
Proprietarii animalelor bolnave 
ce trebuie sacrificate vor fi despăgubiți

Guvernul dă vești bune celor care obișnuiesc să 
taie porcul de sărbători. Trichineloza, o boală care a 
lăsat mulți creștini fără porc de Crăciun, a intrat pe 
lista bolilor pentru care statul-plătește despăgubiri.
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Un hunedorean a fost ales să reprezinft Europa 
în Federația Internațională a Rangerilor

Dintre mii de rangeri din Europa, Florin Hălăștă- 
uan, ranger la Parcul Național Retezat, a fost ales să 
reprezinte continentul nostru în conducerea Federației 
Internaționale a Rangerilor (FIR).

Q pag-4

Curs Valutar
El K - Euro: 4.2 ”8

>
l SI) - Dolarul american: 2.8~49 
GHP- Lira sterlină: 4. 590!
A l< - Gramul de aur: 105. (1559

Sursa: BSR

Două accidente în lanț
9

într-un sfert de oră pe DN 7
1 ►) pag- 3

Din cuprins

O Raport:
Actualitatea politică

I ' pag- 5

Bob Dylan apare într-un 
videoclip după o pauză 
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CIA a avut o închisoare 
secretă în Lituania
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F Votul pentru 
alegerea președintelui 
și pentru referendum

în județul Hunedoara au fost impri
mate 466.879 de buletine de vot. Secțiile 
de votare se vor deschide la ora 7 și vor li 
închise la ora 21. x
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Editorial
de Volodia Macovei

Jocul de-a 
n-am-știut-frate!

In politică, abilitatea constă din a putea 
să prevezi ce are să se întâmple mâine, săptă
mâna viitoare, luna viitoare și anul viitor, iar 
apoi să poți explica de ce nimic din toate astea 
nu s-au întâmplat

Winston Churchill

Aceste rânduri apar în ultima zi de campanie 
electorală pentru prezidențiale și m-am gândit că ar 
fi bine să pun în ele politică, dar fără să facem poli

tică - ea, politica, urmând să își arate roadele după 
ce vă veți fi dus la vot duminică și veți fi votat cu 
cine ați crezut de cuviință. Dar se poate oare să 
facem asta? De ce nu!?...

Așadar, cum am dat nu demult peste definiția 
puțin halucinantă, dar șugubeață a lui Sir Winston 
Churchill, poate ultimul dintre marii lorzi ai politicii 
lumii, mă gândeam că, în politica anilor 2000 și 
peste, așa definiție nu are relevanță, pentru că nu se 
mai duce gândul politicii atât de departe. Acum po
litica înghite imediatul, se trăiește la secundă și nu 
dă doi bani pe viitor, pentru că nu mai este politică, 
ci un soi de joc de-a care supraviețuiește mai vioi.

Oare cum să descriem noi, atunci, pe cel care 
a înlocuit omul politic cu un soi de homo ludens - 
sau omul „care se joacă”? Păi, cel mai cinstit ar fi să 
descriem jocul, ca să pricepem cum sunt jucătorii. 
Și, paradoxal, acest joc se poate descrie cel mai bine 
folosind, prin contradicție, definiția iui Churchill din 
motto-ul acestui text!...

Așadar, jocul nostru se bazează pe abilitatea 

de a nu prevedea nimic din ce se va întâmpla în vii
torul apropiat. Cu cât ești mai departe de realitatea 
posibilă, cu atât punctajul ca jucător îți crește. Anal
fabetismul poate fi un mare avantaj, dar nu e obliga
toriu. Pe măsură ce numărul de gafe, de erori pe care 
le faci crește, ascensiunea în ierarhiile jocului este 
mai rapidă. Cu cât indici mai prost posibilitățile vii
toarelor mișcări, cu atât măiestria ta este mai mare, 
cu atât ești mai respectat de către seniorii jocului.

Dar partea fenomenală a jocului, apogeul 
acestuia, momentul în care poți deveni câștigător ab
solut este acela în care ți se va cere să explici cum 
de ai reușit să nu înțelegi nimic și să nu poți prevedea 
nici celt mai banale semne... în acel moment, doar 
marii maeștri ai jocului au dibuit soluția, cheia aces
tui joc, răspunsul unic, cuvintele magice: „nu știu!”. 
Iar acest răspuns trebuie dat fără ezitare, senin.

Ei bine, acesta este „Jocul de-a n-am-știut- 
frate!”. Iar maeștrii acestui joc făceau de demult po
litică, iar acum nu mai fac nimic.
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► PROGNOZA METEO

ZIUA NOAPTEA
Mini-tort 
cu migdale

Ingrediente:

250 g iaurt, 170 g zahăr tos, miere, 
6 ouă, 3 albușuri, 500 ml frișcă, 27 
g gelatină, o lămâie, 200 g cioco
lată albă, 6 linguri faină, sare, 
zahăr vanilinat, 50 g migdale, 50 g 
alune de pădure, topping de căp
șuni, scorțișoară, ulei.

Mod de preparare:

Cele șase ouă se amestecă bine 
cu 60 g zahăr tos, două pliculețe cu 
zahăr vanilinat și sarea. Se mix
ează, se adaugă făina și se toarnă 
compoziția într-o tavă tapetată cu 
hîrtie de copt unsă cu ulei.

Se introduce în cuptor și se 
coace. Se îndepărtează hîrtia de pe 
blat, se lasă la răcit și se taie cer
curi cu o cană. Gelatina se înmoaie 
în apă rece, apoi se topește la bain- 
marie și se toarnă peste iaurt.

Frișca mixată se toarnă peste 
iaurt, se adaugă restul de zahăr tos, 
sucul de la o jumătate de lămîie, o 
lingură de miere și albușurile. Se 
mixează, se așază fiecare cerc într- 
o cană tapetată cu folie de plastic 
și se toamă compoziția. Se intro
duc la rece pentru o oră, acoperite 
cu folie.

Ciocolata se topește la bain- 
marie, se întinde pe o folie de alu
miniu și, după ce s-a întărit, se 
decupează cerculețe cu o formă.

Se decorează tortulețele cu cio
colată, alune de pădure și migdale.

Se servesc cu topping de 
căpșuni, presărate cu scorțișoară.

Timp de preparare: 1 h 45 min.
Porții: 6

Apwlasarea 
radăFelor

MIN MAX

Deva: 8 16

Petroșani: 6 13

Hunedoara: 7 15

Hațeg: 7 14

Brad: 7 15

Orăștie: 8 15

*

MIN MAX

Deva: 5 7

Petroșani: 3 5

Hunedoara 4 7

Hațeg: 4 6

Brad: 4 7

Orăștie: 5 7

\______________________________________________________________________________________ /

► HOROSCOP
v

Unele probleme financiare se pot rezolva ca urmare a unui aju
tor primit pe nepusă masă. Cu toate acestea, nu înseamnă că toate 
problemele tale au luat sfârșit, de aceea este nevoie de prudență în 
continuare. Dacă cineva nou a intrat în viața ta, cu timpul relația 
va deveni tot mai serioasă.

Simți nevoia de intimitate și pui la punct pe toți care încearcă să- 
ți invadeze teritoriul personal. Acasă ai câteva mici probleme care 
necesită atenția ta imediată. Perspectivele din planul financiar 
sunt bune. In relația de cuplu nu este bine să acționezi sub impulsul 
de moment.

~ Pentru a risipi problemele de cuplu, va trebui să fii deschis față
Kr-jxl de partener și să-l asculți cu mai multă atenție. O relație cu cineva 
( de sex opus devine mai serioasă decât te-ai fi așteptat. Evită pe cât
/ J\\ posibil cheltuielile. Chiar dacă îți este greu, trebuie să-ți impui 

unele economii.

Ai atâtea probleme acasă încât uneori îți pierzi speranța. Pe de 
altă parte, de cei dragi te leagă legături profunde, foarte puternice. 
Cu toate că există lucruri care nu-ți plac în actualul post de 
muncă, este bine să faci concesiile necesare și să-ți urmezi drumul.

Ai chef să evadezi, să pleci undeva și să te rupi de toate. Din pă
cate, momentan situația nu este prielnică unei vacanțe. în viața de 
cuplu este indicat să fii ceva mai tolerant, pentru a evita neînțele
gerile. Nu te grăbi să iei decizii când vine vorba de bani.

Ești solicitat din toate părțile și nu ai nicio șansă să rămâi sin
gur. Din păcate, dacă ești deja prins într-o relație, partenerul se v 
simți nesigur, în fața atâtor cuceriri făcute cu sau fără voia ta. in 
plan profesional, îți demonstrezi spiritul combativ.

Este o zi mai puțin bună pentru investiții serioase, în plan imobi
liar. Pe de altă parte, se poate ca cineva să-ți facă o propunere in
teresantă. In relația cu partenerul de viață, ar fi bine să-i spui 
intr-un mod cât se poate de sincer care sunt dorințele tale și să-l 
asculți și pe el, deopotrivă. Numai astfel nu ți se vor face fel de fel 
de reproșuri, mai mult sau mai puțin justificate.

Chiar dacă ești foarte drăguț cu toată lumea în familie, nu este 
cazul să devii exagerat de generos. Unele persoane ar putea crede 
că se poate să-ți ceară orice și să primească. In plan amoros este 
bine să-ți păstrezi picioarele pe pământ, cel puțin atât cât este po
sibil și să nu faci promisiuni pe care nu știi dacă le vei onora.

Iți canalizezi atenția asupra vieții private. Învestești destul de 
multi bani în familie și casă. Astăzi se poate să primești unele invi
tații de a ieși pe undeva, invitații pe care probabil le vei onora. 
Până atunci, trebuie să te concentrezi asupra activității profesio
nale și să găsești sprijinul necesar care să te facă să pui lucrurile 
în mișcare.

Acum nu este un moment bun pentru a tulbura apele.

Realizările pe care le poți avea în plan profesional ți se dato
rează în întregime. Deocamdată, nu te poți baza pe sprijinul nimă
nui. In cazul în care abordezi unele teme dificile cu partenerul de 
viață, s-ar putea ca liniștea căminului să dispară și să fie înlocuită 
de certuri și discuții.

îți asumi în întregime responsabilitățile familiale. însă, în același 
timp, ești cam sever cu cei dragi și se poate să stârnești reacții ne
gative. Apar unele ocazii pentru a-ți îmbunătăți situația financiară 
care nu este dintre cele mai bune. în plan amoros, îți exprimi din 
plin sentimentele și pasiunea.

Încerci să-i înțelegi și să-i asculți mai mult pe cei dragi, lucru 
care te apropie de ei. Este o zi foarte promițătoare în plan profesio
nal. Te bucuri de mai multă liniște în viața sentimentală, mai ales 
că ăi traversat o perioadă destul de bulversantă. Ai grijă ce su
biecte abordezi, astfel încât să nu tulburi apele inutil.

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 7 Simeria - Simeria 
Veche

► DN 7 Spini - Orăștie

► DN 7 Orăștie - Halta Geoa- 
giu

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Buijuc - Zam

► Petroșani pe DN 66 și B- 
dul 1 Decembrie

► Bancurile zilei
Doi negri bine îmbrăcați merg 

către sala de ședință în clădirea ONU 
de la New York. Un alb spală pe jos, 
fredonând. Un negru către celălalt:

- Hei, Jack, ia uite la albu' ăsta ce 
ritm are în el...

© © ©

Un reporter întreabă un bătrân din 
Sud:

- Aveți ceva împotriva negrilor?
- Păi... de exemplu: cuțite, bastoane, 

pumnale, pistoale mitralieră, grenade...

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria FLORESCU, 
Georgiana GIURGIU, Cătălin RIȘCUȚA, Irina NĂSTASE 
Fotoreporter: Ionel ȘUTA

© © ©

Femeia de serviciu merge la po
liție să facă reclamație: cică ar fi fost 
violată. Polițiștii o întreabă:

- Povestiți-ne ce s-a întâmplat 
exact.

- Să vedeți că spălam pe jos și de
odată a apărut un bărbat în spatele 
meu. M-a atacat de la spate.

- Și nu ați încercat să fugiți?
- Dar cum să fi fugit? La dreapta 

perete, la stânga perete, în spate băr

batul, iar în față spălasem deja pe 
jos...

© © ©

Un polițist vine-ntr-o zi acasă cu 
un televizor ultimul răcnet.

- De unde ai televizoru'? întreabă 
soția.

- L-am câștigat la un concurs or
ganizat de poliție.

- Ce fel de concurs?
- De matematică.
- Și ce v-au dat de făcut?

Redactor șef: Marcel BOT
(email: marcel.m.bot@gmail.com; tel. 0771.785.694)

Editor coordonator: Bogdan BARBU

Marketing: Gabriela BUZZI
(tel. 0771.677.031, 0730.549.659)

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN
Corectură: Ciprian DRAGAN
Distribuție: Cristian RUS

- "Cât fac 5x5?" Iar eu, cu 17, am 
ieșit pe locul trei.

© © ©

Intr-o seară, un popă se întorcea de 
la o împărtășanie, pe o stradă cu "fe
tițe". Una dintre ele îl abordează direct. 
Popa își făcu semnul crucii și îi spuse: 
- O să-mi petrec nopțile rugându-mă 
pentru tine!

Prostituata îi răspunse: - Nu-i ne
voie, părinte, cu 100.000 poți să mă ai 
când vrei!

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. 1, Ap. 1

0354 882100,
0354 882101

Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu - Telefon: 0722 - 393.897

mailto:marcel.m.bot@gmail.com


“Având în vedere noile prevederi legislative și apropierea perioadei de sacrificare a porcilor
în gospodăriile populației, doresc să atrag atentia asupra consumului cărnii de porc fără a avea

& avizul medicului veterinar. Trichineloza este o afecțiune care poate duce până la decesul consumatorului
de carne infestată. e^> Mihail Rudeanu
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Două accidente într-un sfert de oră pe DN 7

Pymineața zilei de ieri, a fost 
nefastă pentru cei care s-au 
aflat în trafic pe DN 7, între 
Simeria și Orăștie. Două acci
dente rutiere au avut loc pe 
acest tronson european, la o 

distanță de 500 de metri unul 
față de celalalt In accidente 
au fost implicate opt mașini. 
Pentru aproximativ o oră și ju
mătate, DN 7 a fost blocat pe 
ambele sensuri

în primul accident au 
fost implicate mai multe 
mașini: un autoturism, un 
autotren, o autobasculantă 
și un autocar în care se 
afla echipa de baschet 
feminin Galactica din 
Brașov. Din cercetările 
polițiștilor de la Biroul 

| Rutier rezultă că șoferul 

autoutilitarei (Gabriel D., 
în vârstă de 42 de ani, din 
comuna Macea, județul 
Arad) nu a păstrat distanța 
corespunzătoare în 
condiții de ceață și caros
abil umed și a tamponat 
autoturismul care circula »

• în fața sa, mașină condusă 
de Dana B., în vârstă de 

30 de ani, din comuna Beriu. în urma 
impactului dintre cele două mașini, au
toturismul a fost proiectat în afara dru
mului pe partea dreaptă a sensului de 
mers Deva - Simeria, după care 
autoutilitara a lovit partea din spate a 
autocarului condus de Ionuț S., de 23 
de ani, din orașul Râșnov, județul 

Brașov. După aceste ciocniri, autocarul 
a fost proiectat în autobasculanta care 
circula în aceeași sens de mers, în fața 
acestuia, o mașină condusă de Nicolae 
M., de 45 de ani, din comuna Vințu de 
Jos, județul Alba. Trei sportive aflate în 
autocarul implicat în accident au fost 
rănite și au primit îngrijiri medicale la 
fața locului de la echipa de medici ai 
SMURI^ului, după care au fost trans
portate la Spitalul Județean din Deva 
pentru investigații suplimentare. Alte 
două persoane aflate în autoturismul 
implicat în accident au fost grav rănite 
și au fost transportate de urgență la spi
tal. Echipa de baschet feminin “Galac- 

’ tica” se îndrepta spre Timișoara unde 
urma să susțină un meci în compania 
formației de pe Bega.

Un necaz nu vine 
niciodată singur

La ajM'oximativ jumătate de kilo
metru de locul unde s^a petrecut primul 
accident, alte patru mașini au fost im
plicate într-un eveniment rutier. Din 

fericire nu s-au înregistrat victime. într 
cele patru autovehicule implicate în ac 
cident s-a aflat și un microbuz în car 
se aflau angajați ai Penitenciarulu 
Bârcea. Accidentul s-a produs în juru 
orei 08:20 la kilometrul 7. La acea oră 
circulația era întreruptă din cauza acei 
dentului descris mai sus. Un autoturisr 
marca Matiz a lovit autoturismul con 
dus de Florin Ș., din Ploiești, care 1 
rândul său s-a ciocnit de autoturisme 
marca Dacia 1300, aflat în spatele util 
itarei, staționată din cauza traficulu 
blocat. „Accidentele s-au produs di; 
cauza nerespectării distanței în mers ș 
a ceții dense. Șoferilor care au provoca 
accidentele li s-a întocmit dosar pena 
pentru vătămare corporală din culpă. E 
au fost transportați la spital, unde îi 
prezența organelor de poliție li s-ai 
recoltat probe biologice în vederea sta 
bilirii alcoolemiei”, a declarat subin 
spectorul Bogdan Nițu, purtătorul d 
cuvânt al Inspectoratului Județean d 
Poliție.

Maria Floresci

*

Proprietarii animalelor bolnave ce trebuie sacrificate vor fi despăgubiți
Guvernul dă vești bune celor 
care obișnuiesc să taie porcul 
de sărbători Trichineloza, o 
boală care a lăsat multi creș
tini fără porc de Crăciun, a 
intrat pe lista bolilor pentru 
care statul plătește despăgu
biri Direcția Sanitar - Veteri
nară și pentru Siguranța 
Alimentelor (DSVSA) va 
opera cu noi prevederi legisla- 

■e. De curând, Guvernul a 
adoptat HG 1214/2009 privind 
metodologia pentru stabilirea 
și plata despăgubirilor ce se 
cuvin proprietarilor de ani
male tăiate, ucise sau altfel 
afectate în vederea lichidării 
rapide a focarelor de boli 
transmisibile ale animalelor.-■ț-Sfântul Zilei
Sfântul Grigorie Decapolitul

Sfântul Grigorie era născut și crescut într-una 
din cele 10 cetăți, ce se cheamă Irinopol, ale Isauriei 
Asiei mici, fecior al lui Serghie și al Măriei, către anii 
780-790, în vremurile necredincioșilor luptători împo
triva icoanelor. Tatăl său, Serghie, era înclinat către plă
cerile trupești, în schimb mama sa, Maria, era o femeie 
foarte evlavioasă. Când a fost de opt ani a fost dat la 
carte, dovedind dragoste față de învățătura și felul de 
viață al monahilor. întors acasă, ducea o viață simplă, 
deși părinții îl îndemnau la un alt fel de trai. El mergea 
la Biserică, citea Sfânta Scriptură și adesea se ascundea 
în locuri liniștite unde stăruia în rugăciune către Dum
nezeu, pentru a-1 face adevărat slujitor al Său. Și învă
țând s-a făcut de vârstă și se găteau părinții să-l însoare; 
iar el fugind pe ascuns, împins de un imbold divin, ho
tărăște să se lepede de lume, mai ales pentru eresul lup
tătorilor împotriva icoanelor umbla din loc în loc, 
sărutând pe cei ce mărturiseau pentru sfintele icoane și 
strângând la sine de la aceia folos sufletesc. Și s-a dus 
la un unchi al său după mamă, Simeon, egumen la o

Până în primăvara acestui an ad
ministrarea fondurilor pentru de
spăgubirea proprietarilor de animale 
bolnave care au fost sacrificate era în 
sarcina Direcției pentru Agricultură 
și Dezvoltare Rurală Hunedoara 
(DADR). în “curtea” DADR s-au 
strâns numeroase cereri de despăgu
bire, unele datând încă din 2006. Mai 
mult decât atât, proprietarii nemulțu
miți au acționat DADR Hunedoara 
în instanță, în acest moment existând 
peste 260 de dosare pe rol. Din luna 
martie dosarele pentru acordarea de 
despăgubiri au fpst preluate de către 
DSVSA Hunedoara. Aceasta a solic
itat alocarea sumei de 100.000 lei 
pentru acest an, din care 61.000 lei 
reprezintă suma solicitată drept de
spăgubire prin cererile depuse până 
în prezent.

Despăgubire doar 
pe bază de dosar

Procedura de acordare a de
spăgubirilor presupune parcurgerea 
mai multor etape. Astfel, în cazul de
pistării unui focar de boală, după sta
bilirea diagnosticului, la propunerea 
DSVSA prefectul va institui o 
comisie care cuprinde reprezentanții 
DSVSA, DADR și al Oficiului pen
tru Ameliorare și Reproducție în 
Zootehnie (OARZ), precum și pe 
primarul localității sau reprezentan
tul acestuia. Comisia va stabili val
oarea animalului care urmează a fi 
sacrificat, în funcție de prețul pieței. 
Dosarul de despăgubire, care va 
cuprinde buletinul de analiză veteri
nară și procesul-verbal al comisiei, 
va fi verificat de către DSVSA în ter
men de 30 de zile, iar apoi propri
etarii vor fi despăgubiți.

Turbarea 
și trichineloza, 
pe lista bolilor 
pentru care se 
acordă despăgubiri *

Noua prevedere legislativă nu a 
schimbat doar instituția care va acorda 
despăgubirile, ci a extins și lista afecți
unilor pentru care se acordă acestea, 
numărul bolilor sporind 
de la 8 la 31. Astfel, 
printre bolile pentru care 
se acordă despăgubiri 
sunt: tuberculoza bovină, 
febra aftoasă, leucoza en- 
zootică bovină, turbarea, 
encefalopatiile spongi- 
forme transmisibile ale 
rumegătoarelor, pesta 
porcină, anemia in- 
fecțioasă ecvină,
trichineloza. “Având în 
vedere noile prevederi 
legislative și apropierea 

perioadei de sacrificare a porcilor î 
gospodăriile populației, doresc să atra 
atenția asupra consumului cărnii d 
porc fără a avea avizul medicului vel 
erinar. Trichineloza este o afecțiun 
care poate duce până la decesul con 
sumatorului de came infestată”, avei 
tizează Mihail Rudeanu, directori 
DSVSA Hunedoara.

Cătălin Rișcuh

mănăstire din jurul Decapolei, unde a rămas 
timp de 14 ani, nevoindu-se întru cele du
hovnicești, prin practicarea virtuților. Râv
nind însă la o viață desăvârșită, va cere 
binecuvântare să se retragă singur într-o 

peșteră pustie. Apoi, supunându-se pe sine la toată în- 
frânarea și aspra petrecere, s-a luptat cu multe ispite și 
mai ales cu cele aduse de la demoni, s-a luptat cu du
hurile necurate, biruind prin puterea rugăciunii, și cu 
ajutorul harului ceresc, pentru care s-a și arătat mare fă
cător de minuni. Astfel, după ce s-a curățit de patimile 
sale, Sfântul Grigorie a fost îndemnat de un glas de Sus, 
ca să părăsească peștera și să meargă în lume, spre fo
losul său și al altora. Acesta a mers și în Asia și la Bizanț 
dorind să mărturisească pentru sfintele icoane. Iar de 
acolo s-a dus la Roma și, străbătând tot Apusul și spăi- 
mântând pe mulți cu semnele și cu minunile ce făcea, 
iarăși s-a întors la Bizanț. După ce va mai săvârși multe 
minuni prin puterea Duhului Sfânt, s-a socotit că Sfân
tul este vrednic de a primi preoția, acest lucru fiind do
vedit și de virtuțile cu care se împodobise: înfrânarea, 
sărăcia, răbdarea, blândețea, apărarea dreptei-credințe, 
pentru care Sfântul a avut o râvnă deosebită, mustrând 
și condamnând cu asprime pe ereticii iconoclaști. Deci

suindu-se la muntele Olimpului și topindu-se foarte, s- 
a îmbolnăvit de idropică, încât numai după glas era cu
noscut de cei ce-1 știau. Iară cum Dumnezeu i-a dat 
Sfântului o boală grea, vestea despre aceasta a ajuns 
până la Bizanț, unde se afla închis în temniță Simeon 
mărturisitorul și purtătorul de Dumnezeu, unchiul Sfân
tului, care pătimea pentru sfintele icoane. Acesta vrând 
să-1 mai vadă odată, Sfântul Grigorie purcese la Con- 
stantinopol, unde-1 găsi pe Simeon, închinându-i-se și 
rugându-1 mult să se roage pentru el. La 12 zile după ce 
ajunse la Constantinopol, Sfântul Grigorie trecu în că
mările cerești, după cum prezisese, la data de 20 noiem
brie 842.

Sfintele moaște, ale acestui Sfânt Grigorie, se 
află întregi în România la sfânta Mănăstire Bistrița - 
Vâlcea, care este făcută din temelie de răposatul ban 
Barbu Craiovescul. Acesta cu multă cheltuială a adus 
aceste sfinte moaște la această sfântă mănăstire, unde 
se află și până astăzi făcătoare de minuni, prin care și 
sfânta mănăstire de multe primejdii este ferită și pămân
tul acesta multă folosință și ajutor are; iar cine merge 
la sfântul cu smerenie și cu credința află folosință și tă
măduire atât trupește, cât și sufletește.
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Hunedorenii care posedă un act de identitate expirat și-l pot preschimba chiar și în 
& ziua alegerilor, între orele 8 și 21.

Co.pin orfani 
de un părinte vor fi 
protejați de stat

O nouă lege vine în comple
tarea ordonanței de urgență a gu
vernului care prevede criteriile 
pentru acordarea concediului și a 
indemnizației lunare pentru creș
terea copilului a fost publicată în 
Monitorul Oficial din data de 13 
noiembrie a acestuia an.

Legea 341 se referă la situa
ția dramatică în cazul în care pă
rintele care îndeplinește criteriile 
pentru a beneficia de concediul și 
indemnizația stipulată în lege, 
decedează, drepturile acestuia se 
vor transfera asupra părintelui 
rămas în viață.

A condus cu alcool 
la „bord”

Un șofer care conducea o au
toutilitară sub influența băuturi
lor alcoolice a fost prins de 
polițiști. în urma testării cu apa
ratul etilo-test, s-a constatat că 
șoferul Cristian C. avea 0,86mg/ 
1 alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii l-au surprins pe băr
batul, în vârstă de 33 de ani, din 
Hărău, m timp ce acesta circula 
în localitatea Șoimuș.

Șoferul a fost dus la spital 
pentru a i se recolta probele bio
logice, în vederea stabilirii cu 
exactitate a alcoolemiei.

Au fost răniți grav

Doi pasageri dintr-un autotu
rism care circula pe DJ 687 au 
fost răniți grav în urma unui ac
cident grav.

Autoturismul condus de C. 
Ciuta, în vârstă de 23 de ani. din 
Hunedoara, a ieșit în decor, deoa
rece șoferul a pierdut controlul 
volanului pentru că nu a adaptat 
viteza la condițiile de drum.

Cele două victime ale acci
dentului, Constantin B., de 52 de 
ani, din Hunedoara, și Claudiu 
L., de 24 de ani, din comuna Le- 
lese, au fost transportați de ur
gență la spital
__________________ ...

Un hunedorean a fost ales să reprezinte Europa 
în Federația Internațională a Rangerilor 
Dintre mii de rangeri din Eu
ropa, Florin Hălăștăuan, ran
ger la Parcul Național 
Retezat, a fost ales să repre
zinte continentul nostru în 
conducerea Federației Inter
naționale a Rangerilor (FIR).

în această toamnă, orașul Santa 
Cruz de la Sierra din Bolivia, fondat în 
1560 de Nuflo de Chavez, a găzduit 
260 de rangeri din 43 de țări și șase 
continente. Congresul a ținut șapte zile 
și a fost deschis de către reprezentantul 
Ministerului Mediului din Bolivia.

Pe parcursul lucrărilor Congresu-

Peste 18.200.000 de cetățeni 
români cu drept de vot sunt aș
teptați duminică la secțiile de 
votare, pentru alegerea preșe
dintelui. Șeful statului este ales 
prin vot universal, direct, egal, 
secret și liber exprimat pe o pe
rioadă de cinci ani. Candidatul 
care obține cel puțin 50 la sută 
plus unu din numărul voturi
lor valabil exprimate de jumă
tate plus unu din numărul 
alegătorilor înscriși pe listele 
electorale permanente, va fi 
declarat câștigător din primul 
tur. în caz contrar, în 6 decem
brie va fi organizat al doilea 
tur de scrutin, între candidați

Ordinea pe buletinul de vot
Poziția nr. 1 - Partidul Național Liberal - candida
tul George-Crin-Laurențiu Antonescu
Poziția nr. 2 - Alianța Politică PSD+PC - candida
tul Mircea Geoană
Poziția nr. 3 - Uniunea Democrată Maghiară din 
România - candidatul Hunor Kelemen
Poziția nr. 4 - Partidul Democrat Liberat - candida
tul Traian Băsescu
Poziția nr. 5 - candidatul independent Sorin Mircea 
Oprescu
Poziția nr. 6 - Partidul Noua Generație-Creștin De
mocrat - candidatul George Becali
Poziția nr. 7 - Partidul Ecologist Român - candida
tul Ovidiu-Cristian lane
Poziția nr. 8 - candidatul independent Gheorghe- 
Eduard Manole
Poziția nr. 9 - Partidul România Mare - candidatul 
Corneliu Vadim-Tudor
Poziția nr. 10 - Partidul Verde — candidatul Remus- 
Florinel Cernea
Poziția nr. 11 - candidatul independent Constantin 
Ninel Potircă
Poziția nr. 12 - Partidul Alianța Socialistă - candi
datul Constantin Rotaru
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lui au fost discutate mai multe teme de 
actualitate privind încălzirea globală, 
importanța ariilor protejate la nivel 
statal, dar și internațional și impactul 
încălzirii globale asupra acestora. 
Totodată au fost discutate teme privind 
siguranța rangerilor în timpul 
desfășurării activităților în teren și 
necesitatea îmbunătățirii calității 
condițiilor de muncă a rangerilor. 
Participanții au ales în conducerea 
FIR, șase reprezentanți cu drept de vot, 
câte unul pentru fiecare continent. 
Meseria de ranger e înscrisă în codul 
clasificațiilor meseriilor din România 
la cererea și în urma insistentelor 
Asociației Rangerilor din România, 

situați pe primul și al doilea 
loc, în urma alegerilor din 22 
noiembrie. Va fi declarat câști
gător candidatul care obține 
cel mai mare număr de voturi.

Cu ocazia alegerilor prezidențiale 
va fi organizat și un referendum. 
Cetățenii cu drept de vot își vor putea 
exprima alegerea asupra adoptării 
României a unui Parlament unicameral. 
Totodată, cetățenii vor putea opta pen
tru diminuarea numărului de membri ai 
Legislativului, de la 471 la 300.

Cum votăm

Cetățenii cu drept de vot se vor 
prezenta cu actul de identitate valabil la 
secția de votare la care sunt arondați. 
Apoi, fiecare alegător va semna pe un 

condusă de Mihai Gligan.
Interesant e ca Florin Hălăștăuan 

și Daniel Bal - actualmente salvamon- 
tist la Serviciul Public Județean Hune
doara - au fost primii rangeri angajați 
în România după un concurs complex 
organizat în anul 2000 de către 
Administrația Parcului Național 
Retezat. Românii și străinii îl cunosc 
pe Florin sub numele de Hombre dat 
cu ani în urmă de colegii lui de la Sal- 
vamont. Rangerii europeni își am
intesc și acum primul Seminar de 
Pregătire a Rangerilor din Europa, or
ganizat de Asociația Rangerilor din 
România în perioada 17-21 septem
brie 2007, în Parcul Național Retezat.

Modalul') bulehnulul de vot Or. 1

ROMÂNIA

BULETIN DE VOT
pentru referendumu național din data de 
22 noiembrie 2009 cu privire ia trecerea 

la un Parlament unicameral

Modelul*) buletinului de vot nr. 2

ROMÂNIA

BULETIN DE VOT 
pentru referendumul național din data de 
22 noiembrie 2009 cu privire la reducerea 
numărului de parlamentari la maximum 

300 de persoane

tabel sau în copia listei electorale per
manente și va primi buletinele de vot 
împreună cu ștampila care poartă 
mențiunea „VOTAT”. Ștampila se va 
aplica înăuntrul patrulaterului care 
cuprinde numele și prenumele candi
datului pentru care dorește să își ex
prime votul. Pe buletinele de vot pentru 
referendum vor fi două căsuțe cu 
mențiunile „DA” și „NU”. Buletinele 
de vot vor fi îndoite astfel încât partea 
netipărită să rămână în afară și vor fi in
troduce în urna destinată fiecărui tip de 
buletin de vot. Votul este considerat 
valabil dacă: stampila depășește lim
itele patrulaterului, dar opțiunea 
alegătorului este evidentă, dacă tușul s- 
a imprimat și pe cealaltă parte a foii pe 
care a fost aplicată ștampila sau dacă 
aceasta a fost aplicată atât într-un patru
later, cât și în afara oricărui alt patru
later.

Liste speciale

Alegătorii care nu-și pot exprima 
dreptul de vot la secția arondată din co
muna, orașul sau municipiul, de domi
ciliu pot să voteze numai la secțiile 
speciale, doar după ce au declarat în 
scris pe propria răspundere că nu au 
mai votat la altă secție specială dintr-o 
altă localitate. Secțiile de votare spe
ciale vor fi dotate cu camere web sau 
alte mijloace de înregistrare video, 
conectate la calculatoare cu suficientă 
capacitate de stocare pentru 14 ore de 
imagini video. Mijloacele de înregis
trare video vor fi poziționate în interi
orul secției de vot, astfel încât să poată 
surprinde și identifica cetățenii care își 
exercită dreptul de vot, în momentul in
troducerii buletinului în urnă. Fișierul

Sunteți de acord cu trecerea la un 
Parlament unicameral în România ?

Sunteți de acord cu reducerea 
numărului de parlamentari ia 
maximum 300 de persoane 7

care conține înregistrarea video va 
salvat pe un suport optic și va fi înaint 
Biroului Electoral Județean într-un pl 
sigilat.

Urna mobilă

Secțiile de votare dispun de un 
mobile. Alegătorii internați în spit 
(maternitate, sanatoriu, casă de invali: 
centru de îngrijire, asistență și recupe 
are a persoanelor cu handicap, cămin ■ 
bătrâni) nu vor putea vota cu ajutor 
urnei mobile. Acestea vor fi du 
alegătorilor netrasportabili, care 
depus o cerere atașată unor acte dove 
itoare a condiției lor, până în data de 
noiembrie. De asemenea, vor put 
beneficia de urna mobilă persoane 
care sunt arestate preventiv sau cs 
sunt în executarea unei pedepse prn 
tive de libertate, dar nu și-au piere 
drepturile electorale. în județ, 526 
secții de votare dispun de ume mobi

Votul în județ

în județul Hunedoara au fost i 
primate 466.879 de buletine de v 
Secțiile de votare se vor deschide la < 
7 și vor fi închise la ora 21. Pestp 1.0 
de cadre de Poliție, Jandarmerie 
reprezentanți ISU vor asigura paza 
ordinea la secțiile de votare din jude

Hunedorenii care posedă un act 
identitate expirat și-l pot preschin 
chiar și în ziua alegerilor, între orei 
și 21. Pentru funcția de președinte 
României s-au înscris în cu 
electorală 12 candidați.

Irina Năstc



Publicitate electorală 5Partidul Popular Spaniol, prin președintele Mariano Rajoi, 
îl susține la alegerile prezidențiale pe președintele 
Traian Băsescu, promotorul în România al valorilor 
și principiilor Partidului Popula’' European.
- Vineri, 20 noiembrie 2009

Raport: Actualitatea politică
Intenții de vot turul 1 al alegerilor prezidențiale

Baza: Cei cu probabilitate mare de participare la vot și care au declarat o 
opțiune electorală (47% din eșantion)
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Intenții de vot alegeri parlamentare
Baza: Cei care au declarat c opțiune electorate (4 7^ din eșantion)

■ Eșantion: Național reprezentativ pentru populația Tn verstă de 10 ani și peste 
Selecție aleatoare a gospodăriilor și a persoanelor intervievate Au fost 
intervievate 2.064 persoane, eroarea de reprezentativitate fiind de +2,2% cu o 
probabilitate de 0,95.

> Interviuri: Pe bază de chestionar standardizat, față in față, la domiciled 
persoanelor intervievate. Datele au fost culese în perioada 16-18 noiembrie 
2009. • •

■ Ponderări: 1n funcție de regiune, rezidență, sex. vârstă și naționalitate

■ Validare: Eșantionul a fost validat pe baza datelor INS.

Intenții de vot turul 2 al alegerilor prezidențiale:
Traian Băsescu și Mircea Geoană
Baza: Cei cu probabilitate mate de participare la vot și care au declarat o opțiune 
electorală (44% din eșantion) ,

Tr»®n Rasescti (PD I j ■ kfeeefl Geomna <T*SD>

Intenții de vot turul 2 al alegerilor prezidențiale:
Traian Băsescu șt Crin Antonescu
Baza: Cei cu probabilitate rrțare de participare ia vot și care au declarat o opțiune 
electorali (44^o din eșantion)

1
Traian Băsescu (PD-Lî ’ Crin Antonescu (PNL)

Partidul Popular din Spania și Partidul Demo- _
crat Liberal din România și-au consolidat cola- f 
borarea. In cadrul întâlnirii care a avut loc marți, I j 
17 noiembrie, la sediul central PP din Spania, > 
între Mariano Rajoi, președintele popularilor din 
Spania și democratul liberalul, William Brînză, 
președinte PD-L Diaspora, s-a oficializat susținerea reci
procă dintre cele două partide.

Partidul Popular Spaniol, prin președintele Mariano Rajoi, îl 
susține la alegerile prezidențiale pe președintele Traian Băsescu, 
promotorul în România al valorilor și principiilor Partidului Popular 
European.

în urma -discuției care a avut loc timp de aproximativ o oră s- 
au punctat patru mari obiective:

Susținerea președintelui Traian Băsescu de către Partidul

U®°IL
ORGANIZAȚIA PENTRU ROMÂNII 

DIN STRĂINĂTATE

Popular din Spania și a candidaturii acestuia la alegerile prezi
dențiale din acest an.

Consolidarea prieteniei dintre cele două partide, respectiv 
PD-L România și PP Spania, prin susținere reciprocă în acțiunile și 
proiectele politice viitoare, urmând ca organizațiile PP și PD-L de 
pe teritoriul Spaniei să demareze, într-un timp cât mai scurt, proiecte 
politice comune.

O proiecție mai clară a mediului de afaceri și a investițiilor 
din România.

- 'Invitația făcută de către PD-L prin președintele PD-L Di
aspora, William Brînză, lui Mariano Rajoi de a vizita România și 

Partidul Democrat Liberal în 2010, data urmând a se stabili 
ulterior.

„Prin această întâlnire de o deosebită importanță pentru 
cele două partide s-a pus punct speculațiilor lansate de către 
socialiști și zvonaci că PP nu îl susține pe președintele Traian 
Băsescu și candidatura acestuia și că între cele două partide 

nu ar exista o legătură puternică și o reală prietenie. înțelegerea 
reprezintă o dovadă vie a relației puternice care există între partidele 
noastre care promovează valorile creștin democrate și a sprijinului 
reciproc pe care ni-1 vom acorda. Mulțumesc celor care s-au impli
cat până acum în a găsi soluții ca cele două partide să strângă legă
tura și le promit totala mea susținere pentru a întări forțele politice 
de dreapta”, a declarat președintele PD-L Diaspora, William Brînză. 

Cu această ocazie William Brînză i-a înmânat lui Rajoi 
scrisoarea de mulțumire din partea președintelui PD-L, Emil Boc.

Birou presă

UDMR

KELEMEN 
HUNOR
spune lucrurilor 
pe nume!____
PE 22 NOIEMBRIE VOTAȚI 
CANDIDATUL NOSTRU

»

Ne dorim o țară...
■ tn care statul sâ lucreze pentru cetețenl și nu Împotriva cetățenilor.
■ Cu o administrație eficiente și cu mal puțina birocrație.
■ Cu o descentralizare autentica, tn care accesul ia resurse sa fie echitabil șl tn care 

comunitățile sa poată decide asupra problemelor locale, tn Interesul oamenilor.
■ Care sa fie .acasă" pentru toți cetățenii săi. indiferent de etnie sau confesiune.

Oamenii sunt satul de dispute politice lipsite de continuL Oamenii vor să audă de 
la politicieni adevârul Oamenii vor sâ vadă la politicieni fapte și acțiuni concrete. 
Să spunem drept care sunt problemele cu care ne confruntăm, să răspundem 
provocărilor care ne așteaptă și sa oferim soluții realiste pentru viitor. Să nu ascundem 
ntd greșelile, nici adevărurile suparâtoare. Sa spunem lucrurilor pe nume!
Eu tml asum acest lucrul Fă-o șl tu!

La 22 noiembrie trebuie să alegem Intre a tăcea și a vorbi. Trebuie să alegem intre 
o tară a politicii și o țară a cetățenilor. Trebuie să alegem Intre trecut și viilor! 
Ridică-te șl spune lucrurilor pe zuune!

UDMR
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*** Candidatul UDMR Kelemen 
Hunor a declarat ieri într-un interviu acor
dat agenției de știri Agerpres că modern
izarea Constituției și reforma instituțiilor 
fundamentale ale statului trebuie să vizeze 
în primul și în primul rând egalitatea între 
toți cetățenii României, partencriatul între 
stat și cetățean.

*** Propunerile candidatului UDMR 
pentru o relansare a procesului de reformă, 
vizează înlocuirea în legea fundamentală 
a sintagmei de 'stat național' cu cea de 'stat 
multicultural', lărgirea drepturilor lingvis
tice și includerea lor în Constituție, trans

ferul unor drepturi decizionale de Ia ad
ministrația centrală la cea locală și 
județeană, demontarea statului hiper- 
centralizat și consolidarea economico-so- 
cială a tuturor regiunilor istorice ale 
României modeme și europene -a declarat 
Kelemen Hunor în interviul acordat 
agenției de presă Agerpres.

*** Referitor la măsurile de ieșire a 
țării din criza economică și financiară, can
didatul UDMR a declarat ieri agenției de 
presă Agerpres, că România ar trebui să 
urmeze exemplul acelor țări din Europa, 
care au aplicat măsuri corecte și eficiente 

în acest sens pentru ca cetățeanul să nu 
ducă greul impasului în care se află econo
mia țării. Kelemen Hunor propune imple
mentarea unor măsuri imediate precum 
reducerea cotei unice de impozitare și a 
TVA-ului, pentru a contrabalansa deciziile 
extrem de nefericite, uneori chiar dramat
ice ale guvernului, care a crescut im
pozitele la nivel local și introdus impozitul 
forfetar,'măsuri având păhă acum rezultate 
dezastruoase pentru economia românească.

*** Kelemen Hunor a afirmat în in
terviul acordat ieri agenției de presă că în 
privința reformei instituțiilor fundamentale 

ale statului, rebuie restrânse posibilitățile 
de asumare a răspunderii de către Guvern, 
iar ordonanțele de urgență trebuie elimi 
nate. Iar pentru eficientizarea procesului de 
legislație Senatul trebuie să devină 'Cam
era Regiunilor' cu competențe legislative 
în domeniul dezvoltării regionale, politicii 
externe, politicii securității și apărării țării, 
politicii energetice, celelalte domenii spe
ciale urmând a fi reglementate de către 
Camera Deputaților este de părere can
didatul UDMR.

*** România are nevoie de un nou 
contract social în care primează cetățeanul, 

iar acest lucru se poate realiza doar printr- 
o reformă profundă a instituțiilor statului 
și modernizarea Constituției. De 20 de ani 
încoace statul tot încearcă să inducă în re
lația lui cu cetățeanul ideca servilismului, 
a faptului că cetățeanul există doar pentru 
că există și instituțiile. Scopul meu este 
acela de a inversa prioritățile pentru a stabli 
ordinea corectă: cetățeanul, familia, comu
nitatea să se afle pe primul loc - a spus ieri 
în interviul acordat agenției Agerpres, 
Kelemen Hunor, candidatul UDMR la 
Președinție.
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PACHET SERVICII CU CAZARE 3 NOPȚI
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și CINA FESTIVĂ ÎN 01.01.2010

Pentru cazare 
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PREȚ 200 ron / pers
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și soliști vocali.
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Deși Depp a fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar, acesta nu a reușit până in 
prezent să obțină nicio distincție din partea Academiei Americane de Film.

Johnny Deep este cel mai sexy
Jinny Depp a fost desemnat pentru a doua 
iră cel mai sexy bărbat în viață, de revista 
’copie”, miercuri, actorul american alătu- 
ndu-se astfel unui club select alcătuit din 
•rsonalități care au câștigat de două ori 
est titlu, precum George Clooney și Brad 
tt. Editorii revistei „People” l-au descris 
• starul francizei "Pirații din Caraibe” 
ept "cel mai «cool» dintre actori, cu niște 
■meți minunați". Johnny Depp a mai pri
it acest titlu în 2003.

în 2008, titlul de cel mai sexy bărbat în viață i-a 
'enit actorului australian Hugh Jackman. întrebată de 
Johnny Depp, în vârstă de 46 de ani, a câștigat pentru 
oua oară acest titlu, Kate Coyne, editorul-șef al revis- 
„People”, a declarat: "A fost sexy în urmă cu 10 ani, 
fi sexy și peste 10 ani. El place mai multor generații 
femei, din motive diferite, unor tipuri diferite de 

nei".
Printre rolurile recente ale actorului american se 

mără cel al gangsterului John Dillinger, din anii 1930, 
filmul "Inamicii Publici", și cel al bărbierului criminal 
i Londra, din "Sweeney Todd". Următorul său rol va 

fi cel al Pălărierului din adaptarea pentru marele ecran a 
romanului "Alice în țara minunilor", în versiunea lui Tim 
Burton, care va fi lansat pe marile ecrane în martie 2010.

Printre ceilalți câștigători ai acestui titlu, din anii 
precedenți, se numără Matt Damon (2007), Matthew 
McConaughey (2005), Jude Law (2004) și Ben Affleck 
(2002).

Johnny Depp a jucat în filme precum "Edward - 
Mâini de Foarfecă? Edward Scissorhands" (1990) și 
"Don Juan de Marco" (1995). El a câștigat inima pub
licului cu rolul Jack Sparrow din seria "Pirații din 
Caraibe", partitură pentru care s-a inspirat din personal
itatea chitaristului Keith Richards, al trupei Rolling 
Stones. Deși Depp a fost nominalizat de trei ori la pre
miile Oscar, acesta nu a reușit până în prezent să obțină 
nicio distincție din partea Academiei Americane de Film.

, însă el a fost recompensat cu un Glob de Aur pentru 
rolul unui frizer sadic din "Sweeney Todd - Bărbierul di
abolic din Fleet Street", în 2008. De asemenea, la în
ceputul lui iunie 2007, Johnny Depp a câștigat două 
premii MTV Movie, pentru cel mai bun rol de comedie 
("Pirații din Caraibe: La capătul lumii") și cel.mai bun 
personaj negativ ("Sweeney Todd - Bărbierul diabolic 
din Fleet Street").

Din 1998, Johnny Depp are o relație cu cântăreața 
și actrița Vanessa Paradis, cu care are doi copii.

i ețul unui bilet la cinematograful 
WAX, între 17 și 34 de lei

Prețul unui bilet la cine
matograful IMAX, primul de 
acest gen din România, care se v^. 
deschide azi pentru publicul din 
Capitală, va fi cuprins între 17 și 
34 de lei, în funcție de categoria 
de public și de momentul din zi, 
respectiv săptămână, în care este 
difuzat filmul. Astfel, cel mai 
scump bilet pentru un film la cin
ematograful IMAX, care se de- 

ide la București, în mall-ul AFI Palace Cotroceni, va costa 34 de 
- prețul stabilit fiind valabil premierele cinematografice.

Biletul pentru un film difuzat în weekend, până în ora 17, va 
.9 de lei, iar după ora 17, de 32 de lei. Un film difuzat în tim- 

săptămânii va costa 24, respectiv 26 de lei, pentru aceleași in
hale orare, iar elevii, studenții și pensionarii vor plăti 19, respectiv 
de lei. De asemenea, copiii sub 10 ani vor putea urmări un film 
inematogragul IMAX contra sumei de 17 lei.

Silvia Pop face 
reclamă la var

Silvia Pop revine în centrul atenției. 
Interesant, de această dată nu datorită sau

Analia Selis este 
însărcinată

în momentul în care a părăsit Ar
gentina natală pentru România, Analia

din cauza unei relații cu vreun fotbalist. După ce s-a iubit cu di- 
namovistul Adrian Cristea și cu fostul component al Generației de 
Aur, loan Timofte, cu care a fost și căsătorită pentru o perioadă, 
blondina face senzație într-un spot publicitar fierbinte. Actriță, 
cântăreață și femeie de afaceri, Silvia este genul de vedetă pe care 
o vezi peste tot, dar nu poți spune cu exactitate cu ce se ocupă. De 
ceva vreme însă, mai precis de la despărțirea de Cristea, a cam intrat 
într-un con de umbră. Dar, din fericire pentru ea, a reușit să iasă.

Recent, blonda a realizat un clip publicitar pentru o companie 
producătoare de glet. Și nu oricum, ci goală. „Am fost puțin șocată 
când am văzut reclama, nu mă așteptam să fie atât de sexy. Nu sunt 
pudică, însă m-am rușinat puțin. Totuși, mi se pare senzuală și 
amuzantă”, se laudă fosta doamnă Timofte. Și chiar dacă ar fi suferit 
de timiditate, Silvia cu siguranță ar fi uitat de ea. Nu de alta dar, 
pentru a se dezbrăca, vedeta a încasat nu mai puțin de 15.000 de 
eurq. Un onorariu consistent, care le-ar face invidioase până și pe 
vedetele „Playboy” de la noi. .

Selis a știut ce a știut. Aici a devenit un nume în muzică și tot pe 
plaiuri mioritice și-a găsit sufletul pereche și, odată cu el, fericirea, 
în 2004, artista s-a măritat cu un român din Cluj, pe nume Răzvan 
Suma, iar luna noiembrie a acestui an i-a adus un mare motiv de 
bucurie. Va deveni pentru prima dată mămică!

„Sunt foarte, foarte fericită, iar soțul meu, Răzvan, este și mai 
încântat. El visează de mult timp să fie tătic și este foarte bucuros 
că la vară își va ține în brațe copilașul. Pentru că sarcina este la în
ceput, nu știu dacă vom avea băiețel sau fețită, dar pot spune că mi- 
aș dori un băiețel pentru că la mine în familie suntem foarte multe 
fete. Cel mai important este să fie un copil sănătos”, a spus Analia.

Jumătate argentinian, jumătate român, dar 100% latin, copilul 
va veni pe lume, cel mai probabil, la începutul lunii iulie a anului 
viitor. Până atunci, ambițioasa sud-americancă își dorește „să am 
putere să urc pe scenă până în ultima clipă. Muzica e marea mea 
dragoste și nu voi face nicio pauză pentru că am foarte multe de 
arătat”.

Bob Dylan apare într-un videoclip 
după o pauză de 10 ani 
Cântărețul american Bob Dylan a acceptat să apară 
din nou într-un videoclip, după o pauză de 10 ani, 
n castă revenire producându-se cu ocazia lansării vi- 
leoclipului propriei sale piese, intitulată "Must Be 
Santa ".

Cantautorul american a lansat, pe 13 octombrie, următorul său 
iibum, "Christmas In The Heart", iar toate încasările obținute din com
ercializarea, lui vor fi donate unor organizații umanitare care militează 
mpotriva sărăciei și a foametei. La începutul acestui an, Bob Dylan 
i ajuns din nou în fruntea topurilor muzicale din Marea Britanie și 
Statele Unite, cu cel de-al 33-lea album de studio, intitulat "Together 
Through Life".

. în videoclipul piesei "Must Be Santa", ce face parte din albumul 
'Christmas In The Heart", Bob Dylan poate fi văzut dansând în timp 
:e se află la o petrecere, purtând o perucă lungă, gri, și o căciulă de 
Vfoș Crăciun.

Bob Dylan, pe numele adevărat Robert Allen Zimmerman, născut 
j’e 24 mai 1941, în Duluth, Minnesota, este un cântăreț, compozitor 
>i poet american, el fiind, de 10 de ani, una dintre figurile reprezenta- 
ive ale muzicii. Cele mai celebre lucrări ale lui Dylan datează din anii 
60, când acesta a devenit faimos. Multe dintre cântecele sale, precum 
'Biowin' in the Wind" și "The Times They Are a-Changin'", au devenit 
idevărate imnuri anti-război și ale mișcărilor pentru drepturile civile.
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Pentru că beneficiarii nu s-au prezentat la timp, în depozitul Centrului de zi pentru 
& persoane din Alba Iulia sunt acum 25 de tone de făină comunitară. Potrivit graficu

lui cantitatea ar trebui distribuită până la sfârșitul lunii noiembrie,

Ministerul Finanțelor consideră că majorarea taxelor 
ar fi o greșeală

Menținerea TVA și a cotei unice 
țn 2009 a fost un efort pentru sta
tul român, dar majorările taxelor 
ar fi "o mare greșeală ", întrucât 
s-ar dovedijiolitici prociclice, a 
declarat ieri Grațiela Iordache, 
secretar de stat în Ministerul Fi
nanțelor.

"Această criză se poate dovedi o opor
tunitate pentru a reforma puternic, din 
punct de vedere economic și financiar, 
statul rofnân și finanțele statului român. 
Multe dintre cheltuielile statului român, în 
special cele cu pensiile și salariile, sunt, în 

, mod cronic, ridicate în România față de ce 
ne permitem, fiind aproape dublu, ca pon
dere în PIB, față de cât sunt în alte state ale 
UE. Această criză ne poate da oportunitatea 
de a transforma statul dintr-o frână într-un 
factor care să contribuie la creșterea 
eocnomică a României. Trebuie să învățăm 
din aceste lecții ale trecutului, pentru a 
evita politicile prociclice. Majorările de 
taxe ar fi o mare greșeală, pentru că s-ar 
dovedi că sunt politici prociclice și nu tre
buie să repetăm greșelile trecutului", a afir

mat Iordache, la o conferință organizată de 
Institutul European din România și 
Comisia Europeană.

Există totuși stabilitate
. și garanții

Totodată, Iordache a spus că păstrarea 
cotelor unice s-a produs în condițiile unor 
deficite ridicate și ale unor majorări în 
statele din regiune.

Ea a precizat că prima reacție a 
autorităților române la manifestarea crizei 
actuale a fost încheierea acordului cu 
instituțiile financiare internaționale și că, 
pe lângă finanțarea pe care acesta o pre
supune, sunt importante și 
condiționalitățile de la baza acordului, care 
sunt reperele oricărei strategii de dezvoltare 
ulterioră. Iordache a mai ținut să sublinieze 
că în România, în ciuda turbulențelor 
politice, există stabilitate și garanții de dez
voltare economică în viitor, precum și 
oportunități în agricultură, turism, protecția 
mediului, în surse noi de energie 
regenerabilă.

Rata șomajului, 
o provocare majoră

Pe de altă parte, oficialul MFP a 
că una dintre provocările majore cu care 
a confruntat statul a fost majorarea rat 
șomajului. "Există posibilitatea ca ra 
șomajului să mai crească ușor până la fine 
acestui an. România a ținut și a reușit : 
ajungă la una dintre cele mai reduse rate a 
șomajului din UE. Este unul dintre efo 
turile majore pe care le-a făcut", a mai spi 
Iordache.

în ceea ce privește anul viitor oficial 
MFP a arătat că reducerea cheltuielii' 
publice va fi cheia, într-o proporție mi 
mai mare decât s-a reușit până în prezer 
"Numai așa putem crea acest spațiu pent 
investiții, care synt importante. Anul 20 
nu poate fi un an nici pentru reducerea ta: 
elor, pentru că nu ne putem permite, d 
nici pentru creșterea acestora, care 
reprezenta o politică prociclică", a afirm 
Iordache.

Ea a mai arătat că o altă cheie r ♦ 
anul 2010 va fi asorbția fondurile», e 
ropene.

Săracii din Alba nu vor 
făină gratuită de la UE
Vrei zahăr? Ei bine, îl vei primi cu o condiție. La plecare să 
ai musai 16 kilograme de faină în traistă. Nu este o glumă, ci 
mai degrabă o condiție impusă de nevoie. Ca să nu rămână 
în stoc cu tonele de făină distribuite de Uniunea Europeană, 
responsabilii cu derularea acestui program social au decis să 
condiționeze distribuirea zahărului de ridicarea pachetelor 
de făină.

De la începutul programului, în urmă cu două luni, doar o treime dintre 
persoanele din Alba Iulia, înscrise pe listele serviciului social, și-au ridicat 
pachetele cu făină. "Sunt 2.000 de persoane pe care le așteptăm să vină. Am 
căutat toate căile de informare, atât prin televiziune, cât și prin presă și nu 
cunoaștem motivul pentru care nu au venit", susține Ana Bucerzan, respons
abil Centru distribuție.

Responsabilii acestui program 
au impus condiții stricte

"Am decis ca acum, la ora distribuției zahărului, să-și primească aceste 
ajutoare alimentare comunitare doar dacă își ridică și cantitatea 
corespunzătoare de faină", susține Adela Cristescu, director Serviciul social.

Pentru că beneficiarii nu s-au prezentat la timp, în depozitul Centrului 
de zi pentru persoane din Alba Iulia sunt acum 25 de tone de făina comunitară. 
Potrivit graficului cantitatea ar trebui distribuită până la sfârșitul lunii noiem
brie. în acest ritm, distribuirea pachetelor comunitare s-ar încheia abia la în
ceputul anului viitor. Alimentele, care poartă emblema Uniunii Europene, nu 
pot fi comercializate. Beneficiari sunt persoanele cu handicap, cei cu venitul 
minim garantat, pensionarii sub 400 de lei lunar și șomerii cu indemnizație.

Politica românească - o mașină de școală aut(
„Dacă am face o comparație între politica eco
nomică și o mașină de școală auto, Guvernul 
stă pe locul șoferului și ține tremurat volanul - 
politica bugetară, iar banca centrală, de pe 
locul instructorului, ține crispat de cutia de vi
teze —politica monetară. La pedale, Guvernul 
știe una și bună: accelerație”.

Lucian Davidescu a făcut o analiză a politicilor bugetare 
și monetare ale Guvernului și ale BNR. în fabula sa auto, 
Davidescu scrie că BNR a făcut Guvernului un cadou otrăvit. 
Banca centrală are ambreiajul, din care mai poate încetini 
mașina când aceasta ia vectorul copac. însă frâna merge cam 
pros£ toate semnalele BNR de adecvare a politicii fiscale s- 
au lovit până acum de un refuz autist.

Aceasta este istoria ultimilor cinci ani de politică 
economică românească. în ultimul an, singura diferență este 
că mașina a intrat în marșarier, cu un șofer năuc. Ce poate 
constata instructorul sau oricine de pe margine: "In stilul ăsta 
vom ajunge oriunde, numai în zona euro NU". Răspunsul 
BNR: "Lasă-mi mie din pedalele tale".

Așa se explică modul în care a fost finanțat, în ultimul

an, deficitul bugetar. FMI a venit pe post de sperietoare, pc 
tru a forța puțină disciplină. Apoi, împrumuturile d; 
băncilor de BNR pentru finanțarea deficitului au început 
fie programate pe termene din ce în ce mai lungi, dar 
dobânzi țepene: 10%.

Când cheltuielile au derapat, banii FMI au plecat dir 
către buget. Avantajul BNR: banii ajung tot la rezervă, îi 
dobânzile le plătește Ministerul Finanțelor. Aceeași situt 
apare în cazul rezervelor minime obligatorii, eliberate și 
botezate club-loan sau obligațiuni în euro. Banca centr 
scapă de un cost de 3%, în schimb, bugetul adaugă la ser 
ciul datoriei o dobândă de 5,25% pentru banii împrumut;

Al treilea evadat din Secția 9 a fost prins

Cel de-al treilea evadat din Secția 9 de Poliție a Capi
talei, Vasile Tudor Mircea, zis Carbon, a fost prins, ieri, de 
polițiștii bucureșteni fiind anunțați de familia acestuia unde
se află. Purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Christian

Ciocan, a declarat, ieri, că familia evadatului a sunat la pol 
pentru a anunța unde este acesta. Polițiștii s-au deplasat ac 
la familia lui Vasile Tudor Mircea, pentru a-1 lua, bărb; 
urmând să fie reîncarcerat.

Ciocan a spus că, de fapt, și bărbatul era hotărât să 
predea, atât asupra lui, cât și asupra familiei lui, fiind "o ț 
siune uriașă, din cauza recompensei pentru prinderea sa'1

Costel Ion Pătru, Vasile Tudor Mircea, zis Carboi 
Mihai Spiridon au evadat, duminică, de la Secția 9 Pol 
din Capitală, unde se aflau în arest preventiv pei 
comiterea mai multor furturi din locuințe și autoturisi 
Costel Ion Pătru a fost prins în aceeași zi într-un tren c 
circula pe ruta București-Lehliu, acesta având intenția c 
ajunge în localitatea Dor Mărunt din județul Călărași, iar 1 
a fost prins Mihai Spiridon. Cei trei tineri au evadat dup; 
au forțat gardul care izola perimetrul de plimbare din “cui 
secției de poliție.

Ei vor fi cercetați și pentru evadare, procur 
bucureșteni deschizând un nou dosar pe numele lor pei 
săvârșirea acestei infracțiuni.

Ț
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Karzai îi va învesti la rândul său pe cei doi vicepreședinți, doi foști lideri de război cu o re- 
& putație controversată, Hazara Karim Khalili și mai ales "mareșalulpe viață " Mohammad

Qasim Fahim, acuzat de încălcarea drepturilor omului și de trafic de droguri.

CIA a avut o închisoare secretă în Lituania

Agenția Centrală de Informații 
(CIA) a construit una din în
chisorile sale secrete din Eu
ropa într-o școală de echitație 
din.apropiere de Vilnius, a de
clarat un oficial guvernamen
tal lituanian și un fost ofițer 

din cadrul serviciului ameri
can de informații.

CIA a construit o clădire solidă, 
unde putea interoga opt suspecți al- 
Qaida deodată, folosind tehnici dure. 
"Activitățile din acea închisoare erau 

ilegale", a declarat cercetătorul John 
Sifton. "între acestea se numărau di
verse tipuri de tortură, inclusiv privare 
de somn, stat în picioare forțat (foarte 
multe ore) sau în poziții dureroase", a 
adăugat el.

Lituania a permis construirea în
chisorii CIA după ce președintele 
George W. Bush a efectuat o vizită în 
2002 și a promis autorităților de la Vil
nius că va sprijini aderarea țării la 
NATO. Oficialii lituanieni i-au pus la 
dispoziție documente despre ceea ce ei 
numesc compania-paravan a CIA, Elite 
LLC, care a achiziționat proprietatea în 
2004 și a construit acest "black site". 
Până în martie 2004, complexul 
cuprindea o școală de echitație și o 
cafenea deținută de o familie din local
itate. Clădirea se află în orașul Antivi- 
lai, într-o pădure situată la 20 de 
kilometri nord-est de Vilnius, în 
apropiere de o suburbie unde locuiesc 
numeroși oficiali guvernamentali. Pro
prietarul a vândut în martie 2004 com
plexul firmei Elite LLC, în prezent o 

companie lichidată înregistrată în 
Delaware, Panama și Washington D.C. 
în aceeași lună, Lituania a fost 
acceptată oficial în structurile NATO. 
CIA a construit închisoarea în câteva 
luni, probabil transportând cu avionul 
elemente prefabricate din afara Litu
aniei. închisoarea a fost deschisă în 
septembrie 2004.

» 
Detalii 
despre închisoare

Potrivit surselor care au văzut în
chisoarea, școala de echitație avea 
inițial o zonă de călărit cu acoperiș met
alic roșu, un grajd și o cafenea. CIA a 
construit un zid gros în interiorul zonei 
de călărit, iar dincolo de zid a construit 
ceea ce o sursă lituaniană numește o 
"clădire într-o clădire". Aceasta a com
partimentat zona cu "elemente prefab
ricate", pentru a găzdui deținuții, în 
timp ce pentru interogatorii au fost con
struite celule separate. CIA a transfor

mat mare parte din restul clădirii în 
spații pentru garaje. Ofițerii de 
informații care lucrau la închisoare erau 
găzduiți alături, în zona care reprezenta 
odată grajdurile. Ambele structuri erau 
alimentate cu energie electrică de un 
generator autonom. Cartierele tempo
rare construite dincolo de zid nu erau 
vizibile pentru localnici. Aceștia au de
clarat că au văzut cum au fost excavate 
cantități mari de pământ în vara lui 
2004. Localnicii care s-au apropiat să 
întrebe dacă pot primi un loc de muncă 
au fost îndepărtați de gardieni, care vor
beau engleza. Gardienii erau înlocuiți 
la fiecare 90 de zile.

Potrivit foștilor oficiali CIA 
implicați direct sau informați despre 
programul secret, opt suspecți au fost 
deținuți mai mult de un an la în
chisoarea din Vilnius. Jurnalele de bord 
confirmă că avioanele CIA au efectuat 
în acea perioadă mai multe zboruri în 
Lituania. în noiembrie 2005, după ce au 
fost făcute dezvăluiri despre program, 
închisoarea a fost închisă.

Hamid Karzai a fost învestit președinte
al Afganistanului 17 state critică ONU

Președintele Hamid Karzai a fost învestit, ieri, pentru un nou 
mandat de cinci ani la conducerea Afganistanului, de președintele 
Curții Supreme, potrivit imaginilor difuzate în direct de televiziunea 
publică afgană.

Hamid Karzai a depus jurământul în cursul unei ceremonii mar
cate de măsuri de securitate stricte, în prezența a 800 de invitați, între 
care și 300 de oficiali străini, cum ar fi președintele pakistanez Asif 
Aii Zardari sau secretarul american de Stat, Hillary Clinton.

Karzai îi va învesti la rândul său pe cei doi vicepreședinți, doi 
ti lideri de război cu o reputație controversată, Hazara Karim 

Mialili și mai ales "mareșalul pe viață" Mohammad Qasim Fahim, 
acuzat de încălcarea drepturilor omului și de trafic de droguri.

Hamid Karzai a fost reales la conducerea statului în urma unui 
scrutin prezidențial dezastruos, marcat de fraude masive în favoarea 
sa, la primul tur din 20 august, și a retragerii adversarului său, Ab
dullah Abdullah, înainte de al doilea tur prevăzut pentru începutul 
lui noiembrie.

Președintele afgan va rosti un discurs foarte așteptat de comu
nitatea internațională, care și-a multiplicat în ultimile săptămâni presiunile în vederea eradicării corupției și reinstaurării 
legitimității.

California interzice televizoarele
care consumă mult

Televizoarele mari consumatoare de curent vor fi interzise 
la vânzare în California după ce a fost adoptat un act prin care 
se reduse cererea de electricitate. Prin vot în unanimitate, 
Comisia pentru Energie a Californiei cere ca toate televizoarele 
noi de până la 58 de inchi să fie mai eficiente energetic, în
cepând cu 2011. Cerința va fi și mai strictă în 2013, cu doar un 
sfert din actualele TV respectând acest standard.

Comisia a estimat că televizoarele sunt vinovate de 10 
procente din consumul de electricitate casnic. Preocuparea este 
că cererea de energie va crește cu opt procente pe an, deoarece 
consumatorii cumpără televizoare mai mari și le urmăresc mai 
mult.

Grupurile ecologiste au salutat inițiativa și au calculat că
măsurile vor reduce facturile la electricitate cu un miliard de dolari pe an. Ca exemplu, toate televizoarele noi de 42-inch 
trebuie să folosească mai puțin de 183 watt până în 2011 și mai puțin de 116 watt începând cu 2013.

Un LCD actual de această dimensiune consumă circa 232 watt.
Oricum deja unele aparate respectă standardele - peste 1.050 modele pe cele din 2011, iar 300 de modele deja sunt sub 

cerințele pentru 2013. Fiecare televizor mai eficient va aduce o economie de 30 de dolari pe an pentru fiecare casă. Iar dacă 
toate cele 35 milioane de televizoare din California ar fi înlocuite, ar rezulta o economie de 8,1 miliarde dolari pe 10 ani.

SUA, Mexic, Franța, Argentina, Brazilia, India, Ucraina, Ro
mânia, Nigeria, Iordania, Ohana, Maroc, Coreea de Sud, 
Costa Rica, Elveția, Spania și Marea Britanie critică mai ales 
"puternicapolitizare" a Consiliului ONU, unde "grupuri de 
state votează pe blocuri", potrivit unui diplomat care a fost la 
reuniune.

Consiliul ONU pentru drepturile omului, format în 2006, este aspru crit
icat de 17 state membre în cadrul procesului de revizuire a acestui organism, 
demarat la o reuniune în Mexic luna trecută. Un raport din partea a 17 state 
din cele 47 din acest Consiliu și din partea a trei ONG-uri, denunță carențele 
în materie de "dezbatere regulată pe tema situației din țări", în materie de 
"eficiență în procesul de denunțare" a încălcării drepturilor omului, precum 
și în "reacția în situațiile de criză".

Cuba a început „tactica prietenilor”

Raportul salută faptul că acest Consiliu se reunește 10 săptămâni pe an 
și efectuează examinarea periodică universală destinată controlării o dată la 
fiecare patru ani a situației dreputurilor omului în fiecare din cele 192 state 
din ONU. însă organismul este și criticat din cauza manipulării listelor de or
atori de către unele state ce îi pun aliații să monopolizeze timpul cu discursuri 
elogioase. Această tactică a fost inaugurată de Cuba, care și-a mobilizat pri
etenii pentru a reduce criticile în cele trei ore de dezbateri.

Raportul propune în consecință dublarea sau triplarea timpului dedicat 
dezbaterii și consolidarea rolului ONG-urilor. Documentul deplânge și absența 
cooperării țărilor vizate de "sesiuni extraordinare" ce pot fi convocate de un 
terț dintre statele membre, pentru examinarea unei situații deosebite.

în schimb, raportul susține rolul raportorilor speciali și al grupurilor de 
lucru din Consiliu, de multe ori ținte ale țărilor care respectă cel mai puțin 
drepturile omului și care vor să le reducă aria de acțiune. Cele 17 state mai 
critică și faptul că procesul de desemnare a statelor membre din Consiliu de 
către Adunarea Generală a ONU nu a putut "evita alegerea unor state care nu 
sunt pe deplin angajate în favoarea drepturilor omului".
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Mică publicitate
Vând apartament cu trei camere, la 

parter, ^condiționat, în stare impecabilă, 
cu pivniță plus garaj foarte, foarte mare 
(la casă), ocupabil imediat (cu actele por
nire pentru vânzare). Zonă foarte liniștită, 
situat în zona B a Devei, S- 80 mp, plus 
garaj și curte comună. Rog seriozitate.

Preț 45.000 euro, negociabil.
Telefon: 0743.011.772.

Societate comercială angajează oper
ator casă de amanet și contabil, salariu 
atractiv, informații suplimentare la sediul 
societății din Deva, Str. George Enescu, bl. 
2, sc. C, ap. 22 și la telefon 0254.234.448.

Vând/schimb Renault Megan 1,9 
dci, an fabricație 2001, break, culoare 
roșie, 150.000 km, full option, taxe la zi, 
preț 4.500 euro, negociabil.

Tel. 0254.262.17, 0722.733.844.

Cumpăr aparate optice vechi din 
alamă, Teodolite, microscoape, lunete, ni
vele și busole.

Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă pentru căsă-* 
orie, de circa 65 de ani, 60 de kg, 1,60 m 
nălțime. Telefon 0733.018.302.

Numai sâmbăta și duminica.

Vând minibus Volkswagen, 8*1 
liesel,an de fabricație 1990, stare bună, 
>unt persoană fizică. Preț 2000 euro. Tel. 
1728.308.583.

Vând apartament din cărămidă, 3 
iere, parter (la casă), contorizat și 

>avat în totalitate, semidecomandat, 
mbunătățit (faianță, gresie, parchet lam- 
nat, anifonat, tavan fals modern,cu spo- 
uri, zugrăvit de calitate, ușă metalică), cu 
ntrare din curte comună, zonă deosebit 
le liniștită, ocupabil imediat.. Sunt 
iersoană fizică.

Preț 40 000 euro, negociabil. 
)fer și rog seriozitate.

Tel. 0743 011 772 «

A

închiriez urgent spațiu comercial, 
2.500 mp, în Deva, 

pentru producție sau depozit, 
are toate utilitățile 

și dotările necesare.
Tel. 0745.595.045.

Vând gonienul „PRIMĂVARA”, 
pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. 
Preț de fabrică 17.50 lei, negociabil. 

Informații la tel. 0254.228.748.
Vând apartament

2 camere, parter, bloc de 
cărămidă, contorizat în totalitate, 

localitatea Simeria.
Preț 80.000 Iei. 

Informații la Aleea Neptun, 
bl. 35, sc. C. an. 30, Deva.

Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, 
euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, airbag, 

radio/cd, servodirecție, 
70.000 km, înmatriculată.

Preț: 3.900 euro, negociabil. 
Telefon: 0723.893.599 

între orele 11:00 și 20:00.
Ofer și rog seriozitate.

Vând două pompe de injecție 
pentru „Tractor U650”, 

zece pentru „ARO”, 
noi, preț negociabil. 

Informații la telefon 0753.200.853.
9

Vând pantofi de femei, noi, 
în stare foarte bună, din piele, 

numere între 36 și 39. 
Preț între 10 și 30 lei, negociabil. 
Informații la tel. 0254.228.748.9

Societate comercială angajează
ospatar

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

Str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 
și la telefon 0254.234.448.

Societate comercială
angajează

operator casă de amanet și contabil, 
salariu atractiv

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 
Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon 

0254.234.448.

V

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea Z ara nd ului 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

AUTQ
Clicnții fideli primesc, 

pe bază de bon,
Facem contracte 
pentru firme cu

Vă oferim:

• PERSONAL
SEDUCERE 

; DE 20%
EA 7 SPĂLĂRI | 

[ UNA GRATIS j

ANGAJĂM PERSONAL program dc funcționare:
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net ?Unic ™ ™
- carte de muncă Dunumca.- 09.00-1x00

CALIFICAT 
SOLUȚII 
SPECIFICE 
CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

Telefon: 0761 - 973.940

4

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

’T"

l

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei 
'onus: **1

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la 
egere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 
lunțuri de mică publicitate;

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
tațiu publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică 
ublicitate;

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit 
>ațiu publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică 
ablipitate (spațiul, publicitar este alocat.în funcție de soli- 
tările beneficiarului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon:
TeL 0771.677.031, 0730.549.659.

GLASUL HUNEDOAREI . 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei

Relații suplimentare la telefon: 
0771.677.031, 0730.549.659.

(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. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1
și la cutia poștală amplasată la primul stand de ziare din 
centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).

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 in ziarul de luni.



Fitiuniutorul I C Steaua. (ligi licculi, a declarat in presa centrală că a purtat o 
discuție cu jucătorul brazilian Cesar Carlo* Dos Santos "Cesinha" referitoare 
la transferul său la Steaua...
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Rapid așteaptă ca LPF 
să analizeze cazul Cesinha 
după declarațiile lui Becali
FC Rapid cere Comisiei de 
Disciplină a LPF să analizeze 
cazul fotbalistului Cesar Car
los Dos Santos "Cesinha ", 
care se află sub contract cu 
gruparea giuleșteană și a fost 
contactat de finanțatorul FC 
Steaua, Gigi Becali, pentru un 
transfer, se arată într-un co
municat postat pe site-ul ofi
cial.

"FC Rapid București a luat act 
de unele declarații publice făcute pe 
marginea situației jucătorului nostru 
Cesar Carlos Dos Santos «Cesinha» 
și consideră că situația creată ține 
strict de competența comisiei abili
tate a Ligii Profesioniste de Fotbal. 
Așteptăm ca membrii Comisiei de 
disciplină a LPF să ia, la rândul lor, 
act de această declarație și să pro
cedeze conform regulamentelor în

vigoare", se arată în comunicatul 
semnat de președintele CA al FC 
Rapid, Ion Taban.

Finanțatorul FC Steaua, Gigi 
Becali, a declarat în presa centrală 
că a purtat o discuție cu jucătorul 
brazilian Cesar Carlos Dos Santos 
"Cesinha" referitoare la transferul 
său la Steaua în urmă cu o lună și că 
i-a promis că o să facă tot ce este 
posibil pentru a se realiza.

Echipele calificate la turneul final 
al Cupei Mondiale din 2010 Top 10 al celor mai mari nume

Europa:
Olanc.i. Anglia. Spania, Germa

nia. lia.i.i. Seibia. Danemarca. 
I beția. Slovacia. Slovenia. Grecia. 
Portugalia, Tiaitța:

America de Sud:
Bra.Paraguay. Ciule. Ar- 

g> una., i rugtiay:

X frica:
\ A ari de >ud li i: .> 'rgani/a- 

loarei. Gluma. Coasta de iildeș. 
Nigeria. ( amcraii. Algeria:

fibli'i.i complet nl celor ;2 de 
cclnpc c.i i;i.'.ite la turneul linul ,il 
Cnpc; ,!e Jir, 2()DL care \a
.i\c t ioc in \irwi ilc Sud. iu perioada 
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Oceania:
Noua Zeelandă.

Tragerea la sorți a grupelor
Cupei Mondiale \a avea loc la 4 de
cembrie

Concava f:
St \. XI ic. I loiidma1-;

pentru nunti, botezuri sau alte evenimente 
efectuam livrarea directă ia locul solicitat

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

ce vor lipsi de la CM-2010

Asia:
Coreea de Sud. Coreea de Nord.

Australul. Japonia:

Internaționalul român al echipei AC Fioren
tina, Adrian Mutu, a fost inclus, de site-ul pos
tului britanic Sky Sports, pe lista celor mai mari 
zece jucători care nu vor participa la turneul 
final al Cupei Mondiale din 2010.

"Deseori-pe primele pagini ale ziarelor, și nu întot
deauna pentru cele mai bune motive, Mutu este un per
sonaj în fotbalul european", notează sursa citată.

"Perioada plină de evenimente de la Chelsea și

amenda dură ce continuă să atârne asupra sa, după cc 
cedierea de la clubul londonez, îl fac ușor de recunosc 
de către adepții fotbalului englez", mai scrie sui 
citată.

"Totuși, Italia este locul în care a demonstrat lati 
cea mai plăcută a caracterului său. Evoluțiile de la In 
Milano, Verona, Parma, Juventus și Fiorentina l-au a 
tat să devină una dintre principalele atracțiile în Se 
A, cu recordul său de goluri de necontestat", se n 
arată pe site-ul postului britanic.

"El este un alt jucător, ca și Ibrahimovici s 
Berbatov, care posedă abilitățile enigmatice capabile 
lase spectatorii uimiți și frustrați", se mai notează si 
ul postului britanic.

Emmanuel Adebayor (Togo)
Yossi Benayoun (Israel)
Dimitar Berbatov (Bulgaria)
Petr Cech (Cehia)
Zlatan Ibrahimovici (Suedia)
Colin Kazîm Kazîm-Richards (Turcit 
Jari Litmanen (Finlanda)
Luka Modrici (Croația)
Antonio Valencia (Ecuador)
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