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Vinarsul de casă 
scutit de taxe

Micii producători de țuică, rachiu și vin vor fi scutiți 
de plata accizelor, în limita unei cantități echivalente de cel 
mult 250 litri de produs pentru fiecare gospodărie individ
uală pe an, cu concentrația alcoolică de 100 % în volum.

Peste 1.000 de oameni au participat ieri la Hunedoara la un 
marș organizat de filiala județeană a PD-L. Scopul manifestației 
a fost sprijinirea președintelui Traian Băsescu, candidat intrat în
turul doi al alegerilor prezidențiale.

Marș pentru susținerea lui 
Traian Băsescu la Hunedoara
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► Pensionarii brădeni sunt buni 
doar ca să aducă voturi
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Din cuprins

O
 „Votul ilegal înseamnă 

închisoare” Q pag.J

Tânăr bătut 
cu cruzime Q Pag. 4

Povestea
Măriei Tănase
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Profesori deveni onorați 
la Congresul Național de Geografie

La Congresul național de alegeri 
care s-a desfășurat la Brașov doi pro
fesori deveni au fost aleși reprezentanți 
în Biroul Permanent de conducere al
Societății Române de Geografie.
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Finalul unei perioade 
mizerabile

Astăzi se termină oficial campania 
electorală. Cred că indiferent de-rezultatul 
alegerilor majoritatea românilor vor răsufla 
ușurați. Viața va reintra în normal și tonele de 
mizerii cu care televiziunile și presa scrisă au 
inundat România vor rămâne undeva în ram
pele de gunoi ale istoriei. A fost cea mai or
dinară campanie electorală la care am fost 
martori în ultimii 20 de ani. Parcă niciodată 
presa nu s-a coborât atât de jos prin lipsa ori
cărui bun simț, a oricărui element de deonto
logie. Am văzut difuzat până la refuz pe 
posturile de știri, acel filmuleț evident trucat 
în care președintele Traian Băsescu era pre
zentat lovind un copil. Televiziunile nu 
numai că nu au făcut nici un efort să verifice 
autenticitatea filmului, dar au încercat chiar 
să nege evidența și să continue dezbaterile 

chiar și după ce copilul, protagonist al acelor 
secvențe, a negat că ar fi fost violentat de Bă
sescu. Am asistat la o campanie eiectoraliîn 
urma căruia s-a năruit orice deziderat de li
bertate a presei în România. Presa liberă este 
o utopie. Și așa cum societatea românească 
nu este pregătită încă pentru exercițiul demo
crației, așa nici presa din România nu este 
încă pregătită pentru libertate. Ziariștii, chiar 
și cei mai tineri, crescuți la școlile „corifei
lor” într-ale gazetăriei au învățat să fie slugile 
finanțatorilor tot așa cum înainte vreme, 
maeștrii lor erau slugile activiștilor de partid. 
Cum putem vorbi de presă liberă și compe
tentă atâta timp cât am asistat la o lună și 
două săptămâni de campanie electorală fără 
să ne fie prezentată o singură dezbatere de 
idei. Pe toate posturile specializate în politică 
sau nespecializate au fost prezentate doar no
roaie aruncate într-unul sau altul dintre can
didați. Nimeni nu s-a mai chinuit să probeze 
în această perioadă vreo acuzație. Nimeni nu 

a mai stat să se gândească la deontologia pro
fesională. Linșajul mediatic al unui singur 
candidat, Traian Băsescu a fost singurul țel al 
oamenilor de presă din România, cu mici ex
cepții. S-au aruncat pe piață false teme cum 
ar fi cele potrivit cărora. Băsescu este dictator 
sau PDL, un partid de baroni cu mega-afaceri 
făcute cu statul. Nimeni nu a adus măcar o 
probă în acest sens, dar pe toate posturile TV 
se vorbește numai de asta. A trebuit să inter
vină prima doamnă a țării ca să susțină că nu 
a fost niciodată bătută, nici ea, nici fiicele ei, 
de Traian Băsescu. Și în aceste condiții, scri
soarea deschisă a Măriei Băsescu a fost co
mentată și răscomentată de analiști care au 
tras concluzia că a fost scrisă de biata femeie 
în timp ce „tiranul” ei soț îi stătea cu sucitoa- 
rea deasupra capului. După această campanie 
electorală nu pot să mă întreb, ca lucrător în 
redacția unei gazete: încotro presa din Româ
nia?

Alexandru Avram

Arată-le că 
vezi, auzi, gândești și lupți!
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Ouă vieneze
Ingrediente:

7 ouă, 150 g pastă mici, pesmet, 
ulei.

Mod de preparare:
5 ouă se fierb tari, se curăță 

de coajă și se lasă la răcit. Se în
velesc apoi îritr-un strat subțire 
de pastă de mici, se dau prin 
cele doua ouă rămase, bătute 
bine cu furculița, și prin pes
met, după care se prăjesc într-o 
baie de ulei. După ce s-au răcit, 
se taie în patru cu un cuțit 
umezit cu puțină apă.

InfWtile
Primăria municipiului Deva 

în colaborare cu SC Salubritate SA 
Deva, organizează în data de 5 de
cembrie, între orele 8 și 16, o cam
panie de colectare a deșeurilor de 
echipamente electrice și electron
ice de la gospodăriile particulare.

Pentru buna desfășurare a 
acestei campanii, locuitorii mu
nicipiului Deva care dețin deșeuri 
de echipamente electrice și elec
tronice sunt rugați să sune până 
vineri, 4 decembrie, ora 13.00, la 
Primăria Deva, tel: 0254/213.435, 
0254/218.325, 0254/218.579 int. 
138 sau int. 136, iar în data de 5 
decembrie, până la ora 10.00, la 
tel. nr. 0254/211.550.

Cetățenii care au sunat și s-au 
înscris pe liste, sunt rugați să 
scoată în stradă sâmbătă, 5 decem
brie, echipamentele electrice și 
electronice vechi, iar acestea vor fi 
preluate de către firma de salubri
tate, de la adresa indicată.

Pentru colectarea deșeurilor 
de echipamente electrice și elec
tronice nu se percep taxe.

► DN 7 Deva - Sântuhalm

Anll: 
rad

dasarea 
arelor

► DN 7 Simeria - Simeria Veche - 
Spini

► DN 7 Spini - Orăștie

► DN 7 Orăștie - Halta Geoagiu - 
Izvorul Rece

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 llia - Gurasada

►DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Burjuc - Zam

► Vulcan pe DN 66A și B-dul 
Mihai Viteazu

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: 7 13

Petroșani: 5 9

Hunedoara: 6 12

Hațeg: 6 12

Brad: 7 12

Orăștie: 7 13

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 4 7

Petroșani: 0 3

Hunedoara: 3 6

Hațeg: 2 6

Brad: 3 6

Orăștie: 3 6
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► HOROSCOP
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 va 
simți nesigur, în fața atâtor cuceriri făcute cu sau fără voia ta. In 
plan profesional, îți demonstrezi spiritul combativ.

Dacă iei pe umerii tăi durerile tuturor, vei ajunge să te încarci cu 
adevărat de energie negativă. Gândește-te bine dacă timpul îți per
mite să te angajezi în atâtea situații și dacă ai cu adevărat posibili
tatea să ajuți. Este foarte posibil să realizezi că cei care au mai 
mare nevoie de tine sunt chiar cei de acasă.

Ziua de azi îți aduce o stare de neliniște și angoasă, stare ce va 
dura până seara și care nu te va lăsa cu nici un chip să te relaxezi. 
Nu te implica în proiecte foarte mari în cursul zilei. Caută să te în
tâlnești cu prietenii sau să petreci ceva timp cu familia.

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 ai traversat o perioadă destul de bulversantă. Ai grijă ce su
biecte abordezi, astfel încât să nu tulburi apele inutil.

Chiar dacă apar mici probleme acasă, acestea se vor remedia 
curând. în plan financiar, lucrurile ar trebui să meargă bine atâta 
timp cât te arăți mai rezonabil și mai econom. In domeniul senti
mental, apar unele întrebări care necesită un răspus sincer atât din 
partea ta, cât și a partenerului de viață.

Treci de la o stare la alta cu o viteză care nu face decât să-i ză
păcească pe cei din jurul tău. Cei dragi nu vor mai ști cum să reac
ționeze. Este însă o zi bună pentru a te ocupa de situația 
financiară, luând unele măsuri. Chiar dacă îți place să te joci cu 
partenerul de viață, s-ar putea ca acesta în final să-ți ceară să 
alegi între două variante.

Treci printr-o perioadă mai proastă din punct de vedere profesio
nal. Apar tot felul de întârzieri și acest lucru te cam debusolează. 
Poți să ții cont de anumite detalii semnificative și să-ți pregătești 
terenul pentru mai târziu. In privința banilor, oscilezi între doua 
tendințe: de economie și de risipă.

Bancurile zilei
Legile lui Murphy

© © ©
Oamenilor de știință care disprețu

iesc constrângerile cercetării organizate 
le place să spună că un adevărat cerce
tător nu are nevoie decât de un creion, 
o foaie de hârtie și un creier. Dar ei 
spun asta la recepții academice, nu la 
alocări de bugete.

© © ©

Dacă vrei să faci un produs îmbu
nătățit, trebuie să fii deja angajat în pro
ducerea unuia inferior.

© © ©
A fura idei de la cineva este plagiat. 

A le fura de la mai mulți este cercetare.

© © ©
Atîta timp cât teoremele matema

tice sunt legate de realitate, nu sunt si
gure; atâta timp cât sunt sigure, nu sunt 
legate de realitate.
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Editor coordonator: Bogdan BARBU
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Este o zi norocoasă din punct de vedere financiar. Trebuie totuși 
să rămâi prudent. Viața amoroasă este aducătoare de împliniri. 
Dacă a intrat cineva nou în viața ta și lucrurile merg ca pe roate, 
în curând se va discuta despre căsătorie.

■ Micile discuții de cuplu nu reușesc să umbrească bunăstarea 
voastră. Dacă însă ești singur, ai putea fi tentat să comiți impru
dențe. In familie, ai mai multe responsabilități decât până acum.

Nu dai randament deloc. Simți nevoia de relaxare și acest lucru 
se simte în tot ceea ce faci. încearcă să te gândești puțin mai mult 
la relația ta de cuplu și fă tot posibilul să readuci lucrurile pe 
calea cea buna.

Este o zi promițătoare sub aspect financiar. Dacă știi să-ți joci 
cărțile, ai putea câștiga o sumă frumoasă. în plan personal, însă, 
întâmpini probleme cu persoana iubită. Ți se pare că nu mai pri
mești suficientă înțelegere din partea acesteia și că, oricum, nu te 
înțelege. Se poate totuși ca lucrurile să nu fie atât de negative pe 
cât pe percepi momentan.

Cei din jur sunt foarte receptivi la ideile tale. Se poate chiar să 
primești complimente pentru eforturile făcute, în vederea susținerii 
celorlalți. Chiar dacă nu vor suna toate foarte sincer, gândește-te 
că există oameni care pur și simplu nu sunt obișnuiți să facă com
plimente. De aceea uneori sună fals, deși ei sunt sinceri.

© © ©
în orice problemă cu n ecuații, vor 

fi mereu n+1 necunoscute.

© © ©
Toate marile descoperiri au fost fă

cute din greșeală. Cu cât este mai mare 
descoperirea, cu atât durează mai mult 
până se face greșeala.

© © ©
Dacă nu înțelegi un cuvînt dintr-

un articol tehnic, ignoră-1. Articolul va 
suna la fel de bine și fără el.

© © ©
Dacă e verde și se agită, e biolo

gie.
Dacă miroase urât, e chimie.
Dacă nu funcționează, e fizică.
Dacă e de neînțeles, e matematică.
Dacă nu are sens, e ori economie, 

ori psihologie.

© © ©

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

0354 882100,
0354 882101

Tehnoredactare: Mihaela PETROȘAN 
Corectură: Dacian DAN
Distribuție: Cristian RUS

Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu - Telefon: 0722 - 393.897
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Clubul pensiunai'ilot, carefuncționa într-o clădire dm curtea Casei de Cultură 
& din Brad a fost „confiscat” de edili.

Pensionarii brădeni sunt buni
doar ca să aducă voturi
Pensionarii din Brad urmăresc 
cu atenție buletinele meteo ca 
să știe când pot să se adune la 
o partidă de rummy, table sau 
șah. In anotimpul rece bărbați 
la vârsta senectuții se înghe
suie într-un chioșc din parcul 
central al municipiului îmbră- 
cați cu șube căciuli și fulare. 
Amatorii de jocuri de societate 
nu au un club al vârstnicilor 
unde să-și ocupe timpul liber. 
Trebuie menționat că munici
piul Brad este singura locali
tate urbană din județul 
Hunedoara în care nu există 
un club al pensionarilor.

Edilii municipiului Brad au reușit 
-i nemulțumească profund pe pen

sionarii amatori de joturi de societate. 
Odată cu instalarea anotimpului rece 
aceștia sunt nevoiți ori să renunțe la în
tâlnirile lor din parc ori să se îmbrace 
gros pentru a putea juca o partidă de 
șah sau de table.

Primarul
nu este interesat 
de pensionari

„Atâta distracție ne-a mai rămas și 
nouă, să jucăm o tablă sau un șah. Ne- 
a făcut „capela” în parc, dar iarna nu 
avem unde să mergem că acolcrii frig. 
Clubul care era și așa ca un grajd l-au 
închis. De fapt pe primar nu-1 intere
sează ce facem noi. Odată la patru ani 
vor doar voturile pensionarilor”, afirmă 
Gheorghe Bolcu, de 72 de ani, un îm
pătimit al șahului.

Clubul pensionarilor, care 

funcționa într-o clădire din curtea Casei 
de Cultură din Brad a fost „confiscat” 
de edili. Primarul Florin Cazacu susține 
că acolo a depozitat faina și zahărul dis
tribuite ca ajutoare sociale de Uniunea 
Europeană pentru că nu avea un spațiu 
în care acestea să fie ținute sub cheie. 
In timp ce clubul pensionarilor este 
folosit ca depozit de alimente vârstnicii 
îngheață într-un chioșc improvizat și 
neîncăpător în parcul din „Orașul Nou”.

Clubul vechi 
era ca un grajd

Pensionarii brădeni se plâng și de 
fosta clădire care adăpostea clubul. De 
fapt era un spațiu neîncălzit, cu beton 
pe jos. Mobiliend era format din câteva 
mese vechi de peste 50 de ani acoperite 
cu pături pline de praf care nimeni nu 
mai știe de când au fost curățate ultima 
dată. După cum povestesc „clienții” 
fostului club scaunele erau șubrede, de 
fapt nu existau două scaune la fel. lama 
spațiul era încălzit cu un radiator elec-

Campania „Votul ilegal înseamnă închisoare” 
a continuat la Deva
leri, în jurul orei 12,30, în ’ 
Piața Victoriei din Deva po
lițiștii, jandarmii și pompie
rii din municipiu au 
distribuit pliante și au pur
tat discuții cu localnicii pe 
tema campaniei de infor
mare publică „ Votul ilegal 
înseamnă închisoare”.

Autoritățile locale au făcut 
încă o dată cunoscute electoratului, 
care sunt obligațiile, infracțiunile 
și contravențiile prevăzute în 
Legea numărul 370 dm 2004 și în 
Ordonanța de Urgență numărul 95 
din 2009. „ împiedicarea prin orice 
fel de mijloc a dreptului de a alege 
sau de a fi ales se pedepsește cu în-

trie adus de cineva de acasă. „Nu era un 
spațiu adecvat, dar măcar era închis și 
puteam să-l încălzim pe timp de iarnă”, 
povestește Alexandru Jurca, un mare 
amator de rummy. Pensionarii au încer
cat să discute cu autoritățile din Brad,

chisoare de la șase luni la trei ani. 
Oferirea sau darea de bani, bunuri 
sau alte foloase în scopul deter
minării alegătorului să voteze sau 
să nu voteze un anumit candidat se 
pedepsește cu închisoare de la șase 
luni la cinci ani și interzicerea ex
ercitării unor drepturi. Un alt arti
col de lege este cel conform căruia 
persoana care votează fără a avea 
acest drept sau care votează de 
două sau mai multe ori se 
pedepsește cu închisoare de la șase 
luni la trei ani. Cu aceeași 
pedeapsă se sancționează utilizarea 
unei cărți de alegător sau a unui act 
de identitate nul ori fals sau a unui 
buletin de vot fals. Acestea sunt 
doar câteva dintre temele pe care 
le-am discutat cu oamenii care au 
fost în trecere prin centrul Devei. 

dar primarul nu și-a făcut timp să-i 
primească așa că singura lor speranță 
este ca timpul cald din această iarnă să 
țină cât mai mult.

Alexandru Avram

Scopul campaniei este de a conști
entiza populația asupra acestor in
fracțiuni”, a precizat Bogadan 
Nițu, purtătorul de cuvânt al IPJ 
Hunedoara.

în cadrul acestei campanii, 
polițiștii, jandarmii, pompierii și 
funcționarii Prefecturii județului 
Hunedoara au distribuit locuitoru
lui județului peste 15.000 de pli
ante și au postat 2.000 de afișe care 
conțin principalele sancțiuni con
travenționale și infracțiuni. Alte 
2.000 de pliante au ajuns la sediile 
partidelor politice ai căror candi
dați se vor întrece în turul doi al 
alegerilor prezidențiale.

Maria Florescu

Sfânta Mare Mucenită Varvara
Aceasta a trăit în vremea împăratului Maximian (305 - 3 lî), fiica 

unui oarecare Dioscor, elin de la răsărit. Ea era păzită de tatăl său într- 
un turn, înalt, pentru frumusețea cea trupească ce înflorea la dânsa. Deci, 
această fecioară credea în Hristos și nu s-a tăinuit de tatăl său. Că acela 
a cunoscut, cele pentru dânsa, dintr-o pricina ca aceasta: Odată, când el 
a zis să se facă două ferestre la o baie care se zidea, ea a poruncit să se 
facă trei; și întrebând-o pentru care pricină a învățat să facă trei ferestre, 
ea a zis că le-a făcut în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. 
Aceasta auzind el, îndată s-a pornit să o omoare cu sabia sa, iar ea a 
fugit și a intrat într-o piatră, ce s-a despicat caprin minune și care a pri- 
mit-o de s-a ascuns. Iară tatăl ei, alergând după dânsa, a găsit-o și, 
luând-o de cosițe, a dus-o și a dat-o pe seama domnului țării aceleia, în
aintea căruia a mărturisit pe Hristos și ocărând idolii, a fost bătută cum
plit și strujită pe"trup fără milă și arsă la coaste. După aceea, au lovit-o 
în cap cu măciuci și dezbt acâiid-o. au purtat-o pt:n cetate, bătând-o. Iar 
Dioscor, cel cu inima depiatitatăl Sfintei Varvara, nu numai că nu l-a 
durut inima, văzând chinurile cele multe ale fiicei sale, fiind împietrit de 
diavol, ci și singur a-i fi ei călău, nu s-a rușinat. Căci, cu o mână a luat

pe fiica sa, iar în cealaltă mână ținea sabia goală și a dus-o pe ea la locul 
cel de tăiere, care era așezat pe un munte, afară din cetate. Și a fost dusă 
de alt ostaș și Sfânta luliana și când mergea pe cale se ruga Sfânta Var
vara către Dumnezeu, zicând: "Dumnezeule cel fără de început. Care ai 
întins cerul ca un acoperământ, și pământul l-ai întemeiat pe ape, Cela 
ce răsări soarele Tău spre cei buni și spre cei răi și dai ploaie peste cei 
drepți și peste cei nedrepți. Tu și acum auzi-mă pe mine roaba Ta, care 
mă rog către Tine. Ascultă-mă împărate, și dă darul Tău la tot omul care 
mă va pomeni pe mine și pătimirile mele. Să nu se apropie de unul ca 
acela boală napraznică și moarte neașteptată să nu-l răpească pe el. Pen
tru că Tu știi, Doamne, că trup și sânge suntem și lucrul preacuratelor 
Tale mâini". Așa rugându-se Sfânta, s-a auzit glas din Cer chemând-o pe 
ea, împreună cu luliana, întru cele de sus și făgăduindu-i a-i împlini ceea 
ce cerea. Și metgeau amândouă Sfintele Mucenițe Varvara și luliana spre 
moarte cu mare bucurie, dorind a se dezlega mai degrabă de trup și a 
trece către Domnul. Și ajungând la locul cel însemnat, mielușeaua lui 
Hristos, Varvara și-a plecat sub sabie sfântul său cap și a fost tăiată de 
mâinile nemilostivului său tată. Și s-a împlinit scriptura: "Va da frate pe 
frate la moarte și tata pe fiu" (Matei 10, 21). Pentru care, se spune că, 
după tăierea ei, pogorându-se el din munte, a fost lovit de trăznet. Și așa 
și-a lepădat spurcatul său suflet.
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Prin noua reglementare se scutește de la plata accizelor producția ce poate ajunge până 
<27 la 750 de litri de țuică având o concentrație normală de 33 -34 % în volum.
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Vinarsul de casă scutit de taxe
Bătut 
cu cruzime

Un tânăr de 21 de ani a fost 
lovit cu pumnii și cu picioarele în 
zona capului și toracelui, în inc- 
intq unui local public de către doi 
indivizi. Tânărul îi acuză pe Mar
cel S. și Alexandru S. ambii din 
Vețel că l-ar fi lovit, amenințat și 
calomniat în timp ce se afla în 
birtul satului, în urmă cu patru 
zile, în jurul orei 17. în urma 
loviturilor primite, victima are 
nevoie de. 14 zile de îngrijiri 
medicale. Polițiștii din Vețel au 
întocmit celor doi bătăuși dosare 
de cercetare penală pentru 
comiterea infracțiunilor de lovire 
sau alte violențe, amenințare cu 
acte de violență și insultă pentru.

Dosar penal 
pentru tractor 
neînmatriculat

Micii producători de țuică, ra
chiu și vin vor fi scutiți de 
plata accizelor. La sfârșitul 
lunii trecute a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Legea nr. 367/2009 care aduce 
două modificări Codului Fis
cal referitoare la scutirea de la 
plata accizei pentru micii pro
ducători de băuturi alcoolice 
tradiționale.

Prima modificare constă în scu
tirea de la plata accizelor a țuicii și 
rachiurilor de fructe destinate con
sumului propriu al gospodăriilor indi
viduale, în limita unei cantități 
echivalente de cel mult 250 litri de pro
dus pentru fiecare’gospodărie individ
uală pe an, cu concentrația alcoolică de 
100 % în volum.

în urma unei acțiuni a 
polițiștilor din comuna Dobra, 
Ovidiu F. de 41 de ani a fost prins 
în urmă cu trei zile, în timp ce se 
deplasa cu un tractor cu remorcă 
fără a fi înmatriculate și înregis
trate. Omul își conducea auve- 
hicolul pe DN 68 A pe raza 
comunei Dobra. Ovidiu F. are 
acum dosar penal.

Bătrână 
accidentată 
de moped

O femeie din Deva a fost ac
cidentată grav de conducătorul 
unui vehicul care nu are atestat 
pentru absolvirea cursurilor de 
legislație rutieră. Alexandru B. de 
33 de ani conducea mopedul pe 
Aleea Panseluțelor din municip
iul Deva când în fața sa a apărut 
Ana E. De 74 de ani care traversa 
strada prin loc nepermis și fără să 
se asigure. Victima a fost trans
portată la spital unde a primit în
grijiri medicale. Nu a fost însă 
necesară internarea ei.

Accident 
din imprudență

Voichița G.. de 58 de ani, a 
fost rănită ușor în urma unui ac
cident care s-a produs în urmă cu 
două zile pe DN76 pe raza local
ității Luncoiu de Sus. Șoferul 
unei autoutilitare, Paul S., de 19 
ani. din Deva a intrat în depășirea 
neregulamentară a unui tir în 
timp ce la o distanță foarte mică, 
din sens opus se apropia un auto
turism condus regulamentar de 
Cristian V., de 33 de am. din 
Deva, în ca«g se afla pasager.'' 
care a fost junită.

Mai puțină țuică 
“de contrabandă”

“Până la prezenta modificare leg
islativă țuica și rachiurile de fructe se 
taxau prin aplicarea unei cote de 50 % 
din cota standard a accizei aplicată al
coolului etilic, în limita unei cantități 
echivalente de cel mult 50 litri de pro
dus pentru fiecare gospodărie individ
uală pe an. Cei care produceau mai 
mult de 50 de litri de țuică pe an tre
buiau să plătească în întregime valoarea 
accizei pentru alcool care este de 750 
de euro pe hectolitru”, a declarat Nico- 
lae Schiau (foto stânga), directorul co
ordonator al Vămii Deva. Astfel, prin 
noua reglementare se scutește de la 
plata accizelor producția ce poate 
ajunge până la 750 de litri de țuică 
având o concentrație normală de 33 - 
34 % în volum. Noua prevedere în
locuiește măsurile de accizare de până 
acum care s-au dovedit ineficiente, pro
ducătorii de țuică fiind tentați să lucreze 
ilegal pentru a nu plăti accizele. Astfel, 
aceștia produceau țuica în cazane mici, 
noaptea, prin păduri, sau chiar în casă.

S-a dat liber și la vin

A doua modificare a Codului Fis
cal constă în triplarea plafonului can
tității de vin pentru care nu este 
obligatoriu ca producția și depozitarea,

acolo unde acciza nu a fost plătită, să 
aibă loc într-un antrepozit fiscal. Până 
în prezent mieii producători de vin cu o 
producție mai mare de 200 de hectolitri 
trebuiau să-și depoziteze producția în 
antrepozite fiscale. în antrepozitul fis
cal se produc și se depozitează inclusiv 
băuturile alcoolice, ca de altfel orice alt
produs accizabil. Producătorii erau 
oarecum în confuzie, pentru că ei con
siderau antrepozitul un magazin la 
poarta căruia puteau vinde țuica și cele
lalte băuturi produse. Potrivit legii însă 
antrepozitul nu poate fi folosit pentru 
vânzarea cu amănuntul. Deținerea de 
produse accizabile în afara antrepozit
ului fiscal, pentru care nu se poate face 
dovada plății accizelor, atrage plata

Mu rin Florescu

acestora. Singura alternativă este 
crearea unei asociații prin care se pot 
pune la un loc și produsele stocate în 
aceste antrepozite. Drept urmare, aso
ciația ar avea dreptul să preia băuturile 
produse de membrii ei în sistem de en- 
gros și ulterior să le comercializeze in 
clusiv cu amănuntul. Noua
reglementare elimină însă aceste arti
ficii venind în sprijinul micilor pro
ducători de vinuri liniștite, care produc 
în medie mai puțin de 600 hectolitri de 
vin pe an. Se facilitează astfel accesul 
p^ piață al unor produse naturale, 
preparate după metode vechi, apreciate 
pe piață.

Cătălin Rișcuța

Profesori deveni onorați la Congresul Național
de Geografie 
înființată la 3 noiembrie 1953 
ca filială regională a Societății 
de Științe Naturale și Geogra
fie din România, Filiala Jude
țului Hunedoara a Societății 
de Geografie a desfășurat în 
cei 56 de ani de existență o in
tensă activitate care are meni
rea de a stimula cercetarea 
metodico-științifică și de spe
cialitate, a face cunoscute rea
lizările cadrelor didactice și de 
a contribui la perfecționarea 
profesională.

Geografie.
Prof. dr. Dumitru 

Rus, președintele So
cietății de Geografie- 
Filiala Județului 
Hunedoara, a fost ales 
în funcția de vi
cepreședinte al Soci
etății de Geografie din 
România, iar prof, 
univ. dr. Sigismund 
Duma de la Universi
tatea Ecologică „Tra
ian” Deva a fost numit 
președintele Comisiei 
de Disciplină la nivel 
național.

„Este o funcție onorantă, care are 
menirea de a veghea ca activitatea ști
ințifică să se deruleze conform legii 
copyright-ului, dar și cu implicare în 
zona comportamentului moral al mem
brilor societății”, a declarat prof. univ. 
dr. Sigismund Duma, președintele 
Comisiei de Disciplină a Societății

La Congresul n-iționn: de alegeri 
care s-a desfășurat la Brașov în luna 
noiembrie doi profesori deveni au fost 
aleși reprezentanți în Biroul Permanent 
de conducere al Societății Române de

Române de Geografie.
„Consider că funcția este o re

cunoaștere a activității mele din ultimii 
ani, care a culminat cu organizarea 
Congresului Național de Geografie, la 
Deva, în acest an”, a declarat Dumitru 
Rus, vicepreședintele Societății de Ge
ografie din România.

Județul Hunedoara, 
recunoscut 
pentru activitatea 
în domeniul 
geografic

Activitatea științifică a Societății 
Române de Geografie se concretizează 
prin organizarea de sesiuni științifice și 
simpweioane locale, regionale și 
naționale la care participă cadre didac
tice, cât și organizarea unor aplicații 
practice ale profesorilor de geografie.’

La nivel regional este organizat o 
dată la doi ani Simpozionul „Geografia 
în școală”.

Activitatea SRG-ului implică și 
organizarea și conducerea taberelor 
naționale de geografie. Județul Hune
doara a fost în șase rânduri loc de des
fășurare a uneia din taberele Societății 
de Geografie, la care au participat pro
fesorii din toată țara.

Totodată Societatea de Geografie 
desfășoară activități editoriale și pub
licistice. Astfel au fost editate publicații 
ale membrilor societății care vin în spri
jinul geografilor pasionați de studiu și 
cercetare. La nivel național activitatea 
publicistică a membrilor societății iste 
pusă in valoareprm editarea publicații* 
de profil, revista „Țprra”, în care sunt 
prezentate cele mai recente rezultate alr 
cercetărilor geografilor români.

Irina Năstase
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“Nu este ușor să fii soție de președinte, atunci când acesta pune interesele țării mai presus
& de orice, Uneori chiar și de familie. Dar și pentru asta îl iubesc și îl respect pe soțul meu,

Traian Băsescu.” Maria Băsescu

Marș pentru susținerea lui 
Traian Băsescu la Hunedoara

PSD la președinție a fost salutat 
prin scandări ca: „Mircea Geoană 
nu uita, te votăm la Moscova”.

Tinerii simpatizanți PD-L și- 
au făcut simțită prezența pro 
Băsescu și banerele inscripționate 
„Sunt tânăr hunedorean și votez 
Băsescu Taian” sau „Traian 
Băsescu președinte”, fiind atent 
supravegheați de poliție și jan
darmerie.

„Acest marș este o continuare 
a manifestațiilor de la Timișoara.

Peste 1.000 de oameni au participat ieri 
la Hunedoara la uit marș organizat de 
filiala județeană a PD-L. Scopul mani
festației a fost sprijinirea președintelui 
Traian Băsescu, candidat intrat în turul 
doi al alegerilor prezidențiale. între cei 
prezenți la marș s-au numărat membri 
marcați ai PD-L Hunedoara, precum de
putatul Viorel Arion, Ronii Cărmăzan, 
Nicolae Schiau, Ioan Lobonț, consilierul 
județean Nicolae Chirilă, Matei Oprița, 
Mircea Zidărescu, Nicu Ștefan, care au 
condus coloana participanților la marș 
și s-au asigurat că nu vor exista inci
dente.

Marșul a început la ora 15 în cartierul 
Micro 5 și continuat pe traseul bulevardul 
Dacia, bulevardul Corvin, strada George 
Enescu și bulevardul Libertății, până în parcul 
de lângă Primărie, unde oamenii au strigat „Jos 
comunismul, jos Ovidiu Hada”. Candidatul

Astăzi vom veni la Deva și vom 
continua acțiunea și în alte localități din județul 
Hunedoara. Acest gen de manifestație nu se 
desfășoară și în alte orașe ale țării, dar probabil 
până în ziua votului membrii PD-L din restul 
țării vor același lucru pentru susținerea lui Tra
ian Băsescu”, a afirmat deputatul Viorel Arion. 
Manifestația membrilor PD-L a decurs fără in
cidente, marșul fiind finalizat în fața sediului 
PD-L din municipiul Hunedoara.

Georgiana Giurgiu

Scrisoarea deschisă a Măriei Băsescu, prima doamnă a țării:

„Depun mărturie că soțul meu nu a fost 
niciodată agresiv cu fiicele noastre, 
și nici cu vreun alt copil”

Sunt una dintre femeile care și-a dedicat întreaga viață familiei ei. De dimineață până 
târziu în noapte, zi de zi, timp de câteva zeci de ani, m-am îngrijit să le fie bine copiilor și 
soțului meu. Aceasta este cea mai importantă misiune pe care mi-arn asumat-o.

Nu am lucruri spectaculoase de spus în fața camerelor de luat vederi. Viața meâ, cu bune 
și cu rele, nu diferă de viața câtorva milioane de femei din România. Pentru acest motiv am 
stat departe de presă, chiar dacă am fost de multe ori supărată pentru lucruri neadevărate care 
se spuneau despre noi.

Rup astăzi tăcerea pe care am păstrat-o timp de câțiva ani fiindcă ceea ce presa și oamenii 
care sunt în spatele ei fac astăzi mi se pare de neacceptat.

Nu aș vrea să spun că ceea ce a făcut Traian Băsescu în mandatul său este perfect. Știu 
însă că tot timpul s-a gândit cum să facă lucruri bune pentru oamenii de rând care l-au ales.

Atunci însă când vine vorba despre relațiile pe care le are cu aiți oameni, pot spune, după 
34 de ani de căsnicie, că nimeni nu îl cunoaște pe Traian Băsescu mai bine decât mine.

L-am auzit acum câteva zile, și încă nu îmi vine să cred, pe dl. Mircea Dinescu afirmând 
că soțul meu m-ar fi lovit. Nu știu în ce familie a crescut dl. Dinescu, dar în familia mea, în 
casa mea și în viața mea nu s-au întâmplat niciodată asemenea lucruri. Pentru afirmațiile min
cinoase pe care le-ați făcut sunteți dator, domnule Dinescu, să vă cereți scuze în fața copiilor 
mei. Am văzut de asemenea, și un film neadevărat, trucat, care s-a derulat zile întregi la tele
viziuni, film în care soțul meu este prezentat lovind un copil. Depun mărturie că soțul meu nu 
a fost niciodată agresiv cu fiicele noastre, și nici cu vreun alt copil. Dar, dincolo de a-i ține 
parte lui Traian Băsescu, găsesc inacceptabil, ca mamă, să introduci copilul din film în mizeria 
alegerilor și să îi distrugi viața. Pentru acest luciu, domnule Geoană, oricâte scuze v-ați cere, 
nicio mamă nu vă va putea ierta.

închei prin a vă spune că nu este ușor să fii soție de președinte, atunci când acesta pune 
interesele țării mai presus de orice, uneori chiar și de familie. Dar și pentru asta îl iubesc și îl 
respect pe soțul meu, Traian Băsescu.

Maria Băsescu - 30.11.2009

SCRISOARE CĂTRE LIBERALI
(3 decembrie 2009)

Dragi liberali,

Nu vă scriu în calitate de fost 
președinte al PNL, nici în cea 
de vicepreședinte al PD-L și, 
cu atât mai puțin, în cea de 
susținător al lui Traian Bă
sescu.
Vă scriu în calitatea unuia 
care, în ultimii 20 de ani, a în
cercat după puterile sale să 
susțină în scris, la catedră, în 
politică și în dezbaterea pu
blică din România valorile și 
proiectele dreptei, în general, 
și ale liberalismului de 
dreapta, în special.
Vă scriu ca unul care a fost 
onorat să fie considerat o voce 
a liberalismului românesc 
chiar și atunci când a fost con
testat sau chiar exclus în repe
tate rânduri din cercurile de la 
vârful PNL.
Vă scriu ca unul care își 
asumă eșecurile și greșelile fă
cute, dar ale cărui bune inten
ții și devotament pentru cauza 
dreptei îi sunt recunoscute 
chiar și de către adversari.

Vă scriu într-un moment pe 
care cu toții îl recunoaștem ca fiind 
de cumpănă. Votul ce ne așteaptă 
este unul istoric. Nu este un secret 
pentru nimeni că votul de duminică 
va decide cum va arăta România nu 
doar pentru câțiva ani, ci pentru o 
generație sau chiar mai multe.

Departe de mine gândul de a vă 
spune cum să votați. Opțiunea mea 
o cunoașteți - nu este un secretă. 
Cât timp dreapta are în cursa 
prezidențială propriul candidat, în 
persoana lui Traian Băsescu, nu pot 
vota decât pentru acest candidat! 
Opțiunea dumneavoastră este o 
chestiune de conștiință. Iar eu, ca 
libșral, nu pot decât să mă înclin în 
fața libertății de conștiință și a 
libertății de opțiune.

Vă scriu pentru a vă reaminti 
două repere la care conștiința 
noastră se va raporta, vrând- 
nevrând, duminică.

Primul reper este o realitate 
istorică privind mișcarea de dreapta 
din România în ultimii 20 de ani. în 
aceste două decenii unicul mare ad
versar al liberalismului și al dreptei 
românești a fost PSD. Indiferent sub 
ce formă politică s-au manifestat 
valorile dreptei și ale liberalismului, 
PSD a încercat prin manipulare, ne
gociere, subminare, șantaj, mită sau 

pură și simplă agresiune să sub
mineze forțele de dreapta, să le țină 
divizate și să le joace unele îm
potriva altora în folosul stângii.

Duminică, la vot, n-ar trebui să 
uităm asta. în mod normal nu ar tre
bui să alimentăm și să potențăm cu 
votul nostru această malefică forță 
care a blocat și a parazitat 20 de ani 
din dezvoltarea României contem
porane. Este o decizie pe care o 
vom lua singuri, in oglinda 
conștiinței noastre și cu ochii spre 
viitor.

Al doilea reper este o realitate 
atât doctrinară, cât și practică ce stă 
la baza întregii gândiri și acțiuni 
politice liberale: separația și contra
balansarea puterilor în stat, soci
etate, economie, mass-media și, 
evident, în ordinea constituțională. 
Actuala situație a sistemului politic 
românesc este imperfectă, dar ten
siunile dintre Parlament și Guvern, 
dintre partide, dintre Președinție și 
Parlament, dintre economie și stat, 
dintre societatea civilă și mass
media sunt totuși semnul unui corp 
social viu în care diferite forțe se 
contrapun în căutarea unui echili
bru. Este loc de mai bine, mult loc 
- dar faptul că nu există o concen
trare de putere în câteva centre sau 
în câteva mâini este premisa ce ne 
dă speranța că putem progresa.

în fața alegerilor de duminică 
există însă pericolul ca tot acest sis
tem și toate aceste elemente să se 
concentreze în mâinile unui grup 
foarte restrâns, mult mai restrâns 
decât ne putem închipui. Sunt mulți 
care doresc și aplaudă această 
mișcare. Ca liberal nu pot decât să 
deplâng și să privesc cu îngrijorare 
cum principiul fundamental al or
dinii sociale liberale este pe cale să 
fie înlocuit cu un oligopol al puterii. 
Să fim conștienți că dacă vom 
ajunge acolo, această situație va fi 
rezultatul deciziei noastre. Nu vom 
mai putea da vina pe tancurile altora 
sau pe comploturi subterane.

întâmplarea face ca tocmai lib
eralii să fie cei care vor înclina 
balanța duminică. în contextul creat 
de succesiunea evenimentelor 
politice din ultimul timp, electoratul 
liberal are în mână viitorul 
României. Este o responsabilitate 
istorică imensă. Căci indiferent de 
rezultat, acest electorat liberal este 
cel care va răspunde în fața istoriei 
pentru rezultatul de duminică.

Vom oferi economia, politica, 
societatea, mass-media din Româ
nia unui cartel al potentaților? Vom 
oferi acestora controlul absolut 
asupra țării, asupra resurselor și 
populației ei? Vom da putere 
absolută unui grup de oameni mai 
restrâns chiar decât CC al PCR?

Care dintre cei doi candidați la 
funcția supremă în stat s-a opus și 
se poate opune cu adevărat acestor 
potentați?

De liberali depinde rezultatul 
final.

Rugămintea mea este ca fiecare 
dintre noi să ia decizia cu conștiința 
consecințelor ce decurg din acest 
vot, lăsând la o parte resentimentele 
și ura care sunt induse de un sistem 
de manipulare a opiniei publice in 
care s-au investit resurse financiare 
si mediatice Iară precedent.

Speranța mea este că, duminică 
în cabina de vot, Dumnezeu ne va 
lumina pe fiecare să luăm o decizie 
bună pentru România, pentru vi
itorul copiilor noștri și pentru vi
itorul liberalismului astfel încât 
peste ani să nu ne fie rușine de noi 
înșine.

în ce mă privește, nu vreau să 
las nicio urmă de ambiguitate: ca 
liberal care a fost martor de primă 
linie la tot ce a făcut stânga în 
România în ultimii 20 de ani, 
conștiința nu mă lasă sa votez cu 
candidatul stângii, cât timp dreapta 
are propriul candidat.

Valeriu Stoica, 
Vicepreședinte PD-L
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
PACHET SERVICII CU C AZARE 3 NOPȚI
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
M ASĂ I ESTIN Ă DE REN ELION
și CINĂ FESTIV \ IN 01.01.2010
(acces gratuit la piscina și sauna interioară)

PRE Ț 600
Pentru cazare 
tariful este de 80 ron /pers/loc 
cameră/ zi hotelieră

PACHET SERVICII REN ELION - fără cazare 
Include MASA FESTIN A DE REN ELION 
și C IN V FESTIVĂ ÎN 01.01.2010 I

PREȚ 200 ron / pers

I

Antrenul este asigurat 
de orchestra de muzică 

și soliști vocali.

Pentru relații suplimentare și rezervări, vă rugăm să ne contactați 
la următoarele numere de telefon:

0254-234448, 0730-530953, 0723-011368

TREC EREA ÎN NOI I \N 
VA El MARC MĂ 
( l IN I IU MOS 

IOC DE ARTIEIC II

Vlride din stoc agr egale de balastieră 
In cantități foarte mari

Telefoane; 0254.264.03S Weo: www.Jteauamuresuiui.ro ,
H 0254.264.039 E rnail: office— itcauamuresuiui.ro

ww.Jteauamuresuiui.ro
itcauamuresuiui.ro


Dragoș limiir este cel de-a! treilea ramau, după Maria Popistașn (2(H)7) 
\i taamaria Vlariaca (2008), selecționat în cadru! acestui prestigios 
program internațional.
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Tom Cruise și Katie Holmes își doresc al doilea copil
Actorii Tom Cruise și Katie Holmes au declarat 
recent că își doresc pentru anul 2010 un al doi
lea copiLCei doi actori, care au sărbătorit re
cent a treia aniversare a căsătoriei, au declarat 
că a sosit timpul să își mărească familia și să îi 
ofere fetiței lor, Suri, un frate. Tom Cruise, în 
vârstă de 47 de ani, și Katie Holmes, în vârstă 
de 30 de ani, s-au cunoscut în aprilie 2005. Ei 
discută de mai multă vreme despre posibilitatea 
de a mai avea un copil.

Katie Holmes, care a terminat recent filmările pentru 
"'The Extra Man Mary" și "Don't Be Afraid of the Dark", își 
dorește însă, potrivit presei americane, să mai joace într-un 
film cu succes de casă înainte de a-și mări familia. "Katie a

trebuit să își amâne mai multe filme după nașterea lui Suri", 
a declarat o sursă. Cel mai recent film în care a fost 
distribuită Katie Holmes, intitulat "Mad Money", a fost un 
adevărat eșec din punct de vedere comercial. Lansată în 
2008, această comedie în care mai apar Queen Latifah și 
Diane Keaton abia a reușit să își acopere din biletele vândute 
cheltuielile de producție de 22 de milioane de dolari.

Tom Cruise, starul francizei "Misiune: Imposibilă", a 
lansat pe marile ecrane, la începutul lui 2009, filmul 
"Operațiunea Valkyrie". El traversează în prezent o perioadă 
extrem de prolifică din punct de vedere profesional, fiind 
anunțat în distribuția mai multor filme - "The Tourist", 
"Sleeper", "The Monster of Florence" și "Knight and day".- 
Tom Cruise mai are doi copii, adoptați împreună cu fosta sa 
soție, actrița australiană Nicole Kidman - Connor și Isabella.

Dragoș Bucur va participa 
la programul Shooting Stars

Povestea Măriei Tănase

ragoș Bucur este unul dintre 
?i 10 actori europeni selecțio- 
ați să participe la programul 
hooting Stars, ce are loc în 
'rioada 13-15 februarie 
HO, în cadrul Festivalului 
iternațional de Film de la 
erlin (11 - 21 februarie), în
armează Asociația pentru 
r^movarea Filmului Româ- 

(APFR).

Shooting Stars reprezintă o 
ițiativă europeană ce are drept scop 
omovarea celor mai talentați tineri 
tori europeni ai anului, cărora le 
militează întâlnirea cu ceilalți membri 
branșei (actori consacrați, regizori și 
oducători de renume).

Cei 10 Analiști din 2009 au apărut, 
total, în nu mai puțin de 28 de filme 
tră a pune la socoteală scurtmetrajele 
a producțiile de televiziune) și, din 
jstaza de noi ambasadori ai cine- 
itografiei europene, au fost prezenți 
diferite festivaluri de film și au par- 
ipat Ia mai multe ateliere 
emaționale de actorie.

Proiectul Shooting Stars este orga- 
:at de European Film Promotion 
FP) în colaborare cu organizațiile

membre ale EFP printre care se numără 
și Asociația pentru Promovarea Filmu
lui Românesc (Romanian Film Promo
tion) și este sprijinit de Programul 
MEDIA al Uniunii Europene.

Dragoș Bucur este cel de-al treilea 
român, după Maria Popistașu (2007) și 
Anamaria Marinca (2008), selecționat 
în cadrul acestui prestigios program 
internațional.

Motivația jurului pentru nomi
nalizarea lui Dragoș Bucur a fost: "Ac
torul ne amintește de cântărețul vrăjitor 
din Hamelin, cel cu fluier fermecat. El 
se dedică, cu atâta intensitate 
interpretării, încât publicul nu are de 
ales și trebuie să-l urmeze. Cu enorm 
de multă precizie, el dă viață con
flictelor interioare ale personajelor sale 
și efectul este fascinant".

Cel mai recent rol al lui Dragoș 
Bucur este cel din filmul "Marți, după 
Crăciun", în regia lui Radu Muntean, 
lungmetraj care este în producție. Cu 
câteva luni în urmă, actorul a încheiat 
filmările la "The Way Back", în regia 
lui Peter Weir, peliculă care îi are în 
distribuție pe Colin Farrell și Ed Harris.

Dragoș Bucur are 32 de ani, a ab
solvit Universitatea Națională de Artă 
Teatrală și Cinematografică, Secția Ac
torie și a început să joace la teatrul 
Podul, sub îndrumarea profesorului 
Cătălin Naum.

Timp de cinci ani, Bucur a jucat în 
numeroase spectacole de teatru și a pre
dat actoria în facultăți de teatru și film. 
Primele roluri de film au fost în "Marfa 
și banii", regizat de Crisfi Puiu (selectat 
în secțiunea Quinzaine des Realisa- 
teurs, Cannes, 2001) și "Furia" lui Radu 
Muntean, pentru care a primit premiul

pentru cel mai bun actor, din partea 
Uniunii Cineaștilor din România.

Dragoș Bucur a jucat -și în 
următoarele lungmetraje ale lui Radu 
Muntean: "Hârtia va fi albastră" (2006) 
și "Boogie" (selectat în secțiunea Quin
zaine des Realisateurs, Cannes, 2008).

Anul acest, Dragoș Bucur a jucat 
rolul principal în lungmetrajul "Polițist, 
adjectiv", în regia lui Corneliu Porum- 
boiu (Premiul Juriului și premiul 
FIPRESCI în secțiunea Un Certain Re
gard, Cannes, 2009), ce reprezintă 
propunerea României pentru categoria 
"cel mai bun film într-o limbă străină 
alta decât engleza" la Oscar 2010.

Tot în regia lui Corneliu Porum- 
boiu, Bucur a mai jucat în scurtmetra
jele "Visul lui Liviu" (2003) și "Post 
telefonic suspendat temporar" (2002), 
urmate de "Apa" (2006), în regia lui 
Constantin Popescu, și de filmul de 
debut al regizoarei Cristina Ionescu, 
"După ea" (2007).

în televiziune, după câteva emisi
uni pe care le-a realizat sau le-a produs, 
actorul a jucat în serialul polițist "Băieți 
buni" (Pro TV, 2004), urmat de filmele 
TV "Contra Timp" (2008) și "Contra 
Timp 2" (2009), în regia lui Jesus del 
Cerro.

De-a lungul anilor, programul 
Shooting Stars a lansat carierele 
internaționale ale unor nume precum 
Rachel Weisz, Moritz Bleibtreu, Cecile 
de France, Daniel Bruhl, Melanie Lau
rent, Daniel Craig, Kelly Macdonald, 
Thure Lindhardt, Franka Potente, Ed
uardo Noriega, Ludivine Sagnier, Jere
mie Renier și Jasmine Trinca.

jucci a lansat o colecție de genți 
n parteneriat cu UNICEF

Casa de modă italiană Gucci în parteneriat cu UNICEF a lansat o colecție de genți, o parte din banii proveniți din vân-
ea produselor urmând să fie donați în folosul copiilor afectați de virusul 
V.

Gucci a lansat o colecție limitată de. genți și accesorii inspirate din 
tea pentru copii "Snowman in Africa", ilustrată de Michael Roberts, care 
fi disponibilă până la 31 decembrie 2010.

Noua colecție este disponibilă în magazinele Gucci din 20 de țări și pe 
;-ul www.gucci.com.

Din prețul fiecărui produs vândut, 25% va fi donat pentru îngrijirea 
dicală a unui copil african.

Parteneriatul în scopuri caritabile dintre Gucci și UNICEF a împlinit 
il acesta cinci ani.

O femeie frumoasă, talentată, 
elegantă și care a trăit intens fiecare 
clipă. Nu i-a păsat de gura lumii și a 
știut să guste din orice moment de 
iubire. Bărbații se îndrăgosteau de ea 
dintr-o singură privire. Dar, în 
spatele tuturor poveștilor de alcov, 
Maria Tănase ascundea o durere. La 
16 ani s-a îndrăgostit de un medic 
tânăr. A rămas gravidă, însă nu a. 
putut să păstreze sarcina. Avortul de 
atunci a făcut să nu mai poată 
niciodată să rămână însărcinată.

Și-a dorit toată viața să devină 
mamă, însă destinul a fost 
neîndurător.

Cu toate acestea, doamna muzicii populare românești a cunoscut, la 
Caransebeș, o tânără cântăreață, Minodora Nemeș. A mers cu ea în mai multe 
turnee, iar într-unul, aflând că fata de 17 ani face parte dintr-o familie fără 
posibilități a întrebat-o dacă nu vrea să se mute cu ea la București. „Am cerut 
permisiunea părinților mei. Legal nu m-a înfiat, dar m-a adoptat”, a declarat 
Minodora, acum în vârstă de 68 de ani. Venită din America, femeia pe care 
Maria Tănase o prezenta peste tot ca fiind fiica ei a vorbit la emisiunea lui 
Cătălin Măruță, despre cea care a avut grijă de ea și i-a deschis mai multe 
uși, dar și despre ultimele clipe din viața celei supranumită Edith Piaf a 
românilor.

Idila cu Sachelarie

„în 1963, în luna mai, într-un turneu, a trecut prin Timișoara. Mama mea 
naturală, care era la Hodoni, a venit să o vadă. Și i-a zis: «Nu-i telefona Min- 
odorei să-i spui că nu mă simt bine». Nu vroia să afle soțul ei”, a declarat 
fiica adoptivă a interpretei.

Clery Sachelarie a fost singurul bărbat cu care Maria Tănase a vrut să 
își unească destinul. Moșier, magistrat și patron de restaurant, Clery și^ pier
dut toată averea la pariuri. Cu toate acestea a continuat să o farmece total pe 
privighetoarea Carpaților. 22 de ani i-a stat alături, până când vedeta a plecat 
dintre noi. Mult mai în vârstă decât cântăreața, bărbatul a închis ochii la toate 
aventurile Măriei Tănase.

Perna din petale de trandafiri

în turneu, vedeta a început să se simtă rău. Fumătoare înrăită, interpreta 
a fost lovită necruțător de un cancer la plămâni. „A venit acasă și a fost 
internată în trei locuri, la trei spitale. Primul lucru pe care l-a făcut a fost însă 
să spele podeaua. Era o femeie foarte curată. Ultimul popas a fost la Spitalul 
Fundeni. Dar la celelalte trei, medicii au constatat că nu mai pot face nimic 
pentru ea. Cu toate acestea, a fost veselă cu toată lumea, cu asistentele, dar în 
ziua când a simțit că se apropie de final, a spus dimineața: «Fetelor, a venit 
timpul să plec»”, și-a continuat povestirea Minodora. Tot ea a fost cea care i- 
a îndeplinit și ultima dorință a marii stele a muzicii populare românești. „M- 
a trimis acasă, aveam o vază cu petale de trandafiri, culese din grădina 
părinților ei. Mi-a zis să îi fac o pernă din petalele acelea. După ce a murit, 
perna aceea i-afn pus-o sub cap. La spital, era intonată și cântăreața Cornelia 
Teodosiu, soția compozitorului Temistocle Popa: «Coana Maria, nu te îngri
jora, o să fie bine». însă ea a simțit că urmează să moară și că nu se mai face 
bine”, a completat fiica adoptivă.

Șirul poveștilor cu siguranță însă nu se vor opri aici. Ele vor continua 
mereu, pentru că dincolo de averea pe care ne-a lăsat-o, Maria Tănase a fost 
o sursă inepuizabilă de povești de viață. Care vor dăinui peste timp, până când 
cineva se va decide să Ie scoată la iveală.

http://www.gucci.com
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în perioada 20.10.2009 - 06.12.2009, programul serviciilor de evidența populației funcționează 
de luni până sâmbătă, între orele 08.00 și 20.00. Duminică, 06 decembrie 2009, când va avea loc al 
doilea tur al alegerilor prezidențiale, programul de lucru cu publicul va fi între orele 08.00 și 21.00

PIB-ul a înregistrat un declin în ultimele trei luni
Economia s-a contractat cu 0,6% 

în trimestrul trei, mai puțin decât esti
marea inițială de 0,7%, construcțiile și 
comerțul având cel mai mare aport la 
declinul Produsului Intern Brut (P1B), 
după scăderi de 5,5%, respectiv 2,6%, 
potrivit datelor Institutului Național de 
Statistică (INS).

Valoarea PIB în serie brută, 
estimată pentru trimestrul al treilea din 
acest an, a fost de 127,78 miliarde de 
lei, iar pentru primele nouă luni de 
334,23 miliarde de lei, se arată într-un 
comunicat al INS.

Comisia Națională de Prognoză 
(CNP) estimează pentru acest an un

PIB de 497,3 miliarde de lei.
în serie brută, economia a înregis

trat în trimestrul trei un declin de 7,1% 
față de aceeași perioadă a anului trecut, 
cifra fiind identică cu cea publicată la 
mijlocul lunii noiembrie de INS.

Pe lângă estimările brute ale PIB 
trimestrial, începând cu anul 2009, INS 
calculează și estimări ajustate sezonier, 
metodă recomandată de regulamentele 
europene. Ajustarea sezonieră are drept 
scop eliminarea efectelor sezoniere din 
cadrul seriei de date pentru a se 
evidenția evoluția economică reală din 
perioade consecutive.

Astfel, în termeni ajustați sezonier, 

agricultura a avansat, în volum, în pe
rioada iulie-septembrie, cu 15,1% față 
de trimestrul al doilea, în timp ce indus
tria, cu cea mai mare pondere la for
marea PIB, a avut o creștere de 3,6%.

în ceea ce privește contracția 
economiei din acest an, CNP estimează 
un declin de 7,7%, în timp ce Fondul 
Monetar Internațional (FMI) 
anticipează o scădere de 7,5% - 8%, 
mai puțin accentuată față de proiecția 
anterioară, de 8-8,5%.

Pentru 2010, atât CNP, cât și FMI 
prognozează o creștere a economiei de 
0,5%.

România va face un nou recensământ în 2011
România va face un trou recensământ al populației, 

primul în calitate de stat european . în 2011. Costurile de 
realizare se ridică la 190 de milioane de lei și datele vor fi 
publicate până la finele lui 2014.

Institutul Național de Statistică a anunțat că a demarat 
procedurile de licitație pentru achiziționarea unui pachet 
de servicii informatice pentru realizarea recensământului. 
La numărătoare vor fi luați în evidență toți cetățenii români 
și cei străini cu domiciliul în România, dar și imobilele de 
locuit.

Ultimul recensământ din România a fost făcut în 
2002.»

Prețul imobiliarelor la noi variază
•>

de la oraș la oraș

Actele de identitate se vor elibera
și în ziua alegerilor

Prețul unui apartament de 
două camere într-un bloc vechi 
variază la nivel național de la 
959 euro/metru pătrat în Iași, 
cel mai ieftin oraș din Româ
nia din acest punct de vedere, 
până la 1.303 euro/metru pă
trat în București, potrivit unui 
studiu lansat de portalul im
obiliare, ro pe baza calculelor 
operate cu indicele național 
imobiliare.ro.

Scăderea prețurilor locuințelor din 
cele două orașe este însă similară față 
de nivelul lor din 2008, fiind de 40% în 
Iași și, respectiv, 41,3% în București. 
Alături de lași, topul orașelor mari din 
România cu cele mai ieftine locuințe 
este completat de Brașov. în acest din 
urmă oraș prețul unui apartament de 
două camere era la 15 noiembrie de 
circa 966 euro/mp, în scădere cu 35% 
față de 2008, când depășea 1.300 
euro/mp. Timișoara este și ea pe listă, 
întrucât prețul de plecare pentru o 
locuință de două camere este de circa 
985 euro/metru pătrat, mai puțin cu 

28% decât se cerea în 2008. Timișoara 
este, de altfel, și orașul unde s-au înreg
istrat cele mai mici scăderi de prețuri 
față de anul trecut comparativ cu 
București, lași, Constanța, Brașov sau 
Cluj-Napoca.

La polul opus, cele mai scumpe 
apartamente de două camere din țară se 
tranzacționează în București, unde 
prețul de plecare pentru o astfel de 
locuință a coborât în acest an cu 41 %, 
până la 1.303 euro/mp, față de anul tre
cut, când acesta era de aproximativ 
1.842 euro pe metru pătrat. Potrivit 
studiului imobiliare.ro, cel mai scump 

oraș după 
București este 
Constanța. 
Aiei, prețurile 
pentru o 
locuință de 
două camere 
de situează în 
jurul a 1.062 
euro/mp, în 
scădere cu 
45,7% față de 
anul trecut, 
aceasta fiind 
și cea mai 

mare reducere de preț raportată la nivel 
național.

Al treilea oraș din România după 
mărimea prețului solicitat pentru un 
apartament de două camere, conform 
aceluiași studiu, este Cluj-Napoca. 
Aici, prețul pe metru pătrat pentru un 
apartament de două camere este de 
1.091 de euro, mai mic cu 30% față de 
2008, când acesta ajungea la 1.424 de 
euro. Clujul este însă cel mai dinamic 
oraș din punctul de vedere al pieței 
imobiliare, după București.

în ceea ce privește garsonierele, 
cea mai mare scădere în acest an față de 
2008 la prețul pe metru pătrat a fost 

înregistrată în Cluj, de 51 %, acolo unde 
prețul pentru o locuință de o cameră se 
situează acum în jurul a 1.085 euro/mp, 
față de 2008, când acesta era de circa 
1.640 euro/mp. Cea mai ieftină 
garsonieră se vinde însă în Iași, cu 959 
euro/mp, în scădere cu 40% față de anul 
trecut. Topul celor mai scumpe garson
iere este condus în continuare de 
București; urmează Cluj-Napoca și 
Constanța. Prețurile variază de la 1.371 
euro/mp, în Capitală, până la 1.061 
euro/mp, în Constanța. Scăderile de 
preț pentru o garsonieră sunt similare în 
București și Constanța și sunt de aprox
imativ 45%.

în paralel cu reducerea prețurilor, 
și numărul de tranzacții a scăzut sem
nificativ de la începutul acestui an. Cu 
toate acestea, în ultimele trei luni s-a în
registrat o ușoară îmbunătățire față de 
primul semestru din 2009. “Nu mai 
putem vorbi despre scăderi foarte mari 
sau despre negocieri foarte mari. în ul
timele trei luni a crescut numărul 
tranzacțiilor pe segmentul rezidențial, 
o îmbunătățire semnificativă față de 
primele șase luni ale acestui an, când 
toată lumea era nehotărâtă și se acordau 
discounturi foarte mari la prețul de ple
care, iar creșterea se datorează în prin
cipal programului Prima Casă”, a 
declarat Ruxandra Cleciu, cenzor în 
cadrul Asociația Română a Agențiilor 
Imobiliare (ARAI). Ea a mai spus că 
“modelul” din București s-a repetat, 
mai târziu, și în țară. “Avantajele 
orașelor mari, precum Timișoara, Cluj 
sau Constanța, față de București este că 
pot oferi locuințe cu o calitate mai bună 
în plafonul de 60.000 de euro stabilit 
prin Prima Casă”, a punctat oficialul 
ARAI.

în 2010, prețurile la locuințe vor 
scădea, însă mai puțin decât până acum, 
mai spun specialiștii în imobiliare.

Pentru eliberarea actelor de 
identitate persoanelor cu drept de vot 
care nu au sau au act de identitate cu 
temen de valabilitate expirat, progra
mul de lucru al serviciilor publice co
munitare de evidență a persoanelor 
din municipiul București a fost ex
tins.

în perioada 20.10.2009 
06.12.2009, programul serviciilor de 
evidența populației funcționează de 
luni până sâmbătă, între orele 08.00 
și 20.00.

Duminică. 06 decembrie 2009, 
când va avea loc al doilea tur al 
alegerilor prezidențiale, programul de 
lucru cu publicul va fi între orele 
08.00 și 21.00.

Cartea de identitate se 
întocmește și se eliberează pe baza 
cererii scrise a persoanei și a docu
mentelor cu care, potrivit legii, se 
face dovada numelui, stării civile, 
cetățeniei române și a domiciliului.

Contravaloarea producerii și 
eliberării cărții de identitate este de 7 
lei și se achită la ghișeele birourilor 
de evidență a persoanelor din sec-

Gripa porcină a cauzat 
încă două decese

Centrul Național pentru Prevenirea Bolilor Transmisibile a raportat al 6- 
lea deces prin gripă nouă la o persoană adultă care suferea de bronșită cronică

Ministerul Sănătății a anunțat pe 2 decembrie decesul altor două persoane 
infectate cu virusul AH1N1. Dintre acestea, o femeie de 36 de ani din Rădăuți 
care suferea de obezitate. Pacienta a fost prima persoană în stare gravi 
internată la Iași din cauza virusului A/H1N1. Pe parcursul a patru săptămâni 
starea femeii s-a menținut critică, ea fiind intubată, iar decesul a survenit mier 
curi dimineață.

Cealaltă persoană suferea de leucemie.

ROUMANlE |U|h Țfij ROMANIA

toarele 1, 3 și 6, unitățile C.E.C. în 
sectoarele 4 și 5 sau la oficiile 
poștale, în sectorul 2.

Pentru eliberarea unui nou act de 
identitate ca urmare a expirării ter
menului de valabilitate, pierderii, fur
tului, deteriorării sau distrugerii 
actului de identitate, cetățenii vor 
prezenta și un timbru fiscal în valoare 
de 4 lei.

Atunci când nu pot fi prezentate 
anumite documente (certificate de 
stare civilă, dovezi cu privire la domi
ciliu etc.), se va elibera carte de ic 
titate provizorie, caz în care se vor 
depune și 3 fotografii % cm și taxa de 
1 leu, achitată în același mod ca și în 
cazul cărților de identitate.

imobiliare.ro
imobiliare.ro
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Urnele din diaspora, se vor deschide la ora locală 7:00 și se Vor închide la ora 21:00.
Detalii privind desjăștirdrea turului doi al alegerilor pentru președintele României în străinătate, 
se pot regăsi pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea special dedicată acestora.

K Americanii nu mai au clasă de mijloc
în prezent unul din cinci ame
ricani nu are un loc de muncă. 
Una din nouă familii nu poate 
efectua o plată minimă cu câr
dul de credit, iar una din opt 
ipoteci se află în executare si
lită. Unul din opt americani își 
cumpără de mâncare prin bo
nuri de masă. Mai mult de 
120.000 de familii ajung în im
posibilitate de plată în fiecare 
lună. America nu mai are o 
clasă de mijloc puternică. 
Criza economică a făcut să 
dispară mai mult de 5 trilioane 
de dolari din pensii și econo
mii, a întors pe dos bugetul fa
miliilor americane, și 
amenință să arunce în stradă 
\ece milioane de proprietari de

în timp ce directorii și 
acționarii de pe Wall Street 
sărbătoresc revenirea financiară, 
familiile din clasa de mijloc au 
rămas cu ochii în soare. Criza cu 
care se confruntă clasa.de mijloc 
americană a început cu mai mult de 
o generație în urmă. Deși productiv
itatea a înflorit, veniturile 
angajaților au rămas aceleași din 
1970. în același timp cheltuielile au 
continuat să crească.

La începutul anilor 2000, 
familiile americane cheltuiau de 
două ori mai mult pe ipoteci față de 
acum 25 de ani, din cauza inflației, 
pentru o casă care era în medie doar 
cu 10% mai mare și veche de 25 de 
ani. De asemenea, plătesc de două 
ori mai mult pentru a beneficia de 
asigurare de sănătate.

Pentru a ieși din impas, cel de
al doilea părinte, din milioane de 
familii, a fost nevoit să se angajeze. 

însă prețurile ridicate pentru 
întreținerea casei și costurile med
icale combinate cu cheltuielile ce 
vin odată cu al doilea copil, cos
turile unei a doua mașini pentru a 
ajunge la muncă, dar și taxele mari 
au restrâns și mai mult bugetul 
familiilor.

Chiar și cu două surse de venit, 
au fost nevoite să strângă cureaua, 
în prezent, familiile americane chel
tuiesc mai puțin decât o făceau în 
urmă cu o generație, pe mâncare, 
îmbrăcăminte, mobilă și alte con
sumabile. însă tot nu este suficient 
pentru a ieși din impas. în prezent, 
familiile și-au cheltuit întregul 
venit, toate economiile, s-au înda
torat pentru a-și trimite copii la 
colegii, pentru a-și rezolva prob
lemele de sănătate, și reușesc cu 
greu să se mai mențină pe linia de 
plutire.

Românii din străinătate sunt îndemnați9
de MAE să meargă la vot

Românii din afara țării sunt sfâtuiți să se prezinte 
luminică la vot chiar de la primele ore ale dimineții. Reco- 
nandarea vine chiar din partea Ministerului Afacerilor Ex- 
erne, care atrage atenția că românii din diaspora vor fi 
levoiți să completeze datele în tabelul electoral și declarații 
•e proprie răspundere.

Urnele din diaspora, se vor deschide la ora locală 7:00 
i se vor închide la ora 21:00. Detalii privind desfășurarea 
urului doi al alegerilor pentru președintele României în 
frăinătate, se pot regăsi pe site-ul Ministerului Afacerilor 

:,vt»rne, la secțiunea special dedicată acestora.
De asemenea, informații suplimentare se găsesc și pe 

onturile instituției, de pe Twitter și Facebook.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 7

1 Poșta din SUA a declarat 
un militar mort, 
deși era viu

Mama unui militar detașat în Irak dă în judecată poșta din 
Statele Unițe deoarece i-a returnat o scrisoare pe care a fost 
ștampilat din greșeală cuvântul "decedat", potrivit documen
telor judiciara.

Fondatorul Blackwater susține 
că a fost trădat de SUA
7ondatorul companiei contro- 
ersate de securitate Blackwa- 
?r, Erik Prince, afirmă că a 
ist îndepărtat de autoritățile 
mericane, după ce le-a jăcut 
ervicii în războiul împotrivă 
trorismului.

l-a creat în 19*57 și care a fost cea mai 
mare companie privată de securitate ale 
cărei servicii au fost folosite de Statele 
Unite în Irak. El a denunțat faptul că 
democrații apropiați administrației 
președintelui Barack Obama l-au 
prezentat ca un subcontractor al 
agenției americane de informații (CIA), 
însărcinat cu comiterea de asasinate 
care ar fi vizat dușmanii Statelor Unite, 
ceea ce el dezminte.

Prince a anunțat că intenționa să 
Istreze distanța față de grupul pe care

"Mi-am pus întreprinderea mea și 
pe mine însumi la dispoziția CIA pentru 
misiuni foarte riscante. Dar când am 
devenit oportun din punct de vedere 
politic, cineva s-a dispensat de mine", 
a spus el.

"Nu înțeleg cum un program atât 
de sensibil a putut fi obiectul scurger
ilor (de informații). Și culmea culmilor, 
să mă denunțe?", s-a indignat fonda
torul Blackwater, grup cu sediul în 
North Carolina.

Departamentul american de Stat a 
rupt legăturile cu Blackwater, în urma 
unor schimburi de focuri în care au fost 
implicați mai mulți agenți ai săi și care 
s-au soldat cu 17 morți la 16 septembrie 
2007 la Bagdad.

Grupul și-a schimbat numele în 
Xe, după ce a fost interzis în ianuarie 
2009 de Guvernul irakian, în urma 
acestui incident.

Prince, în vârstă de 40 de ani, a de
clarat că intenționează pe viitor să se 
consacre învățământului. "Voi preda la 
liceu. Istoria și economia. Aș. putea 
chiar să devin profesor de luptă. Indi
ana Jones era și el profesor", a declarat 
el.

Joan Najbar, care locuiește în Duluth (statul Minnesota), i-a trimis 
fiului ei o scrisoare în septembrie 2006, când acesta era în misiune în 
Irak pentru o perioadă de 22 de luni. După două săptămâni, a primit • 
scrisoarea înapoi, ștampilată cu cerneală roșie "decedat".

Najbar, care nu mai primise vești de la fiul său, a fost înștiințată 
de Crucea Roșie că fiul ei se află în viață.

Ea a cerut explicații poștei americane, care a răspuns "că nu au 
fost înregistrate dovezi de neglijență, nici de omisiune din partea sa", 
potrivit documentelor prezentate în noiembrie în fața unui tribunal din 
Duluth.

"Najbar nu a primit niciodată scuze din partea poștei și nici o 
explicație privind motivele pentru care acea scrisoare a fost ștampilată 
cu «decedat» în situația în care destinatarul este în viață", potrivit plân
gerii depuse.

în lipsa unui răspuns corespunzător, mama mi 1 i tarul ui a depus o 
plângere la trei ani de la producerea incidentului, cerând pagube 
deoarece a suferit "un șoc emoțional" și "pierderi financiare" din cauza 
îngrijirilor pe care susține că le-a primit pentru a se însănătoși.

clasa.de
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Tatiana ...
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capi
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(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)
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Introduceai in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AMALGAMATĂ, AMĂGI, ANAGRAMARE, 

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

NATAL, OMĂT, RANĂ, RASĂ, RC, SOȚII, TAC, 
TASATÂ, TENOR, TOR, TRAC.

Petru Ardelean - ARAC
Presat

Reverie

franța

Viorel Naghi - Vladimiresci

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

3 1 5 2
7 3 1 5 9

3 7 6 5 9
5 1 2 7 3 6

6 9 2 3 1 5
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Mică piibliditate

GarsonieraKpartamcnte

'ând garsonieră, pe Mărăști, lângă Poliția nouă. Preț: 28.000 curo ne- 
ociabil, sau dau Ia schimb cu apartament cu 2 camere. Fără interme- 
iari. Tel: 0748.205.586, 0762.836.403.

'ând apartament cu trei camere, la parter, recondiționat, în stare im- 
ccabilă, cu pivniță plus garaj foarte, foarte mare (la casă), ocupabil 
nediat (cu actele pornite pentru vânzare). Zonă foarte liniștită, situat 
1 zona B a Devei, S- 80 mp, plus garaj și curte comună. Rog seriozi- 
ite. Preț 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0743.011.772.

'ând apartament din cărămidă, 3 camere, parter (la casă), contorizat 
pavat în totalitate, semidecomandat, îmbunătățit (faianță, gresie, par- 

liet laminat, anifonat, tavan fals modern,cu spoturi, zugrăvit de cali- 
ite, ușă metalică), cu intrare din curte comună, zonă deosebit de 
niștită, ocupabil imediat.. Sunt persoană fizică. Preț 40.000 de curo, 
egociabil. Ofer și rog seriozitate. Tel. 0743.011.772.

ând apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în to- 
ilitatc, localitatea Simcria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Ncptun, 
I. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, Tcodolite, microscoapc, lunete, ni
vele și busole. Tel. 0744.575.494

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

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, de circa 65 de ani, 60 de kg, 1,60 
m înălțime. Telefon O733.OI8.3O2. Numai sâmbăta și duminica.

Vând goblenul „PRIMĂVARA", pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 
de fabrică 17.50 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

Vând pantofi de fentei, 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.

Evaluator riscuri securitatea și sănătatea muncii, inspector protecția muncii, 
cadru tehnic PS1, execut toate activitățile pe linia legilor 319 și 307/2006 
(evaluări, fișe, documentații, instructaje). Tel. 0720.880.751; 0254.260.909.

Vând bicicletă pentru femei, tip Pegas, în stare bună. Preț: 150 RON, și role 
pentru adolescenți nr. 39. Preț: negociabil. Tel: 0753.200.853.

Vând un set de 3 bucăți sfeșnice de sticlă, dimensiuni 21 cm, 25 cm, nefo
losit. Preț: 50 lei negociabil. Tel: 0254.228.748.

S.C.Consulting Anka S.R.L. vă oferă servicii de : consultanță financiară și 
comercială; înființări societăți comerciale I I, I.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

Societate comercială angajează 
ospătar

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

'fer cameră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, 
? elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

Vând țuică prună din zona Hațeg, 32 de grade, 7 ani vechime, 10 lei/litru. 
Tel. 0723.757.434; 0254.260.909.

Vând aparat dc masaj cu 5 funcții (200 lei), îngrijit, cu 3 curele de masaj 
plăcut, vertical. Vând aparat de alergat (500 Ici). Vând dozator de apă (200 
lei). Tel: 0743.011.772.

s.c.

ând Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
rbag, radio/cd, scrvodirecțic, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
iro, negociabil. Telefon: 0723.893.599 între orele 11:00 și 20:00. 
ferși rog seriozitate.

ând minibus Volkswagen, 8*1 diesel.an de fabricație 1990, stare 
jnă, sunt persoană fizică. Preț 2000 euro. Tel. 0728.308.583.

LAVAGIO AUTO S.R.L.
Deva, Calea Zjrândului 150 (DN") 
(leyireaspre Sîmerta, lângă Volvo)

, SPĂLĂTORIE AUTO

ând-schimb Skoda Octavia Ambiente break, albă 1,9 TDI, an fa- 
icație 2003, 118.000 km, full options, taxe la zi, unic proprietar, 
eț 8.000 euro, negociabil. Tel. 0720.880.751; 0254.260.909

Vă oferim:
• PERSONAL

Facem corn racle 
pentru firme cu 
REDUCERE 

DE 20%

Clienlii fideli primesc, 
pe bază de bon,

I I.A7SPĂIĂRI
! UNA GRATIS

ând două pompe de injecție pentru „Tractor U650”, zece pentru 
\RO”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

ând Renault Megane, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, 
11 options, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
’54.262.717.

eparator și vânzător kebab și shaonna. Posibilitate de navetă Deva, 
tnedoara, Orăștie. Tel: 0740.247.383.

lut să lucrez ca muncitor necalificat, în toate domeniile, la persoane 
eresatc; lucrez în acord. Tel: 0741.053.085.

cietate comercială angajează vânzătoare pentru magazin ali- 
>ntar, în Deva. Condiții: experiență în domeniu minim un an; 
miciliul în Deva. Tel. 0729.617.870.

ANUNȚ PUBLIC9

SC MURGOI PON SRL cu sediul în 
localitatea Pui, sat Ponor, nr. 54 B, jud. Hu
nedoara, anunță depunerea solicitării pen
tru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivele: “Tăierea și rindeluirea lemnu
lui”, situat în localitatea Pui, sat Ponor, nr. 
120, jud. Hunedoara.

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

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

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

ANGAJĂM PERSONAL 
* program de lucru 8 ore 
■ salariu 600 RON net
- carte de munci

Program de futrtlionare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: II9.0D-1.5Jffl

Telefon: 0761 - 973.940
Prestăm servlcl curățenie
- persoane fizice
- persone Juritlce

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanti

9

Informații la telefon:

0771.677.031,
0723.071.792, 0743.058.798.

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SC AGER 

FOREST SRL, cu sediul în jud. Hunedoara, com. Zam, sat Pojoga, 
nr. 88, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare 
a proiectului “Hală de producție și anexe” situat în corn. Zam, sat 
Pojoga, nr. 88, jud. Hunedoara, care este urmare a procedurii sim
plificate de avizare, fără acord de mediu și fără evaluare a impactului 
asupra mediului.

Decizia etapei de încadrare este publicată pe site-ul Agenției 
pentru Protecția Mediului Hunedoara (www.apmhd.ro).

Informațiile privind .potențialul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, din 
Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara, de luni până joi 
(orele 8 - 16:30) și vineri (orele 8 - 14) și punctul de lucru al SC 
AGER FOREST SRL de la punctul de lucru din satul Pojoga, nr. 
88.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. 
Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, în ter
men de 5 zile lucrătoare de la apariția anunțului.

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

0254.234.448.

Societate de construcții
9

angajează
tehnician sau inginer cu experiență 

pentru întocmit devize 
și documentații pentru licitații, 

salariu foarte avantajos

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 

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

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume.......................................... Prenume.........................................
Strada.................................................Nr.......Bl............... Sc............
Ap..... Localitatea................................... Județul..............................
C.I. seria...............nr........................................................................
Eliberat de..................... DECLAR CÂ 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 cutia poștală amplasată la primul stand de 
ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).

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

rarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț'anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.

http://www.consultinganka.ro
http://www.apmhd.ro


“Pentru noi a fost o experiența foarte hună, !a sfârșitul acestei eoni petiții vom trage linie și vom 
analiza ce trebuie să facem pentru a fi la un nivel competitiv mai hun. ”

loan Oviiliu Sabău
Spor

I iueri, 4 decembrie 20(M

Cristiano Ronaldo 
face 3.000 de abdomene

Sabău: Dacă am fi avut linia defensivă
completă, am fi câștigat jocul

aproape în fiecare zi
Atacantul portughez Cristiano Ronaldo face 3.000 de abdo
mene aproape zilnic, a scris, joi, cotidianul As, care subli
niază că acesta este secretul formei fizice extraordinare a 
jucătorului de la Real Madrid. As scrie că atunci când evo
lua la Manchester United, Ronaldo făcea pariuri cu alți co
echipieri privind numărul de abdomene făcute și nimeni nu 
îl întrecea.

Forța fizică a jucătorului a atras și atenția grupării madrilene încă din 
prima zi. "Este o mașină", au spus în repetate rânduri jucătorii de la Real de
spre portughezul care petrece aproape la fel de mult timp în teren cât și la 
sala de forță. "însă Ronaldo nu face abdomene doar la sala de forță. Unii co
echipieri au rămas șocați când au intrat în camera sa din cantonament, înain
tea unui meci, când l-au găsit făcând abdomene în timp ce urmărea o 
emisiune televizată", scrie As.

Potrivit cotidianului spaniol, interesul lui Cristiano de a-și îngriji corpul 
vine din copilărie, la doar 11 ani el mergea noaptea la academia de la Sporting 
Lisabona pentru a lucra cu greutăți la picioare. De asemenea, el făcea antre
namente și pentru trenul superior, lucru de bază la un fotbalist.

Viteza este o altă calitate a lui Ronaldo, însă rezistența este cea care îi 
permite să efectueze sprinturi. Pentru acest lucru el lucrează la bicicletă, dar 
și pe teren. La teste în Portugalia a obținut o viteză medie de 28,4 kms/oră 
fără balon. "Cristiano își completează exercițiile fizice înotând. îl încântă 
acest sport, iar la Manchester încerca să se relaxeze zilnic în piscina ce o 
avea în casa lui", scrie As.
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pentru nunți, botezuri sau alte evenimente 
efectuam livrarea directa la locul solicitat
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Antrenorul loan Ovidiu 
Sabău a declarat, miercuri, 
că formația FC Timișoara a 
făcut tot ce a putut în meciul 
cu Ajax Amsterdam, din 
grupa A a Ligii Europa, în 
condițiile în care a jucat cu 
doi jucători în minus în re
priza a doua a partidei.

"Ne-am propus să câștigăm 
acest meci, am și reușit să înscriem 
repede, dar a venit acel 1 -1 destul 
de ușor. Puteam să mai înscriem în 
repriza a doua, dar a venit și golul 
de 2-1. Apoi, după eliminarea lui 
Bonfim lucrurile s-au complicat și 
șansele unui rezultat bun s-au 
diminuat. îmi felicit jucătorii, pen
tru că au alergat mult, și-au dorit 
victoria. Pentru noi a fost o 
experiență foarte bună, la sfârșitul 
acestei competiții vom trage linie și 
vom analiza ce trebuie să facem 
pentru a fi la un nivel competitiv 
mai bun", a spus Sabău în cadrul 
conferinței de presă de după meci.

Tehnicianul formației FC 
Timișoara a acuzat lipsa unor 
jucători cu experiență în linia 

defensivă. "A fost greu, pentru că a 
trebuit să improvizez în linia 
defensivă, deoarece nu l-am putut 
folosi pe Nibombe, care a avut 
probleme. Am folosit doi fundași 
centrali fără experiență și fără jocuri 
în picioare, Mera și Scutaru, care nu 
au reușit să-i oprească pe âtacanții 
echipei Ajax. Dacă am fi avut 
apărarea completă, am fi câștigat 
jocul", a menționat Sabău, care a 
adăugat.că eliminările celor doi 
jucători de la Timișoara au fost 

corecte. Sabău a adăugat că nu șt 
ce lot va deplasa în Croația, în ve 
erea meciului cu formația Dinan 
Zagreb, din ultima etapă a grimN 
a Ligii Europa, pentru că are , j 

leme cu mai mulți jucători.
La rândul său, portarul Cosi 

Pantilimon a precizat că la fa 
eliminării sale a fost penalti, înst 
apreciat că arbitrul nu ar fi trebi 
să-i arate cartonașul roșu. "Cred 
a fost penalti, dar nu a fost de roș 
Am întâlnit o echipă valoroasă, 

fost un joc bun al nostru 
prima repriză, dar s-a i 
tâmplat ce s-a întâmpl 
Nu contează că au fi 
apărate două penaltiu 
important este că am pi 
dut partida. Cred că echi 
a muncit și s-a dăruit, ( 
atât am putut în a 
seară. Rezultatul cred 
este echitabil", a spus P< 
tilimon. Atacantul Alex; 
dru Bourceanu a preci 
că meciul de miercuri" 
rupt" la golul lui Pantei 
din minutul 46, însă 
menționat că nimeni 
credea serios că 
Timișoara poate învir 
pe Ajax și pe Dinamo . 
greb, în grupa A a Li 
Europa.
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