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Alegeri liniștite 
în județ
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Au fost semnalate cazuri izolate de ceea ce unii au consi
derat a fi „turism electoral”, au mai existat și reclamați i absurde 
la Biroul Electoral Județean, dar în general se poate spune câ 
hunedorenii au avut în parte de un proces electoral în limitele
normalității.

•O w

Mocănița pufăie din nou
Ca în fiecare an în perioada Sărbătorilor de iarnă, locui- ■ 

torii municipiului Brad aud din nou sunete familiare: pufăitul 
și șuieratul prelung al locomotivei cu aburi, cunoscută sub- 
denumirea populară de „Mocăniță”.
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Curs Valutar
Pl II - Curo: 4.2062
l Si) - Dolarul american: 2.7931
Ci HP- Lira sterlină: 4.6457
X'. tl - Gramul de aur: 108.0324
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Geoană s-a bucurat la exit-poll,
Băsescu așteaptă numărătoarea

Din cuprins
Cupa liceelor 
hunedorene 2009

Q Pag- 3

O S-a prelungit termenul 
de predare a carnetelor 
de muncă pag. 4

Vot fără incidente 
la Brad Q pag. 5

^Sesizări electorale ciudate
Un alt „delict” electoral, în opinia altui re

clamant, a fost și „oferirea unei țigări unui 
prieten. Acest fapt a fost reclamat ca fiind... 
mită electorală. Am primit aproximativ 20 de 
apeluri de acest gen. Din cercetările noastre nu 
se poate spune că vreuna dintre aceste recla- 
mații a fost fondată”, a declarat Bogdan Nițu.

pag. 5

► Mircea Geoană e dat câștigător de exit-poll
Candidatul PSD Mircea Geoană a 
câștigat alegerile prezidențiale, potri
vit rezultatelor exit-poll-urilor reali
zate de institutele de sondare a opiniei 
publice.

CCSB: Mircea Geoană 51,2% , 
Traian Băsescu 48,8%

Mircea Geoană este câștigătorul 
alegerilor prezidențiale cu 51,2% din voturi 

la scrutinul de duminică, cu 2,4 procente 
în fața contracandidatului său, Traian Băs
escu, potrivit exit-poll-ului realizat de 
CCSB, pentru Antena 3, pe baza datelor 
centralizate până la ora 19.00.

CURS: Mircea Geoană 50,80 %, 
Traian Băsescu 49,20 %

CSOP: Mircea Geoană 50,8%, 
Traian Băsescu 49,2%

Traian Băsescu a obținut 50% la 
alegerile de duminică, iar Mircea Geoană 
50%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului de 
CSOP și difuzat de BITv.

INSOMAR: Micea Geoană
51,6%,

Mircea Geoană a obținut 50,80 % din 
voturi, în timp ce Traian Băsescu a 
fost votat de 49,20 % din alegători, 
conform datelor centralizate de CURS 
până la ora 19.00.

Traian Băsescu 48,4%
Mircea Geoană a obținut, în cel de-al 

doilea tur al alegerilor prezidențiale, 51,6% 
din voturi, în timp ce Traian Băsescu are 
48,4%, potrivit exit-poll-ului INSOMAR, 
difuzat de Realitatea TV, după centralizarea 
datelor înregistrate până la ora 19.00.



2 Agenda
Luni, 7 decembrie 2009 __

Prognoza meteo în județul Hunedoara
<=£> Horoscopul zilei
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Cartofi 
cu ciuperci 
la cuptor

Ingrediente:
5-6 cartofi, 1 cutie ciuperci, 2 
legături ceapă verde, vegeta, 
piper, ulei de măsline, mărar 
verde.

Mod de preparare:
Se curăță cartofii și se taie 

rondele subțiri. Ciupercile se 
taie feliuțe. Ceapa verde se taie 
oblic. într-un vas Yena, uns cu 
ulei de măsline se pune un rând 
de cartofi unul de ciuperci și 
altul de ceapă verde. Se presară 
vegeta și mărar verde tocat. Se 
repetă încă o dată cu cartofi, 
ciuperci și ceapă, deasupra se 
pun cartofii. Deasupra se mai 
pune puțin ulei de măsline și se 
dă vasul la cuptorul dinainte 
încins până se face o culoare 
frumoasa aurie, deasupra. Se 
poate servi ca atare sau cu to
cană de legume.

Amplasarea 
radarelor

► PROGNOZA METEO
/

ZIUA
MIN MAX

Deva: 5 10

Petroșani: 1 7

Hunedoara: 5 9

Hațeg: 4 8

Brad: 5 9

Orăștie: 4 9

\_________________________________________________________________ 7

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 2 3

Petroșani: 0 1

Hunedoara: 1 3

Hațeg: 1 2

Brad: 1 3

Orăștie: 1 3

► HOROSCOP______________________________________________
Viața sentimentală ar trebui să-ți surâdă, mai ales dacă partene

rul de viață este în zodia Berbec. în orice caz, aspectele sunt pozi
tive. Daca ai un drum de făcut, ai grijă, pentru că ești predispus la 
accidente.

Astăzi vei vedea că soarele răsare cu adevărat și pe strada ta. Ai 
parte de o întâlnire pasională cu o persoană tânără care va ști să 
te facă să râzi. Astrele favorizează declarațiile, proiectele de viitor 
și mariajul.

Ai atât de mult farmec încât îți este extrem de ușor să seduci pe 
cine vrei. Ar fi bine însă să nu exagerezi, dacă vrei să eviți să 
ajungi în final prin a dormi singur. Astăzi evită tranzacțiile și călă
toriile în străinătate, cel puțin pentru moment.

Se poate să întâlnești o persoană de care să te îndrăgostești 
rapid. Este bine să rămâi cu picioarele pe pământ, pentru că nu se 
știe dacă sentimentul este reciproc. Ai nevoie de o disciplină ali
mentară.

Ești un adevărat seducător, care știe cum să atingă coarda c 
mai sensibila a partenerului. Te folosești de cunoștințele tale de 
psihologie pentru a-l face din ce în ce mai îndrăgostit de tine. Vei 
primi câteva avantaje, poate sub formă de cadouri sau călătorii.

Viața personală trebuie să concureze cu programul tău extrem de 
aglomerat. Ar fi cazul să te organizezi mai bine dacă îți dorești să 
ieși undeva. Ai însă perspective favorabile în familie. Un efort de 
adaptare la noile schimbări ar fi binevenit.

în cuplu ai senzația că nu mai aveți ce să vă spuneți. Fii vigilent 
și nu lăsa lucrurile să se degradeze. Este timpul să acorzi atenție și 
bugetului familial. Dacă faci o tranzacție imobiliară, lucrurile vor 
decurge bine.

Ești îndrăzneț în activitățile personale și poți rezolva probleme 
mari. Ești abil când trebuie să gestionezi bugete. Ai o bună intuiții 
și în același timp îți păstrezi un simț al realității.

Comportamentul unor persoane din familie îți vor lăsa un gust 
amar. Dar până la urmă se dovedește că tu ești cel care ai ider 
modul în care stau lucrurile. în anturaj nu-ți subestima adversa, u 
pentru că unii pot fi lipsiți de orice scrupule.

Dacă te decizi să îți concentrezi întreaga energie asupra unui 
singur partener, atunci nu vei regreta. Persoana aleasă va fi deose 
bit de generoasă, strălucitoare și sinceră. Simpla ei prezența îți va 
aduce câteva raze de soare în viață, cu toate că este prea curând s, 
îți faci planuri serioase.

Se poate să fie nevoie să te îngrijești de o problemă infecțioasă 
sau parazitară de mică importanță, dar care durează de ceva 
vreme. Te preocupă situația materială pe care vrei s-o dezvolți. Ar 
fi mai bine să te gândești la noi strategii, decât să faci niște invest 
ții extrem de importante.

Se poate să apară azi niște cheltuieli neprevăzute. In familie va 
trebui să găsești calea de mijloc între prudență și îndrăzneală. Es 
o perioada favorabilă pentru cupluri, care se bucură de tandrețe; 
complicitate împreună cu partenerul de viață.

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 7 Simeria - Simeria
Veche

► DN 7 Spini - Orăștie

► DN 7 Orăștie - Halta
Geoagiu

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Burjuc - Zam

► Petroșani pe DN 66 și B- 
dul 1 Decembrie\----------------------------

Bancurile zilei
Legile lui Murphy

© © ©
Cele mai interesante rezultate știin

țifice se obțin o singură dată.

© © ©
In orice grup de piese cu același 

marcaj, din start uneia îi va lipsi mar
cajul. Această piesă nu va fi descoperită 
până când nu încerci să o pui acolo 
unde marcajul îi indică locul.
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Orice problemă tehnică poate fi re

zolvată dacă i se acordă suficient timp 
și bani.

Nu ți se acordă niciodată suficient 
timp sau suficienți bani.

© © ©
Dacă rezultatele nu se cunosc di

nainte, fondurile îți vor fi refuzate.

© © ©

Un fals ușor de înțeles și funcțional 
este mai bun decât un adevăr complex 
și de neînțeles.

© © ©
Oricine aduce o contribuție însem

nată într-un domeniu și rămâne în acel 
domeniu suficient de mult timp devine 
un impediment în progresul acestuia și 
anume direct proporțional cu impor
tanța contribuției originale.

© © ©
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în orice serie de calcule, erorile ti 
să se plaseze în capătul opus celui 
care ai început să depanezi erorile.

© © ©
Concluzia este momentul în care 

ai plictisit să mai gîndești.

© © ©
Fă trei preziceri corecte consecu 

și vei fi considerat un expert.

© © ©*

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

0354 882100,
0354 882101
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Finaliștii competiției fotbalistice și câștigătorii „Cupei liceelor 2009" au fost declarați sportivii 
„Grupului Școlar Ovid Densușianu", din Călan. Mădălina Șerb a fost una din remarcatele 

& competiției de fotbal, câștigând titlul de „Cea mai bună jucătoare”, iar Maria Băicoanăa fost 
aleasă ca „Miss Cupa Liceelor 2009”.

Mocănița pufăie din nou
Ca în fiecare an în perioada 
Sărbătorilor de iarnă, locui
torii municipiului Brad aud 
din nou sunete familiare: 
pufăitul și șuieratul prelung 
al locomotivei cu aburi, cu

noscută sub denumirea po
pulară de „Mocănița”.

De câțiva ani încoace, în luna 
decembrie, mocănița își reia traseul 
între localitățile Brad și Gura Barza, 
spre bucuria copiilor, dar și a 

adulților curioși să participe la o 
călătorie de agrement inedită. Calea 
ferată îngustă și locomotiva cu 
aburi, ambele clasate în patrimoniul 
cultural național, reprezintă unul 
dintre brandurile turistice ale zonei 
Bradului.

Mocănița îi așteaptă pe cei dor
nici de plimbare la fiecare sfârșit de 
săptămână, sâmbăta și duminica, 
până la Crăciun. în cele două zile de 
weekend, trenulețul efectuează câte 
două curse cu plecare din depoul de 
la Atelierele Centrale Crișcior (Gura 
Barza) și sosire în fața Gării CFR 
din Brad. Pornirea are loc zilnic la 
orele 13 și 15 de la Gura Barza, re
spectiv la 14 și 16 de la Brad. Prețul 
unui bilet este de 5 lei pentru o călă
torie dus și 6 lei pentru o călătorie 
dus - întors.

Alexandru Avram

Cupa liceelor hunedorene 2009
Competiția sportivă „Cupa li
ceelor hunedorene 2009” s-a 
desfășurat la sfârșitul săptă
mânii trecute în municipiul 
Hunedoara, în organizarea 
Clubul Sportiv Athletic, al 
cărui președinte este Nicu Ște
fan. La eveniment au luat 
parte elevi de la licee din Hu

nedoara și Călan, care și-au 
măsurat forțele pe terenul de 
fotbal și la mesele de tenis: Or
ganizatorii au pus la bătaie 
medalii, diplome, echipament 
sportiv și o cupă.

începând de la ora 10 a zilei de 
sâmbătă, liceenii s-au întâlnit la Baza

Sportivă Euro Center („la Balon”) pen
tru a participa la un campionat de fotbal 
și tenis de masa. Timp de patru ore, 
echipele de băieții și câtevaTete mai ex
perimentate într-ale fotbalului de la 
„Liceul Teoretic Iancu de Hunedoara”, 
„Colegiul de Informatică Traian 
Lalescu”, „Colegiul Tehnic Matei

Gojdu”, „Grup Școlar de Telecomuni
cații și Lucrări Publice”, alături de ele
vii „Grupului Școlar Ovid 
Densușianu", din Călan, s-au luptat pe 
teren pentru râvnita cupă, în timp ce la 
mesele de tenis scorul era foarte stâns 
și au fost necesare prelungiri. Cei care 
au stat doar pe marginea terenurilor s-

Patru ore
de distracție, o cupă 
și multe medalii

Finaliștii competiției fotbalistice și 
câștigătorii „Cupei liceelor 2009” au 
fost declarați sportivii „Grupului Școlar 
Ovid Densușianu", din Călan, în timp 
ce elevii „Colegiului Tehnic Matei 
Corvin”, din Hunedoara, au fost nevoiți 
să se mulțumească cu un loc secund. 
Mădălina Șerb a fost una din remar
catele competiției de fotbal, câștigând 
titlul de „Cea mai bună jucătoare”, iar 
Maria Băicoană a fost aleasă ca „Miss 
Cupa Liceelor 2009”. Primele două 
locuri de la competiția de tenis de masă
- fete au fost câștigate de gemenele 
Oana și Irina Bîma, locul trei de Alina 
Uliniuc, iar la categoria băieți primul 
loc a fost ocupat de Bogdan Mândru, 
locul doi - Răzvan Iușan, iar locul trei
- Nicu Scrob.

Georgiana Giurgiu

—ț-Sfântul Zilei
Corvin”, „Colegiul Economic Emanoil au amuzat făcând galerie favoriților.

Sfântul Ambrozie, 
episcopul Mediolanului (Milano)

Cuviosul Părintele nostru Ambrozie era de 
loc din cetatea Romei. Era senator: bărbat destoi
nic la cuvânt, cântar și cumpănă a dreptății. Nu 
dădea hotărârile după fața oamenilor, ci cu nepăr- 
tinire și cu dreptate. De aceea i s-a încredințat stă
pânirea întregii Italii, de către binecredincioșii 
împărați Constantin și Constant, fii marelui împă
rat Constantin. Nu era încă luminat cu dumneze
iescul Botez; era încă printre catehumeni, dar întru 
nimic nu era mai prejos în virtute și în viață curată 

■ decât cei ce se împărtășeart-ctcSfintele^Eaine-. Prm—“ 
hotărârea împăratului Valentinian, Sfântul Ambro
zie a fost ales episcop al Bisericii Milanului, la 
moartea episcopului acelei Biserici. Mai întâi a fost

botezat, apoi a urcat toate treptele bise
ricești până a ajuns la cea mai de sus.

Ca episcop a înhățat pe popor 
drept și bine dreapta credință; a păzit ne

atinsă Biserica de orice erezie; a stat alături de cei 
ce duceau război ereziilor lui Arie, Sabelie și Eu- 
nomie; a scris multe și felurite cărți pentru dreapta 
credință; pe împăratul Teodosie, care venise în 
Milan, după ce săvârșise acea nelegiuită vărsare 
de sânge în Tesalonic, l-a oprit să intre în biserică; 
l-a făcut să-și dea seama de nelegiuirea lui, i-a ară
tat cât de mare deosebire este între un preot și un 
mirean, chiar împărat de-ar fi el, și l-a sfătuit să 
nu mai îndrăznească să se apropie de cele dumne
zeiești cu atâta sfruntare și obrăznicie. După ce a 
săvârșit fapte îmbunătățite și-a sfârșit viața, după 
o bună bătrânețe.
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Persoanele fizice și juridice care dețin sau păstrează, potrivit prevederilor legale, carnete de muncă
sunt obligate să pună aceste documente la dispoziție casei teritoriale de pensii pe a cărei rază
teritorială își au domiciliul sau sediul până cel târziu la sfârșitul lunii septembrie a anului viitor.

Au jefuit 
balastiera

Doi tineri hoți'au furat 27 de 
kilograme de sârmă de cupru din 
balastiera Zam acum patru zile. 
Mihai F., de 18 ani, din comuna 
Burjuc, și Cătălin B., de 24 de 
ani, din Călan, au fost prinși de 
polițiști, în timp ce transportau 
prada, în stația CFR Zam. Cei doi 
au dosar de cercetare penală pen
tru comiterea infracțiunii de furt 
calificat.

Nu a respectat 
culoarea 
semaforului

Pasagerul unui autoturism a 
fost rănit ușor în urmă cu patru 
zile într-o intersecție din mu
nicipiul Hunedoara. Nici șoferul 
celui de al doilea autoturism im
plicat în evenimentul rutier nu a 
scăpat fără răni ușoare. Acciden
tul s-a produs în intersecția se
maforizată a Străzilor A. Vlaicu 
și Strada Revoluției, când șeferul 
unui autoturism, Mihai G„ de 32 
de ani, a intrat în intersecție, fără 
a respecta semnificația indica
torului „Oprire” pe culoarea gal
ben intermitent a semaforului. 
Șoferul a intrat în alt autoturism, 
care circula pe drumul prioritar și 
era condus de Cristian R, de 32 
de ani, din Hunedoara. în urma 
impactului celor două mașini a 
fost rănit Dezideriu K.., de 31 de 
ani, din Hunedoara, și Cristian P. 
Cele două victime au fost trans
portate la Spitalul Municipal din 
Hunedoara, fără a fi nevoie să fie 
internate. Șoferul care nu a re
spectat semnalul semaforului s-a 
ales cu dosar penal pentru 
comiterea infracțiunii de vătă
mare corporală din culpă.

Maria Florescu

S-a prelungit termenul de predare 
a carnetelor de muncă

Recent, printr-o prevedere leg
islativă s-a prelungit termenul limită 
de predare a carnetelor de muncă de 
către persoanele fizice și juridice pen
tru activitatea de preluare a datelor 
referitoare la perioadele de stagiu de 
cotizare realizat în sistemul public de 
pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 
până la data de 30 septembrie 2010, 
față de 30 noiembrie 2009, așa cum

Declararea și plata impozitului pe dividende (I)
Direcția Generală a Finan- 
telor Publice a Județului f 9
Hunedoara prezintă în do
cumentarul de mai jos obli
gațiile care revin 
contribuabililor în ceea ce 
privește declararea și plata 
impozitului pe dividende.

Când beneficiarul 
este o persoană 
juridică română

Orice persoană juridică română 
care plătește dividende către o per
soană juridică română are obligația 
să rețină, să declare și să plătească 
impozitul pe dividende, către buge
tul de stat. Impozitul pe dividende 
se stabilește prin aplicarea unei cote

Și infractorii și-au exercitat 
dreptul de vot

Din cele 202 persoane închise la 
Penitenciarul de maximă siguranță de 
la Bârcea Mare, care au drept de vot, 
ieri la al doilea tur de scrutin pentru 
alegerile la președinție, au votat 185 de 
persoane. Urna specială a fost solici
tată în scris de aceștia. Deținuții au ter
minat procesul de vot în mai puțin de 
trei ore. Potrivit purtătorului de cuvânt 
al Penitenciarului Bârcea Mare, 
Gabriel Vesa, „persoanele care au 
votat, au terminat acțiunea de votare la 
ora 10. Din cele 632 de persoane care 

era prevăzut anterior. Persoanele fiz
ice și juridice care dețin sau păstrează, 
potrivit prevederilor legale, carnete de 
muncă sunt obligate să pună aceste 
documente la dispoziție casei teritori
ale de pensii pe a cărei rază teritorială 
își au domiciliul sau sediul până cel 
târziu la sfârșitul lunii septembrie a 
anului viitor. Carnetele de muncă tre
buie să cuprindă toate înscrierile până 

la data de 1 
aprilie 2001 și 
să fie certifi
cate de către 
autoritățile 
abilitate. Aces
tea vor fi în
soțite de copia 
actului de 
identitate al tit- 

^ularului, din 

de impozit de 10% asupra dividen
dului brut plătit către o persoană ju
ridică română. Impozitul care 
trebuie reținut se declară și se 
plătește la bugetul de stat până la 
data de 25 a lunii următoare celei în 
care se plătește dividendul. Prin ex
cepție, în c^zul în care dividendele 
distribuite nu au fost plătite până la 
sfârșitul anului în care s-au aprobat 
situațiile financiare anuale, impozi
tul pe dividende aferent se plătește 
până la 25 decembrie a anului re
spectiv. Cota de impozit pe divi
dende de 10% se aplică și asupra 
sumelor distribuite fondurilor de
schise de investiții. Declararea im
pozitului se face prin completarea 
rândului 05 „Impozit pe dividende 
distribuite persoanelor juridice” din 
formularul 100.

se află în custodia noastră, 202 în
deplinesc condițiile legale privind 
dreptul de vot”.

Șr cei care se află în arestul In- 
‘spectoratului Județean de Poliție (IPJ) 
Hunedoara și-au exercitat dreptul la 
vot. Urna mobilă a ajuns la Secția 24 
din municipiul Deva. La centrul de 
reținere și arestare preventivă al IPJ 
Hunedoara q,u votat 12 persoane din 
cele 18 care se află în custodia poliției.

Maria Florescu

care să rezulte codul numeric per
sonal. “Preluarea datelor din carnetele 
de muncă se realizează în scopul 
creării unei baze de date la nivel 
național ce va cuprinde istoricul pe
rioadelor de stagiu realizate în sis
temul public de pensii anterior datei 
de 1 aprilie 2001, precum și a veni
turilor salariale realizate, în scopul 
asigurării unor proceduri mâi sigure 
de stabilire a drepturilor de pensii și 
pentru realizarea unei mai bune de
serviri a cetățeanului”, a declarat Do
rina Hărău, șef serviciu Stabiliri 
Pensii și coordonator al activității de 
preluare a datelor de pe carnetele de 
muncă din cadrul Casei Județene de 
Pensii și Asigurări de Sănătate 
(CJPAS).

Cătălin Rișcuța

„Declarație privind 
obligațiile de plată 
la bugetul de stat”

•

în cazul dividendelor plătite de 
o persoană juridică română unei alte 
persoane juridice române, dacă ben
eficiarul dividendelor deține mini
mum 15%, respectiv 10% începând 
cu anul 2009 din titlurile de partic
ipare ale acesteia la data plății divi
dendelor, pe o perioadă de doi ani 

Buletine de vot fotografiate
în Valea Jiului legea electorală a fost încălcată de două ori în 

doUâzeci de minute. O femeie din Vulcan a fost surprinsă de membrii 
comisiei în timp ce își fotografia buletinul de vot. în jurul orei 17,25, 
Florina D., în vârstă de 40 de ani, a fost observată de membrii comisiei 
de votare săvârșind această ilegalitate, reședințele secției de votare a 
sesizat infracțiunea polițiștilor.

Un alt caz este cel al lui Sorin G., de 24 de ani, din Petrila, care 
după ce a votat și-a fotografiat și el buldtinul de vot. Un membru al 
comisiei a observat și de această dată comiterea acestei fapte. Polițiștii 
îi cercetează acum pe cei doi pentru a stabili dacă a fost încălcată legea 
electorală.

Maria Florescu

PASTBEKIA VIU ZÂMBETUL FAMILIEITALE
ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CD Șl GPL 
Tel: 0354 408887; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 408887

împliniți până la data plății, nu se 
datorează impozit pe dividende. în
cepând cu anul 2010, pentru divi
dendele distribuite care nu au fost 
plătite acționarilor sau asociaților 
până la sfârșitul anului în care s-au 
aprobat situațiile financiare anuale, 
impozitul pe dividende aferent se 
plătește până la 25 ianuarie inclusiv 
a anului următor.

Va urma.
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Au fost semnalate cazuri izolate de ceea ce unii au considerat a fi „turism electoral'’, au 
mai existat și reclamații absurde la Biroul Electoral Județean, dar în general se poate 
spune că hunedorenii au avut în parte de un proces electoral în limitele normalitățiî.

Alegeri liniștite în județ
în general, votarea din turul 
doi al alegerilor preziden
țiale s-a desfășurat fără inci
dente deosebite în județul 
Hunedoara. Au fost semna
late cazuri izolate de ceea ce 
unii au considerat a fi „tu
rism electoral”, au mai exis
tat și reclamații absurde la 
Biroul Electoral Județean, 
dar în general se poate 
spune că hunedorenii au 
avut în parte de un proces 
electoral în limitele normali- 
tăfi.

Cum a decurs prezența la vot de la 
deschiderea secțiilor de votare până la 
orele după-amiezii:

La ora 10
Spre deosebire de primul tur al 

a.agerilor prezidențiale, al doilea tur a 
strâns la primele ore ale dimineții mai 
mulți alegători. Potrivit statisticii ofi
ciale transmisă de Biroul Electoral 
Central, pentru a-și alege președintele 
s-au prezentat la urne 6,52 la sută din 
hunedorenii cu drept de vot. în mediul 
urban, prezența a fost de 6,19 la sută, în 
timp ce în mediul rural au votat 7,63 la 
sută din cei înscriși pe listele de alegă
tori. La secțile speciale au votat 1.179 
de cetățeni.

La ora 13
Situația de la ora 13 arată că 

prezența la vot a hunedorenilor a fost 
de 22,85 la sută. în mediul urban au 
votat 22,52 la sută dintre alegători, iar 
în mediul rural 23,99 la sută dintre 
cetățeni s-au prezentat la vot. în secțile 
speciale au votat 3.589 de alegători. Cel 
mai mic număr de voturi la aceastea a 
fost înregistrat în comuna Lelese, unde 
doar șapte persoane au votat la secția 
specială.

La ora 16
Hunedorenii au mers la vot în pro

porție de 38,99 la sută până la ora 16. 
în mediul urban, prezența la urne a fost 
de 37,1 la sută. Alegătorii din mediul 
rural au venit la urne în proporție de 
45,53 la sută. Secțile speciale din județ 
au înregistrat 6.349 de alegători.

Irina Năstase

Ce au declarat în cursul zilei de ieri politicienii hunedoreni despre desfășu
rarea procesului de votare în județ:

„în județ se mișcă bine 
electoratul. In mediul rural se 
păstrează același trend, cu 
zece procente în plus față de 
mediul urban. încă este multă 
lume care merge la vot. Lumea 
este dornică să participe și să 
contribuie la alegerea viitoru
lui președinte. Sunt convins că 
dacă tinerii se mobilizează se 
va obține un rezultat bun ”, a 
declarat Dorin Păran, senator 
PD-L.

„ Românii au ieșit la vot pentru a-și ex
prima încrederea că Mircea Geoană va ieși 
președinte. Am încrederea că incompetența va 
fi învinsă de competență, iar dictatura va fi în
locuită de democrație ”, a fost opinia lui Cosmin 
Nicula, senator PSD.

„ Din punctul meu de vedere, Mircea Geoană este deja președinte. Este o 
diferență de 3,55 de procente, am depășit chiar și marja de eroare. Sper ca odată
cu victoria lui Mircea Geoană 
să intrăm în normalitate. Cred 
că asta este ce și-au dorit toți 
românii. Nu spun că va fi totul 
numai lapte și miere, dar cu 
Băsescu cinci ani de zile a fost 
suficient. Românii sunt un 
popor pacifist, idr de atâtea 
scandaluri ne-am săturat", a 
spus Florin Oancea, viceprimar 
PNL al Devei.

Vot fără incidente la Brad
Cel de-al doilea tur de scrutin al 

gerilor prezidențiale s-a desfășurat ia 
Brad fără incidente. Cum era de aștep
tat, la primele ore ale dimineții brădenii 
nu s-au grăbit spre cele 15 secții de 
votare organizate la nivelul municipiu
lui și a localităților componente. în 
jurul orei 9, puțini dintre cetățeni aflați 
pe străzile municipiului de pe Crișul 
41b se îndreptau spre secțiile de votare. 
Ca și în urmă cu două săptămâni, 
rumărul alegătorilor dornici să voteze 
i sporit substanțial după încheierea ser
viciului divin în biserici'. La întoarcerea 
ie la slujba închinată Sfântului Nicolae 
n special vârstnicii au pătruns în secți
le de votare pentru a-și exprima opți
unea electorală.

Suspecți de turism electoral
Un microbuz care transporta 
10 de pacienți de la Spitalul de 
Urgență din Petroșani la secția 
ie votare specială a intrat în 
itenția poliției în urma unei 
sesizări telefonice prin servi
ciul unic 112.

Alte 20 de persoane internate în 
pitalul din Petroșani, dar arondați la 
ilte secții de votare decât cea a spitalu- 
ui nu au primit urna mobilă în ciuda 
olicitării ei. Echipa operativă constitu- 
tă din polițiști, reprezentanți ai ARR și 
nspectori ai Gărzii Financiare au iden- 
ificat autoturismul și persoanele trans- 
>ortate. Ei au mai stabilit că cei 40 de

Interes 
pentru alegerea 
președintelui

Numărul cetățenilor care au votat 
a crescut simțitor după-amiază. 
Prezența la vot arată că interesul cetățe
nilor pentru alegerea președintelui țării 
s-a menținut ridicat și la al doilea tur de 
scrutin. Până la orele 17,30 la Secția 
56/S, singura secție specială de votare 
amenajată pe teritoriul municipiului 
Brad, își exercitaseră dreptul Ia vot 200 
de persoane. Procesul electoral s-a des
fășurat în condiții bune, fără a fi rapor

pacienți ai spitalului și-au exprimat dor
ința de a vota, motiv pentru- care, con
ducerea spitalului a solicitat un 
microbuz de la un transportator privat 
pentru a duce pacienții respectivi la 
secția specială de vot.

Bolnavii nu au fost 
influențați

„Cei 40 de pacienți au dorit să 
voteze, motiv pentru care a fost în
tocmit un tabel. Există și persoane 
nemulțumite că nu au putut vota. 
Aproximativ 20 de persoane din 
Petroșani, pacienți ai spitalului care au 
solicitat urna mobilă pe motiv că sunt 

tate incidente la nici una dintre secțiile 
de votare din municipiu. Dacă în urmă 
cu două săptămâni au existat secții de 
votare în fața cărora s-au făcut cozi de 
așteptare, acest fenomen nu s-a mai în
tâmplat ieri. O explicație posibilă este 
reducerea numărului buletinelor de vot 
și a opțiunilor cuprinse de acestea, ceea 
ce a eondus la o operativitate mai ridi
cată atât din partea alegătorilor, cât și 
din partea comisiilor aflate la secțiile de 
votare. Nici la secția de votare de la 
Grupul Școlar „Crișan” Crișcior nu s-a 
mai format coadă ca în urmă cu două 
săptămâni și nu au fost semnalate 
nereguli.

Cătălin Rișcuța

prea departe de secția unde sunt aron
dați. Legea prevede altceva în acest 
sens. Bolnavii care au fost transportați 
la secția specială și-au plătit biletele 
singuri”, a declarat medicul Petronela 
Șodolescu, consilier județean. „Dosarul 
este în lucru, cercetările fiind aprofun
date. Se va stabili dacă activitățile re
spective încalcă legislația electorală sau 
pe cea privind transportul public de per
soane. Din primele cercetări reiese că 
transportatorul are licență de transport, 
bolnavii nu erau netransportabili, iar 
votanții spun că nu li s-a sugerat cu cine 
să voteze”, a declarat Bogdan Nițu, 
purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara.

4T
Maria Florescu

Sesizări electorale ciudate
în cursul zilei de ieri, Serviciul Unic de Urgență 112 a fost luat 

cu asalt de numeroși reclamanți care sesizau și acuzau de la persoane 
care au folosit în secțiile de votare pixuri de culoare portocalie, per
soane care în momentul votului purtau haine de culoare roșie.

Un alt „delict” electoral, în opinia altui reclamant, a fost și 
„oferirea unei țigări unui prieten. Acest fapt a fost reclamat ca fiind... 
mită electorală. Am primit aproximativ 20 de apeluri de acest gen. Din 
cercetările noastre nu se poate spune că vreuna dintre aceste reclamații 
a fost fondată”, a declarat Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al IPJ 
Hunedoara. Cât despre pixurile de culoare portocalie folosite într-o 
secție de votare, „aceasta este deja paranoia. Să nu mai spun că s-a 
constatat la final că vârful pixului a fost albastru. Contestația depusă 
la noi a fost respinsă”, a precizat Eugen loja, purtătorul de cuvânt al 
Biroului Electoral Județean.

Maria Florescu
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PAC HEI SI RVIC II CU C AZARE3 NOPȚI 
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă eu
MASĂ I IS TI VĂ l)E REVELION
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(acces gratuit la piscina și sauna interioară)

PRE I 600 ron / pers
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și C INA I LS I l\ Ă ÎN 01.01.2010

PREȚ 200 ron / pers

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

0254-234448, 0730-530953, W23-011368
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în cantități foarte mari

preț: 11,M M/ac _____
Hmp, contMât, tpiîat I sortai 0> mm preț: 26,00 i«i/t



I

Monden 7
_ Luni, 7 decembrie 2009

„Sunt oameni care șfiu. Care privesc chipul celuilalt o secundă și știu că acolo e marea 
oprire. Și mai sunt oameni care nu iubesc niciodată. Să ai parte de o iubire e un privilegiu. 
Să dai de două mi se pare loterie curată. Dar unii câștigă. ” Melania Medeleanu

Maria Sharapova vrea să devină designer
Jucătoarea de tenis Maria 
Sharapova a declarat că este 
atrasă de lumea modei, însă 
nu dorește să devină mâner 
cbin, ci vizează o carieră în 
design vestimentar.

"Eu nu vreau să fiu manechin. 
Dar îmi place moda, îmi place de- 
signul, mă atrage faptul că este un 

domeniu atât de creativ. Iar tenisul 
mi-a deschis multe uși și am profitat 
de acest fapt. Moda este unul dintre 
exemple. E un domeniu în care 
doresc să-mi extind activitatea", a 
declarat Sharapova într-o conferință 
de presă organizată la Santiago de 
Chile, unde rusoaica este prezentă 
pentru un meci demonstrativ și pen
tru alte activități.

Fost număr unu mondial în

clasamentul WTA (actualmente 
ocupanta poziției a 14-a), Shara
pova a participat, marți noaptea, ca 
invitată de onoare, la o prezentare 
de modă în Santiago, iar miercuri 
avea programat un meci caritabil cu 
jucătoarea argentiniană Gisela 
Dulko (numărul 37 mondial) și o 
vizită la un centru de ajutor pentru 
copiii defavorizați din țară.

Juanes militează pentru legalizarea
consumului de droguri

Cântărețul Juanes s-a declarat, în favoarea 
depenalizării consumului de droguri, aceasta fiind, în 
opinia sa, singura soluție pentru încheierea con
flictelor din țara sa natală, Columbia.

"Am trei copii și trebuie să mă gândesc la viitor. 
Este exact ce s-a întâmplat cu whiskey-ul și cu 
*' 'rile. I s-a spus celui care fumează «te sinucizi!», 
iiu, decizia de a renunța la fumat este una personală", 
a declarat cântărețul cu ocazia unei conferințe 
susținute în orașul Cartagena, din Columbia.

Juanes, care a creat fundația "Mi sangre" pentru 
ajutorarea victimelor minelor antipersonal, a făcut 
această declarație cu ocazia celei de-a doua 
Conferințe de revizuire a Tratatului de la Ottawa îm
potrivă minelor antipersonal. "Există un raport direct 
între droguri, mine, conflicte. Columbia și Afgan
istanul dovedesc acest lucru, fiind cei mai mari 
producători de opium și de coca", materiile prime din 
care se fabrică heroina și cocaina.

Această depenalizare, însă, a ținut să precizeze 
cântărețul columbian, nu poate fi făcută într-o 
manieră iresponsabilă.

Ea trebuie pusă la punct în cadrul unei "politici de 
sănătate publică" care va ține cont de faptul că războiul, sân
gele și moartea vor continua să facă parte din realitatea 

diană, a declarat Juanes, care a făcut un apel la comuni- 
c~a internațională, cerându-i "să își reevalueze politica în 
uaterie de droguri".

Juanes a fost, la jumătatea lunii septembrie, invitatul 
principal al unui concert pentru pace controversat, susținut 
a Havana, care a avut scopul de a crea un "pod" între Statele 
Jnite ale Americii și Cuba.

Juanes a mai susținut un astfel de concert în martie 
2008, la granița Venezuelei cu Columbia, într-un moment 
tensionat, după ce un comando columbian a ucis un coman
dant al rebelilor în timpul unui raid în Ecuador.

Juanes, care a concertat și în România, în septembrie 
2008, și-a început cariera artistică la vârsta de 15 ani, când a 
înființat formația rock Ekhimosis, trupă ce a rămas unită timp 
de 12 ani, lansând cinci albume. Cântăreț, chitarist, 
producător, compozitor și autor al versurilor tuturor cânte
celor sale, el și-a creat platforma artistică bazându-se pe ceea 
ce este mai important: muzica.

Melania Medeleanu 
crede în zâmbete sincere
Este o profesionistă în adevăratul sens al cuvântului, o fe
meie frumoasă, sensibilă și care a reușit să vadă esența de 
dincolo de aparențe. Melania Medeleanu reușește să păstreze 
discreția asupra vieții personale, deși la un moment dat, prin 

divorțul de Dan Teo- 
dorescu, presa a vrut 
să afle toate detaliile 
picante. Fără reușită 
însă.

Acum, mult mai 
profundă și mai matură, 
știrista a învățat să 
privească lumea altfel. Și 
să creadă în importanța 
unui zâmbet sincer.

Cât despre marea iu
bire, pe care fiecare dintre 
noi ar trebui să o trăiască, 
vedeta este de părere că nu 
există o regulă după care 
să ne ghidăm. Ține mai 
mult de noi înșine. „Sunt 
oameni care știu. Care 
privesc chipul celuilalt o

secundă și știu că acolo e marea oprire. Și mai sunt oameni care nu iubesc 
niciodată. Să ai parte de o iubire e un privilegiu. Să dai de două mi se pare 
loterie curată. Dar unii câștigă”, a declarat Mglănia.

Cum știm însă să facem diferența că trăim o mare iubire și nu doar una 
pasageră? „Farmecul acestei «științe» e tocmai acela că n-are nevoie de 
explicații. Știi și gata. Așa cum recunoști curcubeul despre care știai doar din 
povești”, a completat prezentatoarea.

Iar cum oamenii frumoși au parte de fericire mai devreme sau mai târziu, 
nu ar fi exclus ca Melania Medeleanu să se numere printre norocoșii de la lo
terie. Dar oare joacă?Matteo s-a mutat la mama lui

Criza nu a iertat pe nimeni, 
nici măcar pe vedete. Vizibil 
lovit de efectele recesiunii 
este și Matteo, fostul iubit al 
Deliei Matache.

Dacă până acum cântărețul 
stătea într-un apartament luxos, 
din zona Dorobanți, iată că ul
timele luni s-au dovedit a fi cru
ciale pentru vedetă. Așa că și-a 
făcut bagajele și s-a mutat cu mic 
cu mare în apartamentul mamei 
lui, din zona Piața lancului.

Până aici nimic ieșit din 
comun. Numai că Matteo nu a 

' venit singur, ci și-a luat și iubita.
Cât va sta Matteo la mama lui 

nu se știe deocamdată. Nici dacă 
partenerei de viață a cântărețului 
îi convine noua variantă de a locui 
sub același acoperiș cu posibila 
soacră. Cert este că acolo unde 
există dragoste nu mai contează 
locul unde se consumă ea.

Pink și-a recucerit soțul
Ce ești în stare să faci ca să îl recuce
rești pe fostul tău partener? La această 
întrebare, Pink s-a gândit îndelung și 
se pare că nu fără rezultat Cântăreața 
și soțul ei, Carey Hart, s-au împăcat în 
luna ianuarie, după aproape un an de 
despărțire. Insă pentru asta, vedeta a 
trebuit să se folosească de un truc.

„I-am dat un album cu fotografii cu 
noi doi. Eram ca și cum aș fi gândit: «Nu 
vreau să mai am ăsta. Cred că ar trebui să 
îl iei tu». A fost un mic șiretlic, dar a 
funcționat”, a mărturisit starul.

Pink, în vârstă de 30 dc ani, a 
dezvăluit totodată că este mult mai 

fericită acum decât în urmă cu 
10 ani, pentru că înainte viața ei 
nu avea o direcție. „Nu am făcut 
nimic. Nu am știut ce trebuie să 
fac ca să mă înalț pentru mine 
însămi, să îmi fac propriul drum 
sau să așez toate în ordine, 
deoarece cred în ele”, a comple
tat starul.

Pink l-a întâlnit prima dată 
pe Carey în 2001, la X Games. 
S-au despărțit o scurtă perioadă 
în 2003, dar ’S-au împăcat, iar 
mai apoi și-au unit destinele în 
Costa Rica, în ianuarie 2006. Au 
avut parte și de cea de-a doua 
separare, însă acum formează 
din nou un cuplu. Să fie 
împăcările atât de dulci, încât au 
mereu nevoie de câte o ceartă?
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Președintele juriului EurAsia, cunoscutul producător rus Alexander Rodniansky, a declarat 
& la gala de premiere a festivalului, care a avut loc vineri seară, că "Nuntă în Basarabia” 

este "un film care transmite un puternic mesaj de toleranță și speranță "...

Ambasadorul Mihai Stuparu e primul român care a votat
Primul cetățean român care a votat la turul al doilea al ale
gerilor prezidențiale este ambasadorul în Australia, Mihai 
Stuparu, sosit în Noua Zeelandă pentru a sărbători ziua na
țională alături de comunitatea românească.

Potrivit MAE, acesta și-a exercitat opțiunea la secția de vot nr. 289 de 
la Ponsonby Community Centre din Auckland, Noua Zeelandă, la ora 20.30, 
ora României (ora 7.30 - ora locală).

"Ambasadorul Mihai Stuparu a venit de la Canberra pentru a sărbători 
Ziua Națională a României în comunitatea românească din Noua Zeelandă, 
eveniment organizat de Ambasada României în colaborare cu Asociația 
Doina a românilor din Auckland, pe data de 5 Decembrie. El va participa la 
oficierea unui Te Deum organizat la Biserica Ortodoxă Română Sfântul In- 
gatie Teoforul, săvârșit de "părintele protopop Mircea Mihai Corpodean", 
conform informațiilor MAE remise, sâmbătă seara, agenției MEDIAFAX.

Secțiile de vot care s-au deschis la ora 22.00, ora României, sunt:

secțiile nr.10, 11 și 12 de la Canberra, Sydney și Melbourne din Australia.
Votul pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale a început, sâmbătă 

seară, la ora 20.00, ora României, la Auckland, în Noua Zeelandă, ca urmare 
a diferențelor de fus orar. Românii din străinătate au la dispoziție 294 de 
secții de votare organizate de MAE în 92 de țări, unde au fost trimise 600.000 
de buletine de vot.

MAE a anunțat, sâmbătă, că, personalul din Centrală, dar și de la mis
iunile diplomatice și consulare din străinătate va lucra - inclusiv în ture de 
noapte, acolo unde este necesar - pentru a asigura buna desfășurare a votu
lui.

La primul tur al alegerilor, de la 22 noiembrie, românii din străinătate 
s-au prezentat în număr semnificativ la vot, peste 90.000 de persoane ex- 
primându-și opțiunile electorale.

Votul în diaspora se va încheia azi, 7 decembrie, în SUA, la ora 7.00, 
ora României.

Conform legii, scrutinul se va derula în intervalul orar 7.00-21.00 (ora 
locală).

Românii și Sfântul Nicolae
în fiecare an, pe data de 6 decembrie, românii îl 
sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Nicolae, cunoscut și 
ca Făcătorul de minuni.

Potrivit Ministerului Administrației și Internelor, dintre cei 
815.453 de români care poartă numele de Nicolae sau derivate ale 
acestuia, 530.089 sunt bărbați, iar 285.364 femei.

Statisticile existente la nivel național arată că majoritatea 
româncelor care îl au ca patron spiritual pe Sfântul Nicolae, 
197.271, poartă numele Nicoleta, alte 57.477 sunt Niculina sau 
Nicolina, iar alte peste 20.000, Neculița, Niculița, Nicolița, Nicola, 
Nikola, Nicole, Nikole, Niculeana, Nicolăița, Niculăița.

Dintre bărbații care au onomastica pe 6 decembrie, 43.600 
au prenumele de Nicușor. Alți 348.728 poartă numele de Nicolae 
sau Nicolaie. Niculai sau Neculai sunt 66.610 români, iar numărul 
celor cu prenumele Niklas, Nicholas, Nicolaus, Nicholaus și Niko
las este de 1.405. De asemenea, 554 de bărbați sunt numiți 
Nicoara, 139, Nic, Nik, Nick și Nickos, iar 36 de români, Culaie 
și Laie.

Se spune că Sfântul Nicolae s-a născut în Asia Mică, într-o 
familie de oameni foarte bogați. După moartea părinților săi, el a 
dat săracilor toată averea pe care a moștenit-o și s-a făcut preot. 
Moș Nicolae este considerat ocrotitorul celor care călătoresc pe 
mare, pe uscat și prin aer, apărător al soldaților în război, ajutor al 
văduvelor, orfanilor și fetelor de măritat.

Damian Drăghici a susținut 
la Ateneul Român proiectul

Painting with music”
Muzicianul Damian Drăghici a prezentat în premieră proiec
tul "Painting with music România", un concert de muzică 
clasică contemporană susținut în scop caritabil pentru re
construcția Așezămintelor Udricani, sâmbătă seară, la Ate
neul Român din București.

"Nuntă în Basarabia" a câștigat premiul special 
al juriului la Festivalul "Black Nights"

i
"Nuntă în Basarabia", cel de-al - 

doilea lungmetraj semnat de regizorul 
Nap Toader (Napoleon Helmis), o 
coproducție România-Republica 
Moldova-Luxemburg, a câștigat pre
miul special al juriului la Festivalul 
"Black Nights" din Tallinn, Estonia (12 
noiembrie - 6 decembrie).

Cel de-al doilea lungmetraj sem
nat de regizorul Napoleon Helmis (Nap 
Toader), o coproducție România-Re
publica Moldova-Luxemburg, a fost 
prezentat în competiția oficială EurÂsia 
a Festivalului Internațional "Black 
Nights" de la Tallinn.

"Nuntă în Basarabia", povestea 
unor tineri - el bucureștean, ea din 
Chișinău - proaspăt căsătoriți, care 
decid să facă nuntă cu dar în speranța 
că vor scoate banii necesari avansului 
pentru o locuință, a impresionat comite
tul de selecție al Tallinn "Black Nights" 
Film Festival, care a considerat pelicula 
"foarte umană și emoțională" prin 
mesajul pe care îl promovează.

Președintele . juriului EurAsia, 
cunoscutul producător rus Alexander 
Rodniansky, a declarat la gala de pre
miere a festivalului, care a avut loc 
vineri seară, că "Nuntă în Basarabia" 
este "un film care transmite un puternic 
mesaj de toleranță și speranță" și care a 
ajutat să fie înțeleasă realitatea unei

regiuni puțin cunoscute, Basarabia, "un 
univers care celebrează bucuria de a trăi 
și omenia".

Filmul a concurat în secțiunea 
EurAsia alături de pelicule semnate de 
Bahman Ghobadi - "No One Knows 
About Persian Cats", Gaspar Noe - 
"Enter The Void", Kira Muratova - 
"The Melody For a Street Organ" și 
Gyorghi Palfi - "I am not your friend".

Pelicula "Nuntă în Basarabia" este 
coprodusă de Mediana Communication 
- Timișoara, OWH Studio - Chișinău și 
Donat Etienne - Luxemburg, 
producătorul executiv fiind Dan Rațiu.

Filmul îi are în distribuție pe Vlad 
Logigan, Victoria Bobu, Constantin 
Florescu, Igor Chistol, Viorica Geantă- 
Chelbea, Corina Druc, Silvia Berova și 
Igor Caras. Imaginea filmului este 
semnată de Silviu Stavilă, muzica, de

Anatol Ștefăneț, montajul de Corina 
Stavilă, sunetul, de Mihai Bogos, iar 
scenografia și costumele, de Svetlana 
Mihailiescu. Filmările s-au desfășurat 
exsluăiv la Chișinău, în perioada 7-30 
iulie 2008.

Regizorul Napoleon Helmis a fost 
prezent la Tallinn, alături de actorul 
Constantin Florescu și producătorii 
Daniel Burlac (România) și Donat Eti
enne (Luxemburg), în perioada 1 - 5 de
cembrie.

Festivalul "Black Nights" de la 
Tallinn este un eveniment unic ce 
combină competiția de lungmetraj cu o 
serie de programe dedicate filmelor de 
animație, filmelor studențești și 
filmelor pentru copii. Festivalul 
prezintă publicului estonian o selecție 
cuprinzătoare a cinematografului mon
dial, cu un accent deosebit asupra 
producțiilor europene.

în programul celei de-a 13-a ediții 
a festivalului au mai fost incluse filmul 
românesc "Francesca", în regia lui 
Bobby Păunescu, coproducția "Katalin 
Varga" (Marea Britanie/ Ungaria/ 
România), în regia lui Peter Strickland, 
în secțiunea Panorama, și "Caravana 
Cinematografică" (România/ Germa
nia), de Titus Muntean, în secțiunea 
Forum.

Sâmbătă seară, la Ateneul Român, Damian Drăghici, muzician laureat 
cu premiul Grammy, a prezentat alături de invitații săi, soprana Oana Maria 
Șerban și violoncelistul Adrian Naidin, un proiect muzical inedit, cu 
interpretări inspirate de capodopere culturale românești.

Improvizațiile muzicale ale celor trei artiști, ca răspuns la operele lui 
Constantin Brâncuși, Nicolae Grigorescu, Anton Pann sau la texte semnate de 
Mircea Eliade și Emil Cioran au fost însoțite de proiecții vizuale.

Proiectul cu nume de sinestezie de muzică clasică contemporană a avut 
un scop caritabil, acela de a sprijini reconstrucția Așezămintelor Udricani. 
Evenimentul a fost primul din ciclul "Serile Udricani", proiect cultural cari
tabil, care își propune să readucă în prim plan valorile culturale românești.

"Importanța proiectului constă în evidențierea, prin muzica compusă 
spontan (pian - Damian Drăghici, voce - soprana Oana Șerban, violoncel - 
Adrian Naidin), a trăsăturilor, trăirilor, emoțiilor și a paletei de culori a picto
rilor - mari artiști români - care au avut un impact în arta universală", a spus 
Damian Drăghici, explicând conceptul proiectului.

Povestea Așezămintelor Udricani a început în 1735, în vremea domniei 
lui Grigore II Ghica, când Clucerul Udricani construiește biserica Sfântul 
Nicolae - Udricani.

în chiliile bisericii Udricani funcționa o școală românească și o școală 
de caligrafie, menționate mai târziu de scriitorul Ion Ghica în "Scrisori către 
Alecsandri". Printre învățăceii școlii din acele vremuri se numărau boierii 
Văcărești, logofătul Greceanu, Anton Pann, Petre Ispirescu și Paris Mu- 
muleanu.

Din 2005, biserica Sfântul Nicolae - Udricani a început să-și recapete 
strălucirea, fiind consolidată și restaurată sub patronajul Ministerului Culturii 
și Cultelor și al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Aici a fost deschis un șantier arheologic, materialele arheologice fiind 
depozitate la Muzeul Național de Istorie din Capitală.

în 2008 a fost înființată Asociația "Prietenii Așezămintelor Udricani", ce 
are ca scop desfășurarea unor activități și proiecte de interes educațional, cul
tural și comunitar.

Printre membrii acesteia se numără Răzvan Theodorescu, Constantin 
Bălăceanu Stolnici, Liviu Negoiță, Virgil Nițulescu, Constanța Carp, Dan 
Puric, Felicia Filip și artistul Damian Drăghici.
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"Este un prim pas, un adevărat pas către o relație mai hună și mai productivă între NATO 
și Rusia, și poate către un adevărat parteneriat în care nu ne vom mai concentra asupra celuilalt, 
ci asupra a ceea ce putem face împreună." & A nt,ers F°gb Rasmussen

NATO și Rusia reiau cooperarea
4TO și Rusia au anunțat 
lansarea cooperării lor, 
spendată o perioadă de 
np din cauza disputei pe 
na Georgiei, insistând 
upra subiectelor de inters 
mun, cum ar fi terorismul 
u Afganistanul, și mai 
țin asupra celor diver- 
nte.

"Este un prim pas, un adevărat 
> către o relație mai bună și mai 
iductivă între NATO și Rusia, și 
ite către un adevărat parteneriat 
care nu ne vom mai concentra 
pra celuilalt, ci asupra a ceea ce 
em face împreună", a declarat 
retarul general al NATO, Anders 
țh Rasmussen.

Noul elan pe care cele 29 de 
membre vor să îl imprime 

cooperării lor se va sprijini pe trei 
documente adoptate cu ocazia Con
siliului ministerial NATO-Rusia, 
primul organizat oficial de la 
războiul ruso-georgian din august 
2008, a declarat Rasmussen.

Primul dintre aceste documente 
se referă la programul de cooperare 
concretă pentru 2010.

Terorismul este pe primul toc 
în amenințările comune cu care se 
confruntă, Rusia și NATO și 
"Bomba care a ucis 26 de persoane 
nevinovate săptămâna trecută", într- 
un atentat împotriva unui tren din 
Rusia, "este un exemplu", a amintit 
secretarul general, adăugând: "Tre
buie să luptăm împreună".

în ce privește Afganistanul, 
Rasmussen a salutat intenția Rusiei 
de a spori asistența acordată Forței 
internaționale ISAF și cea pe care 
fumizat-o deja permițând tranzitul 
armelor și echipamentelor și mili

tarilor pe teritoriul său.
Rasmussen s-a referit și la un 

acord privind reforma structurilor 
Consiliului NATO-Rusia, pentru a- 
1 "face mai eficient".

Un al treilea și ultim document 
adoptat de NATQ și Rusia se referă 
la "analiza comună a provocărilor și 
amenințărilor" care vor face obiec- 
tul unui raport într-un an.

Dintre subiectele deranjante, 
Lavrov a evocat opoziția Rusia față 
de livrarea de arme Georgiei sau 
problema nerezolvată a revizuirii 
tratatului privind Forțele 
convenționale din Europa.

"Nu există suprapunere 
perfectă a viziunilor pe toate 
subiectele, cum ar fi Georgia sau 
politica de extindere a NATO, 
supranumită «a ușii deschise»", a 
recunoscut, la rândul său, Ras
mussen.

Lenya este puternic afectată de holeră
nya este serios afectată de holeră. 4.700 de 
holnăviri s-au înregistrat luna trecută, numă- 
deceselor ajungând la 119.
Cele mai puternic afectate sunt zonele aride din nordul 

lyei, care anul trecut au fost lovite de o secetă devasta
te, localnicii fiind nevoiți să supraviețuiască cu apă 
dară, infestată cu germeni.
Seceta a lăsat și mii de oameni subnutriți și slăbiți, vul- 

ibili la boli infecțioase. Din cauza distanțelor mari este 
ibil ca numărul bolnavilor și al morților să fie mult mai 
e decât cel raportat de autorități.
Ministerul Sănătății din Kenya a emis săptămâna trecută 

ertă de holeră. Ministerul a mai precizat că are nevoie 
:ntă de 7,5 milioane de dolari pentru medicamente și ki- 

estare.

itmosfera Crăciunului a cuprins 
îarile orașe europene
fiert, turtă dulce, cadouri de pus sub brad și 
ulețe colorate, așa arată târgurile de Cră- 
n deschise în marile orașe europene.
ui dintre cele mai spectaculoase târguri de 
iciun îl găsiți în Koln, Germania. Căsuțele 
emn la care se vând dulciuri și vin fiert sunt 
late în jurul unui brad de Crăciun înalt de 
le metri și luminat cu peste 2.000 de becu-

Atmosfera de Crăciun a cuprins și Târgul deschis 
la Birmingham, în Marea Britanie. Oferta cuprinde de 
la bijuterii, haine până la cântați și dulciuri delicioase.

Unul dintre cele mai cunoscute târguri de Crăciun 
este cel din Lille, Franța. Anul acesta, peste 80 de 
comercianți ispitesc turiștii cu podoabe pentru bradul 
de Crăciun și dulciuri.

Târg de cadouri pentru sărbători găsiți și în centrul 
Bruxelles-ului, în cunoscuta Grande Place. Clădirile lti- 

minate cu mii de beculețe, 
spiridușii și renii lui Moș 
Crăciun atrag an de an, în 
ajunul Nașterii Domnului, 
milioane de turiști în capitala 
belgiană.

Reni adevărați și un Moș 
Crăciun care se plimbă cu 
limuzina au ajuns doar în Fin
landa, la Târgul de Sărbători 
organizat în Tampere.

Lă Praga, unde întreg 
centrul istoric este împodobit 
ca d_ sărbătoare, ,un brad 
imens și sute de comercianți 
cu suveniruri încântă ochiul 
călătorului.

I

[Legăturile Iranului 
cu străinătatea 
au fost întrerupte

Majoritatea legăturilor prin Inter
net cu străinătatea au fost întrerupte 
sau grav ^perturbate sâmbătă la 
Teheran, în timp ce mai multe grupuri 
care se opuneau realegerii 
președintelui Mahmoud Ahmadinejad 
au făcut apel la organizarea unor 
manifestații luni.

întrebați în legătură cu întreru
perea bruscă a legăturilor cu 
străinătatea în cursul după-amiezii, 
mai multe surse din cadrul serviciilor 
tehnice au declarat că nu este vorba 
despre o pană, ci despre o "decizie a 
autorităților", fără a face alte precizări

Niciun oficial din cadrul Ministerului iranian al Telecomunicațiilor nu a 
putut fi contactat imediat prin telefon pentru a comenta aceste afirmații.

Legăturile prin Internet, prin mesaje telefonice și adeseori chiar prin tele
fonul mobil au fost întrerupte sau bruiate periodic de autorități în ultimele 
luni, în timpul manifestațiilor împotriva realegerii contestate a președintelui 
Ahmadinejad în iunie.

Totuși, aceasta este pentru prima dată când unele legături prin Internet 
sunt întrerupte cu două zile înaintea manifestațiilor prevăzute.

Mai multe mișcări ale celor care contestă realegerea președintelui Ah
madinejad au făcut apel la organizarea unor noi manifestații luni, cu ocazia 
"zilei studenților", care comemorează în fiecare an de la Revoluția Islamică 
moartea a trei studenți în cadrul unei manifestații antiamericane în 1953.

Iarna a pus SUA sub nămeți
Ninsorile abundente și tem

peraturile scăzute i-au luat prițj 
surprindere pe_americani. în statul 
Michigan, poleiul le-a dat mari 
dureri de cap șoferilor, care au fost 
nevoiți să își împingă mașinile blo
cate în mijlocul străzilor. Zăpada i- 
a prins nepregătiți și pe texani.

Autoritățile din statul ameri
can Texas au fost luate prin sur! 
prindere de ninsoarea timpurie, dar 
localnicii nu s-au supărat prea tare 
pentru că zăpada este un fenomen 
pe care îl întâlnesc destul de rar. în 
ultimii .15 ani, în Houston a nins 
doar de 4 ori.

Mai multe școli au fost închise 
și zeci de magazine și-au oprit ac
tivitatea. Dar asta nu pare să îi de
ranjeze pe localnici.

Șoferii au fost însă ceva mai 
supărați, pentru că șoselele s-au 
transformat în patinoare.

în Michigan și Minessota 
zăpada a atins 35 de centimetri și a 
venit însoțită de o ceață deasă care 
a perturbat .circulația. Autoritățile 
au început deja să împrăștie pe 
străzi materiale antiderapante însă 
meteorologii spun că vremea se va 
îndrepta până la începutul 

* săptămânii viitoare.
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Introduceți toi grila de mal sus următoarele cuvinte 
AGĂ, CĂTANĂ, CATOZI, CIR, COLIR, 
CORAL, GEDIJLOȚI, INADERENȚE, 

INELEGANȚA, IRĂ, ÎNCOLONAȚI, 
ÎNTĂRÂTATĂ, LEBĂDĂ, MĂCELĂRIRI, 

MILITARISM, MISOGINIST, NAZ, NE, POLC 
POT,'ODATĂ, RA, SABOTA, SAPE, SOȚ, 

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

Petru Ardelean - ARA

CĂTANĂ CATOZI, CIR, COLIR,

Viorel Naghl - VLADIMIRESCU
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Mică publicitate

Case/ Garsoniere/ Apartamente Diverse

Vând urgent două case în aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, 
la drumul principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 euro. Tel. 0744.549 
312; 0254.217.553.

Stfnd garsonieră, pe Mărăști, lângă Poliția nouă. Preț: 28.000 euro ne
gociabil, sau dau la schimb cu apartament cu 2 camere. Fără interme
diari. Tel: 0748.205.586, 0762.836.403.

Vând apartament cu trei camere, la parter, recondiționat, în stare im
pecabilă, cu pivniță plus garaj foarte, foarte mare (la casă), ocupabil 
imediat (cu actele pornite pentru vânzare). Zonă foarte liniștită, situat 
în zona B a Devei, 8- 80 mp, plus garaj și curte comună. Rog seriozi
tate. Preț 45.000 euro, negociabil. Telefon: 0743.011.772.

Vând apartament din cărămidă, 3 camere, parter (la casă), contorizat 
și pavat în totalitate, semidecomandat, îmbunătățit (faianță, gresie, par
chet laminat, anifonat, tavan fals modem,cu spoturi, zugrăvit de cali
tate, ușă metalică), cu intrare din curte comună, zonă deosebit de 
liniștită, ocupabil imediat.. Sunt persoană fizică. Preț 40.000 de euro, 
negociabil. Ofer și rpg seriozitate. Tel. 0743.011.772.

V <md apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în to
talitate, localitatea Simeria. Preț 80.000 lei. Informații laĂleea Neptun, 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

închirieri

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, Teodolite, microscoape, lunete, ni
vele și busole. Tel. 0744.575.494.

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, de circa 65 de ani, 60 de kg, 1,60 
m înălțime. Telefon 0733.018.302. 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 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.

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 1.1,1.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

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

ufer cameră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, 
pentru elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

/

Auto

Vând minibus Volkswagen, 8*1 diesel, an de fabricație 1990, stare 
bună, sunt persoană fizică. Preț 2.000 euro. Tel. 0728.308.583.

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-schimb Skoda Octavia Ambiente break, albă 1,9 TD1, an fa
bricație 2003, 118.000 km, full options, taxe la zi, unic proprietar. 
Preț 8.000 euro, negociabil. Tel. 0720.880.751; 0254.260.909.

Vând două pompe de injecție pentru „Tractor U650”, zece pentru 
„ARO”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

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

V

Locuri de*munea

Preparator și vânzător kebab și shaorma. Posibilitate de navetă Deva, 
Hunedoara, Orăștie. Tel: 0740.247.383.

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

Societate comercială angajează vânzătoare pentru magazin ali
mentar, în Deva. Condiții: experiență în domeniu minim un an; 
domiciliul în Deva. Tel. 0729.617.870.

ANUNȚ PUBLIC9

CONSILIUL LOCAL HAȚEG anunță publi
cul interesat că în cadrul etapei de încadrare privin 
proiectul “CANALIZAREA APELOR MENAJERE 
ȘI EPURAREA ACESTORA PENTRU LOCALITĂ
ȚILE SILVAȘU DE JOS ȘI NĂLAȚI ȘI ALIMEN
TAREA CU APĂ A LOCALITĂȚII NĂLAȚI, JUD. 
HUNEDOARA”, situat în localitățile Nălațvad și Sil- 
vașu de Jos, s-a luat decizia parcurgerii procedurii 
simplificate de avizare și emiterea Notificării tip B.

Informațiile privind eventualul impact asupra 
mediului al proiectului propus pot fi consultate la se
diul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, 
Deva, Str. A. Vlaicu nr. 25, de luni până joi (orele 8- 
16.30) și vineri (orele 8-14) și la sediul Consiliului 
local Hațeg, Piața Unirii, nr. 6.

Observațiile publicului se primesc zilnic la se
diul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, 
Deva, Str. A.Vlaicu nr. 25, jud. Hunedoara, timp de 5 
zile lucrătoare de la apariția anunțului.

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

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

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea 'Zanndnlni 150 (l>N7) 
(le^rea «pre Sîmeria, lingă Vnln>)

SPĂLĂTORIE ALJT□
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• PERSONAL 
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• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm serrtcl curățenie
* persoane fizice
• persone juritke

Facem coniracir 
pentru firme cu
RF.DUCF.RF 

DE 20%

Clienții fideli primesc, 
pe bază de bon,
IA7SPAIARI 
UNA GRATIS

Telefon: ()"61 - 9"3.94()

JVngram funțkNiare 

Zilnic 1730 2030 
llumrniQL 09.00-15.00

Regla Naționali a Pidirilor - Romrilva 
DIRECflA SILVICĂ HUNEDOARA 

str. Mihai Viteaz», nr. 10, 330091 Deva, RQ 
Tel, (004) 0254 205100 Fax (004) 0254 205111 

e-mail: oflice@deva.rosilva.ro web: haf .id.n FSC
DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA organizează în 

data de 16.12.2009, ora 12, licitație de masă lemnoasă 
fasonată. Preselecția va avea loc în data de 11.12.2009, ora 
15.00. Oferta se prezintă în plic închis. Preselecția și licitația se 
vor desfășura la sediul D.S. Hunedoara din Deva, Str. Mihai 
Viteazu, nr. 10. Volumul de masă lemnoasă fasonată care se 
licitează este de 1432,642 mc, din care: răsinoase - 70,000 mc, 
fag - 1351,330 mc, quercinee - 2,094 mc, diverse tari - 9,218 
mc. Lista loturilor și pieselor care se licitează poate fi consultată 
la sediul D.S. Hunedoara și pe internet la adresa: www.rosilva.ro. 
După licitație, precum și în intervalul 17.12.2009 - 18.12.2009 
vor avea loc ședințe de negociere directă a masei lemnoase 
nevalorificate prin licitație, condițiile de admitere la negociere 
fiind identice cu cele de participare la licitație. Relații supli
mentare se pot obține la tel. 0254.205.100, fax: 0254.205.111.

ANUNȚ PUBLIC9

S.C.SEWS - ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Deva, 
Calea Zarandului, nr. 166 (DN7), jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solictării pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivul „Punct de lucru” situat în localitatea Hațeg, 
Str. Râul Mare, nr. 24, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din 
Deva, Str. A. Vlaicu nr. 25, 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.

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 
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.......................................
Strada.

Prenume....................................
Sc..........

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

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune Ia 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 fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife 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
mailto:oflice@deva.rosilva.ro
http://www.rosilva.ro


In acest an, Spania a jucat toate întâlnirile de Cupa Davis pe teren propriu și s-a impus 
& pe suprafața sa preferată, zgura, pe care este neînvinsă din 1999 (18 întâlniri).

Sport
Luni, 7 decembrie 2009

Spania a câștigat, pentru 
a patra oară, Cupa Davis
Echipa Spaniei, deținătoare a trofeului, a câștigat pentru a 
patra oară Cupa Davis, ca urmare a victoriilor înregistrate 
în primele trei meciuri ale finalei cu Cehia, de la Barcelona.

Vineri, în primele 
două meciuri de’ sim
plu, spaniolul Rafael 
Nadal s-a impus în fața 
cehului Tomas
Berdych, scor 7-5, 6-0, 
6-2, iar David Ferrer 1- 
a învins pe Radek 
Stepanek, scor 1-6, 2- 
6, 6-4, 6-4, 8-6.

Perechea Fer
nando Verdasco/Feli- 
ciano Lopez a adus 
Spaniei, sâmbătă, tro
feul competiției, 
câștigând meciul de 
dublu cu Radek 
Stepanek și Tomas 
Berdych, scor 7-6 
(9/7), 7-5, 6-2.

Spania a devenit, 
astfel prima națiune 
care a câștigat de două 
ori consecutiv Cupa 
Davis , după Suedia 
(1997, 1998).

Jucătorii din 
Spania au mai câștigat 
Cupa Davis în 2000, 
2004 și 2008, însă,

performanța lor este departe de cele ale Statelor Unite (32 de trofee) 
și Australiei (28). Spania are, însă, 11 jucători între primii 100 din 
lume, fiind țara cu cei mai mulți reprezentanți în această ierarhie, după 
Franța și la egalitate cu Germania.

In acest an, Spania a jucat toate întâlnirile de Cupa Davis pe teren 
propriu și s-a impus pe suprafața sa preferată, zgura, pe care este 
neînvinsă din 1999 (18 întâlniri). Jucătorii spanioli au învins Serbia 
(4-1), Germania (3-2) și Israelul (4-1), înainte de finala cu Cehia.

în 2010, Spania va juca în primul tur al Cupei Davis tot acasă, în 
compania Elveției, în perioada 5-7 martie.

... k. . . "zi _ -— nr—'— _
pentru nunti, botezuri sau alte evenimente 
efectuam livrarea directa la locul solicitat

Deva, Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.235.482; 0254.235.483; euroscalafajyahoo.coni.

Grupele Cupei Mondiale de fotbal din 2010
Componența grupelor Cupei Mondiale de fotbal 

din 2010, în urma tragerii la sorți ce a avut loc, vineri, 
la Cape Town:

Grupa A: Africa de Sud, Mexic, Uruguay, Franța
Grupa B: Argentina, Nigeria, Coreea de Sud, Gre

cia
Grupa C: Anglia, SUA, Algeria, Slovenia
Grupa D: Germania, Australia, Serbia, Ghana
Grupa E: Olanda, Danemarca, Japonia, Camerun
Grupa F: Italia, Paraguay, Noua Zeelandă, Slova

cia
Grupa G: Brazilia, Coreea de Nord, Coasta de 

Fildeș, Portugalia

Grupa H: Spania, Elveția, Honduras, Chile.

Cele 32 de țări participante au-fost împărțite în 
patru urne de câte opt echipe, capii de serie pentru 
tragerea la sorți de vineri fiind Brazilia, Spania, Italia, 
Germania, Argentina, Anglia, Olanda și Africa de Sud 
(țară organizatoare).

Meciul de deschidere a ediției din 2010 a Cupei 
Mondiale se va desfășura la 11 iunie, pe Soccer City 
(Johannesburg), între selecționatele Africii de Sud și 
Mexicului.

Real Madrid lansează “ofensiva” pentru 
aducerea lui Fabregas
Gruparea Real Madrid va lansa 
"ofensiva"pentru aducerea mijlo
cașului spaniol de la Arsenal, Fa
bregas, dorit și de FC Barcelona, 
informează, sâmbătă, cotidianul 
Marca.

Real este pregătit să plătească aprox
imativ 50 de milioane de euro pentru Fab
regas și intenționează să ducă "o bătălie" 
cu FC Barcelona pentru transferul 
jucătorului ce ar urma să plece din Pre
mier League din 2010.

Fabregas, în vârstă de 22 de ani, vrea 
să plece după 7 ani la Arsenal. El este 
considerat ca perechea perfectă pentru 
spaniolul Xabi Alonso la mijlocul terenu
lui.


