către'Gran Circo Mundial.

Victima, o belgiancă de 40 de ani, a cărei identitate 
n-a fost dezvăluită 51 al cărei soț este tot dresor de elefanți 
în cadrul aceluiași circ, a fost internată în spital. Viața sa 
nu este în pericol.

Publicul, format din foarte mulți copii, nu a observat 
că dresoarea a fost rănită în timpul căderii elefantului, iar 
spectacolul a continuat fără întrerupere.

Le Gran Circo Mundial a fost fondat în 1976. El are 
I

reprezentanții cu diferite animale, inclusiv un urs care 
pare să se joace cu o trompeta, un câine care călărește un 
ponei și elefanți.

Michael Jackson a fost distins cu premiul Grammy 
pentru întreaga activitate

Michael Jackson a fost distins post
mortem cu premiul Grammy pentru în
treaga activitate, alături de alți șase 
muzicieni precum Leonard Cohen și 
Loretta Lynn, în cadrul unei gale speciale, 
organizate sâmbătă la Los Angeles. Fa
milia Jackson nu a participat la ceremonia 
de premiere, desfășurată la Wilshire Ebell 
Theatre, în ciuda speculațiilor dinaintea 
evenimentului, potrivit cărora copiii lui 
Michael Jackson ar fi trebuit să primească 
trofeul. în locul membrilor familiei, stat
ueta a fost ridicată de fostul manager al 
starului pop, Frank DiLeo, care l-a descris 
pe artist ca fiind "un om cu un simț al 

porului ieșit din comun, așa cum nu am 
mai întâlnit".

în cadrul acestei 
gale speciale, care a pre
cedat ceremonia premi
ilor Grammy, organizată 
duminică, 31 ianuarie, la 
Los Angeles, au mai 
primit premii Grammy 
pentru întreaga activitate: 
cântărețul canadian 
Leonard Cohen, muzi
cianul Bobby Darin, chi
taristul David
"Honeyboy" Edwards, 
trompetistul de muzică 
jazz Clark Terry, cân
tăreața de muzică coun
try Loretta Lynn și 
pianistul și compozitorul 
Andre Previn.

La ceremonie, Leonard Cohen a re
marcat ironic faptul că nu a primit până 
acum niciun premiu Grammy pentru vre
unul dintre albumele sale.

"în timp ce facem ultimii pași către 
linia de sosire pe care unii dintre noi au și 
trecut-o, nu mi-aș fi imaginat că aș fi putut 
să iau un premiu Grammy. De fapt întot
deauna m-am simțit flatat de modestia in
teresului lor față de muzica mea", a spus 
Leonard Cohen, în aplauzele publicului.

Bobby Darin, omul din spatele flit
urilor "Mack the Knife" și "Splish 
Splash", a fost un alt câștigător Grammș 
post-mortem, premiul fiind ridicat de fiul 
său.

Chitaristul David "Honeyboy" Ed
wards, în vârstă de 95 de ani, a fost la rân
dul său omagiat printr-un premiu Grammy 

- pentru întreaga carieră. "încă pot să-i 
dovedesc", a declarat cântărețul, care re
cent și-a încheiat turneul european.

Un alt veteran al muzicii, trompetis
tul de muzică jazz Clark Tern; în vârstă 
de 89 de ani, a primit și el un premiu 
Grammy pentru întreaga activitate.

Cântăreața de muzică country Loretta 
Lynn, care își sărbătorește anul acesta 
aniversarea a 50 de ani de când a debutat 
pe scena muzicii, nu a putut fi prezentă la 
ceremonie pentru a-și ridica trofeul, pre
miul fiind primit de fiicele sale gemene.

Un alt premiu pentru întreaga carieră 
a fost acordat pianistului și compozitorului 
Andre Previn.

- Cea de-a 52-a ediție a premiilor 
Grammy va avea loc la Nokia Theatre din 
Los Angeles, duminică. 31 ianuarie.

*

g
în timpul vieții, 
regretatul "rege 
al muzicii pop " 
Michael Jackson a primit 

13 premii
Grammy, majori
tatea pentru albu
mul "Thriller".

g ~
Diabetul și obezitatea, 
vindecate printr-o intervenție 
ce durează 15 minute

Oamenii de știință au pus la 
punct o metodă revoluționară 
care necesită doar 15 minute 
pentru a fi implementată, ce nu 
presupune o operație chirurgi
cală și care poate să conducă la 
o scădere considerabilă în greu
tate și la anularea efectelor 
cauzate de diabet, informează 
express.co.uk. Această metodă 
constă în inserarea un inel spe
cial la nivelul intestinului, care 
împiedică nutrimentele să fie ab
sorbite de către organism.

Dispozitivul este inserat en
doscopic prin cavitatea bucală. 
Pe întreaga durată a acestei inter
venții, pacientul este conștient și 
nu necesită anestezie.

Această procedură este 
considerată o alternativă sigură 
și ieftină pentru clasicele operații 
chirurgicale de montare a banda
jelor gastrice. Pe durata testelor 
clinice, acest manșon special a 
contribuit la dispariția efectelor 
negative cauzate în organism de 
diabetul de tipul 2, reducând 
concentrația de zahăr din fluxul 
sangvin, iar pacienții nu au mai 
avut nevoie să ia medicamentele 
prescrise împotriva acestei mal
adii.

Intr-un studiu care s-a întins 
pe durata a 12 săptămâni, volun
tarii care au apelat la inelul En- 
doBarrier au slăbit în medie 15 
kilograme, comparativ cu pa

cienții din grupul de control, 
care au practicat o dietă alimen
tară și care au slăbit, în medie, 
doar 5,5 kilograme. în plus, 
această procedură nechirurgicală 
costă jumătate din tariful celei 
mai ieftine operații de liposucție.

în urma unui test clinic 
efectuat în Olanda, efectuat pe 
un eșantion de 40 de voluntari, 
aceștia au reușit să își diminueze 
greutatea corporală cu 19% în 
intervalul celor 12 săptămâni.

Potrivit acestor studii, pa
cienții primesc în continuare su
ficiente nutrimente la nivelul 
tractului digestiv din alimentație. 
Dispozitivul poate fi păstrat în 
organism pentru o perioadă 
cuprinsă între șase și nouă luni.

Grație unor teste efectuate 
în Statele Unite și în alte țări eu
ropene, dispozitivul EndoBarrier 
a primit în urmă cu o săptămână 
licența de comercializare în 
spațiul Uniunii Europene.

Andreea Esca a fost
accidentată pe pârtia de schi

Aflată împreună cu familia 
la schi, Andreea Esca a fost ac
cidentată pe pârtie de un tânăr 
care se dădea cu placa.

în timp ce Andreea se afla 
în ski lift, tânărul a coborât cu 
placa și nu a mai putut s-o evite 
pe prezentatoarea Știrilor Pro Tv, 
provocându-i o fractură la un pi
cior.

Momentan, Andreea se află 
sub îngrijirea medicilor, iar în

perioada de recuperare, Știrile 
Pro Tv de la ora 19.00 vor fi 
prezentate de Oana Andoni.

express.co.uk
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Maxime DlcțlonanOvă, Saga, lot.

Poveste Contrafort

(Mark Twain) Bir!
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AMALGAMATĂ, AMĂGI, ANAGRAMARE, 

APARI, ARC, AT, ATAC, ATAȘ, ATAȘA, ATRAS, 
AȚÂȚĂTOARE, BOȚ, CÂȘTIGAT, COLET, 
CRAȘI, CRĂPAT, ETICHETATE, GL, IȚĂ, 
LABA, LĂSAT, MAT, MĂRȚIȘOR, MOȚI, 

NATAL, OMĂT, RANĂ, RASĂ, RC, SOȚII, TAG** 
TASATĂ, TENOR, TOR, TRAC.

Petru Ardelean - ARAD

Tania 
Eliade
Platou

omite

Viorel Naghi - Vladimirescu

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

3 1 5 2
7 3 1 5 9

3 7 6 5 9
5 1 2 7 3 6

6 9 2 3 1 5
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Glasul publicitate
<=> Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

Mica publicitate

Case; Apartamente 3

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 două apartamente în Simeria, zonă centrală, cu 2 și 4 camere, bine 
întreținute și amenajate. Informații: Str. Ion Creangă, nr. 46, Simeria.

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

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

L ocHri«#Mn ti n c ă

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

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

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 casă în Simeria (sau schimb cu apartament cu 2 camere în Deva), 
4 țșnmerc, încălzire centrală și sobe de teracotă, grădină, pomi fructiferi, 
ss„ Țață totală 900 mp, FS 60 m. Preț 100 000 euro. Tel. 0728.388.583.

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

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

5I

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

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

12 luni - 108 lei
Bonus:

♦
- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la alegere: spa

țiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anunțuri de mică pu
blicitate;

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

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

Ziarul apare de luni până vineri.

----- - 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

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

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

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

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

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

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.
Deva, Calea Zarandnhu 150 (DN7)
(Ieșirea spre Smerii, lângă Volvo)

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

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

SPĂLĂTORIE AUTO

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

Clicmii fideli primesc, 
pc bază dc bon,

Tăcem comracie 
pentru ftrmc cu

Vă oferim: REDUCERE ||

• PERSONAL DE 201» ■ UNIA GRATIS
ANGAJAM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

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

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE Telefon: 0761 - 9"3.94()

ANUNȚ PUBLIC
Prestăm servtd curățenia
* persoane fizice
* persone juritice

✓

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează

vânzători volanți 
Informații la telefon: 

0766.242.707

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

I 
I

SC TANTAL RECYCLING PAPER SRL 
ți sediul în localitatea Deva, Str. M. Emi- 

nescu, nr. 6, jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Punct 
de colectare deșeuri reciclabile”, situat în 
satul Pricaz - incinta Uzinei Mecanice 
Orăștie, com. Turdaș, 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.

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTA 

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

! (text maxim 50 de cuvinte)

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

; Semnătura -

! Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
! răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
I 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.

■
I Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
! lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
I cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta- 
• Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu ' cu



Directorul DSJ Hunedoara, Sorina Cobori, a apreciat că 
Amelia Racea e cel mai bun sportiv hunedorean, însă lu
crurile nu par să stea chiar așa...

Clasamentul celor mai buni sportivi

Sport
Luni, 1 februarie 2010

Cupa Liceelor
iscă discuții în continuare

9

în numărul trecut publicam 
clasamentul celor mai buni 

zece sportivi hunedoreni, atât 
la discipline olimpice, cât și la 
cele neolimpice. La o privire 

mai atentă, constatăm că 
există destule semne de între
bare, ca să nu le numim erori 
de apreciere. De neînțeles este 
în primul rând metoda de cal
cul, care plasează sportivi cu 
rezultate inferioare înaintea 

altora cu un palmares evident 
mai bun în 2009.

Spre exemplu: locul șapte în clasa
mentul celor mai buni sportivi hune- 
doreni la sporturi olimpice este împărțit 
de doi juniori: Flavius Zmeu și loan 
Raul Donu. Primul este judoka, al 
doilea este luptător. Cum au ajuns 
amândoi pe același loc? Ambii sunt 
campioni naționali, însă celelalte rezul
tate indică un avantaj net pentru Ion 
Râul Donu. Acesta are un loc 5 la Cam
pionatul European, pe când colegul său- 
de la CSS Deva are tot locul 5, dar la 
un Campionat Balcanic. Or, cele două 
competiții nu se pot afla niciodată pe 
picior de egalitate, un Campionat Euro
pean fiind net superior unei întreceri 
balcanice. în plus, Ioan Raul Donu are 
și un „bronz” în Cupa României.

7. Flavius Zmeu
Judo
Junior CSS Deva
Antrenat de Dan Gârbovan

Sorina Cobori (stânga) a apelat la. - 
niște criterii contestabile în stabilirea 
ierarhiei sportivilor

Campion Național de Juniori
Loc 5 la Campionatul Balcanic de 

Judo

Cupa

7. Ioan Raul Donu
Lupte Libere
Junior CȘS Deva
Antrenat de loan Ailincăi
Loc 5 la Campionatul European 

de lupte Libere/ Serbia
Campion național la J2
Medalie de bronz la 

României
Intră aici în discuție și locul șase, 

ocupat de Luminița Sârbu. Sportiva le
gitimată la CSS Petroșani are palmares 
mai slab decât al lui Ioan Raul Donu, 
dar e cu o poziție mai sus în clasament.

- 6. Laura Gavriliuc
Lupte Libere
Junior CSS Petroșani
Antrenată de Gheorghe Răducu
Loc 5 la Campionatul European 

de lupte Libere/ Serbia
Campioană națională la J2
în discuție ar putea intra și locul 

opt, loc pe care se clasează 
atletul Cosmin Amzuleanu. 
Acesta are o medalie de bronz 
la un Campionat Balcanic și 
tot un bronz la Naționale. Dar 
o medalie, la orice întrecere, ar 
trebui să punctează mai bine 
decât un loc cinci la aceeași 
competiție...

8. Cosmin Amzuleanu 
Atletism
Junior CSS Hunedoara 
Antrenat de Bucur Florin 
Medalie de bronz la Cam

pionatul Balcanic de Atletism 
/Grecia

-Medalie de bronz la Campionatul 
Național Juniori I

Cea mai spinoasă problemă este 
însă cea a locului întâi. Amelia Racea 
sau Răzvan Marcu?

Directorul DSJ Hunedoara, Sorina 
Cobori, a apreciat că Amelia Racea e 
cel mai bun sportiv hunedorean, însă 
lucrurile nu par să stea chiar așa: un 
Festival Olimpic al Tineretului Euro
pean este asociat, potrivit normelor 
Agenției Naționale pentru Sport, cu un 
Campionat European de Cădeți. însă un 
Campionat Mondial de seniori reprez
intă cu totul altceva! în plus, o com
petiție de seniori are altă grilă de 
punctaj decât una de juniori. Este clar 
aici că nu „bate” ceva în clasamentul 
DSJ Hunedoara, dar faptul e consumat. 
Poate doar Agenția Națională pentru 
Sport să aibă ceva de spus despre ier
arhia sportivilor din Hunedoara și 
modul în care a fost aceasta întocmită...

La fel ca în marile orașe din țară, 
și la Deva va fi organizată în luna feb-

Programul competiției
15 februarie, ora 16: 
meci 1. Colegiul Tehnic Tran

silvania - Liceul Teoretic Traian
ora 17:
meci 2. Liceul Pedagogic 

„Sabin Drăgoi” - Colegiul Tehnic 
Energetic

16 februarie, ora 16:
meci 3. CSS „Cetate” Deva - 

Colegiul Național „Decebal”
ora 17:
meci 4. Liceul de Arte „Sigis- 

Fotbal:
Retezatul Hațeg - FC Hunedoara

ruarie o primă ediție a Cupei Liceelor 
la fotbal. Toate cele opt instituții de în
vățământ liceal din municipiul Deva s- 
au înscris la startul competiției, care va 
începe pe 15 februarie și se va termina 
după trei zile, cu finala mică și finala 
mare. Mai este timp pentru pentru cele 
opt echipe să se pregătească, să își de
finitiveze tactica, iar galeriile să își 
pregătească arsenalul pentru spectacol. 
Meciurile se vor desfășura câte două în 
fiecare zi, la Sala Sporturilor din Deva, 
de la orele 16, respectiv 17. Durata 
jocurilor este de 30 de minute, timp 
efectiv. Fiecare echipă este alcătuită din 
12 jucători, dintre care șase vor evolua 
pe teren. Dacă la finalul timpului regu
lamentar de joc scorul va fi egal se vor 
juca prelungiri, iar în caz că egalitatea 
persistă și după aceea se vor executa 
lovituri de departajare.

mund Toduță”- Grup Școlar „Grig-\ 
ore Moisil”

17 februarie, ora 16:
câștigătoare meci 1 - câștigă

toare meci 2 ■
ora 17:
câștigătoare meci 3 - câștigă

toare meci 4

Joi, 18 februarie - finalele 
ora 16: finala mică
ora 17: finala mare

Handbal:
Rapid București - Cetate Deva 28 - 31

Cetate Deva a tremurat pentru un 
succes în fața penultimei clasate din 
Liga Națională de handbal feminin. 
Rapid București are doar două puncte 
obținute în actualul sezon, dar a (fâs cu 
dinții în meciul cu formația hunedore- 
ană.

Cetate a intrat la pauză cu un 

avantaj de trei goluri, 17 - 14, avans 
care s-a menținut și la final pe tabela de 
marcaj.

Cetate a acumulat 12 puncte în 
clasament, însă încă este la o distanță 
destul de mare de un loc de cupe eu
ropene.

Cinci puncte separă echipa 

pregătită de Cosmin Hendrea de poziția 
a cincea a clasamentului, poziție ocu
pată de Dunărea Brăila.

Sâmbăta viitoare, în Sala Spor
turilor din Deva vine Rulmentul 
Brașov, formație aflată în cădere liberă, 
după ce nu demult se bătea la titlu în 
campionat.

3-2
Retezatul Hațeg a câștigat ami

calul cu FC Hunedoara, cu scorul de 3 
- 2. Echipa antrenată de Titi Alexoi a 
condus cu 2 - 0, dar hunedorenii au 
revenit și au egalat. Pe final de meci, 
hațeganii au marcat și golul trei, în mo
mentul în care atât Titi Alexoi, cât și 
Nelu Mitrică efectuaseră numeroase 
schimbări în prima garnitură. Partida s- 
a jucat pe terenul de la Sântămăria 
Orlea.
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