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Doi jandarmi hunedoreni 
vor pleca în Kosovo

Detașamentul de Misiuni Internaționale al Jan
darmeriei Române care va acționa în provincia Kosovo, în 
cadrul misiunii Eulex, sub egida Uniunii Europene va fi con
dus de colonelul Robert Vâță. Q pag. 4

Ieri dimineață Biroul Electoral Județean Hunedoara a afișat 
rezultatele finale ale votului din 6 decembrie. Potrivit datelor
oficiale, din totalul de 410.100 cetățeni cuprinși pe listele elec
torale permanente, 14.184 care au fost trecuți pe listele speciale 
și 816 care au utilizat urna volantă, și-au exprimat în mod valid
votul 236.003 alegători.

Votul hunedorenilor în cifre

Q Pag’ 5
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► Coaliția anti-Băsescu a trecut
de la șampanie pe venin 5

Din cuprins

O
 Hoți deghizați în zugravi 

au furat un kilogram
de aur Q pag.4

80 de cazuri de gripă 
nouă în județ Q Pag. 3

România, la a doua 
victorie Ia CM de handbal
din China

Cuviosul Patapie
în părțile Egiptului este o cetate ce se 

numește Teba, care o înconjura și o adăpa 
fluviul Nil. Acolo s-a născut acest fericit 
Patapie, din părinți creștini, fiind crescut în 
buna credință și în frica Domnului.

►) Pag. 3

r Alegeri fără incidente 
majore în județul 
Hunedoara

O persoană din municipiul Hune
doara și o alta din Călan au fost sancționate 
cu amenzi în valoare de 3.000 de lei pentru 
continuarea campaniei electorale după în
cheierea ei oficială. Polițiștii hunedoreni au 
întocmit în cursul zilei de ieri și opt dosare 
penale pentru fapte prevăzute în legea elec
torală. Vinovăția celor implicați în inciden
tele respective urmează a fi stabilită în 
cursul cercetărilor pe care le va face poliția. 
Procesul de vot pentru alegerea președinte
lui României s-a încheiat fără a se înregis

tra incidente majore. în cursul zilei de ieri, 
Centrul Operațional Apeluri de Urgență 
112 Hunedoara a înregistrat 78 de sesizări 
telefonice prin care oamenii au Feclamat 
posibile încălcări ale legii electorale. Toate 
sesizările au fost verificate de polițiști pen
tru a stabili dacă sunt elemente de natură 
infracțională sau contravențională. Cele 
mai multe nu au fost însă confirmate de 
realitate.

„Turismul electoral” 
nu a fost confirmat 
de polițiști

Peste 160 de microbuze și autobuze 
au fost oprite și controlate de echipele con

stituite din polițiști, inspectori ai Gărzii Fi
nanciare și inspectori A.R.R. cu scopul de 
a verifica licențele de transport. Controa
lele în trafic au fost organizate pentru pre
venirea și combaterea turismului electoral. 
„Informațiile privind autovehiculele au fost 
introduse într-o bază de date națională, 
însă, nu s-a probat existența unor fapte de 
turism electoral”, a precizat Bogdan Nițu, 
purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara. La 
cele opt puncte de control organizate pe 
principalele artere rutiere din județ, poliți
știi Serviciului Rutier au dat 18 sancțiuni 
contravenționale pentru fapte amendate de * 
legea privind circulația rutieră.

Maria Florescu
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► PROGNOZA METEO

ZIUA
Ciuperci cu 
sos de ceapă

Ingrediente:
500 g ciuperci, 200 ml ulei, 
400 g ceapă, 100 g bulion, 
100 ml vin alb, 1 foaie dafin, 
1 legătură verdeață, sare și 
piper după gust.

Mod de preparare:
Ciupercile spălate bine în 

apă rece și tăiate felii se pun 
într-un vas acoperit la foc 
potrivit.

Ceapa se călește, se 
amestecă cu ciupercile și se 
stinge cu bulion. Când sunt 
aproape înăbușite se adaugă 
vin, sare, piper, foaia ’de 
dafin și verdeața, lăsându-se 
la fiert încă 15-20 de minute.

Se servesc reci, cu 
garnitură de orez cu unt sau 
cartofi natur.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 7 Izvorul Rece - Halta 
Geoagiu

► DN 7 Halta Geoagiu - 
Orăștie

► DN 7 Orăștie - Spini

► DN 7 Spini - Simeria Vece
- Simeria

► DN 7 Mintia - Vețel .

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Buijuc

► DN 7 Buijuc - Zam

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

MIN MAX

Deva: 4 7

Petroșani: 2 5

Hunedoara: 4 6

Hațeg: 4 6

Brad: 4 8

Orăștie: 4 7

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 3 4

Petroșani: 1 2

Hunedoara: 3 4

Hațeg: 2 3

Brad: 3 4

Orăștie: 3 4
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► HOROSCOP
Trebuie să iei parte la un consiliu de familie, în care se va decide 

ceva extrem de important, de natură financiară. Este bine să în
cerci să strângi pe toată lumea, deși vei întâmpina unele dificultăți 
cu un frate sau o soră. Punctele de vedere divergente nu trebuie ne
apărat să vă împiedice să comunicați.

Este o zi perfectă pentru divertisment dar și pentru treburi se
rioase. Toată lumea râde,glumește,se simte bine, dar nu uita că to
tuși săptămâna abia începe. Nu uita de responsabilitățile de 
serviciu care trebuie îndeplinite iar șeful e atent la ce se întâmplă 
în firmă.

Te întâlnești cu multe persoane plăcute, sociabile, cu care intri 
imediat în legătură. Ce-i drept, nu se poate vorbi azi de legarea 
unor prietenii pe viață, ci mai mult de cunoștințe de circumatanță, 
care contează doar aici și acum. Poți primi vești de la cineva de 
departe și de care ți-e dor.

Felul în care respingi părerile altora nu te pune într-o lumină 
prea bună, pentru că ceilalți, vor ține cont de reacțiile tale și nu-ți 
vor mai cere niciodată părerea. Fii mai flexibil, chiar dacă nu-ți 
convin opiniile emise, și dacă ai impresia că numai tu ai dreptate, 
explică și altora cu fermitate ce ai de spus.

Ce bine e acasă, alături de cei dragi! Te întorci în sânul familiei 
cu inima deschisă, convins că doar aici iți poți regăsi liniștea, 
odihna și calmul interior, după o zi agitată. Ești primit cu veselie 
de copii, partenerul te răsfață în gesturi de afecțiune și tu, la rân
dul tău, te dedici lor cu toată ființa.

sunt Pe un nNel suficient de bun pentru a-ți permite să
J cumperi lucruri scumpe. Că e vorba de o investiție masivă, poate 

.ț Uf una dintre cele mai importante ale acestui an, sau doar de o plim- 
bare prin magazine, pentru a-ți lua ce ai nevoie, sentimentul pe 
care il ai la finalul zilei este unul de împlinire.

Bancurile zilei
© © ©

Discuție între o vacă și vițelul ei:
• - Gata, de azi să nu te mai prind că 

te mai caută Ghiță!
- De ce, mama?
- De-aia.
- De ce?
- Păi mă-sa e o scroafă, taică-su e un 

porc.
- Dar, mamă, și tu ești o vacă.
- Da, dar tatăl tău a fost veterinar...

© © ©
Doi struți la o discuție.

- Știi de ce ne băgăm noi capul în 
nisip?

- Nu știu de ce o faci tu, dar eu caut 
petrol!

© © ©
- Acuzat, recunoaște că ai greșit.

- Imposibil, domnule judecător, ple
doaria avocatului m-a convis că nu am 
furat.
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încerci să te odihnești cât mai mult, pentru că în ultima vreme 
nu ai mai apucat să dormi prea mult. Dacă totuși ai și de lucru, cel 
mai bine este să-ți organizezi timpul, ca să nu începi săptămâna cu 
sarcini restante.

Ești irascibil cu cei din jur și simți nevoia să stai singur, să-ți 
vezi de treburi nestingherit. Dacă totuși cineva iți caută compania 
sau încearcă să-ți vorbească, fii deschis și ai grijă să nu jigneșt' 
nimeni cu atitudinea ta ofensivă.

Dacă ți-au rămas informații necunoscute la un proiect personal, 
fă tot posibilul să te pui la punct cu detaliile. în cazul în care ți-< 
neglijat relațiile profesionale, fă ceva în privința corespondenței cu 
persoanele de care ai nevoie.

Discuți cu un amic despre o posibilă colaborare. Ai câteva pla
nuri, însă nu vrei să le exprimi încă cu voce tare, pentru că simți 
nevoia să fii stăpân pe informații înainte de a face vreo prezentare. 
S-ar putea să găsești puncte comune de interes cu această per
soană, astfel încât să reușiți să faceți ceva împreună.

Gândește-te mai mult la tine și mai puțin la ceea ce își doresc 
alții. Nu poți mulțumi chiar pe toată lumea, deși ai vrea acest lucru 
cu adevarat. Eforturile trebuie făcute atunci când exista șanse de 
reușită. Spre seară, te bucuri de câteva ore de liniște, ascultând 
muzica ta preferată, în compania persoanei iubite.

Ți-a dorit de multă vreme să-ți cumperi ceva destul de costisitor. 
Acum ai posibilitatea să-ți îndeplinești dorința, chiar dacă pentru 
acest lucru trebuie să faci diverse sacrificii. în plan sentimental, 
este o zi bună pentru a-ți consolida relația cu partenerul de viață. 
La serviciu poți realiza lucruri frumoase, cu ajutorul imaginației

© © ©
Dragă primitorule!

Tocmai ai primit un virus taliban! 
Având în vedere faptul că în Afganistan 
nu suntem încă atît de avansați, acesta 
este un virus manual. Așa că te rog fru
mos să trimiți tu singur virusul tuturor 
celor pe care îi cunoști și să-ți ștergi tu 
singur toate fișierele de pe hard disk!

Mulțumesc frumos.
Abdullah. Hacker Taliban.

© © ©
De ce numai 10% din creierul umăr 

conține cod executabil? S-a descoperi 
că restul sunt comentarii.

© © ©
Un turist stă să se înece în mare 

Pescarii stau și se uită.
- Help! Help! strigă turistul.
Un pescar către celălalt:
- Apasă odată FI, n-auzi?

Deva, str. Mărăști,
Bl. D4, Sc. 1, 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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Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara a solicitat Inspectoratului Școlar Județean închiderea 
cursurilor până în data de 13 decembrie la Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi”, din Deva, unde au fost confirmate 
trei cazuri de îmbolnăvire și la clasa a VIII-u C de la Colegiu! Național „ Traian Lalescu ”, din Hunedoara, 
unde a fost confirmat un singur caz.
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Greva foamei la muzeu
Iosif Ferencz, arheolog la Mu
zeul Civilizației Dacice și Ro
mane - Deva, a intrat ieri în 
greva foamei, de la primele ore 
ale dimineții. Cercetătorul este 
nemulțumit de managementul 
defectuos de la muzeu și de 
faptul că nu se iau măsuri pen
tru conservarea corectă a 
obiectelor de patrimoniu și a 
monumentelor, care zac prin 
podul clădirii sau prin spatele 
muzeului.

Arheologul Iosif Ferencz acuză, 
faptul că directorul Marcel Morar îi 
limitează activitatea de cercetător 
științific prin tot felul de dispoziții ar
bitrare și tendențioase. Ferencz spune 
că este nevoit să apeleze la concediul 
său de odihnă pentru a putea participa 
la sesiunile științifice la are este invitat 
și că în situația sa mai sunt și alți 
cercetători din instituția condusă de 
Marcel Morar. „Noi, angajații nu avem 
nici un fel de dialog cu conducerea 
instituției, iar modul în care sunt depoz
itate sau conservate obiectele din patri

moniul muzeului 
este precară. Inven
tarul nu este făcut, 
deși la sfârșitul an
ului 2006 trebuia să 
fie finalizat. Nu 
sunt interesați de 
problemele reale 
ale muzeului. Prin 
cadrele care și-au 
desfășurat activi
tatea de-a lungul 
timpului, muzeul 
și-a câștigat faimă 
și a avut un nume 
bun, atât în țară, cât 
și în străinătate, dar f 

în ultimul timp ne facem de râs în mod 
repetat”, a declarat losif Ferencz. El 
susține că a fost împiedicat în fnod 
repetat să participe la manifestări 
științifice, iar accesul în clădirea 
muzeului după orele de program este 
autorizată doar anumitor persoane. Fer
encz este susținut și de dr. Gherghina 
Boda, șefa Biroului de relații cu pub
licul, care mai precizează că 
specialiștilor muzeului nu le sunt re
cunoscute activitățile științifice.

Conducerea 
muzeului 
nu cunoaște 
motivul grevei

Directorul Marcel Morar pretinde 
că nu a fost informat despre protest și 
neagă acuzațiile care i se aduc. ”Eu nu 
am fost informat că este în greva 
foamei. L-am căutat mai devreme să 
discut cu el, dar nu a fost de găsit. Am 
să îl rog să îmi pună pe hârtie toate 
nemulțumirile, deși eu nu i-am cerut 
mai mult decât ce este în fișa postului. 
I-am cerut să facă ghidaj în expoziție, 
ceea ce un muzeograf sau cercetător 
științific are cuprinse aceste atribuții în

fișa postului, dar dânsul mi-a comuni
cat în scris că mărturiile istorice și arhe
ologice pe care i le dăm, citez: „sunt 
foarte departe în timp și spațiu față de

pregătirea de care dispun și față de 
preocupările mele în prezent”, ceea ce 
a însemnat un refuz din partea lui losif 
Ferencz de a-și îndeplini sarcinile de la 

locul de muncă”, a afirmat Marcel 
Morar, directorul muzeului. Arheo
logul spune că „sarcinile de la locui 
de muncă” la care face directorul 
referiresunt atribuite cu dispreț față de 
profesie. „Sunt împiedicat să îmi fac 
meseria. Anul acesta nu am primit 
nici o sarcină în ceea ce privește spe
cialitatea mea - arheologia. Toate 
șantierele pe care am participat s-au 
desfășurat din inițiativa mea, iar alte 
sarcini nu am primit”, a declarat losif 
Ferencz.

Georgiana Giurgiu

80 de cazuri de gripă nouă în județ
Noi cazuri de gripă cauzate de virusul AH1N1 au fost confirmate de 
Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara. Analizele de 
laborator de la Institutul Cantacuzino confirmă 80 de cazuri de 
gripă nouă în județ.

Până vineri mai mult de 70 de persoane au fost diagnosticate cu virusul AH1N1 în 
urmă analizelor de laborator emise de Institutul Cantacuzino. Alte 41 de persoane sunt 
suspecte de gripă nouă în urma contactului direct cu unul din cazurile confirmate. 
câmbătă au mai fost confirmate încă cinci cazuri de gripă nouă, iar duminică trei per- 

ane au fost diagnosticate cu același virus. Evoluția bolii este favorabilă și persoanele 
care au fost confirmate ca fiind bolnavi până la data de 7 decembrie prezintă o stare 
generală bună. -

Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara a solicitat Inspectoratului Școlar 
Județean închiderea cursurilor până în data de 13 decembrie la Liceul Pedagogic „Sabin 
Drăgoi”, din Deva, unde au fost confirmate trei cazuri de îmbolnăvire și la clasa a VIII- 
a C de la Colegiul Național „Traian Lalescu”, din Hunedoara, unde a fost confirmat un 
singur caz. **

Orele de clasă vor fi reluate la Colegiul Național „Decebal”, din Deva, Școala 
Generală „Andrei Șaguna”, din Deva, și la Colegiul Național „Iancu de Hunedoara”, din 
Hunedoara.

Accident tragic 
la mina Paroșeni

-^Sfântul Zilei —
Cuviosul Patapie

ln părțile Egiptului este o cetate ce se numește Teba, care o înconjura și o adăpa 
fluviul Nil. Acolo s-a născut acest fericit Patapie, din părinți creștini, fiind crescut în 
buna credință și în frica Domnului. Venind în vârsta desăvârșită, a trecut cu vederea 
deșertăciunea lumii acesteia și, lăsând casă, părinții și prietenii, s-a făcut monah. Du- 
cându-se în pustia Egiptului, viețuia după Dumnezeu, nevoindu-se cu postulau rugă
ciunea și cu multe feluri de osteneli monahicești și pustnicești. Făcându-se vestit și 
începând a veni mulți oameni la dânsul și a-l lăuda pentru viața cea plină de fapte bune 
și fiind supărat că i se tulbura liniștea - căci era lăudat de gura oamenilor - din aceasta 
pricină lăsând părțile Egiptului, a venit la Constantinopol. Aici, făcându-și o colibă 
aproape de Vlaherna, lângă zidul cetății, s-a închis într-însa și se odihnea acolo, ca în 
pustie, neștiut de nimeni, afară numai de singurul Dumnezeu, Care știe pe cei ce sunt 
ai Săi, vorbind cu El prin neîncetată rugăciune.

Dar precum nu poate cetatea a se ascunde, stând pe vârful muntelui, așa și omul 
-cel cu fapte bune, care a venit într-o desăvârșită sfințenie. Pentru că Dumnezeu prea

mărește pe cei ce-L preamăresc pe El și descoperă pe cei ce s-au umplut de darul Său 
și pentru folosul altora. Deci și acest desăvârșit întru sfințenie, care era îmbogățit cu 
darul facerii de minuni, descoperindu-se și preamărindu-se de Dumnezeu, a fost aflat 
că o comoară ascunsă în țarină. Căci un tânăr oarecare dintre creștini, fiind orb din 
naștere și povățuit fiind prin rânduiala lui Dumnezeu a venit la coliba Cuviosului părinte

Năstase

Ieri dimineață, în jurul orei 10, un angajat 
al Companiei Naționale a Huilei a murit în 
timp ce efectua lucrările de revizie săptămânală 
la instalația mecanică de la puțul principal care 
aparține Exploatării Miniere Paroșeni. Victima 
tragicului accident de muncă, Andrei K., în 
vârstă de 41 de ani, a căzut de pe o scară de la 
înălțimea de patru metri. El a suferit leziuni în 
zona capului, care i-au provocat hemoragie 
internă. Muncitorul a fost transportat de 
urgență la Spitalul Municipal din Petroșani.

Inspectorii ITM și procurorii 
anchetează cazul

In ciuda încercărilor medicilor de a-1 re
suscita, bărbatul a murit. „Ceea ce pot spune

deocamdată este că minerul a căzut între casa 
mașinii de extracție și platforma puțului cu 
schip, în timp ce lucra la acoperișul acestuia. 
Inspectorii din Petroșani s-au deplasat la fața 
locului pentru a se verifica circumstanțele pro
ducerii acestui grav accident. Nu ne putem 
pronunța deocamdată în privința vinovaților. 
Trebuie să verificăm toate documentele exis
tente, după care trimitem la București dosarul 
care va da avizul final și care va stabili 
vinovății. Termenul legal de rezolvare a acestui 
caz este de zece zile”, a declarat Dorel Raț, di
rectorul coordonator adjunct al ITM Hune
doara. Cercetările în acest caz sunt efectuate și 
de-procurori.

Maria Florescu

Patapie, și l-a rugat pe fericitul să mijlocească la Dumnezeu pentru dânsul să i se dea 
vederea ochilor, ca văzând făptura să vie în mai desăvârșită cunoștință a Făcătorului 
și să-L preamărească. Iar cuviosului, văzând credința tânărului, i s-a făcut milă de dân
sul dar nu îndrăznea, ca un smerit cugetător, să facă o lucrare ca aceasta, socotindu-se 
nevrednic. Apoi, ca să-i vadă și socotința lui, a zis: "Ce lucru minunat ai cunoscut la 
mine și de ce,ceri un lucru pe care nu poate altul să-l săvârșească fără numai singur 
Ziditorul lumii Cel Atotputernic?". Iar tânărul a strigat cu jale, rugându-se cu lacrimi 
și cu cuvinte smerite, spunând că crede fără îndoială căci poate să-i dea vindecarea 
cea dorită, ca o slugă adevărată a lui Hristos.

Cuviosul a zis către dânsul cu credință: "In numele lui lisus Hristos, care dă 
orbilor v.edere și morților viață, vezi!" Atunci îndată s-au deschis ochii orbului celui din 
naștere și vedea luminat, slăvind și mulțumind lui Dumnezeu. Tânărul acela era cunos
cut multora, care, văzându-l că are vedere, se minunau și-l întrebau cum a văzut; iar el 
nu tăinuia pe făcătorul de minuni și făcătorul său de bine, prin care a luat de la Dum
nezeu vederea. Deei a ieșit veste în popor despre acea minune a cuviosului și de atunci 
mulți au început a veni la-dânsul. învrednicindu-se de rugăciunile lui.

O femeie oarecare avea o vătămare nevindecată la pieptul său și acum, deznă
dăjduită fiind de doctori și înmulțindu-se cumplita ei durere, a venit la Cuviosul Patapie 
și căzând la picioarele lui, cu multă tânguire și rugăminte, cerea tămăduite. Iar sfântul 
însemnând rana cu semnul Crucii, îndată a vindecat-o.

Acestea și multe alte minunifăcând, CuviosuFpărintele nostru Patapie a sosit. 
la fericitul său sfârșit și, în adânci bătrâneți, a trecut către Dumnezeu, Căruia bine i-a 

' plăcut. Apoi ja fost îngropat cu cinste în biserica Mergătorului înainte, întru slava lui 
Hristos Dumnezeul nostru, Celui preamărit întru sfinții Săi, Căruia, împreună cu Pă
rintele și Duhul Sfânt, I se cuvine cinste și închinăciune în veci.
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începând cu anul 2010, termenul de plată a impozitului pe dividendele distribuite care 
nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare 
anuale, va fi 25 ianuarie a anului următor.

A suferit arsuri pe 90 la
sută din suprafața corpului

Un bărbat a fost găsit ieri, în 
jurul orei 13:30, în stare de semi- 
conștiență în hala societății 
REVA din Simeria. Bărbatul avea 
arsuri pe întreaga suprafață a cor
pului.

La locul accidentului au sosit 
paramedicii SMURD care l-au 
stabilizat pe bărbat, după care el 
a fost transportat la unitatea de 
primire a urgențelor din munici
piul Deva. Aici medicii au con
statat da arsurile de pe corpul 
bărbatului erau de gradul doi și 
trei și s-au produs pe aproximativ 
90 la sută din suprafața corpului. 
Condițiile în care s-a produs 
acest accident vor fi stabilite de 
polițiști. Nu este exclusă varianta 
electrocutării.

Brazii de Crăciun au fost 
confiscați

Un bărbat din Lupeni a fost 
prins în urmă cu două zile în timp 
ce transporta cu g autoutilitară 24 
de brazi, fără a avea documentele 
justificative de proveniență. Po
lițiștii din cadrul Poliției Munici
piului Urifani l-au sancționat pe 
Ilie G., de 34 de ani, cu o amendă 
în valoare de l.OOfțde lei, pomii 
de iarnă fiind confiscați.

Un autobuz a intrat în șanț

Patru persoane au fost rănite 
ușor în urma unui accident petre
cut pe DN 7. Accidentul s<i pe
trecut pe raza comunei Turdaș. 
Șoferul unui autobuz, Nicolae S., 
de 29 de ani, care venea din di
recția Sebeș-Deva a pierdut con
trolul volanului și a intrat pe 
contrasens, răstumându-se în 
șanțul din partea stângă a direc
ției sale de mers.

Patru dintre pasagerii.autobu
zului, Eugenia B., de 66 de ani, 
Monica B., de 18 ani, ambele din 
Hunedoara, Margareta L., de 38 
de ani, din municipiul Deva, și 
Daniel E, de 38 de ani, din co
muna Hărău; au fost răniți, fără a 
fi însă necesară internarea lor în 
spital. Polițiștii i-au întocmit șo
ferului dosar penal pentru vătă
mare din culpă.

A rănit o femeie 
și a distrus 
două autovehicule

O femei în vârstă de 78, do
miciliata în comuna Beriu, a de
venit victima unui accident după 
ce șoferul unei autoutilitare care 
venea din direcția Căstău spre 
Cucuiș, a pătruns din cauza ne
atenției pe contrasts și a tampo
nat frontal autoturismul care se 
apropia din sens opus, condus de 
Petru S., de 78 de ani, din co
muna Beriu. Opreana S., de 79 de 
ani, pasagera autoturismului a 
fost'rănită ușor.

în urma coliziunii ambele au
tovehicule au fost avariate. Șofe
rul autoutilitarei are dosar penal 
pentru comiterea infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

Doi jandarmi hunedoreni vor pleca în Kosovo

Detașamentul de Misiuni In
ternaționale al Jandarmeriei 
Române care va acționa în 
provincia Kosovo, în cadrul 
misiunii Eulex, sub egida Uni
unii Europene va fi condus de 
colonelul Robert f ață, care 
până acum a îndeplinit funcția 
de prim adjunct al inspectoru
lui șef al IU Hunedoara. Deta
șamentul este format din 115 
luptători jandarmi care și-au 
încheiat instruirea specifică.

Hoți deghizați în zugravi au furat un kilogram de aur
Doi hoți au furat dintr-o lo
cuință din municipiul Vulcan 
un kilogram de bijuterii din 
aur și bani. Deși i-au prins 
într-un timp relativ scurt de la 
comiterea infracțiunii, poliți
știi nu au reușit să recupereze 
decât zece la sută din bijute
riile furate.

Doi bărbați au intrat ziua în ami
aza mare în casa situată pe Strada V. 
Alecsandri a unui locuitor din mu

Declararea și plata impozitului pe dividende (II)
Direcția Generală a Finanțelor 
Publice a Județului Hune
doara prezintă în documenta
rul de mai jos obligațiile care 
revin contribuabililor în ceea 
ce privește declararea și plata 
impozitului pe dividende.

Când beneficiarul 
este o persoană 
fizică română

Veniturile sub formă de dividende, 
inclusiv sumele primite ca urmare a 
deținerii de titluri de participare la fon
durile închise de investiții, se impun cu 
o cotă de 16% din suma acestora. 
Obligația calculării și reținerii impozi
tului pe veniturile sub formă de divi
dende revine persoanelor juridice,

Scopul deplasării în teatrul de 
operații este de a înlocui contingentul 
aflat acum în Kosovo. într-o primă 
etapă vor pleca 75 de jandarmi, ceilalți 
40 de luptători urmând să ajungă în 
teatrul de operațiuni peste două 
săptămâni.

Jandarmii
sub comanda UE ■

Comandantul detașamentului, 
Robert Vâță participă pentru a doua 
oară la o misiune internațională în 

ff nicipiul Vul
can de unde 
au furat biju
terii și bani în 
valoare totală 
de peste 
21.000 de lei. 
Cei doi 
bărbați au 
reușit să fure 
bunurile din 
respectiva 
locuință fără 

a atrage prea mult atenția, deghizându- 
se în zugravi și intrând pe fereastra

deschisă pe o scară din lemn. 
Ajunși la locul spargerii, 
polițiștii au constatat că hoții 
au intrat pe o fereastră care a 
fost lăsată deschisă de propri
etarii locuinței. La 24 de ore de 
la comiterea furtului polițiștii 
i-au identificat pe autorii furtu
lui ca fiind loan V, în vârstă de 

odată cu plata dividendelor către 
acționari sau asociați. Termenul de vi
rare a impozitului este până la data de 
25 inclusiv a lunii următoare celei în 
care se face plata.

în cazul dividendelor distribuite, 
dar care nu au fost plătite acționarilor 
sau asociaților până la sfârșitul anului 
în care s-au aprobat situațiile financiare 
anuale, impozitul pe dividende se 
plătește până la data de 25 decembrie a 
anului respectiv. Declararea impozitu
lui se face prin completarea rândului 14 
„Impozit pe veniturile din dividende 
distribuite persoanelor fizice” din for
mularul 100. „Declarație privind 
obligațiile de plată la bugetul de stat”

plătitorul de venituri din divi
dende are obligația depunerii formula
rului 205 „Declamație informativă», 
privind impozitul reținut pe veniturile 
cu regim de reținere la sursă, pe bene

provincia Kosovo, după misiunea 
desfășurată în anul 2002. Alături de 
Robert Vâță, un alt jandarm hune- 
dorean va participa plutonierul Cristian 
Crăciun. Cei doi jandarmi hunedoreni 
au fost selecționați pe bază de volun
tariat și au participat la un stagiu de 
pregătire pentru misiuni internaționale, 
la Școala de Aplicații a Jandarmeriei 
Române din București și la dentrul de 
Pregătire și Perfecționare al Jan
darmeriei Române din localitatea Ochi
uri. Misiunea în Kosovo va debuta

26 de ani, și Bodea Dănuț, de 52 de 
ani, ambii din Vulcan. Primul infractor 
a fost reținut de polițiști pentru 24 de 
ore, după care a fost adus în fața Par
chetului de pe lângă Judecătoria 
Petroșani, cu propunere de arestare 
preventivă pentru 29 de zile. El este 
acuzat de comiterea infracțiunii de 
complicitate la furt calificat.

A fost dat în 
urmărire națională

Polițiștii nu au reușit, însă, să îl 
prindă pe cel de al doilea participant la 
furt. Pentru Bodea Dănuț, cel de al 
doilea suspect, a fost emis mandat de 
arestare preventivă pentru o perioadă 
de 30 de zile, acuzat fiind de comiterea 
infracțiunii de furt calificat. Deoarece 
acesta sejjscunde de polițiști pentru a 
nu fi prins a fost dat în urmărire 
națională. Persoanele care pot furniza 

ficiari de venit”, până la 30 iunie anul 
următor realizării venitului la organul 
fiscal competent.

începând cu anul 2010, pentru 
dividendele 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.

Plata impozitului 
pe dividende

începând cu anul 2010, termenul 
de plată a impozitului pe dividendele 
distribuite care nu au fost plătite până 
la sfârșitul anului în care s-au aprohat 
situațiile financiare anuale, va fi 25 ian
uarie a anului următor. Dividendele 
plătite către fonduri de pensii, astfel 
cum sunt ele definite în legislația stat

începând cu data de 10 decembrie. 
Detașamentul de Misiuni Internaționale 
al Jandarmeriei Române dislocat în 
Kosovo va executa misiuni și se va sub
ordona operațional Uniunii Europene. 
Baza operațională va fi la Kosovskc 
Mitrovica, unde se va integra 
operațional în cadrul Unității Integrate 
de Poliție Mitrovica a misiunii 
EULEX, având Franța ca națiune lider.

Maria Florescu

informații utile depistării suspectului, 
sunt rugate să apeleze poliția la 
numărul unic de urgență 112.

Maria Florescu

ului membru al UE, sau în unul dintre 
statele AELS, sunt scutite de impozit. 
Termenul de depunere • a declarației 
privind impozitele reținute în regim de 
stopaj la sursă de către plătitorii respec
tivelor venituri va fi data de 30 iunie a 
anului fiscal actual pentru anul anterior. 
Dacă un contribuabil este rezident al 
unei țări din UE, cota de impozit care 
se aplică venitului impozabil obținut de 
acel contribuabil din România este cota 
mai favorabilă prevăzută în legislația 
internă, legislația UE sau în convențiile 
de evitare a dublei impuneri. în scopul 
aplicării prevederilor mai favorabile ale 
legislației europene, nerezidenții tre
buie să prezinte plătitorului de venit, pe 
lângă certificatul de rezidență fiscală și 
o declarație-pe propria răspundere care 
să ateste îndeplinirea anumitor condiții.

Va urma
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Președintele Traian Băsescu a fost aclamat la Deva
Ieri după-amiază, în urma 
anunțării rezultatelor oficiale 
de către Biroul Electoral Cen
tral (BEC), simpatizanții preșe
dintelui Traian Băsescu și-au 
exprimat bucuria printr-un 
marș organizat pe bulevardele 
municipiului Deva. Cei care s- 
au grăbit să îl sărbătorească 
cu șampanie pe Geoană ca 
președinte înainte de număra
rea voturilor s-au trezit mah
muri, derutați și fără chef de 
vorbă.

Democrat-liberalii au sărbătorit 
viOoria președintelui Traian Băsescu, 
deși Hunedoara a rămas și după aceste 
alegeri un județ roșu-gălbui. 
„Sărbătorim victoria lui Traian 
Băsescu. Am crezut în această victorie. 
A fost o luptă grea, împotriva a patru 
partide care s-au aliat, dar cu ajutorul 
poporului care a dat crezare 

președintelui, a siguranței sale de sine 
și a corectitudinii lui, am învins. Traian 
Băsescu este un om puternic și poporul 
l-a simțit așa de când mass-media a 
dorit să-l discrediteze. Mulțumesc celor 
care au avut încredere și l-au votat. 
Mulțumesc și celor care nu l-au votat, 
că până la urmă acesta este principiul 
democrației”, declară Dorin Păran, sen
ator PD-L Hunedoara.

Emil Râșteiu 
e fair-play

Sediul PSD arăta ieri ca o 
cârciumă care a falimentat peste 
noapte. Singurul social-democrat care 
a avut tăria și decența să reacționeze 
după pierderea alegerilor a fost Emil 
Râșteiu „Sunt dezamăgit, ca orice 
susținător al lui Mircea Geoană. în ceea 
ce privește județul Hunedoara, noi am 
făcut numărătoarea paralelă și nu au 
fost diferențe majore. Momentan sun
tem în așteptare, se pare că se vor con
testa alegerile. E greu să ne dăm seama 

dacă au fost fraudate alegerile, nu avem 
semnale clare”, a declarat Emil Râșteiu, 
vicepreședinte al Organizației Județene 
PSD Hunedoara

Liberalii contestă
Liberalii contestă alegerile din 

străinătate. „Un singur lucru am de sub
liniat: Mircea Geoană a câștigat 
alegerile în România, iar Traian 
Băsescu a câștigat în diaspora. 
Contestăm alegerile din străinătate 
unde a câștigat Traian Băsescu, 
contestăm alegerile și din România 
unde am câștigat noi”, spune Mircia 
Munteanu, președinte PNL Hunedoara.

Constituirea 
guvernului 
este prioritară 
pentru UDMR

„în acest moment sunt confuz, 
aștept rezultatul oficial al Biroului 
Electoral Central. în ceea ce privește 
UDMR-ul, vom rămâne pe poziții.

Consider că prioritatea este constituirea 
unui guvern cât mai repede și ieșirea 
din criza politică care ne aduce mari 
prejudicii, pentru că pierdem bani în 
fiecare zi. Așteptăm să vedem ce va fi, 
dar voința electoratului este o chestiune 

care nu se comentează”, declară luliu 
Winkler, președintele Organizației 
Județene UDMR Hunedoara.

Irina Năstase

Votul hunedorenilor în cifre

pe zone

Preferințele
5

electoratului

Băsescu a câștigat la Orăștie și Călan
Orăștia este singurul municipiu din județ unde favoritul cetățenilor a fost 

Traian Băsescu, acesta câștigând un număr de 5.023 voturi (51,67 %), iar 
Mircea Geoană strângând 4.698 voturi (48,33 %). în mod asemănător, singu
rul oraș în care președintele în exercițiu s-a impus este Călanul, Băsescu 
obținând 2.945 voturi (50,27 %), contracandidatul său plasându-se însă foarte 
aproape cu 2.913 voturi (49,73 %).

Cetățenii din Brad, Hațeg și Simeria 
au votat asemănător

Ieri dimineață Biroul Electoral Județean Hunedoara (BEJ) 
a afișat rezultatele finale ale votului din 6 decembrie. Potri
vit datelor oficiale, din totalul de 410.100 cetățeni cuprinși 
pe listele electorale permanente, 14.184 care au fost trecuți 
pe listele speciale și 816 care au utilizat urna volantă, și-au 
exprimat în mod valid votul 236.003 alegători. Dintre ace
știa 141.185 (59,82 %) au ales candidatul PSD Mircea 
Geoană, iar 94.818 (40,17 %) au votat candidatul susținut 
de către PDL, Traian Băsescu.

Cătălin Rișcuța

Geoană a învins detașat 
în Valea Jiului

Cum era de așteptat, localitățile urbane din Valea 
Jiului au constituit fieful electoral al lui Mircea Geoană. 
Aici cotele celor doi candidați la președinție s-au situat 
între limite bine definite, Mircea Geoană câștigând între . 
70 și 80 % dintre sufragii, în vreme ce Traian Băsescu a 
obținut procente între 20 și 30 %, doar în municipiul 
Petroșani reușind să depășească ușor limita superioară. 
Astfel, la Petroșani Mircea Geoană a câștigat 14.808 vo
turi (69,18 %), iar Traian Băsescu a obținut 6.596 voturi 
(30,82 %). La Lupeni victoria lui Geoană a fost netă 
acesta având 9.678 voturi (77,91 %), în vreme ce 
Băsescu a avut doar 2.744 voturi (22,09 %). Și cetățenii 
din Petrila l-au preferat pe Mircea Geoană acordându-i 
8.724 voturi (73,61 %), Traian Băsescu primind 3.127 
voturi (26,39 %). La Vulcan Geoană s-a impus cu 9.915 
voturi (77,17 %), iar Băsescu a contabilizat 2.934 voturi 
(22,83 %). Cei din Uricani și-au dat voturile candidatu
lui PSD care a agonisit 2.836 voturi (*! 1,47 %), iar can
didatul rival a obținut 1.132 voturi (28,53 %).

O analiză a voturilor acordate 
celor doi candidați la președinție 
indică preferințele electoratului din 
diverse zone ale județului. Astfel, 
candidatul social - democraților s- 
a impus în majoritatea municipi
ilor, orașelor și comunelor 
suburbane din județ, învingând
detașat în zona Văii Jiului. în 
schimb Traian Băsescu a fost 
preferat de alegătorii din municip
iul Orăștie și câteva comune situ
ate pe Valea Mureșului, unde a 
obținut procente în jur de 60 % și 
peste, precum la Beriu, Romos, 
Turdaș, Rapoltu Mare, Ilia. în ceea 
ce privește cei mai aprigi 
susținători ai candidaților, în acest 
clasament se detașează alegătorii 
lui Mircea Geoană din Lupeni, 
unde acesta a obținut 77,91 % din 
voturi, în vreme ce Traian Băsescu 
a fost votat cel mai mult la 
Mărtinești unde a Câștigat 68,23 % 
din sufragii.

Devenii și hunedorenii 
au dat credit lui Mircea Geoană

în municipiul reședință de județ deși a obținut mai 
puțin de jumătate dintre voturi Traian Băsescu a reușit 
să atragă de partea sa și o bună parte din electoratul 
PNL. Din numărătoarea paralelă a voturilor efectuată de 
către reprezentanții PDL a rezultat că din totalul de 
34.877 voturi exprimate, Mircea Geoană a obținut 
19.339 voturi (55,45 %), iar Traian Băsescu a adunat 
15.538 voturi (44,55 %). Și alegătorii din municipiul 
Hunedoara au avut un comportament electoral 
asemănător celor din municipiul reședință de județ. în 
opțiunile acestora pe primul loc s-a plasat tot Mircea 
Geoană cu 19.176 voturi (54,60 %), urmat de Traian 
Băsescu în dreptul căruia s-au strâns 15.947 voturi 
(45,40 %).

Asemeni locuitorilor din Deva și Hunedoara, cetățenii din Brad, Simeria 
și Hațeg l-au preferat pe Mircea Geoană. Astfel, la Brad candidatul PSD a 
convins un număr de 4.599 alegători (56,74 %), în vreme ce Traian Băsescu 
a contabilizat 3.506 voturi (43,26 %). Alegătorii din Hațeg l-au ales pe 
reprezentantul PSD acordându-i 3.162 voturi (54,98 %), iar candidatul PDL 
a obținut 2.589 voturi (45,02 %). La Simeria Geoană a luat 4.109 voturi 
(56,05 %), iar actualul președinte a avut 3.223 sufragii (43,96 %).
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
PACHET SERVICII CU CAZARE 3 NOP 11
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completa cu
MASĂ FESTIVĂ DE REVELION
și CINĂ FESTIVĂ ÎN 01.01.2010
(acces gratuit la piscina și sauna interioară)

PREȚ 600 ron / pers
Pentru cazare
tari Iul este de SO run /pers/loc 
cameră/ zi liotei icră

PACHET SERVICII REVELION - fără cazare 
Include MASA FESTIVĂ DE REVELION 
și CINA FESTIVĂ ÎN 01.01.2010

I

PREȚ 200 ron / pers Aut renul este asigurat 
de orehestrâ 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

TRECEREA ÎN NOU LAN 
VA I I M \R( A I A 
CU UN FRUMOS

FOC l)F AR I II IC II

Vinde din stoc agregate de balastieră 
în cantități foarte mari

5 ‘< a<

W e b vv hw.1teau.-rmure5ulu1.ro,
F mail: sti;.:u^rriurt-sului.r<

ne; 02Sa.264.03fi
•t< 0254 264.039

SILVAY 

LEMNTEX 
RTKtee șl ctnercr izeid 

tâmrtaricidiilcnui triplii stratificat 
ași șl terestra ia cm ml hani cantate 

parchet dă Icim le M 
panii sm trasă

S.CSH.VA 1&MKTEX S.R.I.
»ui C.himindiu, nr.!2ID,Lumunu Itărău,
iei/fax: 0354 *0102 1 22, e-tnuih nilva^nmuri.ro

țt 10 <

rmure5ulu1.ro
nmuri.ro


"f ladn va prezenta povestea tânăruluiprinț Dracula, anticipând 
ascensiunea viitorului domnitor 1 Iad Țepeș, monarhul valah aflat Monden 7
în spatele mitului Dracula.
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România e în Top 30 modele ale lumii
Sibianca Alexandra Delia Petria, reprezentanta 
României la "Miss Model of the World 2009" a 
intrat în Top 30 modele ale lumii - din 70 de țări 
participante - și a primit propunerea de a lucra 
în Hong Kong pentru următorii cinci ani, dar și 
de a participa la alte concursuri de frumusețe 
din lume.

Potrivit Agenției 4Image, în urma concursului 
internațional de modelling, abilități de comunicare și 
frumusețe "Miss Model of the World 2009", care a avut 
loc la Shenzhen, în China, reprezentanta României, sib
ianca Alexandra Delia Petria, a intrat în Top 30 modele 
ale lumii, la competiție participând 70 de țări.

"Mă simt foarte onorată că am avut ocazia să 
reprezint România la acest concurs internațional. A fost 
o experiență de neuitat. M-a impresionat cultura și 
tradiția chineză, oamenii foarte serviabili și politicoși 
din China. Mi-a plăcut în mod deosebit atmosfera de la 

concurs, lucrurile nu au fost la fel de tensionate cum se 
obișnuiește la astfel de concursuri internaționale. Am 
legat multe prietenii în toată lumea, în special cu can
didatele din țările latine, care s-au dovedit a fi printre 
cele mai prietenoase, dar și cu vecina noastră reprezen
tanta Ungariei", a declarat Alexandra Delia Petria.

Alexandra Delia Petria, model al Agenției 41mage 
din Sibiu, studentă la Facultatea de Medicină "Victor 
Papilian", în anul III, a primit propunerea organizato
rilor de a lucra în Hong Kong, pe o durată de cinci ani, 
în domeniul modellingului.

"Cu toate că e foarte tentant să locuiești în Hong 
Kong, orașul unde mi-a fost propus contractul, nu aș 
renunța la studiile în medicină și nici la Sibiu, 
deocamdată", a adăugat Alexandra.

Pe lângă această propunere, Alexandra a primit 
invitații la alte concursuri internaționale de gen, din 
Turcia, Kenya, Italia, Republica Dominicană și Serbia.

Brad Pitt va produce un film inspirat 
uin legendele despre Dracula

O continuare a serialului

ipania de producție înfiin- 
ată de actorul american Brad 
yitt va produce, în colaborare 
u Summit Entertainment, 
ungmetrajul "Vlad", inspirat 
'in legedele care circulă pe 
eama contelui Dracula, infor
mează empireonline.com.

Acest proiect cinematografic, 
1 cărui titlu este "Vlad", va benefi- 
ia de un scenariu scris de actorul 
harlie Hunnam, cunoscut pentru

rolurile din filmul "Green Stfeet" și 
serialul de televiziune "Sons Of An
archy", regia filmului fiind 
asigurată de Anthony Mandler, un 
cunoscut regizor de videoclipuri, 
care a colaborat deja cu Rihanna și 
Eminem.

"Vlad" va prezenta povestea 
tânărului prinț Dracula, anticipând 
ascensiunea viitorului domnitor 
Vlad Țepeș, monarhul valah aflat în 
spatele mitului Dracula.

Compania Summit Entertain

ment a achiziționat drepturile 
asupra acestui proiect în urmă cu 
câțiva ani, însă proiectul nu a putut 
fi inițiat din diverse motive. Potrivit 
blogului Heat Vision de pe Holly
wood Reporter, Summit Entertain
ment speră să realizeze "un film 
îndrăzneț din punct de vedere vizual 
despre o perioadă radicală din isto
rie".

Brad Pitt a interpretat în 1994 
rolul unui vampir în filmul "Interviu 
cu un vampir: Cronicile Vampirilor" 
în care a jucat alături de Tom 
Cruise.

în 1992, Francis Ford Coppola 
a regizat filmul "Dracula", în care 
au jucat Winona Ryder, Anthony 
Hopkins și Gary Oldman. Scriitorul 
britanic Bram Stoker (1847-1912) 1- 
a folosit pe Vlad Țepeș ca sursă de 
inspirație pentru romanul său, 
"Dracula", publicat în 1897. Tot 
Bram Stoker a avut ideea să aso
cieze această legendă europeană cu 
un animal sud-american - liliacul 
hematofag denumit și "Vampir" 
(Desmodus rotundus).

’’Dallas” ar putea 
fi produsă de TNT
Potrivit presei americane de specialitate, Cynthia Cidre va 
scrie scenariul pentru continuarea serialului TV "Dallas". 
Postul de televiziune TNT și Warner Horizon, compania care 
va produce noile episoade, au refuzat să ofere detalii despre 
intriga noului serial.

Dana Marijuana, internată de urgență
Cunoscuta cântăreață de hip-hop Dana 
Coteanu alias Marijuana a fost inter
nată de urgență la Spitalul Municipal 
din Suceava, după ce a fost preluată de 
o ambulanță din zona centrală a Suce
vei.

Cântăreața a fost văzută de câțiva 
trecători, pe o stradă din centrul orașului, 
manifestându-se ciudat.

Marijuana nu a putut articula niciun 
răspuns atunci când a fost întrebată dacă se 
simte rău sau dacă are nevoie de ajutor.

Marijuana a ajuns în cele din urmă la 
Spitalul de Urgență din Suceava, unde 
medicii au stabilit că artista nu consumase 
droguri. Era doar puțin... turmentată.

Conform proiectului inițial, personajele principale ar fi John Ross, 
fiul cuplului J.R. - Sue Ellen, și Christopher, fiul adoptat de cuplul 
Bobby - Pamela, dar studioul producător și postul de televiziune au 
decis să aștepte scenariul scris de Cynthia Cidre pentru a lua o decizie.

Patrick Duffy, interpretul personajului Bobby Ewing din serialul 
original, Larry Hagman, interpretul fratelui acestuia, J.R. Ewing, și 
Linda Gray, interpreta soției lui J.R. Ewing, Sue Ellen, au fost 
contactați deja, în urmă cu două luni, de producători, care i-au întrebat 
dacă doresc să reia aceste roluri.

Potrivit presei americane, în prezent nu au loc negocieri între ac
tori și Warner Horizon, iar un reprezentant al acestui studio de 
producție a declarat că cei trei artiști '^r putea să joace sau nu" în noul 
serial TV.

"Dallas", lansat în 1978, a fost unul dintre cele mai de succes se
riale de televiziune din istorie și a rulaț timp de 13 sezoane pe postul 
CBS.

Compania Warner Bros. TV deține drepturile de televiziune 
asupra serialului "Dallas", iar drepturile cinematografice sunt deținute 
de New Regency, care încearcă să realizeze de mulți ani un lungmetraj 
inspirat din această producție.

Cynthia Cidre este scenarista și producătoarea executivă a seri
alului de televiziune "Cane/ Imperiul familiei Duque". Ea a realizat, 
totodată, episodul pilot al serialului "Danny Fricke" și a scris scenariul 
pentru "Mambo Kings".
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Ultima creație a lui Nemescu și Toncu - "California Dreamin' (Nesfârșit) " - și-a adjudecat, 
& în luna mai 2007, Premiul Un Certain Regard la Festivalul de Film de la Cannes.

S-a înregistrat al 14-lea deces din cauza gripei porcine în România
Un bărbat în vârstă de 45 de 
ani, diagnosticat cu gripă 
nouă și care suferea și de 
bronhopneumonie și obezi
tate, a murit, luni, la Spitalul 
Clinic Județean de Urgență 
Constanța, acesta fiind pri
mul deces cauzat de virusul 
A/H1N1 în județul Con
stanța.

Directorul adjunct al 
Direcției de Sănătate Publică 
Județeană Constanța, Mihaela 
Dinisov, a declarat că este vorba

Aii Imran, condamnat definitiv 
la șase ani de închisoare pentru 
uciderea regizorului Nemescu
Judecătorii au decis, luni, prin 
sentință definitivă, condamna
rea la șase ani a britanicului 
Aii Imran pentru uciderea 
într-un accident rutier a regi
zorului Cristian Nemescu, a 
sunetistului Andrei Toncu și a 
taximetrului Dumitru Arustei, 
în luna august 2006.

Curtea de Apel București a 
respins, luni, recursul cetățeanului 
britanic Aii Imran, menținând 
soluția instanței inferioare. în 29 
februarie, Tribunalul București a 
dispus condamnarea la șase ani de 
închisoare a lui Aii Imran pentru 
uciderea din culpă a regizorului 
Cristian Nemescu și la câte un an de 
detenție pentru conducerea unui au
tovehicul neînmatriculat și pentru 
producerea accidentului urmând să 
execute pedeapsa cea mai mare.

găsindu-1 vinovat de ucidere din 
culpă, vătămare corporală din culpă 
și conducerea unui autovehicul 
neînmatriculat, urmând ca, după ex
ecutarea pedepsei principale, șă fie 
expulzat din România.

Vinovat de ucidere 
din culpă

Ultima creație a lui
9

Nemescu și Toncu - 
’’California
Dreamin'
(Nesfârșit)"

despre un bărbat care mai suferea 
de bronhopneumonie și obezitate 
și care a fost internat inițial la 
Spitalul Clinic Județean de Boli 
Infecțioase Constanța.

Toate persoanele 
au murit din cauza 
complicațiilor

După ce starea sa a început 
să se agraveze, bărbatul a fost 
transportat la Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Constanța, 
unde a decedat luni dimineață.

Acesta este prima persoană din 
județul Constanța diagnosticată 
cu gripă nouă care a decedat . 
Până luni, zeci de persoane au 
fost diagnosticate cu gripă nouă 
în județul Constanța. Până in 
prezent, în România s-au înregis
trat, cu acest ultim caz, 14 decese 
provocate de infectarea cu virusul 
A/H1N1. Toate persoanele au 
murit din cauza complicațiilor 
generate de gripa nouă, în 
condițiile în care acestea aveau și 
alte afecțiuni.

O

Românii au restanțe la credite 
de peste 4 miliarde de lei I

Totodată,

către strada Berzei. 
Imran se afla în 
România cu afaceri 
și în seara acciden
tului venea de la un 
club și se îndrepta 
spre altul, potrivit 
declarațiilor 
apărătorilor britan
icului.
avocații declarau 
că toate testele 
făcute britanicului 
au demonstrat lipsa 
alcoolului sau a

drogurilor din organism, fapt con
firmat de anchetatori. Ultima creație 
a lui Nemescu și Toncu - "Califor
nia Dreamin' (Nesfârșit)" - și-a ad
judecat, în luna mai 2007, Premiul 
Un Certain Regard la Festivalul de 
Film de la Cannes . Lungmetrajul 
cu Armand Assante și Răzvan 
Vasilescu în rolurile principale a 
fost distins cu peste 20 de premii 
internaționale și naționale, rulând în 
mai multe țări.

Restanțele la creditele de minim 20.000 de lei, cu întârzieri 
peste 90 de zile, au crescut în primele zece luni de 3,67 ori, de 
la 1,1 miliarde lei la 4,1 miliarde de lei, iar aceste sume repre 
zintă aproape 60% din totalul restanțelor, față de 33,5% în 
luna decembrie 2008, potrivit datelor BNR.

Totalul sumelor restante la creditele de peste 20.000 de lei se plasa la 
finele lunii octombrie la 6,8 miliarde de lei, în creștere cu 9,9% față de 
septembrie și de peste două ori comparativ cu valoarea de la sfârșitul an
ului trecut, potrivit raportărilor la Centrala Rișcurilor Bancare (CRB) de 
la BNR.

Creditele acordate și angajamentele asumate de instituțiile de credit 
se plasa după primele zece luni la 255,89 miliarde lei, aproape constante 
comparativ cu septembrie, dar și cu finele anului trecut.

Ponderea sumelor restante în total datorii a urcat de la 1,29% în oc
tombrie 2008 și 1,47% la finele anului trecut la 2,98% după primele nouă 
luni din 2009.

Numărul debitorilor
■ a scăzut în primele zece luni

Debitorii cu restanțe reprezintă peste o cincime din totalul persoanelor 
fizice și juridice cu împrumuturi de minim 20.000 de lei, respectiv 21,4%, 
comparativ cu doar 13,5% la finele anului trecut și cu 11,7% în octombrie 
2008. Numărul debitorilor a scăzut în primele zece luni cu peste 3%, de la 
1,027 milioane la 996.225 de persoane, în timp ce totalul restanțierilor a 
crescut cu 53,4%, la 213.161 de persoane. Băncile au transmis în oc
tombrie 216.243 de interogări la CRB pentru a afla date despre debitorii 1 
proprii și potențialii clienți, cu 67,4% mai puține decât în luna similară 
din 2008, dar în urcare cu 2,08% comparativ cu septembrie 2009.

De asemenea, instanța a dispus 
ca britanicul Aii Imran să plătească 
daune mai mari cu 30.000 de lei și, 
respectiv, 20.000 de lei familiilor 
taximetristului și a sunetistului An
drei Toncu. Aceste sume se adaugă 
la cele dispuse de instanța 
inferioară, de 28.000 de lei daune 
morale părților civile din dosar și 
câte jumătate de milion de lei daune 
morale către rudele victimelor, re
spectiv Elena Violeta Rațuș, Ștefan 
Comeliu Arustei, Erica și Octavian 
Nemescu, Horia Toncu și Elena 
Traian. Tribunalul București a mai 
decis ca și firma de asigurări să con
tribuie la plata despăgubirilor. 
Sentința a fost atacată cu recurs, la 
Curtea de Apel București, care s-a 
pronunțat luni definitiv în procesul 
lui Imran. Aii Imran a fost con
damnat în 18 decembrie 2007, 
instanța Judecătoriei sectorului 1

în accidentul pro
dus, în noaptea de 25 
spre 26 august 2006, 
au murit regizorul 
Cristian Nemescu (27 
de ani) și inginerul de 
sunet Andrei Toncu 
(28 de ani), precum și 
taximetristul Dumitru 
Arustei (24 de ani). 
Cei trei se aflau în 
taxi, când autoturis
mul Porsche Cayenne, 
condus de Aii Imran, 
a trecut pe culoarea 
roșie a semaforului, 
lovindu-i în plin, in
trând în intersecția de 
la podul 
Taximetrul
regulamentar dinspre 
Academia Militară

Eroilor, 
circula

CRB e o structură specializată în colectarea, 
stocarea și centralizarea informațiilor

Numărul de interogări ale bazei de date a CRB pentru debitorii 
potențiali s-a plasat în octombrie la 128.225 de operațiuni, cu 2,2% mai 
multe decât în septembrie, dar mai puține cu aproape 80,5% decât cele re
alizate în luna similară a anului trecut și cu 57,8% comparativ cu decem
brie 2008.

Totodată, numărul clienților care au credite de minim 20.000 lei la 
cel puțin două bănci sau IFN-uri se situa după primele zece luni la 83.072 
de persoane, în creștere cu 4,9% față de septembrie, dar în scădere cu 
2,18% față decembrie 2008 și cu 5,18% comparativ cu luna similară a an
ului trecut.

Datele de la Centrala Riscurilor Bancare se referă la expunerea față 
de un singur debitor, egală sau mai mare de 20.000 de lei, și reprezintă 
90% din valoarea creditelor acordate și a angajamentelor asumate de către 
sistemul bancar, conform datelor de la 30 iunie 2009.

Suma acordată reprezintă creditul acordat sau angajamentul asumat 
conform contractului și nu este actualizată în luna curentă pentru creditele 
sau angajamentele acordate în valută raportate în lunile anterioare.

CRB reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea și cen
tralizarea informațiilor privind expunerea fiecărei persoane declarante, 
instituție de credit sau instituție financiară nebancară înscrisă în Registrul 
special, din România față de acei debitori care au beneficiat de credite 
și/sau angajamente al căror nivel cumulat depășește suma limită de ra
portare.
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Parlamentul Republicii Moldova ar putea fi dizolvat în iunie 2010, după ce luni nu 
& a reușit să aleagă președintele țării, fiind necesare alegeri anticipate.

"he Nobel Foundation ar 
utea să reducă sumele în bani 
ferite câștigătorilor premiilor 
Job el, pe care le acordă în fie- 
are an, o consecință a crizei 
conomice mondiale, a anun- 
it președintele acestei funda- 
L

bord", a adăugat acesta.
Michael Sohlman a declarat că 

valorile fundației și-au "revenit" doar 
parțial pe piața de’ capital în 2009, 
după ce pierduse aproape o cincime 
din capitalul investit, în 2008, din 
cauza crizei economice mondiale.

talului investit la sfârșitul lunii de
cembrie 2008 a fost de 2,8 miliarde 
de coroane suedeze (407,2 milioane 
de dolari).

Anul acesta, fundația a alocat 10 
îilioane de coroane suedeze (aprox- 
nativ 1,5 milioane de dolari) pentru 
ecare premiu, această' sumă 
îmânând neschimbată în ultimul 
eceniu. însă actuala criză economică 
îondială ar putea afecta serios 
:sursele financiare ale fundației, care 
-ar putea vedea obligată să reducă 
aloarea premiilor din anii viitori.

"în viitor, am putea fi obligați să 
:ducem valoarea premiilor", a de- 
'arat Michael Sohlman, director ex- 
:utiv al Nobel Foundation. "Am 
ecut de furtună, însă am luat apă la

Premiile Nobel sunt decernate 
din 1901, cu excepția celui pentru 
economie, instituit în 1968 de Banca 
centrală din Suedia, cu ocazia îm
plinirii a 300 de ani de la fondarea 
acestei instituții. Premiile au fost cre
ate după moartea inginerului suedez 
Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, 
conform voinței sale din testament.

Alfred Nobel a stipulat în testa
mentul său ca suma de 31 de milioane 
de coroane suedeze (4,5 milioane de 
dolari) să fie plasată în investiții sig
ure, iar venitul rezultat din aceste 
plasamente să fie distribuit sub forma 
acestor premii anuale. Valoarea capi-

Costurile totale ale premiilor 
Nobel din acest an, estimate la 120 de 
milioane de coroane suedeze (17,5 
milioane de dolari), acoperă valoarea 
în bani a premiilor, cheltuielile pentru 
somptuosul banchet de decernare a 
trofeelor, la Stockholm, și pentru cer
emonia de la Oslo, în cadrul căreia 
președintelui american Barack 
Obama îi va fi înmânat premiul 
Nobel pentru pace.

Valoarea în bani a premiilor 
Nobel a crescut ușor din anii 1950, 
potrivit site-ului fundației. The Nobel 
Foundation nu a acordat premii în pe
rioada Primului Război Mondial și 
nici în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial.

Parlamentul nu 4-a ales pe Marian Lupu in 
unctia de președinte al Republicii Moldova

După cum au anunțat, deputății 
artidulu i Comuniștilor (PCRM) nu au 
îrticipat la alegerea președintelui Re- 
ablicii Moldova.

Marian Lupu, liderul Partidului 
emocrat și singurul candidat înscris în 
irsa prezidențială, avea nevoie de vo- 
rile a cel puțin opt deputați comuniști 
intru a fi ales.

în aceste condiții, președintele in- 
rimar, Mihai Ghimpu, va trebui să 
lunțe dizolvarea Parlamentului, după 
ire vor fi organizate alegeri anticipate.

în același timp, însă, legea 
zează că Parlamentul nu poate fi 

zolvat de două ori în același an, astfel 
i un nou scrutin ar putea avea loc cel 
ai devreme în 2010.

Parlamentul Republicii Moldova 
putea fi dizolvat în iunie 2010, după 
luni nu a reușit să aleagă președintele

țării, fiind necesare alegeri anticipate.
Liderul Partidului Democrat, Mar- 

ian Lupu, singurul candidat, a primit 53 
dintre voturile parlamentarilor coaliției 
pro-europene, majoritară, dar avea 
nevoie de sprijinul a 61 dintre deputați 
(din totalul de 101) pentru a fi ales 
președinte.

Partidul Comuniștilor, care are 48 
de parlamentari, a părăsit sala înainte 
de vot.

Acest eșec, al doilea după un prim 
vot care a avut loc la începutul lui 
noiembrie, deschide calea dizolvării 
Parlamentului, care nu va avea loc 
înainte de 16 iunie 2010, adunarea fiind 
deja dizolvată la această dată în 2009, 
când Partidul Comuniștilor, câștigător 
al alegerilor din aprilie, nu a reușit să 
obțină majoritatea prezidențială, pe 
fondul manifestațiilor împotriva victo

riei sale. •
Ulterior, o coaliție de patru partide 

proeuropene a obținut victoria în leg
islativele din iulie. Republica Moldova, 
fostă republică sovietică, este 
considerată cea mai săracă țară din Eu
ropa.

Conferința ONU pe tema încălzirii globale a început
a Copenhaga 
eprezentanții celor 192 de 
ate, împreună cu premierul 
inez Lars Loekke Rasmus- 
'n, participă, în sesiune ple- 
iră, la două săptămâni de 
tgocieri, care se vor încheia
18 decembrie, în prezența a 

>ste 100 de șefi de stat și de 
uvern.

Conferința a început cu o în
viere de 45 de minute, cu proiecția 
ui film referitor la populațiile care se 
nfruntă cu consecințele încălzirii cli- 
atice.

Miza acestei conferințe istorice 
in amploarea sa este de a limita la 
uă grade creșterea temperaturii medii 
suprafața Pământului prin reducerea 
astică a emisiilor de gaze cu efect de 
ră.

Ceremonia de deschidere s-a 
sfășurat în sala Tycho Brahe din 
drul Bella Center.

1 Directorul FMI 
îl amenință pe Nicolas 
Sarkozy cu justiția

Directorul FMI, 
Dominique Strauss- 
Kahn, l-a avertizat 
pe Nicolas Sarkozy 
că îl va da în jude
cată din cauza cam
paniei calomnioase 
organizată de apro- 
piații liderului fran
cez pentru a-l 
discredita în calita
tea de posibil adver
sar la următorul 
scrutin prezidențial, 
scrie„The limes” 
în ediția online.

Dominique
Strauss-Kahn, un politician socialist francez care conduce Fondul Mon
etar Internațional, l-a criticat dur pe Sarkozy din pricina răspândirii de 
zvonuri despre presupusa sa relație extrâconjugală.

Potrivit unui martor citat de „Sunday Times”, Strauss-Kahn a avut 
o ieșire nervoasă în prezența lui Sarkozy în momentul în care s-au în
tâlnit la un grup sanitar, cu ocazia summitului G20, organizat la 25 sep
tembrie la Pittsburgh.

I-a spus președintelui francez că s-a săturat de bârfele referitoare 
la viața sa privată- și a discuțiilor despre fotografii cu el în prezența 
unor femei pe care le-ar putea folosi președinția franceză pentru a-l 
discredita într-o campanie electorală. "Știu că toate sunt lansate de la 
Elysee (președinția franceză)", i-a spus Strauss-Kahn lui Sarkozy, 
potrivit revistei „Le Point”. "Spune-le băieților tăi să se oprească, altfel 
mă voi adresa instanței", a afirmat Strauss-Kahn.

Potrivit „Sunday Times”, fost ministru socialist al Finanțelor, 
Strauss-Kahn, în vârstă de 60 de ani, a fost considerat ca fiind un politi
cian marcant în rândul stângii divizate, un adversar credibil pentru 
Sarkozy, a cărui rată de popularitate a scăzut în urma unei serii de scan
daluri. Sarkozy â pledat ca Strauss-Kahn să obțină director al FMI pen
tru a-l îndepărta de la conducerea opoziției socialiste. Potrivit 
publicației britanice, există speculații conform cărora Strauss-Hahn se 
pregătește să se întoarcă la Paris pentru a-l înfrunta pe Sarkozy în 
alegerile prezidențiale din 2012.
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Teol

S-a născut pe 18 septembrie 1986 în Lewis
ham, Anglia șl a crescut în Grove Park.

A fost o adolescentă rebelă. După școală îșl 
petrecea nopțile până târziu, în baruri cu prie
tenii. A recunoscut că a fost dată afară de la 
câteva examene.

La 16 ani renunță la școală pentru a se angala 
coafeză. Colegii au încurajat-o să-șl încet 
norocul în modelling, iar la 17 ani participa la 
concursul Search for a Beach Babe, concurs 
pe care îl șl câștigă. Află de la o prietenă de 
concursul de la pagina 3, din The Sun. Trimite 
câteva poze șl în decembrie 2004 este de
semnată câștigătoare.

Este imagipea de la Sony Computer Enter
tainment Europe's Formula One 06, pentru 
PlayStation 2, PlayStation Portable și F1 CE 
pentru PlayStation 3.

A obținut un rol în versiunea Cashback, Iar 
acum este în tratative cu producătorii pentru a 
juca în filmul Baywatch.
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Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte:
ABIL, ACĂȚA, AERAT, AGITAT, APERITIV 

ARAT, ASCULTĂTOR, ASINI, ASTÂM
PĂRAT, CAL, CLARI, DRAGE, INICI, IT, 
IȚAN, LEGAT, LIȘIN, LS, NAR, OȚĂRÎ, 

PD, RABAT, RARA, RATATINARE, SARE, 
SĂNĂTATE, SĂPATĂ, ȘAL, TA, TAC, 

TAGA, TELECABINE, TIC, TRAS, 
ȚAL, VITĂ.
Petru ARDELEAN - ARAC
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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.

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

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, S- 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 rog seriozitate. Tel. 0743.011.772.

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, de circa 65 de ani, 60 de kg, l ,60 
m înălțime. Telefon 0733.018.302. Numai sâmbăta și duminica.

Vând goblenul „PRIMAVARA”, 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 PSI, execut toate activitățile pe linia legilor 319 și 307/2006 
(evaluări, fișe, documentații, instructaje). Tel. 0720.880.751; 0254.260.909.

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.

Vâl.d apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în to- , 
talitate, localitatea Simeria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Neptun, 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

închirieri

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

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

A

Aoto

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 TDI, 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 Ia telefon 0753.200.853.

Vând Renault Megane, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, 
full options, taxe la zi. Preț: 4.000 euro (variante). Tel: 0722.733.844, 
‘ .262.717.

Locuri demuncă

’reparator și vânzător kebab și shaorma. Posibilitate de navetă Deva, 
-Iunedoara, Orăștie. Tel: 0740.247.383.

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

iocietate comercială angajează vânzătoare pentru magazin ali- 
nentar, în Deva. Condiții: experiență în domeniu minim un an; 
lomiciliul în Deva. Tel. 0729.617.870.

Servicii profesionale de curățenie:
- curățenie de înțretinere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională 

curățenie în domeniul industrial
- curățenie după construcții.amenajări.renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete,tapițerii.covoare
- spălat suprafețe vitrale
- curățat pereți.fațade.îndepărtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale
- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
și materiale consumabile

SC CRIOTI COMPANY SRL 
TEL-FAX:O254.231 552 
MOBIL0729.991 038 

criotideva@yahoo.com 
www.crioti.com

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.

Vând țuică prună din zona Hațeg, 32 de grade, 7 ani vechime, 10 lei/îitru. 
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 Zarandiiliii 1 50 (i>N7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Vcilvn)

^3?
Vă oferim:
• PERSONAL i

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

SPĂLĂTORIE AUTO
Hac cm cn ni rac tc 

pentru firme cu
RF.DUCFRI 

DE 21»

Clienlii fideli primesc, 
pc bază dc bon.

I.A 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

ANGAJAM PERSONAL
- program de lucra 8 ore
- ularlu «00 RON net
- carte de muncă

Telefon: 0"61 -973.940

Program de fundimure:
Zilnir «7JIFM.Î0 
Dummiuc O9.OO-15.OT

Prestăm servicl curățenie
• persoane fizice
• persone juritice

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanti

Informații la telefon:

0771.677.031, 
0723.071.792, 0743.058.798.

ANUNȚ PUBLIC

SC ANDRIA EFECT SRL cu sediul în locali
tatea Deva, Bd. Decebal, Complex Comercial Cen
tral, et. IV, jud. Hunedoara, anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu 
pentru obiectivele: “Curățătorie chimică textile”, 
situat în localitatea Deva, Complex Comercial 
Central - Deva Mail, Bd. Decebal, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hune
doara, 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.

, Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet și contabil, 
salariu atractiv

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

0254.234.448.

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
I

î-----------------------------------------------------------------------

« (text maxim 50 de cuvinte)

a i

• Nume...........................................Prenume......................................... !
: Strada.................................................Nr.......Bl............... Sc............ i
• Ap......Localitatea................................... Județul..............................
! C.I. seria............... nr......................................................................... I
Ș Eliberat de..................... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE. :
I
1 _________ ______________________________________________________________________________________________________________ I

! 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 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, I 
! 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.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu cnenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.
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Naționalii României este singura din istoria handbalului feminin care a participat 
g la toate edițiile Campionatului Mondial, începând cu 1957, având un bilanț de o medalie 

de aur (1962) și doua de argint (1973 și 2005).
Sport
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Nouă din primele zece 
jucătoare WTA participă 
la turneul de la Sydney

România, la a doua victorie la CM 
de handbal din China

Nouă din primele zece jucă
toare mondiale și-au anunțat 
participarea la turneul de la 
Sydney (11-16 ianuarie), dis
putat chiar înainte de Openul 
Australiei, au confirmat luni 
organizatorii.

Numărul 1 mondial, americanca 
.Serena Williams, rusoaicele Dinara 
Safina, Svetlana Kuznețova și Elena 
Dementieva, precum și daneza Caro
line Wozniacki vor fi prezente, doar 
Venus Williams preferând să participe 

MAGAZIN CU VÂNZARE 
EN-GROS Șl EN-DETAIL

pentru nunți, botezuri sau alte evenimente 
efectuam livrarea „ directa la locul solicitat

la un turneu demonstrativ în Thai
landa.

Cea mai bine clasată dintre 
jucătoarele românce, Sorana Cârstea, 
a coborât patru poziții și ocupă locul 
43, cu 1.417 puncte, în ierarhia WTA 
dată publicității luni, informează site- 
ul wtatour.com.

In turneul masculin, care se 
desfășoară în aceeași săptămână, 
francezul Gael Monfils, cehul Tomas 
Berdych, și fostul număr unu mon
dial, australianul Lleyton Hewitt și- 
au anunțat participarea.

Naționala de handbal feminin 
a României a obținut dumi
nică, la Suzhou, cea de-a doua 
victorie la Campionatul Mon
dial din China, în fața Japo
niei, scor 37- 28 (17 - 17), în 
meci contând pentru grupa 
preliminară C.

Condusă de nipone, România a 
marcat primiri gol după doar cinci 
minute, prin Carmen Amariei (2 - 1). 
Au urmat momente de degringoladă în 
jocul României, ratările tricolorelor, dar 
și apărarea agresivă și avansată a adver
sarelor, contând în economia primului 
sfert de oră al partidei. Ratări de la 7 
metri sau în situații de "unu la unu".cu 
portarul l-au exasperat pe antrenorul 
Radu Voina, care a fost nevoit să ceară 
time-out, când Japonia se detașase la 
trei goluri (7 - 4, min. 14). Egalarea a 
venit abia în minutul 19, după două- 
contraatacuri ale Ionelei Stanca, 10 - 
10, pentru ca la pauză tabela să arate tot 
echilibrul, 17 - 17, după o primă repriză 
în care jocul Japoniei a surprins Româ
nia în ambele faze.

în partea a doua, jucătoarele antre
nate de Radu Voina au fost mai concen
trate în faza de finalizare, dar și în 
apărare, astfel că România a dominat 
treptat confruntarea (20 - 24, min. 39 și 
21 - 27, min. 44). Portarul Paula Un- 
gureanu a "tăiat" entuziasmul 
japonezelor, care au cedat și fizic după 
40 de minute. Finalul a aparținut tricol
orelor, care s-au impus cu 37 - 28, însă 
căderile din jocul lor dau de gândit 
antrenorilor Voina și Caba în perspec
tiva adevăratelor dispute pentru 
supremația din grupa C, cu Ungaria și 
Norvegia.

Marcatoarele României au fost 
Pușcașu 9 goluri, Amariei 6, Stanca 6, 
Neagu 4, Manea 3, Moldovan 3, 
Vărzaru 2, Vădineanu 2, Nechita 2, în 
timp ce pentru echipa niponă s-au re
marcat Uegaki 8 goluri, Sakugawa, Ar- 
ihama și Fujii, câte 5 goluri.

în partida de debut în grupa de la 
Suzhou, tricolorele învinseseră Chile cu 
51-17 (20 - 7), acumulând astfel patru 
puncte din patru posibile.

Clasamentul grupei C, după două 
partide, este condus de România 

(golaveraj plus 43), Ungaria (plus 42), 
și Norvegia (plus 26), toate cu câte 
patru puncte, urmate de Tunisia, 
Japonia și Chile (toate cu zero puncte).

în meciurile disputate duminică s- 
au înregistrat rezultatele:

Grupa A: Congo - Germania 23 - 
36; Brazilia - Suedia 23 - 26; Dane
marca - Franța 24-16

Grupa B: Austria - Australia 45 - 
10; Ucraina - Angola 20-28; Thailanda 
- Rusia 8 - 45

Grupa C: Chile - Ungaria 14 - 48; 
Tunisia - Norvegia 25 - 36; Japonia - 
România 28 - 37

Grupa D: Coasta de Fildeș - 
Coreea de Sud 26 - 35; Argentina - 
Spania 15-33; Kazahstan - China 13 - 
25.

Conform regulamentului, primele 
trei echipe clasate din grupa A, 
împreună cu primele trei echipe din 
grupa B, vor forma prima grupă 
principală, iar cele din grupa C, 

împreună cu cele din D, vor forma a 
doua grupă principală.

în semifinale se vor califica 
echipele clasate pe primele două locur: 
în grupele principale. Semifinalele voi 
avea loc în 18 decembrie, iar finalele 
CM din China sunt programate în 2( 
decembrie.

Campioana mondială en-titre este 
Rusia, care în finala ediției din 200' 
(Franța) a învins Norvegia, cu 29 - 24 
în timp ce medalia de bronz a reveni 
Germaniei, care a dispus de România.ii 
finala mică, la limită, scor 36 - 35.

Naționala României este singur; 
din istoria handbalului feminin care ; 
participat la toate edițiile Campionatu 
lui Mondial, începând cu 1957, a(’4n< 
un bilanț de o medalie de aur (19o2) ș 
două de argint (1973 și 2005).

Ieri, România a întâlnit Ungaria îi 
al treilea meci din grupă. Partida s-; 
terminat după închiderea ediției.

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

wtatour.com
mailto:euroscala@yahoo.com

