
Actualitate pag. 5A
\ f

Câștigătorul ia totul

Lupte grele pe șefia 
PNL Hunedoara
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Marijuana la cutie 
de detergent

Doi traficanți de droguri din muncipiul Hune
doara au fost arestați după ce au încercat să aducă 
în tară jumătate de kilogram de marijuana.
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Satul și biserica 
Sfintei Marii

Aflat Ia jumătatea distanței dintre Deva și Petroșani, 
pe DN 66, reședință a comunei cu aceiași nume, satui 
Sântămăria Orlea se mândrește cu una dintre cele mai 
frumoase și impozante biserici medievale românești.
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El R - Euro: 4.0805
l SD - Dolarul american: 2.9358 

GBP- l ira sterlină: 4.6541
XII - Gramul de aur: 102.0846

Sursa: BNR

Din cuprins
17 ani fără 
Michael Klein

Concerte în luna
februarie jr—

Fiscul verifică 
tranzacțiile imobiliare.

Cu ochii pe ei
Cu poreclele nu-i de glumit

Grijă mare atunci când vi se pune pata 
să dați cuiva o poreclă și fiți cu băgare de 
seamă când se întâmplă să vă căpătuit! 
cu un nume de împrumut. pag. 3

Tânără din Romos ucisă în Irlanda

A plecat să-și caute fericirea, 
dar și-a găsit sfârșitul

Știrea zilei
de Irina Năstase

Un deces
r.

a fost „acoperit” 
la Spitalul Județean 
din Deva

< ?; & r

Cadavrul unui bărbat a fost lăsat în salon 
aproape șase ore printre bolnavii îngroziți de 
prezența corpului neînsuflețit. Brancardierii au 

înțeles să-și facă datoria doar după ce câțiva bol
navi au anunțat presa și reprezentanții mss- 
media au început să se intereseze de caz. Brusc, 
accesul în spital a fost strict interzis oamenilor 
din presă, portarul având ordine clare să nu lase 
pe nimeni să treacă. Mai mult, acesta i-a scos 
afară din curtea spitalului pe reprezentanții 
mass-media veniți la fața locului.

Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt 
al spitalului, dr. Mircea Vețean Muntean, a negat 
existența unui decedat în secția de Neurologie: 
„Nu este adevărat. Nu există nici un decedat în 
secția de neurologie. M-am interesat și âm vorbit 
cu șefa de secție, care este și de gardă, și așa 
ceva nu este adevărat. Chiar și în cazul în care 
ar fi fost, decedatul trebuie ținut acolo două ore, 
conform legii, până să fie scos și trimis la morgă 
sau la medicina legistă, după caz”.

Surse de la fața locului care au dorit să 
își păstreze anonimatul au confirmat însă faptul 

că la ora 18 mortul încă se mai afla în salonul 
doi de la Neurologie. Mai mult, cadavrul nici 
măcar nu era acoperit.

Managerul al Spitalului Județean, Dan 
Florea, a fost informat despre acest caz. „Legea 
104 privind manipularea cadavrelor prevede ca 
după ce s-a constatat decesul decedatul să fie 
ținut minim două ore într-o cameră specială pen
tru'/» apărea semnele clare și vizibile ale morții. 
Cum spitalul nostru și în special secția de neuro
chirurgie funcționează într-un spațiu impropriu, 
noi nu avem o astfel de cameră. Eu îmi cer scuze 
pacienților care trebuie să îndure așa ceva. Ceea 
ce s-a întâmplat astăzi aici s-a întâmplat pentru 
că brancardierii care trebuiau să transporte de
cedatul la morgă au fost tot timpul ocupați în 
secția de urgență, la fel și doctorița de la neuro
logie. Colegul meu, dr. Vețean, nu a fost bine in
format despre caz”, ne-a precizat Dan Florea.



2 Agenda
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
~ ► DN 7 Simeria - Spini

► DN 7-DJ 687Cristur-Bune
ii doara

► DJ 7 Orăștie - H. Geoagiu
” ► DN 7 Mintia - Vețel

►DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Sâeămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Uricani
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j* romano-catolic 

întâmpinarea Domnului;
Sf. Cornel
Ț greco-catolic

întâmpinarea Domnului 
și Dumnezeului nostru lisus
_____________________ .

Orez
Malacca

Ingrediente:
2 ouă, 200 g came de pui, 1 

ceapă medie, 1 liguriță de ghimbir, 
1 cățel mare de usturoi, 4 fire de 
ceapă verde, 200 g creveți gătiți, 
250 g mazăre congelată, 3 linguri 
de sos de soia (light), 1 pahar de 
orez, 2 linguri de ulei, sare, piper.

Mod de preparare:
Se fierbe orezul cu 3 pahare de 

apa și puțină sare.
Se bat bine cele 2 ouă cu puțina 

sare si piper, intr-o tigaie se în
cinge o lingura de ulei și se pră
jesc ouăle, fără să le amestecați. Se 
rulează omleta si se taie fâșii de un 
centimetru.

Se taie cubulețe ceapa, se pi
sează usturoiul și ghimbirul și se 
pun în tigaia în care s-a încălzit o 
lingură de ulei. Se amestecă un 
minut avand grija sa nu se ardă.

Se adaugă partea verde de la 
ceapă, mazărea, sosul de soia, car
nea de pui tăiată felii de 1 cm și 
creveții tăiați după preferință sau 
întregi.

Se încălzesc bine și se adaugă 
orezul fiert. Se vor prăji 5 minute.

Se pune pe un platou și se de- 
ycorează cu fâșii de omletă.

LWe
Vă anunțăm că marți 02.02.2010 

în intervalul orar 05.00 -17.00 seva 
sista furnizarea apei potabile în muni
cipiul Hunedoara, pe străzile: Prunilor, 
Roma, Cuza Vodă, Nicolae Bălcescu 
(parțial), Tomis, Sarmisegetuza, Vână
torului, Stejarilor (parțial), Dâmbului, 
Dr. Stâncă, Rotarilor, Decebal (par
țial), Serei, Alecu Russo, Coșbuc, Da
cilor (parțial), Spătar Milescu, Ion 
Slavici, Dimitrie Cantemir, precum și 
zona sat Hășdat.

întreruperile sunt cauzate de înlo
cuirea unei porțiuni deteriorate din re
țeaua de distribuție de pe strada 
Rotarilor (în dreptul nr. 62 - 62A).

întâmpinarea Domnului Dumnezeu 
și Mântuitorului nostru lisus Hristos

în această zi Biserica 
sărbătorește un eveniment impor
tant din viața pământească a Dom
nului Nostru lisus Hristos '(Luca 
2:22-40). După patruzeci de zile de 
la nașterea Sa, Pruncul Sfânt a fost 
dus la Templul Ierusalimului, cen
trul vieții religioase a națiunii. După 
Legea lui Moise (Lev. 12:2-8), fe
meia care a născut un prunc de parte 
bărbătească nu avea voie să intre în 
Templul Domnului timp de pa
truzeci de zile. La împlinirea aces
tora, mama venea cu fiul la Templu 
și aducea jertfă Domnului un miel 
sau un porumbel pentru sacrificiul 
purificării. Preasfânta Fecioară, 
Maica Domnului, nu avea nevoie de 
purificare deoarece ea a născut fără 
stricăciune pe Izvorul Curăției și 
Sfințeniei. Cu toate acestea, ea s-a 
supus cu smerenie Legii timpului, 
în acea vreme, Părintele și dreptul 
Simeon (prăznuit pe 3 februarie) 
trăia în Ierusalim. Lui i s-a proorocit 
că nu va muri până nu va vedea pe 
Mesia cel promis. Prin har de sus, 
Sfântul Simeon s-a dus la Templu

chiar când Sfânta Fecioară Maria și 
Sfântul Iosif veneau cu Pruncul 
lisus să împlinească Legea. Simeon 
Iubitorul de Dumnezeu l-a luat pe 
prunc în brațe și mulțumind Dom
nului, a rostit cuvintele pe care le 
auzim repetate la fiecare slujbă a 
vecerniei: "Acum slobozește pe 
robul Tău, după cuvântul Tău, în 
pace, că ochii mei văzură mântuirea 
Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței 
tuturor popoarelor, lumină spre de
scoperirea neamurilor și slavă 
poporului Tău Israel". (Luca 2:29- 
32). Sfântul Simeon i-a spus Sfintei 
Fecioare: "Iată, Acesta este pus spre 
căderea și spre ridicarea multora din 
Israel și ca un semn care va stârni 
împotriviri. Și prin sufletul tău va 
trece sabie, ca să se descopere gân
durile din multe inimi". (Luca 2:34- 
35). La Templu se afla și proorocița 
Ana, o văduvă de 84 de ani, fiica lui 
Fanuel (3 februarie) "și nu se 
depărta de templu, slujind noaptea 
și ziua în post și în rugăciuni. Și 
venind ea în acel ceas, lăuda pe 
Dumnezeu și vorbea despre Prunc

tuturor celor ce așteptau mântuire în 
Ierusalim". (Luca 2:37-38). în 
icoana care reprezintă această 
sărbătoare proorocița Ana ține un 
pergament în mână pe care scrie: 
"Acest prunc a adus cerul și 
pământul". înainte de nașterea lui 
Hristos, bărbații și femeile drepte în 
credință trăiau cu speranța venirii 
lui Mesia cel promis. Drepții 
Simeon și Ana, ultimii credincioși 
din Legea Veche, au fost considerați 
vrednici de a-L întâmpina pe Mân
tuitorul în Templu.

HOROSCOP

Nu te lăsa antrenat în nicio 
formă de speculație sau joc. Contrar 
obiceiurilor tale, ești înclinat să-ți
asumi riscuri inutile. La locul de muncă începi
să acționezi atunci când nu ești de acord cu
ceva.

Ești nevoit să găsești soluții pen
tru niște probleme financiare legate de 
un capital, o moștenire, o succesiune. 
Din fericire privești obiectiv lucrurile.
La serviciu ești încurajat în viața profesională
și simți o ameliorare socială și materială.

Atmosfera astrală este frustrantă _■ , 
pe plan amoros. Aceasta aduce o 
ambianță tristă, umbrită de o separare, ' - ■ 
o îndepărtare a partenerilor sau pur și 
simplu neînțelegeri serioase. Există unele 
schimbări la locul de muncă, unele programate 
de ceva vreme, altele neprevăzute.

Dacă ai probleme cu banii, ai 
putea să ceri sprijinul unor persoane 
din anturaj. La serviciu gândește-te de 
două ori înainte să inițiezi un proiect. 
S-ar putea să fie pierdere de vreme.

Este un moment prielnic pentru L' 
a purta o discuție cu familia, pentru a 
rezolva definitiv tensiunile. La servi- 
ciu se poate să ți se ceară să iei unele 
decizii. Dacă ai tendințe contradictorii, amână 
momentul hotărâtor pentru o altă zi.

îți poți oferi niște cadouri, dacă 
nu depășești limitele. Nativii care au 
fost foarte prudenți cu banii au parte

2 februarie
de-a lungul timpului

1032: Conrad al II-lea al Sfântului Imperiu Romen 
devine rege de Burgundia

1536: Conchistadorul spaniol Pedro de Mendoza a 
înființat orașul Buenos Aires (Argentina)

1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba lulia, Papei 
Clement al VlI-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor

1848: Goana după aur în California: prima navă de 
emigranți chinezi debarcă pe țărmul Californian (San Fran
cisco) în căutarea norocului

1871: Orașul Roma devine capitala Italiei
1889: în fața Teatrului Național București sunt insta

late primele două lămpi electrice pentru iluminatul public
1943: Al Doilea Război Mondial: Victoria Armatei 

Sovietice în celebra Bătălie de la Stalingrad marchează un 
moment de cotitură în desfășurarea războiului

1990: Este reînființată Societatea Română de 
losofie

1998: Se lansează postul de televiziiwe - Acasă TV

S-au născut:

1711: Contele von Kaunitz, politician austriac, can
celar sub domnia împărătesei Maria Terezia

1816: Anastasie Fătu, medic și naturalist român, 
fondatorul Grădinii Botanice din Iași (d. 1886)

1901: Ion N. Băncilă, geolog român, membru al 
Academiei Române (d. 2001)

1925: Gheorghe Tofan, artist plastic român
1926: Iiie Penca, pastor adventist, luptător aticomu- 

nist
1958: George Grigore, orientalist și scriitor român
1977: Shakira, cântăreață columbiană

Comemorări:

1896: Nicolae Beldiceanu, poet român (n. 1844)
1948: Smaranda Brăescu, aviatoare și parașutistă 

româncă de renume mondial (n. 1897)
1964: Ion Marin Sadoveanu, prozator, poet, dra

maturg și eseist român (n. 1893)
2009: Marius Pepino, actor român

de o surpriză plăcută. Persoanele de 
sex opus îți apreciază spontaneitatea, 
naturalețea și simțul umorului.

Ești decis să ameliorezi situația ta 
financiară. Chiar dacă dificultățile ti -Al 
persistă, continui să te îndrepți către / 
țelul propus. Este o zi bună pentru a 
discuta cu cei din familie chestiunile stringente, 
îți stăpânești bine emoțiile.

Toate metodele de relaxare îți 
fac bine acum. Gândește-te la yoga 
sau la practicarea artelor marțiale, 
adaptate personalității tale. Acestea îți
vor permite să scapi de agresivitatea care zace
ascunsă în tine. Acasă poți rezolva problemele
dacă ești diplomat și în același timp autoritar.

Fii vigilent la locul de muncă. 
Atenție la conflictele cu superiorii, 
care ar putea avea consecințe se
rioase. Este bine să-ți înfrânezi im
pulsivitatea.

Bancurile zilei
© © ©
Cum începe o rețetă în 

cărțile de bucate scoțiene? 
Se împrumută...

© © ©

Un tânăr se prezintă la un 
mare patron, scoțianul John.

- Sunt maseur. Pentru 200 
de lire pe lună sunt gata să vă 
masez dansatoarele.

- Ok! Dacă aveți banii Ia 
dumneavoastră puteți începe.

© © ©
Pe o stradă din Scoția, 

se întâmplă un accident ru
tier. Un turist iese de pe ca
rosabil și dă cu mașina 
într-un pom. Omul se tâ
răște afară din mașină și ră
mâne întins în iarbă/Un 
scoțian trece prin apropiere.

Se duce la accidentat și îl 
întreabă: - Sunteți asigurat?

- Da, răspunde acesta cu 
greu.

- Aveți o asigurare și 
pentru persoanele aflate în 
mașină?

- Daaaa....
- Aveți ceva împotrivă 

dacă îmi răvășesc puțin hai
nele și mă întind lângă dum

neavoastră?
© © © ‘
Cel mai scurt banc ras

ist: "Albul mută și câștigă."
© © ©
Soțul: - îți promit că te 

fac cea mai fericită femeie 
din lume.

Soția: - Când pleci?
© © ©

Ar fi cazul să devii mai 
înțelegător, pentru că tensiunile 
persistă între tine și copii. Ești irascibil
și gata să faci o criză. La serviciu au 
loc schimbări, însă te adaptezi bine situației.

Verifică foarte bine calitatea pro
duselor pe care le mănânci. Există 
riscul unor infecții și erupții subcu
tanate. Bea multă apă pentru a elimina 
toxinele.

Stai bine cu sănătatea. Profită de 
această perioada pentru a face tot ce- 
ți dorești. Este bine să-ți canalizezi en
ergia în niște direcții precise..

sss-s
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Tânăra urma să vină în vizită la părinți peste 
aproximativ trei săptămâni, pe 18 februarie.

Tânără din Romos ucisă în Irlanda

A plecat să-și caute fericirea, 
dar și-a găsit sfârșitul

Loredana Pricajan a terminat 
liceul în urmă cu 17 ani, la Qrăștie.

Loredana Pricăjan, o tânără 
de 35 de ani din satul hunedo- 

rean Vaidei, a fost ucisă cu 
s' ge rece la Dublin. Suspec
tul principal în cazul crimei 

■ este fostul iubit al tinerei, Ma
rian Mihalache directorul ad
junct al APIA Hunedoara. în 
satul natal al Loredanei vestea 
a șocat micuța comunitate din 
Munții Orăștiei. Părinții tine
rei nu pot să înțeleagă cum un 
om care le-a călcat pragul și pe 
care l-au tratat ca pe un fiu a 
putut să le omoare singurul 

copil.

Un singur telefon a distrus viața 
liniștită a doi oameni simpli din Vaidei 
acum câteva zile. “Fiica 
di .eavoastră, Loredana, a murit”. Un 
om fără suflet i-a luat viața, o viață 
curmată prematur, la doar 35 de ani. 
Povestea Loredanei Pricăjan este o 
tragedie.

Amurgul s-a așternut peste satul 
Vaidei, peste familia lui Pasc și Mia 
Pricăjan. Nimic nu va mai aduce vreun 
strop de lumină în viața celor doi, 
rămași fără singurul copil.

Loredana Pricăjan plecase să 
muncească în Irlanda, ca asistentă 
medicală, acum șase ani. Niciodată nu 
s-a gândit că acolo își va găsi sfârșitul. 
Nici că acela pe care îl iubise și alături 
de care își petrecuse ultimii cincis
prezece ani din viață va fi cel suspectat 
& .moartea ei. Loredana a fost găsită cu 

gâtul tăiat într-un apartament 
din Dublin, iar lângă trupul ei 
polițiștii l-au găsit pe iubitul 
tinerei, Marian Mihalache. 
Polițiștii susțin că acesta s-a în
junghiat în încercarea de a se 
sinucide după ce și-a omorât 
iubita.

Au vorbit ultima 
oară cu Lore acum 
o săptămână

Printre lacrimi mama 
Loredanei își ușurează sufletul 
povestind despre singura rază 
de sperană a bătrâneții ei. “Ul
tima dată ne-a sunat marți. Se 
pregătea să meargă la serviciu.

Familia Pricăjan, ni: 344, sat Vaidei, comuna Romos. Casa 
în care a copilărit Loredana, acum un loc al durerii fără margini 
și-a făcut cuib.

•-' Marian Mihalache

Apoi, miercuri, nu a mai dat nici un 
semn și ni s-a părut cam ciudat, că nu 
era zi să nu ne sune. Da’ ne-am gândit 
că o fi bolnavă. Apoi, joi, am primit 
telefon de la poliție și ne-au spus că fata 
noastră a murit”, povestește cu durere 
în suflet Mia Pricăjan.

Tatăl este împietrit de durere și nu 

poate să scoată vreun cuvânt. Nu îi vine 
să creadă cum s-a putut întâmpla așa 
ceva cu fata lui. „Doar l-am cunoscut 
pe Marian. Un om cumsecade, care 
venea mereu la noi în casă, îi făceam 
mâncare și mă purtam cu el ca și cu fiul 
meu. Și el îmi omoară fata...”, adaugă 
mama Mia, cum îi spune toată lumea și 
cum îi spunea deseori prezumtivul 
ucigaș al fiicei sale.

Un contract bun 
și o relație care 
părea să meargă

Apoi, mama Mia ne povestește de
spre fata ei. Spune că era o fire calmă, 
liniștită, că nu i-au plăcut niciodată dis
cotecile. Prea mulți prieteni nu a avut.

în schimb, îi plăcea să citească.
După ce a terminat școala generală 

și liceul la Orăștie, Loredana a făcut la 
Hunedoara școala postliceală. înainte 
de a pleca în Irlanda a lucrat ca 
asistentă medicală la fostul Combinat 
de la Hunedoara. A prins însă un con8 
tract la Dublin și a decis că viața îi va 
fi mai bună acolo.

în decembrie 
Marian i-a dus 
Loredanei pachet 
de la părinți

Chiar și după ce a plecat din țară a 
continuat relația cu Marian Mihalache. 
Mai venea ea pe acasă, ori mergea el în 
Irlanda. „Marian a venit pe la noi în de
cembrie și mi-a spus să pregătesc un 
pachet pentru Lore, că merge la ea. I- 
am făcut pachet și i l-am dat. Apoi nu 
am mai auzit nimic de el. Știam că s-a

Eveniment 3

Mama Loredanei nu mai are lacrimi să își plângă fiicag
întors în țară, dar nu știam că a plecat 
iar săptămâna trecută”, spune mama 
Loredanei. Despre relația celor doi 
părinții fetei știau că era una bună. “Se 
împăcau foarte bine. Cine s-ar fi gândit 
la așa ceva? Fata vroia să mai stea 
vreun an - doi plecată și apoi să vină 
acasă. Avea apartament cumpărat în 
Hunedoara”, povestește Mia Pricăjan.

Tânăra urma să vină în vizită la 
părinți peste aproximativ trei 
săptămâni, pe 18 februarie. Soarta a 
hotărât însă ca ea să nu mai ajungă 
acasă în viață. De repatrierea trupului 
ei neînsuflețit se ocupă deocamdată pri
etenii din Irlanda. “Așteptăm telefon să 
vedem ce rezolvă prietenii ei de acolo, 
iar dacă nu pot ei rezolva, mergem noi”, 
spune mama Loredanei.

Sprijin de la
Ambasada în cazul
unei solicitări

La Ambasada României în Irlanda 
se cunoaște cazul, dar nu și detaliile,

Părinții povestesc că Loredanei îi plăcea foarte mult în 
Dublin. Era multă curățenie în oraș, iar seara nu îi era teamă 
că i se întâmplă ceva dacă circulă singură pe stradă, căci erau 
polițiști la tot pasul.

Marți, 2 februarie 2010

pentru că ancheta este încă în 
desfășurare. De asta se ocupă polițiștii 
din Dublin. “Intr-adevăr, un omor de
osebit de grav a avut loc în Dublin, joi 
dimineața. Ambele persoane, atât vic
tima, cât și suspectul de crimă sunt de 
cetățenie română, dar având în vedere 
că ancheta este încă în desfășurare nu 
putem să dezvăluim nici identitatea 
acestora, nici alte date personale”, 
spune Dan Tudor, șeful Secției Con
sulare. în ceea ce privește poziția Am
basadei vizavi de acest caz, 
reprezentantul Secției Consulare spune 
că instituția se va implica fără tăgadă, 
însă numai la solicitarea familiei. “Noi ' 
am făcut toate demersurile pentru 
înștiințarea familiei victimei. Rămâne 
la latitudinea familiei dacă vor sau nu 
să solicite asistență consulară. Dacă ne 
vor solicita acest lucru, noi îi vom ajuta, 
dar momentan nu avem vreo solicitare 
în acest sens. Această asistență are lim
ite foarte largi, însă nu include și as
pectele financiare”, adaugă Dan Tudor.

Elena Matieș lancău

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

<

Cu poreclele nu-i de glumit
Grijă mare atunci când vi se pune pata să dați cuiva 

o poreclă și fiți cu băgare de seamă când se întâmplă să vă 
căpătuiți cu un nume de împrumut. Câteodată porecla 
poate da bine, dar să fie de rău. La feciorul popii Rudeanu 
porecla i-a priit ca la Peneș Curcanu.

Amândoi au schimbat porecla în renume. Pe vremea 
când era tânăr și neliniștit, Ionuț feciorul popii s-a pricopsit 
cu un nume de alint luminos. I se spunea Girofar. Asta pen
tru că în acele vremuri trandafirii, Ionuț, fiind bucățică 
ruptă din osul domnesc de la Cinciș, își putea permite să

flendure girofarul de poliție pe mașina personală, fără să 
fie nevoit să încalțe cașcheta și pulanul.

Multă lume a râs pe seama escapadelor cu girofar și 
Girofar i-a rămas numele.

De la o vreme nimeni nu îi mai spune lui Ionuț - 
„Girofar”. Acum Ionuț a devenit singurul distribuitor au
torizat de girofaruri pentru România. Porecla lui a devenit 
renume. Așa i-a fost lui scris să se joace cu beculețele 
poliției înainte de a deprinde porecla și afacerea.

Cel ce ne-a dat această bârfă a ținut morțiș să Al dvs Gogu

publicăm un avertisment pentru nechibzuiții care pun pore
cle fără să se gândească la consecințe.

Avertismentul seamănă mai mult cu un blestem și 
sună așa: „Urască-1 porcii pe cel ce îndrăznește să o 
poreclească pe domnița celui mai cunoscut cioban din 
județ „traseistă”.

Fiindcă de o fi să își ia porecla în serios s-ar putea să 
ne ușureze de toate zonele de agrement din județ.
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Pentru 630 de agenți economici s-a declanșat procedura, 
creanța de recuperat cifrându-se în aceste cazuri 
la 723 milioane lei.

Rănit grav într-o 
depășire interzisă

Nicolae S., de 57 de ani, din 
comuna Berzovia, județul Caraș- 
Severin, a fost grav rănit în urma 
unui accident rutier. Victima se 
afla în autoturismul condus de 
(alt) Nicolae S., în vârstă de 26 de 
ani. A mai fost rănit ușor și Dorin 
C., de 42 de ani, din Orăștie, 
șoferul celui de al doilea autotur
ism implicat în coliziune. Acci
dentul s-a produs sâmbătă, în 
jurul orei 15, pe DN7, după ce 
tânărul șofer care venea din di
recția Deva- Orăștie a intrat în de
pășirea unei coloane de 
autovehicule, ignorând semnifi
cația indicatorului depășirea in
terzisă. Șoferul a trecut peste 
marcajul continuu ce desparte 
sensurile de circulație, intrând în 
coliziune cu autoturismul care 
venea din sens opus și era condus 
regulamentar de Dorin C. Vic
timele accidentului au fost trans
portate la Spitalul Județean Deva.

Cinci dintr-o lovitură

Marijuana Ia cutie de detergent
Doi traficanți de droguri din 
muncipiul Hunedoara au fost 
arestați după ce au încercat să 
aducă în țară jumătate de kilo
gram de marijuana. Polițiștii 
au găsit drogul ambalat într-o 

cutie de detergent. Marijuana 
capturată valorează pe piața 
neagră, aproximativ 5.500 de 

euro.

Arestarea celor doi traficanți,
Marius Kramer, de 30 de ani, și
Claudiu Văcariu, de 32 de ani, 

ambii din Hunedoara, a avut 
loc vineri seara, la ora 23, în 
Punctul de Trecere a Frontierei 
Nădlac.

Cei doi suspecți au fost 
așteptați la intrarea în țară de 
către ofițeri din cadrul Servici
ului de Combatere a Crimei 
Hunedoara. Polițiștii de fron
tieră au controlat amănunțit 
bagajele și autoturismul celor 
doi traficanți. în urma veri
ficărilor, polițiștii au descoperit 
jumătate de kilogram de mari
juana, ascunsă într-o cutie de 
detergent de mari dimensiuni.
Dacă traficanții ar fi reușit vândă 
drogul pe piața neagră a municipiu
lui Hunedoara ar fi obținut 5.500 de 
euro.

Mandat 
de arestare 
pentru 29 de zile

în urma audierilor, polițiștii au 
aflat că drogurile îi aparțineau lui

Marius Kramer, care le aducea din 
Spania, urmând ca distribuția lor în 
-Hunedoara să fie făcută de 
partenerul său Claudiu Văcariu. Tri
bunalul Hunedoara a emis pe nu
mele celor doi mandate de arestul 
pentru 29 de zile, la propunerea DI- 
ICOT, pentru săvârșirea infracțiu
nilor de trafic și introducere în țară 
a drogurilor de mare risc.

Maria Bulz

Trei tinere au fost grav rănite 
după ce Laurențiu A., de 24 de 
ani, din Hunedoara, s-a izbit cu 
mașina de un postament din beton 
care susținea un panou publicitar 
din zona parcului industrial. Acci
dentul a avut loc pe DJ 687 în lo
calitatea Peștiș, luni în jurul orei 
1:00. Autoturismul circula din di
recția Deva spre Hunedoara. 
Șoferul autoturismului nu a adap
tat viteza la condiițiile de drum 
acoperit cu zăpadă și a pierdut 
controlul volanului. în urma im
pactului cu postamentul de beton 
au fost rănite grav Sorina T., de 19 
ani, Alexandra C., de 21 de ani, și 
Elena G., de 22 de ani. Un alt 
pasager, Constantin L., de 19 ani, 
precum și șoferul mașinii au fost 
accidentați ușor.

Beat la volan

Dacă nu se ajunge la judecată

Suma achitată ca taxă de timbru se restituie
Cuantumul minim al creanței 

pentru a putea fi deschisă pro
cedura insolvenței la cererea 
creditorului s-a majorat la 

30.000 lei, Astfel, fiecare jude
cător sindic stabilește termenul 

de soluționare în oricare din 

Registrul Comerțului 
va percepe taxe mai mici

Sute de firme hunedorene 
în pericol de insolvență

zilele săptămânii, astfel încât 
cererea să fie soluționată în 

termenul de cinci zile.

Ca urmare a modificării legislative 
a fost deschisă condica pentru cauzele 
soluționate în cameră de consiliu în ma
teria insolvenței. „Prin același act nor
mativ s-a stabilit că în situația în care, 
până la prima zi de înfățișare, părțile

încheie tranzacția sau renunță la jude
cată, suma achitată ca taxă judiciară de 
timbru se restituie în întregime, iar în 
cazul în care tranzacția ori renunțarea 
la judecată intervin ulterior primei zile 
de înfățișare, se restituie până la jumă
tate din suma achitată ținând seama de 
actele procesuale deja îndeplinite”, a 
precizat judecătorul Mihaela Timișan, 
de la Biroul de Informare și Relații

Publice din cadrul Tribunalului Hune
doara. De asemenea, prin Legea 276/ 
2009 se stabilește comunicarea 
hotărârilor judecătorești irevocabile 
pronunțate în căile extraordinare 
atac și nu hotărârile devenite irevoca
bile ca urmare a neexerxitării acestor 
drepturi.

Maria B .

Alexandru J., de 28 de ani, a 
fost prins băut la volan duminică 
noaptea, în jurul orei 03:50, pe 
strada Avram Iancu din Brad. Pa
trula rutieră din cadrul Poliției 
Muncipiului Brad i-a testat pe 
șofer cu aparatul etilotest. în urma 
verificării s-a constatat că șoferul 
autoturismului avea o concen
trație de 0,51 mg/1 alcool pur în 
aerul expirat.

A furat un capac 
de canal

Tarifele practicate de serviciile 
de asistență prestate de oficiile Reg
istrului Comerțului de pe lângă Tri
bunale vor fi mai mici decât cele 
practicate în prezent. Ordinul Minis
terului Justiției și Libertăților 
Cetățenești (MJLC) privind apro
barea noilor tarife prestate de oficiile 
Registrului Comerțului a fost publi
cat în Monitorul Oficial din 28 ian
uarie anul curent.

Potrivit ordinului MJLC, tariful 
pentru redactarea actului constitutiv, 
la înregistrarea în Registrul Comerțu
lui, va fi de 162 lei, față de 180 lei cât 
este în prezent. Prețul pentru 

în urmă cu două zile,
Alexandru T., de 19 ani, a fost 
prins pe strada George Enescu din 
Deva de o patrulă de ordine și sig
uranță publică în timp ce fura un 
capac metalic folosit pentru 
acoperirea gurilor de canalizare. 
Polițiștii i-au întocmit lui Alexan
dru T. dosar de cercetare penală 
pentru comiterea infracțiunii de 
furt calificat.

Maria Bulz

redactarea actului modificator sau a 
actului adițional la acordul de consti
tuire a întreprinderilor familiale va fi 
cu 5,5 lei mai mic.

De asemenea, tarifele pentru în
drumarea prealabilă privind formal
itățile legale pentru constituire și 
înregistrare în registrul comerțului și 
tarifele percepute pentru 
tehnoredactare vor fi micșorate.

Pentru soluționarea cereriilor în 
regim de urgență se va menține tari
ful suplimentar de 30 la sută.

Irina Năstase

Până la sfârșitul anu
lui 2009, Direcția Generală 
a Finanțelor Publice Hune
doara (DGFP) a înaintat 
Tribunalului Hunedoara 
800 de dosare ale agenți lor 
economici pentru care s-a 
solicitat intrarea în insol
vență. Pentru 630 de agenți 
economici s-a declanșat 
procedura, creanța de recu
perat cifrându-se în aceste 
cazuri la 723 milioane lei. 
Alte 170 de dosare 
așteaptă să intre pe rol, 
acestea însumând la rândul 
lor creanțe de 111 milioane 
lei. Până la declanșarea 
procedurii firmele înreg
istrează însă majorări ale 
datoriilor.

Deschiderea procedurii de in
solvență se face la cerere de către 
administrator, de debitori, creditori 
sau orice altă persoană sau instituție 
prevăzută expres în lege. Motivele 
cele mai frecvente ale intrării în in

solvență sunt criza financiară, intro
ducerea impozitului forfetar, inca
pacitatea de plată, lipsa lichidităților 
datorită facturilor neîncasate de la 
alți agenți economici sau reaua 
credință a patronilor.

Cătălin Rișcuța
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|g Viitorul președinte al liberalilor hunedoreni va eonduce 
atât Consiliul Județean cât și principalele municinii: Deva 
și Hunedoara, precum și orașele Simeria, @ălan și Hațeg.

Câștigătorul ia totul

Lupte grele pe șefia PNL Hunedoara
Mircia Muntean, președintele 

liberalilor hunedoreni, și-a 
anunțat candidatura pentru 
șefia Consiliului Județean la 

viitoarele alegeri locale. Anun
țul vine cu câteva zile înainte 

de conferința județeană a Par
tidului Național Liberal Hune

doara, la care va fi ales noul 
președinte. „Mutarea” lideru
lui liberal pare a fi un avertis

ment către primarii care se 
lasă „cumpărați” de promisiu

nile actualului președinte al 
Consiliului Județean, Mircea 

Ioan Moloț.

Se joacă 
fără reguli

Liberalii își vor alege noile 
structuri de conducere pe data de 6 
februarie la Deva când sunt aștep- 
f a vot 622 de delegați.

Cei doi lideri ai liberalilor 
hunedoreni, Mircia Muntean și 
Mircea Moloț luptă din greu și fără 
menajamente pentru a obține supre
mația în partid. Președintele Consil
iului Județean încearcă șă atragă 
voturi cu ajutorul organizațiilor de 
partid conduse de cei 32 de primari 
liberali care depind de fondurile 
alocate de la județ. Mircia Muntean 
a acuzat, în cadrul unei conferințe 
de presă, că Moloț încearcă să 
obțină voturi punând presiune pe 
primari. „Nu vă ascund că există 
tensiuni, că există zvonuri deocam
dată că președintele Moloț face pre
siuni asupra primarilor pe care îi 
amenință și că aș fi căzut în capcană 
cu aceste alegeri pentru că acum se

votează bugetul. Bugetul Consiliu
lui Județean de anul acesta le de
pășește în promisiuni pe toate 
celelalte șase la un loc. Are atâta 
valoare și atâta consistență încât 
dacă un primar cere finanțare pentru 
trei drumuri i se vor aproba cinci, 
deși în urmă cu un an, primarului 
care a eerut bani pentru un drum nu 
i s-a dat nimic. Cam astea sunt 
tipurile de presiuni”, a declarat Mir
cia Muntean

Se trag sfori, 
se „umflă” 
panglici... declarat Mircia

„Moloț a făcut în 
jurul lui o structură para
militară. Șeful său de cab- 

țf] inet este un colonel in 
rezervă, la partid - Sturza 

- este un colonel în rezervă, la fondul de 
vânătoare — un alt colonel în rezervă, la 
agenția de turism — Pos
teucă - este general în rez
ervă și mai știu încă vreo 
trei dar nu le-aș mai da 
numele”.

>RE

Mircia Muntean crede că este 
liberalul cu cele mai mari șanse în 
lupta electorală pentru câștigarea 
Consiliului Județean. „Nu vom mai 
putea câștiga președinția Consiliu
lui Județean cu 
„Mama m-a făcut 
profesor, eu m-am 
făcut președinte de 
Consiliu Județean 
și mi-am umflat 
buzunarele de pan
glici tăiate la in
vestiții”. Cu astfel 
de slogan, aruncat 
la fiecare primar în 
parte, nu mai poți

Liberalii deveni își realeg delegații
Delegații desemnați de organizația Deva să par- 

! ticipe la Conferința Județeană a PNL au first revocați pe 
■ motiv că votul a fost măsluit și au fost ex

cluși liberali cu greutate din organizația
municipală. Liberalii deveni vor desemna azi, prin vot se
cret, pe cei 96 de delegați care vor participa la Conferința 
de sâmbătă.

mesaje genul:

câștiga 
Muntean.

Liderul liberalilor hunedoreni 
spune că a convenit împreună cu 
ceilalți colegi ca primarii să voteze 
pe față așa cum le cere Moloț iar 
delegații să nu fie supuși „la tot 
felul de presiuni și să fie lăsați și de 
primari și de președintele Consiliu-

lui Județean să judece și să voteze 
ce cred ei că e mai bine”. Chiar dacă 
Mircea Moloț nu și-a anunțat oficial 
candidatura, toate gesturile și dis
putele iscate între liberali susțin 
ideea că acesta își dorește cu disper
are șefia partidului.

Marcel Bot

Care-i miza
Miza alegerilor din PNL care vor avea 

loc în acest weekend este preluarea puterii 
în județ. Practic, viitorul președinte al lib
eralilor hunedoreni va conduce atât Con
siliul Județean cât și principalele 
municipii: Deva și Hunedoara precum și 
orașele Simeria, Călan și Hațeg.

în cazul în care Mircea Moloț va reuși 
să-l detroneze pe Mircia Muntean va avea 
controlul absolut asupra consilierilor 
județeni și a celor locali din orașele am
intite.

Conform legii aleșii locali pot fi 
schimbați oricând în timpul mandatului de 
către forurile de conducere ale partidelor. 
Practic, dacă un consilier nu votează așa

cum o cere “partidul” acestuia îi poate fi 
ridicată susținerea politică, iar în locul său 
va fi desemnat următorul candidat de pe 
lista depusă la alegerile locale din 2008. în 
aceste condiții este lesne de înțeles că 
aleșii vor fi simple marionete în mâna vi
itorului președinte PNL.

Experiența din ultimii șase ani arată 
că Mircea Moloț este un lider însetat de 
putere și de toate beneficiile ei.

Pe de altă parte Mircia Muntean, care 
a reușit de fapt să construiască în județul 
Hunedoara una dintre cele mai puternice 
organizații PNL din țară, s-a dovedit un 
conducător mai diplomat, împărțind put
erea tocmai cu cei care-i vor acuma capul.

Greva funcționarilor publici 
nu afectează Hunedoara

Veniturile obținute din tranzacțiile imobiliare
•> 5

sunt controlate de autoritățile fiscale
9

Astăzi, între orele 8:30 și 
10:30 un număr de 44.000 
de funcționari publici din 

țară, afiliați Federației Na- 
fonale a Sindicatelor din 

Administrație (FNSA), vor 
intra în grevă de avertis

ment.

După această primă acțiune 
sindicală calendarul protestelor 
mai cuprinde pichetarea minis
terelor Muncii și al Internelor, în 9 
februarie, și declanșarea grevei 
generale din 12 februarie. Sindical
iștii cer creșterea salariilor mici, 
păstrarea locurilor de muncă și re
cunoașterea dreptului autorităților 
locale de a acorda din venituri pro
prii suplimente salariate sau mate
riale. Activitatea cu publicul nu va 
fi afectată într-o serie de instituții 

din județ, deoarece funcționarii 
publici din aceste unități nu se ală
tură grevei. „Noi nu suntem în 
grevă deoarece nu suntem afiliați la 
FNSA ”, a declarat Marius Grad, 
liderul sindicatului funcționarilor 
publici din Consiliul Județean 
Hunedoara. Situația este similară 
la Primăria municipiului Deva, 
după cum ne-a comunicat Marcel 
Ghibu, liderul sindicatului din 
primărie.

Cătălin Rișcuța

Potrivit Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală (ANAF), 

la nivel național în perioadă 
2006 - 2008 un număr de

7.145 persoane fizice au efec
tuat un număr de 85.442 tran

zacții imobiliare în scop 
comercial cu terenuri construi- 

bile și construcții noi, reali
zând venituri de 14,88 miliarde 

lei.

Potrivit legii, persoanele fizice 
care au obținut din aceste operațiuni 
venituri mai mari de 35.000 de euro 
și au efectuat mai mult de cinci tran
zacții pe an, trebuiau să se înreg
istreze pentru a plăti TVA. începând 
cu luna septembrie 2009 și până la 
începutul lunii ianuarie a.c. ANAF 
a declanșat un număr de 1.537 con
troale inopinate dintre care a final
izat 1.054, verificând starea fiscală 

a acestor persoane. 
Nu fac obiectul 
controlului fiscal 
persoanele fizice 
care au achiziționat 
terenuri construibile 
și construcții noi în 
vederea utilizării în 
scop personal.

Direcția Gen
erală a Finanțelor 
Publice Hunedoara 
(DGFP) a efectuat 
astfel de controale 
și la nivelul județu
lui. „Au fost identificate zece per
soane fizice care au efectuat 
tranzacții imobiliare în scopuri 
comerciale. Dintre acestea la trei 
persoane s-a finalizat controlul, iar 
la alte șapte se efectuează în contin
uare controale inopinate. în cele trei 
cazuri finalizate s-a stabilit exis
tența unei sume suplimentare .

reprezentând TVA neplătit în val
oare de 148.624 lei și accesorii 
(dobânzi n. red.) de 49.980 lei. Pen
tru recuperarea sumelor s-au insti
tuit măsuri asigurătorii în valoare de 
196.604 lei”, a declarat Mihaela 
Mănăilă, purtător de cuvânt al 
DGFP Hunedoara.

Cătălin Rișcuța
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Imediat după ieșirea din Hațeg, pe 
o terasă înaltă a Sibișelului, în stânga 
drumului național se înalță semeață bis
erica reformată din Sântămăria Orlea.

Cătălin Rișcuța

de odinioară. Monumentul de la 
Sântămăria Orlea reprezintă un prototip 
al bisericilor din Țara Hațegului edifi
cat la vremea îmbinării romanicului 
târziu cu goticul timpuriu.

Satul și biserica Sfintei Marii
Aflat la jumătatea distanței 
dintre Deva și Petroșani, pe 

DN 66, reședință a comunei cu 
același nume, satul Sântămă
ria Orlea se mândrește cu una 
dintre cele mai frumoase și im
pozante biserici medievale ro

mânești. Localitatea este 
atestată documentar la 1315 

când apare menționat preotul 
loan „de villa Sancte Marie”, 
încă în cele mai vechi docu
mente, așezarea este numită 
„satul Sfintei Marii de sub 

locul de pază”, fiind pusă încă 
de la început în legătură cu ce

tatea regală de la Hațeg.

Lăcașul
Sfintei Fecioare

Construită ca biserică parohială 
catolică, pe la sfârșitul veacului al XIII- 
lea, monumentul reprezintă unul dintre 
exemplele clasice ale bisericilor de tip 
sală cu altar rectangular decroșat și 
tum-clopotniță pe latura vestică. In
trarea se face pe la baza turnului, printr- 
un frumos portal de sorginte romanică. 
O intrare de aceeași factură se află și pe 
latura sudică a monumentului. Nava- 
bisericii este de mari dimensiuni, 
tăvănită nu boltită, construită pentru a 
cuprinde o comunitate destul de 
numeroasă. Altarul este aproximativ 
pătrat, acoperit cu bolți ogivale în 
cruce. Tumul, dispus pe mai multe 
etaje, marcate prin ferestre are un 
acoperiș piramidal cu frontoane tri
unghiulare. Nu lipsește cunoscuta friză 
romanică formată din cărămizi dispuse 

in zig-zag, ornament care se regăsește 
și la bisericile de la Densuș și Strei.

Repere ale unei 
istorii zbuciumate

Satul a fost întemeiat de un grup 
de coloniști străini aduși pentru a servi 

reprezentantului regal din cetatea de la 
Hațeg aflată în imediata apropiere. Bis
erica - monument a funcționat încă de 
la început ca biserică parohială a 
comunității catolice stabilite aici. Cel 
mai târziu pe la începutul secolului al 
XV-lea așezarea a primit dreptul de a 
avea târg și vamă. în prima jumătate a 
veacului al XV-lea zona Hațegului a 
fost puternic afectată" de două incursi
uni turcești care au slăbit și comunitatea 
catolică de la Sântămăria Orlea. Ca ur
mare, localitatea cu biserica sa au fost 
donate la 1447 de către Iancu de Hune
doara, familiei nobiliare Cândea. Noii 
stăpâni ortodocși au făcut o serie de 
modificări, construind tribuna pe stâlpi 
de pe latura vestică a navei. Din acea 
vreme datează și fereastra cu traforuri 
gotice de la primul etaj al clopotniței. 
Odată cu trecerea familiei nobiliare la 
Reformă, în secolul al XVI-lea, biserica 
a fost folosită în comun de reformați și 
ortodocși până pe Ia începutul veacului 
al XVII-lea, când românii n-au mai fost 
acceptați. Monumentul a avut din nou 
de suferit în urma incursiunii turcești 
din 1788. Pe la 1810 un vicar greco- 
catolic revendică lăcașul de cult pe 
seama românilor, fără să-l capete. De 

atunci biserica a funcționat ca lăcaș de 
rugăciune a cultului calvin, deservind 
comunitatea reformată locală.

O pictură valoroasă

Istoria monumentului 
reflectată și de ansamblul de pictură 
murală din interior. Specialiștii au scos 
de sub straturile de văruială dovezi ale 
decorării bisericii cu pictură în mai 
multe rânduri. Primul strat constă în 
zece cruci de consacrare ce au dăinuit 
până la 1311 când au fost acoperite de 
zugrăveli executate într-o manieră care 
amintește de arta religioasă bizantină. 
Temele abordate sunt: Acatistul Maicii 
Domnului, Ciclul Hristologic, Judecata 
de Apoi și Descoperirea Sfintei Craci. 
Odată cu preluarea lăcașului de către 
familia nobiliară a' Cândeștilor, aceștia 
au adăugat noi elemefite ansamblului 
mural. Astfel, în a doua jumătate a sec
olului al XV-lea, un meșter adus prob
abil din Țara Românească a zugrăvit pe 
peretele răsăritean al altarului un Corte

giu al Apostolilor cu inscripții slavone. 
Alte trei scene care se presupune că 

• reprezintă donatoare din cadrai familiei 
nobiliare âu fost pictate la intrarea în 
navă, sub tribună. Astăzi,, deși pictura 
este vizibilă, ea ar avea nevoie de o 
intervenție de restaurare pentru a read
uce imaginile religioase la splendoarea



Radu Berceanu, l-a numit pe directorul general 
al Companiei Naționale de Investiții (CNI), 
Emil Sabo, la conducerea CFR SA. ■

Funcționarii publici, în grevă generală din 12 februarie
Aproximativ 45.000 de funcțio
nari publici din toată țara vor 
declanșa greva de avertisment 
de două ore, urmând să intre 
în grevă generală pe termen 

nelimitat pe 12 februarie, dacă 
Guvernul nu va răspunde soli
citărilor legate de creșterea sa

lariilor mici și de păstrarea 
locurilor de muncă.

Președintele executiv al Federației 
Naționale a Sindicatelor din Adminis
trație (FNSA), Romei Neagu, a de
clarat, luni, într-o conferință de presă, 
că 44.000 de membri din totalul de 
50.000 au semnat că sunt de acord cu 
declanșarea protestelor în administrație. 
Conflictul la nivel național a fost de
clanșat din cauza scăderii severe a 
drepturilor salariale, a anunțatelor 
disponibilizări, a încălcării repetate, 
prin acte emise de Guvern, a principi
ilor constituționale care privesc ne
gocierile colective și dreptul 
autorităților locale de a-și gestiona pro

priile resurse financiare, precum și din 
cauza lipsei de reacție a autorităților la 
solicitările FNSA, a arătat liderul de 
sindicat.

Romei Neagu a spus că, în aceste 
condiții, sindicaliștii afiliați la FNSA 
vor declanșa, marți, de la 8.30 la 10.30, 
greva de avertisment, pe 9 februarie vor 
picheta ministerele Muncii și al Inter
nelor, iar pe 12 februarie vor intra în 
grevă generală pe termen nelimitat, 
dacă nu vor ajunge la un acord cu au
toritățile.

FNSA solicită Guvernului măsuri 
urgente de creștere a salariilor mici, 
pentru a se reduce astfel diferențele 
salariale. Potrivit lui Romei Neagu, 
sindicaliștii sunt nemulțumiți de sus
pendarea tichetelor de masă, a 
tichetelor cadou sau de vacanță, precum 
și a altor sporuri sau prime pe care 
funcționarii publicit le primeau, 
ajungându-se astfel la o reducere con
sistentă a veniturilor salariale în admin
istrație.

Sindicaliștii cer, de asemenea, păs
trarea locurilor de muncă și respectarea 
dreptului autorităților locale de a stabili 
propriul necesar de personal în funcție 

de angajamentele electorale asumate.
"Sesizăm lipsa de profesionalism 

și superficialitatea de care s-a dat 
dovadă la redactarea proiectului de lege 
privind normativele de personal pentru 
unitățile administrativ-teritoriale în sen
sul că singurul criteriu la care se ra
portează în stabilirea numărului de 
salariați este cel al numărului de 
locuitori, fără a se ține cont de real
itățile sociale și economice ale zonei 
sau de calitatea serviciilor", a declarat 
Romei Neagu.

Liderul sindical a mai spus că o 
altă revendicare este recunoașterea 
dreptului autorităților locale de a acorda 
din venituri proprii suplimente salariale 
sau materiale ca o măsură de atragere 
și menținere a angajaților pe posturi re
munerate sau de motivare a celor cu 
rezultate în atragerea de fonduri eu
ropene.

O ultimă solicitare a FNSA este 
anularea Ordinului 32 42 din 2010 al 
ministrului Muncii și al ministrului de 
Finanțe care subordonează autoritățile 
locale unei structuri ale administrației 
centrale în contradicție cu prevederile 
legii administrației publice locale.

r

FNSA reprezintă funcționarii pub
lici din primăriile mari din țară, consilii 
județene sau locale^dm instituțiile sub
ordonate acestora.

La FNSA sunt afiliați salariați din 
Primăria Capitalei, din primăriile de 
sector din București, din primăriile și 

consiliile județene din Cluj, Constanța, 
Iași, Timișoara, Brașov, Târgu Mure" 
Baia Mare, Pitești, Sibiu, Oradea, Arad, 
Piatra Neamț, Botoșani, Bacău, Tulcea, 
Deva și din alte peste 200 de localități, 
municipii, orașe sau comune.

Frunzăverde propune 
ca sigla PDL să fie o inimă

Transnistria nu va împiedica delimitarea 
frontierei dintre Ucraina și R. Moldova

Vicepreședintele PDL 
Sorin Frunzăverde a de
clarat, luni, că a propus 

ca formațiunea să se 
numească Partidul Po
pular, să preia inclusiv 

sigla reprezentând o 
inimă, iar deciziile par
tidului să fie luate de 

Colegiul Director.

Frunzăverde a precizat, înainte de șed
ința Comisiei pentru Statut a PDL, că la 
Brașov a fost o discuție foarte serioasă privind 
reorganizarea partidului, menționând că apar 
două variante. El a spus că a propus ca PDL 
să se numească Partidul Popular și să preia in
clusiv simbolistica și sigla - inima (sigla 
grupului PPE din PE - n.r.), iar a doua prop
unere este ca PDL să rămână așa cum este, 
afiliat la Partidul Popular European și. să 
păstreze sigla deținută în acest moment 
(trandafirul - n.r.).

Frunzăverde a arătat că el a propus și o 
nouă organizare a partidului, ca principalul 
for de conducere să fie Colegiul Director, iar 
Biroul Permanent să fie un for mai simplu, 
format din președinte, secretar general, vi
cepreședinte. Potrivit lui Frunzăverde, decizi
ile în partid ar trebui să fie luate de Colegiul 
Director, care să se întrunească o dată pe lună.

El a spus că luni încep discuțiile în partid 
inclusiv referitoare la organizarea Congresu
lui și a arătat că alegerile trebuie să se des
fășoare de jos în sus.

Sigla Grupului PPE din Parlamentul Eu
ropean este o inimă albastră, având în interior 
un cerc format din stelele UE.

Potrivit actualului Statut al PDL, 
Colegiul Director Național (CDN) este or
ganul de conducere a activității partidului în 
perioada dintre ședințele CNC și este format 
din membrii BPN, președinții organizațiilor 
interne de nivel național, președinții organi
zațiilor județene, președintele organizației

municipiului București și președinții organi
zațiilor de sector.

Colegiul Director se întrunește lunar sau 
ori de câte ori este nevoie, la convocarea 
președintelui partidului.

CDN are următoarele atribuții: aprobă 
acțiunile politice curente ale partidului, pre
cum și modul de coordonare a programelor 
politice sectoriale, propuse de către BPN. 
aprobă inițierea și punerea în practică de către 
BPN a politicii de alianțe a partidului; prop
une Consiliului Național de Coordonare 
încheierea unor alianțe electorale politice 
și/sau electorale, inclusiv cu liste comune, 
precum și politica de coaliție parlamentară 
și/sau guvernamentală;

Colegiul mai are ca atribuții aprobarea 
principiilor de bază și a limitelor mandatelor 
de negociere politică pentru reprezentanții 
partidului, la propunerea BPN, precum și 
propunerea persoanei desemnate de BPN pen
tru formarea guvernului.

în plus, Colegiul analizează modul de 
transpunere în practică a politicii partidului în 
teritoriu și hotărăște direcțiile principale pe 
baza cărora își desfășoară activitatea organi
zațiile teritoriale, precum și activitatea orga
nizatorică în teritoriu, relațiile organizațiilor 
teritoriale cu BPN.

Comisia pentru modificarea Statutului 
PDL s-a întrunit, luni, pentru a discuta despre 
modificările care se vor aduce în organizarea 
partidului și despre Congresul PDL.

Transnistria nu va reprezenta 
un obstacol în procesul de demarcare 
a graniței dintre Republica Moldova 
și Ucraina, care a început săptămâna 
trecută, a declarat duminică ministrul 
□e Externe al republicii separatiste. 
Vladimir Iastrebceak. relatează Itar- 
Tass in pagma electronică.

"Transr-.stria nu va reprezenta 
un obstacoi ir. procesul de demar
care. ia solicitarea Ucrainei, dacă lu
crările sunt efectuate in afara 
îeri-nnuiu: Transnistriei’. a afirmat 
ci Oficiaiii transnistreni nu participă 
ța iucrariic pricind demarcarea fron
tierei Ucrainei.-dar urmăresc în
deaproape procesul, a adăugat el.

Ucraina și Republica Moldova

au început vineri delimitarea fron
tierei. a anunțat Ministerul ucrainean 
de Externe.

Ministrul ucrainean de Externe, 
Piotr Poroșenko, și omologul său 
moldovean, lurie Leancă, au am
plasat vineri dimineață prima bornă 
de demarcarea a sectorului

transnistrean, "Această ceremonie in
augurează faza finală a procesului de 
demarcare a graniței ucraineano- 
moldovene", au declarat miniștrii.

Serviciul vamal ucrainean a in
stalat anul trecut 3.900 de borne de 
graniță în zone nemarcate până în ■ 
prezent ale frontierei ucrainene cu 
Rusia, Belarus și Republica 
Moldova.

Ucraina și Republica Moldova 
au convenit să înceapă procesul de J 
demarcare a zonei transnistrene la în 
ceputul lui 2008. Granița are o 
lungime de 1.222 de kilometri, inclu
siv 267 de-a lungul Nistrului. Fron
tiera dintre Ucraina și Transnistria 
măsoară 452 de kilometri.

Taxa fast-food va crește prețul alimentelor 
cu 20 la sută

Introducerea taxe: fast-food ar 
putea duce la creșterea, in medie, cu 
peste 20% a prețului la alimente, dar 
și la disponibilizarea a peste 36.000 
de salariați. respectiv 20% din per
sonalul din industria alimentară, 
potrivit reprezentanților patronatelor. 
Președintele Romalimenta, Sorin 
Minea. a declarat, luni, în cadrul unei 
dezbateri publice privind introduc
erea taxei fast-food, că prețul ali
mentelor ar crește în medie cu peste 
20%, dar vor fi produse al căror preț 
va fi majorat și cu mai mult de 30%. 
ț La rândul său, președintele 
Federației din Industria Alimentară, 
Dragoș Frumosu, a adăugat că intro

ducerea taxei ar putea duce la la 
disponibilizarea a circa 20% din per
sonalul din industrie, adică peste 
36.000 de persoane.

Taxa pe fast-food va fi per
cepută începând cu luna martie 2010 
și impusă companiilor care produc, 
importă sau prepară produse tip fast- 
food, de patiserie-cofetărie, snack- 
suri, chipsuri, precum și băuturi 
răcoritoare, cuantumul contribuției 
urmând să fie stabilit prin negocieri 
cu firmele respective.

Taxa va fi plătită de toate per
soanele juridice care produc, importă 
sau prepară alimente nerecomandate 
cu conținut crescut de sare, grăsimi,

zahăr și cu aditivi alimentari, iar în 
această categorie vor fi incluse pro
dusele tip fast food, produse de pa
tiserie-cofetărie, snacksuri și 
chipsuri, precum și băuturile răcori
toare, cu excepția apei plate îm
buteliate sau apei minerale 
îmbuteliate și a sucurilor naturale 
proaspete din fructe și legume.

Lista completă a produselor al
imentare considerate nerecomandate 
din cauza conținutului crescut -de 
sare, grăsimi, zahăr, precum și cu 
aditivi alimentari va fi aprobată prin 
hotărâre de guvern, conform proiec
tului de lege care introduce taxa fast- 
food.

Berceanu l-a numit pe directorul CNI, Emil Sabo, 
la conducerea CFR SA

Ministrul Transporturilor și 
Infrastructurii, Radu Berceanu, 1- 
a numit luni pe directorul general 
al Companiei Naționale de In
vestiții (CNI), Emil Sabo, la con
ducerea CFR SA, au declarat 

\____________________________

surse din minister. Potrivit 
surselor citate, Viorel Scurtu, 
care a asigurat interimatul, a 
revenit pe poziția de director gen
eral adjunct al CFR SA.

Din ianuarie 2009 până în

prezent, Sabo a fost președintele 
Companiei Naționale de In
vestiții (CNI).

Născut în 1976, Sabo e ab
solvent de Drept al Universității 
Babeș Bolyai din Cluj-Napoca. 
___________ J



Chris Rea va sosi în România pentru un concert care va purta 
amprenta unei cariere de peste trei decenii, toate biletele 
pentru acest spectacol  fiind la acest moment epuizate.
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Beyonce, Taylor Swift și Kings of Leon
sunt marii câștigători la gala Grammy 2010
Starul R&B Beyonce a câștigat 
cinci premii Grammy, inclusiv 
pentru cea mai bună piesă a 

anului, surclasând-o pe tânăra 
senzație a muzicii country Tay

lor Swift, care a obținut trei 
astfel de prestigioase trofee, 
într-o ceremonie care a avut 

loc duminică seară, la Los An
geles.

Cântărețele americane Beyonce și 
Taylor Swift au primit cele mai multe 
nominalizări la cea de-a 52-a gală a 
premiilor Grammy, concurând la zece, 
respectiv opt categorii.

în topul premiilor, celor două dive 
li " au alăturat muzicienii din trupa de 
roci Kings of Leon , care au obținut trei 
Grammy. Cvartetul din Tennessee 
(SUA), care a devenit celebru mai întâi 
în afara Statelor Unite, a cunoscut în 
c' Vt succesul în țara natală odată cu 
lansarea piesei "Use Somebody". 

Duminică, Kings of Leon a devenit 
prima trupă rock din Nashville care a 
câștigat premiul Grammy pentru înreg- 
istrarea/single-ul anului.

Frații Caleb, Nathan și Jared Fol
iowill și vărul lor Matthew Followill au 
câștigat, de asemenea, premiile pentru 
cea mai bună interpretare rock și cea 
mai bună piesă rock - "Use Some
body".

Zac Brown Band a primit premiul 
Grammy pentru cel mai bun artist 
debutant, după cum se așteptau criticii 
și publicul. Originară din Atlanta, 
aceasta este prima trupă care câștigă la 
această categorie din 2005, fiind 
nominalizată alături de Keri Hilson, 
MGMT, Silversun Pickups și Ting 
Tings.

Trioul punk rock Green Day a 
câștigat premiul Grammy pentru cel 
mai bun album rock ^'^lst Century 
Breakdown".

Beyonce, în vârstă de 28 de ani, 
nominalizată la zece categorii, a 
câștigat premiul Grammy pentru cân
tecul anului, pentru "Single Ladies (Put 

a Ring On It)", surclasând hituri inter
pretate de Lady Gaga, Maxwell, Kings 
of Leon și Taylor Swift.

Ea a împărțit premiul cu compoz
itorii Thaddis Harrell, Terius Nash și 
Christopher Stewart. "Single Ladies" a 
mai câștigat premiile Grammy pentru 
cel mai bun cântec R&B, cea mai bună 
interpretare pop, iar Beyonce a mai fost 
recompensată pentru cel mai bun album 
R&B contemporan - "I Am ... Sasha 
Fierce" - și cea mai bună interpretare 
R&B tradițională - pentru coverul "At 
Last".

Beyonce a mai fost nominalizată 
la categoria "cea mai bună coloană 
sonoră", a filmului "Cadillac Records", 
dar a pierdut cursa în favoarea peliculei 
animate "Up".

Nominalizată la opt categorii, 
Swift, în vârstă de 20 de ani, a câștigat 
trei premii, pentru cel mai bun album 
country - "Fearless" -, cea mai bună in
terpretare country și cea mai bună piesă 
country - "White Horse".

După ce a ratat premiile categori
ilor "cel mai bun cântec al anului" și

"cea mai bună înregis
trare a anului", Swift a 
pierdut și trofeul cate
goriei "cea mai bună co
laborare pop", în fața 
duoului Jason Mraz și 
Colbie Caillat. Swift și 
Caillat fuseseră
nominalizați pentru piesa 
"Breathe".

Totodată, Swift s-a 
numărat printre artiștii 
care au cântat la gala 
Grammy, care a avut loc 
duminică seară, la Sta
ples Center din Los An
geles. Ea a cântat 
împreună cu Stevie 
Nicks de la Fleetwood Mac o versiune 
a piesei trupei "Rhiannon".

Controversata divă pop Lady 
Gaga a cântat și ea în timpul cere
moniei. împreună cu Elton John, 
piesele "Speechless" și "Your Song".

Cu o seară înainte, în timpul unei 
gale speciale organizate la Los Angeles, 
Michael Jackson a fost distins postum

cu premiul Grammy pentru întreaga ac
tivitate, alături de alți șase muzicieni - 
cântărețul canadian Leonard Cohen, 
muzicianul Bobby Darin (postum), chi
taristul David "Honeyboy" Edwards, 
trompetistul de muzică jazz Clark 
Terry, cântăreața de muzică country 
Loretta Lynn și pianistul și compozi
torul Andre Previn.

Chitaristul trupei Holograf a fost rănit
în timpul unei emisiuni

Chitaristul trupei Holograf, Romeo Dediu, a fost 
rănit duminică seara, în timpul unei emisiuni 
prezentată de liderul grupului Dan Bittman.

Romeo Dediu a fost rănit de un aruncător de 
cuțite. El fusese rugat de Bittman să participe la cas- 
cadorie, iar cel care a aruncat cu cuțite l-a nimerit în 
creștetul capului. Dediu a fost transportat la spital, 
unde i s-au acordat îngrijiri.

Romeo Dediu și ceilalți membri ai formației au 
venit pentru a-și prezenta noile creații muzicale, în 

drul emisiunii prezentată de Dan Bittman.

Caressa Cameron
este noua regină
a frumuseții din America

Caressa Cameron, o studentă la Jurnalism TV, în vârstă de 22 de 
ani, este noua frumusețe a Americii.

Tânăra a fermecat asistență când a urcat pe scena de la Las Vegas 
într-o rochie galbenă strânsă pe corp, dar și când a dansat și a răspuns la 
întrebările juriului. *

Prințesa Diana regreta că s-a căsătorit 
într-o familie de origine germanică

Prințesa Diana regreta că s-a căsătorit 
într-o familie de origine germanică, po
trivit avocatului său de divorț, Anthony 

Julius, care a publicat recent cartea "Tri
als of Diaspora ", o istorie a antisemitis

mului în Anglia, informează 
TimesOnline.

Cartea despre antisemitism semnată de 
Anțhony Julius, avocatul de divorț al 
5 .rfițesei Diana, face câteva dezvăluiri de
spre ce credea aceasta despre evrei. Potrivit 
lui Julius, prințesa "era interesată de evrei 
dar nu știa nimic despre aceștia, cu excepția 
faptului că bărbații evrei, spre deosebire de 
cei din clasa ei, tratau femeile cu mai multă 
decență".

"Spunea că evreii erau ostili exact 
acelor lucruri pe care ea la rândul ei le resp
ingea", a spus avocatul în 
cartea sa, "Trials of Dias
pora". "Prințesa Diana mi-a 
mărturisit că nu ar fi trebuit 
să se căsătorească niciodată 
într-o familie de origine 
germanică”, a adăugat Julius, 
explicând afirmația prințesei 
ca fiind o dovadă de empatie 
arătată de aceasta față de 
originea lui iudaică.

Anthony Julius a

reprezentat-o pentru prima dată în instanță 
pe Prințesa Diana când aceasta a dat în 
judecată un fotograf care i-a făcut poze când 
exersa în sala de fifness. Cazul a fost 
soluționat la începutul lui 1995, dar în 
același an, ea l-a căutat după ce a primit 
scrisorile Reginei și ale Prințului Charles în 
care i se cerea să divorțeze.

Deși avocatul nu era specializat în 
divorțuri, a acceptat să o reprezinte pe 
Prințesa Diana. "Diana trăia într-un vacuum. 
Era educată superficial, în stilul acceptat al 
clasei și genului ei. Era o persoană foarte 
receptivă la experiențe noi. Avea o nevoie 
foarte accentuată de a-i mulțumi pe alții, de 
a-și face interlocutorii fericiți, dar adesea 
fără a înțelege cu adevărat ce spunea per
soana din fața ei", a spus el. Potrivit avocat
ului, portretul psihologic al

Prințesei Diana era completat de intuiție, dar 
fără talentul de a descifra corect 
personalitățile oamenilor. "Era interesată de 
tot ce era în afara lumii sale și avea tendința 
să valorizeze un lucru care nu aparținea 
lumii ei. Nici ea nu făcea parte în totalitate 
din lumea de care aparținea, după cum nu 
aparținea nici altei lumi", se mai spune în 
cartea "Trials of Diaspora".

Despre experiența sa în relația cu 
Diana, Anthony Julius a spus : "Am fost 
expus la o formă subtilă de antisemitism, un 
tip de comportament pe care nu l-am exper
imentat niciodată înainte în viață". După o 
nuntă ca în basme, în 1981, Charles și Diana 
au divorțat în 1996. Prințesa a murit în 1997, 
în urma unui tragic accident de mașină, care 
a avut loc la Paris. <

Concerte 
în luna februarie

"Diana trăia într-un 
vacuum. Era educată super
ficial, în stilul acceptat al 

" clasei și genului ei. Era o 
persoană foarte receptivă la

experiențe noi. Avea o nevoie foarte 
accentuată de a-i mulțumi pe 
alții, de a-și face interlocutorii 
fericiți, dar adesea fără a 
înțelege cu adevărat ce 
spunea persoana din fața ei."

Luna februarie este marcată 
la București nu doar de concertele 
de Sfântul Valentin și Dragobete, 
pe care trupe precum Direcția 5 și 
Holograf le vor susține la Sala 
Palatului, ci și de show-uri ale 
unor nume importante pe plan 
internațional.

Promovând ultimul său 
album, o veritabilă colecție "great
est hits", Chris Rea va sosi în 
România pentru un concert care va 
purta amprenta unei cariere de 
peste trei decenii, toate biletele 
pentru acest spectacol fiind la 
acest moment epuizate. Show-ul 
de la București este inclus în noul 
turneu al artistului și va avea loc 
pe 6 februarie, la Sala Palatului 
din Capitală.

Un concert care nu trebuie 
ratat în calendarul lunii este cel 
care va fi susținut, pe 11 februarie,

X._______________________

la Sala Polivalentă din Capitală, de 
trupa franceză AIR, un duo format 
din Nicolas Godin și Jean-Benoît 
Dunckel. Numele trupei reprezintă 
un acronim pentru "Amour, Imag
ination, Reve" (dragoste, 
imaginație, vis). Formația s-a 
plasat încă din '98 pe. o orbită 
sonoră originală, muzica lor fiind 
influențată de artiști precum Jean 
Michel Jarre, Vangelis, Pink Floyd 
și Serge Gainsbourg. La sfârșitul 
anului trecut, formația a împlinit 
zece ani de la debut, cu un pal
mares de invidiat: peste 6 milioane 
de albume vândute, peste 500 de 
concerte în întreaga lume și 
prezențe continue în primele 
locuri din topurile internaționale. 
La București, AIR va prezenta cel 
mai recent material discografic, 
"Love 2", lansat la începutul lunii 
octombrie.
_______________________y
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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, TAf 
TASATĂ, TENOR, TOR, TRAC.

Petru Ardelean - ARAD
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Case/ Garr>m»i«ifcA Apartamente

Atenție apicultori! Vând faguri artificiali din ceară de albine de calitate 
superioară, presați pe valțuri RITCHE, cu celule mărite, 820/dm 'A, la preț 
de 30 de lei/ kg, iar dacă sc depășește 10 kg, restul este de 25 lei/ kg. Tel. 
0254.212.425.
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GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

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

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

12 luni -108 lei
Bonus:

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

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

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

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

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.

Locuri muncă

S.C. angajează ospătăriță. Relații la tel. 0734.826.730.

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.

- 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.

'Tel. 0743.011.772.

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

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

Ai nevoie
------- i Abonamentele se pot face:

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

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

- la telefon: 0354/882.100 sau 0354/882.101

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

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

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

de Glasul
Hunedoarei

IMAGINE!

inez, in tsraa, spațiu comercial ultracentral, 40 mp, toate utilitățile.

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

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L.'
Deva, Calea Zarzndnlni 1.Ș0 (DN‘7)
(Ieșirea spre Simeria, lingi Volvnj

: SPĂLĂTORIE AUTO

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 

vânzători volanți 
Informații la telefon: 

0766.242.707
Facem coniraae 
pentru Hnnc co 
REDUCERE 

DE 20%

m^rfrmații 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 (80 mp). Doresc asociere sau colabo
rare pentru orice profil. Zona Brad. Tel. 0723.896.368.

ANUNȚ PUBLIC

SC ECO GREEN POWER SR±. cu 
sediul în localitatea Deva, Str. Plevnei, 
nr. 15, jud. Hunedoara, anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației 
de mediu pentru obiectivul “Stație 
distribuție carburanți GPL auto”, situat 
în localitatea Hunedoara, B-dul Traian, 
nr. 19 A, 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

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
-program de lucra 8 ore

• SOLUȚII ,Silflriu6MR0Nnct 
SPECIFICE .„rtedemună

• CALITATE
Prestăm serviți curățenie
‘ persoane fizice
* perseme Juritice

Clicnții fideli primesc 
pc bază dc bon, 
IA7SPÂIÂRI 

UNA GRATIS

ANGAJĂM PERSONAL

Zilnic
Drtminiat

Telefon: 0761 - 973.940

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ 

ABONAMENTE

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

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

*
(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și ia cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), Ia chioș
cul de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fî publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fî publicate în ziarul de luni.

Tarife mica publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: S lei, Preț anunț cufundai: $lei.
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17 ani fără Michael Klein Trei săptămâni până la retur,
Michael Klein nu a fost 

uitat de hunedoreni. Căpi
tanul Corvinului din anii 
’80 va fi comemorat astăzi 

de către suporterii culorilor 
alb-albastre și autoritățile 

locale.

Anul trecut, comemorarea lui 
Michael Klein a reprezentat un fru
mos gest de atașament al suporter
ilor hunedoreni față de fotbalistul 
de legendă al Corvinului. Cu 
banere imense, suporterii hune
doreni au mărșăluit prin centrul 
municipiului,' aceasta și în încer
carea de a sensibiliza factorii de de
cizie cu privire la situația fotbalului 
hunedorean. între timp a apărut un 
nou club de fotbal, FC Hunedoara. 
Suporterii au rămas fideli culorilor 
alb-albastre și în special lui Mișa, pe 
care nu l-au uitat. La 11.30 e întâl
nirea suporterilor în fața unui super
market din oraș, iar un sfert de oră

Carte de vizită
Michael Klein s-a născut în co

muna Amnaș, județul Sibiu, iar vreme de 
19 ani a apărat culorile Corvinului 
Hunedoara. Juca pe banda stângă, pe 
care o „ ara ” din primul și până la ul
timul fluier al arbitrului. Era un lider în 
vestiar și pe teren, mereu își mobiliza co
echipierii și era model de fotbalist profe

mai târziu va avea loc plecarea lor 
spre bustul de la intrarea în stadionul 
care îi poartă numele, unde vor fi de
puse coroane de flori.

sionist. A debutat la echipa mare încă de 
pe vremea junioratului, iar la 19 ani 
purta pe braț banderola de căpitan al 
echipei.

Mișa Klein a fost unul dintre cei 
mai buni jucători români din toate tim
purile. Mărturie stau cele 90 de jocuri în 
tricoul echipei naționale, participările la 
Euro 1994 și Copa del Mondo 1990. La 
Corvinul a jucat 283 de meciuri, după 
care a plecat la Dinamo, unde îl așteptau 
deja Rednic, Andone, Mateuț și Mircea 
Lucescu, cu care a făcut echipă și în pe
rioada de glorie a Corvinului. A jucat doi 
ani în „ Ștefan cel Mare ", după care cari
era sâ a continuat în Bundesliga, la 
Bayer Uerdingen. Avea în plan să se reîn
toarcă la Corvinul după ce termina con
tractul în Germania, iar la Hunedoara 
dorea să pună umărul la ridicarea unei 
noi generații de mare valoare.

Nu a mai apucat, pentru că nu a 
mai avut timp. La numai 33 de ani, un in
farct a curmat necruțător o carieră de ex
cepție. Bayer Uerdingen a fost ultima 
echipă pentru care a jucat. Medicii spun 
că a dus pe picioare o răceală, pe care a 
ignorat-o, dar care i-a grăbit sfârșitul. 
Stadionul pe care a evoluat de atâtea sute 
de ori îi poartă azi numele, poate prea 
puțin pentru o carieră atât de mare.

la Jiul bate vântul
Pe 27 februarie ar trebui să în

ceapă campionatul și pentru 
Jiul Petroșani

Numai că la gruparea fanion a 
Văii Jiului bate în continuare 

vântul. Jucătorii - care au mai 
rămas - nu au început pregăti
rile, clubul nu are bani și e im
plicat în câteva litigii, există o 
grămadă de datorii la foștii ju

cători și așa mai departe.

Simeria s-a întors din cantonament
După nouă zile de alergări prin ză

padă la temperaturi foarte scăzute, lotul 
lui CFR Marmosim Simeria a încheiat 
cantonamentul de la Tărlungeni.

Antrenorul Mirel Biriș s-a declarat 
mulțumit de modul cum s-au pregătit 
fotbaliștii, mai ales că nimeni nu s-a ac
cidentat și nici nu s-a îmbolnăvit, deși 
la antrenamentele de dimineață ale 
echipei erau frecvent peste minus 15 
grade. Cu toate că erau programate trei 
amicale, două cu Oii Terminal Con
stanța și unul cu Unirea Tărlungeni, 
simerienii nu au jucat decât unul, cu 
gazdele de la Tărlungeni, meci pierdut 
cu 1 - 0. Cei de la Oii Terminal Con
stanța au invocat starea terenului și ac

Minerul Lupeni 
și-a plătit datoriile

Jucătorii de la Minerul 
Lupeni vor putea efectua mier
curi vizita medicală la Spitalul 
din localitate, după ce conduc
erea clubului a achitat datori
ile pe care le avea. Echipa 
pregătită de Petre Gigiu a ieșit 
sâmbăta trecută din cantona
ment. perioadă în care au 
susținut o serie de jocuri de 
pregătire încheiate cu un bilanț 
pozitiv pentru lupeneni. Sin
gura nemulțumire a multora 
dintre jucători a fost cu privire

„Jiul trece prin cea mai critică 
perioadă a existenței sale și ar fi 
bine ca Primăria să se implice 
măcar până la vară. Eu unul sunt 
optimist și cred că lucrurile vor 
reveni la normal. Din păcate, am 
pierdut o echipă întreagă și va fi mai 
greu. Cred că dacă vom reuși să ne 
salvăm de la retrogradare, în cazul 
în care vom începe campionatul, ar 
fi chiar un lucru nemaipomenit. Ar 
fi o pată neagră ca Jiul să nu mai

cidentările din lot și au contramandat 
ambele întâlniri amicale care trebuiau 
să aibă loc.

CFR Marmosim va disputa până 
la începerea returului alte amicale cu 
FC Hunedoara, Voința Sibiu și Jiul 
Petroșani. Amicalul cu liderul Ligii a 
IV-a a fost amânat cu o săptămână, la 
cererea președintelui Consiliului Direc
tor al FC Hunedoara, Gelu Simoc. Deși 
au avut în pregătire și au negociat cu 
fotbaliști experimentați, simerienii nu 
au bifat niciunul dintre aceste transfer
uri, astfel că antrenorul Mirel Biriș se 
va baza pe același lot ca și în tur, când 
CFR Marmosim s-a descurcat de min
une, înregistrând o singură înfrângere. 

Nici o retragere 
din Liga a patra

la metoda de antrenament. 
Jucătorii au alergat la ora șapte 
dimineața, pe panta de la 
Straja, la temperaturi de minus 
20 de grade. „Este inuman să 
alergi la atâtea grade cu minus, 
având în vedere că nu avem 
vizita medicală”, au spus unii 
dintre jucători. La ora actuală, 
în lotul Minerului Lupeni sunt 
20 de fotbaliști, dintre care 
Petre Gigiu se vede nevoit să 
încropească un prim 11.

Potrivit Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, 
nici o echipă din Ligă a IV-a nu și-a anunțat pânp fn 
prezent retragerea sau intenția de a se retrage din c, 
petiție. „Probleme există peste tot, dar în mod oficial nici 
una dintre combatante nu și-a anunțat forfaitul. Cu viza 
anuală sunt întârzieri, doar nouă echipe au venit, dar mai 
au timp. Viza se poate pune și cu două zile înainte de relu
area campionatului”, au declarat oficialii AJF Hune
doara.

Pagină realizata de

hd Bogdan Barbu

participe în returul de campionat; 
Deocamdată nu ne-a anunțat nimeni 
nimic de reunire și ar fi bine să o 
facă cineva, pentru că nu știm în
cotro să o apucăm. Noi ne mai 
pregătim singuri cum putem, dar 
asta nu se compară cu o pregătire 
centralizată”, a declarat antrenorul 
secund, Damian Militaru, pentru 
liga2.ro.

La ora actuală nici măcar se
cundul Jiului nu mai este sigur de 
locul său de muncă.

IMirel Biriș s-a declarat 
mulțumit de modul cum s-au 
pregătit fotbaliștii
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