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Comasarea liceelor Traian 
și Pedagogic nu va avea loc

Disputa părinți - Inspectoratul 
Școlar Hunedoara s-a încheiat 
la Ministerul învățământului.
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Oraful celor o mie
de câini vagabonzi

Deva are peste o mie de câini comunitari, 
potrivit unor estimări aproximative. Zilnic se în
tâmplă să fie câini striviți de mașini și rareori se 
întâmplă să fie ridicate cadavrele lorîntr-un timp 
rezonabil.
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Știrea zilei
de Elena Matieș Iancău

Trei hunedoreni 
pleacă în vizită 
la Moș Crăciun

Mai mulți hunedoreni au câștigat câte 
o excursie în Laponia, în cadrul concursului 
“Intră în lumea lui Moș Crăciun” organizat 
de Poșta Română și Raiffeisen Bank.

în urma extragerii au fost desemnați 
cinci câștigători, iar trei sunt din județul Hu
nedoara. Aceștia sunt: Ionuț Igreț și Denisa 
Roberta Mocanu, ambii din Crișcior, și Ovi- 
diu Marian Iorga, din Petrila. Fiecare dintre 

ei a câștigat un voucher turistic în valoare 
de 2.000 euro, ce va putea fi consumat pe 
întreg parcursul anului 2010 pentru destina
ția Laponia, câștigătorii având astfel șansa 
să-l întâlnească pe Moș Crăciun chiar la el 
acasă.

Concursul s-a desfășurat în perioada 
7-31 decembrie 2009, când copiii și părin
ții lor au putut achiziționa de la orice oficiu 
poștal din țară un kit care conține un plic, o 
coală A4 și o carte poștală. Coala A4, com
pletată cu mesajul pentru Moș Crăciun, a 
fost trimisă, în plic, pe adresa lui Moș Cră
ciun din Finlanda. Cartea poștală, comple
tată cu datelele expeditorului, a fost trimisă 
pe adresa Poștei Române pentru a participa 
la tombola în urma căreia au fost acordatele 
cele cinci excursii în Laponia.
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Sf. Agata, fecioară mar-

Creier pane

Ingrediente:

750 g creier de porc sau vițel
2 ouă
2 linguri de făină
2 linguri de pesmet
sare și piper
ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Se spală creierul și se pune în 
apă cu puțină sare să fiarbă la foc 
mic. Se fierbe în aproximativ 20 de 
minute. Se formează spumă care se 
îndepărtează cu o spumieră. Se 
scoate și se lasă să se răcească, cât 
să puteți să-l manevrați. Umblați 
cu atenție, se rupe foarte ușor.

Se bat ouăle și se amestecă cu 
făina, pesmetul și puțin piper. 
Amestecul trebuie să fie un pic mai 
gros ca aluatul de clătite. Se dă cre
ierul prip acest amestec și se pune 
la prăjit în uleiul încins. Se prăjește 
pe ambele fețe până se rumenește 
frumos.

Se poate servi cu cartofi natur 
\ și salată de varză cu mărar.

Deva
Se sistează furnizarea apei reci 
între orele: 08-15 pe strada Cloșca, 
pentru remedierea unei avarii.

Telefoane utile

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

-ț-Sfăntul Zilei
Pomenirea Sfintei Mucenițe Agata
(+251)

Aceasta Sfântă a fost 
dintr-o cetate a Siciliei, ce se 
chemă Palermo, fecioară de 
neam ales și plină de averi 
pământești și era strălucită cu 
frumusețea trupului, iar 
dragostea lui Hristos era 
podoaba sufletului ei. Deci, 
împărățind păgânul Decius, 
iar Quintilian, fiind pus de 
dânsul conducător al Siciliei a 
ieșit păgâneasca poruncă pen
tru prigonirea și uciderea creș
tinilor. Și conducătorul auzind 
de această fecioară că este 
creștină, cuprins de gânduri 
necurate, a poruncit să fie 
adusă la judecata lui, în 
cetatea Catania. Iar ea, pe 
drum, între ostași, nu înceta a- 
1 ruga pe Hristos să o în
tărească să-și mărturisească 
credința sa. Deci, intrând în

Catania, a poruncit dregă
torul să o ducă în casa 
unei femei necredin
cioase, anume Afrodizia, 
ca să o despartă de cred
ința în Hristos și să o în
toarcă spre dragostea 
lumească. Dar ea, 
ținându-se tare în cred
ință, dorea să moară mai 
bine de mucenicească 
moarte, decât să se lepede 
de Hristos. Drept aceea, a 
fost dusă înaintea lui
Quintilian și, mărturisind ea 
pe Hristos, dregătorul porunci, 
după alte chinuri, să i se taie 
amândoi sânii, cu toate că îl 
mustra Sfânta, zicând: "Nu te 
sfiești, călăule, a tăia piept de. 
femeie, pe care și tu l-ai supt 
la maica ta?" Dar a vindecat-o 
noaptea Dumnezeu, în temniță

prin arătarea Sfântului Apostol 
Petru. Deci, au scos-o, iarăși, 
la judecată și, rămânând sta
tornică în credință, au târât-o 
pe cioburi ascuțite și au ars-o 
cu cărbuni aprinși. Și așa, 
aruncată fiind în temniță, și-a 
dat sufletul la Dumnezeu.

HOROSCOP

Influențele combinate ale lui 
Mercur și Marte favorizează afirmarea 
de sine, schimburile, contactele cu
ceilalți. Centrele de interes ale nativilor se ori
entează către străinătate. Ai un magnetism 
irezistibil și placi tuturor.

Ai unele griji de ordin domestic, 
așa că profiți de timpul disponibil pen
tru a le rezolva. Azi alergi prin maga
zine de bricolaj sau de mobilă. Evită
produsele din came, grăsimile și alcoolul.

Prietenii te ajută la nevoie cu sfa
turi bune. Ar trebui să pleci capul la 
ceea ce-ți spun. Problemele nervoase 
și cele de anemie sunt în regresie. Na
tivii cu probleme la ochi au o zi mai delicată.
Ai noroc în investiții financiare.

Dacă simți un soi de îndoială din 
partea copiilor cu privire la forțele 
proprii. încurajează-i să se valorifice
și să se aprecieze. Ai ocazia astăzi să , 
aprofundezi relațiile cu persoanele pe care-ie 
întâlnești des.

Ai parte de unele dispute acasă 
și toată lumea este agitată din cauza ta. 
Ambianța astrală te îndeamnă să-ți în
drepți atenția mai mult către mediul
extern. Aici vei găsi noi centre de interes și vei
putea să relaționezi.

țF 5februarie
de-a lungul timpului

1690: S-a încheiat, la Sibiu, tratatul dintre domnul 
Moldovei, Constantin Cantemir (1685 - 1693), și Sfântul 
Imperiu Roman, reprezentat prin generalul imperial Donald 
Heissler

1919: A fost creată compania United Artist (UA), 
unele dintre cele mai mari studiouri cinematografice ale 
secolului trecut

1945: Demonstrații împotriva guvernului Rădescu or
ganizate și plătite de bolșevici

1971: Aselenizarea navei cosmice americane "Apollo 
14" (afost lansată la 31 ianuarie 1971, comandant al navei 
Bind Alan Shepard)

1983: Anișoara Cușmir realizează un nou record 
mondial de sală la săritura în lungime (6,92 m)

1999: Reuniunea Comitetului Internaționalei Social- 
v date pentru Europa Centrală și de Est (București, 5-6)

2004: România a devenit membră de facto a NATO

S-au născut:
1851: Ștefan Hepites, fizician și meteorolog, membru 

și vicepreședinte al Academiei Române (5/17) (d. 1922)
1896: Nicolae Bagdasar. filosof, academician român 

(d. 1971)
1925: Matei Gheorghiu, actor român (d. 2003)
1941: Kaspar Villiger, președinte al Confederației 

Elvețiene în 2002
1965: Gheorghe Hagi, fotbalist român
1969: Bobby Brown, solist american, soțul cântăreței 

Withney Huston
1985: Cristiano Ronaldo, fotbalist portugez
Comemorări:
1597: Paul Miki, călugăr iezuit, unul din cei 26 de 

martiri din Nagasaki
1939: Gheorghe Țițeica, matematician, deschizător 

de drumuri în geometria diferențială, membru, vicepreșed
inte (1924-1925) și secretar generai (1929-1939) al Acad
emiei Române (n. 1873)

1953: Iuliu Maniu, om politic, președinte al Partidului 
Național Țărănesc, prim-ministru în mai multe rânduri (n. 
1873)

1994: Marin Bucur, istoric literar, eseist, prozator 
român (n. 1929)

Activitățile intelectuale îți vor 
aduce satisfacții deosebite. Din punct 
de vedere mental, funcționezi la limita 
superioară, așa că ai putea lua decizii 
în chestiuni dintre cele mai delicate.

Relația cu prietenii are toate 
șansele să se îmbunătățească, dar nu 
vei fi scutit de mici nemulțumiri. Ele 
se vor rezolva cu ușurință, daca vei da 
dovadă de tact și de răbdare.

Ziua de azi îți permite o intro
specție profundă și cinstită cu privire 
la ceea ce îți dorești de fapt să devii. 
Te frământă, în sens creator, pozitiv, 
ideea de schimbare și te simți puternic motivat 
să te cunoști mai bine și să îmbogățești < 
tența.

începi să reevaluezi ce-ai real
izat până acum și măsura în care cele 
realizate exprimă într-adevăr valorile
în care crezi. Acest proces este ex
trem de important, marcând trecerea ta într-o
nouă etapă a existenței.

Bancurile zilei

Dacă ai avut unele divergențe în 
trecut cu frații sau surorile este un mo
ment bun pentru reconcilieri. în 
dragoste cuplurile pot trăi unele crize.
căci nativii sunt atrași de relații extraconjugale.

© © ©
Trei blonde blocate în 

lift strigau pe rând "ajutor, 
ajutor". La un moment dat, 
una dintre ele:

- Ce-ar fi să strigăm si
multan?

Și încep ele: "simultan, 
simultan".

© © ©

Au ieșit blondele la 
manifestație, supărate că se 
fac bancuri pe seama lor. 
Pe pancarte scria "Nu toate 
proastele sunt blonde!"

© © ©
- Ce e mai bine să fii? 

Medic uman sau veterinar?
- Veterinar, deoarece 

atunci pacienții nu* te

cheamă când nu au nimic.
© © ©

- Doctore, ce aveți 
pentru ridurile mele?

- Cel mai marc respect.
© © ©
- Dom' doctor, cred că 

am probleme cu ochii.
- De ce credeți asta, 

domnule?

- Păi. de când m-am că
sătorit nu mai văd un ban 
prin casă...

© © ©
- Suferiți cumva de vise 

erotice? întreabă doctorul 
un pacient

- Nu sufăr, domnule 
doctor. Chiar îmi fac plă
cere!

Dacă ai avut unele divergențe în 
trecut cu frații sau surorile este un mo
ment bun pentru reconcilieri. în
dragoste cuplurile pot trăi unele crize, căci. •
tivii sunt atrași de relații extraconjugale.

Este bine să profiți de șansele 
apărute, pentru a-ți îndeplini sper
anțele, pe plan profesional. Mo
mentele de descurajare sunt înlăturate
de afecțiunea și susținerea familiei, pe care o
simți lângă tine.
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„Sper ca anul acesta să primim fi noi. deși asta depinde 
de ce votează comisia. Anul trecut nu un: primit nici un ban de ia 
Consiliul Județean. Și anul ăsta cred că va fi la fel. Avem și multe 
proiecte care dorim sa le realizăm..."

Emil Bâc, primar a! comunei Beriu

Primarii nu așteaptă prea multe
de la Consiliul Județean

9 
un leu alocat în tabelul provizoriu de 
repartizare a fondurilor.Repartizarea banilor către pri

mării în Consiliul Județean 
iscă deja discuții, deși abia în 
ședința de astăzi se va hotărî 

fiecare cât primește. Primarii 
comunelor sunt optimiști în 

ceea ce privește alocarea fon
durilor, deși nu cred că sumele 
pe care le-au solicitat le vor fi 

distribuite în totalitate.

Finanțarea programelor de dez
voltare locală și de susținere a 
proiectelor de infrastructură care nece
sită cofinanțare va fi dezbătută astăzi în 
ședința extraordinară a Consiliului 
Județean. Primarii din județ au început 
r iiectele de reabilitare a drumurilor 
comunale și județene, lucrările de 
racordare la canalizare, alimentare cu 
apă potabilă și îmbunătățirea rețelei de 
iluminat public. Construcția sălilor de 
snort, amenajarea terenurilor de fotbal 

. a campusurilor școlare sunt și ele 
între obiectivele pentru care primarii 
hunedoreni doresc să primească fi
nanțare.

Sumele solicitate de edilii hune
doreni variază, însă nici unul dintre ei 
nu este sigur că le vor fi alocate în to
talitate. Alocarea fondurilor rămâne 
însă la latitudinea mai marilor din con
ducerea Consiliului Județean. Asta ex
plică faptul că unele Primării nu au nici

„Măcar 50 la sută 
să primim!”

„Proiectele pentru care am cerut 
finanțare de la Consiliul Județean se 
referă la amenajarea unui teren de fot
bal, alimentarea cu apă a comunei. 
Avem de anul trecut restanțe de plată 
către cei care ne-au consiliat în în
tocmirea proiectelor pe care le-am des
fășurat. Măcar 50 la sută din suma 
solicitată să primim am putea spune 
„Săru-mâna!”, dar nu cred”, e sceptică 
Marina Huzoni, primar în comuna Gen
eral Berthelot.

„Sper să primim 
fondurile solicitate”

„Eu sunt foarte realist în ceea ce 
privește alocarea fondurilor. Proiecte 
avem de modernizare a drumului 
forestier, cursuri de economie bazată pe 
cunoaștere, trebuie amenajat sediul 
pentru proiectul european Leader Gal 
pentru că acesta este în comuna noastră. 
Mai trebuiesc efectuate lucrări de re
abilitare la căminul cultural din So- 
hodol și la Biserica de lemn din Runcu 
Mare. Mai dorim să marcăm trasee tur
istice și pentru drumeții și pentru ATV-

Vineri, 5 februarie 2010
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uri și un drum de acces către parcul de 
Eoliene. Sperăm să primim fondurile 
solicitate”, spune Ciprian Achim, pri
mar al comunei Lelese.

„Suntem 
dezavantajați 
la finanțare”

9

„Noi nu primim foarte multe fon
duri. Suntem dezavantajați de formula 
de finanțare de la Guvern. Primăria 
noastră are venituri proprii mari și ni se 
alocă mai puține fonduri. Proiecte pen
tru care trebuie să primim finanțare 
avem, dar nu cred că vom primi în
treaga sumă solicitată”, e de părere Ni- 
culiță Mang, primar al comunei Râu de 
Mori.

„Avem nevoie de un 
miliard de lei vechi”

„Fondurile ne sunt necesațp ca să 
ne putem finaliza proiectele pe care le- 
am început. Am solicitat un miliard de 
lei vechi pentru reabilitarea drumurilor 
comunale și pentru lucrări de 
canalizare. In plus, drumul dintre Tur- 
daș și Pricaș necesita reparații, pentru 
că este într-o stare deplorabilă”, afirmă 
Aurel Lup, primar al comunei Turdaș.

Irina Năstase

Primarii așteaptă decizia aleșilor județeni

g
,,Am solicitat de la Consiliul 
Județean aproximativ 35 de miliarde lei 
- vechi. în primul rând avem nevoie de bani 
'pentru combustibil pentru încălzirea 
liceului. Proiectele care trebuiesc cofi- 

nanțate necesită fonduri. Reabilitarea drumurilor la 
fel. Baza sportivă și amenajarea parcurilor sunt 
iarăși proiecte pentru care am solicitat fonduri. Dacă 
măcar o parte din bani nu ni se alocă opt - nouă mil
iarde de lei vechi nu știu cum ne vom descurca. ”

Ovidiu Furdui, primarul comunei Crișcior

„Pentru orașul Geoagiu avem lucrări mari de in
vestiții cu finanțare europeană și conftnanțare. Fon
durile solicitate sunt pentru reabilitarea infrastructurii 
și a rețelei de canalizare a orașului Geoagiu, bază 
sportivă, lucrări modernizare la căminul cultural din 
comuna Bozeș și sitemul de apă din comună, reabil
itarea primăriei din Geoagiu.

Mai dorim să amenajăm un campus 
școlar. Cu toții știm că prioritară este fi
nanțarea proiectelor cu cofinanțare. 
Sperăm să primim măcar 70 la sută, din 
suma solicitată ”
Simion Mariș, primar al orașului Geoagiu

Comasarea liceelor Traian și Pedagogic nu va avea loc
Disputa părinți - Inspectoratul Școlar Hunedoara s-a încheiat la Ministerul învățământului

Comisia de părinți din cadrul Liceu
lui Traian din Deva s-a întâlnit miercuri 
cu conducerea Inspectoratului Școlar și 
cu reprezentanți ai Primăriei Deva, pentru 
a găsi soluții care să evite comasarea 
liceelor Traian și Pedagogic.

Părinții elevilor de la „Traian” și-au 
spus nemulțumirile și au acuzat Inspec
toratul de decizii ilegale. „Când s-a făcut 
propunerea către Consiliul Local, prop
unerea 366 din 26 ianuarie 2010, nu s-a 
respectat cadrul legal al reorganizării. în 
acest sens am făcut o adresă către Insti
tuția Prefectului, deoarece noi consid
erăm această comasare ilegală și 

abuzivă”, a declarat unul dintre părinți. 
Florin Furdui.

Traian mai slab decât 
Pedagogicul

Pentru a calma spiritele, reprezen
tanții Inspectoratului Școlar le-au spus 
părinților exact ceea ce nu doreau să 
audă: faptul ca Liceul Traian a decăzut 
atât din punct de vedere al numărului de 
elevi care doresc să învețe aici, cât și al 
rezultatelor pe care aceștia le obțin la în
vățătură. Acesta reprezintă totodată unul 
dintre motivele care au dus la decizia co
masării cu Liceul Pedagogic. „Dacă ați 

consultat pagina de internet a Inspectorat
ului Școlar, ați putut vedea că media de 
admitere a ultimului elev la Liceul Traian 
este mat mică decât a ultimului elev de la 
Liceul Padagogic. respectiv 6. 95 față de 
7.80. E trist, dar trebuie să spun că Liceul 
Traian a avut în ultimii ani rezultate mai 
slabe decât Liceul Pedagogic”, a declarat 
inspectorul Gabriela Bălăceanu.

Decizia Ministerului 
este definitivă

în urma vizitei pe care a facut-o ieri 
la Ministerul Educației, la București, in

spectorul școlar general Alexandru Lău- 
taru (foto) a declarat că Liceul Teoretic 
“Traian” va rămâne unitate de învățământ 
de sine stătătoare. “în urma memoriului 
părinților, pe care l-am dus personal la 
Minister, s-a hotărât ca Liceul Traian să 
rămână în formula actuală. Va rămâne 
Liceul Teoretic Traian. Va fi bugetat la fel 
ca și celelalte unități școlare din județ, iar 
împreună cu Ministerul vom găsi și alte 
soluții prin care să putem finanța acest 
liceu”, conchide Alexandru Lăutaru.

Elena Matieș Iancău
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„Listele cu disponibilizați vor fi întocmite până luni, iar concedierile 
vor începe luna viitoare” - Ionel Țîț, liderul Sindicatului Mișcare— 
Comercial din Regionala CFR Timișoara.

Fata fugită din

Administrația și sindicaliștii au ajuns la un acord 
privind concedierile la CFR

spital a fost găsită
O adolescentă în vârstă de 

16 ani a fugit din secția de pedi
atrie a Spitalului de Urgență din 
Petroșani. Andreea Georgiana 
Porumbescu, care a fugit din spi
tal după ce i s-a administrat trata
mentul, a fost găsită în cartierul 
Bosnia din localitate de către 
polițiștii din municipiu. Fata, 
care a plecat de mai multe ori de 
acasă, nu a comis vreo infracți
une și nu avea urme de violență.

Autorul mai 
multor furturi 
a fost prins

Ianos S., de 30 de ani, a 
încercat să forțeze cu un levier 
ușa unui bar din Vulcan, moment 
în care a fost surprins de polițiști. 
Hoțul a fost prins în flagrant ieri, 
în jurul orei 5.

Bărbatul este cercetat în 
stare de libertate pentru 
comiterea mai multor infracțiuni 
săvârșite pe raza municipiului 
Vulcan.

S-a izbit de un 
stâlp de beton

Letiția M. a fost rănită ușor 
miercuri, în jurul orei 7, în urma 
unui accident rutier care s-a pro
dus pe DN7. Ea se afla în mașina 
condusă de Emil M., de 43 de 
ani, din Deva. Autorul accidentu
lui se deplasa cu autoturismul de 
la Deva spre Arad. Din cauza 
neadaptării la condițiile de drum 
acoperit cu zăpadă, șoferul a scă
pat controlul volanului și s-a izbit 
de un stâlp de beton situat pe 
marginea drumului. Șoferul are 
acum dosar de cercetare penală 
pentru vătămare corporală din 
culpă.

Lovite pe trecerea 
de pietoni

Aproximativ 120 de ceferiști 
din județul Hunedoara vor fi 
disponibilizați. Discuțiile din
tre administrație și sindicaliști 
privind reorganizarea activită
ții din cadrul CFR se apropie 

de final în urma consultărilor 
s-a stabilit că Sucursala CFR 
Marfă Timișoara trebuie să 

disponibilizeze în total 924 de 
angajați

în acest moment se întocmesc lis
tele cu cei care urmează să fie disponi
bilizați, după ce în prealabil s-au stabilit 
criteriile de concediere. Listele trebuie 
finalizate până în 8 februarie când de
butează perioada de preaviz, iar con
cedierile vor intra în vigoare de la 1 
martie, după cum declară Ionel Țîț, lid
erul Sindicatului Mișcare - Comercial 
din cadrul Regionalei CFR Timișoara.

Concedieri pe 
criterii profesionale 
și sociale

Criteriile stabilite de conducerea 
CFR și sindicaliști privesc în primul

Ana N., de 62 de ani, din 
Vulcan, a fost lovită pe o trecere 
de pietoni marcată și semnalizată 
corespunzător de pe Bulevardul 
Mihai Viteazu din Vulcan. Acci
dentul a avut loc cu două zile în 
urmă, din cauza neatenției șofer
ului Constantin H., de 52 de ani. 
Acesta are acum dosar de cerc
etare penală pentru săvârșirea in
fracțiunii de vătămare din culpă.

Tof pe o trecere de pietoni 
marcată și semnalizată a fost 
rănită și Cristina C., de 42 de ani, 
din Orăștie. Acum două zile, fe
meia a încercat să traverseze
strada Eroilor din Orăștie, când 
șoferul autoturismului Florin G., 
de 68 de ani, din Deva, a acciden
tat-o ușor. Șoferului i s-a întocmit 
dosar de cercetare penală pentru 
săvârșirea infracțiunii de vătă-
mare corporală din culpă.

3.Maria Bulz

rând persoana și activitatea salariatului. 
Astfel, vor fi disponibilizate persoanele 
care cumulează două sau mai multe 
funcții, care cumuleză pensia cu 
salariul sau sunt asociate la societăți 
comerciale cu capital privat sau mixt. 
Următorul criteriu se referă Ia per
soanele care îndeplinesc condițiile de 
vârstă standard pentru pensionare și 
stagiul de cotizare, precum și cele care 
îndeplinesc condițiile de pensionare la 
cerere. Urmează salariații care au fost 
sancționați disciplinar pentru diverse 
abateri, au acumulat absențe nemoti
vate sau au obținut rezultate slabe în ac
tivitatea profesională. Dacă pe baza 
condițiilor profesionale nu se ajunge la 
numărul de disponibilizări cerut vor fi 
aplicate și criterii sociale. Astfel, dacă 
ambii soți sunt angajați ai CFR, atunci 
va fi concediat cel care are salariul mai 
mic. Apoi vor fi luate în calcul per
soanele care nu au copii în întreținere. 
Ultimii afectați vor fi părinții singuri 
care au în grijă copii.

Nemulțumiți 
*de măsurile 
de protecție socială

Printr-un act normativ adoptat re
cent Guvernul a aprobat plata unor

W Ceferiștii hunedoreni au „ căzut la
JJj.il mijloc ” intre Administrație și Sindicat

salarii compensatorii pentru ceferiștii 
disponibilizați. Astfel, potrivit Ordo
nanței 9 din 30 ianuarie 2010, la data 
concedierii cei disponibilizați vor primi 
o sumă egală cu de două ori salariul 
mediu net pe economie, indemnizație 
de șomaj și un venit lunar de com
pletare. Venitul de completare se acordă 
lunar pe perioade variabile între 12 și 
15 luni, în funcție de vechimea în 
muncă. Până la expirarea perioadei de 
acordare a indemnizației de șomaj, 
plata compensatorie va fi constituită 
din indemnizația de șomaj și diferența 
până la salariul celui disponibilizat, iar

după ce indemnizația de șomaj nu/"' 
mai fi acordată, venitul lunar de com
pletare va fi egal cu salariul individual 
mediu net pe ultimele trei luni înainte 
de concediere. Ceferiștii sunt însă 
nemulțumiți că actul normativ nu a fost 
adoptat în forma propusă inițial c 
prevedea acordarea salariilor compen
satorii pentru perioade cuprinse între 20 
și 24 de luni.

Cătălin Rișcuța

Campanie de informare împotriva hoților
Institutul de Prevenire și Psihologie 

din cadrul Poliției organizează campania 
„Alianță pentru siguranță”, care are ca 
obiectiv prevenirea furturilor din locuințe 
și din autoturisme. In cadrul campaniei se 
dorește eficientizarea educației antivicti- 
male și antiinfracționale.

Campania se desfășoară în 23 de 
județe, între care și Hunedoara, în pe
rioada ianuarie - iunie.

Au fost realizate afișe informative și

pliante care conțin recomandări utile pen
tru protejarea locuințelor și a mașinilor 
împotriva hoților.

„De luna aceasta și până în luna 
iunie 2010, polițiștii hunedoreni vor des
fășura o serie de activități preventive și de 
informare a hunedorenilor privind aceste 
două genuri de infracționalitate care 
afectează foarte tare climatul de siguranță 
publică în mediul urban, atât prin preju
diciile create proprietarilor victimizați cât

și prin inducerea unui sentiment de inse
curitate. încurajăm de asemenea, toți pro
prietarii de bunuri să-și asigure locuințele 
și autoturismele împotriva furturilor, ci 
primă măsură preventivă”, a declarat in
spector de poliție Andrea Fieraru, soci
olog în cadrul Compartimentului Analiză 
și Prevenire a Criminalității al IPJ Hune
doara.

Maria Bt



“Potrivit statutului partidului de doi ani de zile, parlamentarii 
fiecărui județ fac parte din organizația județeană respectivă. 
In baza de date eu nu apar ca membru al PNL Hunedoara.

Dan Radu Rușanu
Politic 5

Vineri, 5 februarie 2010

Conferință pe „proprie răspundere” 
la PNL Hunedoara
Conferință Județeană a PNL 

dă multă bătaie de cap condu
cerii partidului, divizată în 

două tabere. Pe de o parte, pre
ședintele în exercițiu Mircia 

Muntean a reușit să amâne, cu 
ajutorul conducerii centrale, 
ședința în cadrul căreia erau 
programate alegerile noului 
lider al partidului. Pe de altă 

parte, opoziția condusă de Mir
cea Moloț a hotărât să organi
zeze totuși alegerile, sâmbătă, 
așa cum era planificat inițial.

Bătălia între cele două tabere lib
erale, una condusă de Mircia Muntean 
șt cealaltă de Mircea Moloț, este de
parte de a se fi încheiat. Evenimentele 
se precipită și evoluează într-un ritm 
alert, astfel încât, în culise, fiecare din- 

această hotărâre este acela că baza de 
date comunicată celor de la București 
de către reprezentanții Filialei Hune
doara nu este una completă. Unii dintre 
delegații propuși de organizațiile locale 
fiu se regăsesc în baza de date electron
ică, actualizată în anul 2008.

“în urma verificării a peste 30 la 
sută din delegații incluși în Convoca
torul transmis de Dvs. cu ultima bază 
de date electronică comunicată de Fil
iala Hunedoara în anul 2008 a rezultat 
că peste 90 la sută din numărul de per
soane trecute în convocator nu se regăs
esc în Baza de date oficial transmisă”, 
se arată în comunicatul pe care Filiala 
Teritorială a PNL Hunedoara l-a primit 
de la București. De asemenea, 
reprezentanții Biroului Național al PNL 
solicită o bază de date electronice actu
alizată lunar, nu anual.

Rușanu îl susține 
pe Moloț 

artificial, menit doar să blocheze orga
nizarea alegerilor la data stabilită.

“Puciul” de la
Casa de Cultură

Imediat după ce Mircia Muntean 
și-a anunțat “victoria” temporară în 
bătălia pentru conducerea organizației 
județene a PNL Hunedoara, gruparea 
adversă a convocat Comitetul Teritor
ial, for de conducere din care fac parte 
aleșii locali și centrali ai partidului. 
Adunarea de la Casa de Cultură din 
Deva a fost definită de Mircia Muntean 
ca fiind un “puci” nestatutar. în 
prezența președintelui Consiliului 
Județean, Mircea Moloț, și a senatoru
lui Dan Radu Rușanu. Comitetul Teri
torial a hotărât cu 70 de voturi pentru și 
o abținere organizarea alegerilor sâm
bătă, trecând astfel peste decizia Secre
tariatului General.

6r Mircia Muntean a susținut cea mai scurtă conferință de presă
j) din istoria PNL. Circa 4 minute...

acesteia”. Participanții la 
Comitetul Teritorial au decis însă ca 
fiecare președinte de organizație să 
depună o declarație pe proprie răspun
dere. în care să arate că delegații la con
ferință. chiar dacă nu sunt înregistrați 
în baza de date a organizației centrale, 
îndeplinesc condițiile să facă parte din 
forul de conducere care va alege vi
itorul președinte al organizației 
județene.

Organizația PNL Hunedoara este 
considerată una dintre cele mai puter
nice din țară. în urma alegerilor locale 
din 2008, liberalii au reușit să câștige 
funcția de președinte al CJ Hunedoara 
pentru a doua oară consecutiv, plus 32 
de primării dintre cele 69 existente în 
județ. Pentru conferința județeană fus
ese stabilit un număr de 621 delegați.

, Elena Matieș lancău
tre lideri este când victimă, când 

figător.

Mircia „a rezolvat” 
la București

Secretariatul General al Partidului 
Național Liberata decis să amâne Con
ferința județeană de alegeri, care urma 
să se desfășoare sâmbătă la Deva. Mo
tivul principal pentru care a fost luată

Unul dintre membrii importanți ai 
PNL nu se află nici el în baza de date. 
Acesta este deputatul Dan Radu 
Rușanu. “Potrivit statutului partidului 
de doi ani de zile, parlamentarii fiecărui 
județ fac parte din organizația județeană 
respectivă. în baza de date eu nu apar 
ca membru al PNL Hunedoara”, spune 
Dan Radu Rușanu. Senatorul de Hune
doara apreciază că motivul invocat de 
Secretariatul General al PNL este unul

E statutar... 
nu e statutar...

Fiecare tabără consideră că 
cealaltă încalcă în mod flagrant statutul 
partidului. Cu toate acestea, în adresa 
primită de organizația județeană de la 
Secretariatul General este menționat în 
mod explicit că “în cazul în care Con
ferința s-ar desfășura, totuși, se va prop
une Biroului Politic Cenral invalidarea

Viceprimarul municipiului Deva, Florin 
Oancea, este unul dintre cei care nu doresc 

amânarea alegerilor. “Comitetul Teritorial a 
hotărât cu o singură abținere organizarea 

alegerilor sâmbătă. Nu putem să trecem peste 
această hotărâre pentru că așa vrea un singur 

om. Partidul este totuși o structură de
mocratică, iar decizia unui oriTnu val

orează cât cea a majorității", 
a declarat Florin Oancea.

Guvernanții se încurcă-n scutecele celor mici
După ce cu câteva zile în urmă pre

mierul Emil Boc spunea că acordarea 
trusoului pentru nou-născuți trebuie să 
fie o măsură de protecție socială acor
dată doar familiilor aflate în dificultate, 
Executivul a adoptat un act normativ 
care prevede acordarea nediscriminato
rie a acestei facilități pentru toți copiii 
născuți în perioada ianuarie 2007 - de
cembrie 2010.

De asemenea, premierul spunea că 
trebuie să se revină la forma inițială a 
ajutorului, respectiv acesta să fie acordat 
sub formă unui set de produse destinate 

nou-născutului, iar în viitor valoarea tru
soului să sporească de la 150 la 200 lei. 
Prin noul act legislativ adoptat, Ordo
nanța nr. 5 din 29.01.2010, Guvernul a 
optat pentru aceeași formă de acordare 
a trusoului de până acum. Decizia a fost 
luată după ce s-a constatat că procedura 
de achiziție a produselor care compun 
trusoul impune o perioadă destul de 
lungă pentru realizarea tuturor demer
surilor de achiziție, având în vedere di
versitatea produselor existente pe piață 
și volumul achiziției. Astfel, autoritățile 
administrației publice locale vor acorda 

în continuare beneficiarilor contraval
oarea în bani a trusoului pentru nou-năs- 
cuți, respectiv 150 lei.

Două legi speciale, 
două forme de ajutor, 
un singur copil

In prezent, în baza a două legi spe
ciale se acordă pentru nou-născuți două 
forme de ajutor. Astfel. în baza legii 416 
din 2001 pentru fiecare dintre primii 
patru copii născuți vii ai unei familii se 

acordă o alocație în valoare de 230 lei. 
Prin legea 482 din 2006 toți copiii nou- 
născuți vii beneficiază de trusou. Prin 
urmare, pentru primii patru copii familia 
primește două ajutoare care însumate to
talizează 380 lei, iar începând cu al cin
cilea copil se primesc doar 150 lei. Pe 
viitor, Guvernul se gândește să propună 
acordarea unei singure alocații în val
oare de 350 lei pentru toți copiii, dar mă
sura se află doar în stadiul de proiect.

Cătălin Rișcuța

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva 
DIRECȚIA SILVICA HUNEDOARA 

sir. Mihai Viteaza, nr.10,330091 Deva, RO
Tel. (004) 0254 205100 Fax (004) 0254 205111 

e-maîl: ofhcefa'deva.rosilva ro web: httD'//silvahd.r

ANUNȚ PUBLIC
9

DIRECȚIA SILVICA HUNEDOARA organizează în data de 16.02.2010, ora 12, 
licitație de masă lemnoasă fasonată. Preselecția va avea loc în data de 11.02.2010, 
ora 15°°. Oferta se prezintă în plic închis. Preselecția și licitația se vor desfășura la 
sediul D.S.Hunedoara din Deva, sir. Mihai Viteaza, nr.10. Volumul de masă 
lemnoasă fasonată care se licitează este de 25391.408 mc, din care: răsinoase - 
2966.998 mc, fag - 2722.575 mc, quercinee - 1721.141 mc, diverse tari - 
16394.856 mc, diverse moi - 1585.838 mc. Lista loturilor și pieselor care se 
licitează poate fi consultată la sediul D.S. Hunedoara și pe internet la adresa: 
www.rosilva.ro. După licitație, precum și în intervalul 17.02.2010 - 01.03.2009 vor 
âvea loc ședințe de negociere directă a masei lemnoase nevalorificate prin licitație, 
condițiile de admitere la negociere fiind identice cu cele de participare la licitație. 
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254.205100, fax: 0254.205111.

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SC COSTRINA PROD- 
COM SRL. titular al proiectului, anunță depunerea documentației tehnice în ved
erea obținerii acordului de mediu pentru obiectivul “Pensiune turistică”, situat în 
Dobra, str. 30 Decembrie, f.n.

Informații se pot obține Ia sediul A.P.M. Hunedoara, din Deva, str. Aurel 
Vlaicu nr.25, de luni până joi (8 - 16:30) și vineri (orele 8 - 14).

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

ANUNȚ PUBLIC
SC SILVA CEMBRA SRL cu sediul în localitatea Clopotiva, nr. 236, corn. 

Râu de Mori, j ud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea au
torizației de mediu pentru obiectivul “Tăierea și rindeluirea lemnului - gater”, 
situat în localitatea Clopotiva, nr. 236, corn. Râu de Mori, 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 lucră
toare de la data publicării anunțului.

http://www.rosilva.ro
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Preocupat de luptele politice și fără a asculta măcar problema 
pe cure o ridicăm, primarul Mircia Muntean a declarat telefonic: 
„ Am făcut trei grupuri pentru câinii vagabonzi la Sântubulm. 
Mergeți acolo să vedeți ce frumos e. (Nu-i așa, Dorule, trei am 
făcut? ”

Orașul celor o mie de câini vagabonzi
Deva are peste o mie de câini 
comunitari, potrivit unor sta
tistici aproximative. Recensă
mântul patrupedelor e greu de 
făcut și evidențele sunt dificil 
de actualizat. Zilnic se întâm
plă să fie câini striviți de ma
șini și rareori se întâmplă să 

fie ridicate cadavrele lor într-
■ un timp rezonabil.

Cam 650 câini comunitari din 
Deva și-au găsit un refugiu la adăpostul 
de la Sântuhalm. Adăpostul este supra 
aglomerat pentru că a fost proiectat să 
găzduiască cel mult 500 de maidanezi.

Maid anozii 
sunt adunați, 
câine-câinește, 
de pe străzi

Primăria Deva a extins spațiul, în 
ultimele luni ale anului trecut, cu zece

Haitele de câini comunitari devin tot mai prezente in viața cetății

PREȚ DE IMPORTATOR

MAGAZIN CU VANZARE 
EN-GROS Șl EN-DETAIL

pentru nunti, botezuri sau alt» eveniment» 
efectuam livrarea directa ia locul solicitat

Deva, Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.235.482; 0254.235.483; euroscala@yahoo.com.

cuști noi, însă și așa, adăpostul 
funcționează la capacitate maximă. 
„Avem deja cu peste 150 de câini mai 
mult față de capacitatea adăpostului. Pe 
aceștia îi ținem în curte, că nu mai 
avem nici cuști, nici, țarcuri unde să-i 
băgăm. Pe cei mai mici, cam 50 la 
număr, îi ținem cu noi în casă, să nu 
moară de frig”, povestește îngrijitorul 
adăpostului, Liviu Giuverda.

Pentru a proteja animalele de frig 
în timpul iernii, îngrijitorii au recurs la 
măsuri speciale. Au amenajat în cuștile 
patrupedelor culcușuri din paie sau pă
turi, sunt hrăniți, în fiecare zi, cu mân
care caldă, iar apa o primesc călduță. 
„Cu mâncarea nu avem probleme, este 
destulă. însă apă nu mai avem de trei 
luni. Fântâna care o aveam aici în curte 
a secat și acum suntem nevoiți să 
aducem apă de la firma de lângă noi. 
Primăria Deva nu face decât să ne tot 
aducă animalele de pe străzi, însă nu ne 
ajută cu nimic. Ei au dat doar terenul pe 
care este amenajat adăpostul. Atunci 
când apar lucruri bune despre ceea ce 
facem noi aici, ei (reprezentanții 
Primăriei, n.red.) spun că este adăpostul 
lor”, spune, ușor scârbit, îngrijitorul.

Adăpostul de la Sântuhalm este supra aglomerat cu maidanezi

Promisiuni, 
proiecte, planuri...

Primăria Municipiului Deva și-a 
propus atât concesionarea serviciului 
de ecarisaj, cât și extinderea adăpostu

Nu sunt ridicate cadavrele nici cu slujbe
Când trebuie să vorbim despre 
câinii vagabonzi ai orașului, 
nu mai ține sloganul: „morții 

cu morții și vii cu vii”.

La Deva, cadaxTele câinilor co
munitari se încăpățânează să 

„Nu este interesată Primăria Deva de noi decât 
în campania electorală. Ce dacă e focar de infecții 
și copiii noștri se îmbolnăvesc? Cui îi pasă? Ar trebui 
să aibă grijă și de ei... dar dacă nu le pasă de oameni, 
de câini ce să mai spunem?”

Elena Josan (angajată în zonă)

„Locuiesc aici in zonă și am văzut câinele ăsta mort 
de vreo trei zile. Nu pot să cataloghez chestia asta decât ca 
dezinteres din partea celor care ar trebui să fie respons
abili, că doar salubritatea trece pe aici să ridice pubelele 
foarte des. Doar în campaniile electorale vin și sună la in- 
terfon, dar eu nu le mai deschid! Oricum, și dacă aș suna 
undeva, tot nu vine nimeni să ridice cadavrul E plin tot 
orașul de animale lovite care zac cu zilele”.

Maria Pădurean

lui de câini existent. Edilii deveni vor
beau anul trecut și de amenajarea unui 
nou adăpost, proiect care nu s-a mate
rializat. Pe străzile Devei se plimbă în 
voie alți peste patru sute de câini comu
nitari, pe care îi poți întâlni atât în cen
trul orașului, cât și în cartierele 
limitrofe.

rămână printre cei vii. Deveni s-au 
obișnuit să vadă animalele moarte 
care zac pe trotuare sau pe marginea 
șoselelor zile întregi.

Unul din multele exemple este 
cel al unui câine lovit duminică de 
mașină pe strada Mărăști. Cel de

„Am înființat recent trei 
grupuri pentru câinii co
munitari la Sântuhalm.

Mergeți să vedeți 
ce frumos e. ”, 

a declarat primarul muni
cipiului Deva, Mircia 

Muntean.

Sus s-a îndurat de animalul răpus și 
l-a acoperit în mormânt de omăt.

Mai rămâne doar ca măturătorii 
lui Doru Drăgulescu să îi pună, 
creștinește, o cruce la căpătâi, că 
ridicat nu poate fi vorba...

Maria Bulz

mailto:euroscala@yahoo.com
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La liberali nu se întâmplă nimic
(numai câinele partidului — Lăbuș, sărmanul! — a murit astă toamnă de foame)
Povestea asta am auzit-o de la 

un prieten și am știut că-i 
musai să v-o spun, chiar dacă 
nu tocmai cum mi-a fost spusă 

mie.
Mai zilele trecute, un liberal de 
departe a sunat un penelist bă

trân de la Deva să afle cum 
mai merg lucrurile pe la par
tid. Și numaidecât se așezară 

gospodărește la vorbă.

Ăl De-i Dus: Salut „prietene”, ce 
faci „prietene”, nu ne lăsăm „prietene”, 
nu i lăsăm... Că fain vă țineți voi lib
erali din județ. Până și frunzele, dacă ar 
avea drept de vot, tot pe galben s-ar 
duce... Acum zi-mi și mie ce. mai e nou 
pe acasă și ce mai fac colegii noștri din 
PNL Hunedoara?

'Povestitorul scrie cuvântul pri
etene cu ghilimele pentru că este vorba 
de licența poetică a liberalului Oancea 
și nu deține drepturi de autor, n.red.)

Ăl De Știe: Bine... Nu se întâm
plă nimic nou la partid. E liniște și 
pace! Numai’ Lăbuș, câinele partidu
lui, acela de îl hrăneam eu, a murit, astă 
toamnă, de foame, săracu’...

Ăl De-i Dus: Cum de s-a 
prăpădit? Așa rău ai scăpătat, „pri- 
e it”, de nu mai ai nici ce arunca la 
câne?

Ăl De Știe: Apoi, dragule, eu 
mâncare i-am dat în toată seara, da’ i-a 

furat Moloț oasele după ce a scăzut într- 
atâta de nu mai poate ajunge la ciolanu’ 
partidului.

încolo, la PNL îs toate bune. Nu se 
întâmplă nimic. Numai cânele partidu
lui, Lăbuș, (cum ți-am spus) o murit de 
foame, sărmanul...

Ăl De-i Dus: Bine - bine, dar 
Moloț ce a pățit de nu se mai poate 
atinge de ciolanul partidului? Că era 
bine înfipt în politică atunci când am 
plecat eu de acasă.

Ăl De-i Știe: Apoi, ce să 
pățească... Nu mare lucru... S-a tot 
micit - chit că nu a fost el niciodată om 
mare - după ce i-a tras-o Mircică la 
necaz. Fiindcă acum Mircică nu mai 
poate face nici o mișcare, nici o 
manevră să nu îi sară Oancea și con
silierii PNL în cap și să îi respingă toate 
hotărârile. Și gheșefturile lui se duc de 
râpă. Da’ în rest e bine, numai Lăbu...

Ăi De-i Dus: Lasă-1, mă, în Paș... 
că mă faci să zic vorbe grele de bietul 
câine! Spune, mai degrabă, cum de o 
ajuns Mircică să fie luxat de colegii 
noștri de partid. Cum de a ajuns Florin 
Oancea atât de tare încât să îi atragă de 
partea lui pe consilierii peneliști și să îl 
vânture pe Mircică?.

Ăl De Știe: Apoi, nu s-o întâmplat 
cine știe ce... Stai să-ți povestesc: 
Oancea a rămas tară drept de semnătură 
în primărie și a primit mustrare scrisă 
de la conducerea centrală a partidului - 
că era cât pe ce să îl excludă din PNL, 
cum s-a întâmplat prin alte părți - pen

tru că l-a „lucrat” pe senatorul nostru 
Dan Radu Rșanu și l-a scos din baza de 
date a organizației municipale de par
tid. Da’ Rușanu s-a supărat și a zis că el 
participă la conferința județeană PNL 
Hunedoara și dacă nu are firman de la 
centru. „Hrebenciucul liberal”, Rușanu 
- cum bine știi - a tras sforile în așa fel 
încât să se țină conferința județeană de 
sâmbătă pentru că Moloț a momit deja 
toți primarii noștri să voteze cu el ca să 
ajungă președintele organizației 
județene. Să ia el tot și să îl lase pe Mir

cică în fundul gol: și fără putere în 
primărie și fără funcție politică lîotărâ- 
toare la partid. Acu’ peneliștii hune- 
doreni vor avea alegeri sâmbătă la fel 
cum zicea Ion că are SIDA ca să nu se 
facă de rușine că nu știe ce-i aia: „o 
lecuță pe fund”. Vrajba-i mare și nici 
Sărsăilă nu-i în stare să afle toate int
rigile și „lucrăturile” din partid. Da’ al
tfel, la noi, la PNL, toate-s bune... 
Numai’ Lăbuș - sărmanul! -, câinele 
partidului a murit, astă toamnă, de 
foame...

Notă:
Viața în Partidul Național 

Liberal a devenit o luptă con
tinuă. Ei trăiesc ca o haită de 
câini agreabili de companie ce au 
fost retrogradați la statutul de 
maidanezi. Haita are puține 
resurse de hrană (în opoziție nu- 
i este ușor nimănui!) și comuni
tarii au început să se mănânce 
între ei.

Aberațiile neuronului singuratic

Cannabisul juca baba-oarba
Venind parcă să confirme materialul 

publicat de Glasul Patriotului Naționale cu 
câteva zile în urmă, o nouă informare emisă 
de Inspectoratul Județean de Poliție Hune
doara arată că profesioniștii de acolo 
obișnuiesc să pună carul înaintea boilor și 
nu odată, ci în mod repetat, intr-un comuni
cat de presă primit la începutul săptămânii 
eram informați că în vama Nădlac au fost 
prinși doi traficanți de „Mari Juane” din 
Hunedoara. Ce mai aflăm din același comu
nicat? Polițiștii ne informează, pentru a-și 
dovedi eficiența ieșită din comun, că deși 
traficanții au fost prinși în seara zilei de 29 
ianuarie, acțiunea penală „pentru trafic și in
troducere în țară de droguri de risc” a în
ceput înainte cu zece zile, adică în data de 
20 ianuarie. Dacă ar fi numai atât, ne-am fi 
făcut că nu băgăm de seamă. Dar prinși de 
valul raportărilor de misiuni îndeplinite, la 
câteva zile primim un nou comunicat. După 
ce în primul fuseserăm informați că s-a pro
cedat „la controlul amănunțit al bagajelor și 
autoturismului” descoperindu-se drogurile, 
aflăm că „în baza unor noi informații” în 
bagajele traficanților „este posibil să mai 
existe, disimulate, droguri”. Și, ce să vezi, 
speriat de soarta Mari Juanei, un Cannabis 
se ascunsese de polițiști, tocmai într-o cutie 
cu cereale. Totuși distinsul Canabis la un 
control nu la fel de amănunțit ca primul s-a 
gândit că joaca de-a baba-oarba a durat deja 
prea mult și s-a dat prins.

CMY*



8 Noi și lumea
Vineri, 5 februarie 2010 .

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate 
la punctele de frontieră, au fost anul trecut 
de 7,575 milioane, în scădere cu 14,5% față de anul anterior.

România se poate implica 
în rezolvarea conflictului transnistrean
România se poate implica în rezolvarea con
flictului transnistrean în cadrul Uniunii Eu
ropene, din care face parte, a declarat, ieri, 
ministrul de Externe al regiunii separatiste, 
Vladimir lastrebceak, citat de postul Europa 

Liberă, în pagina electronică.

Potrivit agenției ruse de presă Interfax, lastrebceak 
afirmase anterior că nu este nevoie ca România să par
ticipe la negocierile privind conflictului transnistrean. 
Joi, lastrebceak a precizat că România se poate implica 
în rezolvarea conflictului, dar în cadrul Uniunii Eu
ropene, din care face parte. Săptămâna trecută, președ
intele României, Traian Băsescu, declarase că România 
a făcut o greșeală renunțând să mai participe la ne
gocieri, în primii ani ai deceniului trecut.

Nu se vor mai acorda subvenții
9

pentru culturile energetice
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
(MADR) a anunțat, joi, că, începând cu anul 

2010, nu se mai acordă subvenții pentru cultu
rile energetice în cadrul schemelor de plăți pe 

suprafață.

"în 2009, CE a luat decizia de a renunța la acordarea 
sprijinului financiar pentru culturi energetice având în vedere 
faptul că obiectivul pentru care a fost introdus acest sprijin, 
respectiv creșterea suprafețelor cultivate cu plante de acest 
tip, a fost atins mai repede decât se preconizase anterior", se 
arată într-un comunicat al MADR.

Potrivit ministerului, în regulamentul CE nr. 73/2009 se 
precizează că "datorită unor evoluții recente din sectorul 
bioenergiei și, în special cererii mari de produse din acest 
sector pe piața internațională și introducerii de obiective 
obligatorii pentru 2020 pentru cota parte din bioenergie în 
total combustibil, nu mai există suficiente motive pentru a 
acorda ajutor specific pentru culturile energetice".

Sprijinul pentru culturile energetice s-a acordat până în 
anul 2009 inclusiv, tuturor fermierilor din statele membre 
care au încheiat contracte cu producătorii de biocarburanți, 
colectori sau prim procesatori și au preluat cantitățile con-

tractate în vederea obținerii de energii alternative. La nivelul 
UE, plata maximă a fost stabilită la 45 euro/ hectar în limita 
unui plafon maxim de 2 milioane hectare.

La nivelul României, în anul 2007 s-au acordat aceste 
plăți pentru o suprafață totală de circa 22.000 hectare, în val
oare totală de aproximativ 682.519 euro. Pentru anul 2008, 
suprafața a fost de circa 32.650 de hectare, cu o valoare totală 
de 1.470.000 euro, iar pentru anul 2009, plățile sunt în curs 
de acordare, suprafața determinată fiind de 69.509 hectare 
cu o valoare totală de aproximativ 3,128 milioane euro.

z

S *în 2009 ne-au vizitat
mai puțini turiști

Peste 200.000 de oameni au murit în urma cu
tremurului din Haiti, potrivit ultimelor date ofi

ciale anunțate de primul-ministru haitian. 
Bilanțul oficial era, până acum, de 170.000 de 

victime.

Bilanțul cutremurului 
din Haiti: 200.000 de victime

"Peste 200.000 de persoane au fost identificate clar ca 
fiind moarte", a anunțat miercuri premierul Jean-Max Bel
lerive.

Premierul a adăugat că 4.000 de răniți au suferit am
putări. Potrivit acestuia, au fost distruse "peste 250.000 de 
case" și "aproximativ 30.000 de societăți comerciale". Ofi
cialul a mai precizat că acesta este un dezastru la nivel plan
etar care nu poate fi gestionat numai de Haiti.

Atmosfera din capitala haitiană a devenit mult mai ten
sionată după o manifestație a sinistraților, care au cerut mân
care, locuri de muncă și redeschiderea școlilor. în oraș au 
fost auzite focuri de armă și, pentru prima dată, s-au semnalat 
manifestări ostile față de ziariștii străini.

Artele marțiale îi scapă pe bancherii americani de stres

Sosirile și înnoptările în 
structurile de primire turis

tică cu funcțiuni de cazare au 
înregistrat anul trecut scăderi 
cu 13,8% și cu 16,4%>,față de 

anul anterior, la 6,141 mi
lioane, respectiv, 17,325 mi

lioane, reiese din datele 
Institutului Național de Sta

tistică (INS).

Astfel, numărul sosirilor 
turiștilor români s-a diminuat cu 14%, 
la 4,865 milioane, iar cel ai turiștilor 
străini cu 13%, la 1,275 milioane, se 
arată într-un comunicat al INS. Pentru 
înnoptări, scăderea din 2009 a fost cu 
15,6% pentru turiștii români, la 
14,657 milioane, și cu 20,6% pentru 
cei străini.

Sosirile turiștilor români în 
structurile de primire turistică cu 
funcțiuni de cazare au reprezentat 
anul trecut 79,2% din numărul total, 
în timp ce turiștii străini 20,8%, pon
deri apropiate cu cele din anul 2008. 
Sosirile în hoteluri dețin în anul 2009 
o pondere de 74,1% din totalul sosir
ilor în structurile de primire turistică 
cu funcțiuni de cazare, în scădere cu 
13,4% față de 2008.

La nivelul anului trecut, înnop
tările turiștilor români în structurile 
de primire turistică cu funcțiuni de 
cazare au reprezentat 84,6% din total, 
în timp ce turiștii străini 15,4%, pon
deri similare celor din 2008.

Indicele de utilizare netă a 
locurilor de cazare a fost în 2009 de 
28,4% pe total structuri de cazare tur
istică, în scădere cu 6.6 puncte pro

centuale față anul anterior. Indici rrțf1, 
mari de utilizare a locurilor de cazare 
s-au înregistrat la spații de cazare pe 
nave de croazieră (82,8%) și în 
hoteluri (33,5%).

Ungurii
ne vizitează 
cel mai des

Sosirile vizitatorilor străini în 
România, înregistrate la punctele de 
frontieră, au fost anul trecut de 7,575 
milioane, în scădere cu 14,5% față de 
anul anterior. Majoritatea vizitatorilor 
străini provine din țări situate în Eu
ropa (95,1%). Din statele Uniunii Eu
ropene, s-au înregistrat 63,4% din 
totalul sosirilor vizitatorilor străini țj 
România. Dintre aceste state, cele mai 
multe sosiri au fost din Ungaria 
(38,3%), Bulgaria (18,3%), Germania 
(9,2%) și Italia (7,8%). Transportul 
naval a înregistrat în 2009 cea mai 
mare scădere, respectiv 37,5"! 
Plecările vizitatorilor români in 
străinătate, înregistrate la punctele de 
frontieră, au fost în 2009 de 11,722 
milioane, în coborâre cu 10,3% com
parativ cu anul precedent. Mijloacele 
de transport rutier au fost cele mai uti
lizate, respectiv 79,6% din total. 
Comparativ cu 2008, anul trecut s-a 
înregistrat cea mai mare scădere la 
transportul naval, respectiv 27%. în 
decembrie, comparativ cu aceeași 
lună din 2008, s-au înregistrat scăderi 
la punctele de frontieră atât la sosirile 
vizitatorilor străini (7,3%), cât și la 
plecările în străinătate ale vizitatorilor 
români (11,7%).

N

Nivelul de stres al bancherilor a 
atins cote înalte din cauza crizei finan
ciare. Motiv pentru care aceștia au găsit 
o modalitate interesantă de a se elibera 
de stres: au început să practice arte 
marțiale.

Bărbații se întâlnesc seară de seară 
să se lupte și să scape de energia nega
tivă acumulată la serviciu. Bancherul 
John Cholish, în vârstă de 26 de ani, de 
la Merrill Lynch&Co, a deschis o sală 
de sport. El și-a transformat o parte din 
duplexul său într-o sală de acest gen 
care este frecventată de mai mulți 
colegi ai săi de pe Wall Street. Cholish 
povestește că, în urma antrenamentelor, 
rămâne cu răni și contuzii pe față, fiind 
nevoit să se prezintă în acest fel în fața 
clienților săi. "La sala noastră vin foarte

mulți bancheri. Este o modalitate ined
ită de a se elibera de stres. După ce 
pierd mii și mii de dolari, bancherii vin 
la noi să se relaxeze" a declarat 
antrenorul Max McGarr, potrivit 
Bloomberg.

Richard Byrne, CEO-ul Deutsche

Bank, este unul dintre clienții fideli ai 
sălii de sport. "Este o modalitate bună 
de a scăpa de stres. Reușim, în acest fel, 
să eliberăm toate pornirile agresive pe 
care le acumulăm", a declarat 
bancherul.



Daniel Hillard este un actor ce joacă în diverse emisiuni pentru copii, 
fără prea mare succes. După divorțul de soția sa, Miranda, el vrea să se 
afle cât mai mult în preajma copiilor săi. Când află că Miranda are nevoie 
de o menajeră, el se deghizează într-o femeie foarte respectabilă 
iprimește slujba. (PRO TV, sâmbătă, 20:30 Doamna Doubtfire)
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12:30 Telejurnal
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17:00 Jurnalul Euronews pentru Româ

nia
17:15 Poate nu știai
17:30 Baschet: Gaz Metan Mediaș - U- 

Mobitelco Cluj-Napoca meci din 
Divizia A (masculin)

19:30 Șansa și neșansâ 
20:30 Pescar hoinar 
21:00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(serial documentar)
21:30 In numele .victimei 
.22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Jamie Oliver: salveazâ-te!
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06:00 Happy Hour (divertisment, r) 
07:00 Știrile PRO TV (2009) 
09:55 Omul care aduce cartea 
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Ward, Julianne Moore
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01:15 Generația X (acțiune), cu Eric 
Tsang, Nicholas Tse, Stephen 
Fung, Jackie Chan
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00:45 Poveștiri adevărate (r) 
01:45 Juno (comedie, r) 
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07:00 Camera de râs
07:30 Șoimii furtunii (serial, r), cu

Chiara Zanni, Matt Hill, Colin 
Murdock, Scott McNeil 

08:20 Sport cu Florentina 
09:00 Camera de râs 
09:30 Mort-copt, la muncă!
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11:30 Pinocchio 
13:00 Camera de râs 
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19:00 Focus Sport 
19:30 Cireașa de pe tort (r. show) 
20:30 Polițistul din Beverly Hills 2

(comedie), cu Eddie Murphy 
22:30 Sânge și vin (acțiune), cu Jack

Nicholson, Stephen Dorff, Jen
nifer Lopez, Judy Davis

06:00 Acceptat (comedie); 07:35 Ed TV (comedie); 09:35 
Fostul logodnic (comedie); 11:35 Un tren numit Darjeeling 
(aventură); 13:05 Dădaca McPhee (comedie); 14:45 Mamă 

de ocazie (comedie); 16:10 Nou-venităîn oraș (comedie); 17:45 007 - 
Partea lui de consolare (acțiune); 19:30 Filme și vedete; 20:00 Detectiv 
în Africa (s, - 1.) 22:00 Regatul (dramă); 01:45 Cea mai fericită fată 
din lume (dramă); 03:25 Miami Vice (acțiune); 05:35 Filme și vedete.

..........'ii .... ..................

07:30 Bărbații în negru (s, desene animate, r - 71);
08:30 Cum să trăiești fericirea (comedie, r);
10:30 Bărbații în negru (s, desene animate - 9.);
11:30 Happy Hour (divertisment, r); 13:00 Teo (r);
14:15 Seinfeld (comedie, r-67.); 15:30 V.l.P. (s, acțiune, r- 1.);
16:30 Bau Bau: Greșeli din lumea filmului; 16:45 Băieții mei (comedie-5.)
17:15 Proiectul Meduza (acțiune); 19:00 V.l.P. (s, - 2.); 20:00 Cu sânge rece(s); j 
21:00 Seinfeld (comedie - 69.); 22:00 în carne vie (thriller).

07 00 Pro patria
j 07:25 Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (r)
07:55 Semne (reportaj, 2007) 
08:25 Spectacolul lumii
09:00 Desene animate - Clubul Disney 
09:55 Echipa verde (2009)
10:25 Magazin Olimpic (r) Vancouver 
11:00 Bună ca viața!
11:30 Hannah Montana (s- 19) 
12:00 Vedeta familiei
13:00 Europa ne privește (magazin) 
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:20 Ne vedem la TVR! (t. show) 
15:20 Andografia săptămânii 
15:30 Ne vedem la TVR! (t. show) 
16:30 Reconstituiri (r) 

Demonul simplificării...
17:30 TeleEnciclopedia (1965) 
18:30 Tezaur folcloric (r)

j 19:30 înainte și după (r)
19:40 Sport

fe 20:00 Telejurnal; Meteo
*=* . 21:10 Astă seară petrecem în familie
5 Invitați speciali: Horațiu

Mălăele, Mirabela Dauer și
< - Dida Drăgan.

gr 23:10 Garantat 100% (t. show) 
x© 00:20 Sete de răzbunare (acțiune) 
w* 02:10 Animale extraordinare (r) 
H

s

6 Iiminwn IIWII 1W111 N

07:00 Centrul de frumusețe (s, r-16.) 
08:00 ABC... De ce?
09:00 Atenție... copii 
09:30 Doi care doinesc

(magazin cultural) 
10:00 între cer și pământ (2008) 
10:35 Liber pe contrasens (talk show) 
11:30 Bugetul meu (reportaj, rel.) 
12:00 Piatra magică (film, - 8.) 
12:35 D'ale Iu’ Mitică (reportaj, r) 
13:30 Natură și aventură 
13:55 Rugby: România - Spania 

16:00 Ecologica 
16:30 Imaginea Succesului

(emisiune de divertisment) 
17X)0 Timpul chitarelor 
18:00 Zbor peste inimi (s, - 8.) 
19:00 Magazin olimpic 
19:30 Doctor Who (s,-9.) 
20:30 Studio 24 (film,-26) 
21:00 Aventuri extreme (s, - 5.) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Oamenii iernii (film, 1989) 
01:05 Timpul chitarelor (r) 
02:00 Biohazard (SF, r) 
03:30 Ecologica (r) 
03:55 Doctor Who (s, -9.) 
04:45 Mesager Mesager 
05:25 Ora de știri (show de întâlniri, r)

1

07:00 Observator
09:00 Neatza, vecină!
10:00 Copiii care au salvat vara 

(film de familie)
12:00 Benny Hill (s), cu Benny Hill, 

Henry McGee, Bob Todd, Jackie 
Wright

12:30 Felicia
13:00 Observator
13:30 Scene de căsnicie
14:00 Viață de liceu (comedie), cu 

Jennifer Love Hewitt, Ethan 
•Embry, Melissa Joan Hart, Seth 
Green

16:00 Observator
16:30 Săptămâna financiară
17:00 Karate Kid III (film, 1989), cu 

Ralph Macchio, Pat Morita, 
Thomas Ian Griffith, Martin Kove 

19:00 Observator
20:30 Cântă, dacă poți (emisiune de 

divertisment, 2009)
22:30 Plăcinta americană: Tabăra de 

muzică (comedie)

07:00 Pe locuri, fiți gata, gătiți! (s,- 78) 
cu Ainsley Harriott

08:00 Știrile PRO TV (2009)
10:00 Gloria (dramă, r), cu Sharon 

Stone, Jean-Luke Figueroa, 
George C. Scott, Jeremy 
Northam

12:00 Pro Motor (emisiune sportivă) 
13:00 Știrile PRO TV (2009)
13:05 Gossip Giri: Intrigi la New York 

(s, - 14.), cu Blake Lively, 
Leighton Meester, Chace Craw
ford, Ed Westwick

14:00 Legenda căutătorului (s,- 7), cu 
Craig Horner, Bridget Regan, 
Bruce Spence, Craig Parker 

15:00 De făcut până la 30 de ani 
(comedie)

17:00 Hudson Hawk (comedie)
19:00 Știrile PRO TV (2009)
20:30 Doamna Doubtfire (comedie) 
23:00 Local Kombat
00:00 Băieți deștepți (comedie)

06:00 Destine furate (s, r.)
07:00 Sărmana Maria (s, r]
08:00 în numele iubirii (s, r]
09:00 Cameleonii (s, r)
10:15 Iubiri (s)
11:15 Pagini de viață (film)
12:30 Pagini de viață (film)
13:30 Vieți furate (dramă)
15:30 Destine furate (s)
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Sărmana Maria (s)
18:30 în numele iubirii (s)
19:30 Cameleonii (s)
20:30 Prințesa și soldatul (dramă)
22:15 Cuibul de vipere (s)
00:30 Vieți furate (dramă, r)
02:00 Prințesa și soldatul (dramă, r)
03:30 Cuibul de vipere (s)
05:00 Destine furate (s, r)

06:00 Cireașa de pe tort (reality show) 
07:00 Camera de râs
08:00 Yin yang yo
08:30 Regele Shaman (s, - 12.)
09:00 Camera de râs
09:30 Autoforum
10:30 Camera de râs
11:00 Imobiliare Blitz
11:30 Sport, dietă și o vedetă (2008)
12:00 Căminul de 5 stele (emisiune 

de divertisment)
13:00 Tranzacție cu bucluc 

(comedie, r), cu Bud Spencer, 
James Coco, Ronald Lacey Her
bert Lom

15:00 Vedete în figuri
16:00 Polițistul din Beverly Hills 2 

(acțiune-comedie, r), cu Eddie 
Murphy, John Ashton, Judge 
Reinhold, Brigitte Nielsen

18:00 Focus 18 90’
19:00 Focus Sport
19:30 Mașini (film de animație)
21:30 Fata de la magazin (comedie)

HB© 06:00 Simpsonii - Filmul (animație), 07:25 Cățelul pompier 
(acțiune-comedie), 09:15 Eragon (film, 2006), 10:55 Cu 
sufletul pe masa (comedie, 1992), 12:25 Călătorie cu peripeții 

(comedie, 2008), 13;50 Insula din vis (aventură fantastică, 2008), 
15:25 Oră de vârf 3 (acțiune), 16:55 Simpsonii - Filmul (animație 
18:25 Ember - Orașul din adâncuri (aventură), 20:00 Califomication 
(s, - 6), 20:30 Anturaj (serial, - 6), 21:00 Gruparea Baader Meinhof 
(dramă, 2008), 23:25 Dispărută fără urmă (SUA polițist. 2007'

Sneer,, Gail O'Grady, 15:30 Din culisele Hollywood-ului (documentar, 
2008-5), I 6:00 Paza de coastă (italian serial politist, 2005 - 15.) 17:00 
Te iubesc nană la moarte comedie, 19:00 Smallville, 20:00 Asediați la 
aomidliu (politist) 22:00 Arsene Lupin, viață de hoț

08:00 Pro Motor (emisiune sportivă, r), 08:45 Bărbații în 
negru (s, r - 9), 10:00 V.l.P. (s, r - 2), 11:00 Descoperă Româ
nia, 11:30 Seinfeld (s, r - 69), 12:30 Bau Bau: Greșeli din 
lumea filmului, 12:45 Entertainment News, 13:45 Proiectul 
Meduza (acțiune, r), cu Vincent Spano, Lori Loughlin, Martin

TV*?2
07:10 Universul credinței

09:00 Desene animate 
09:55

10:00
10:50
11:50
12:50

Jocurile Olimpice de Iarnă Van
couver 2010
Ca la carte

Viața satului
Agenda politică (2008)
Tragerea la sorți a grupelor pre
liminare ale Campionatului Euro
pean de fotbal
Telejurnal; Sport; Meteo

<
2
fa*

U 
z

14:20
14:40 Gala Brit Awards 2009
15:30 Călător pe viață
16:00 Conferințele Dan Puric (r) 
17:00 Dânutz S.R.L. - Prima parte 
18:00 Telejurnal
18:10 Dânutz S.R.L. - Partea a doua 
19:20 Tragerile Loto 6/49 și Noroc 
?19:30 înainte și dupâ (r) 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Omologarea Trager

ilor Loto 6/49 și Noroc; Meteo 
21:10 Sahara (aventură, 2005) 
23:20 Cursă periculoasă (comedie) 
01:05 
02:00 
02:45 
02:50 
03:10 
04:05 
05.45

Conferințele Dan Puric (r) 
Gala Brit Awards 2009 (I) 
Sport la minut
Sport (r)
Telejurnal (r) 
Universul credinței (r) 
Spectacolul lumii (r)

t

07:00 Șansă și neșansâ (rel.) 
08:00 Natură și aventură (rel.) 
08:30 Zestrea românilor

(documentar)
Motomagia (2007)
Un zâmbet pe... 4 roți!
Ferma
Sat TV (emisiune de divertis

ment, 2009)
Pescar hoinar (rel.)
Piatra magică (film , - 9.)
H... ora prichindeilor 

(program pentru copii)
Orfanii (dramă, 1997) cu 

Măriei Hemingway, Chris Saran
don, Ben Cook, Michael Caloz

Poate nu știai (rel.)
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver (s) 
Atlas
Muzică și muzichie
Zbor peste inimi (s, - 9.)
Campionii (emisiune sportivă)
Videoterapia, cu: Marius 

Bodochi și Olimpia Melinte
M-am săturat! (comedie, - 1.)
Eureka (S.F., - 5.)
Ora de știri (show de întâlniri) 
O zi de neuitat (dramă, 1995) 
Campionii
Replay (rel.)
Magazin olimpic (rel.)

09:00
09:30
10:00
11:00

11:30 
12:00 
12:35

13:35

15:15
15:30
16:00
16:35 
18:00 
19:00
19:35

20:30 
21:00 
22:00 
23:10 
00:40
01.15
02:25

01:15

07:00 Observator 07:00 Pe locuri, fiți gata, gătiti! (s) J6:00
09:00 Neatza, yecină! 08:00 Știrile PRO TV (2009) 07:00
10:00 Noile aventuri ale lui Babe în 10:00 Hudson Hawk (comedie, rel.) 08:00

oraș (aventură, 1998) 12:00 Gossip Girl: Intrigi la New York 09:00
12:00 Aventurile lui Sinbad (s, rel.), cu Blake Lively, Leighton 10:15
13:00 Observator Meester, Chace Crawford, Ed 11:15
13:30 Scene de căsnicie Westwick 12:30
14:00 Karate Kid HI (film, r) 13:00 Știrile PRO TV (2009) 13:30
16:00 Observator 13:15 Serviți, vă rog! 15:30
16:30 Mr. Bean (comedie, 1990) 17:00 Inelul Nibelungilor (aventură)1 16:25

c17:00 Stelele Moicovei pe gheață 19:00 Știrile PRO TV (2009) 16:30
19:00 Observator 20:30 Speed - Cursă infernală (film) 18:30
20:00 SuperBingo Metropolis (emisi , 22:45 Șarlatanii (comedie, 2003) 19:30

une concurs, 2009) 01:00 Silverado (western, 1985), cu 20:30
23:30 Furia trădării (acțiune, 1986) Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin 23:00

O poveste de iubire (dramă ro
mantică, 2002)
Talismanul iubirii (s, 2005)
Furia trădării (acțiune, rel.)

Costner, Danny Glover
03^15 Speed - Cursă infernală (acți

une, rel.), cu Dennis Hopper, 
Keanu Reeves, Sandra Bullock, 
Joe Morton

Sărmana Maria (s, rel.) 
Sărmana Maria (s, rel.) 
în numele iubirii (s, rel.) 
Cameleonii (s, rel.) 
Iubiri (s, 2006) 
Pagini de viață (film, 2006) 
Pagini de viață (film , 2006) 
Vieți furate (dramă, 1991) 
Destine furate (s) 
Vremea de ACASĂ
Sărmana Maria (s, 1996) 
în numele iubirii (serial, 2008) 
Cameleonii (s, 2009)
O iubire ca-n povești 
Cuibul de vipere (s; comedie)

07:00 Camera de râs
08:00 Yin yang yo (rel.)-Episodul 12 
08:30 Regele Shaman (serial de de

sene animate, rel. - 12.)
09:00 Sport, dietă și o vedetă (rel.)
09:30 Casă, construcție și design 

(emisiune de divertisment)
10:30 Levintza prezintă

(emisiune de divertisment)
11:00 Flavours, 3 bucătari (emisiune 

de divertisment)
11:30 Floarea de Lotus (comedie) 
13:30
14:00

03:00
03:45

16:00
18:00
19:00
19:30
20:30

22:00

lubjrea bat-o vina (s, comedie)
Harriet sub acoperire (come

die)
Crusoe ( film serial - 6.)
Focus 18 90'
Focus Sport
Cireașa de pe tort
Schimb de mame (reality 

show)
Jocuri imaginare (thriller, 

2006)

06:00 Micuțul Dodo (film de animație, 2008), 07:20 
Bascheții fermecați 2 (comedie), 08:55 Dragostea unui 
președinte american (comedie, 1995), 10:45 Across the Uni

verse (dramă, 2007), 12:55 Liceul muzical: Anul absolvirii (film muzi
cal, 2008), 14:45 Familia Savage [comedie, 2007), 16:40 Cei 
patru fantastici: Ascensiunea lui Silver Surfer (cțiune, 2007), 18:10 
Detectiv în Africa (serial, 2008 - 1.), 20:00 Stăpânii străzilor (tthrîller, 
2008), 21:50 Pescuit sportiv (dramă, 2007), 23:15 Transfer de 
captivi (dramă, 2007)

07:00 Smollville (acțiune, rel. - 19.), 07:45 Pro Motor, 
09:15 Zoom în 10, 09:30 Prețul celebrității - 6, 
11:45 Lumea PRO CINEMA , 12:15 Dansez pen
tru tine, 16:15 Paza de coastă (s, - 16.), 17:15 
Averea (comedie), 19:00 Smallville (s, - 20.], 
20:00 Mihai Viteazul (istoric), 22:00 Misiune de salvare 
(acțiune)

I
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Glasul publicitate
Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

Vineri, 5 februarie 2010

Mică publicitate

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

Vând casă în Deva, 2 camere, cu toate îmbunătățirile, plus curte, grădină, 
garaj cu acces din stradă, sau schimb cu apartament 2 camere în Timi
șoara, plus diferență. Preț 280 000 ron. Tel. 0723.355.444,0723.540.432, 
0766.459.485, 0730.806’931.

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

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

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

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

Ofer spre închiriere garsonieră, suprafață marc, zonă centrală,super ame
najată,mobilată și utilată (centrală termică, tcrmopanc, TV, aragaz, ma
șină de spălat, frigider). Telefon 0722*252.603.

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

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

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

închiriez urgent spațiu comercial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 
s?".dcpozit. Are toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045.

d, 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.

! Servicii profesionale de curățenie:
’ - curățenie de întreținere zilnică

■ - curățenie generală periodică sau ocazională
• - curățenie în domeniul industrial

- curățenie după construcții.amenajări,renovări.
• - curățenie în instituții sanitare
ț - curățat mochete.tapițerii.covoare

- spălat suprafețe vitrate
’ - curățat pereți.fațade.îndepărtat grafîtti
■ - curățat și dezinfectat bucătari industriale
. - echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare

si materiale consumabile

f SC CRIOTI COMPANY SRL
•: TEL-FAX:0254.231552

MOBIL:0729.991 038
' criotideva@yahoo.com
: www.crioti.com

s. Tarife

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

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

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

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

•Loco rwiewmmcă

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

Tânăr 26 dc 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.

Ai nevoie
Glasul
Hunedoarei

IMAGINE!
I -

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L. i

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

Vă oferim;
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Bonus:

Deva, Calea Zaranduhn 15(1 IDN’z) 
(Ieșirea spre Simeni, lângă Vofvo)

> SPĂLĂTORIE AUTO
Facem contracte 
Demni firme cu 

REDUCERE 
DE 20%

Clrcniii fideli pnmesc. 
pc bază dc bem, 

U7SPÂIĂRI
• UNA GRATIS

ANGAJĂM PERSONAL 
* program de lucru 8 ore 
■salariu 600 RON net 
•cartede muncă

IMkțnni it trxtnnrTf.
Zita 0730-20,50
Diunmo: 09.1M-15.W

Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servicl curățenie
* persoane fizice
* persone juritlce

/

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

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

12 luni - 108 lei

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la alegere: spa
țiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anunțuri de mică pu
blicitate;

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

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

Ziarul apare de luni până vineri.

Abonamentele se pot face:
- prin factorii poștali; 

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

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

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 

vânzători volanti 
9 

Informații la telefon: 
0766.242.707

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTA 

ABONAMENTE

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

12 luni - 108 lei

Abonamentele se pot face:
- prin factorii poștali; 

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

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

mică publicitate persoane juridice:

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume...........................................Prenume.........................................
Strada................................................. Nr.......Bl. ..7.........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 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.

Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundai: 7 lei. 2
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Antrenorul Răzvan Lucescu crede că este foarte important 
că România s-a menținut in-extremis în urna a doua valorică 
și astfel a reușit evitarea a doi adversari foarte puternici 
din primele două urne valorice.

Sport
t ineri, 5 februarie 2010

Un meci mai greu decât pare: 
Cetate - Rulmentul

Cu cine picăm la Europene?

Cetate Deva joacă sâmbătă, 
în prima etapă a returului 

Ligii Naționale, cu Rulmen- 
' tul Brașov. Primul joc din 
era post-Hendrea se înca

drează la categoria “unu so
list”, Rulmentul fiind o 

echipă alătuită din handba
liste care nu au jucate decât 
vreo trei partide împreună.

Deși Cetate pleacă din pos
tura de mare favorită, Ion 
Mătăsaru, antrenorul interimar al 
grupării devene, avertizează: “Nu 
trebuie să ne considerăm învingă
tori. Pe bancă stă Mariana Târcă, 
un antrenor care știe meserie și 
care cunoaște metodele prin care 
ne poate anihila principalele atu- 
uri. Nu va fi deloc ușor”. Probabil 
că antrenorul emerit a luat în cal
cul și forma slabă a echipei din 
ultimele partide, Cetate având 

reale dificultăți în a trece de 
echipele din subsolul clasamentu
lui, HCM Buzău și Rapid Bu
curești.

Rulmentul Brașov nu mai 
seamănă azi deloc cu echipa de la 
începutul sezonului și cu sigu
ranță că nu mai are nimic în 
comun cu formația care câștiga ti
tlul de campioană națională. “A 
fost ghinionul nostru să jucăm cu 
Brașovul în prima etapă, când 
aveau echipă bună. După ce au 
plecat toate jucătoarele de val
oare, au început să piardă pe 
bandă rulantă. Ghinion curat”, de
clara mai demult patronul Marian 
Muntean. Jocul dintre Cetate 
Deva și Rulmentul Brașov va fi 
condus de cuplul bucureștean de 
arbitrii Duță și Florescu, iar 
fluierul de start al meciului este 
programat pentru ora 18. Asta 
dacă nu întârzie Ambulanța...

Palatul Sporturilor din Varșo
via găzduiește, duminică, tra

gerea la sorți a grupelor 
pentru preliminariile Campio
natului European de fotbal din 

2012, găzduit de Polonia și 
Ucraina. Naționala antrenată 
de Răzvan Lucescu face parte 

din urma a doua valorică.

“Generația ratată ”
mai poate beneficia de o șansă...g

La ultimele trageri la sorți națion
ala noastră nu a avut noroc, având parte 
de adversari foarte puternici. în ul
timele preliminarii, pentru CM 2010, 
am dat de Serbia, care deși făcea parte 
din urna a treia valorică s-a calificat de 
pe primul loc în grupa din care au mai 
făcut parte Franța și România, ambele 
mai bine cotate la tragerea la sorți. De 
asemenea, în preliminariile CE 2008 
am fost repartizați în aceeași serie cu 
Olanda și Bulgaria.

Scenarii se pot face destule. O 
grupă din care ar fi foarte greu să ieșim 
pe primele două locuri ar fi în genul ur
mător: Germania, România, Irlanda, 
Belgia, Muntenegru și Luxemburg. 
Una măi ușoară, pentru că nu se poate 
vorbi de una foarte simplă, ar cuprinde 
pe lângă România și selecționatele din 
Rusia, Finlanda, Macedonia, Liechten
stein și San Marino. Antrenorul Răzvan 
Lucescu crede că este foarte important 
că România s-a menținut in-extremis în 
urna a doua valorică și astfel a reușit 
evitarea a doi adversari foarte puternici 
din primele două urne valorice. O grupă 
cu Italia și din nou cu Serbia ar fi fost 
un obstacol pe care tricolorii l-ar fi 
putut trece doar cu ajutorul unei foarte 
mari doze de noroc.

Campionatul European de Fotbal 
din 2012 se va disputa în opt orașe, 
patru din Polonia și patru din Ucraina, 
în perioada iunie - iulie. Șase dir Ie 
nouă grupe de calificare vor fi alcătuite 
din câte șase formații, celelalte trei din 
câte cinci echipe. La Campionatul Eu
ropean se califică 16 de formații. 
Câștigătoarelor celor nouă grupe ]j-«e 
adaugă cele două țări organizatoare, 
mai bună clasată de pe locul secund, 
plus alte patru formații câștigătoare ale 
meciurilor de baraj.

i
CONSILI

Devencele vor trebui să treacă de apărarea Rulmentului 
pentru că victoria e obligatorie in acest meci

Urna 1 Urna 2 Urna 3 Urna 4 Urna 5 Urna 6
Spania, Italia, Grecia, Suedia, Irlanda, Bosnia, Slovenia, Muntenegru, Azerbaidjan,
Anglia, Elveția, Cehia, Bulgaria, Letonia, Ungaria, Albania, Estonia, Luxembrug,
Germania, Slovacia, Austria, Irlanda Lituania, Georgia, Malta, Feroe,
Olanda, Turcia, de Nord, Belarus, Belgia, Moldova, Andorra,
Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara galilor, Islanda, San Marino
Rusia, Croația, Serbia, Finlanda, Macedonia, Armenia,
Franța România Israel, Scoția Cipru Kazahstan, 

Liechtenstein

Mircea Gheorghe a ajuns la Turda

g

Arieșul Turda l-a 
achiziționat pe mijlo

cașul Jiului Petroșani, 
Mircea Gheorghe. 
Acesta a semnat cu 

gruparea turdeană din 
postura de jucător 
liber de contract.

Mircea Gheorghe a 
fost printre cei mai buni 
jucători ai Jiului în turul 
de campionat din liga se
cundă. Acesta s-a de
spărțit însă de formația 
din Valea Jiului cu scan
dal, după ce a făcut mem
oriu pentru a fi declarat 
liber de contract, ca ur-

mare a neachitării dep- 
turilor salariate. Mircea 
Gheorghe reprezintă o 
achiziție de ultim mo
ment, antrenorul Marin 
Tudorache definitivând 
lotul înaintea plecării în 
cantonamentul de la De

m Pagină realizată de Bogdan Barbu

brecen. La Arieșul a 
trebuit să ajungă un alt 
jucător de la Jiul, Alin 
Ilin, fotbalist dorit insis
tent de antrenorul Marin 
Tudorache, dar mutarea 
nu s-a mai materializat.

actualitatea hunedoreană, la tine acasă
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SILV .
LEMNTEX 
nnduceși concreiUizcazi 

tâmplăne fii lom triplu stratificat 
■șl șl fsrastra te caa ml bună caihat», 

par chel Si lemn de tas.
paltin sau frasii.
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