
Proiecte internaționale 
la Muzeul din Deva

Q pag- 5

PSD nu s-a împăcat cu gândul 
că Geoană a pierdut alegerile

Florin Cazacu, președintele organizației PSD 1 luncdoara, este 
revoltat de rezultatul alegerilor prezidențiale și a ținut să pună în 
evidență laptul că județul este pe locul patru în topul național în 
ceea ce privește votul electoratului pentru Mircea Geoană.Q pag. 5

Democrat-liberalii au analizat 
rezultatele obținute la alegeri

Ieri, a avut Ioc Ia sediul PD-L Hunedoara prima con
ferință de presă organizată de partid după câștigarea ale
gerilor prezidențiale de către Traian Băsescu.

Q pag. 5

Curs Valutar
El R - Euro: 4.2373
L SI) - Dolarul american: 2.8691
GBP- Lira sterlină: 4.6868
.VII- Gramul de aur: 105.3839

Sursa: B\R

Diplome cu plusvaloare 
pentru angajare

Din cuprins

O
 Servicii de consultanță 

în managementul
afacerilor Q pag. 4

Hunedorenii vor sărbători 
„Crăciunul la Castel”

Q pag. 3

Sfinții Mina Calicheladu (adică
cel cu viers frumos), Ermogen
și Evgraf Q pag-3

► Declarația privind 
impozitul pe profit
Modificările aduse prin OPANAF nr. 

1.607/2009 se referă la Nomenclatorul obligațiilor 
de plată la bugetul de stat. Declarația privind im
pozitul pe profit, formular 101, și Nomenclatorul 
privind accizele. x

►) Pag. 4

? Editorial
de Bogdan Barbu

Banul ca ADN
Există o specie aparent înru

dită, mai pe aproape sau mai pe de
parte, cu „homo sapiens”: românul 
cu bani. Dacă are bani - deseori ob
ținuți mai mult decât dubios, pe o 
cale aproape sau chiar dincolo de li
mita legii - românul își imaginează 
automat că a primit și o înțelepciune 
echivalentă cu grosimea teancului 
de bancnote din buzunar. Ccl-plin- 
de-bani capătă o părere mult prea 
bună despre sine; își închipuie că a 

descoperit piatra filosofală, cu
noașterea supremă și leacul 
miraculos împotriva canceru
lui sau’ cel puțin că le-ar 
putea descoperi dacă ar vrea. 
Banul le ține loc de educație, 

cultură, bun simț, profesionalism, 
inteligență și multe altele. Românul 
cu bani devine peste noapte un guru 
care se pronunță despre valori în do
menii care îi erau până atunci străine 
sau de-a dreptul inaccesibile. Vedem 
agramați notorii invitați la emisiuni 
„de cultură" - la televiziuni, cum 
altfel, „de audiență”; delapidatori or
dinari metamorfozați în fini cunos
cători ai realității economice 
românești; lingăi cu vechi state de 
serviciu în întreg spectrul politic 
care pozează în analiști „obiectivi”

ai politichiei românești; izvorul ne
secat al „mondenității” made in 
Dâmbovița geme de necunoscuți ce
lebri, libidinoși și târfe, grobieni de 
cea mai joasă speță, „artiști” de spe
luncă sau de cartier. Toți acești re
prezentanți ai faunei
sub-homo-sapiens posedă un unic și 
principal element comun: BANUL. 
El le ține loc de ADN, de fațadă și 
de proptea a nulității personale. 
Dacă le înlături contul din bancă, 
valoarea lor individuală coboară 
vertiginos spre un zero absolut. 
Brusc, nu va mai interesa pe nimeni 
părerea lor - despre nimic.

La sfârșitul secolului trecut, 
un studiu bine documentat arăta că 
(în lumea civilizată, nota bene!) pu
terea reală a trecut de la posesorii de 

capital - adică oamenii cu bani - la 
posesorii de informație. Același stu
diu prognoza că, în actualul secol 
21, centru] de putere se va deplasa 
încă o dată: de la posesorii informa
ției la cei care vorverri cu ceva nou, 
cu inovații într-un domeniu sau 
altul. La posesorii de inteligență 
creativă.

La noi, în România, puterea 
- și cea reală, și cea aparentă - sc 
mai află încă la cei cu bani. Cei care 
dețin informația (nu ACEL tip de 
„informație” la care vă puteți gândi, 
să fim bine înțeleși!) nu și-au făcut 
încă loc în peisajul puterii. Cine spu
nea că nu am ieșit încă din secolul 
19?! Avea dreptate...
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Retetirzilei

și ciuperci

Ingrediente:

► DN 7 Deva - Sântuhalm

► DN 7 Izvorul Rece - Halta 
Geoagiu

► DJ 705 Căstău - Orăștioara

► DN 7 Orăștie - Spini

► DN 7 Simeria - Simeria 
Veche

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Burjuc - Zam

► Petroșani pe DN 66 și B-duI
1 Decembrie

Salată 
cu surimi ’

500 g ciuperci proaspete, 300- 
400 g surimi (came de crab sub 
formă de batoane), 250 ml 
smântână, 4 linguri muștar iute, 
2 căței de usturoi zdrobiți.

Mod de preparare:

Ciupercile se mărunțesc, se 
fierb în apă cu puțină sare, apoi 
se pun într-un bol.

Surimi se fierb cîteva 
minute și se pun în același bol 
cu ciupercile.

Separat, se amestecă ustur
oiul, muștarul și smântână până 
capătă consistența unui sos, 
care se adugă peste surimi și 
ciupercile din bol și se 
amestecă.

Timp de preparare: 30 min.
Complexitate: redusă) 
Porții: 6

Amp^șarea 
radarelor

► PROGNOZA METEO

V.

ZIUA
MAXMIN

Deva: 2 6

Petroșani: 1 5

Hunedoara: 2 6

Hațeg: 2 5

Brad: 2 6

Orăștie: 3 6

HOROSCOP
Y4X Este bine să te arați mai suplu și mai tolerant în dragoste, dacă

vre: să primești afecțiunea de care ai nevoie. Astăzi vei avea parte 
TmkF de un mic succes financiar. Este un moment bun pentru a rezolva 
JJ .// posibilele conflicte din familie.

Banii întârzie să apară. Dacă trebuie să iei o decizie cu privire 
la un contract, nu lua decizii excesiv de exigente. Acasă ești socia
bil, foarte darnic și serviabil. Preferi să șteigi cu buretele subiec
tele spinoase, decât să te lași tracasat de ele.

în dragoste ești cam bulversat. Trebuie să-ți pui ordine în gân
duri și să ajungi la o concluzie. Pentru că ai un tonus de invidiat, 
ai tendința de a face eforturi foarte mari. Abține-tdde la risipa de 
energie pe tot felul de activități care nu duc la nimic.

Te avânți în tot felul de aventuri amoroase. Partenerul de viață, 
dacă există, tiu va rămâne cu mâinile în sân. Te vezi cu niște bani 
intrați în cont din senin, fără ca tu să fi jacut ceva pentru asta.

Pasionat fiind de combinații financiare, pui la punct o strategie 
foarte complexă de a-ți fructifica resursele. Se poate însă ca lucru
rile mai simple să-ți aducă mai multe venituri. O nouă poveste de 
dragoste ar putea să înceapă astăzi.

Nativii au o zi favorabilă întâlnirilor amoroase. Se poate chiar 
să te îndrăgostești de cineva care nu rămâne indiferent la farmecul 
tău. Este bine să ai grijă ce mănânci și să-ți refaci forțele.

► Bancurile zilei
© © ©

Ion și Măria se întorc de la cumpără
turi. Urcă scările,ea în față,el după ea cu 
sacoșele. El o privește și zice: - Mărie,ce 
fund mare ai, cât o mașină de spălat!

Ea tace. Seara, Ion se dă pe lângă ea, 
să facă sex. Măria zice: - Nu pornesc eu 
mașina de spălat pentru o cârpă, spal-o de 
mână!

© © ©

Merge Măria într-o zi la piață, să-i 
cumpere un cadou lui Ion.

Se gândește ce să-i cumpere!?!.... un 
papagal. Se uită în stânga și în dreapta și 
vede o femeie care avea un singur papa
gal. Măria o întreabă:

- E de vânzare?
- Da! dar vorbește multe prostii, pen

tru că îl am de la un bordel.
Se hotărăște să-l cumpere. Ajunge 

acasă, îl pune în dormitor.
Hopa și Ion. Măria de colo:
- Ioane ți-am luat un cadou!
- Ia să văd Mărie.
Măria trage haina care era pe colivie, 

se uită papagalul înjur și zice:

Redactori: Andreea DEMIAN, Maria FLORESCU, 
Georgiana GIURGIU, Cătălin R1ȘCUȚA, Irina NÂSTASE 
Fotoreporter: Ionel ȘUTA

★ NOAPTEA
MIN MAX

Deva: 0 3

Petroșani: -1 2

Hunedoara: 1 3

Hațeg: 1 3

Brad: 1 4

Orăștie: 0 3

Beneficiezi de o mare vitalitate, ceea ce-ți dă posibilitatea să Ier- 
u mini toate proiectele la care lucrezi. Nu-ți risipi energia în activi-

tați inutile. întâmpini unele dificultăți cu cei apropiați și ai tendinți 
dea face din acest lucru mare tărăboi. Păstrează măsura.

Partenerul de viață îți reproșează că-l neglijezi. Se poate însă să 
fie nevoie să muncești chiar și în weekend. Ai mare nevoie să p 
tici un sport, pentru a face mișcare. Nu mai neglija acest aspect, st 
poate să resimți curând consecințele unei vieți sedentare.

Dacă trebuie să închei o afacere importantă, cere garanții în 
scris. Evită speculațiile și riscurile de orice fel. Posibilele pro
bleme hepatice vor fi tratate cu efectele dorite, iar dacă te afli în 
convalescență, ai să-ți revii repede.

Dacă îți dorești să faci unele transformări în casă sau în aparta
ment, sau chiar să-ți schimbi locuința, ai putea primi niște credite 
interesante. în dragoste trebuie să rămâi cu picioarele pe pământ.

Aspectele negative astrale predispun la accidente cu lichide in
flamabile. Stai departe de ele sau manevrează-le cu grijă. Dai do
vadă de un dinamism contagios, astfel încât atmosfera în famil' 
este una pozitivă.

■Ziua se anunță plină de tensiuni pe plan amoros. Evită discuțiile 
aprinse și nu da dovadă de gelozie. Trebuie să înțelegi care este 
greșeala pe care ai făcut-o și să nu te gândești că ai rezolvat deja 
totul.

- Hmm... curvă nouă, hmm... cameră 
nouă, hmm... pat nou, hmmm... SALUT 
IOANE!!!

© © ©

La examenul de matematică Ia Școala 
de Poliție (ptr. Diplomă !!) se pune între
barea generală "Cât fac 2x2?".

- Cinci ! spune primul candidat!
Din sala plină de colonei și de șefi ai 

poliției se aude: - Mai dați-i o șansă, mai 
dași-i o șansă !

- La cererea comisiei se mai întreabă 
candidatul o dată :"Cât fac 2x2 ?"

- Șapte !
- Mai dați-i o șansă, mai dați-i 

șansă!
După mai multe încercări nereuși 

candidatul zice : "PATRU !!!" - Mai da 
i o șansă, mai dați-i o șansă!

La finalul examenului o întrebare 
baraj : - Ce animal trăiește în pădure, 8 
blana roșcată, mănâncă găini și nume 
său începe cu V și se termină cu ULPF

La cererea unanimă, din cauză că 
a fost prinsă în programă și în tematica 
examen, această întrebare a fost elin 
nată!

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)

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

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

0354 882100,
0354 882101
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Anumiți medici, în special cei mai tineri, se plâng, pe la colturi, de nivelul slab 

& de pregătire al multor cadre medii și de modul în care acestea tratează bolnavii.

Posturile în sănătate se cumpără cu bani grei

Diplome cu plusvaloare pentru angajare
Spitalul Județean Deva duce 
lipsă de cadre medicale. Cu 
toate acestea, un post de asis
tentă în această unitate sani
tară se plătește cu sume între 
1.000 și 2.000 de euro. Șapte 
absolvente ale școlilor sanitare 
din Hunedoara și Arad au în
cercat să se angajeze anul tre
cut pe posturi de cadre medii 
sanitare la spitalul din Deva. 
Trei dintre ele au reușit, iar 
patru au fost nevoite să își gă
sească altceva de lucru. Crite
ria! pe baza cărora au fost 
selectate cele trei asistente nu 

a fost în nici un caz cel profe
sional, ci unul exclusiv mate
rial.

Candidatelor le-a fost sugerat să 
discute cu directorul de resurse umane 
al spitalului din Deva. Pentru evitarea 
unor astfel de practici, anul acesta di
rectorul unității sanitare a luat o măsură 
radicală: formarea unor comisii de an
gajare a cadrelor medii,.cu medici din 
spitalul de la Hunedoara.

Managerii vin și 
pleacă... resursele 
umane rămân

în spitalul din Deva 
nu se face nici o angajare 
fără acordul directorului 
de resurse umane Emilia 
Crăciunescu. Chiar dacă 
mai multe persoane au 
depus plângeri acuzând-o 
de anumite abuzuri pe 
șefa resurselor umane din 
instituția sanitară, Emilia 
Crăciunescu a reușit șă se 
mențină în funcție sub 
mandatul a mai mulți di
rectori ai spitalului.

Contactată de reporterii noștri, Emilia 
Crăciunescu a refuzat dialogul, 
spunând că acuzațiile afectează grav 
imaginea instituției și, pe cale de 
consecință, s-ar impune o discuție pe 
această temă în prezența directorului 
Dan Florea. Șefa recurselor umane de 
la spital a spus, totuși, că nu s-au mai 
făcut angajări la spital de mai bine de 
un an, fiindcă posturile au fost blocate 
de minister, deci nu poate fi vorba de 
„atenții” la angajare-din moment ce nu 
se fac angajări.

Crăciunescu se 
bazează pe Crăciuna

Stabilitatea în funcție a directoru
lui de resurse umane se datorează 

relațiilor sus-puse pe care aceasta le are 
la nivelul Ministerului Sănătății și la 
nivelul județului, cu eșalonul doi din 
cadrul Direcției Județene de Sănătate 
Publică. Principalul sprijin al Emiliei 
Crăciunescu vine de la directorul gen
eral adjunct al Direcției de Resurse 
Umane a Ministerului Sănătății, 
Negrilă Crăciuna.

în aceste condiții nu este de mirare 
că în Spitalul Județean din'Deva nimeni 
nu îndrăznește să discute despre modul 
în care se fac angajările. Anumiți 
medici, în special cei mai tineri, se 
plâng, pe la colțuri, de nivelul slab de 
pregătire al multor cadre medii și de 
modul în care acestea tratează bolnavii. 
La rândul lor, bolnavii internați în spi
talul din Deva s-au obișnuit deja cu mi
cile atenții pe care trebuie să le dea 

asistentelor medicale pentru a fi îngrijiți 
corespunzător. Orice reclamație depusă 
de bolnavii internați referitoare la 
șpăgile percepute de asistente se 
lovește tot de „Direcția Resurse 
Umane”/

Meseria de medic nu 
se fura, dar 
se transmite genetic

Unul dintre concursurile cu suspi
ciuni organizat la Spitalul Județean 
Deva este cel pentru postul de medic la 
Secția de Obstretică și Ginecologie. La 
concurs a participat și fiul șefului aces
tei secții. Surse din spital susțin că 
acesta a fost favorizat de comisia de 
concurs, fiind plasat într-o altă sală 
decât cea în care și-au susținut exam
enul ceilalți concurenți.

Conducerea spitalului,
neimplicată în acest examen, infirmă 
zvonurile. „Comisia a fost formată din 
profesori de la Facultatea de Medicină 
și nu s-a pus problema favorizării vre
unui candidat. Faptul că fiul va munci 
în aceeași secție cu tatăl său nu este ' 
ceva ilegal”, a declarat managerul spi
talului din Deva.

Alexandru Avram

Hunedorenii vor sărbători „Crăciunul la Castel”

—^■Sfântul Zilei

Muzeul „Castelul Corvinilor” va 
fi pentru a doua oară gazda eveni
mentului cultural denumit „Cră
ciun la Castei”, care se va 
desfășura în perioada 11-13 de
cembrie, între orele 10 și 16. Cu 
această ocazie, vizitatorii vor 
putea admira un model al castelu
lui de la Hunedoara, construit din 
piese Lego.

Fiecare organizație care va partic
ipa la eveniment va expune câte un pom 
de Crăciun, în acest fel amenajându-se 
o pădure, iar publicul va putea să voteze 
bradul preferat.

Moș Crăciun 
va fi prezent

Intrarea la Castelul Corvineștilor 
va fi liberă în perioada desfășurării 
evenimentului. Pentru copii se va orga
niza un program special, în cadrul 
căruia vor putea participa la concursuri. 
Câștigătorii vor fi răsplătiți cu premii 
surpriză. La eveniment vor lua parte 
membri ai Ordinului Cavalerilor din 
municipiul Hunedoara și, desigur, Moș 
Crăciun. Publicul va putea asculta col
indele cântate de grupuri de copii 
îmbrăcați în haine tradiționale. Eveni

mentul va fi organizat de Crucea Roșie 
Uricani în parteneriat cu Corpul Păcii. 
„Prin această manifestare ne propunem 
creșterea gradului de informare al 
cetățenilor asupra misiunilor și servici
ilor oferite de organizațiile neguverna
mentale din țară, atragerea atenției 
asupra Castelului Corvineștilor de la 
Hunedoara și recunoașterea acestuia ca 
și centru cultural, precum și pro
movarea culturii și tradiției românești 
prin dans, muzică și teatru”, a precizat 
Micah-Carbonneau, voluntar în Corpul 
Păcii România.

Maria Florescu

Sfinții Mina Calicheladu (adică cel cu viers frumos), Ermogen și Evgraf
Acești sfinți mucenici au trăit pe vremea împăratului Maximian. Făcându- 

se odată întrebarea de locuitorii Alexandriei de unele lucruri care tulburaseră liniș
tea orașului, împăratul Maximian a trimis pe Mina, ca să dea răspuns acelor 
întrebări, pentru că Mina învățase toată înțelepciunea acelei vremi și era iscusit în 
meșteșugul vorbirii fiindatenian de neam, trăise la Atena și acolo deprinsese meș
teșugul vorbirii frumoase.

împăratul păgân Maximian era mare prigonitor al dreptei credințe crești
nești. însă dregătorul era pe dinafară păgân, iar pe dinăuntru creștin adevărat. Tăi- 
nuindu-și adevărata credință. Mina aștepta chemarea cea dumnezeiască pentru 
cununa muceniciei. Ajungând la Alexandria, le-a adus pace localnicilor, hotărând 
ca fiecare să-și păstreze credința sa. Mina însuși și-a dat în vileag credința sa: „Dacă 
în altă vreme voi vrea să mă dau spre munci, apoi numai eu singur mă voî încununa, 
iar acum pot și pe alții să-i duc către încununare ". Apoi, rostind numele lui Hristos, 
a adus tămăduire multor schilozi, suizi și îndrăciți, vedere multor orbi și grai multor 

.muți, alungând duhurile necurate din cei îndrăciți. Păgânii s-au spăimântat și au 
primit dreapta credință de la Mina, care i-a unit cu creștinii. Dar fiii i-au dat de 
veste împăratului că Mina crede în Galileanul cel răstignit și Maximian s-a mâniat 
tare și l-a trimis pe Ermogen, prefectul, cu poruncă să-l facă pe Mina să se lepede 
de credința creștină, iar de nu-l va îndupleca să-l piardă cu fel și fel de chinuri. Pre
fectul l-a adus pe sfânt la scaunul de judecată; dar pentru că nu l-a putut îndupleca

să se lepede de Hristos, și pentru că îl vedea că i se împotrivește în cuvânt l-a supus 
la chinuri. Rănit, slăbit și îndurerat. Mina a ajuns în temniță, la porunca lui Ermo
gen. lisus i s-a arătat și i-a tămăduit rănile, iar Duhul Sfânt l-a umplu de veselie. 
Dar văzând cum rabdă Sfântul Mina chinurile aspre, sfântul înlănțuit l-a lăudat pe 
Dumnezeu într-atât, că lumina dumnezeiască l-a orbit, ajungând și în inima lui Er
mogen, care i-a căzut la picioare Sfântului Mina a trecut și el la credința în Hristos 
și a fost botezat de Sfântul Mina și apoi a fost ridicat de soborul episcopilor la ar- 
hierie. A doua zi, mulțimea de elini așa a grăit: „Noi toți credem în Dumnezeu cel 
propovăduit de tine, Aceluia făgăduim a-J sluji și ne lepădăm de toată rătăcirea 
noastră dinainte!".

Aflând împăratul acestea, i-a supus pe amândoi la chinuri felurite, pe care 
sfinții le-au îndurat cu ajutorul Iui Dumnezeu. Atunci Sfântul Evgraf, cate era scriitor 
al Sfântului Mina, a mărturisit cu îndrăznit e pe Hristos și a zis multe cuvinte împo
triva împăratului, defăimându-l. Iar împăratul, plin de mânie a scos sabia și l-a ucis 
cu mâna lui pe Evgraf. Odată cu el au fost uciși și Sfinții Mina și Ermogen cu săbiile, 
de căite slujitorii împăratului.

Trupurile le-a aruncat în mare, în sicriu de fier. Dar Dumnezeu i-a poruncit 
episcopului Constantinopolului să ia sicriul cu moaștele de la țărmul mării, iar 
acesta le-a îngropat lângă zidul cetății, ca să le fie strajă celor ce umblă pe mare și 
celor suferinzi întru slava Mântuitorul nostru.
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Cei mai multi șomeri provin din rândurile devenilor. Numărul lor se ridică la 3084.
& Pe locul doi este municipiul Hunedoara, cu un număr de 3,038 de șomeri, iar în 

Brad au devenit șomeri 2.079 de oameni.

Un urmărit 
național 
a, fost prins

Un bărbat din Uricani, con
damnat în urmă cu doi ani de 
Către Judecătoria Petroșani la un 
an de închisoare pentru comite
rea infracțiunii de nerespectare a 
hotărârii judecătorești, a fost 
prins acum două zile.

Deoarece infractorul a dispă
rut de acasă imediat ce sentința a 
fost pronunțată, el a fost dat în ur
mărire națională.

Polițiștii din Uricani, în cola
borare cu cei din municipiul Vul
can, l-au reținut pe Mihai B., în 
vârstă de 45 de ani, în zona mo
telului Valea de Pești, din Uri
cani, în urmă cu două zile. Mihai 
B. urmează să fie transferat în pe
nitenciar pentru a executa pe
deapsa.

A fugit 
de la locul 
accidentului

Autorul unui accident rutier 
în care o persoană a fost rănită 
grav a fost găsit, după ce a fugit 
de la locul faptei.

Autorul accidentului petrecut 
în urmă cu trei zile, Sergiu S.j.de 
22 de ani, nu are permis auto.

Cu toate acestea, tânărul s-a 
urcat la volanul unui Opel Vectra 
și a circulat cu viteză excesivă pe 
străzile municipiului Hunedoara.

în intersecția Bulevardul 
1848 cu Strada Viorele nu a mai 
putut stăpâni volanul și a pătruns 
pe contrasens, unde s-a tamponat 
frontal cu un taxi condus de Cos- 
min F., de 30 de ani, din Hune
doara.

Taximetristul staționa regula
mentar în intersecție și urma să 
facă un viraj la stânga. Din cauza 
rănilor pe care le-a suferit în 
urma impactului dintre cele două 
autoturisme, Ilona C,. de 64 de 
ani, pasageră a taxiului, a fost 
transportată la spital.

După ce a fost identificat, tâ
nărul s-a justificat în fața polițiș
tilor, spunând că a .fugit de la 
locul accidentului deoarece nu 
avea permis auto. ’

Polițiștii îl cercetează pe tânăr 
pentru săvârșirea infracțiunilor 
de conducere fârq permis, vătă
mare corporală din culpă și pără
sirea locului accidentului fără 
încuviințarea polițiștilor.

Maria Florescu

Servicii de consultanță în managementul afacerilor
Reprezentanții Project Mana
gement Solution din Sibiu și 
Constanța, alături de partene
rii loț francezi de la compania 
3E Services, au făcut ieri o 
prezentare a ceea ce înseamnă 
serviciile lor de consultanță în 
managementul afacerilor. 
Conferința de presă s-a desfă
șurat în Sala “Spiru Haret” de 
la Inspectoratul Școlar din 
Deva.

Cu o experiență de 20 de ani în 
domeniu și multiple parteneriate cu 
companii de prestigiu din lume și în 
principal în regiunea Sud - Est, pun la

Declarația privind impozitul pe profit
Direcția Generală a Finanțelor 
Publice Hunedoara infor
mează că a fost emis Ordinul 
președintelui Agenției Națio
nale de Administrare Fiscală 
nr. 1.607/26.10.2009 pentru 
modificarea și completarea 
OPANAF nr. 101/2008 privind 
aprobarea modelului și conți
nutului formularelor utilizate 
pentru declararea impozitelor, 
taxelor și contribuțiilor cu 
regim de stabilire prin autoim- 
punere sau reținere la sursă, 
care a fost publicat în Monito
rul Oficial al României, Partea 
I, nr. 757/05.11.2009.

Modificările aduse prin OPANAF 
nr. 1.607/2009 se referă la Nomencla
torul obligațiilor de plată la bugetul de 
stat, Declarația privind impozitul pe 
profit, formular 101, și Nomenclatorul 
privind accizele. Astfel1, pozițiile 26 și 
27 din Nomenclatorul obligațiilor de 
plată la bugetul de stat, „Taxa pe jocuri 
de noroc datorata lunar, pe perioada de 
valabilitate a licenței de exploatare a 
jocurilor de noroc și „Taxa pe jocuri de 
noroc” regularizată periodic, în funcție 
de realizări, datorată pentru perioada de 
raportare” au ca temei legal OUG nr. 
77/2009 privind organizarea și ex
ploatarea jocurilor de noroc. De aseme
nea, nu se mai datorează „Taxa de 
timbru social asupra jocurilor de noroc” 
prevăzută la poziția 28 din acest 

dispoziție soluții integrate de manage
ment strategic, management 
operațional și managementul 
proiectelor, bazându-se experiența 
dobândită până în prezent. în ideea de 
a face un pas înainte pentru activitățile 
din zona Hunedoarei, ei au fost la 
dispoziția celor prezenți cu informații 
importante despre metodele de obținere 
de fonduri de la Uniunea Europeană, 
“în Hunedoara sunt necesare aceste 
fonduri pentru infrastructură sau reabil
itarea monumentelor, deoarece această 
zonă este deosebită și are o istorie 
frumoasă. Ar fi păcat să se piardă acești 
bani, atâta timp cât Uniunea Europeană 
îi pune la dispoziția cetățenilor”, a afir
mat Costin Sorici, managerul Project 
Management Solution - Constanța.

în atenția reprezentanților Project 

Management Solution și ai 3 E Services 
a fost adusă situația Furnalului de la 
Govăjdie și a cabinetelor medicale de 
la nivelul comunelor, pentru care cei 
prezenți au cerut o soluții salvatoare. 
Pentru a scurta discuțiile, solicitanții au

nomenclator. Nomenclatorul privind 
accizele se completează cu poziția 22 
„Accize pentru autoturismele care au 
făcut obiectul unor contracte de leasing 
inițiate înainte de 1 ianuarie 2007”. 
Aceste modificări sunt valabile de la 
data publicării Ordinului în Monitorul 
Oficial al României, respectiv de la 8 
noiembrie 2009.Modificările din for
mularul 101 „Declarație privind imnoz- 
itul pe profit” și instrucțiunile de 
completare a acestuia se aplică" în
cepând cu declararea obligațiilor fiscale 
aferente anului fiscal 2009. Noul for
mular este adaptat modificărilor inter
venite în Codul Fiscal prin 
introducerea, începând cu 1 mai 2009 a 
impozitului minim.

Completarea 
și depunerea 
formularului 101

Declarația privind impozitul pe 
profit, formular 101, se completează și 
se depune de către plătitorii de impozit 
pe profit până Ia data de 25 aprilie 
2010. Excepție: contribuabilii 
prevăzuți la art. 34 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fis
cal, cu modificările și completările ul
terioare, care definitivează, până la data 
de 25 februarie 2010, închiderea 
exercițiului financial anterior, 
organizațiile nonprofit, contribuabilii 
care obțin venituri majoritare din cul
tura cerealelor și a plantelor tehnice, 
din pomicultură și viticultură au 
obligația să completeze și să depună 

declarația privind impozitul pe profit 
până la data de 25 februarie 2010. Con
tribuabilii prevăzuți la art. 34 alin. (1) 
lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare și care au defin
itivat închiderea exercițiului financiar 
anterior până la data de 25 februarie * 
2010, inclusiv, depun declarația anuală 
de impozit pe profit fără a depune for
mularul 100 pentru impozitul pe profit 
aferent trimestrului IV 2009. Asocierile 
fără personalitate juridică, pentru im
pozitul pe profit datorat de către con
tribuabilii prevăzuți la art. 13 lit. c) și 
e) din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările și completările ulterioare, 
și reținut de persoana juridică 
responsabilă, nu completează și nu 
depun declarația anuală de impozit pe 
profit. Intră în această categorie 
asocierile fără personalitate constituite 
între persoane fizice nerezidente care 
desfășoară activitate în România și 
asocierile fără personalitate constituite 
între persoane fizice rezidente și per
soane juridice române care realizează 
venituri atât din România, cât și din 
străinătate. Contribuabilii care ' 
încetează să existe - radiați de la Oficiul 
Registrul Comerțului - în cursul anului 
fiscal au obligația să depună declarația 
privind impozitul pe profit până la data 
depunerii situațiilor financiare la ORC. 
La completarea formularului se au în 
vedere prevederile Legii nr. 571/2003, 
cu modificările și completările ulte
rioare, ale HG nr. 44/2004 pentru apro
barea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind

fost" rugați să pregătească o 
documentație minimală și să meargă la 
Centrul din Sibiu, pentru a detalia 
proiectele.

Georgiana Giurgiu

Crucea Roșie 
ajută oamenii săraci

în perioada sărbătorilor de iarnă, nevoiașii vor avea sprijin din partea 
Crucii Roșii. Ei vor primi alimente în baza unui proiect inițiat de această 
instituție. Parteneriatul dintre Crucea Roșie Filiala Hunedoara - Deva și un 
hypermarket din municipiul Deva pentru proiectul Banca de Alimente, se va 
lansa oficial astăzi, la ora 16. Proiectul vine în sprijinul persoanelor nevoiașe 
din județul Hunedoara. Parteneriatul se desfășoară la nivel național, fiind 
cooptate un număr de 23 de magazine care vor contribui cu alimente. în 
„bancă” se vor depozita alimente neperisabile.

A crescut rata șomajului
Rata șomajului la sfârșitul lunii noiembrie a acestui an în județul Hune

doara este de 10,05 la sută. Potrivit datelor statistice ale AJOFM Hunedoara 
în evidențele AJOFM sunt înregistrate 21.067 persoane, dintre care jumătate 
sunt femei. Numărul șomerilor a crescut cu 3,92 la sută, comparativ ci. 
aceeași perioadă a anului trecut. Comparativ cu luna octombrie a acestui an, 
în luna noiembrie rândul șomerilor s-a îngrdșat cu 606 persoane.

Cei mai mulți șomeri provin din rândurile devenilor. Numărul lor se 
ridică la 3084. Pe locul.doi este municipiul Hunedoara, cu un număr de 3.038 
de șomeri, iar în Brad au devenit șomeri 2.079 de oameni. în luna precedentă 
au intrat în rândurile șomerilor 1366 de persoane care au fost concediate 
colectiv.

Șomajul la nivelul județului Hunedoara a atins cote asemănătoare în 
luna decembrie a anului 2004, când rata șomajului se ridica la 10,9 procente.

Maria Florescu

Codul Fiscal, precum și deciziile 
Comisiei fiscale centrale constituitr 
nivelul MFP și cele ale Comisiei ue 
proceduri fiscale din cadrul ANAF. în 
ceea ce privește aplicarea dispozițiilor 
referitoare la impozitul minim, se vor 
avea în vedere prevederile OUG nr. 
34/2009 cu privire la rectificarea 
bugetară pe anul 2009 și reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale, aprobată 
prin Legea nr. 227/2009 și a HG nr. 
488/2009 pentru completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, apro
bate prin HG nr. 44/2004. în formularul 
100 „Declarație privind obligațiile de 
plată” pentru trimestrul IV 2009 nu se 
completează rândul 1.1 „Impozit 
minim”. Indiferent de suma plătită pen
tru trimestrul III 2009, impozit pe profit 
sau impozit minim, în trimestrul IV 
2Q09, se declară și plătește „Suma de 
plată din trimestrul III 2009” (rândul 2 
din formular).

Declarația privind impozitul pe 
profit se completează cu ajutorul pro
gramului de asistență, care se poate 
obține fie de la sediul unităților fiscale 
teritoriale, fie de pe site-ul ANAF, de la 
adresa www.anaf.mfinante.ro, catego
ria Asistență contribuabili, subcatego- 
ria Programe utile. Formularul se 
depune în format hârtie, semnat și 
ștampilat conform legii, cu codificarea 
informației prin cod de bare sau prin 
mijloace electronice de transmitere la 
distanță, în conformitate cu prevederile 
legale.

S.j.de
http://www.anaf.mfinante.ro
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„Ceea ce clamează PSD referitor la fraudarea alegerilor este un nou pas în strategia 
& tor, dovedind că urmăresc doar interesul propriu și nu pe cel al națiunii. ”

r=J> Tiberiu lacob-Ridzi

Democrat-liberalii au analizat rezultatele obținute la alegeri
Ieri, a avut loc la sediul PDL 
Hunedoara prima conferință 
de presă organizată de partid 
după câștigarea alegerilor pre
zidențiale de către Traian Bă- 
se \cu. Temele abordate de 
Tiberiu lacob-Ridzi, președin
tele organizației județene a 
PDL, au fost rezultatele obți
nute în turul 11 al alegerilor 
prezidențiale, formarea noului 
guvern și demisia deputatului 
Iosif Blaga din funcția de vice
președinte al PDL Hunedoara.

•

Liderul PDL a admis că scorul 
obținut de partid este unul modest și 
nfl^tisfăcător, dar a afirmat că procen
tul de 60 % voturi exprimate împotriva 
lui Traian Băsescu nu aparține numai 
PSD, ci unei largi coaliții formată din 
PSD, PNL, UDMR, PRM și PNG. 
„Rezultatul din Valea Jiului este unul 
bun pentru PSD, dar această zonă a 
reprezentat mereu un bazin electoral de 

ga. Noi am câștigat alegeri doar la 
mvel local, dar pe vot politic nu am 
câștigat niciodată în Valea Jiului”, a 
spus Tiberiu Ridzi. Chiar dacă procen

tele obținute nu sunt satisfăcătoare, cele 
aproape 95.000 de voturi obținute la 
nivelul județului reprezintă o cifră 
bună. Săptămâna viitoare, în cadrul 
forului de conducere județean al par

tidului se vor analiza rezultatele 
alegerilor. în ceea ce privește demersul 
PSD de a contesta rezultatul scrutinului 
la Curtea Constituțională, Ridzi l-a cat
alogat drept „unul legal, dar inopor

tun”. în opinia sa, cei din PSD ar trebui 
să înțeleagă că Traian Băsescu a 
câștigat alegerile și să își recunoască în 
mod demn înfrângerea. „Ceea ce 
clamează PSD referitor la fraudarea 
alegerilor este un nou pas în strategia 
lor, dovedind că urmăresc doar intere
sul propriu și nu pe cel al națiunii”, a 
mai afirmat președintele PDL Hune; 
doara.

Noul guvern s-ar 
putea forma sub 
sigla DA

în ceea ce privește formarea 
noului guvern, PDL este deschis pentru 
formarea unui executiv împreună cu 
PNL și UDMR. „Refacerea alianței 
Dreptate și Adevăr (DA) este cea mai 
bună soluție pentru România. Am 
învățat din greșelile trecutului, iar 
înțelepciunea va fi cea care va deter
mina formarea noului guvern”, a con
chis liderul județean al PDL. Această 
formulă de guvernare este necesară 
pentru a crea o majoritate confortabilă 
în Parlament. Tiberiu Iacob - Ridzi a 
mai arătat că este o imensă eroare cul- 
pabilizarea diasporei pentru rezultatul

alegerilor, aceasta reprezentând un im
portant sprijin economic al statului în 
ultimii ani, prin introducerea în țară a 
peste 7 miliarde de euro.

Cătălin Rișcuța

Fără un 
vicepreședinte 
până la 
primăvară

Ridzi a comentat și gestul 
lui Iosif Blaga de a demisiona 
din funcția de vicepreședinte al 
PDL Hunedoara, datorită rezul
tatelor slabe obținute la alegeri. 
„O să avem o discuție la nivelul 
conducerii partidului privind 
situația creată”, a arătat lacob- 
Ridzi. Locul lui Iosif Blaga nu 
va fi ocupat până la alegerile ce 
vor avea loc la primăvară în 
cadrul partidului.

PSD nu s-a împăcat cu gândul
că Geoană a pierdut alegerile

Proiecte internaționale la Muzeul din DevaI

Florin Cazacu, președintele 
organizației PSD Hunedoara, 
este revoltat de rezultatul ale
gerilor prezidențiale și a ținut 
să pună în evidență faptul că 
județul este pe locul patru în 
topul național în ceea ce pri
vește votul electoratului pen
tru Mircea Geoană.

multă vreme să decidă soarta 
României”. Conform cercetărilor 
PSD, cetățenii români din străinătate 
ar fi fraudat și ei alegerile, prin votul 
în mai multe locații, astfel încât mai 
bine de 10 la sută din voturi ar fi in
valide.

Acuze la nivel local 
și național

Cazacu a mai spus că „fraudele 
masive din turul doi”, de care sunt 
acuzați cei de la PD-L, sunt reale. Din 
spusele lui, PSD a depus plângere 
penală împotriva PD-L, deoarece ar 
fi fost găsite pe listele de vot, din 
datele deținute de PSD, 40 de CNP 
inexistente în secțiile de votare spe
ciale de pe raza județului.

Revoltați împotriva 
celor de afară

O altă nemulțumire pentru 
pesediști au fost voturile acordate 
președintelui Traian Băsescu de 
cetățenii români plecați la muncă în 
străinătate sau stabiliți definitiv în 
ațte țări, spunând că PSD va cere.an- 
ularea tumlui doi al alegerilor, pentru 
că, în opinia lui Cazacu, „este imposi
bil ca cei care au plecat din țară de

Numărul proceselor verbale fal
sificate de la secțiile de vot hune- 
dorene a crescut cu 318 în favoarea 
lui Traian Băsescu, până la predarea 
lor la Biroul Electoral Județean, a 
afirmat liderul local al PSD. Din 
aceleași surse, la nivel național au 
fost găsite și voturi ale unor persoane 
decedate, dar care au apărut pe liste 
ca prezenți la scrutin. „Membrii 
organizației PSD Hunedoara sunt 
militanți activi pentru redresarea 
economică și socială a zonei. Vom 
face tot ce putem pentru a elimina 
frauda electorală, indiferent de rezul
tatul final pe care îl vom obține. Noi 
nu o să dezamăgim populația, așa 
cum nu am făcut-o nici până acum”, 
a afirmat Florin Cazacu.

Georgiana Giurgiu

Directorul Muzeului Civiliza
ției Dacice și Romane din 
Deva, Marcel Morar, a prezen
tat bilanțul realizărilor din 
acest an a instituției pe care o 
conduce. în cadrul conferinței 
de presă de ieri, Marcel Morar 
a prezentat principalele pro
iecte în care Muzeul Civilizație 
Dacice și Romane a fost impli
cat: două proiecte cu caracter 
internațional și un proiect 
local.

Primul proiecț cu caracter 
internațional la care Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane din Deva a participat 
este Multimedia System for European 
Museum. Proiectul este desfășurat pe o 
perioadă de un an de zile, timp în care 
sunt fotografiate în sistem digital 3D 
unele dintre cele mai import.nte piese 
din colecțiile muzeelor implicate apoi 
postate pe site-ul muzeului virtual 
www.europeanvirtualmuseum.net. 
Proiectul s-a finalizat cu o conferință 
internațională care a avut loc 
săptămâna trecută la Roma, la care au 
participat și reprezentanți ai muzeului 
din Deva. Tot în cadrul acestui proiect 
a fost lansat și volumul „Rute și itiner- 
arii în muzeul virtual”. Pe site-ul 
muzeului virtual au fost postate unele 
din cele mai importante piese: Meduza 
Gorgona și plăcuțele de aur.

La acest proiect au participat și 
Muzeul Banatului din Timișoara și 
Muzeul Național Brukenthal din Sibiu. 
Printre beneficiarii proiectului se 
numără elevi și studenți, dar și 
cercetători, doctori și doctoranți în is
torie. „Este o mare realizare a muzeului 
din Deva faptul că suntem deja prezenți 
pe un site al unui muzeu virtual euro
pean. Asta înseamnă atât că avem lu
cruri interesante de arătat, cât și că noi,

conducerea muzeului, ne preocupăm de 
valorificarea pieselor care le avem în 
administrație”, a declarat Marcel 
Morar, directorul Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane din Deva.

Fonduri europene 
pentru turism 
arheologic

Cel de-al doilea proiect cu caracter 
internațional la care Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane din Deva participă 
implică dezvoltarea și recuperarea val
orilor comune Imperiului Roman din 
sud-vestul Europei și în țări care nu fac 
parte din comunitatea europeană, re
spectiv Tunisia și Federația Rusă. In 
cursul lunii decembrie va fi semnat un 
protocol de parteneriat între 
reprezentanții Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane din Deva, 
administrația din Sardinia, municipali
tatea Nabeul Tunisia și administrația 
districtului din Temryuk Rusia. Ca ur
mare a acestui proiect, Muzeul 
Civilizație Dacice și Romane din Deva 
va primi fonduri în valoare de 40.000 
de euro, cu specificație pentru Secția de 
Arheologie de la Sarmizegetusa. Fon
durile vor fi folosite în organizarea unor 
traininguri cu privire la dezvoltarea tur
ismului arheologic și cultural, pentru

popularizarea monumentelor istorice de 
la Sarmizegetusa Ulpia Traiana, dar și 
pentru participarea la diverse conferințe 
care au ca scop un studiu în ceea ce 
privește turismul arheologic și cultural. 
„Pentru prima oară reușim să aducem 
într-un proiect european bani ai 
comunității europene pentru Muzeul 
din Deva”, a adăugat Marcel Morar.

Icoane și colecție de 
arme restaurate

Pe lângă cele două proiecte cu car
acter internațional la care Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane din Deva 
a participat în decursul acestui an, con
ducerea instituției a derulat un proiect 
local prevăzut în bugetul alocat pe 
2009, prin care au fost restaurate pic
turi, icoane și arme. O pictură pe 
șevalet și 17 icoane, care datează de la 
sfârșitul secolului alXVlI-lea, respectiv 
secolul al XVIII-lea și al XlX-lea, au 
fost restaurate complet. Icoanele sunt 
pictate pe lemn și prezintă comiți ai 
comitatului Hunedoarei din secolele 
trecute. A fost restaurată și o colecție de 
23 de pistoale și o pușcă. Au mai fost 
editate albume și pliante destinate să in
formeze publicul vizitator despre 
colecțiile muzeului.

Irina Năstase

http://www.europeanvirtualmuseum.net
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6 Publicitate r4> Glasul publicitate
«=> Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
PACHET SERVICII CU CAZARE 3 NOPȚI
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
MASĂ FESTIVĂ DE REVELION
și CINĂ FESTIV A ÎN 01.01.2010
(acces gratuit la piscina și sauna interioară)

PREȚ 600 ron / pers

I PACHET SERVICII REA ELION - tară cazare
Include MASA FESTIVĂ DE REA ELION 
și CINA FESTIN 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

turistic

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

Antrenul este asigurat 
de orchestră de muzică 

și soliști vocali.

TRECEREA IN NOL L AN 
V A FI MARCATĂ 
Cl L N FRUMOS 

FOC DE ARTIFICII

O7«3 154 ®O4

ii

Web: www.steauamuresului.ro, 
E-maifr office^'steauarnuresului.ro

Hotclwl poate găzdui 54 de 
persoane in 10 apartamente 
p 10 camere duble (cu două 
paturi de o persoana) 
Restauram cu meniuri alese 
din bucătăriei tradMonaie 
românești p internaționale 

Sala de conferințe de 45 de 
locuri, dotata cu vldeoprolector 
și Internet de mare vitezâ

■

Pescuit sportiv pe lacuri cu o 
suprafață totatf de peste 
100.000 de metri pâtrațî pentru 
pescuit crap, somn șl șaiau.

http://www.steauamuresului.ro
steauarnuresului.ro
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Pacino a interpretat personajul Shylock și în versiunea cinematografică 
din 2004 a celebrei piese a lui Shakespeare, in care a jucat alături de 
Jeremy Irons și Joseph Fiennes.

Lady Gaga i-a cântat reginei 
Marii Britanii
Controversata artistă pop Lady Gaga, cunoscută pentru ținutele ei extrava
gante, a cântat pentru regina Elisabeta a Il-a a Marii Britanii, în cadrul eveni
mentului caritabil Royal Variety Performance.

Purtând o rdchie bizară, în stil elisabetan, cu ochii machiați cu roșu, artista pop a făcut 
cunoștință cu regina Marii Britanii, Elisabeta a 11-a, după un spectacol susținut de ea la 
Opera din Blackpool. Deși îmbrăcată în plastic, excentrica artistă a încercat să urmeze pro
tocolul vestimentar al casei regale, și a purtat veșminte fără linii bruște, renunțând pentru 
o seară la stilul care a impus-o.

Lady Gaga nu a abdicat doar de la propriul stil vestimentar pentru acest eveniment, ci 
și la gestul de sinucidere prin înjunghiere dramatizat, un fel de "semnătură" altarului pop. 
Compromisurile făcute de cântăreața newyorkeză în vârstă de 23 de ani au fost răsplătite 
printr-o abatere de la etichetă, artistei fiindu-i permis să dea mâna cu regina.

Despre prestația sa la evenimentul casei regale, Lady Gaga a recunoscut că a fost 
obligată să fie mai moderată și să sară peste toate elementele care ar fi putut fi interpretate 
ca nepotrivite. Peste 1.000 de persoane s-au adunat în fața Opera House pentru a asista la 
spectacolul intrării în clădire a membrilor casei regale britanice.

Al Pacino va juca în 
„Neguțătorul din Veneția”

Alexandra Dinu l-a uitat pe Mutu

ictorul american Al Pacino va reveni pe scena 
le teatru cu rolul Shylock din piesa "Neguțăto
rul din Veneția ", de William Shakespeare, în 
•adrul proiectului cultural "Shakespeare in the 
^ark”, organizat în vara anului 2010, în Cen- 
ral Park din New York.

I1 i'll i i'll i ii ii :

Al Pacino, în vârstă de .69 de ani, va participa la 
acest proiect cultural organizat de compania 
newyorkeză The Public Theater, care va debuta pe 9 
iunie 2010 și va continua timp de șapte săptămâni.

Acest spectacol marchează revenirea lui Al Pacino 
pe scena de teatru din New York, după o pauză de 
șapte ani, precedenta lui apariție datând din 2003, 
când actorul a jucat pe Broadway în piesa "Salome". 

Pacino a interpretat personajul Shylock și în ver
siunea cinematografică din 2004 a celebrei piese a 
lui Shakespeare, în care a jucat alături de Jeremy 
Irons și Joseph Fiennes. Directorul artistic al proiec
tului, Oskar Eustis, a declarat că în cadrul acestui 
eveniment a fost inclusă și piesa "Poveste de iarnă", 
care va fi jucată alternativ cu "Neguțătorul din 
Veneția".

Proiectul "Shakespeare in the Park" reprezintă 
un adevărat "magnet" pentru starurile de la Holly
wood. în sezonul precedent, actrița Anne Hathaway, 
nominalizată la Oscar anul acesta, pentru rolul din 
"Rachel se mărită", a jucat în piesa "A douăsprezecea 
noapte".

Printre celebritățile care au participat la acest 
proiect cultural de-a lungul anilor s-au numărat 
Meryl Streep, Natalie Portman, Patrick Stewart și 
Revin Kline. Laureat pentru premiu Oscar, în 1993, 
cu rolul din filmul "Parfum de femeie", și nominal
izat la alte șapte premii ale Academiei de film amer
icane, Al Pacino a apărut recent în "Crime 
justificate", alături de Robert de Niro.

Flirtul cu actorul Sergio Assisi a fost simplă apă de ploaie. 
După decepția numită Adrian Mutu, Alexandra Dinu se pre
gătește să își pună din nou pirostriile. De această dată, alesul 
inimii ei nu este nici fotbalist, nici actor și nici cântăreț, ci 
unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Cizmă.

Potrivit presei peninsulare, fosta 
„Briliantă” și Andrea Rizzoli formează un 
cuplu de mai bine de un an de zile. 
Moștenitor al-celui mai important imperiu 
media din Italia, numit Rizzoli, bărbatul 
deține ziarele „Corriere della Sera” și 
„Gazzetta dello Sport”, revistele „Oggi”, 
„Novella”, „Max” și „Amica”, dar și cele
brele publicații iberice „El Mundo” și 
„Marca”.

Dar asta nu este tot! De ceva vreme, 
Andrea s-a orientat către producția de seri
ale, cum ar fi „Judecătorul Mastrangelo” și 
„Capri”, unde avea să o întâlnească, de alt
fel, și pe aleasa inimii lui, Alexandra.

Relația este una cât se poate de 
serioasă. Asta pentru că, recent, italianul a 
cerut-o pe româncă de soție. Fosta doamnă 
Mutu a acceptat, nunta urmând să aibă loc, 
cel mai probabil, în vara anului viitor. Până
atunci, mogulul și actrița își vor petrece Revelionul în Hawaii, sub 
soarele arzător al bunăstării și al luxului.

Mirabela Dauer

Vlarijuana dă drogurile pe alcool
Cea mai fidelă fată” revine în atenția publicului. Din păcate, nu cu un 
ou album, ci cu un episod de-a dreptul dramatic. După ani și ani de 
parentă sobrietate, Marijuana a ajuns pe patul de spital. Motivul?! Nu 
rogurile, ca în cazurile precedente, ci alcoolul.

Vedeta hip-hop, pe numele ei din buletin Dana Coteanu, a consumat mai multe shoturi 
e tequila într-un bar din Suceava. O Scurtă „pregătire” înainte de concert, care se putea 
ansforma în cu totul altceva. Din fericire, a fost văzută umblând în zig-zag pe străzi, la un 
as de comă alcoolică, și dusă în timp util la Urgențe. Acolo, cântăreața a primit îngrijiri 
icdicale și, astfel, s-a aflat că urmează un tratament psihiatric care, în combinație cu tăria 
însumată, a degenerat într-o stare gravă de tulburare, iar medicii Spitalului din Suceava 
j diagnosticat-o cu agitație psihomotorie.

adoptă un stil de viață sănătos
La 62 de ani, este dificil să te menții în continuare la înăl
țime, mai ales într-un showbiz românesc dominat de „iepu

rași” și asistente dornice de a da lovitura cu 
orice preț. Cu toate acestea, Mirabela Dauer 
mărturisește că își iubește patria.

„România este cea mai frumoasă țară din lume. 
Păcat că este locuită. Totuși iubesc românii. De asta 
am rămas. Mă deranjează grosolănia la unii dintre 
ei”, spune interpreta. în pofida dificultăților, show
ul trebuie să continue și Mirabela nici nu se gândește 
să se dea bătută. Tocmai din acest motiv, a decis să

facă o schimbare importantă în viața ei. Pusă pe -gânduri după 
despărțirea de Sandu Andriuță, interpreta vrea să o ia de la capăt. Și 
totul începe cu mâncarea. „Am început de ceva timp un regim de viață 
sănătos. Am renunțat definitiv la carnea de porc și mănânc foarte multe 
legume”, a mai spus artista. Admirabilă lupta Mirabelei. Și așa este! 
Niciodată nu e prea târziu pentru iubire și diete...
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Fondul Monetar Internațional a refuzat să vireze cea de-a treia tranșă din împrumutul 
acordat țării noastre, îngrijorat de instabilitatea politică din România.

Poliția cercetează 9.959 de cazuri de vot multiplu la europarlamentare

VOTUL ILEGAL ÎNSEAMNĂ
ÎNCHISOARE!

Poliția Română a primit de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) 
datele referitoare la 9.959 posibile cazuri de vot multiplu la alegerile pen
tru Parlamentul European din 7 iunie, precum și copiile listelor electorale 
doveditoare, în format electronic, informațiile urmând să fie verificate.
Datele referitoare la cele 9.959posibile cazuri de vot multiplu la alegerile > 
europarlamentare au fost primite, marți, de Inspectoratul General al Poli
ției Române.

I

Acestea se adaugă celor 1.310 posibile cazuri de vot multiplu la aceste alegeri 
primite anterior și vor fi transmise, în funcție de competențele legale, inspectoratelor 
județene de poliție și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pentru 
cercetări, sub supravegherea procurorilor, în scopul soluționării în cel mai scurt timp 
posibil. "Precizăm că, urmare a datelor transmise de către Autoritatea Electorală 
Permanentă, referitoare la posibile cazuri de vot multiplu la alegerile europarla
mentare, până în prezent Poliția Română a întocmit 687 de dosare penale, 77 dintre 
acestea fiind soluționate și înaintate unităților de parchet competente", potriyit sursei 
citate. Polițiștii continuă verificările în toate cazurile semnalate, urmând să fie lu£je 
măsurile legale. AEP preciza, în urmă cu o zi că, în momentul de față, se mai fac 
verificări asupra a 2.500 de persoane care apar înscrise de două ori fie numai în listele 
electorale permanente, fie numai în listele electorale suplimentare.

FMI a refuzat acordarea celei de-a treia tranșe de împrumut
Fără Guvern și fără buget pe 2010. 

Iar lucrurile nu par că vor intra pe un 
făgaș normal prea curând. Mai mult, 
reprezentanții FMI au suspendat acor
darea cele de-a treia tranșe din împru
mutul pentru țara noastră.

Mircea Geoană îi acuză pe 
președintele în funcție, Traian Băsescu 
și pe liderul PD-L, Emil Boc de ire
sponsabilitate, pentru amânarea buge
tului pe 2010.

"Suntem la patru săptămâni de 
când domnul Băsescu refuză cu 
obstinație, împreună cu Guvernul Boc, 
să trimită Parlamentului bugetul pentru 
2010. Asta înseamnă amânarea 
periculoasă a tranșei de la FMI. (...) 
Vreau să exprim îngrijorarea noastră 
față de modul absolut iresponsabil în 
care domnul Băsescu și domnul Boc se

comportă cu bugetul care conține pen
sii, salarii, investiții", a declarat 
președintele PSD, Mircea Geoană. în 
replică, Emil Boc susține că bugetul de 
stat pe 2010 este un aspect foarte im
portant, care nu poate fi abordat în 
pripă. "Eu cred că e bine să așteptăm 
câteva momente să vedem care majori
tate își asumă răspunderea pentru acest 
buget, pentru că bugetul trebuie să fie 
însoțit de niște măsuri cu respectarea 
acelor lucruri care sunt trecute acolo. 
Bugetul va îmbrăca forma oficială în 
câteva zile", spune Boc. între timp, vis- 
teria țării este aproape goală... Fondul 
Monetar Internațional a refuzat să 
vireze cea de-a treia tranșă din împru
mutul acordat țării noastre, îngrijorat de 
instabilitatea politică din România. Mai 
grav, au transmis autorităților de la

București că nu vor face o nouă evalu
are, până când vor avea un Guvern cu 
drepturi depline cu care să negocieze.

Pensionarii cu slujbă la stat 
au ales între pensie și salariu

• •

Ieri, 9 decembrie a fost ultima zi în care pensionarii care 
sunt și bugetari și obțin prin cumularea celor două venituri 
peste 1.693 de lei au putut opta pentru pensie sau salariu, 
pentru cei care nu și-au exprimat opțiunea urmând să înce
teze de drept raporturile de muncă.

Brazii de Crăciun sunt o afacere pe vreme de criză
Dacă vreți să 

cumpărați un brad de 
Crăciun, aveți de unde 
alege. Naturali, în ghiveci 
sau artificiali - brazii au 
umplut, deja, marile maga
zine. Prețurile variază în 
funcție de locul în care sunt 
vânduți, dar atenție: abia 
aproape de Crăciun, reduc
erile vor fi foarte mari.

Cel mai ieftin brad de 
Crăciun poate fi cumpărat

de la Ocoalele Silvice cu 
până la 55 de lei. La 
comercianți, prețul unui 
brad variază între 70 și 500 
de lei. Ceva mai scumpi 
sunt brazii la ghiveci. Un 
pom de Crăciun de 
jumătate de metru costă 
peste 150 de lei. în 
București, prețurile
pomilor vânduți la hiper- 
market pornesc de la 70 de 
lei și pot depăși chiar 1.000

de lei, asta în funcție de 
mărime și de țara din care 
provin. Deși comercianții 
sunt optimiști, mulți oa
meni preferă brazii artifi
ciali. Sunt mai scumpi, dar 
țin o viață. însă pe lângă 
bradul de Crăciun trebuie 
să luăm în calcul și cheltu
ielile pentru ornamente 
care pot ajunge până la 100 
de lei.

Proprietarii de tractoare uzate pot primi până la 17.000 lei
Senatul a adoptat, ieri, o inițiativă 

legislativă care prevede că proprietarii 
de tractoare uzate care se asociază pen
tru achiziționarea unui tractor nou vor 
beneficia fiecare de o primă de cel mult 
17.000 lei, cuantumul cumulat al aces
tor prime neputând să depășească 50% 
din valoarea achiziției.

Senatorii au adoptat, cu amenda
mentele formulate de Comisia 
economică, o inițiativă legislativă pen
tru completarea Legii 329/2009 privind 
reorganizarea unor activități și instituții 
publice, raționalizarea cheltuielilor 
publice, susținerea mediului de afaceri 
și respectarea ăcordului-cadru cu 
Comisia Europeană și Fondul Monetar 
Internațional. Propunerea legislativă,

care, în varianta inițială, viza com
pletarea Legii nr. 10/2008 pentru insti
tuirea Programului de stimulare a 
înnoirii Parcului național de tractoare, 
îi are ca inițiatori pe senatorii PDL 
Alexandru Mocanu și Ion Rușeț. Sena
torii au mai stabilit, prin vot, că de 
aceste facilități ar urma să beneficieze 
și proprietarii de mașini agricole auto
propulsate uzate și moștenitorii aces
tora care s-au asociat în vederea 
achiziționării, în coproprietate, a unei 
mașini agricole autopropulsate noi. 
Potrivit motivării redactate de Comisia 
economică, sc.opul inițiativei legislative 
este acela de a stimula producătorii să 
se asocieze în vederea realizării unor 
exploatații agricole mari care să ducă Ia

creșterea performanței în sectorul agri
col. Inițiativa legislativă, adoptată cu 58 
de voturi "pentru", două voturi 
"împotrivă" și o "abținere", a fost 
dezbătută de Senat în calitate de primă 
Cameră sesizată.

Potrivit Legii 329/ 
2009, cumulul pensiei cu 
veniturile salariale poate fi 
realizat numai în situația în 
care pensia netă are un 
cuantum mai mic sau egal 
cu salariul mediu brut uti
lizat la fundamentarea buge
tului asigurărilor sociale de 
stat stabilit anual prin Legea 
bugetului asigurărilor so
ciale de stat, care în 2009 
este de 1.693 de lei. Astfel,
pensionarii care sunt și bugetari au trebuit să opteze, în scris, între sus
pendarea plății pensiei și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu 
sau a actului de numire în funcție sau să precizeze, dacă iau și alte pen
sii decât cea din sistemul public, pe care dintre ele o mențin în plată. 
"Neîndeplinirea obligației de opțiune în termenul prevăzut de lege con
duce la încetarea de drept a raporturilor de muncă", precizează Casa 
Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Astfel, au trebuit să opteze pentru pensie sau salariu pensionarii 
sistemului public de pensii, cei aparținând sistemelor neintegrate sis
temului public (cei proveniți din cadrele militare și funcționarii publici 
cu statut special din domeniul apărării naționale, ordinii publice și 
siguranței naționale, cei din sistemul de asigurări sociale al avocaților 
sau pensionarii sistemelor proprii de asigurări sociale ale cultelor re
cunoscute de lege) și beneficiarii pensiilor de serviciu stabilite prin 
legi speciale sau statute profesionale.

Determinarea plafonului

Prevederile se aplică atât pensionarilor care cumulează pensia cu 
salariul la data intrării în vigoare a noilor măsuri, cât și persoanelor 
care devin pensionari cumularzi după intrarea în vigoare a acestora.

Pentru pensionarii care încasează pensie atât din sistemul public 
de pensii, cât și din celelalte sisteme de pensii neintegrate acestuia sau, 
după caz, numai din sisteme neintegrate, la determinarea plafonului 
se are în vedere cuantumul rezultat din cumularea tuturor pensiilor. în 
situația în care din cumularea pensiilor nete rezultă un cuantum măi 
mare decât nivelul șalariului mediu brut, persoana poate cumula ven
iturile salariale realizate numai cu una din pensii, al cărei cuantum se 
situează sub nivelul salariului mediu brut, la alegere.

I



Eșantionul studiat ilustrează în același timp și una dintre particularitățile gripei
& Ă/H1N1, care afectează mai des tinerii decât persoanele în vârstă.
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UE vrea împărțirea orașului sfânt
1

Uniunea Europeană a cerut Israelului să împartă Ierusalimul cu pa
lestinienii ca parte a unui acord de pace ce va face orașul sfânt capi
tala a două state. Propunere este însă respinsă de guvernul israelian.

Miniștrii de Externe ai UE au apreciat că o adevărată pace are nevoie de o 
rezoluție privind statutul lui Ierusalim, prin negocieri. Respingând anexarea 
părții estice a orașului, declarația UE arată că Uniunea "nu va recunoaște nicio 
schimbare la granițele pre-1967, inclusiv cu privire la Ierusalim, altele decât 
cele recunoscute de părți". Irael a capturat Cisiordania și Ierusalimul de Est de 
la Iordania în urma războiului de șase zile din 1967, iar ulterior a anexat Ierusal
imul de est și suburbiile, pas care nu a fost niciodată recunoscut internațional. 
Premierul israelian Benjamin Netanyahu declara în martie la preluarea puterii 
că Ierusalim va rămâne capitala nedivizată a statului evreu și a exclus includerea 
orașului în negocierile de pace.

Predecesorul său, Ehud Olmert, aprecia că Israel ar trebui să cedeze părți 
din oraș ca parte a unui acord de pace complet. în Cisiordania, premierul pales
tinian Salam Fayyad a salutat decizia UE. în același timp, Israel s-a arătat 
bucuroasă că miniștrii UE nu au adoptat "documentul extrem prezentat de 
președinția suedeză" Propunerea inițială definea statul Palestina, cuprinzând 
Cisiordania, Ierusalimul de Est și Gaza.

Gripa porcină afectează căile respiratorii
l studiu american relevă că 
pipa A/H1N1 afectează căile 
•espiratorii în ansamblu, de la 
rahee până la alveolele pul- 
nonare, asemenea virusurilor 
■are au generat pandemiile de 
pipă din 1918 și 1957. Oame- 
tii de știință de la Institutul 
Național pentru Sănătate (Na- 
ional Institutes of Health) și 
oficialii din domeniul sănătății 
lin orașul New York au studiat 
a microscop țesuturiprove- 
tlnd de la 34 de persoane de- 
'edate ca urmare a gripei 
* HI NI.

Ei au descoperit "o serie de lez- 
uni, atât la nivelul căilor respira- 
orii superioare, cât și la cele 
nferioare", a anunțat Jeffery 
'eubenberger, unul dintre autorii 
tudiului apărut în ediția electronică 
publicației Archives of Pathology 

nd laboratory Medicine. în toate 
tudiile traheea și bronhiile prezintă 
emne de inflamare și sunt uneori

grav afectate. în 18 cazuri, adică 
mai mult de jumătate, au Fostobser- 
vate leziuni ale bronhiolelor, iar în 
25 de cazuri, adică aproape trei sfer
turi din eșantion, chiar și la nivelul 
alveolelor pulmonare. "Acest tip de 
patologie a țesuturilor respiratorii 
este similar cu ceea ce a fost obser
vat la victimele pandemiilor de 
gripă din 1918 și din 1957", a de
clarat Jeffery Taubenberger, virolog 
la Institutul Național American de 
Alergii și Boli Infecțioase (NIAID). 
Este vorba despre o patologie 
diferită de cea a gripei sezoniere, 
care "provoacă în general leziuni 
ale traheii și bronhiilor, dar nu în in
teriorul plămânilor", a explicat 
cercetătorul.

Trei sferturi dintre 
victime suferă 
de obezitate

Eșantionul studiat ilustrează în 
același timp și una dintre 
particularitățile gripei A/HINI, care 
afectează mai des tinerii decât per
soanele în vârstă. O singură victimă 
studiată avea peste 60 de ani, iar 24 
din 34 aveau mai puțin de 50 de ani. 
în 9 cazuri din 10, victimele sufer
eau de probleme de sănătate preal
abile, precum maladii cardiace și 
respiratorii sau de o deficiență a sis
temului imunitar, sau erau femei 
însărcinate, lucru observat deja la 
pandemiile anterioare. Studiul 
evidențiază însă și o nouă 
caracteristică ce afectează trei sfer
turi dintre victime: obezitatea. 
"Obezitatea nu fusese identificată la 
pandemiile anterioare, iar natura 
legăturii dintre obezitate și gripă nu 
este clară", subliniază Tauben
berger.

1 Georgia investește 
în securitatea proprie

Prin acordul de a trimite aproape 1000 de soldați^ în Afganis
tan, Georgia investește în propria sa securitate, contra Rusiei 
vecine. Astfel, pe fondul tensiunilor crescânde cu Moscova 
după războiul de anul trecut, fosta republică sovietică dorește 
să își întărească legăturile cu NATO și aduce una din cele 
mai mari contribuții la efortul militar din Afganistan.

jiase muncitori români au fost expuși la riscul 
'mbolnăvirii de cancer
'archetul din Bruxelles a inculpat un antreprenor, un agent imo- 
iliar și o companie pentru intoxicarea a șase muncitori români 
ărora le-au cerut să extragă patru tone de amiantă, riscând să se 
mbolnăvească de cancer.

Muncitorii români au fost puși să extragă în 2007 patru tone de amiantă 
6 pe un șantier din regiunea Bruxelles-ului, echipați doar cu rașchete și dis- 
ozitive de curățare și nefiind infonnați despre riscurile la care se expun. Este 
orba despre un șantier de reabilitare a școlii de medicină veterinară 
'ureghem din Anderlecht. Acuzații ar putea apărea în mai 2010 în fața unui 
ibunal corecțional din Bruxelles, conform șefului secției economico-finan- 
iare, Patrick Carolus.Potrivit Parchetului, cei șase muncitori români de pe 
intier au fost expuși la fibre de amiantă. Analizele medicale au confirmat 
xiștența riscului de a dezvolta mezoteliom (o formă rară și gravă de cancer). 
>e asemenea, Parchetul a decis cercetarea antreprenorului, agentului imobil- 
ir și companiei pentru lipsa unei autorizații de mediu și pentru încălcarea 
îglementărilor privind gestionarea deșeurilor periculoase.

Inițiativa nu numai că va impulsiona legăturile sale cu alianța 
militară occidentală, dar va oferi trupelor mult necesara experiență, ce 
ar putea fi folosită într-un alt conflict cu Rusia, sau republicile sepa
ratiste. Președintele Mihail Saakașvili declara că această contribuție a 
Georgiei în Afganistan este direct legată de securitatea țării în fața 
amenințărilor Rusiei. "în timp ce aliații noștri se concentrează pe alte 
chestiuni, dușmanii noștri devin activi. Cu cât este rezolvată mai repede 
situația afgană, și cu cât războiul din Irak se termină mai repede, cu 
atât mai mult va fi Georgia protejată," declara acesta.

Georgia va trimite aproape 1000 de soldați în Afganistan, în 
primăvara anului viitor, sub comanda SUA. Acum, pe front se află o 
companie de 170 soldați, sub comandă franceză. Georgia a contribuit 
cu 2000 de soldați și pe frontul din Irak, până în 2008, a doua mare 
prezență, după Marea Britanie.

"Georgia dorește să devină membru deplin al NATO, așa că trebuie 
să demonstrăm că dorim nu numai că vom consuma, dar și vom oferi 
securitate," declara Ghiorghi Baramidze, ministru pentru Integrarea 
Euro-Atlantică.
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Mică publicitate

Case/ (iai'sowieee? Apartamente

Vând garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 euro, negociabil, 
sau dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 836 
.403.

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

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.

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.

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.

Vând apartament cu trei camere, la parter, recondiționai, in stare impe
cabilă, cu pivniță plus garaj foarte, foarte mare (la casă), ocupabil ime
diat (cu actele pornite pentru vânzare). Zonă foarte liniștită, situat in 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.

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 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.

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

închirieri

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

închiriez 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.

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

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 țuică 38 grade, preț 15 lei/litru. Tel. O72O.88O.7ol, 0254.262.717.

z*
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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.

Vă ofetim:
• PERSONAL

Facem contrarie 
pentru firme co 

S| REDUCERE 
DE 20%

CHenții fideli primesc, 
pe bază dc bon,

H.A 7 SPĂLĂRI 
I‘ UNA GRATIS

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

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

id 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.

Vând/ schimb Skoda Octavia Break, albă, 1,9 TDI, an fabricație 2003, 
118.000 km (reali), full options, garaj, unic proprietar, taxe la zi. Preț: 
7.500 euro; tel. 0726.141.632, 0254.260.909.

I.ocuri'tte -muncii

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

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

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

ANUNȚ PUBLIC
SC TRANSPORT INTERNATIONAL SRL cu 

sediul în localitatea Deva, Str. M. Eminescu, nr. 93, 
jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pontru 
eliberarea autorizției de mediu pentru obiectivul: 
“Instalație prelucrare primară a lemnului”, situat în 
localitatea Orăștie, str. Luncii, nr. 3, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hune
doara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hune
doara, 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.

anqajAm personal
- program de lucro a ore
- salariu 600 RON net
- carte de munci

l'manm de (uncțl.narti
Zilnic 0730-20.30 
lhimlntut 09.00-1S.00

Telefon: O~61 973.940
Prestăm serviri curățenie
* persoene fizice
* persane Jurltlce z

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează 
vânzători volanți

Informații Ia telefon:
0766.242.707

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE 

- Persoane juridice -

1 lună - 10 lei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei
Bonus: r juHHMMaenw

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

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spa
țiu publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică pu
blicitate;

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

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
Tel. 0771.677.031, 0730.549.659.

Societate de construcții 
angajează 

tehnician sau inginer cu experiență 
pentru întocmit devize 

și documentații pentru licitații, 
salariu foarte avantajos

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 

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

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume...........................................Prenume.........................................
Strada.................................................Nr.......Bl............... Sc............
Ap......Localitatea................................... Județul....................... ......
C.I. seria............... nr.........................................................................
Eliberat de..................... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

! Semnătura

! Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție: Deva, Str. Mă-
! răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutia poștală amplasată la primul stand de 

ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii).
! Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme Ia 48 de ore de la depunerea 
! lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 

cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri — în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fî publicate in ziarul de luni.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu funaal: 7 lei

http://www.consultinganka.ro


Tehnicianul formației dinamoviste nu a dorit să comenteze conflictul apărut între cele două grupări, 
după ce antrenorul formației Astra Ploiești, Nicolo Napoli, a declarat că jucătorii împrumutați de la 
Dinamo, Liviu Ganea și Osvaldo Miranda, au fost amenințați telefonic că au cariera în pericol.

Sport
Joi, 10 decembrie 2009

Cornel Tălnar:
9

Luăm goluri la niște faze 
de cascadorii râsului
Antrenorul Cornel Țălnar a declarat, marți, că echipa Di
namo a primit gol în partida cu Astra Ploiești, în urma unei 
faze "de cascadorii râsului", după ce formația ploieșteană a 
egalat scorul, 1-1, în urma unui autogol al lui Cosmin Moți.

"Meciul a fost dominat de noi în proporție de 75-80 la sută, însă am 
ratat mult și am luat un gol pe o greșeală de apărare. Greșelile se plătesc, 
lucru confirmat de faptul că am pierdut două puncte în această seară. Aveam 
trei meciuri foarte grele, pe final de sezon, și am considerat că meciurile grele 
încep de astăzi, cu Astra, umrează cel cu FC Vaslui și apoi cel cu Panathi- 
naikos. Le-am cerut jucătorilor concentrare maximă, însă, după cum s-a 
văzdt, luăm goluri la niște faze de cascadorii râsului. In fotbal doar golurile 
contează, nu și ocaziile", a spus Țălnar.

Tehnicianul formației dinamoviste nu a dorit să comenteze conflictul 
apărut între cele două grupări, după ce antrenorul formației Astra Ploiești, 
Nicolo Napoli, a declarat, luni, într-o conferință de presă, că jucătorii 
împrumutați de la Dinamo, Liviu Ganea și Osvaldo Miranda, au fost 
amenințați telefonic că au cariera în pericol. "Discuțiile între acționarii celor 
două echipe mă depășesc și nu pot comenta ce s-a întâmplat în cazurile 
jucătorilor Ganea și Miranda", a spus Țălnar.

Echipa Dinamo București a remizat, scor 1-1 (0-0), marți, în deplasare, 
în compania formației Astra Ploiești, în ultimul meci al etapei a XVI-a a Ligii 
I.

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

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

Petru Ghervan a renunțat la postul 
de antrenor principal 
al naționalei masculine de handbal
Antrenorul principal Petru 
Ghervan a declarat miercuri că 
a decis să renunțe la echipa na
țională, din cauza problemelor 
de sănătate.

"Decizia am luat-o duminică, după 
meciul cu Bacăul, a trebuit să consult un 
medic, nu mă simțeam deloc bine. La 
primul consult s-au relevat probleme 
cardiologice, medicul bănuia că ar fi 
vorba de un preinfarct dus pe picioare. 
Nu am ce face, am făcut și fac orice pen
tru cariera în handbal, dar nu pot sacri
fica sănătatea. Am purtat discuții și cu 
directorul tehnic al naționalei, Gheorghe 
Goran, cafe este șeful meu direct, iar în 
cursul zilei de astăzi voi trimite cererea 
oficială către federație. Am vorbit și cu 
antrenorul secund Sorin Toacsen și cu 
jucătorii, care s-au resemnat: E nevoie
oricum de o soluție pe termen lung", a declarat Petru Gher
van.

Secretarul general al FR Handbal Mihai Marinescu a 
precizat: "Nu am primit o informare oficială, nu am detalii 
în acest moment, cu mine personal nu a discutat Petru Gher
van. Dacă e bolnav și se retrage, îl înțelegem, dar trebuie să 
existe o comunicare și o legătură oficială cu federația. Vestea 
pică prost, acum înaintea convocării echipei naționale din 15 
decembrie și probabil la această acțiune, reprezentativa va fi 
condusă de antrenorul secund Sorin Toacsen".

Petru Ghervan a acceptat să fie selecționerul naționalei

masculine în lune octombrie, înlocuindu-1 pe Aihan C 
suspendat din competițiile europene pentru 5 ani, din cauz; 
tentativei de dare de mită arbitrilor partidei România 
Muntenegru, din barajul pentru calificare la CM 2009.

Naționala masculină se va reuni în 15 decembrie, avâm 
programate două meciuri amicale cu Macedonia (19-20 de 
cembrie, la Arad), și încă două similare, la Skopje, < 
săptămână mai târziu.

Tricolorii pregătesc participarea la grupa a 11-a de caii 
ficarca în pjay-off-ul CM din 2011, meciurile fiind progra 
mate între 15-17 ianuarie, în Finlanda, cu echipa țării gazdf 
Anglia și Bosnia.

Oficialii federației scoțiene anunță
9 9 9

că Dan Petrescu nu va fi selecționerul Scoției
9 9

Șefii Federației Scoțiene de Fotbal au dezmințit informa
țiile conform cărora antrenorul echipei Unirea Urziceni, 
Dan Petrescu, este pe punctul de a deveni noul selecționer 
al Scoției, informează publicația The Sun.

Conform presei, Dan Petrescu urma să discute, în zilele următoare, 
pentru preluarea postului de selecționer, sugerându-se chiar că va avea un 
secund scoțian. "Am aflat că șeful federației, Gordon Smith, a fost de acord 
să aibă o întâlnire cu reprezentanta românului la Londra, Francesca de 
Sousa, în această săptămână. însă, Smith s-a răzgândit după ce Francesca 
de Sousa a făcut public faptul că Petrescu era vizat pentru post", scrie The 
Sun.

Scoția nu are selecționer după demiterea lui George Burley, luna 
trecută.
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