
Oaspeți francezi 
la Consiliul Județean
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Luna Cadourilor
și-a intrat în drepturi

A sosit Luna Cadourilor. Magazinele și-au luat 
straiele de sărbătoare. Comercianții și-au împodobit deja 
vitrinele, care de care mai frumos - după bugetul 
fiecăruia, desigur. ,pag. 3

Cupa Hunedoarei la înot
Sâmbătă, bazinul de înot din municipiul Hune

doara a fost punctul de întâlnire al campionilor-înotului 
de performanță.

Q pag. 5

Curs Valutar
El R - Euro: 4.2249
l SI) - Dolarul american: 2.8489
GRP - Lira sterlină: 4.6496
X. II - Gramul de aur: 106.5232

Sursa: R \R

► PSD și PNL s-au întors 
la politica de maidan

Din cuprins

O Eric Clapton
și Steve Winwood
vin în România
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După pui de ribițan 
să nu dai cu bolovan!

Q pag-4

Marian Drăgulescu, 
desemnat cel mai bun 
sportiv al CS Dinamo 
în 2009 pag. 12

SMS cu conținut9
vizionar

Deși în mod oficial campania electorală 
s-a încheiat vineri la orele 24, unii au con
tinuat propaganda sub o formă mascată și în 
cursul zilei de sâmbătă, 05.12.2009.
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► Editorial
de Bogdan Barbu

Ne mișcăm și noi 
mai cu talent?!

Una din cele mai reușite reclame de după 
Revoluție este de departe cea în care apare per
sonajul, deja celebru, „Dorel”. Nu fac nici un fel 
de publicitate - nu am fost, nu sunt și nici nu am 
perspective să devin consumator de coniac, de 
nici o marcă -, dar aventurile lui Dorel, nea Gogu 
și ceilalți mă binedispun de fiecare dată când le 
revăd. „Dulcea nesimțire”, etalată cu voluptate 

de personajele reclamei, e atât de reală, încât în 
fiecare săpător de pe stradă - și, slavă Domnului, 
e plină Deva de săpături în prag de iarnă - care 
dă singur la lopată sau la târnăcop, cu alți patru- 
cinci tovarăși care îl asistă binevoitori și dezinte
resați (de muncă), suprapun mental imaginea lui 
Dorel - „Dorelee!” - cel năpăstuit de colegi.

Un cunoscut, inginer în construcții, îmi 
spunea, în pauza unui meci de fotbal în care sn 
difuza omniprezentul spot publicitar cu nea Gogu 
și compania (cei îngrijorați doar de faptul că 
rămân fără „combustibil”): „Doamne, cât de reali 
sunt aștia! îi cunosc, pentru că eu lucrez cu ei pe 
șantier în fiecare zi!”

Poate că acesta e secretul unei reclame 
bine făcute: e „reală”. Succesul adevărat în Ro
mânia de azi nu e imaginat ca fiind cel al unui tip 
pus la patru ace, care urcă într-o decapotabilă cu 
un fotomodel pe scaunul din dreapta; e cel al 
„amărășteanului” care lucrează pe un salariu de 

patru milioane jumate’-(vechi), fericit că are de 
unde să bea un „deț” și, mai ales, încântat că a 
găsit fraieru’ care să-i facă munca lui fără să co
menteze și care suportă cu stoicism să fie luat la 
mișto, așa, ca destindere „între colegi”.

Am spus la început că aventurile lui Dorel 
mă binedispun. Da, e adevărat, în aceeași măsură 
în care mă și întristează - și mă îngrijorează. Ast
fel de oameni există -- sapă șanțuri cu cabluri de 
înaltă tensiune în ele, descarcă manual basculante 
automatizate, dorm în barăci sau în cabina mași
nii; nu știu dacă într-adevăr opresc trenuri pentru 
o sticlă de jumate’, dar nu m-ar mira prea tare. Și 
nu numai că există, dar ei sunt mulți. Nu am date 
certe, ci doar impresia că ei constituie, de fapt, 
chiar majoritatea în România. Și, unde-s mulți, 
crește nu numai puterea, ci și gradul de „dulce 
nesimțire”. Și asta tocmai acum, când suntem în 
Europa și ar trebui să ne mișcăm și noi mai cu ta
lent...
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Retefwzilei

Conopidă 
napolitană

Ingrediente:
1/2 conopidă mijlocie, 1 cutie 
roșii în bulion, 1 lingură untde
lemn, 1 ceapă tocată mărunt, 12 
măsline tăiate feliuțe, 2 lingu
rițe capere tăiate mărunt, 1/2 
linguriță zahăr.

Mod de preparare:
Se desface conopida 

buchețele, se fierbe, se lasă să 
se scurgă și se bagă sub un jet 
de apă rece.

Roșiile se mărunțesc în 
mixer împreună cu bulionul și 
se trec apoi printr-o sită pentru 
îndepărtarea semințelor.

Se-ncinge uleiul într-o tigaie 
și se călește ceapa tocată, până 
ce se înmoaie.

Se adaugă roșiile pasate, 
măslinele, caperele și zahărul și 
se pun la foc mic să se înfier
bânte.

Conopida fiartă se introduce 
în sosul cald și se servește ime
diat.

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 7 - DJ 687 Cristur - 
Hunedoara

► DN 7 Simeria - Spini

► 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

► Uricani pe DN 66A

<=> Prognoza meteo în județul Hunedoara 
Horoscopul zilei

► HOROSCOP
Este o zi bună pentru a discuta despre situația financiară și pen

tru a face unele investiții. Cineva s-ar putea chiar să-ți dea unele 
sfaturi foarte bune în acest sens. Viața amoroasă este foarte ani
mată, plină de întâlniri și experiențe senzuale. Dacă ești singur, 
farmecul tău deosebit va face ravagii printre pretendenți.

Astăzi ai putea învăța un lucru important dacă ții cont și de păre
rea celor din jur. Se poate chiar să înveți din propriile greșeli și să 
"citești" oamenii mai bine. Ai mare grijă de situația financiară și 
ocupă-te de datorii, pentru a fi la zi cu facturile. în plan amoros, 
au loc schimbări de bun augur.

Faci progrese importante în plan profesional. Lucrezi mult, pen
tru a-ți atinge obiectivele. Este o zi bună pentru a te ocupa de si
tuația financiară. Dacă pui lucrurile la punct, vei ști precis cum 
stai și vei putea lua unele decizii cu privire la cumpărături. In plan 
amoros, ești atras deopotrivă de partenerul de viață dar și de per
spectiva unei noi idile.

Fă tot posibilul pentru a rezolva chestiunile de ordin financiar. In 
caz contrar, ar putea apărea complicații. în plan amoros, te con
frunți cu câteva dificultăți cu partenerul de viață, din cauza unor 
păreri foarte diferite asupra unor chestiuni casnice. Dacă ești sin
gur, sunt șanse să mergi la o întâlnire deosebită.

Situația la locul de muncă este destul de tensionată. Trebuie să 
faci față unor schimbări și nu toate îți sunt pe plac. Micile pro
bleme din familie pot fi rezolvate dacă discuți deschis cu partene
rul de viață. Este important să fii receptiv la părerile celor din jur 
și să nu încerci să te impui cu orice preț.

Ai făcut tot posibilul pentru a te înțelege bine cu cei din familie și 
eforturile tale sunt recompensate. In plan profesional, ai o voință 
de fier și ești gata să faci ceea ce trebuie pentru a-ți atinge scopul. 
Nu ar fi de mirare să fii promovat sau să ți se ceară să te angajezi 
într-un nou proiect.

► Bancurile zilei
© © ©

Dacă facem baie pentru a fi curați, 
de ce mai trebuie spălate prosoapele?

© © ©
Un pilot, un marinar și badea Ghe- 

orghe stăteau de vorbă. Pilotul spune:
- Eu, când aterizez, îmi sun nevasta 

și o avertizez că am ajuns. Să nu am 
probleme!

Marinarul la fel:
- Când acostează nava, dau telefon

acasă, să nu am neplăceri!
Badea Gheorghe tăcea. Amândoi au 

sărit pe el cu întrebările:
- Cum, tu nu faci la fel, ca să nu ai 

probleme?
La care el zice:
- Nu, eu sun la ușă și mă duc la 

geam! N-a scăpat nici unul până acum!

© © ©
Intorcându-se de la coasă, badea 

Gheorghe îl vede pe Ion, cu un cercel 
în ureche, plimbându-se pe uliță.

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

Marketing: Gabriela BUZZI
(email: gabriela_buzzi@yahoo.com; tel. 0771.677.031, 0730.549.659)

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

Fă tot posibilul pentru a rămâne în contact cu lumea din jurul 
tău. Nu este o metodă bună să te închizi în tine, chiar dacă așa 
simți acum. Acasă te bucuri de relații pline de afecțiune cu cei 
dragi. Evită neînțelegerile cu colegii, la locul de muncă.

Ai o mulțime de proiecte în minte, dar nu reușești să le concreti
zezi. Cu perseverență vei putea să le duci la capăt. Este bine să 
mergi la întâlniri și să onorezi invitațiile care îți sunt făcute. Poți 
cunoaște oameni importanți, care să te ajute mai târziu.

Dacă lipsești prea mult de acasă, partenerul de viață ar putea să 
înceapă să-ți pună întrebări. Aveți tot felul de discuții și nu ajungeț 
neapărat la un rezultat. In discuțiile cu prietenii, nu te aventura în 
subiecte delicate, pentru că se poate să ajungeți la un conflict.

încerci să menții o atmosferă liniștită în familie, însă ești atent la 
ceea ce se întâmplă în jurul tău. Nu este cazul să te consumi pen> 
orice inconveniență apărută. Este o zi foarte bună pentru realiza, 
profesionale, dacă ești gata să aplici toate cunoștințele și să te fo
losești de întreaga ta experiență.

Este bine să fii foarte prudent cu banii. încearcă să ai cât mai 
mare grijă de investiții și să nu faci modificări nejustificate. Astăzi 
ai putea să te apropii mai mult de persoana iubită și să-ți consoli
dezi relația de cuplu. împreună, găsiți soluții la acele probleme cu 
care vă confruntați de ceva vreme.

Simți nevoia să te faci plăcut în ochii sexului opus, să primești 
complimente și chiar dovezi de afecțiune. Dacă încă ești singur, 
există mari șanse să-ți întâlnești jumătatea. In plan profesional, 
lărgești orizontul cu ajutorul unor persoane influente. Este imp<. 
tant să ai încredere în tine.

- Da' bine, mă, Ioane, mă, tu porți 
cercel, mă?

- No, d'apăi...
- Da' bine, mă, Ioane, mă, te cre

deam om serios...
- No...
- Da' bine, mă, Ioane, de când ți-oi 

pus tu cercel, mă?
- D-apăi, de când l-o găsit Maria în 

patul nostru...

© © ©
într-un laborator, doctorul îi cere

asistentului:
- Dă-mi sticla cu diacetilamidona 

pidol!
- E goală, domnule doctor.
- La naiba! Iar mi-au băut coniacul

© © ©
La un accident rutier, șoferul salvă 

rii:
- Păcat că nu a murit, că morga e 1 

doi pași, pe când spitalul e la 5 kilo 
metri.

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

0354 882100,
0354 882101

glasulhtmedoarei@yahoo.com

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

Tipar executat la Tipografia PRODCOM Târgu Jiu - Telefon: 0722 - 393.897
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Cel mai bine vândut articol de Crăciun este Euphorbia pulcherrima, 
sau „ Crăciunița ” în denumirea populară.

Luna Cadourilor și-a intrat în drepturi
A sosit Luna Cadourilor. Ma
gazinele și-au luat straiele de 
sărbătoare. Comercianții și-au 
împodobit deja vitrinele, care 
de care mai frumos - după bu
getul fiecăruia, desigur. Insta
lații, beteală, dar și oferte 
promoționale care te îmbie să 
intri nu lipsesc din vitrinele 
magazinelor devene. Există pe 
piață marfă de toate felurile, 
produse cât cuprinde, prețuri 
mici sau mari peste tot, mai 
puțin clientela lipsește din 
acest peisaj.

Cadouri ieftine 
și folositoare

Magazinele de haine și 
încălțăminte oferă o gama largă de pro

duse, unele chiar la preț de producător. 
De la costumații de crăciunițe sau Moș 
Crăciun până la articolele clasice, care 
sunt de altfel cele mai căutate. Gecile 
de iarnă și paltoanele sunt cele mai vân
dute articole, la fel și bocancii îmblăniți 
sau cizmele de damă. „Oamenii caută 
să facă cadouri cât mai ieftine și toto
dată folositoare. Nu se mai (ine cont de 
tendințele din modă. Se optează mai 
mult pentru modele clasice, care pot fi 
purtate și peste doi, trei ani”, a spus o 
vânzătoare de la un magazin de haine.

Jucării pentru copii

Raionul de jucării întâmpină cu ul
timele noutăți pe bunicii și părinții 
veniți să cumpere cadouri celor mici. 
Jucăriile de pluș adorate de toți copii, 
păpuși Barbie, mașinuțe, dar și cele 
care reprezintă îndrăgitele personaje 
din desenele animate umplu rafturile. 
Vânzările nu sunt însă pe măsura aștep

pentru jucării mai ieftine, și părinții, 
care cumpără jucării mai scumpe sau 
articole vestimentare. „Bunicii cumpără 
jucărioare mai mici și ieftine, părinții 
fac cadouri mai scumpe. în special sunt 
căutate jucăriile care apar în reclamele 
de la televizor”, ne spune Adelina Pă- 
trașcu, proprietara unui magazin cu ar
ticole pentru copii.

Argintul preferat 
aurului

Creșterile de preț la gramul de aur 
a speriat cumpărătorii din magazinele 
de bijuterii. Cumpărătorii s-au reorien- 
tat către bijuteriile de argint, cu prețuri 
mai puțin piperate. în fond gestul con

tărilor. Cumpărătorii se împart în două 
categorii: cei mai vârstnici, care 
cumpără cadouri la nepoți și optează

tează. Nici brandurile consacrate care 
produc ceasuri de mână nu au rămas 
neafectate de lipsa de cumpărători. „Se 
caută mai mult bijuteriile de argint, nici 
ceasurile de firmă nu se mai vând, mai 
mult cele mai ieftine. Bărbații nu prea 
mai cumpără cadouri pentru iubite, mai 
mult fetele tinere cumpără pentru pri
etenii lor”, a mărturisit Ioana Pârva, 
vânzătoare la un magazin de bijuterii.

✓

Se caută crăciunițele

Oamenii rămân reticenți și în fața 
obiectelor decorative care fq$ simțită 
atmosfera de sărbătoare. Unii dintre ei 
preferă să își meșterească singuri 

decorul pentru Crăciun sau aleg în spe
cial instalațiile luminoase. Astfel, peste 
coronițele frumos aranjate, asezonate 
cu lumânări parfumate, cumpărătorii 
trec doar cu privirea. Cel mai bine vân
dut articol de Crăciun este Euphorbia 
pulcherrima, sau „Crăciunița” în denu
mirea populară. „Obiectele de decor au 
devenit un lux pentru oameni. Prea 
puțini vin să se uite la ele, darămite să 
mai și cumpere. Crăciunițele se caută 
cel mai mult, de toate mărimile. Astea 
se și oferă cadou”, a spus Vasile Petrea, 
de la raionul cu flori.

Irina Năstase

Descrierea iernii în culori Jurnalistul Ștefan Nemecsek și-a lansat cărțile la Deva

Pe coridoarele Inspectoratului Școlar din 
Deva, ieri, a avut loc o expoziție de pictură ded
icată sărbătorilor de iarnă. Operele expuse au 
fost ale copiilor premiați la diferite concursuri 
'e artă plastică. Cei mai mici artiști expozanți 

au între cinci și șase ani, toți fiind elevii gră
dinițelor și școlilor din județul Hunedoara. în
demnarea și imaginația creativă a copiilor a fost 
clar reprezentată în picturi. Farmecul și strălu
cirea sărbătorilor de Crădun au fost exprimate 
ca cele mai mari bucurii pe care le aduce an de
an iama cu zăpada argintie și clopoțeii colindătorilor de pe ulițe.

Pictorul Constantin Zgâmbău, Adriana Popa profesoara de desen și Gheorghe Mihuț di
rectorul Liceul de Arte „Sigismund Toduță”, au fost cei care au prezentat publicului prezent, 
operele micuților artiști, totodată felicitându-i pentru măiestria de care au dat dovadă la re
alizarea picturilor care au avut ca temă „Bucuriile iernii”. Vernisajul s-a încheiat cu un frumos 
concert susținut de elevii Liceul de Arte.

Georgiana Giurgiu

Sfântul Zilei

Jurnalistul Ștefan Nemecsek a început să 
adune încă de acum 30 de ani informații și ma
teriale despre literatura și presa meleagurilor 
hunedorene. în ultimii doi ani el a reușit să pu
blice nu mai puțin de 11 cărți având posibilita
tea de a-și prezenta unele lucrări la Strasbourg, 
Bruxelles, Cairo sau în Germania, unde volu
mele sale au fost foarte apreciate.

Ștefan Nemecsek scrie despre secretele presei și 
literaturii hunedorene încă de la apariția primului ziar 
(1876) al Hunedoarei, în limba maghiară. El pune la dis
poziția cititorilor și volume filozofice, care cuprind idei, 
fragmente sau citate neuitate și folosite de multe ori ca 
motto, ale marilor gânditori din istoria antică sau mai 
apropiată de zilele noastre. Lansarea cărților “Din 
gândirea înțelepților lumii” (două volume), “Presa hune- 
doreană - de la origini până în prezent” (două volume) 
și “Literatura hunedoreană - de la începuturi până în 
prezent” (două volume), a avut loc ieri, la Sala Mică a

Casei de Cultură “Drăgan Muntean”, din Deva, autorul 
bucurându-se de aprecierea și sprijinul scriitorilor 
Eugen Evu, Radu Ignat și Sebastian Bara, directorul 
Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu”, care au ținut 
să îi mulțumească Iui Ștefan Nemecsek pentru lucrările 
puse la dispoziția cititorilor hunedoreni.

Georgiana Giurgiu

Zămislirea Sfintei Ana, mama 
Preasflntei Născătoare de Dumnezeu

Domnul și Dumnezeul nostru, vrând să-și gătească pentru 
Sine locaș însuflețit pe pământ, casă sfântă spre sălășluirea Lui, 
a trimis pe îngerul Său către drepții Ioachim și Ana, dintru care a 
voit să se nască Maica Sa și le-a vestit lor, care erau neroditori și 
sterpi, că le-a dat Dumnezeu lor dar de zămislire, spre nașterea 
Fecioarei. Drept aceea, s-a zămislit.Sfănta Fecioară Maria și s-a 
născut din sămânță bărbătească, însă din făgăduință, fiind părinții 
ei, adică, bătrâni și sterpi. Că numai Hristos singur S-a născut 
din Sfânta Fecioară Maria mai presus de fire, negrăit și netâlcuit, 
precum El singur știe, fără de voie trupească. Și, Dumnezeu des
ăvârșit fiind, toate ale îconomiei Lui celei după trup desăvârșit 
le-a luat asupra Sa, adică firea oamenilor, așa precum a zidit-o și 
a plăsmuit-o dintru început.

Deci, ziua aceasta, o prăznuim ca aducere aminte a zămi
slirii Maicii lui Dumnezeu în pântecele maicii sale, Sfânta și 
dreapta Ana, zămislire binevestită, pe pământ părinților ei și oa
menilor, printr-un înger. Acest lucru l-a făcut Dumnezeu, Care din 
nimic le-a înființat pe toate, deșteptând pântecele cel sterp, spre 
aducere de rod și pe cea care îmbătrânise fără de copii, maică 
născătoare de copii, cu preaslăvire a lucrat-o, sfârșit vrednic al 
cererii celei drepte a drepților ei părinți, pe Fecioara dăruind-o, 
dintru care însuși Dumnezeu avea să vină în trup, spre cea de a 
doua naștere a toate câte sunt.

Că așa a binevoit Dumnezeu ca niște părinți, înțelepți și mij
locitori ai oamenilor, să nască fiică pe cea aleasă din toate ne
amurile, și dinainte hotărâtă, mai înainte de veci. Și se face acest 
sobor întru cinstita casă a Născătoarei de Dumnezeu ceea ce este 
în Svorani, aproape de preasfânta ei biserică.
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Pentru veniturile obținute sub formă de dividende de persoane fizice 
& fi juridice nerezidente din România cota de impunere este de 16%.

Declararea și plata impozitului pe dividende (III)

Și-au făcut cadou, 
de Moș Nicolae 
câte un dosar 
penal

Doi tineri din muncipiul 
Vulcan au furat băuturi alcoolice 
și țigări în valoare de 6.000 de 
lei, dintr-un bar din localitate. 
Furtul s-a petrecut în noaptea de 
Sfântul Nicolae. In urma investi
gațiilor făcute de polițiști, hoții 
au fost identificați. Remus P. și 
Victor J., ambii în vârstă de 19 
ani, au intrat în bar cu ajutorul 
unor chei care s-a potrivit cu în- 
cuietoarea ușii barului. Victor J. 
nu este la prima experiență de 
acest gen, el având antecedente 
penale. Cei doi au fost reținuți pe 
bază de ordonanță de reținere 
pentru 24 de ore, fiind închiși în 
Centrul de deținere și arest pre
ventiv al IPJ Hunedoara. în cur
sul zilei'de ieri, cei doi tineri au 
fost aduși în fața instanței de 
judecată în vederea emiterii man
datelor de arestare preventivă.

Accident grav 
la Podele

O femeie a fost rănită grav 
în urma unui accident rutier pe
trecut ieri la ora 17, pe DN 76, în 
satul Podele din comuna Luncoiu 
de Jos. Accidentul s-a produs 
pentru că șoferul Ioachim G., de 
57 de ani, nu a adaptat viteza într- 
o curbă ușoară la stânga și a 
pătruns pe sensul de mers Deva - 
Brad, intrând în coliziune cu au
toturismul condus de Gheorghe 
G., de 49 de’ ani, din comuna 
Vălișoara. Victima este Voichița 
G., de 57 de ani, pasageră a 
mașinii care circula regulamen
tar. Ea a fost transportată de ur
gență la spital. Alte două 
persoane, Flavius M., din Lu- 
peni, și Alexandru P., din 
Petroșani, ambii în vârstă de 18 
ani, au fost rănite ușor și trans
portate de asemenea la spital, 
pentru a li se acorda îngrijiri 
medicale.

A nimerit șanțul
Un șofer a intrat direct în 

șanț, pentru că nu a adaptat viteza 
la condițiile de drum. în timp ce 
conducea autoturismul pe DN 66 
din direcția Hațeg către Petroșani 
a intrat într-o curbă la dreapta cu 
viteză mare, după care nu a mai 
putut stăpâni volanul și a pătruns 
pe contrasens, oprindu-se spre 
norocul lui, într-un șanț de pe 
marginea drumului. Accidentul s- 
a petrecut ieri dimineață, în jurul 
orei 3, 35. Conducătorul auto a 
fost rănit ușor, iar mașina a fost 
avariată.

Maria Florescu

Direcția Generală a Finanțelor 
Publice a Județului Hunedoara 
prezintă în documentarul de mai 
jos obligațiile care revin contri
buabililor în ceea ce privește de
clararea și plata impozitului pe 
dividende.

Când beneficiarul 
este un nerezident 
persoană fizică 
sau juridică

Pentru veniturile obținute sub 
formă de dividende de persoane fizice și 
juridice nerezidente din România cota 
de impunere este de 16%. Impozitul da
torat de nerezidenți pentru veniturile im
pozabile obținute din România se 
calculează, se reține și se varsă la buge
tul de»stat de către plătitorii de venituri. 
Impozitul se calculează, respectiv se 
reține în momentul plății venitului și se 
virează la bugetul de stat până la data de 
25 inclusiv a lunii următoare celei în 
care s-a plătit venitul. Impozitul se cal
culează, se reține și se varsă, în lei, la 
bugetul de stat, la cursul de schimb al 
pieței valutare, comunicat de Banca 
Națională a României, valabil în ziua 
reținerii impozitului pentru nerezidenți.

în cazul dividendelor distribuite, 
dar care«nu au fost plătite acționarilor 
sau asociaților până la sfârșitul anului în 
care s-au aprobat situațiile financiare an
uale, impozitul pe dividende se declară 
și se plătește până la data de 25 decem

brie a anului respectiv. După data 
aderării României la Uniunea Euro
peană, dividendele plătite de o între
prindere, care este persoană juridică 
română, unei persoane juridice rezidente 
într-un alt stat membru sau unui sediu 
permanent al unei întreprinderi dintr-un 
stat membru, situat într-un alt stat mem
bru, sunt scutite de impozit, dacă bene
ficiarul dividendelor deține minimum 
15% din titlurile de participare la între
prinderea persoană juridică română, pe 
o perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 
ani, care se încheie la data plății dividen
dului. Condiția de deținere minimă este 
de 10% începând cu anul 2009. Condiți
ile în care se aplică aceste prevederi, 
referitoare la tipurile de întreprinderi din 
statele membre către care se fac plățile 
de dividende și definiția termenului stat 
membru, sunt prevăzute la art. 20 indice 
1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal.

Conform Ordonanței de Urgență 
nr. 91 din 24 iunie 2008 pentru modifi
carea și completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, pct. 6, începând cu 
1 ianuarie 2009, cota de impunere este 
de 10% pentru dividendele plătite de o 
întreprindere, care este persoană juridică 
română, unei persoane juridice rezidente 
într-un alt stat membru al UE sau în unul 
din statele Asociației Europene a 
Liberului Schimb (AELS), respectiv Is
landa, Principatul Liechtenstein, Re
gatul Norvegiei, ori unui sediu 
permanent al unei întreprinderi dintr-un 
stat membru al UE sau dintr-un stat al 
AELS, respectiv Islanda, Principatul 
Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat

După pui de ribițan 
să nu dai cu bolovan!
Campania pentru alegerile 
prezidențiale s-a încheiat. 
Cu toate acestea, unii dintre 
simpatizanții înflăcărați ai 
PSD nu renunță la gesturi 
extreme. Constantin Popo- 
vici, ginerele consilierului 
local din partea PSD - loan 
Lupea, din comuna Ribiția, 
a aruncat cu un bolovan în 
mașina unui simpatizant 
PD-L, de supărare că „Pros
tănacul” nu a ajuns preșe
dinte.

Dosar penal 
pentru distrugere

Incidentul a avut loc ieri 
seară, când mai mulți simpatizanți

PD-L s-au adunat pentru a sărbă
tori victoria lui Traian Băsescu.

Martor’ al incidentului, pri
marul loan Faur precizează: „Par
brizul a fost distrus, a aruncat cu 
un bolovan. Bine că nu a fost 
cineva în mașină că cine știe ce se 
întâmpla. Am observat că și o altă 
mașină a fost avariată”.

Proprietarul autoturismului a 
depus plângere la poliție. „S-a în
tocmit dosar de cercetare penală, 
iar cazul a ajuns Ia Parchet. în 
dosar se aduc acuzații pentru 
comiterea infracțiunii de dis
trugere, urmând ca procurorii să 
stabilească vinovăția celui 
acuzat”, a precizat Bogdan Nițu, 
purtătorul de cuvânt al IPJ Hune
doara.

Maria Florescu

Imprudență Ia volan
Trei adolescenți din municipiul Petroșani au ajuns ieri în spital în urma 

unui accident rutier care a avut loc în cartierul “Aeroport” din localitate.
Accidentul a fost provocat de unul dintre cei trei tineri, care a obținut 

permisul de. conducere cu doar câteva zile înainte.
“Șoferul a pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive și a 

intrat într-un copac de pe marginea drumului, aflat în stânga direcției de 
mers, după care a ajuns pe trotuar.”, a declarat Bogdan Nițu, purtător de 
cuvânt al IPJ Hunedoara. Polițiștii i-au suspendat tânărului permisul auto.

Maria Florescu

într-un alt stat membru al UE ori al 
AELS.

Dacă un contribuabil este.rezident 
al unei țări cu care România a încheiat o 
convenție pentru evitarea dublei im
puneri cu privire la impozitele pe venit 
și capital, cota de impozit care se aplică 
venitului impozabil obținut de către acel 
contribuabil din România nu„poate de
păși cota de impozit prevăzută în con
venție.

în situația în care cotele de impoz
itare din legislația internă sunt mai fa
vorabile decât cele din convențiile de 
evitare a dublei impuneri se aplică 
cotele de impozitare mai favorabile. 
Plătitorii de venituri care au obligația să 
rețină la sursă impozitul pentru veni
turile obținute de contribuabili din 
România trebuie să depună o declarație 
la autoritatea fiscală competentă până la 
data de 28, respectiv 29 februarie inclu

siv a anului următor celui pentru-care s- 
a plătit impozitul, respectiv „Declarația 
informativă privind impozitul reținut și 
plătit pentru veniturile cu regim de 
reținere la sursă/venituri scutite, pe ben
eficiari de venit nerezidenți”, prevăzută 
la art. 119, alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 și pct. 15 indice 1 din 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pen
tru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 la ad 
ministrația financiară unde este înregis
trat plătitorul de venit.

De asemenea, plătitorul de venit va 
declara în formularul 100 „Declarație 
privind obligațiile de plată la bugetul de 
stat”, la rândul 23 „Impozit pe veniturile 
obținute din România de nerezidenți 
persoane fizice” și la rândul 24 „Impozit 
pe veniturile obținute din România de 
nerezidenți persoane juridice”, impozi
tul reținut.

Grenadă găsită la Petroșani
Ieri, în jurul orei 11:2^, un localnic din Petroșani a descoperit o grenadă 

în parcul pieței din localitate. Bărbatul a anunțat prin serviciul telefonic 112 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara. La fața locului a 
ajuns un reprezentant al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din 
Petroșani, care a ridicat grenada. Grenada s-a dovedit a fi din plastic, total im 
ofensivă, folosită pentru exerciții. Conform procedurii, chiar dacă grenada este 
din plastic, specialiștii Serviciului de Protecție Civilă din cadrul I.S.U. Hune
doara au intrat în posesia ei, urmând ca aceasta să fie depozitată alături de alte 
muniții descoperite pe teritoriul județului Hunedoar#

Deoarece reprezentanții ISU Hunedoara consideră că ar mai fi posibilă 
găsirea unui asemenea tip de muniție neexplodată, recomandă ca oamenii să 
nu se atingă de ea, să nu o ducă în clădiri și să anunțe urgent Poliția și ISU. De 
asemenea, este foarte riscantă încercarea de a o demonta sau utiliza în scopul 
de a improviza diverse scule pentru uzul gospodăresc.

Maria Florescu

SMS cu cont«nut vizionar*
Deși în mod oficial campania electorală s-a încheiat vineri la 
orele 24, unii au continuat propaganda sub o formă mascată și 
în cursul zilei de sâmbătă, 05.12.2009. Modul de acțiune a con
stat în expedierea de mesaje telefonice cu următorul conținut: 
„Sondaje reale CURS Geoană 52 % Băsescu 48 % INSOMAR 
Geoană 52,5 % Băsescu 47,5 % CCSB Geoană 52 % Băsescu 
48 %”.

Expeditorul nu apare. SMS - ul a ajuns 
și pe mobilul unui cunoscut, care ni l-a pus la 
dispoziție. Remarcăm faptul că deși cifrele nu 
sunt chiar identice cu cele afișate duminică 
seara la orele 21, ele se apropie destul de mult 
de cele comunicate de institutele de sondare 
a opiniei publice. Cine oare s-o fi ținut de 
glume înaintea scrutinului și după încheierea 
campaniei electorale, ca apoi să acuze nereg- ‘ 
uli la alegeri/Vă lăsăm să ghiciți.

Cătălin Rișcuță
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Pesediștii care îl sfătuiau pe președintele Traian Băsescu să accepte înfrângerea 
cu decență și demnitate în stil occidental dau acum dovadă de indecență 
și fariseism manifestându-se exact pe dos în comparație cu sfaturile date.

PSD și PNL s-au întors la politica de maidan
Ieri, după amiază, în fața 
Casei de Cultură „Drăgan 
Muntean ” a avut loc un miting 
spontan al susținătorilor lui 
Mircea Geoană. La manifesta
ție au participat cam 150 de 
membri și simpatizanți ai PSD 
și PNL în frunte cu liderii ju
dețeni ai acestor partide.

La manifestare s-au scandat loz
inci precum „Geoană președinte”, 
„Vrem dreptate”, „Am votat, ne-au 
furat” și „Luptăm și câștigăm”. în ace
lași timp a avut loc în Casa de Cultură 
o ședință a Biroului Teritorial PNL la 
care s-a discutat despre strategia 
peltică pentru perioada următoare, 

fiind prezentate cele două variante de 
acțiune propuse de conducerea centrală 
a partidului. Opțiunile liberalilor sunt 
fie forțarea intrării la guvernare în 
alianță cu PSD și un prim - ministru 
aparținând PNL, fie refuzul oricărei 
propuneri de guvernare și intrarea în 
opoziție.

Liberalii hunedoreni 
vor să rămână 
în opoziție

După dezbateri aprinse și luarea 
unei decizii prin vot, politicienii s-au 
alăturat manifestanților. „Au fost 33 de 
voturi pentru a intra la guvernare în 
alianță cu PSD având un premier liberal 
susținut de PSD și 36 de voturi pentru 

a intra în opoziție. Prin urmare decizia 
de a intra în opoziție va fi comunicată 
conducerii centrale urmând a se hotărî 
de către organismele statutare ale par
tidului asupra liniei pe care o vom 
urma”, a declarat Mircia Muntean, lid
erul PNL Hunedoara. „A avut loc o 
fraudare a alegerilor. în timpul proce
sului electoral am vizitat 10 secții de 
votare și nu am constatat nereguli. Doar 
la gara din Deva am văzut un grup de 
tineri de la Petroșani care au votat la 
secția specială din autogară. Ara sem
nalat acest aspect autorităților care 
urmează să ne comunice soluția. Cert 
este că după ce în turul I la acea secție 
a câștigat Crin Antonescu, în turul II 
Traian Băsescu a avut peste 500 de vo
turi, iar cei care l-au votat pe Mircea 
CJeoană susținut de Crin Antonescu au 
fost doar 300”, a mai spus Muntean. Pe 
de altă parte, Mircea Moloț este de 
părere că primarii liberali nu ar face 
nici un gheșeft dacă ar guverna și lib
eralii. „S-a decis să rămânem în opoz
iție. Taberele sunt împărțite. Primarii 
PNL au hotărât să intrăm în opoziție. 
Anul viitor va fi unul foarte greu, iar 
bugetul va fi de austeritate astfel încât 
Guvernul nu va da bani. Unii dintre ei 
dispun însă de fonduri structurale. Sunt 
nemulțumit că pentru noi au hotărât cei 
aflați în afara țării, care nu se vor mai 
întoarce niciodată aici”, a declarat și 
Mircea Moloț, președintele Consiliului 
Județean Hunedoara.

Pesediștii vorbesc 
despre furăciuni 
în barter

Sfaturile pesediștilor sunt valabile 
numai pentru alți, nu și pentru ei.

Pesediștii care îl sfătuiau pe 
președintele Traian Băsescu să accepte 
înfrângerea cu decență și demnitate în 
stil occidental dau acum dovadă de in
decență și fariseism manifestându-se 
exact pe dos în comparație cu sfaturile 
date. Protestele de stradă, în stilul sindi
calismului vulgar promovat de șefii de 
partid sunt o expresie a faptului că nu 
știu să își asume înfrângerile și că dis
prețuiesc puterea judecătorească, man
ifestându-se violent și la intimidare 
înainte ca magistrații să dea o soluție. 
„A avut loc o fraudă masivă a votării.

Noi am pus la punct la partid un sistem 
de urmărire a votului multiplu și am 
constatat că 35 de coduri numerice per
sonale de pe lista de la Autogara Deva 
și 8 de pe lista de la Cârjiți dau erori, 
ceea ce înseamnă că nu există”, a afir
mat Vasile Țonea, consilier local al 
PSD. Mai mult, un deputat pesedist 
crede că se poate fura în stil barter. 
„Ne-am întors în anii ‘40 cjând oamenii 
încercau să recâștige democrația în fața 
comuniștilor. Voturile au fost fraudate 
pe slănină, ouă, bani. Au fost cele mai 
fraudate alegeri de după 1990. Băsescu 
a spus în 2004 că s-au fraudat alegerile, 
dar nu s-a dovedit nimic, iar acum ei au 
fraudat masiv”, a spus și Laurențiu Nis- 
tor, deputat PSD.

Cătălin Rișcuța

Oaspeți francezi la Consiliul Județean
ieri, a avut loc la sediul Consili

ului Județean Hunedoara semnarea 
unui protocol de colaborare între 
C"'nsiliul Județean Hunedoara și 

.isiliul General al Departamentului 
Haute-Saone. Acțiunea a făcut parte 
din programul vizitei oficiale în județ 
a unei delegații din Franța, condusă 
de Joelle Laure-Libersa, vicepreșed
inte al Consiliului General al Depar
tamentului Haute-Saone. Misiunea 
delegației franceze are ca temă 
“Amenajarea și studiul teritoriului”.

în conformitate cu scopul 
vizitei, programul delegației franceze 
cuprinde deplasări de lucru în zonele 
Brad și Hațeg, precum și susținerea 
unui simpozion în legătură cu respon- 
;abilitățile agenților de dezvoltare ce 
se va desfășura azi și mâine la In
spectoratul Școlar Județean Hune- 
loara începând cu ora 9.

Cătălin Rișcuța

Din ianuarie încep 
reorganizările pentru bugetari

, Numărul funcționarilor publici care lucrează în cadrul Autorității Teri
toriale pentru Persoanele cu Handicap Hunedoara se va reduce drastic în
cepând cu luna ianuarie a anului viitor.

Reorganizarea agenției se va face în baza HG numărul 1386 din 18 
noiembrie 2009 și potrivit Legii 329 din 2009, care prevede raționalizarea 
cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor 
cadru cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană. Potrivit 
hotărârii de guvern autoritatea va funcționa la nivel cu un număr de 80 de an
gajați care vor avea statut de funcționari publici și personal contractual.

Numărul funcționarilor publici va fi redus la 21
Institutul Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale 

a Persoanelor cu Handicap, care este un compartiment din cadrul Agenției cu 
reprezentanță în teritoriu, va avea un număr de 21 de funcționari publici și 
personal contractual. încadrările pe acest număr de posturi se vor face în ter
men de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern. Person
alul eliberat din funcție va beneficia de măsurile de protecție prevăzute de 
lege.

Maria Florescu

Cupa Hunedoarei la înot
Lansare de carte
Toi, 10 decembrie va avea loc lansarea cărții 
,Bibliografia geografică și geologică a Ju- 
iețului Hunedoara” scrisă de prof. dr. Du- 
nitru Rus. Evenimentul se va desfășura la 
)rele 15, în sala Europa din clădirea In
spectoratului Școlar al Județului Hune- 
loara.

Vor fi prezenți la eveniment prof. dr. Ioana Jurca 
le la Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara, scri- 
tonU Gligor Hasa și cerct. st. Castaian Mihai, coordo

natorul Muzeului Etnografic Oraștie.
Sigismund Duma, rectorul Universității Ecologice 

„Traian” Deva este de părere că: „Apariția lucrării 
„Bibliografia geografică și geologică a Județului Hune
doara” , elaborată de prof. dr. Dumitru Rus, reprezintă 
primul pas concret în direcția sistematizării literaturii 
geografice și geologice regionale, reprezentând un 
punct esențial de plecare în cunoașterea și investigarea 
orizontului geografic al județului Hunedoara, de către 
cei interesați”.

Manifestarea se va încheia cu un concert de col
inde, interpretat de corul „Amadeus” al Liceului Peda
gogic „Sabin Drăgoi” Deva.

Irina Năstase

Sâmbătă, bazinul de înot din mu
nicipiul Hunedoara a fost punctul de în
tâlnire al campionilor înotului de 
performanță. 160 de copii născuți în pe
rioada 1993 - 2001, veniți de la șapte 
cluburi de renume din Arad (Clubul 
Sportiv municipal Arad), Constanța 
(Clubul Sportiv Delfinul și Romanian 
Swimming), Alba (Liceul cu program 
sportiv) și cluburile locale (Clubul 
Sportiv Delfinul, Fair Play și Clubul 
Sportiv Școlar), s-au întrecut în cadrul 
competiției hunedorene pentru câștigarea 
locurilor fruntașe. Prin intermediul eveni
mentului, micuții participant au fost eval
uați, pentru a putea fi clasați ca 
reprezentanți de seamă la alte concursuri 

de nivel național și internațional.
Clasamentul general al competiției 

a fost condus detașat de elevii cluburilor 
de înot locale, coordonate de antrenorii 
Anca Băjan, Zeno Giurasa și Dan Arde
lean.

Medâliații hunedoreni care au ocu
pat locurile întâi, în funcție de categoria 
de vârstă, au fost: Cristian Rizan, Daniel 
Scurtu, Alexandru Bădeață, Adelina Buz
dugan, Mihai Pavel, Edit Bărbănța, 
Sergiu Chețe, Alexandra Borița,Denisa 
Ilucă, Ancuța Păiuș, Andora Cârjă, Andrei 
Păduraru, Victor Iacob și Lăcrămioara.
*

Georgiana Giurgiu
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
PAC I1ET SERV IC II CU CAZARE 3 NOPI I
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
MASĂ FESTIVĂ DE REVEL ION
și CIN Ă EEST1VĂ ÎN 01.01.2010
(acces gratuit Ia piscina și sauna interioară)

PREȚ 600 ron / pers

IPAC HEI SERV IC II REVELION - tară cazare 
Include MASA FESTIV Ă DE REVELION 
și CIN A FESTIV 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, 0723-011368

Pentru cazare
tariful este de 80 ron pers loc 
camera zi hoteliera

Antrenul este asigurat 
de orchestră de muzică 

și soliști vocali.
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ActiveWatch - AMPspune că "analiza programelor electorale a fost înlocuită cu analize
• - de discurs, de limbaj non-verbal sau caracterologice", în timp ce "jurnaliștii au renunțat 

să mai colecteze informații și s-au limitat la colectarea reacțiilor la cald"...

Eric Clapton și Steve Winwood vin în România
Muzicienii Eric Clapton și Steve Win
wood, duoul al cărui spectacol din 
Madison Square Garden (Londra) a 
fost nominalizat la două premii 
Grammy, vin la București, într-un 
concert care va avea loc pe 11 iunie 
2010, pe stadionul de rugby din Capi
tală, se arată pe site-ul 
wereseric.com.

Turneul european al celor doi va 
debuta pe 18 mai 2010, la Birmingham, în 
Marea Britanie, și se va încheia pe 13 iunie, 
în Istanbul, Turcia. De asemenea, concertul 
cuprinde și un show pe stadionul Wembley 
din Londra, pe 20 mai.

Eric Patrick Clapton, născut în 1945, 
este un chitarist de blues-rock britanic, 
compozitor și interpret. Clapton a fost in

clus în Rock and Roll Hall of Fame ca 
membru al Yardbirds, al Cream, dar și ca 
artist solo, fiind singurul muzician inclus 
de trei ori. Descris deseori de critici și fani 
ca fiind unul dintre cei mai buni chitariști 
din istorie, Clapton s-a clasat pe locul al pa
trulea în topul revistei “Rolling Stone” 
"100 cei mai buni chitariști ai tuturor tim
purilor".

Cu toate că stilul lui Clapton a variat 
de-a lungul carierei sale, întotdeauna a 
rămas conectat la blues. Totodată, el este 
creditat drept un inovator în numeroase 
genuri, precum blues-rock, psychedelic 
rock, pop (piesa "Change the World"), reg
gae ("I Shot the Sheriff', cover după Bob 
Marley). Două dintre cele mai de succes 
înregistrări ale sale sunt piesele "Layla" și 
"Crossroads".

ActiveWatch condamnă comportamentul 
iresponsabil” al televiziunilor în campania

pentru președinție
PotrivitActiveWatch -AMP, 
timp de cinci săptămâni, televi- 
ziunile au promovat "compor
tamente editoriale 
discrepante", precum "ignora
rea campaniei asumată ca po
litică editorială ", "mediatizare 
crispata și sub teroarea legii", 
"mediatizare agresivă față de 
clasa politică " sau "mediati
zare agresivă față de un singur 

didat, suport favorabil tutu
ror celorlalți".

"Pe parcursul campaniilor elec- 
orale pentru cele două tururi de scrutin, 
eleviziunile nu au asigurat un cadru au- 
entic pentru dezbaterea și confruntarea 
platformelor candidaților. Agenda 
publică a fost înlocuită cu agenda 
doctorală a candidaților «cu șanse» și 
:u zvonurile vehiculate cu multă vital- 
tate de staff-urile de campanie. 
3andidații, în rarele lor apariții, au 
ăspuns cu prioritate subiectelor stri- 
lente de interes cotidian, platformele 
lectorale ocupând un loc periferic în 
lezbateri", spune ActiveWatch - AMP.

Sondajele - instrument 
de manipulare în ziua 
scrutinului

Totodată, ActiveWatch - AMP 
pune că "analiza programelor elec- 
prale a fost înlocuită cu analize de dis- 
urs, de limbaj non-verbal sau 
aracterologice", în timp ce "jurnaliștii 
u renunțat să mai colecteze informații 
i s-au limitat la colectarea reacțiilor la 
aid", iar "schimburile agresive de 
eplici dintre participanții la dezbaterile 
in prime-time au fost ascuțite și, nu de 
uține ori, alimentate chiar de către 
aru^liști". "Publicul a fost informat 
onstant despre culisele campaniei 
lectorale, în timp ce scena era fie 
psită de candidați, fie aglomerată cu 
iguri crispate de jurnaliști, politicieni 
i analiști de casă", susține Active-

în plus, ActiveWatch - 
AMP spune că agenda dezba
terilor a fost acceptată "cu 
prea mare ușurință" de tele
viziuni în forma propusă de 
staff-urile candidaților, iar 
temele dezbătute în cadrul 
confruntărilor dintre candidați 
"au excedat adesea atribuțiile 
constituționale ale
președintelui". "Jurnaliști și 
instituții media au încălcat de
liberat normele legale care interzic pub
licarea sondajelor de opinie în ziua 
scrutinului. Difuzarea exit-poll-urilor 
intermediare a fost făcută cu predilecție 
pe internet, dar și în spațiul tv. Rațiunea 
acestei decizii editoriale este greu de in
terpretat altfel decât ca o încercare de a 
influența votul. Dacă sondajele de 
opinie au un rol important de informare 
a electoratului în campania electorală, 
în ziua scrutinului ele se transformă 
într-un instrument de manipulare", mai 
afirmă ActiveWatch - AMP, precizând 
că "evoluțiile de pe scena publică au 
fost de cele mai multe ori filtrate de 
personalitatea și percepțiile 
jurnaliștilor, fără a fi susținute ori 
combătute cu documentări jurnalistice 
consistente".

"Un calcul sumar efectuat asupra 
programelor din intervalul orar de 
maximă audiență 21:00 - 00:00 indică 
ponderea jurnalismului de informare 
față de cel de opinie: 30 de minute de 
informații și alte 90 de minute de vorbe 
despre informații sau despre alte vorbe, 
oderatorii și jurnaliștii prezenți în dez
baterile politice și-au recunoscut, pe 
alocuri, titlul de formatori de opinie. Și 
atât", se mai arată în comunicatul Ac
tiveWatch - AMP.

Criză de credibilitate 
a mass-media

ActiveWatch - AMP vorbește 
chiar despre "o breaslă în criză de iden
titate și credibilitate" și despre "pre
siunea patronului - agent politic activ". 
"Jurnaliștii au fost, pe parcursul întregii 
campanii, subiect și obiect al unui

iul libertății și diversității opiniilor. Au 
fost atacați de politicieni și au ripostat 
virulent. Și-au atacat colegii de breaslă. 
Și-au făcut publice alianțele și strategi
ile de luptă mediatică. Atmosfera a fost. 
încărcată cu elemente demne de orice 
producție epică: trusturi pro și trusturi 
contra, jurnaliști justițiari, jurnaliști 
aserviți politic sau «moguli» care joacă 
pe degete jurnaliști și politicieni", 
spune ActiveWatch.

Potrivit ActiveWatch, în aceeași 
perioadă au fost identificate "o serie de 
suprapuneri de agendă între jurnaliști și 
patronii posturilor de televiziune". 
"Jurnaliștii și moderatorii au comunicat 
într-o notă transparentă opiniile și 
crezurile patronilor lor. Uneori patronii 
au intrat în emisiuni în direct pentru a- 
și comunica crezurile politice. Așadar, 
patronii nu dețin doar acțiuni, ci și 
desfășurătoare de emisiune. Iar situația 
jurnalistului a fost și mai complicată 
atunci când patronii au fost agenți 
politici activi, poziționându-se explicit 
în defavoarea unuia dintre candidați și 
au comunicat informații cu impact put
ernic în campania electorală".

Totodată, ActiveWatch - Agenția 
de Monitorizare a Presei, "în acord cu 
misiunea de promovare și protejare a 
comunicării libere în interes public", 
"își reafirmă sprijinul pentru jurnaliștii 
supuși presiunilor politice și editoriale", 
"cu speranța că aceștia vor supraviețui 
propriilor compromisuri de ordin etic și 
profesional".

începând cu data de 23 octombrie 
și până în ziua de 6 decembrie, Active
Watch - Agenția de Monitorizare a Pre
sei a desfășurat activități de 
monitorizare a mediatizarii campaniei

——*
Căutările pe motorul Google vor fi
personalizate

Căutările pe motorul Google 
vor fi personalizate, în indexul de

I rezultate urmând să aibă prioritate 
site-urile pe care utilizatorii le-au 
mai accesat în trecut, informează 
Media Guardian.

Google va realiza o arhivă cu activitatea utilizatorilor de pe motorul său 
de căutare, pe o perioadă de 180 de zile. ■»

Arhiva va cuprinde termenii introduși pentru căutare, dar și rezultatele 
accesate de utilizatori. Astfel, începând de luni, site-urile accesate mai des de 
un utilizator vor apărea mai sus pe lista de rezultate ale căutărilor efectuate 
de acesta.

"De acum, când veți căuta ceva folosind Google, noi vom putea să 
furnizăm cele mai relevante rezultate posibile", se arată pe blogul companiei, 
într-un material semnat de Bryan Horling, inginer de software, și Matthew 
Kulick, Product Manager, la Google.

Anterior, doar utilizatorii care erau înregistrați pe platforma Google ben
eficiau de căutări personalizate.
. în prezent, serviciul a fost extins pentru toți utilizatorii. Cei care nu 
doresc să utilizeze acest serviciu pot accesa în browser-ul pe care îl folosesc 
caseta "Web History" și apoi să dea comanda "Disable customisations”.

Reprezentanții companiei au declarat că au făcut această schimbare pen
tru ca toți clienții Google să primească cele mai bune rezultate ale căutărilor 
efectuate online.

Moda plasturilor - slăbești, îți 
albești dinții, scapi de vicii și dureri

în ultimii ani, piața farmaceutică a explodat de tot 
felul de plașturi, care te slăbesc, au rol contraceptiv, te 
scapă de dureri sau de vicii.

Plasturi pentru slăbit inhibă pofta de mâncare. 
Acest tip de produs acționează pe bază de ingrediente 
100% naturale. Nu trebuie să renunți la prăjiturele, 
deoarece pofta va dispărea în câteva zile. Mai mult, 
fiecare plasture conține extract din ceai verde, cu

rezultate uimitoare în arderea grăsimilor și scăderea greutății corporale, susțin 
producătorii.

« *

Reguli pentru siluetă în perioada
tentațiilor culinare

Ca în fiecare an, sărbătorile constituie 
un adevărat pericol pentru siluetă. Pe masa 
de Crăciun te așteaptă mâncăruri 
hipercalorice, așa că ține cont de sfaturile 
Csid.ro dacă vrei să mai încapi în haine în 
luna Ianuarie.

Putem alege câteva bucățele de came
cât mai slabă și o porție dublă de legume - castraveți, roșii, ardei și salată 
verde cât mai siihplă. Sau, de ce nu, doar niște brânză, de asemenea, cât mai \ 
slabă, cu roșii sau ceapă verde și usturoi. Cu orice preț trebuie să reziști în j 
această fază culinară în fața pâinii, chiar dacă te așezi la masă cu multă poftă ■ 
de mâncare. ■

wereseric.com
Csid.ro
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Cel mai mare declin față de ultimul trimestru al acestui an este anticipat de cei care dețin hote- 
& litri și restaurante. Angajatorii din construcții sunt cei mai pesimiști, cu o previziune de minus 

29%, ceea ce reprezintă un declin abrupt, de 35 puncte procentuale față de anul trecut.

FMI va veni în România când autoritățile 
vor fi pregătite

Fondul Monetar Internațional (FMI) nu a fixat 
o dată pentru o nouă misiune la București, dar 
este gata să trimită oficialii al Unei când și auto
ritățile locale vor fi pregătite, a declarat, marți, 
reprezentantul FMI în România, Tony Lybek.

"Nu numai FMI, dar nici Comisia Europeană nu a fixat 
date pentru următoarele misiuni. Vom fi gata când sunteți și 
voi gata", a spus Lybek.

El a precizat că autoritățile au întârziat implementarea 
anumitor măsuri fiscale convenite în luna august, din anu
mite motive.

"Ținta de deficit bugetar stabilită în cadrul programului 
economic este de 7,3% din PIB și presupun că autoritățile 
vor face tot ce este posibil pentru atingerea acestui nivel", a 
continuat oficialul FMI.

întrebat care este probabilitatea ca o misiune a Fondului 
să sosească în România până la finele anului, Lybek a de
clarat că nu crede că este corect să se discute despre 
probabilități.

—- ■ .................. ...... ............... ■!—■■■
h—wriwnfi-. ------------------------~----- -- ------------------------ ------

Romtelecom a lansat serviciile de televiziune 
prin internet (IPTV) în 10 orașe
Romtelecom a lansat în 10 
orașe serviciul de televiziune 
prin internet (IPTV) Dolce In
teractiv, disponibil clienților 
care dispun de o linie de telefo
nie fixă și o conexiune la inter
net în bandă largă cu o viteză 
de transfer de minim 8 Mbps 
(megabiți pe secundă).
IPTVpermite clienților să con
troleze și administreze mai 
bine conținutul TV, prin selec
tarea și înregistrarea progra
melor de care sunt interesați. 
Serviciul de televiziune este li
vrat pe internet, prin rețeaua 
unui operator, pe bază de abo
nament.

"Până acum, televiziunea era un *
serviciu prin care primeai ceea ce di
fuza operatorul, furnizorul de programe 
TV. Astăzi, IPTV oferă posibilitatea să 
interacționezi mai mult cu serviciul pe 
care îl dorești și să îl personalizezi așa 
cum îți place", a declarat directorul 
general al Romtelecom, Yorgos Ioanni- 
dis. Dolce Interactiv a fost lansat luni 
în București, lași, Constanța, 
Timișoara, Galați, Cluj Napoca, 
Craiova, Brașov, Ploiești și Brăila.

Acoperirea, precum și 
funcționalitățile oferite utilizatorilor 
vor fi treptat extinse în viitor, se mai 
arată în comunicat. Conținutul TV la 
cerere va fi disponibil prin intermediul 
unei biblioteci, iar utilizatorul IPTV 
poate înregistra mai multe^programe în 
același timp pentru a le viziona ulterior. 
Clienții Dolce Interactiv au la dispoziție 
un portal web prin care vor putea ad
ministra propria experiență TV.

Ofertă promoțională
•

Clienții care se abonează la Dolce 
Interactiv vor beneficia de oferta 
promoțională cu discount de 100% la 
abonament până la sfârșitul lunii martie 
a anului viitor și gratuitate pentru 
primul receptor fără hard disk. Prețurile 
pentru receptoarele suplimentare încep 
de la 99 euro, fără TVA. Pentru a accesa 
toate funcționalitățile serviciului este 
nevoie de un receptor cu hard disk, 
disponibil la prețuri reduse cu 50%, re-

«

rn

spectiv 99,5 euro, fără TVA, pentru 
clienții Clicknet, notează Romtelecom 
în comunicat.

în prezent serviciul este disponibil 
pentru toți clienții din cele 10 orașe, 
calificați din punct de vedere al vitezei. 
Din punct de vedere tehnic, Dolce In
teractiv necesită o linie telefonică fixă 
și o conexiune de bandă largă la inter
net, cu o capacitate de transfer de 
minim 8 Mbps.

Tarif superior televi
ziunii prin satelit

Ioannidis a afirmat, în luna august, 
că tariful serviciului IPTV va fi supe
rior celui practicat pentru cel de televiz
iune prin satelit, fără a oferi alte 
amănunte despre oferta comercială. De 
asemenea, șeful Romtelecom a spus 
atunci că operatorul va fi prezent pe 
piața serviciilor de televiziune de înaltă 
definiție (HD) în următoarele 12 luni, 
oferta comercială urmând să includă 8 
- 10 canale TV.

Pe fondul declinului veniturilor 
din telefonia fixă, Romtelecom a în
ceput în 2003 un program de’restruc
turare a activității, care a vizat, alături 
de reducerea numărului de salariați, 
investiții în infrastructură și extinderea 
portofoliului de servicii furnizate 
clienților. Astfel, Romtelecom a început 
să furnizeze servicii de Internet în 
bandă largă prin tehnologia ADSL în’

)piere

2005, iar la finele anului 2006 a intrat 
pe segmentul televizi’..nii digitale prin 
satelit (DTH - Direct To Home), după 
lansarea serviciului Dolce. Compania 
avea, la finele lunii septembrie, 
750.000 de clienți ai serviciilor de in
ternet în bandă largă și 831.000 de uti
lizatori pe segmentul televiziunii DTH.

Mai multe canale TV

Televiziunea IP permite 
vizualizarea unui număr mai mare de 
canale TV decât cele recepționate prin 
cablu TV (CATV) sau antene satelit 
(DTH), o calitate a imaginii și a sune
tului superioare și accesarea unor 
funcții precum vizualizarea în reluare a 
programelor TV din ultimele 24 de ore, 
ghid electronic al programelor, posibil
itatea de a accesa jocuri online sau de a 
comanda vizualizarea unor anumite 
filme sau emisiuni TV contra unei taxe 
(Video on Demand).

Calitatea audio-video a serviciilor 
IPTV este dependentă de viteza de 
transfer a datelor, un program cu sunet 
de înaltă definiție și sunet Dolby Digital 
neputând fi accesat, spre exemplu, 
printr-o conexiune prin telefonul fix, ci 
printr-o conexiune prin fibră optică sau 
alte tehnologii broadband. Pentru a 
vizualiza pe televizor programele 
disponibile prin IPTV utilizatorii au 
nevoie și de un decodor, la fel ca în 
cazul antenelor prin satelit.

Angajatorii din România 
sunt pe Ultimul loc la nivel 
mondial privind 
recrutarea forței de muncă’ c
Angajatorii din România ocupă ultimul loc la nivel mondial 
privind intențiile de recrutare în ianuarie-martie 2010, penfru 
a doua oară consecutiv în acest an, după ce la începutul lui 
2009 aveau cele mai optimiste planuri din regiunea EMEA și 
ocupau locul șase din 35 de țări, potrivit Manpower.

Firma de recrutare Manpower a realizat un studiu la nivel mondial 
privind activitățile de angajare în primul trimestru al anului viitor pe un 
eșantion de aproape 71.000 de directori de resurse umane și de recrutare din 
organizațiile publice și private din 35 țări. în România, studiul se bazează pe 
răspunsurile a 754 de angajatori.

Astfel, 58% dintre angajatorii români nu prevăd nicio schimbare în forțk-' 
de muncă în primul trimestru al anului 2010, 15% se așteaptă să crească volu
mul angajărilor și 26% anticipează o scădere în activitatea de recrutare. "Piața 
forței de muncă va rămâne oarecum stabilă în următoarele trei luni pentru cei 
deja angajați, dar prezintă puține oportunități pentru cei în căutarea unui loc 
de muncă", se arată într-un comunicat al Manpower.

Planuri optimiste la început de an

Previziunea netă de angajare în România, calculată în funcție de numărul 
celor care anticipează o creștere a numărului angajaților și cei care prevăd o 
scădere, pentru perioada ianuarie-martie 2010 este de minus 11%, nivel 
asemănător cu trimestrul al patrulea al acestui an. Comparativ cu începutul 
acestui an, previziunea netă de angajare a înregistrat un declin de 27 de puncte 
procentuale, de la plus 16%. Astfel, România ocupă ultimul loc la nivel mon
dial privind planurile de recrutare, alături de Spania și Irlanda, la fel ca în 
trimestrul al patrulea din acest an. La începutul anului, angajatorii din Româ
nia aveau cele mai optimiste planuri din regiunea Europa, Orientul Mijlociu 
și Africa (EMEA) și ocupau locul șase la nivel mondial. Potrivit analizei Man
power, în șase regiuni din România se prognozează perspective negative de 
angajare pentru trimestrul următor, intențiile de recrutare în rândul firmelor 
din regiunea Vest fiind cele mai optimiste. La polul opus se află angajatorii 
din regiunea de Sud-Est.

De asemenea, angajatorii din sectoarele finanțe, asigurări, servicii imo
biliare și servicii de afaceri, transporturi, depozitare și comunicații, energie 
electrică, gaze șf apă, precum și din industria prelucrătoare și-au îmbunătățit 
previziunile nete de angajare, în timp ce în celelalte șase sectoare de activitate 
sunt prognozate scăderi.

Rău pentru hoteluri și restaurante

Cel mai mare declin față de 
ultimul trimestru al acestui an 
este anticipat de cei care dețin 
hoteluri și restaurante. Angaja
torii din construcții sunt cei mai 
pesimiști, cu o previziune de 
minus 29%, ceea ce reprezintă 
un declin abrupt, de 35 puncte 
procentuale față de anul trecut. 
"Piața forței de muncă s-ar putea 
redresa curând, în continuare 
aproape 60% din angajatorii 
români intervievați au semnalat 
că își propun să păstreze person

alul la actualul nivel pentru primul trimestru al anului viitor. (...) Având în 
vedere că cererea pentru produsele și serviciile multor companii continuă să 
scadă, angajatorii vor rămâne în continuare foarte selectivi în procesul lor de 
angajare. în acest context economic dificultatea găsirii unui loc de muncă va 
rămâne ridicată, existând acum mult mai mulți candidați care concurează pen
tru o poziție disponibilă", a declarat, în comunicat, directorul general Man
power, Camelia Ștănculescu.

Semne de ameliorare

Ștănculescu a adăugat că analiza rezultatelor internaționale arată semne 
de ameliorare în multe țări, ceea ce sugerează că s-ar putea produce o schim
bare favorabilă a trendului de reducere a Iocurilor.de muncă din ultimele 
trimestre și în regiunea noastră.

Grupul Manpower furnizează servicii de recrutare, formare profesională, 
externalizare și consultanță în domeniul resurselor umane. Cu o rețea mondială 
de 4.100 de birouri în 82 de țări și teritorii, Manpower are 400.000 de clienți 
din toate sectoarele de activitate. în România, Manpower este prezent din 
2003, având nouă agenții în București, Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, 
Craiova și Ploiești.

Iocurilor.de
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Marian Lupu, candidatul Alianței pentru Integrare Europeană (AIE) la funcția de 
președinte al Republicii Moldova, a estimat, în urma eșecului alegerii sale, că există 
numeroase persoane care doresc să părăsească PCRM...

Obama va primi Premiul Nobel în calitate de "președinte de război"
Președintele Barack Obama își 
va primi, joi, Premiul Nobel pen
tru Pace în calitate de "preșe
dinte de război" și își va asuma 
pe deplin faptul că primește dis
tincția după ce a-decis trimiterea 
a 30.000 de militari suplimentari 
în Afganistan, a afirmat, luni, 
purtătorul său de cuvânt.

Președintele american va pleca, mier
curi, la Oslo și va primi joi premiul care i- 
a fost decernat în octombrie. Alegerea lui 
Obama a generat surpriză generală, pentru 
că se afla în funcție de mai puțin de un an, 
nu înregistrase decât rezultate minore în 
materie de politică externă și moștenea de 
la predecesorul său două războaie, în Irak 
și în Afganistan.

Barack Obama va evoca "evident (...) 
coincidența între decernarea Premiului 
Nobel pentru Pace și decizia de a trimite 
întăriri în Afganistan", a declarat 
purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Robert 
Gibbs.

întrebat dacă președintele va primi 
distincția în calitate de "președinte de 
război", Gibbs a răspuns: "Exact".

Barack Obama a anunțat, la î decem
brie, trimiterea a 30.000 de militari supli
mentari în încercarea de a stabiliza situația 
din Afganistan, ridicând numărul total al 
militarilor americani în această țară la 
circa 100.000. în mandatul său, contingen
tul american în această țară va fi triplat.

Numeroase organizații au anunțat că 
se vor afla, joi, în apropierea hotelului 
unde va fi cazat Obama la Oslo, pentru a 
protesta față de sporirea angajamentului în 
Afganistan.

Peste 2.000 de polițiști norvegieni, 
inclusiv trăgători de elită și câini antrenați, 
vor fi mobilizați pentru decernarea Premi
ului Nobel.

Guvernul norvegian a deblocat un 
buget excepțional de 92 de milioane de 
coroane (10,9 milioane de euro) pentru 
forțele de securitate mobilizate cu ocazia 
sosirii lui Obama, adică de 11 ori suma 
oferită laureatului împreună cu medalia și 
diploma Nobel.

Jderii comuniști din R. Moldova au insistat
a PD să-i ajute să revină la putere

Președintele onorific al PD, Dumitru Diacov, a declarat 
ai că în perioada electorală au avut loc numeroase întâlniri 
lideri din cadrul PCRM, pe parcursul cărora aceștia au in- 

■tat ca PD să-i ajute să revină la putere, relatează “Ziarul 
Gardă” în ediția electronică.

"Urma ca Guvernul și conducerea Parlamentului să fie 
mise imediat și să fie instituită o nouă administrație 
litică în stat", a declarat Diacov. El a admis că această so- 
itare a Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 
CRM) "a fost o adevărată ispită" pentru Partidul Democrat 
1 Moldovă (PD), dar că aceasta a rezistat.

Diacov a declarat, de asemenea, că PCRM nu mai este 
ndus de Vladimir Voronin, ci de Mark Tkaciuc.

'"ele 48 de mandate deținute de PCRM în Parlament în- 
. _e cu cele 13 mandate deținute de PD, ar fi format nece- 
ul de 61 de mandate, necesare pentru alegerea șefului 
tului.

"Știm că Tkaciuc face lista persoanelor care vor să preia 
iducerea Partidului Comuniștilor, De astăzi (luni), începe 
itrămarea PCRM", a afirmat Diacov, citat de site-ul Uni- 
dia.md.

Hotărârea comuniștilor de a boicota alegerea lui Marian 
pu ca șef al statului va avea ecou "profund" în rândul 
janizațiilor teritoriale, care vor fi nemulțumite de această

decizie, a estimat 
președintele onorific al 
democraților moldoveni.

în opinia acestuia, re
fuzul comuniștilor de a par
ticipa - la vot este "o 
dezamăgire totală pentru 
toată lumea", având în 
vedere că aceștia au repetat 
că vor să își apere patria, 
însă "unicul lucru pe care
au vrut să îl apere a fost interesul lor".

Marian Lupu, candidatul Alianței pentru Integrare 
Europeană (AIE) la funcția de președinte al Republicii 
Moldova, a estimat, în urma eșecului alegerii sale, că există 
numeroase persoane care doresc să părăsească PCRM și a 

■subliniat că Partidul Democrat, pe care îl conduce, "rămâne 
deschis" celor care doresc să adere la acesta.

"Modul în care PCRM s-a comportat astăzi (luni), 
demonstrează că această formațiune nu va avea aliați nici pe 
viitor", a continuat Lupu, adăugând că acest partid "este sortit 
la singurătate". El a estimat că dacă AIE va "rămâne 
consolidată și nu vor ieși la suprafață rivalitățile", PCRM va 
fi nevoit să facă o reevaluare a situației.

Lobert Gates a ajuns în Afganistan pentru
discuta despre suplimentarea trupelor

Secretarul american al Apărării, Robert Gates, a ajuns marți di
mineața la Kabul pentru a discuta cu președintele afgan, Hamid 
Karzai, și cu comandamentul forțelor internaționale din teritoriu 
despre decizia președintelui Barack Obama de a trimite 30.000 de 
militari suplimentari

*
Această deplasare constituie prima vizită oficială în Afganistan a unui membru 

al administrației Obama de la anunțul Washingtonului, în urmă cu o săptămână, 
privind creșterea rapidă a contingentului american la 100.000 de persoane, în ved
erea combaterii unei insurecții islamiste în plin avânt.

"Dorim să discutăm cu președintele Karzai și ministrul (af^an al Apărării, Abdul Rahim) Wardak despre decizia 
ședintelui, despre implementarea ei și maniera în care vor fi utilizate aceste întăriri în parteneriatul eu forțele afgane", a 
dicat Gates în timp ce se afla la bordul avionului.

Șeful Pentagonului, care se va întâlni marți dimineața cu Karzai, va discuta totodată despre instruirea armatei și a 
iției afgane, componentă importantă a strategiei președintelui Obama, care va permite în final retragerea trupelor străine.

Karzai a declarat duminică într-un interviu pentru CNN că afganii doresc să preia responsabilitatea asupra securității 
i "cât mai curând posibil", dar a precizat că vor fi necesari doi ani pentru pregătirea forțelor afgane.

Gates dorește de asemenea să asigure Guvernul afgan cu privire la angajamentul pe termen lung al Statelor Unite în 
t, iar menționarea de către președintele Obama a unei date pentru începerea retragerii militarilor americani, iulie 2011, a 
vocat îngrijorare la Kabul și Islamabad.

"Dorim să fim partenerul lor pe termen lung", a adăugat acesta.

Noi manifestații în Grecia 
în memoria adolescentului 
ucis de poliție

Noi confruntări au izbucnit luni la Atena între poliție și câ
teva sute de tineri, având ca punct de plecare o manifestație a 
unor studenți și liceeni organizată în memoria adolescentului 
ucis de un polițist în urmă cu un an, a anunțat un jurnalist al 
AFP.

Un grup de aproximativ 100 de tineri, dintre care unii cu vârste de 12 și 
13 ani, a aruncat cu pietre împotriva unui cordon al forțelor de ordine, dar a 
fost ulterior dispersat, a constatat un jurnalist al AFP.

Nouă persoana- au fost reținute, în timp ce convoiul de manifestanți, în 
număr de aproximativ 5.000, potrivit unei surse din cadrul poliției, se îndrep
tau spre Parlament.

Alte grupuri s-au alăturat atunci convoiului, lansând proiectile împotriva 
unor vitrine și împotriva unor polițiști, care au tras cu gaze lacrimogene.

Manifestația a continuat într-un calm relativ, unii tineri aruncând din când 
în când cu pietre împotriva polițiștilor din forțele de ordine, în timp ce servi
ciul de ordine al manifestației și profesorii prezenți în convoi încerca să 
împiedice excesele.

Manifestanții s-au împrăștiat luni după-amiază, după ce mai multe sute 
de polițiști au format un cordon în jurul rectoratului Universității din Atena, 
cu scopul de a împiedica orice eventuală ocupare a sediului.

Mai mulți anarhiști au ocupat rectoratul duminică, timp de câteva ore, 
arborând pe acoperiș drapele roșii și negre.

Anterior în cursul dimineții, aproximativ 20 de tineri au aruncat cu pietre 
în fațada unui comisariat de poliție din centrul Atenei. Doi adolescenți în 
vârstă de 15 și 18 ani au fost arestați.

Aproximativ 6.000 de polițiști au fost mobilizați începând de duminică 
la Atena pentru a supraveghea manifestațiile tinerilor și organizațiilor de 
stânga care au comemorat moartea lui Alexis Grigoropoulos, în vârstă de 15 
ani, ucis de un polițist la 6 decembrie 2008.

Confruntări sporadice între tineri și forțe de ordine au avut loc în timpul 
unui marș organizat duminică și s-au soldat cu 30 de răniți, dintre care 28 au 
avut răni ușoare, majoritatea polițiști.

Moartea adolescentului a declanșat violențe urbane care au durat aproape 
o lună, radicalizând o parte din mișcarea contestatară.
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Case/ Garsonierei Apartamente

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.

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

Vând apartament cu trei camere, la parter, recondiționat, în stare impe
cabilă, cu pivniță plus garaj foarte, foarte mare (la casă), ocupabil ime
diat (cu actele pornite pentru vânzare). Zonă foarte liniștită, situat în zona 
B a Devei, S- 80 mp, plus garaj și curte comună. Rog seriozitate. Preț 
45.000 euro, negociabil. Telefon: 0743.011.772.

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

VS.A1 apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în tota
litate, localitatea Simeria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Neptun, 
bl. 35, sc. C, ap. 30, Deva.

î iiHHrieri

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 PSI, 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 LI, I.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

Societate comercială angajează 
ospătar

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, 

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

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet și contabil, 
salariu atractiv

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

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

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.

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

0254.234.448.

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

Vând patefon, anii 1930-1940, în stare de funcționare, cu ace de rezervă și 
plăci muzică de jazz, clasică, șlagăre internaționale. Tel. 0722.142.458, 
Deva.

S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?
Deva, Calea Zarandnlaî 150 
(lețirea spre Simeria, lingă Valn>)

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

SPĂLĂTORIE AUTO
4

Vând Ford Fiesta, an fabricație 2001, euro 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
airbag, radio/cd, servodirecție, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
euro, negociabil. Telefon: 0723.893.599 între orele 11:00 și 20:00. 
Ofer și rog seriozitate.

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

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, 
0254.262.717.

1/ schimb Skoda Octavia Break, albă, 1,9 TDi, an fabricație 2003, 
116.OOO km (reali), full options, garaj, unic proprietar, taxe la zi. Preț: 
7,500 euro; tel. 0726.141.632, 0254.260.909.

LocurPilfflRnuncă

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

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

Societate comercială angajează vânzătoare pentru magazin alimen
tar, în Deva. Condiții: experiență în domeniu minim un an; domici
liul în Deva. Tel. 0729.617.870.

ANUNȚ PUBLIC»

SC RECHORALEX SRL cu sediul în satul 
Ociu, nr. 18, comuna Vața de Jos, jud. Hunedoara, 

I anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul: “Transpor
turi rutiere de mărfuri”, situat în localitatea Baia de 

I Criș, Str. Calea Moților, nr. 17, 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.
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: 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
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SC CR1OTI COMPANY SRL
TEL-FAX:O254.231 552 
MOBIL:0729.991 038 

crioti_ deva@yahoo.com
www.crioti.com

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.
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Fostul comandant al CS Dinamo, chestorul-șef  Marcel Popescu, va fi distins cu Premiul 
gj de Excelență ca urmare a rezultatelor pe care sportivii clubului din Șoseaua Ștefan cel 

Mare le-au obținut în mandatul său.
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Bilașco: E important să nu ne 
facem foarte mari iluzii înain
tea partidei de la Stuttgart 
Atacantul echipei Unirea Urziceni, Marius Bilașco, a decla
rat, marți, înaintea plecării în Germania, că este foarte im
portant ca el și colegii săi să nu își facă foarte mari iluzii de 
calificare în optimile Ligii Campionilor înaintea partidei din 
deplasare cu VfB Stuttgart.

"Mergem să facem 
tot posibilul să ne 
calificăm mai departe în 
Liga Campionilor și sper 
să și reușim. încercăm 
să conștientizăm că este 
cel mai important meci 
din viața noastră, dar e 
foarte important să nu ne 
facem foarte mari iluzii 
ca să nu avem după 
aceea deziluzii. Âr fi fru
mos să reușim și pentru 
prima dată o echipă 
românească să ajungă în 
primele șaisprezece ale 
Europei în noul format 
al Ligii .Campionilor. 
Sperăm să nu rămână 
doar un vis, adică să 
spunem că puteam să ne 
calificăm în Champions 
League. Deocamdată

noi ne-am atins obiectivul să ne calificăm în Liga Europa. Dar dacă nu 
reușești după aceea ai regrete", a spus Bilașco, la Aeroportul Henri Coandă.

El crede că demiterea antrenorului Markus Babbel de la VfB Stuttgart 
nu este un avantaj pentru Unirea și consideră că ratarea calificării în optimile 
Ligii Campionilor nu ar fi o tragedie pentru formația din'Urziceni. "Nu este 
un avantaj, pentru că echipa va suferi un șoc și atunci jucătorii vor avea o 
altă atitudine. Sperăm totuși să ne calificăm, în ciuda celor întâmplate acolo, 
și ei să depășească momentul ăsta mai greu după meciul cu noi. în acest meci 
se poate întâmpla orice, iar dacă nu vom reuși să ne calificăm nu va fi o 
tragedie, dar ar fi păcat", a afirmat jucătorul formației ialomițene.

Bilașco nu crede că antrenorul Dan Petrescu va pleca de la Unirea Urz
iceni. "Eu nu cred că vrea să plece Dan Petrescu. La Urziceni are un grup, o 
echipă, suntem cu maximum puncte în campionat, ne-am atins obiectivul în 
grupele Ligii și atunci nu văd unde ar putea să plece", a menționat Bilașco.

Partida VfB Stuttgart - Unirea Urziceni, din ultima etapă a grupei G a 
Ligii Campionilor, va avea loc miercuri, de la ora 21.45. Pentru a se califica 
în optimile de finală, Unirea trebuie șă nu piardă această partidă. în întâlnirea 
de la București, scorul a fost egal, 1-1.

pentru nunti, botezuri sau alte evenimente 
efectuam livrarea directa la locul solicitat
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Marian Drăgulescu, desemnat cel mai bun 
sportiv al CS Dinamo în 2009

Gimnastul Marian Drăgu
lescu, medaliat cu aur la sol și 
sărituri la ultima ediție a Cam
pionatelor Mondiale de la Lon
dra, a fost desemnat cel mai 
bun sportiv al Clubului Sportiv 
"Dinamo " în anul 2009, ur
mând să fie premiat în cadrul 
"Galei laureaților clubului Di
namo ", care va avea loc vineri.

Drăgulescu este urmat în clasa
mentul celor mai buni sportivi de Rareș 
Duumtrescu - campion și vicecampion 
mondial, vicecampion european 
(scrimă), Florin Gelu Zalomir - cam

pion mondial și vicecampion european 
(scrimă), Camelia Lupașcu - dublă 
vicecampioană mondială și dublă 
campioană europeană (canotaj), 
Adelina Cojocariu - vicecampioană 
mondială, campioană mondială de 
tineret și campioană europeană (cano
taj), Ioana Crăciun - vicecampioană 
mondială și campioană europeană, 
locul al treilea la Campionatele Mondi
ale de tineret (canotaj), Flavius Koczi - 
vicecampion mondial și european 
(gimnastică), Teodora Talida Stoica - 
vicecampioană mondială și campioană 
europeană (canotaj), Nicoleta Grasu - 
medaliată cu bronz la Campionatele 
Mondiale și campioană europeană pe 
echipe (atletism), Cristina Ilie - 
campioană europeană și locul al treilea 
la Campionatele Mondiale de tineret 
(canotaj), se precizează într-un comu
nicat remis agenției MEDIAFAX.

Fostul comandant al CS Dinamo, 
chestorul-șef Marcel Popescu, va fi dis
tins cu Premiul de Excelență ca urmare 
a rezultatelor pe care sportivii clubului 
din Șoseaua Ștefan cel Mare le-au 
obținut în mandatul său.

Titlul de "cea mai bună echipă a 
anului" va fi decernat echipei feminine 
de volei, câștigătoarea Cupei României 
în acest sezon, iar atletele Ancuța 
Bobocel și Mirela Lavric vor fi premi
ate la categoriile "Cel niai bun sportiv 
la tineret", respectiv "Cel mai bun 
sportiv la juniori".

Comandantul CS »Dinamo, 
chestorul Elisabeta Lipă, a declarat că

Bayern Munchen îl monitorizează 
pe Ștefan Radu
Oficialii clubului Bayern Munchen îl monitorizează pe fundașul 
român al echipei Lazio Roma, Ștefan Radu, doi reprezentanți ai 
grupării germane fiind prezenți săptămâna trecut la partida cu 
formația Red Bull Salzburg, din etapa a V-a a Ligii Europa, in
formează cotidianul Corriere dello Sport.

Pe lângă Radu, reprezentanții clubului bavarez Paul Breitner și Wolfgang 
Dremmler i-au mai urmărit pe atacantul Mauro Zarate și pe fundașul Mobido Di- 
akite. Experții germani l-au cotat pe Ștefan Radu la trei milioane de euro, pe Di- 
akite la 2,1 milioane de euro, iar pe Zarate la 14 milioane de euro. Cotidianul 
Corriere dello Sport a scris că cei trei nu reprezintă un obiectiv imediat pentru 
Bayern Munchen, dar discuțiile ar putea începe la sfârșitul actualului sezon.

Ștefan Radu a fost transferat, în ianuarie 2008, de la Dinamo la Lazio pentru 
5,4 milioane de euro.

"roș-albii" au câștigat pentru a treis
prezecea oară consecutiv titlul de cel 
mai bun club din România. "Gala 
Laureților Clubului Sportiv Dinamo de 
anul acesta, eveniment de tradiție pen
tru sportul românesc, reprezintă, în 
cariera mea, o mare schimbare. Dinamo 
a fost pentru mine clubul care m-a con
sacrat și sub culorile căruia mi-am con
struit cariera de sportivă. Până mai ieri 
așteptam cu emoție să văd pe ce loc am 
reușjt să mă clasez. Astăzi a venit mo
mentul să fiu eu cea care gestionează 
dezvoltarea clubului și cea care susține, 
alături de o mare echipă de specialiști, 
noile generații de sportivi. CS Dinamc 
ocupă, pentru a 13 oară consecutiv, 
primul loc în ierarhia structuCloi 
sportive din România. Asta spune de
spre noi, dinamoviștii, că ne-am păstrai 
tradiția și am încercat și în aceast; 
perioadă, neprielnică sportului dir 
punct de vedere economic, să nc 
reprezentăm cu onoare clubul. Cred ci 
tărie în valoarea acestui club și sper c; 
până la Jocurile Olimpice de la Le 
vom progresa tot mai mult", a srui 
Lipă.

Gala laureaților clubului Dinamt 
va avea loc vineri, de la orele 13.00,1: 
Băneasa Shopping City, la care vor par 
ticipa, pe lângă sportivi și antrenori 
personalități din lumea sportului 
președinți de cluburi, președinți di 
federații sportive, precum și conducer 
ile Comitetului Olimpic și Sporti' 
Român și Ministerul Tineretului ș 
Sportului.
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