
fi* Acvacalor Brad se apropie 
eu pași repezi de dezastru

Consilierul local Florin Oprișa este de părere 
că primarul Florin Cazacu împreună eu consilierii 
PSD, care formează de fapt mașina de vot din CL 
Brad vor să falimenteze Acvacalor cu nună știință.
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Mama primarului Devei victimă a nepăsării edililor

Oase rupte și accidente din cauza ghețușului
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Din cuprins

Traseul migrației

Poliția Rutieră luptă 
împotriva „pirațiloi”

S-au anunțat 
nominalizările la 
Zmeura de Aur

g Cu ochii pe ei
Operație pe CORB 
deschis la Spitalul 
Județean
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Știrea zilei
de Cătălin Rișcuța

Semn rău: ursul 
și-a văzut umbra

ascunde din nou în adăpost. Este semn 
că iama va mai dura încă 40 de zile. 
Dacă însă afară este ceață sau cerul este 
acoperit de nori atunci ursul nu se mai

Ziua de 2 februarie este numită și 
Ziua Ursului, Martinii de iarnă sau Stre- 
tenia. O străveche tradiție populară 
spune că în această zi ursul iese din bâr
log și dacă își vede umbra pe zăpadă se

ascunde, semn că primăvara nu mai în
târzie prea mult. Predicțiile meteorolo
gice legate de această zi nu se opresc 
aici. In trecut oamenii făceau și alte pre
vederi ^meteorologice pe baza observa
țiilor din Ziua Ursului. Astfel, dacă în 2 
februarie vremea era moale se spunea că 
vara va fi călduroasă, iar dacă era frigu
roasă se credea că vara ce urmează o să 
fie răcoroasă. Cum ieri soarele a strălu
cit pentru o bucată de vreme pe cer, 
putem presupune că umbra ursului s-a 
conturat bine pe zăpadă, acesta s-a zgri
bulit și a intrat în bârlog, prevestind că 
vom mai avea parte de iarnă încă șase 
săptămâni, iar în vară ne vom topi de 
cald.
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►DN 7 Deva - Sântuhaim
► DN 7 Orăștie - Spini

~ ► DN 7 Căstău - Orăștioara
2 ► DJ 7 Izv. Rece - H. Geoagiu

► DN 7 Mintia - Vețel 
~ ►DN 7 Vețel - Leșnic

►DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada 
►DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► Petroșani
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ț romano-catolic
Sf. Blasiu, episcop martir; 
Sf. Oscar, episcop

"l* greco-catolic
Sf. și dreptul Simeon, 

primitorul de Dumnezeu și pro-

ReteteMrilei

Fasole verde 
cu friptură 
de pui

Ingrediente:

Fasole
1 kg fasole verde
1 ceapă mare
200 g bulion sau 2 roșii mari 
un cub de supă
1/2 legătura mărar și pătrunjel
6 linguri de ulei
Friptura
1/2 de pui
2 căței usturoi
4 linguri de vin
condimente pentru pui

Mod de preparare:

Se spală fasolea și se curăță de ațe. 
Se taie ceapa cubulete mici și se că
lește cu 2 linguri de ulei și apa la foc 
mic. Când ceapa e aproape transpa
rentă se adaugă bulionul și se mai lasă 
să fiarbă 5 minute. Intr-o cratiță se 
amestecă fasolea cu ceapa, cubul de 
supa, sare, piper, verdețuri, se acoperă 
cu apa și se dă la cuptor la foc mediu o 
oră.

Se taie jumatatea de pui in 4 bu
căți. Se taie usturoiul felii, se crestează 
puiul din loc in loc si se bagă usturoiul 
in buzunarele formate. Se freacă cu 
sare, piper, condimente. Se pune într- 
o tavă acoperit pe jumătate cu apa, vin 
si restul de ulei. Se pune în cuptor și se 
lașa tot o oră. Se întoarce după 45 de 
minute.

Deva
Se sistează furnizarea apei 

reci între orele: 08-15 pe Str. M. 
Klein, PT 43, Eminescu, Al. Ar
matei, Carpați, Bulevardul 
Dacia, Liliacului, împăratul 
Traian până la Strada Spitalu
lui, Cloșca, E. Văcărescu, 
Crișan, Călugăreni, A. 
Mureșan.

Ziua Noaptea
- 1/1, - 7/ - 2

- 2/- 1, -11/ - 5

- 1/1, - 7/ - 3

-fȘfântul Zilei-------
Pomenirea Sfântului și Dreptului 
Simeon, Primitorul de Dumnezeu

Simeon, bătrânul, după mărturia 
Sfintei Evanghelii, era un om drept și 
credincios, așteptând mângâierea lui 
Israil, iar Duhul Sfânt era peste dânsul. 
Aceluia i s-a făcut știre de la Dum
nezeu despre venirea ce degrabă era să 
fie în lume, a adevăratului Mesia. Și i 
s-a făcut știre, precum povestesc is
toricii cei vechi, astfel: Când, după 
porunca lui Ptolomeu, regele Egiptu
lui, se tălmăcea Legea lui Moise și 
toate proorociile din limba evreiască 
în cea elinească,.pentru care lucru erau 
aleși oameni înțelepți din Israil, 
șaptezeci la număr. între aceștia era și 
Sfântul Simeon, ca un înțelept și is
cusit întru dumnezeiască Scriptură. 
Atunci el, tălmăcind, scria cuvintele 
lui lsaiia proorocul și, ajungând la cu
vintele: Iată fecioara în pântece va 
zămisli și va naște fiu, s-a îndoit, 
zicând că nu este cu putință ca o fe
cioară, neștiind de bărbat, să poată 
naște și, luând cuțitul, a voit să radă 
cuvintele acelea. Dar îngerul Domnu
lui i s-a arătat și i-a ținut mâna, zicând: 
"Nu fi necredincios față dc cele scrise, 
și a căror împlinire singur o vei vedea. 
Pentru că nu vei gusta moartea până ce 
nu vei vedea pe Cel ce se va naște din

Curata Fecioară, Hristos Dom
nul". Deci el, crezând cuvintele 
îngerești și proorocești, aștepta 
cu dor venirea lui Hristos în 
lume. Și era drept cu viața și fără 
prihană, ferindu-se de tot răul, 
șezând lângă biserică și rugându- 
se lui Dumnezeu să miluiască 
lumea Sa și să izbăvească pe oa
meni de diavolul cel viclean. 
Născându-se Domnul nostru 
Iisus Hristos și împlinindu-se pa
truzeci de zile, iar după obiceiul 
legii fiind adus în biserică de 
mâinile Preacuratei Sale Maici, 
atunci și Sfântul Simeon îndem
nat de Duhul a venit în biserică și, 
căutând spre Pruncul cel mai înainte 
de veci cum și la Fecioara cea fără de 
prihană care îl născuse, L-a cunoscut 
că Acela este Mesia cel făgăduit și că 
aceea este Fecioara prin care avea să 
se împlinească proorocia lsaia. De 
aceea, i s-a închinat, văzând-o încon
jurată de lumina cerească și fiind 
strălucită cu dumnezeieștile raze. 
Deci, cu frică și cu bucurie apropi- 
indu-se de dânsa, a luat în mâinile sale 
pe Domnul și a zis: Acum slobozește 
pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul

Tău. în pace, că văzură ochii mei mân
tuirea Ta. El a proorocit despre patima 
lui Hristos și despre răstignirea Lui, 
spunând că va trece prin sufletul 
Născătoarei de Dumnezeu sabia mâh
nirii și a necazului, când va vedea pe 
Fiul său răstignit pe Cruce. Și așa, 
mulțumind lui Dumnezeu, s-a mutat 
cu pace la adânci bătrâneți, pentru că 
se scrie despre dânsul că a trăit 360 de 
ani - Dumnezeu astfel lungindu-i viața 
- ca să ajungă vremea cea din toți vecii 
dorită, în care Fiul cel fără de ani S-a 
născut din Sfânta Fecioară, Căruia se 
cuvine slava în veci. Amin.

HOROSCOP

Dacă vrei să obții un ajutor sau o 
recompensă, folosește-te de cunoșt
ințele, relațiile și prieteniile legate. Nu
este momentul să fii modest. Nu trebuie să calci
pe nimeni în picioare, pur și simplu trebuie să 
știi să te promovezi.

Evită excesele de orice fel, mai 
ales cele legate de alcool, tutun și sex. 
Ai nevoie de un somn adânc și odihn
itor. Se poate să ai probleme cu ochii,
pentru că ești sensibil la lumina puternică. Na
tivii au discuții cu partenerul de viață, mai ales 
în privința copiilor.

Nativii care s-au luptat în ultima 
vreme cu dificultăți la locul de muncă 
văd în sfârșit luminița de la capătul 
tunelului. Sunt mai puțin bine aspec-
tate domeniile în care jobul presupune lucrul
cu străinătatea.

Ai posibilitatea de a efectua 
unele operații financiare și de a fruc- 
tifica relațule personale. îți plasezi 
banii într-un mod foarte inspirat. La 
locul de muncă ai o mare capacitate de concen
trare, ești răbdător și perseverent.

Leii au parte de un veritabil 
menage a trois, iar această situație nu 
pare deloc să-i deranjeze. Dimpotrivă, 
ea li se pare destul de incitantă. Din
punct de vedere financiar să reduci cheltuielile
și să lucrezi mai organizat.

3 februarie 
de-a lungul timpului

1395: Prima mențiune documentară a Cetății Neamț 
1815: A fost fondată prima fabrică pentru producția 

de brânză, în vederea comercializării (Elveția)
1908: Se constituie Partidul Conservator Democrat, 

sub conducerea lui Take Ionescu (3/16)
1947: Miron Radu Paraschivescu publică în ziarul 

"Scânteia" (al PCR) atacuri violente contra lui Tudor 
Arghezi, acuzat de atitudini politice reacționare

1966: Stația rusească automată "Luna 9", lansată ia 
H 31 ianuarie 1966, a realizat prima aselenizare și a transmis 

imagini ale suprafeței lunare
1972: Primele Jocuri Olimpice de lamă care s-au ținu 

în Asia s-au deschis la Sapporo, Japonia
1994: Este lansată naveta spațială "Discovery", pen

tru o misiune de opt zile. La bord s-a aflat cosmonautul 
erghsi Krikaliov, alături de alți 5 astronauți americani

Bancurile zilei
© © ©
Cocoșul organizează o 

ședință cu găinile.
Despachetează o cutie și 

scoate din ea un ou de struț.
- Nu vreau să vă critic, 

dar nu strică să fiți la curent 
cu ce este în stare concu
rența!

© © ©

Mistrețul neprietenos se 
plimba cu bicicleta. Iepurașul 
alerga pe lângă el:

- O să cazi, o să cazi!
Deodata, mistrețul cade.

Iepurașul:
- Ai văzut, ai văzut?
Din groapă se aude o 

voce răgușită:
- Parchez unde vreau eu...

© © ©

glasul

S-au născut:
1772: Pierre Claude Pajol, general francez (d. 1844)
1828: Elena Ghica, scriitoare româncă, cunoscută sub 

numele de Dora D'lstria (d. 1888)
1867: împăratul Meiji, al 122-lea împărat al Japoniei 

(d. 1912)
1892: Gheorghe I. Brătianu, politician român (d. 

1953)
1914: Florin Dimitriu, compozitor și violonist român
1941: Ștefan Iordache, actor român de teatru și film 

(d. 2008)
1950: Alvaro Vitali, actor italian

Comemorări:
1451: Murad al Il-lea, sultan al Imperiului Otoman 

(n. 1404)
1468: Johann Gutenberg, inventatorul,tiparului (n. 

1398)
1954: Ionel Teodoreanu, scriitor (n. 6 ianuarie 1897) 
1968: Traian Gheorghiu, academician român (n. 

1887)
2009: Virgil Almășanu, pictor român (n. 28 februarie 

1926)

Nu ar trebui să te confrunți cu 
probleme financiare dacă ești prudent. 
Saturn a încetat să-ți afecteze echili
brul bugetar, ceea ce aduce o netă 
ameliorare în sectorul banilor. în dragoste ex
istă suișuri și coborâșuri.

Relațiile cu persoanele la care ții 
vor fi afectate. Atmosfera nu este deloc 
prielnică pentru conversații calme. 
Chiar dacă îți vine să țipi, reușești să te
abții. Ai grijă de bani și nu te aventura în afaceri
periculoase.

în familie trebuie să fii autori
tar, mai ales cu cei mici. Mai târziu îți 
vor reproșa că i-ai lăsat să facă ce-au 
vrut, în loc să-i ții în frâu. Unii nativi
își pregătesc cu răbdare momentul în care vor
păși pe un alt drum în carieră.

Cineva din familie se află într- 
o stare mai proastă din punct de 
vedere moral. Trebuie să-i oferi spri
jinul și afecțiunea ta, ca să treacă
peste acest moment. Ai tendința de a te izola
puțin față de lume.

Puiul de melc se roagă 
de mama lui:

- Mamă, lasă-mă, te rog, 
să trec calea ferată!

- Acum nu se poate, Ful- 
gerașule, dragă. Peste cinci 
ore vine un tren.

© © ©
într-o seară, un iepuraș 

intră într-un bar și întreabă:

- Cât costă o picătură de 
vodcă?

Barmanul îi răspunde că 
nimic. Atunci iepurașul 
spuse:

- Bine, atunci dați-mi și 
mie o mie de picături.

© © ©
Cum a murit melcul? S- 

a uitat în priză!

cum te porți cu cei din jur, pentru că 
se poate să stârnești invidii.

Dacă ai de făcut unele demersuri 
administrative, este cazul să le duci la 
bun sfârșit. La locul de muncă ai grijă

Riști să trezești tensiuni în viața 
conjugală. Ești în dezacord cu 
partenerul de viața în privința a mai
multor lucruri. Este cazul să depui eforturi se
rioase ca să privești lucrurile obiectiv.

Tinzi să acorzi prioritate vieții 
tale private. Te dedici în special per
soanelor pe care le iubești.
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Centrul de Pedagogie Curativă din Hunedoara, 
va rămâne în subordinea Consiliului Județean 
și se va muta la Școala 12.

Ovidiu Hada
Administrație 3
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Acvacalor Brad se apropie cu pași 
repezi de dezastru

Firma care asigură ’’frigul” 
din casele brădenilor, Acvaca
lor, este fruntașă în topul da
tornicilor către bugetul de stat 
cu o datorie de peste 36 de mi

liarde de lei vechi

Firma PSD-ului, așa cum o nu
mește primarul Bradului, Florin 
Cazacu, este în pragul falimentului din 
cauza administrării defectuoase și a im
plicării politicului în activitatea comer
cială.

Pe lângă problemele cauzate de 
incapacitatea firmei de a gestiona sis
temul centralizat de încălzire, și datori
ile imense la bugetul de stat, 
administrația societății Acvacalor se 
co^^untă cu imposibilitatea de a plăti 
integral salariile angajaților.

în condițiile în care Adunarea 
Generală a Acționarilor societății Ac
vacalor, formată din consilierii locali 
e de fapt o mașină de vot la dispoz- 
îți» primarului, nu miră pe nimeni că 
firma a ajuns în pragul falimentului.

Pe fondul problemelor economice 
și a unor divergențe cu municipalitatea, 
directorul Acvacalor, Gheorghe Dărău, 
și inginerul șef Sorin Leucian și-au 
prezentat demisiile.

Banii pentru 
încălzire o problemă 
spinoasă

. Societatea Acvacalor a plătit pen
tru păcura aferentă lunilor noiembrie, 
decembrie și a primei săptămâni din 
ianuarie suma de 2.309.836 de lei. Cea 
mai mare parte din acești bani a consti- 
tuit-o ajutorul de 1.000.000 lei din fon
dul de rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului obținut în urma intervenției 
prefectului Dorin Gligor.

O sumă mai mică de 822.000 lei a 
fost obținută în urma vânzării unor cer
tificate de emisii de dioxid de carbon. 
Consiliul Local a contribuit cu cei mai 
puțini bani la achiziționarea com
bustibilului în prima parte a iernii. Ac
vacalor a primit din bugetul local doar 
487.837 de lei.

De menționat că nici un leu din în
casările proprii ale societății nu a fost 
folosit pentru achiziționarea de com
bustibil. Deși în primele două luni com
bustibilul a fost achiziționat din alte 
surse financiare decât veniturile proprii 
ale societății, Acvacalor nu a reușit să- 
și achite integral nici măcar salariile 
aferente acestei perioade.

Din încasările proprii firma a achi
tat doar 80 la sută din salariile, agente 
lunilor octombrie și noiembrie 2009,

impozite și taxe locale, precum și o 
parte dintre furnizori.

Creanțe greu 
de recuperat

Societatea Acvacalor din Brad 
avea de recuperat la începutul anului 
peste 2.500.000 de lei, majoritatea de la 
bugetul Primăriei Brad (411.791 lei) și 
de la instituțiile publice care benefici
ază de încălzire din sistemul centralizat 
- 442.621 lei. De asemenea, firma are 
de încasat de la populație suma de 
456.302 lei pe facturi curente plus 
799.589 lei - debite restante.

Pe lângă sumele pe care trebuie să 
le achite furnizorului de păcură Ac
vacalor mai are de plătit energia elec
trică aferentă lunilor noiembrie și 
decembrie în valoare de 193.515 lei. De 
asemenea, firma trebuie să plătească 
valoarea a 20 de puncte procentuale din 
salariile aferente lunilor octombrie și 
noiembrie și, integral, drepturile salar- 
iale pe luna decembrie în valoare totală 
de 297.262 lei.

în aceste condiții este greu de 
imaginat viitorul societății comerciale 
Acvacalor din Brad aflat în adminis
trarea Consilului Local.

Alexandru Avram

Consiliul Local Brad s-a dovedit un prost administrator

Pesediștii nu se gândesc la binele 
brădenilor

Consilierul local Florin Oprișa 
(foto) este de părere că lucrurile la Ac

vacalor au fost scăpate de sub control. „Firma care 
asigură încălzirea centralizată în locuințele brăde
nilor nu are nici un viitor. Rezultatele financiare sunt 
dezastruoase, iar Consiliul Local, care reprezintă de 
fapt AGA și Consiliul de Administrație numit pe cri
terii politice, nu sunt în măsură să găsească soluții de
redresare. Din păcate dezastrul nu cred că mai poate fi evitat’’. Oprișa este 
de părere că primarul Florin Cazacu împreună cu consilierii PSD, care 
formează de fapt mașina de vot din CL Brad vor să falimenteze Acvacalor cu
bună știință. „ Cred că primarului i-ar conveni ca firma să intre în insolvență.
Ar scăpa astfel de o piatră de moară legată de gâtul Consiliului 
Local. Din păcate însă, edilul nu se gândește la locuitorii care 
vor răbda în continuare de frig și vor plăti servicii de care nu ben
eficiază ", este de părere Oprișa.

Aleșii locali ai Hunedoarei au stabilit

Traseul migrației la elevi
Ieri au intrat pe ordinea de zi a 
Consiliului Local situația Școlii 
Generale nr. 9, nr. 10, și nr. 12. 

La ședință au fost prezenți și re
prezentanți de la Școala Generală 
nr. 12 care au solicitat ca elevii și 
profesorii să își continue activita
tea în aceiași locație, chiar dacă 

din punct de vedere juridic unita
tea de învățământ v-a aparține de 

Școala Generală nr. 9.

Deși Inspectoratului Școlar 
Județean a hotărât desființarea mai 
multor școli de pe raza municipiului

Hunedoara, aleșii locali au găsit soluții 
pentru trei dintre instituții, astfel încât 
elevii acestor școli să nu fie nevoiți să 
se deplaseze în alte locații. Cele trei 
unități de învățământ aflate în atenția 
consilierilor vor funcționa în regim nor
mal. iar copiii care beneficiază de asis
tență din partea Centrului de Pedagogie 
Curativă vor avea condiții mai bune în
cepând cu anul școlar 2010 - 2011. 
„Deși a existat propunerea ca Școala 
Generală nr. 10 să se mute la Școala 
Generală nr. 12, cea din urmă fiind ren
ovată complet, acest lucru nu s-a putut 
face. Și asta deoarece copiii din cadrul 
Centrului de Pedagogie Curativă au

nevoi speciale, iar instituția nu poate 
funcționa în același timp și ca o școală 
normală. Din acest motiv am hotărât ca 
elevii de la „12” să fie mutați la „10”, 
iar în locul lor să fie transferat Centrul, 
care va rămâne în subordinea Consili
ului Județean”, a declarat primarul 
Ovidiu Hada.

Tot în ședința de ieri a Consiliului 
Local s-a hotărât înființarea unei 
comisii de specialitate care să analizeze 
situația Direcției de Asistență Socială 
Hunedoara.

Georgiana Giurgiu

Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

(î> Operație pe CORB deschis la Spitalul Județean
La Spitalul Județean din Deva există încă ne

limitate resurse umane de batjocură. Ba mai mult, 
este chiar și un șef de serviciu cu resurse umane spe
cializat în acest scop. Nu cu mult timp în urmă, 
înainte de Crăciun, - publicam o anchetă despre „mi
cile atenții”, abuzuri și ilegalități comise la Spital. 
Aveam la vremea respectivă toate motivele să cre
dem că șefii spitalului vor găsi cu cale să curețe pata 
de pe onoarea instituției. N-a fost să fie... Zile tre
cute am primit la redacție o nouă depeșă din partea 
unor „salariați cărora le pasă” prin care am fost în
demnați să lansăm public următoarea întrebare: Cât 
își mai bate joc doamna Crăciunescu Emilia (director 
la Resurse Umane din cadrul Spitalului Județean 
Deva) de angajații spitalului?

Epistolarii noștri ne spun că s-au comis de
turnări grele de fonduri și că doamna director de la 
Resurse Umane își permite multe fiindcă este susțin5 
ută politic de PSD-iști de frunte (noi bănuim că ar fi 
vorba despre Cosmin Nicula, deși el nu'este pesedist 
de frunte, ci mai degrabă de obraz).

Bunăoară, pe la jumătatea lunii octombrie Spi
talul a primit niște bani destinați plății primei de sta
bilitate. Doamna în cauză - după cum reiese din 
depeșa primită - i-a convins pe toți membrii consil
iului să adopte măsura de a nu plăti prima pentru a 
acoperi cu acești bani zilele fără plată pe care buge
tarii le-au „încasat” la sfârșitul anului trecut. într-un 
final, angajații Spitalului din Deva au rămas și fără 
primă și în concediu fără plată.

— 9
Spre deosebire de cei care lucrează la Ambu

lanța - oameni care au beneficiat de primă de stabil
itate, bonuri - cadou sau primă de 2 la sută - 
angajații spitalului suflă-n pensă. în aceeași scrisoare 
suntem înștiințați că s-au făcut angajări în luna 
noiembrie deși acest lucru nu se mai putea face la 
acea dată.

„Oare conducerea spitalului este legată la 
ochi?”, se întreabă cei ce ne-au scris. Dacă judecăm 
bine lucrurile și punem în balanță ce se întâmplă în 
sistemul patronat de tipa aia legată la ochi, credem 
că „da”, și conducerea spitalului are orbul găinilor.

Al dvs Gogu



Pe parcursul întregului an 2009 polițiștii hunedoreni au aplicat
96 de sancțiuni contravenționale în valoare de 2.400.000 lei și au întocmit 
20 de dosare penale.

Rănit grav 
din cauza 
vitezei excesive

Ludovic M„ de 38 de ani, a 
fost rănit grav în timp ce con
ducea o autoutilitară. Accidentul 
s-a produs luni seară, în jurul orei 
19, la intersecția DJ 687 cu DC 
106. Șoferul venea din direcția 
Hunedoara spre Călan, iar într-o 
curbă deosebit de periculoasă la 
stânga nu a adaptat viteza pe 
carosabilul alunecos și a pierdut 
controlul volanului. Autoutilitara 
a ieșit de pe drum și s-a izbit de 
un copac.

Fura de la societăți 
comerciale

Ioan B., de 42de ani, din 
Petrila, a fost reținut pentru 24 de 
ore de către polițiștii Formațiunii 
de Investigații Criminale din 
cadrul poliției orașului Petrila. El 
a comis șase infracțiuni în mai 
puțin de trei luni. începând cu 9 
noiembrie 2009 și până la sfârși
tul lunii ianuarie a acestui an, 
bărbatul a reușit să fure din inc
inta unor societăți comerciale 
diferite sume de bani, precum și 
alte bunuri: alcool, cafea, țigări. 
Produsele respective urmau să fie 
valorificate. Valoarea prejudiciu
lui se ridfcă la 2.611 lei. Majori
tatea furturilor au fost comise pe 
timpul nopții, prin efracție. loan 
B. a fost prezentat Judecătoriei 
Petroșani cu propunere de 
arestare preventivă.

A condus băut
Marius S., de 33 de ani, din 

municipiul Brad, a fost prins Juni 
seara, în jurul orei 20, pe strada 
Avram Iancu din localitate de o 
patrulă de poliție în timp ce se 
aflat băut la volan. Polițiștii l-au 
verificat cu aparatul etilotest și au 
constatat că șoferul avea o al
coolemie de 0,62 mg/1 alcool pur 
în aerul expirat. Lui Marius S. i 
s-a întocmit dosar de cercetare 
penală.

A furat o mașină 
și a condus fără permis

Adrian A., de 27 de ani, din 
Deva, a furat o mașină și s-a 
plimbat cu ea pe străzile din mu
nicipiu. Proprietarul autoturismu
lui a reclamat că mașina i-a fost 
furată chiar din parcarea din fața 
blocului, luni. După două ore, 
mașina furată a fost găsită pe 
strada Călugăreni. Hoțul a încer
cat să scape, însă a fost blocat în 
trafic de către polițiști. Adrian A. 
a refuzat testarea cu aparatul 
etilotest, precum și recoltarea de 
probe biologice de sânge în ved
erea stabilirii alcoolemiei. în 
urma verificărilor s-a constatat că 
tânărul nu avea permis de con
ducere. Hoțului i s-a întocmit 
dosar penal.

Maria Bulz
k______

Poliția Rutieră luptă 
împotriva „piraților”
ite la începutul anului polițiștii 

din cadrul Serviciului Rutier 
Hunedoara au declanșat o 

vastă acțiune de prevenire și 
combatere a transportului ile
gal de persoane în regim de 

taxi.

în urma acestor acțiuni au fost 
aplicate 18 sancțiuni contravenționale 
privind transportul de persoane fără a 
deține autorizație valabilă, cuantumul 
amenzilor ridicându-se la 450.000 lei. 
Totodată, s-au înregistrat și alte încăl
cări ale legislației referitoare la trans
port pentru care au fost aplicate 12 
sancțiuni contravenționale în valoare de 
12.000 lei.

Monitorizarea 
zonelor „fierbinți”

Statisticile efectuate de către 
polițiști prin raportare, la cifrele înreg
istrate pentru aceeași perioadă a anului 
trecut indică o creștere substanțială a

numărului sancțiunilor contra
venționale, dar și a valorii amenzilor 
aplicate. Astfel, de la începutul anului 
au fost aplicate cu 28 mai multe sancți
uni a căror valoare este cu 459.800 lei 
peste cuantumul amenzilor aplicate în 
aceeași perioadă a anului precedent. 
Pentru a-și atinge obiectivele polițiștii 
au stabilit zonele în care taximetriștii - 
pirat își racolează clienții și au instalat 
în aceste zone puncte fixe de control ale 
Poliției Rutiere. Zonele „fierbinți” au 
fost identificate în special în apropierea 
stațiilor de transport în comun. în 
aceste perimetre polițiștii au monitor
izat și verificat toate activitățile de 
taximetrie. De asemenea, potențialii 
clienți ai „rechinilor” au fost avertizați 
de pericolul la care se expun dacă ape
lează la serviciile de transport neautor
izate.

Fapte penale 
greu de dovedit

Pe parcursul întregului an 2009 
polițiștii hunedoreni au aplicat 96 de 
sancțiuni contravenționale în valoare de

g „Rechinii” 
sT nu se lasă intimidați

Polițiștii de la Poliția Rutieră au prezentat 
câteva cazuri de „recidiviști” în activitatea 
de transport ilegal de persoane în regim de 
taxi în data de 11.01.2010pe Bulevardul 

Decebal, din Deva, a fost depistat I. C. 
efectuând transport de persoane în regim 
taxi, fără a deține autorizație valabilă în 
acest sens. Pasagerii din autovehicul au 

declarat că au fost „agățați” în stația
Palia, din municipiul Orăștie, și transportați la Deva pentru suma de 

șapte lei Conducătorul auto a fost amendat cu 25.000 lei Ulte
rior, polițiștii au constatat că I. C. a mai fost sancționat de patru 

ori în același mod pe parcursul anului 2009.

împușcat 
de pădurar

Cristian B., de 32 de ani, din 
Orăștie, a fost împușcat în picior de către 
un pădurar, în apropierea Pădurii Cendea. 
Incidentul s-a produs în 31 ianuarie, în 
jurul orei 11. Victima a făcut o plângere 
la poliție.

Pădurarul susține că știa că victima, 
care se afla în căruță, urma să fure lemne 
din pădure. El l-a somat pe căruțaș să 
oprească, însă acesta a refuzat, motiv pen
tru care paznicul a tras un foc de avertis
ment în sus. Cristian B. a coborât din 
căruță și s-a îndreptat spre pădurar, 
adresându-i jigniri și amenințări. în acel 
moment, pădurarul a mai tras un foc, în 
picioarele căruțașului. Conform certificat
ului medico-legal, Critian B. a fost diag
nosticat cu excoriație și echimoză 
violacee la gamba stângă. Pădurarului i s- 
a întocmit dosar penal pentru comiterea 
infracțiunii de lovire.

Polițiștii Biroului de Investigații 
Criminale Orăștie continuă cercetările 
pentru a stabili cu exactitate împrejurările 
în care a avut loc incidentul.

Maria Bulz

Stafful polițiștilor ___ 
de la conferința de presă ,5^

2.400.000 lei și au întocmit 20 de 
dosare penale pentru persoane care au 
efectuat activități de transport de per
soane fără a deține documente legale în 
acest sens. Valoarea minimă a amen
zilor aplicate este de 25.000 lei. Multe 
dintre sancțiunile contravenționale au 
fost însă contestate în instanță. Oamenii 
legii au considerat în numeroase cazuri 
că taximetria ilegală nu reprezintă un 
pericol și au transformat amenzile în 
avertismente. Polițiștii arată că pe lângă 
activitățile de transport ilegale

taximetriștii - pirat comit și fraude fis
cale, realizând venituri pentru care nu 
plătesc taxe. „Ca să putem dovedi că se 
comite o infracțiune ar trebui să efec
tuăm o monitorizare permanentă a- - 
tivităților unei persoane, să estimăm 
veniturile rezultate ilegal și taxele pe 
care ar trebui să le plătească într-o 
lună”, arată comisarul șef de poliție 
Dan Micu, șeful Poliției Rutiere Hi 
doara.

Cătălin Rișcuța

In urmărirea 
piratului

în data de 01.02.2010, în localitatea Sântu- 
halm a fost oprit conducătorul C. D. care 
transporta pasageri „racolați” la Deva în 

stațiile Opera și Ceangăi pentru a fi duși la 
Hunedoara contra sumei de 4,5 lei Condu'' 
cătorul auto a fost amendat cu 25.000 lei 

Anul trecut acesta mai fusese sancționat de 
trei ori pentru aceeași activitate. De men

ționat este și faptul că persoana de la volan
a ignorat semnalele polițistului rutier și a oprit de abia după ce autovehi

g
 cuiul său a fost urmărit aproximativ un kilometru. Pentru aceasta

i-a fost suspendat permisul de conducere autovehicule pentru o 
perioadă de o lună.

Cu taxiul în ambulată
9

Un taximetrist din municipiul Hunedoara, a vrut să ajungă la timp să își 
onoreze comanda, dar a uitat de regulile de circulație. Gheorghe D. de 31 de ani, 
din Hunedoara nu a acordat prioritate într-o intersecție semaforizată, astfel că a 
acroșat mașina Serviciului de Ambulanță, condusă de Vasile R. în vârstă de 33 de 
ani, care avea girofarul pornit. Din impact autoturismul Serviciului de Ambulanță 
a lovit unul din semafoare, astfel încât mașina nu a putut să își continue deplasarea. 
De asemenea pacienta Liliana B. de 33 de ani, a suferit răni ușoare. Cei doi șoferi 
sunt cercetați pentru stabilirea exactă a cauzelor accidentului, altele decât cele 
constatate la fața locului.

Georgiana Giurgiu

Campanie de colectare 
a deșeurilor electrice

Primăria municipiului Deva în 
colaborare cu SC Salubritate SA or
ganizează în data de 6 februarie 
2010, între orele 8 și 16, o cam
panie de colectare a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice 
de la gospodăriile particulare. Pen
tru buna desfășurare a acestei cam
panii, devenii interesați să scape âc 1 
deșeurile de echipamente electrice 
și electronice din gospodării sunt 
rugați să sune până vineri, 5 febru
arie 2010, ora 13, la Primăria Deva, 
tel. 0254/213435, 0254/218325, 
0254/218579 int. 138 sau int. 136, 
iar în data de 06 februarie 2010, 
până la ora 10 la tel: 0254/ 211550 
sau 0728 82841*7.

Cetățenii care au sunat și s-au 
înscris pe liste, sunt rugați să scoată 
în stradă sâmbătă, 06 februarie 
2010, echipamentele electrice și 
electronice vechi, iar acestea vor fi | 
preluate de către firma de salubri
tate de la adresa indicată. Pentru 
colectarea deșeurilor de echipa
mente electrice și electronice nu se 
percep taxe.



Peste 50 de persoane au ajuns la Urgență 
cu membrele fracturate din cauza 
alunecărilor pe gheață.
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Mama primarului Devei victimă a nepăsării edililor

Oase rupte și accidente din cauza ghețușului
nașe Popa, șeful Unității de Primire a . 
Urgențelor de la Spitalul Județean de 
Urgență Deva.

Secția de Urgență a spitalului 
din Deva este supraaglomerată 
din cauza numeroaselor cazuri 
de fracturi Zilnic, între zece și 
cincisprezece persoane și-au 
„rupt” mâini și picioare din 
cauza ghețușului în ultimele 

patru zile. Personalul medical 
face cu greu față numărului 
mare de cazuri care apar la 
Spitalul Județean din.Deva.

anevoios, preferând uneori să nu iasă 
din casă.

Doctorii 
de Ia Urgență 
nu mai fac față

Cetățenii trebuie
5

să curețe zăpada 
din fata locuințelor
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Circulația pietonilor pe trotuarele 
din Deva a devenit un sport extrem. Ză
pada căzută în ultima perioadă, topită 
și apoi înghețată a făcut ca trotuarele 
din oraș să ajungă în concurență 
(neloială) cu patinoarul. De aceea, oa
menii, în special bătrânii, se deplasează

Personalul din secția de Urgență a 
Spitalului Județean din Deva este 
copleșit de numărul mare de oameni 
care se prezintă cu fracturi ale mem
brelor în urma căderii pe gheață. Chiar 
mama primarului Devei, Mircia 
Muntean a suferit o fractură zilele tre
cute. „Numărul oamenilor care se prez
intă la noi cu fracturi ale membrelor 
inferioare sau superioare a crescut în ul
tima perioadă. Zilnic avem zece-cincis- 
prezece cazuri de rupturi de oase în 
urma căderii pe gheață. Sunt bătrâni și 
tineri și copii...”, spune doctorul Tă-

Conform autorităților locale, 
obligația de curățare a trotuarelor 
revine fiecărui cetățean. Astfel patronii 
de magazine, administratorii de bloc 
sau cei care locuiesc la casă au obligația 
să curețe trotuarul din fața imobilului în 
care locuiesc sau își desfășoară afac
erea. Aceștia pot fi chiar amendați dacă 
un cetățean depune plângere că a suferit 
o fractură alunecând pe trotuarul 
necurățat.

Irina Năstase

- fc. M

Ti»

«

„Fiecare cetățean are obligația 
să curețe trotuarul din fața casei 

sale sau din fața blocului 
Patronii de magazine trebuie să

facă la fel, dar ei dau vina pe angajate. 
Pot fi sancționați cei care nu își curăță 

trotuarul, daca cineva depune plângere. ”

Mircia Muntean,
primarul Municipiului Deva

Din cauza gheții de pe drum un autoturism era să cadă câțiva 
metri în gol de pe strada Nucilor din Deva.

Șoseaua ca un derdeluș
Zăpada și poleiul de pe străzile 
din Deva face victime și în rân

dul șoferilor. Un conducător 
auto care circula pe o stradă 
ne deszăpezită a pierdut con
trolul volartului ajungând cu 
mașina suspendată peste un 

zid de sprijin.

La locul accidentului au intervenit 
echipajele de descarcerare și pompieri 
pentru a scoate omul din mașină și pen
tru a tracta autoturismul. Șoferul nu s-a 
ales cu răni grave. Echipajele poliției și 
pompierilor au întâmpinat, la rândul 
lor, dificultăți din cauza străzii 
necurățate.

Serviciul Public de întreținere și 
Gospodărire Municipală (SPIGM) este 
responsabil cu împrăștierea materi
alelor antiderapante și curățarea 
străzilor din oraș. însă multe dintre 
acestea sunt încă acoperite cu zăpadă, 
făcând aproape imposibilă circulația 
mașinilor.

Deszăpezire până la 
casa lui Molot
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Reprezentanții SPIGM invocă 
drept motiv pentru incompetența cu 
care își desfășoară activitatea faptul că 
cetățenii își parchează mașinile de-o 
parte și alta a străzii, nelăsând loc de 
acces autoutilitarelor. Ca măsură de 
precauție cei de la SPIGM susțin că au 

lăsat în luna septembrie nisip amestecat 
cu sare în fața caselor de pe străzile pe 
care nu se poate urca, dar oamenii l-au 
folosit în scopuri personale.

„Noi știam că ne vom confrunta 
cu astfel de probleme. Nu putem urca 
cu mașinile de deszăpezit pentru că nu 
avem loc de mașinile oamenilor. în sep
tembrie am lăsat la fiecare poartă nisip 
amestecat cu sare ca să aibă oamenii să 
împrăștie, dar ei l-au folosit la altceva 
și â dispărut. în restul orașului îm- 
prăștiem antiderapant când este 
nevoie”, a declarat Dorel Drăgulescu, 
director al SPIGM. Responsabilul cu 
deszăpezirea recunoaște că pe o stradă 
mai greu accesibilă a reușit totuși să îm
prăștie material antiderapant, însă doar 
până în dreptul casei președintelui Con
siliului Județean, Mircea Moloț. 
Drăgulescu susține că mai sus de casa 
acestuia autospeciala nu a putut să 
ajungă din motive obiective.

Serviciul de Ambulantă Hunedoara
9

are nevoie de sănii
2 februarie a fost Ziua 
Mondială a Zonelor Umede

Ghețușul format în curtea spi
talului „Alexandru Simio- 

nescu ” din municipiul 
Hunedoara, dă mari bătăi de 
cap șoferilor de pe ambulanțe, 
ca de altfel tuturor persoanelor 
care intenționează să ajungă la 

serviciul de Urgențe.

Căile de acces către serviciul de 
Urgențe poleit cu gheață. Nici la Hune
doara, gospodarii orașului nu își fac da
toria cum se cuvine.

„Noi nu avem nici un număr de 
telefon prin care să îi solicităm când 
avem nevoie. Dezinteresul primăriei 
este total. Avem urgențe la care nu 
reușim să ajungem la timp din cauza 
gheții de pe drum. Nici măcar nu sun
tem anunțați în cazul în care este blo
cată o stradă”, a declarat Mircea Farcaș, 
șeful Serviciului de Ambulanță Hune
doara.

Nu sunt scutiți de necazuri nici oa
menii care trec pe aleile din curtea spi
talului.

Ghețușul este la fel de periculos 
chiar dacă serviciile de prim ajutor sunt

Salvările din municipiul Hunedoara ies cu greu la intervenții din 
cauza gheții de pe străzile din oraș și din curtea spitalului.

ceva mai la „îndemână”.
Conducerea spitalului dă vina pe 

portar. „în curtea spitalului s-a aruncat 
cu material antiderapant și am spus por
tarilor să arunce din nou cu nisip și 
sare”, a afirmat Ioan Ilea, directorul 
medical al spitalului din Hunedoara.

Reprezentanții primăriei Hune
doara susțin că nu au nicio obligație să 
împrăștie material antiderapant în 
curtea spitalului.

Georgiana Giurgiu

Ieri, a fost Ziua Mondială a 
Zonelor Umede. Convenția 
asupra zonelor umede s-a 

adoptat pentru conservarea și 
utilizarea durabilă a zonelor 
umede. Astfel, statele semna
tare recunosc importanța eco

logică, precum și valoarea 
economică, culturală, științi
fică și recreativă a acestora.

In România există cinci astfel de 
situri: Rezervația Biosferei Delta 
Dunării, Insula Mică a Brăilei, Lunca 
Mureșului, Complexul Piscicol Dumb- 
răvița, Lacul Techirghiol. Potrivit infor
mațiilor primite de la Agenția de 
Protecție a Mediului, la nivelul județu
lui Hunedoara nu avem astfel de situri, 
dar zonele umede, reprezentate de 
mlaștini, turbării, bălți, lacuri, heleștee, 
păduri aluviale și ripariene sunt 
prezente în majoritatea siturilor Natura 
2000 din județ. „în calendarul ecologic 
astăzi (ieri, n.red.) este ziua zonelor 
umede. O astfel de zonă cu cea mai 
mare importanță din țara noastră este 
Delta Dunării. Astfel de zone sunt de

osebit de importante, reprezintă un în
treg ecosistem cu o faună specifică. 
Dacă o astfel de zonă ar fi afectată până 
la dispariție automat fauna și în special 
păsările ar fi în pericol de dispariție”, a 
precizat Georgeta Barabaș (foto).

Cursul râului Mureș, precum și 
lacurile de acumulare antropice de pe 
râurile Cema și Râu Mare - reprezintă 
habitate pentru păsările acvatice prote
jate la nivel European prin Directiva 
Păsări nr.79/409/EEC. Deviza Zilei 
Mondiale a Zonelor Umede, în 2010 
este "Grija pentru zonele umede - un 
răspuns la schimbările climatice".

Irina Năstase
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IJiiiul înflorește în lunile aprilie - mai...

Afinul este o plantă care preferă temperaturile moderate. Iama rezistă până la 
minus 20 de grade C.

g

g Gonzalo Jara C. este de loc din Los Angeles, Chile, dar s-a stabilit 
în județul Hunedoara. S-a căsătorit aici și îi place mult România.

Un
are

Chilianul Gonzalo Jara a venit 
la Beriu în urmă cu patru ani. 
El a găsit aici mână de lucru 
ieftină, terenuri bune și climă 
propice pentru dezvoltarea 

unei afaceri pe cinste 
rea afinelor.

Gonzalo este de meserie inginer 
agronom și în această afacere lucrează 
pentru o companie-mamă din Chile, 
care și-a deschis filiala la Beriu. “Avem • 
plantații și în Chile. Este o firmă mare, 
cu renume, care datează de peste 20 

în urmă cu câțiva ani am decis să 
ne extindem și am venit aici. Anul tre
cut am produs prima cultură aici, la 
Beriu. Acum vrem să ne extindem și la 
Făgăraș, Baia Mare și Pitești”, explică 
Gonzalo Jara.

Afinele cultivate la Beriu iau dru
mul altor țări, fiind destinate exclusiv 
exportului în Olanda, Germania și Un
garia.

Prima producție 
a fost de 30 de tone

Plantele au fost aduse din Polonia 
și Germania și au fost cultivate pe un 
t<”-gn din comuna Beriu. Suprafața

Afinele sunt ambalate în caserole într- <> hală închiriată. în acest an, chilieni 
vor să își construiască propria hală, cu o Suprafață de 2.000 de hectare.

folosită pentru primul an de cultură, 
2009, a fost de 6,4 hectare, dar chilianul 
speră să își extindă pe viitor plantația 
până la 21 de hectare. Producția de 
dllllC Ulii dl IUI L1CUUL A UJol LIL Ut
tone, iar pentru anul acesta se așteaptă 
de două ori pe atât.

Afinul mi n ucusi f citif* cțif» în- 
grijiri pe perioada iernii, dar de 
primăvara și până toamna trebuie să 

beneficieze de toată atenția fermierilor. 
“Plantele au nevoie de pământ ameste
cat cu rumeguș, de îngrășăminte, dar și 

Afinele cultivate la 
Beriu se vând doar în 
străinătate. Aceasta pentru 
că, paradoxal, comercianții
români nu sunt dispuși să 
fructele produse, aici, ci preferă să le 
aducă pe cele din străinătate. “Am

Ambalate în caserole, afinele produse la Beriu pleacă spre maga
zinele din străinătate.

de un sistem de irigație bine 
pus la punct”, spune Gon
zalo Jara. Plantele încep să 
se coacă din iunie, iar se
zonul culesului durează 
până în septembrie. După ce 
sunt culese, afinele sunt 
transportate într-o hală de 
procesare, unde sunt ambal
ate în caserole de câte 125 
de grame."

Numai 
pentru export

cumpere

încercat să le vindem aici, dar 
reprezentanții marilor lanțuri 
de supermarketuri ne-au tratat 
ca pe ultimii oameni. Nici nu 
au vrut să stea mai mult de 
două minute la discuții cu noi. 
Și, oricum, li s-a părut prea 
mare prețul de 3 euro pe 
caserolă. Preferă să le aducă ei 
din Chile ori din Elveția și să 
dea circa 3,5 euro pe caserolă”, 
spune Teodor Adrian, direc
torul firmei producătoare de 
afine din Beriu.

Fără cerere de pe piața 
românească, producătorul chil
ian își exportă afinele în Un
garia, Olanda, Germania, iar în 
acest an vor să încerce și piața 
din Anglia.

7 Reportaj 7
L_________________ Miercuri, 3 februarie 2010

Primăvara începe munca pe plantația de afine de la Beriu.

Afinele din 
extrasezon se vând 
la preț dublu

Ca să își facă afacerea și mai 
profitabilă, Gonzalo Jara face și exper
imente. Astfel, el a încercat să cultive 
afine și în solar, ca să se coacă mai re
pede și ca să poată fi vândute în ex- 
trasezon la preț dublu.

g Afinul este un arbust stufos, rămuros, cu tulpina de 
culoare verde și care poate ajunge, la maturitate, la o 
înălțime de circa 1,80 de metri. Frunzele șifructele de 
afin au proprietăți așfringente datorită taninului. Au 
activitate antibiotică, modificând favorabil flora pato

genă intestinală, și antidiareică.
Se. recomandă în diabet, gută, enterocolită, paraziteze intestinale, 
injecții urinare, uremie, ca antiseptic minor și diuretic precum fi 
în reumatism, afecțiunile dermatologice, tulburările circulatorii 

periferice, uretrite, somatite, eczeme, ulcerații eroniee sângerânde. 
Frunzele intră în compoziția ceaiului dietetic.

Afinele sunt, de asemenea, folosite la obținerea afilia
tei, o băutură alcoolică destul de apreciată. la prăji

turi ori alte dulciuri.

Despre mâna de lucru la plantația 
de afine de la Beriu chilianul ne spune 
că este furnizată de către oamenii din 
zonă. Aproape 120 de localnici și-au 
găsit de lucru anul trecut aici, la cules 
de afine. în acest an, producătorul chil
ian crede că va avea nevoie de peste 
200 de oameni, având cultivată o 
suprafață dublă de teren.

Elena Matieș Iancău
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Prin legea unică de salarizare, toate funcțiile 
bugetare au fost încadrate în grilă. în total 
sunt 12 niveluri de ierarhizare.

Românii vor avea 
televiziune digitală din vară

Numărul de funcții din sectorul bugetar va fî redus
Această decizie a fost luată de o 

comisie specială din care fac parte 
sindicate, specialiști de la ministere și 
un expert al Băncii Mondiale. în acest 
moment, în sistemul public sunt 830 
de funcții, de la președintele țării, la 
muncitor neca’<ficat, iar n.toritățile 
spun că sistemul trebuie simplificat.

în acest moment, la stat sunt 1,3 
milioane de posturi, pentru 830 de 
funcții. Dintre acestea, peste 500 de 
funcții sunt pentru bugetarii cu studii 
superioare, restul fiind ocupate de cei 
care au terminat liceul sau o școală

Britancii sunt nemulțumiți de politica 
României față de Republica Moldova

Politica de apropiere față de Re
publica Moldova, anunțată de 
președintele român Traian Băsescu în 
cadrul vizitei sale la Chișinău, 
îngrijorează britanicii, care se tem de 
un nou val de imigranți din estul Eu
ropei, reprezentat de moldoveni cu 
cetățenie română, relatează „Daily Ex
press”, în ediția electronică.

"Sute de mii de cetățeni din R. 
Moldova - cea mai săracă țară din Eu
ropa - vor primi în curând dreptul de a 
trăi și de a lucra în Marea Britanie și în 
statele UE ca urmare a politicii contro
versate a Bucureștiului de a le oferi 
acestora cetățenie română", scrie 
„Daily Express”.

Traian Băsescu și-a reiterat promi
siunea de a le oferi cetățenie română 
locuitorilor din Republica Moldova, 
datorită legăturilor istorice dintre cele 
două țări, în cadrul unei vizite de stat 
efectuate săptămâna trecută în fosta

Israelienii își avertizează ofițerii după moartea comandantului Hamas
Armata israeliană a anunțat că și- 

a avertizat ofițerii de top să fie alerți 
când călătoresc în străinătate, urmare 
morții misterioase a unui comandant 
Hamas în Dubai. Mișcarea islamică a 
acuzat Israel de asasinarea, pe 20 ian
uarie, a lui Mahmoud al-Mabhouh și a 
promis răzbunare arătând că ar putea 
ataca ținte israeliene în afara țării.

postliceală.
Cele mai multe posturi sunt pen

tru asistenții sociali cu studii medii, 
mai exact peste 80 de mii de posturi 
pentru o singură funcție. Urmează 
apoi polițiștii de la ordine publică, 
portarii, paznicii, îngrijitorii, profe
sorii de grad I și subofițerii.

Prin legea unică de salarizare, 
toate aceste funcții au fost încadrate în 
grilă. In tptal sunt 12 niveluri de ier
arhizare. Cea mai importantă funcție 
în stat este cea a președintelui, iar la 
nivelul inferior se află muncitorul

republică sovietică. El a anunțat 
înființarea unei noi agenții, Autoritatea 
Națională pentru Cetățenie, pentru a ac
celera procesarea celor un milion de 
cereri pe care Guvernul român le-a 
primit deja pe fondul noii legi privind 
acordarea cetățeniei în numai cinci luni.

"Vineri, Guvernul va emite un act 
normativ care printr-o ordonanță de 
urgență va fi decisă crearea unei agenții 
speciale pentru acordarea cetățeniei

Istoric, Hamas și-a limitat at
acurile la Israel și teritoriile pales
tiniene.

Deși Israel nu a recunoscut vreun 
rol în asasinat, oficialii militari au arătat 
că iau foarte în serios amenințările și și- 
a instruit ofițerii, atașații militari și 
soldații să fie precauți atunci când 
călătoresc în afara granițelor.

Românii vor putea urmări, gratuit, 
primele programe în sistem digital în
cepând din vara acestui an, cu 7 luni 
mai târziu decât ar fi trebuit, multe din 
termenele prevăzute în strategia privind 
tranziția de la televiziunea analogică 
terestră la cea digitală terestră fiind 
depășite.

România s-a angajat față de Uni
unea Europeană (UE) să finalizeze 
tranziția la televiziunea digitală până în 
anul 2012. Autoritățile române nu au 
îndeplinit termenele impuse de UE. 
Primul termen impus prin tratatul co
munitar pentru trecerea la televiziunea 
digitală terestră a fost finele anului 
2009. ,

Strategia de trecere la televiziune 
digitală presupune și acordarea de șase 
multiplexuri, două la început, care vor 
fi capabile să funcționeze împreună cu 
televiziunea analogică, iar celelalte

necalificat. Cel mai mic venit de la 
stat este de 705 lei însemnând coefi
cientul unu de salarizare din grila 
unică.

Comisia specială din care face 
parte și un expert al Băncii Mondiale 
își propune să reducă din numărul 
acestor funcții și să reanalizeze grila 
de salarizare, astfel încât bugetarii să 
fie plătiți în funcție de nivelul studiilor 
dar și de complexitatea muncii pe care 
o prestează.

române pentru cei care și-au pierdut-o", 
a declarat Băsescu. Astfel, cetățenii din 
Republica Moldova nu vor mai avea 
nevoie de viză pentru a munci și lucra 
în România, având de asemenea dreptul 
de a călători în statele membre ale Uni
unii Europene, inclusiv în Marea Bri
tanie, comentează „Daily Express”.

Republica Moldova a făcut parte 
din teritoriul României până în 1940, 
fiind ulterior anexată Uniunii Sovietice, 
în 1991, aceasta și-a proclamat 
independența, iar 80 la sută dintre cei 
patru milioane de locuitori sunt de etnie 
română. Republica Moldova este însă 
cea mai săracă țară din Europa. Nouă 
din zece tineri moldoveni intenționează 
să părăsească țara, se arată într-un 
studiu realizat de ONU. Circa 600.000 
de cetățeni moldoveni muncesc în 
Marea Britanie și în alte țări europene 
legal, dar și iltegal

Oficialii au declarat că armata se 
teme ca Hamas să nu încerce să cap
tureze ofițeri evrei în afara țării.

Hamas arăta că al-Mabhouh a fost 
electrocutat și otrăvit în camera sa de 
hotel. Oficiali israelieni arătau că al- 
Mabhouh juca un rol important în con
trabanda cu arme dinspre Iran spre 
teritoriile palestiniene. 

patru vor putea deveni operaționale ul
terior. La sfârșitul anului 2009, cele 
două multiplexuri ar fi trebuit să fie 
operaționale. Acest lucru nu s-a petre
cut, pentru că Ordonanța de mo'difîcare 
a Legii Audiovizualului a întârziat de la 
aprobare.

Următorul termen pentru acor
darea primelor două multiplexuri este 
31 mai 2010. Luând în calcul termenele 
de contestație sau de cele în care trebuie 
achitate taxele de licență, termenul 
când posesorii vor primi licențele va fî 
1 iulie 2010 în cazul primelor două 
multiplexuri digitale și 30 decembrie 
2010 în cazul celorlalte patru multi
plexuri.

"Autoritatea Națională pentru Ad
ministrare și Reglementare în 
Comunicații (ANCOM) a repartizat 
frecvențele din planul GE06 pe multi
plexuri, astfel încât primele două mul
tiplexuri să poată funcționa în paralel
cu frecvențele existente, asigurând o 
perioadă de simulcast de cel puțin 1 
an", a declarat Cătălin Marinescu,

g Cargoul elen Filitsa
a fost eliberat de pirați

Cargoul elen Filitsa, cu 22 de 
membri ai echipajului la 
bord, printre care și un 

român, potrivit Ministerului 
Afacerilor Externe, a fost eli
berat luni de pirații somalezi, 
după plata unei răscumpă
rări Vasul a fost capturat în 
largul insulelor Seychelles în 

11 noiembrie, în timp ce 
transporta produse chimice 

în Africa de Sud. Răscumpă
rarea a fost plătită luni, dar 
proprietarul vasului, Order 
Shipping, a refuzat să preci

zeze despre ce sumă este 
vorba.

MAE a demarat 
procedurile specifice 
în astfel de situații, 
imediat după ce a fost 
informat de compania 
navală grecească 
proprietară a navei, 
despre răpirea car
goului elen de către 
pirații somalezi, pe 
data de 16 noiembrie 
2009. Conform proce
durilor în vigoare, ne
gocierile au fost 
purtate direct între 
proprietarii navei și
răpitori. A fost păstrată o discreție 
totală asupra cazului, orice mediati- 
zare putând să pună în pericol ne
gocierile și viața celor răpiți.

Ambasada României la Atena a 
monitorizat cazul și a informat per
manent familia cetățeanului român în 
legătură cu evoluția situației. Am- 

K

președintele ANCOM.
Hotărârea de Guvern ar fi trebuit 

să reactualizeze totodată termenele 
prevăzute în Strategia de tranziție de la 
televiziunea analogică terestră la cea 
digitală terestră și implementarea ser
viciilor multimedia digitale la nivel 
național întocmită de Ministerul 
Comunicațiilor și Societății 
Informaționale.

în anul 2012, emisia analogică TV 
va fi sistată și va fi înlocuită de cea 
digitală. Astfel, cei care nu sunt abonați 
la un operator de cablu sau satelit nu 
vor mai putea viziona posturi TV: 
Normele UE prevede ca orice persoană 
să aibă acces la servicii de televiziune, 
cu toate că locuiește în zone urbane in
tens populate sau zone rurale izolate.

Acesta este motivul pentru care 
statul va construi o infrastructură /* 
transmisie digitală terestră (DTT) a 
posturilor TV, prin care vor putea fi 
urmărite, în mod gratuit, posturi TV 
publice și cele mai urmărite canale pri
vate, per total 14 posturi.

N

basada a anunțat familia asupra 
eliberării acestuia. De asemenea, Am
basada României la Atena a păstrat o 
legătură constantă cu celula de criză 
formată în cadrul companiei 
proprietară a navei, care s-a ocupat de 
negocieri, precum și cu autoritățile 
elene. Surse oficiale au dat asigurări 
că toți membrii echipajului sunt în 
stare bună.

Nava elenă este unul dintre cele 
12 vase, cu 250 de marinari la bord în 
total, deținute de pirații somalezi, care 
ar fi reușit să primească răscumpărări 
de 60 de milioane de dolari în 2009.

în prezent, pirații somalezi mai 
țin captive două nave cu marinari 
români la bord. Asian Glory a fost 
capturat de pirații somalezi la 1 ian
uarie 2010 în Golful Aden, în timp ce 
transporta mașini din Singapore în

Arabia Saudită. Nava are doi români 
la bord. Alți doi marinari români se 
află la bordul vasului St. James Park, 
capturat la 28 decembrie de pirați so
malezi. Nava a fost capturată în timp 
ce se îndrepta spre Thailanda, din 
Spania, pe o rută maritimă cheie, 
patrulată de navele internaționale im
plicate în lupta antipiraterie.



„Am citit mult despre Einstein. îmi plac teoriile. Vreau să înțe
leg teoria corzilor. Mi-aș dori enorm pe cineva care să îmi ex
plice mecanica cuantică!”, a mărturisit vedeta.

S-au anunțat nominalizările
la Zmeura de Aur
Actorii Sandra Bullock, Sarah 
Jessica Parker, Ben Affleck și 

John Travolta se numără prin
tre nominalizații celei de-a 30- 
a ediții a premiilor Zmeura de 

Aur, acordate celor mai 
proaste filme sau prestații ac

toricești

Peliculele "Transformers:
Răzbunarea celor învinși" și "Land of 
the Lost" au primit, luni, câte șapte 
nominalizări la Zmeura de Aur, inclusiv 
la categoria "cel mai prost film al anu
lui 2009". Starurile din aceste două 
filme, Megan Fox, respectiv Will Fer
rell, au fost nominalizate la categoria 
"cea mai proastă interpretare feminină", 
respectiv "cea mai proastă interpretare 
n? Ș'jlină".

Celelalte trei pelicule nominal
izate la categoria "cel mai prost film al 
anului 2009" sunt comedia "Ail About 
Steve", cu Sandra Bullock, filmul de 
• ne "G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei" 
și comedia "Old Dogs/ Vechi tovarăși", 
cu Robin Williams și John Travolta.

Sandra Bullock a fost 
nominalizată la categoria "cea mai 
proastă interpretare feminină", pentru 
rolul din comedia "All About Steve". 
Totuși, actrița americană a primit, luna 

aceasta, un premiu Globul de Aur pen
tru rolul din drama "The Blind Side" și 
este considerată una dintre favoritele la 
nominalizările pentru Oscar.

"Ea ar putea fi prima persoană 
care câștigă atât o Zmeură de Aur, cât 
și un Oscar, în același weekend", a de
clarat John Wilson, fondatorul Golden 
Raspberry Awards, aflate în acest an la 
cea de-a 30-a ediție. Câștigătorii vor fi 
anunțați pe 6 martie, cu o seară înainte 
de gala Oscar, în timpul unei ceremonii 
care va avea loc la Los Angeles.

La categoria "cea mai 
proastă interpretare 
feminină" concurează:

Sandra Bullock,
Megan Fox,
Miley Cyrus ("Hannah Mon

tana"),
Beyonce Knowles ("Obsessed") și
Sarah Jessica Parker ("Did You 

Hear About the Morgans?/ Ce-o fi cu 
soții Morgan?").

La categoria similară 
masculină vor concura:

Will Ferrell ("Land of the Lost"), 
cei trei frați din trupa The Jonas Broth
ers ("Jonas Brothers: The 3-D Concert

Experience"),
Steve Martin ("Pantera roz 2"), 
Eddie Murphy "(Imagine That") și 
John Travolta ("Old Dogs/ Vechi 

tovarăși").

Membrii fundației Zmeura de Aur 
au posibilitatea să aleagă cu această 
ocazie și cele mai proaste filme sau 
prestații actoricești ale deceniului.

La categoria "cel mai 
prost film al deceniului" 
vor concura:

"Battlefield Earth", cu John Tra
volta,

"Freddy Got Fingered/ Freddy 
încurcă-lume", cu Tom Green,

"Gigli", cu Ben Affleck și Jennifer 
Lopez,

"I Know Who Killed Me/ Știu 
cine m-a ucis", cu Lindsay Lohan, și

"Swept Away/ Naufragiați", cu 
Madonna.

La categoria "cea mai 
proastă interpretare 
a deceniului" 
sunt nominalizați:

Ben Affleck,
John Travolta,

Eddie Murphy,
Mike Myers și
Rob Schneider.

La categoria "cea mai 
proastă interpretare 
feminină a deceniului" 
sunt nominalizate:

Lindsay Lohan,
Jennifer Lopez,
Madonna,
Mariah Carey și
Paris Hilton.

Robert Pattinson a fost nominal- 

izat la categoria "cel mai prost rol se
cundar", pentru prestația lui din "Saga 
Amurg: Lună Nouă", iar partenera lui 
de platou, Kristen Stewart, concurează 
la categoria "cel mai prost cuplu de pe 
ecran", fiind nominalizată atât alături 
de Pattinson, cât și alături de Taylor 
Lautner.

Premiile Zmeura de Aur au fost 
create în 1980, de John Wilson, un 
cinefil împătimit.

Câștigătorii - deciși în urma vo
turilor celor 687 de membri ai 
Fundației Zmeura de Aur - primesc un 
trofeu, care valorează câțiva dolari, for
mat dintr-o zmeură aurie, pusă pe o 
peliculă de 8 mm ciopârțită.

Scooter concertează pe 5 iunie la București
Veste bună pentru fanii formației Scooter. Trupa germană 

/ine la București unde va susține, pe 5 iunie, un concert la 
Arenele Romane. Concertul face parte din turneul mondial de 
promovare a noului album "Under the Radar Over the Top". 
Biletele au prețul de 85 de lei, până pe 15 februarie, și 100 de 
lei după această dată. Trupa a mai concertat la București în 

( '04 și în 2006.
Trupa Scooter este formată din H.P. Baxxter, Rick J. Jor

dan și Michael Simon. Cei trei au vândut, de-a lungul carierei, 
peste 25 de milioane de albume. Cele mai cunoscute piese ale 
formației sunt "Hyper Hyper", "Move Your Ass!", "Fire", 
"How Much Is The Fish?", "Posse (I Need You On The 
Floor)", "Ramp! (The Logical Song)", "Nessaja", "Week
end!", "Maria (I Like It Loud)", "One (Always Hardcore)" și 
"Jumping All Over the World".

Elena Gheorghe 
are gânduri 
de măritiș

Spuneau că dragostea lor nu 
«/e nevoie de acte, dar iată că 

romantismul orașului îndrăgos- 
tiților se pare că i-a făcut să se 

răzgândească.
Elena Gheorghe și iubitul ei, 

Cornel, au fost într-o scurtă va
canță de cinci zile la Paris.

Prilej cu care frumoasa 
cântăreață ar fi fost cerută de soție.

Revenită în țară, interpreta a luat 
cu asalt târgul de nunți, unde venise 
cu treabă. însă chiar și așa, nu putea 
să se abțină să nu își arunce privirea 
pe câteva rochii.

' în plus, Elena a lăsat să îi scape 
și o mărturisire: „Poate mă mărit și eu 
în viitorul apropiat!”. Dacă tot și-a 
găsit prințul, ar fi păcat să nu se în
tâmple asta!

Disney vrea să vândă 
divizia de film Miramax

Disney caută un cumpărător pentru divizia de film 
Miramax, care are un portofoliu de 700 de filme, unele din- 

; tre ele câștigătoare ale unor premii Oscar, prețul inițial de 
, vânzare fiind estimat la 700 de milioane de dolari,
• informează The New York Times.

Din portofoliul Miramax fac parte producții de succes 
1 ca "Shakespeare in Love", cu Gwyneth Paltrow; "Kill Bill",
• cu Uma Thurman, sau "Chicago", cu Renee Zellweger.

în prezent, compania Walt Disney derulează ne
gocieri cu zece potențiali cumpărători, potrivit unor experți 
în achiziții.

în cadrul discuțiilor inițiale a "fost avansat un preț de 
circa 700 de milioane de dolari pentru numele Miramax și 
pentru portofoliul de 700 de filme. Harvey Weinstein și 
Bob Weinstein, care au fondat Miramax în 1979, sunt 
printre cei interesați de achiziție. Frații Weinstein au vândut 
Miramax companiei Disney în 1993, dar au rămas la con- 

. ducerea diviziei până în 2005, când au plecat pentru a 
■ fonda compania Weinstein.

Un alt potențial cumpărător este studioul Summit En
tertainment, care a lansat seria "Twilight".

Analiștii estimează că librăria Miramax generează 
mai mult de 300 de milioane de dolari din vânzările de 
DVD și difuzări la televiziune, deși Disney nu a confirmat 
aceste cifre. Filmele produse de Miramax au avut 200 de 
nominalizări la Oscar.

Cindy Crawford, la 43 de ani,
protagonista unui 
pictorial sexy

Fostul top model Cindy Craw
ford, în vârstă de 43 de ani. care a 
renunțat la podiumurile de modă în 
2000, în favoarea familiei, este pro
tagonista unui pictorial sexy în cel 
mai recent număr al ediției britanice 
a revistei Harper's Bazaar, 
informează Daily Mail, în ediția on
line.

Au trecut 25 de ani - și mai 
mult de 1.000 de apariții pe cop
ertele revistelor de modă - de când 
Cindy Crawford s-a lansat pe 
podium.

La 43 de ani. fostul top model, 
considerată de mulți una dintre cele 
mai frumoase femei din lume, 
demonstrează că și-a păstrat intactă 
atractivitatea care a făcut-o celebră.

La începutul acestui an ea a 
’pozat pentru revista Harper’s Bazaar, 
îmbrăcată în ținute negre, extrem de 
senzuale.

într-un interviu acordat recent, 
Cindy Crawford, care este mamă a 
doi copii, a declarat că se simte 
mulțumită de cum arată. "Cred că 
mă mențin într-o formă destul de 
bună", a spus ea, recunoscând însă 
că în trecut s-a folosit de injecțiile cu 
Botox, pentru a șterge urmele lăsate 
de timp, dar a precizat că a renunțat 
de zece ani la tratamentele de în
tinerire.

Ea s-a declarat împotriva 
chirurgiei estetice, motivând acestea 
fac femeile să pară artificiale.

Anne Hathaway e pasionată 
de fizică

în timp ce unele vedete au 
drept pasiuni cumpărăturile și 
călătoriile, Anne Hathaway are un 
hobby un pic mai ciudat.

Actriței îi place să studieze fiz
ica, drept pentru care ocolește mag
azinele

de modă și intră în librării, de 
unde își procură cărți despre legen
darul om de știință Albert Einstein și 
volume de fizică pentru a înțelege 
mai bine universul.

„Sunt interesată de particulele
k_______________

elementare; îmi place să mă gândesc 
cât timp și spațiu există în univers și 
cum să îl înțelegem. Ori-de câte ori 
am timp liber, îmi bat capul cu texte 
de fizică. învăț. Am citit mult despre 
Einstein. îmi plac teoriile. Vreau să 
înțeleg teoria corzilor. Mi-aș dori 
enorm pe cineva care să îmi explice 
mecanica cuantică!”, a mărturisit 
vedeta.

Și să mai spună cineva că di
vele de la Hollywood nu au nimic în 
cap...
_______________ /
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Dicționar: Teică, Ici.

A scrijeli

Vas mic

Delicați

Citrice

AlăturatA ocoli

Patroni
sprijini
Etici!

JHarg.

Tania 
Andrei

Loc de 
odihnă

Nevă
zător

Bianca 
Pavel

Fir 
textil

Dete
riorat

Măsura 
lui Cuza

Tari ia 
puncte

Paula 
Pop

Dintr-o 
parte

Puiul 
caprei

Mamifere 
carnivore

Ursuză

•)

Campioana
Maria...
Glasul 
ciorii

Probă

Îngrădit

Intrare 
Picat 

din cer

Reeopstituire...

Creanga 
Amurg 

Seu!

Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AGĂ, CĂTANĂ, CATOZI, CIR, COLIR, 
CORAL, GEDIJLOȚI, INADERENTE, 

INELEGANȚA, IRĂ, ÎNCOLONAT!, 
ÎNTĂRÂTATĂ, LEBĂDĂ, MĂCELĂRIRI, 

MILITARISM, MISOGINIST, NAZ, NE, POLO, 
POT, ODATĂ, RA, SABOTA, SAPE, SOȚ, 

STĂPĂNITOR, STILIZATOR, TAC, 
TERORIZĂRI, TETA, TIR.

Petru Ardelean - ARAD

Viorel Naghi - VLADIMIRESCU

9 6 4 5 3 2
8 9 3 7 5

3 5 8 2 9 1
5 8 3 4

4 7 2 9 1 8
9 7 5 2

8 4 2 7 1 9
2 6 1 8 5

5 1 9 4 7
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Mică publicitate

Case/ Gan»«RH»s&' 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 se depășește 10 kg, restul este de 25 lei/ kg. Tel. 
0254.212.425.

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 casc 
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 
1 \), 2 băi et.2, centrală termică, terasă, parchet stejar, ocupabil ime
diat. Preț 49 000 euro, 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.

Locurr^emni n că

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.

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 

o. Tel. 0743.011.772.

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

Ai nevoie
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. 0726.191.95-

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

Glasul
Hunedoarei

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

elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

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

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

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L. 1
Den, Cak~ lizrandalm 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Soneria, lan?’ Voire*1

: SPĂLĂTORIE AUTO

- 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.

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

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 

vânzători volanți 
Informații la telefon:

* 0766.242.707

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

ANUNȚ PUBLIC
SC STEJARA SRL cu sediul în lo

calitatea Sârbi, nr. 83, com. Ilia, jud. 
Hunedoara, anunță depunerea solici
tării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Instalație 
centru prelucrarea primară a masei 
lemnoase”, situat în localitatea Sârbi, 
nr. 83, com. Ilia, 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.

k

g Tarife

Vă oferim;
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servicl curățenie
* persoane fizice
’ persone jurltice

Clîcniii fideli primesc, 
pcbazâdcbon.

facem amiraac 

pentru firme cu

REDUCE!RE IA7SPÂIÂRI
DE 20% 1 UNA GRATIS

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

IVwi dt faaaiaait

Zaak 0730-M.M
Duminica: O9.DM5.iO

Telefon: 0761 - 973.940

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ 

ABONAMENTE

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

12 luni - 108 lei

Abonamentele se pot face:
- prin factorii poștali;

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

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

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume...........................
Strada...........................
Ap..... Localitatea.......
C.I. seria.................nr.
Eliberat de......................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Prenume.........
..... Nr.......Bl. 
...........Județul

Sc.

Semnătura

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

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



De^i de la dispariția căpitanului Corvinului au trecut
17 ani, încă nu a văzut lumina tiparului o carte despre viața 
și activitatea marelui fotbalist.
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17 ani de la dispariția căpitanului Corvinului

Michael Klein
a fost comemorat
ieri la Hunedoara

• •

Gheorghe Turtea a plecat cu echipa 
în cantonament la Sinaia
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Galeria Corvinului și-a amintit de vremurile bune, când Klein 
mai juca la echipă

Parcă mai multi hunedoreni 
ca în anii trecuți s-au strâns la 
bustul lui Michael Klein, din cen
trul municipiului Hunedoara. Oa
menii de sub furnale nu l-au uitat 
pe căpitanul de legendă al Corv
inului, la 17 ani de la dispariția 
prematură a acestuia.

La bustul lui Mișa, la stadion, s- 
au strâns bine de 150 de oameni. 
Printre ei s-au aflat foștii săi colegi 
de la Corvinul, Gabor, Petcu, Nicșa, 
Colesniuc, Dubinciuc, Gălan sau 
Văetuș. Galeria Corvinului a fost și 
ea prezentă, cu arsenalul din dotare: 
torțele albastre, banere și cântece în 
memoria lui Michael Klein, cântece

care au răsunat la fel de frumos ca și 
în trecut. „Am petrecut 20 de ani din 
viață împreună, e o viață de om. Nu 
poți să îl uiți, nu ai cum. îmi lipsește 
și acum la fel de mult”, a spus Romu
lus Gabor.

Deși de la dispariția căpitanului 
Corvinului au trecut 17 ani, încă nu 
a văzut lumina tiparului o carte, de
spre viața și activitatea marelui fot
balist. Suporterii Hunedoarei cred 
însă una și bună: dacă Michael Klein 
ar fi trăit, alta ar fi fost soarta Corv
inului, iar fotbalul din oraș nu ar fi 
ajuns atât de jos. Poate și de aceea, în 
fiecare an numărul suporterilor 
corviniști care vin să îi aducă un 
omagiu lui Mișa în data de 2 febru
arie este din ce în ce mai mare.

■

Colegii u regreta și acum pe Mișa 
căpitanul legendar al Corvinului

Juniorii Mureșului sunt în cantonament
Nu doar echipa de se

niori de la Mureșul Deva este 
plecată în cantonament, la 
Sinaia, ci și patru grupe de la 
Centrul de copii și juniori. 
Generațiile viitoare ale 
Mureșului se antrenează în 
stațiunile hunedorene vreme 
de o săptămână. „Eu supt 
plecat cu echipa mare la 
Sinaia, dar, din câte știu, și 
juniorii sunt plecați. Grupele 
de juniori pregătite de Dan 
Ardelean și Gabi Constantin 
sunt la Straja, iar alte două

grupe sunt la Geoagiu. Am 
discutat cu părinții și au fost 
de acord să îi lase, dat fiind 
faptul că acum e vacanță șco
lară”, ne-a declarat Gheorghe 
Țurlea, corectorul sportiv al 
devenilor.

în cantonamentul 
echipei de seniori este liniște. 
„Avem condiții foarte bune 
de pregătire. Programul de
curge normal, e și zăpadă din 
abundență. Luni a nins toată 
ziua la Sinaia”, a adăugat 
Gheorghe Țurlea.

Isfan a ajuns sub comanda lui Titi Alexoi
Daniel Isfan, fostul jucător al Mineru

lui Lupeni, se antrenează sub comanda 
antrenorului Titi Alexoi la Retezatul Hațeg. 
Mijlocașul a fost pus pe liber de conducerea 
„minerilor”, împreună cu alți componenți 
mai vechi ai echipei și până în prezent nu 
și-a găsit echipă. Isfan se pregătește cu 
Retezatul pentru a se menține în formă fiz
ică, dar nu a semnat nimic cu gruparea hațe- 
gană. Acesta a fost pus pe liber după ce a 
avut mai multe contre verbale cu antrenorul 
Petre Gigiu. Tehnicianul nu s-a despărțit în 
condiții tocmai bune de foștii săi elevi, pe 
care i-a arătat cu degetul după ce nici unul 
nu a reușit să își găsească o echipă la care 
să joace, deși erau liberi de contract.

Portarul Silvian Ciucă are mari șanse 
să nu mai continue la Lupeni. Declarat cel

mai bun jucător al echipei în turul de cam
pionat, Ciucă a fost acuzat de conducerea 
clubului că a simulat o accidentare pentru a 
nu juca în partidele amicale din această pe
rioadă. „M-a deranjat foarte tare ceea ce s- 
a scris și ce s-a spus despre mine și anume 
că m-aș fi dat accidentat. Cine crede că mă 
dau accidentat, ca mine să pățească. Am 
jucat în turul de campionat cu infiltrații 
înainte de meciuri, cu temperatură mare în 
meciul de la Cluj, cum aș putea să fac așa 
ceva în pregătiri. Plus că problema pe care 
eu o am acum este veche, contractura este 
încă din tur”, a spus fotbalistul. Ciucă ar 
putea fi vândut chiar în aceste zile, pentru 
că a intrat în ultimele luni de contract, iar 
din vară va deveni jucător liber și poate 
semna cu orice echipă dorește.

Spania e campioană 
europeană la futsal

Elod Vajda a fost transferat 
la CSM Râmnicu Vâlcea

Naționala de futsal a Spaniei a câștigat pentru a cincea oară ti
tlul continental. Dominația ibericilor pe plan european este totală, 
Spania aflându-se la al treilea trofeu consecutiv. In finală, Spania a 
trecut de Portugalia cu scorul de 4-2, dar a tremurat pentru victorie 
până în ultimele secunde.

Deși spaniolii au condus cu 3 -0 și se părea că nu vor mai scăpa 
victoria, portughezii au avut o revenire spectaculoasă pe final de meci 
și în mai puțin de 40 de secunde au marcat de două ori.

A fost un final de meci de infarct, pentru că Spania și-a asigurat 
victoria când mai erau doar 22 de secunde de joc, Daniel marcând

Situația jucătorilor puși pe lista de transferuri la Mureșul 
Deva pare că s-a rezolvat pentru aproape toți fotbaliștii ajunși în 
această postură.

Mijlocașul Elod Vajda și-a găsit echipă. Fratele căpitar : 
Mureșului va evolua până la vară la CSM Râmnicu Vâlcea,. .o 
formă de împrumut. Un alt mijlocaș, Adrian Pribac, se află la 
Geoagiu, dar nu la Gloria, ci în cantonament cu grupa de juniori 
A a clubului și până la această oră nu și-a găsit echipă la care să 
evolueze. Tot sub formă de împrumut poate pleca și atacantul 
Râul Lintaru, care este dorit de ACU Arad, club cu care Mureșul 
se află în negocieri.

golul cu numărul patru.
Locul trei a fost câștigat de Cehia, care a învins surpriza turneu

lui, Azerbaidjan, cu scorul de 5 -3. Azerii au în componență aproape 
numai jucători brazilieni și au condus la pauză cu 2 - 1.
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