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Cum ne 
menținem 
informă 
înainte de 
Sărbătorii

Efr pag. 7

Accidente în lanț pe DN7
O pag. 4

Patru persoane au ajuns la spital, după ce autovehiculele 
în care se aflau au fost implicate în accidente de circulație, 
ieri dimineață, pe DN7, în zona trecerii la nivel cu calea fe
rată din apropiere de Simeria. Traficul rutier a fost blocat 
mai bine de o oră.

Romania a învins
Macedonia cu 5 - 0 © peg, 9

Naționala de futsal a României a trecut fără pro
bleme, ieri, de reprezentativa Macedoniei în primul joc 
din „dubla” amicală desfășurată la Deva. Tricolorii con
duși de spaniolul Sito Rivera au câștigat cu 5-0 în fața 
Macedoniei, în fața unei Săli a Sporturilor plină ochi.

g Curs Valutar
/ l R - liuro - 4,2862

I A7) - Dolarul american: i,0^"8
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Din cuprins
Concurs de 

dans modern la 
Hunedoara

„Săptămâna 
legumelor 
donate” ia 
amploare în județ

Editorial isaO

Căderea în ridicol - 
destinația omului modern

Strabag a semnat contractul 
pentru autostrada Deva-Orăștie

Tronsonul de autostradă Deva- 
Orăștie va fi construit de asocierea Stra
bag AG-SC Strabag SRL-SC Straco 
Grup. Contractul, a cărui valoare este es
timată la 220 milioane de euro, a fost 
semnat marți la sediul Companiei 

Națională de Autostrăzi și Drumuri 
Naționale din România (CNADNR), in
formează Ministerul Transporturilor. 
Proiectul este finanțat, până la 133,6 mil
ioane de euro prin fonduri ISPA 2004 și 
trebuie finalizat în doi ani de la data în

ceperii lucrărilor. Tronsonul Deva- 
Orăștie are 32,8 kilometri, iar pe această 
distanță sunt proiectați a fi construite 15 
poduri și 10 pasaje rutiere. Tronsonul 
este parte a coridorului pan-european IV 
Constanța-București-Nădlac.
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Continuă lupta politică pe școli
Comasarea unitățiilor de învățământ din 

Brad, mai precis școala cu clasele 1 - VIII 
„Mircea Sântimbreanu”, Școala Generală cu 
clasele 1-VIII „Horea, Cloșca și Crișan" sub 
tutela Colegiului Național „Avram Iancu” a iscat 
mari nemulțumiri în rândul directorilor ale căror 
posturi au fost reduse.

Consilierul local 
în comuna Buceș 
Petrișor Ciocan

Pentru că s-a implicat 
cu dăruire și pasiune în 
atragerea copiilor din 
zonă spre activități 
sportive, făcând nu
meroase demersuri spre 
a le oferi cele mai bune 
condiții de pregătire Wr 
vederea obținerii de 
performanțe.

"de blamat...”
Primarul municipiului 
Lupeni, Cornel Răsmeriță

Pentru că nu se gândește la interesul oame
nilor, ci pune mai mult preț pe satisfacerea 

% orgoliilor personale. Din cauza hotărârilor pe 
II care edilul le-a luat în CL Lupeni, odată cu 
J reorganizarea Spitalului Muncipal Lupeni, 

oamenii din Uricani âu rămas fără unitatea
de primire a urgențelor.
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ț greco-catolic
Sf. Apostoli Rodion, Olimp, 
Earst si Sosipatru

ț romano-catolic
Sf. Leon cel Mare, papă;

\ Tiberiu ,

Friptură 
de pui 
cu busuioc
si brânză 
de capră

Ingrediente

4 piepțî de pui cu os și piele, 
vreo 20 de frunze de busuioc verzi, 
300 g brânză de capră rasă 
amestecată cu o linguriță de 
smântână, sare mai grunjoasă, 
piper.

Mod de preparare

Se desprinde ușor pielea de 
pe pietul de pui și se pun frunzele 
de busuioc una lângă alta, până 
acoperim toată suprafața.

Brânza de capră, rasă pe 
răzătoarea mică se amestecă cu o 
linguriță de smântână și se pune 
peste stratul de frunze de busuioc.

Se pun piepții, presărați cu 
sare și piper, în tavă, în cuptorul 
încins la 200 grade C.

După ce s-au rumenit și copt 
îi încercăm cu furculița (trebuie să 
rămână suculenți), apoi îi scoatem 
și-i servim. Cam după 35-40 de 
minute.

Se pot servi cu salată de ru
cola cu ceapă roșie și roșii cherry.

Poftă bunăU

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929 
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725

< ..........

► DN 7 Deva - Sântulialm
M ► DN 68 Ilațeg - Baru Mare
5 ►DM 68 Hațeg-I’otești

Q ► DN 66 Hațeg - Călan 
'< ► DN 7 Mintia - Vețel

1 ► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcâmaș
► DN 7 Ilia - Gtirasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Șoimuș - Bejan
► Banița, DN 66
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Petroșani 8/ 16, 10 10

ai 9/15, 10.' jj—^-Sfântul Zilei------------------------
Pomenirea Sfinților Apostoli Olimp, Rodion, Sosipatru, 
Erast, Cuart și Tertie. Sfântul Mucenic Orest

Acești sfinți sunt din cei șaptezeci de apostoli. Olimp 
și Rodion, urmând Sfântului Apostol Petru, împreună au 
fost tăiați de Nero, în cetatea Romei. Iar Sosipatru, pe care 
îl pomenește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către ro
mani, fiind episcop al Iconiei, cu pace s-a săvârșit. Erast, 
pe care în aceeași epistolă îl pomenește Sfântul Apostol 
Pavel, mai întâi a fost iconom al sfintei Biserici a Ierusal
imului. După aceea, fiind episcop al Paneadiei, s-a mutat 
la Domnul. Iar Cuart, fiind episcop al cetății Beirutului, 
mult a pătimit pentru buna credință și pe mulți elini 
botezând, a adormit în Domnul. Tertie, care a scris Epis
tola lui Pavel către Romani, a fost al doilea episcop în Ico- 
nia. Iar acum toți împreună stau înaintea scaunului lui 
Dumnezeu în veselie veșnică, primind de la El răsplata 
pentru nevoințele și ostenelile lor, cele cu multe dureri.

în această zi facem și pomenirea Sfântului Mucenic 
Orest. Acesta a pătimit în vremea împăratului Dioclețian. 
A fost prins de guvernatorul Maximin și obligat să 
cinstească zeilor. Sfântul Orest a răspuns: „Te înșeli amar
nic, ighemoane, necunoscând adevărul! Iată, zeii aceștia 
sunt făcuți din aur și argint, din aramă și din fier, pentru 
înșelăciunea omenească. Ei nici nu văd și nici nu aud, 
fiind lucruri făcute de mâini omenești, care nu pot a-și 
ajuta lor, nici a face bine altcuiva. Pentru ce, dar, să mă 
închin lor?” Sfântul a fost bătut fâră milă cu diferite un
elte, atât de mult, încât s-au schimbat patruzeci de ostași, 
iar uneltele s-au rupt și s-au sfărâmat, iar pe trupul lui nu 
era loc fâră răni.

10 noiembrie
de-a lungul timpului

Mucenicul, căutând în sus a zis: „Dumnezeule, fă cu 
mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc și să se 
rușineze. Zicând acestea, a suflat asupra idolilor care erau 
în căpiște și îndată toți au căzut și s-au risipit ca praful. 
Apoi, Sfântul a strigat către ighemon, zicându-i: „Unde 
este tăria zeilor tăi, pentru ce nu și-au ajutat lor?” Și îndată 
au fugit toți afară din căpiște, fiind cuprinși de fiică; și a 
ieșit și mucenicul. După aceea, toată căpiștea s-a cutremu
rat și a căzut. Apoi Sfântul a fost ținut în temniță șapte zile 
fără mâncare și băutură, coastele i-au fost arse cu fierul, i 
s-au bătut 20 de cuie în călcâie și a fost legat de un cal 
sălbatic ca să fie târât. în aceste chinuri și-a dat duhul 
Sfântul Orest.

HOROSCOP

Urmează să te viziteze câteva 
rude pe care nu le-ai mai văzut de 
foarte multă vreme. încearcă să pro
fiți de ocazie și petreceți cât mai mult tir
împreună pentru că acest lucru îți va fi ber 
fie. Ai mare grijă la starea de sănătate.

Ai nevoie urgentă de relaxare: fă- 
ți o programate la masaj, iar pentru 
această zi plănuiește o excursie la
munte. Aerul curat și depărtarea de aglomei 
ție te vor liniști și îți vor da forțe proaspete

Apropiații sau prietenii îți pro
voacă probleme obligându-te să faci 
niște alegeri importante. Venus te 
provoacă la acte de infidelitate, însă Luna 
îndeamnă să aprofundezi relația actuală.

Eșți conștient că trebuie să cultivi Ug 
relațiile utile. Din cauza unui exces “"Ț 
de pudoare, pari indiferent și rece cu 
partenerul de viață. Trebuie să înțe
legi că în dragoste este nevoie și de gesturi 
vorbe, pentru că nimeni nu se mulțumește 
o certitudine nesusținută de nimic concret.

Partenera de viața nu va reuși să 
te țină închis într-o colivie de aur. 
Sectorul financiar este favorizat. îți 
gestionezi bugetul cu eficiență.

r
Evită geloziile și suferința care 

însoțesc de obicei pornirile amoroase 
care au la bază o atracție sexuală. Ești
mai puțin pasiv ca de obicei la lucrurile c;

1688: S-a terminat tipărirea Bibliei în limba română. Textul 
a fost definitivat din inițiativa lui Șerban Cantacuzino, domnul 
Munteniei

1871: Exploratorii Henry Stanley și David Livingstone se 
întâlnesc pentru prima oară. Amândoi iau parte la expediiții de 
căutare a izvoarelor Nilului

1898: Biblioteca Academiei Române a devenit bibliotecă
publică pentru cercetători

1918: Declarația de independență a Poloniei
1928: A apărut la București "Kalende. Revistă lunară, literară 

și științifică" sub conducerea lui Vladimir Streinu, Șerban 
Gioculescu, Pompiliu Constantinescu ș.a.; revista a apărut până în 
martie 1929

S-au născut:

1909: Robert Arthur, scriitor american
1919: Mikhail Timofeevich Kalashnikov, inventator rus 
1925: Richard Burton, actor britanic
1927: Nicolae Florei, unul dintre soliștii de marca ai Operei 

Naționale Române
, 1928: Ennio Morricone, compozitor de film italian 

1929: Carol Isac, istoric literar, critic literar român 
1929: Marilyn Bergman, compozitoare, scenaristă americană 
1932: Ștefan Cazimir, istoric literar, eseist român 
1932: Roy Scheider, actor american
1934: Ovidiu Genaru, poet, dramaturg, prozator român

Comemorări:

se întâmplă în jurul tău, reacționezi chiar 
entuziasm la diferite situații, iar relațiile cu
care te înconjoară sunt mai aprinse.

Ar fi bine să mai faci economii _ 
pentru a evita situațiile dificile în fa- 0 (Jj 
milie. Compania nativilor Fecioară, J 
Scorpion și Pești îți face bine. Aceștia 
reușesc să te înțeleagă fără eforturi și ch 
simpatizează cu tine.

Azi reușești să rezolvi niște pro
bleme și respiri ușurat, însă șirul 
acestora nu s-a terminat,încă. Te mai 
frământă multe și încerci din răspu-

t.

1928: Hirohito a devenit al 124-lea împărat al Japoniei
1951: A fost efectuată prima convorbire telefonică la 
ță, fără să fie nevoie de asistența unui operator
1970: Marele Zid Chinezesc a devenit obiectiv turistic

1891: Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, poet francez (n. 1854)
1982: Leonid Brejnev, politician rus (n. 1906)
1984: Xavier Herbert, scriitor australian (n. 1901)
1992: Chuck Connors, actor american de film (n. 1921)
2001: Ken Kesey, scriitor american (n. 1935)
2007: Norman Mailer, prozator american (n. 1923)
2009: Gheorghe Dinică, actor român de teatru și film (n. 

1934)
2009: Robert Enke, portar de fotbal german (n. 1977)

teri să clarifici situația. Prietenii cei mai bi
îți vor fi alături.

Ai șansa de a începe o nouă ac- 
tivitate.Ultimele evenimente îți dau 
planurile peste cap și te hotărăști să
renunți la acea activitate în favoare 
persoanei iubite. încearcă totuși să nu renu
complet la visul tău.

Bancurile zilei
© © ©
O voce disperată la tele

fon, la ora 5 dimineața:
-Alo! Salvarea?
-Da.
- Veniți repede căci în 

curte e un nebun ce sună 
goarna și ne disperă pe toți.

Imediat, dați-ne 
adresa!

- UM 04032.

© © ©

într-o unitate de tancuri, 
unei grupe de proaspeți re
cruți li se prezintă pentru 
prima oară un tanc.

Plutonierul comandant 
de grupă începe să le ex
plice:

- Tancul este de tip T-55, 
fabricat în URSS. Are ci

neva vreo întrebare?
Nimeni nu întreabă 

nimic.
- Pe tanc, se află instalat 

un aruncător de grenade ca
librul 120. Are cineva vreo 
întrebare?

Nimeni nu întreabă 
nimic.

- Tot pe tanc avem o sta
ție de comunicații radio.

Are cineva vreo întrebare? 
Un soldat ridică mâna 

timid.
- Da, soldat, spune!
- Tovarășe plutonier, sta

ția radio e pe lămpi sau pe 
tranzistori?

- Băi, pentru tâmpiți ca 
tine o să repet: este pe tanc!

© © ©

Apar șanse neașteptate de câștig, 
în a doua parte a zilei. Vei simți de di
nainte că este vorba despre ceva im
portant și astfel ai mari șanse să 
profiți de oportunitatea ivită.

Dacă ești încă singur, climatul as
tral ți-ar putea facilita o întâlnire ex
cepțională. Viața particulară îți poate

1
1

fi îmbogățită de dialoguri fructuoase cu fai 
lia, partenerul de viața sau chiar copiii tăi.

în viața sentimentală te simți 
atras de o persoană care se află acum 
în apropierea ta și a cărei farmec reu
șește să te cucerească.
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Aproape 2.200 de persoane, înscrise într-nn grad de handicap, și-au pierdui 
dreptul la pensie în urma verificărilor, iar în cazul altor 5.994 s-a decis schim
barea încadrării de la un grad de invaliditate agravant la un grad de invalidi
tate mai puțin agravant, in formează, marți. Ministerul Muncii.
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Continuă lupta politică pe școli
Comasarea școlilor din Brad este influențată politic chiar și după începerea 

noului an școlar, din cauza frustrărilor unor directori ale căror posturi 
au fost scose din organigramă

ovestea dovedește că foștii direc- 
tri nu au avut timp să se obișnu- 
ască în postura de „pălmași” la 
„munca de jos”, după ce și-au 
pierdut funcțiile. Văzând că 

eaba merge la fel de bine și fără 
ei la conducere, acum încearcă 
rin orice mijloace să dovedească 
aptul că „era mai bine înainte”, 
că procesul de comasare a fost 

unul dăunător calității 
învățământului și produce 

efecte negative.
»

Comasarea unitățiilor de învățământ 
n Brad, mai precis școala cu clasele I - 
III „Mircea Sântimbreanu”, Școala 
enerală cu clasele I-VIII „Horea, Cloșca 
Crișan" sub tutela Colegiului Național 

Vvram Iancu” a iscat mari nemulțumiri în 
ndul directorilor ale căror posturi au fost 
duse.

După comasare, 
proiectul nu mai 
corespunde
Ovidiu Suciu, fost director la Școala 

enerală „Mircea Sântimbreanu”, acuză că 
n cauza comasări, unitatea de învățământ 
: care a condus-o nu mai poate să benefi- 
eze de o finanțare în valoare de 750.000 
; lei. în 2008, Suciu a inițiat un proiect de 
ragere de fonduri nerambursabile, prin 
fogramul Operațional Sectorial - Dez- 
Itarea Resurselor Umane (POS-DRU), în 

:derea desfășurării de activități extracuric- 
are destinate elevilor de clasele V-VII1. 
oiectul a fost declarat eligibil, având ca 
meficiar Școala „Mircea Sântimbreanu”, 
r ca partener Școala Generală „Horea, 
loșca și Crișan".

Odată cu comasarea, cele două unități 
: învățământ și-au pierdut statutul juridic.

„în 5 noiembrie am fost la București să 
semnez contractul de finanțare și nu l-am 
putut semna. Noi nu mai avem ștampilă, 
deoarece după comasarea cu Colegiul 
Național „Avram Iancu”, există doar una 
singură.

Proiectul nu mai corespunde din mo
mentul comasării, pentru că era destinat 
elevilor cu clasele V-VIII”, a declarat man
agerul proiectului, Ovidiu Suciu.

Problema
e ca și rezolvată
Pe de altă parte, inspectorul general al 

Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ), 

Alexandru Lăutaru comasării școlilor, este 
de părere că problema e aproape rezolvată. 
Mai mult, acesta susține că în cazul din 
Brad și obținerea finanțării trebuiau urmați 
câțiva pași simpli.

„Problema e în curs de rezolvare. A 
fost sesizată Autoritatea de Management 
POS DRU și vor face un mic addendum la 
contract. Personalitatea juridică li s-a 
schimbat, însă ștampila o au. E cea a 
colegiului. Problema se va rezolva în cel 
mai scurt timp”, a precizat inspectorul gen
eral Alexandru Lăutaru.

Irina Năstase

------------------------------------------------------------------- <1 
edițoriaj

Căderea în ridicol
- destinația omului modern

de Irina Năstase

Mihai Eminescu punea pe hârtie 
un mare adevăr a tuturor vremurilor: 
“Ne naștem spre a muri și murim spre a 
ne naște”. Există unii critici care susțin 
că nu acesta este de fapt sensul vieții, 
prețuind mai mult definiția Sfântului 
Serafim de Sarov, cel care, în una dintre 
scrierile sale, afirma: „Scopul vieții 
noastre creștinești este mântuirea!”. 
Ceea ce geniile transpun în figuri de stil 
a fi menirea individului pe pământ, este 
perceput de omul simplu într-un mod cu 
totul diferit. Astfel, de când se naște, in
dividul se străduie să supraviețuiască. în 
primii ani de viață, în cazurile fericite, 
primii pași îi sunt călăuziți de părinți. 
Din momentul începerii școlii, dascălii 
își pun amprenta asupra individului 
fraged. Un pic mai târziu personalitatea 
i se conturează clar. Apoi se acumulează 
o oarecare experiență de viață. Apoi, de 
regulă odată cu trecerea în a doua 
decadă a vieții, individul aflat în floarea 
vârstei începe a năzui să realizeze lu
cruri mărețe, fapt care contrazice din 
start „notele” marilor gânditori ai tim
purilor trecute. Notabil este și faptul că 
individul nu se dă în lături de la nimic 
în a-și atinge scopul propus: fie recurge 
la prietenii și nepotisme pentru a-și 
atrage beneficii financiare și bunăstare, 
fie trădează precum Brutus și mușcă 
mâna care l-a hrănit, în ideea unei 
promovări în funcția... de partid, de ex
emplu.

Ceea ce lasă de înțeles comporta
mentul individului de zi cu zi e faptul că 
omul se naște pentru a cădea în ridicol.

Evident de-a lungul vieții fiecărei 
persoane există un traseu ascendent, 
care urcă în ritm mai mult sau mai puțin 
alert până pe „culmile gloriei”. Odată 
atinsă cea mai înaltă dintre culmi, panta 

de coborâre este uneori prea abruptă 
pentru ca individul să-i mai poată face 
față. Astfel s-ar putea explica cum o 
serie de masculi humanoizi dezvoltă un 
comportament mai mult decât ridicol. 
Trecuți de mult de prima jumătate a 
vieții, „domnii” interpelează adesea per
sonaje de sex opus, cu mult mai tinere, 
cu „dume” care nu le depășesc cu mult 
pe cele ale copiilor de clasa a patra. 
Masculii dau târcoale reprezentantelor 
sexului frumos, indiferent de conjunc
tura în care se află, de multe ori chiar în 
plenul unor ședințe în care se discută 
buna orânduire a banului public. Repli
cile pline de aluzii sexuale sunt aruncate 
de fiecare dată când apare câte o ocazie, 
întâmpinate de „adrisante” de cele mai 
multe ori cu un zâmbet politicos, dar 
acompaniate de o serie de injuri printre 
dinți la adresa „expeditorului”. Și cum 
fenomenul persistă, personajul hărțuit ia 
atitudine, desigur prin mijloacele care-i 
stau la îndemână. Și unde oare ar putea 
fi mai dureroasă lovitura decât în imag
inea individului care încă se crede a fi 
pe „rampa ascensiunii”? în mod evi
dent, orice acțiune are și o reacțiune. In
dividul care, până mai ieri, lăsa subtil să 
se înțeleagă că e dispus la lucruri inde
cente, devine o fiară ce amenință că va 
începe să muște. De unde poți trage clar 
concluzia că „prietenia” de până mai 
ieri, a luat forma unei dușmănii mocnite, 
gata oricând să se transforme într-una 
de-a dreptul vulcanică. Și de unde te 
poți aștepta ca în orice moment, bunul 
curs al evenimentelor unei relații strict 
profesionale, să se poticnească în mod 
aparent inexplicabil. Iată cum muritorul 
de rând se naște pentru a cădea în ridi
col.

,Săptămâna legumelor donate” ia amploare în județ
Campania națională de ajutorare a 

>piilor care provin din familii nevoiașe, 
ire se desfășoară în școlile din județul 
unedoara, ia amploare. Inițial, această 
impanie ar fi trebuit să se desfășoare în pe- 
aada 1-7 noiembrie, însă termenul a fost 
elungit până în 18 noiembrie.

Anul trecut, campania s-a numit 
săptămâna cartofului donat” și. s-a 
;sfășurat în 15 școli din județ. Anul acesta, 
, cadrul „Săptămânii legumelor donate”, 
evi din mai multe școli au adus de acasă

Concurs de dans modern la Hunedoara
Aproximativ două sute de copii, din 

dețul Hunedoara și din alte 14 județe, vor 
irticipa sâmbătă la cea de-a patra ediție a 
oncursului Național de Dans Modem 
Zorviniana”. Evenimentul.este organizat 
: Clubul Copiilor din municipiul Hune- 
>ara și va avea loc la Clubul Siderurgistul 
n oraș, la ora 11.00.

Clubului Copiilor din Hunedoara are 
subordine și Cluburile din Hațeg și 

răștie. Astfel că, din județul Hunedoara 
>r participa șase perechi de dansatori. în 
tuzele dintre dansuri, trei perechi de copii 
jr dansa pentru spectatori. Copiii au fost 
egătiți de profesorii cluburilor din care fac 
irte. „Competiția este cuprinsă în Calen- 
irul Național al Activităților Extrașcolare 
n cadrul Ministerului Educației, 
ercetării, Tineretului și Sportului și este 
îstinată exclusiv copiilor. Avem în 
jrspectivă să facem din acest concurs unul 
temațional”, a declarat directorul Clubului 
opiilor Hunedoara, profesor Petronela 

tot felul de legume, pentru colegii lor, care 
au nevoie de aceste ajutoare. Unii dintre 
copii au adus cartofi sau morcovi, alții au 
adunat varză, ceapă sau orice altă legumă. 
Fiecare elev a adus cât a putut. „Această 
campanie este una de voluntariat. Nimeni 
nu îi obligă pe copii să aducă sau nu legume 
de acasă. Se pare însă că anul acesta a avut 
mare succes această campanie de strângere 
de legume. încă nu știm câte kilograme de 
legume s-au stâns, dar cu siguranță vor fi de 
ordinul sutelor”, a declarat purtătorul de cu

Morariu. Participanții vor primi și premii 
constând în cupe și medalii, oferite de 
Primăria Hunedoara și Consiliul Local. 
Micuții se vor strădui să danseze cât mai 
bine pentru a impresiona juriul format din 
profesori de sport și directorul Clubului din 
localitate.

Petronela Tămaș 

vânt din cârdul Inspectoratului' Școlar 
Județean Hunedoara, Raluca Iacobescu. 
Legumele care vor fi strânse de copii vor fi 
depozitate în școli, iar la sfârșitul acestei 
colectări, produsele adunate vor fi duse 
familiilor care nu au posibilitatea financiară, 
necesară pentru aprovizionarea de iarnă. 
Elevii nu s-au dat la o parte, ci au reacționat 
foarte bine la această campanie.

Petronela Tămaș

Câteva străzi din Deva 
rămân fără apă 
astăzi și mâine

Astăzi, în municipiul Deva se va sista 
furnizarea apei reci, între orele 08.00 și 
16.00. Devenii nu vor avea apă, deoarece se 
vor monta hidranți pe străzile Nicolae Grig- 
orescu și Traian Vuia. Străzile care nu vor 
avea apă sunt: strada Ardealului, Aleea 
Cinciș, strada Traian Vuia, Digului, Banat
ului, Bucovinei, Hărăului, Munteniei, Nico
lae Grigorescu, Grivița și C. Brancus. între 
orele 08.00 și 12.00, pe străzile Construc
torului, Cemei, Viitorului, Decebal de la 
Kogălniceanu la Zamfirescu cu Z.I. de la 
PT.6 și blocurile B, C, D, K, I, L, Ulpia, va 
fi sistată apă rece. Cauza acestei opriri este 
cuplarea pe rețeaua nouă PT 6.

Câteva străzi din Deva vor rămâne și 
mâine fără apă rece, între orele 08.00 și 
16.00. străzile afectate sunt: Grivița, Alexan
dru Vlahuță, Mureșului, Tudor 
Vladimirescu, Bălata și Fabrica de pâine 
Marișca. în această zonă, mai exact pe 
străzile Alexandru Vlahuță și Mureșului se 
vor monta hidranți.

Petronela Tămaș

Concurs de teatru școlar la Hunedoara
Concursul național de teatru 

școlar „Minigong” este adresat 
copiilor care fac parte din Clu
burile Copiilor din țară. Anul 

acesta, concursul a ajuns la cea 
de-a doua ediție pe fază națio

nală. Concursul se va desfășura 
în intervalul 19- 21 noiembrie, 
la Clubul Copiilor din Hune

doara.
Această competiție se adresează 

preșcolarilor din grupa mare și 
elevilor de clasele 1-VIII. La acest 
concurs vor participa 20 de trupe de 
teatru din județul Hunedoara și din 
alte șapte județe. „Am ajuns la cea 
de-a doua ediție a acestui concurs

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;
• Recepționer;
• 3 instalatori; 

național de teatru școlar. Până acum 
am avut astfel de concursuri, însă au 
fost doar inteijudețene”, a declarat di
rectorul de la Clubul Copiilor din 
Hunedoara, profesor Petronela 
Morariu. Aceast concurs este desti
nat copiilor și este cuprins în Calen
darul Național al Activităților 
Extrașcolare din cadrul Ministerului 
Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului. Copiii vor prezenta preț de 
aproximativ 20 de minute o scenetă, 
cu teme alese de ei, împreună cu 
îndrumătorii lor. Cei mai buni 
„artiști” vor primi premii constând în 
diplome și câte un DVD inscripționat 
cu acest spectacol.

Petronela Tămaș

Informații la telefon: 
0254/234.448 

de luni până vineri 
între orele 8-16.
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Control la butelii

Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor (CJPC) 
Hunedoara a efectuat o acțiune de 
verificare a respectării preveder
ilor legale privind condițiile de 
comercializare a buteliilor pentru 
gaz petrolier lichefiat (GPL) tip 
aragaz.

în cadrul controlului au fost 
verificați cinci operatori eco
nomici, la doi dintre aceștia con- 
statându-se abateri de la normele 
în vigoare.

Astfel, informațiile
inscripționate pe corpul buteliilor 
erau ilizibile, sau existau nereguli 
în ceea ce privește completarea 
etichetelor atașate acestora. Ca ur
mare, comisarii de la Protecția 
Consumatorilor au aplicat două 
avertismente comercianților. 
Acțiunea de control a făcut parte 
dintr-o campanie națională inițiată 
de Autoritatea Națională pentru 
Protecția Consumatorilor.

La nivelul întregii țări au fost 
controlați 339 de operatori eco
nomici, la 241 dintre aceștia 
(71,09 la sută) fiind constatate 
deficiențe. Au fost oprite definitiv 
de la comercializare 6.010 butelii 
care prezentau abateri de la mar
carea obligatorie cu date tehnice 
sau care prezentau defecte de 
natură fizică (uzuri, fisuri, pete de 
coroziune, deformări, crestături, 
rizuri). Alte 7.876 de butelii care 
prezentau abateri de informare- 
etichetare au fost oprite temporar 
de la comercializare, până la in
trarea în legalitate. Comisarii au 
aplicat 149 de amenzi 
contravenționale în valoare de 
768.050 lei și 92 de avertismente.

(C.R.)

Cercetat pentru tentativă 
de furt

Un bărbat din Lupeni este 
cercetat pentru tentativă de furt 
după ce a fost prins de jandarmi în 
timp ce încerca să spargă o maga
zie din cadrul Oficiului Poștal din 
localitate.

Incidendul s-a produs luni 
spre marți noaptea, în jurul orei 
03.00. Jandarmii l-au prins pe Alin 
V., în vârstă de 31 ani, care în mo
mentul în care i-a văzut pe oa
menii legii a încercat să fugă, fiind 
prins de aceștia în timp ce escal
ada gardul.

Bărbatul a fost condus la 
sediul Poliției Lupeni în vederea 
continuării cercetărilor cu privire 
la săvârșirea faptei de tentativă de 
furt.

Medicii de familie vor primi mai puțini bani pentru numărul de 
persoane înscrise pe listă, dar bugetul pentru serviciile acordate 
bolnavilor va crește, conform proiectului contractului - cadru pri
vind acordarea asistenței medicale în 2011.

Hoți, prinși de polițiști în urma unei razii
Prezumtivul autor al mai multor furturi de biciclete și un bărbat condamnat la șase luni 

de închisoare au fost depistați în urma unei acțiuni a polițiștilor petroșeneni
Un hoț de biciclete și un bărbat 
care are de executat șase luni 
de închisoare pentru furt cali

ficat au fost prins de polițiști în 
urma unei acțiuni care a avut 
loc în Cartierele Aeroport și 

Livezeni din Petroșani.

Un minor în vârstă de 17 ani, C. M., 
din Petroșani, cercetat de polițiștii pentru 
comiterea a 16 infracțiuni de furt calificat 
a fost prins în timpul raziei. Minorul, în 
perioada mai - octombrie 2010, se pare 
că a furat biciclete și alte bunuri din scări 
de bloc și uscătorii în care a pătruns prin 
efracție sau prin folosirea de chei potriv
ite. Prejudiciul total se ridică la aproxi
mativ 5.000 de lei, din care polițiștii au 
reușit să recupereze 75 la sută. Adoles
centul a fost reținut, fiind învinuit de 
comiterea infracțiunii de furt calificat. 
Judecătoriei Petroșani a emis pe numele

său un mandat de arestare preventivă pen
tru o perioadă de 19 zile, fiind depus în 
Centrul de Deținere și Arest Preventiv 
Târgu-Jiu, județul Gorj. Cercetările sunt 
continuate de polițiști în vederea stabilirii 
întregii activități infracționale a minorului

Șase luni
de închisoare 
pentru furt calificat

în timpul aceleiași acțiuni, oamenii 
legii l-au identificat pe Marin N., de 45 
de ani, din Petroșani, pe numele căruia 
Judecătoria Petroșani a emis un mandat 
de executare a pedepsei cu închisoarea, 
fiind condamnat la șase luni de închisoare 
pentru comiterea infracțiunii de furt cali
ficat. Bărbatul a fost escortat și depus la 
Penitenciarul Bârcea Mare, județul Hune
doara în vederea executării pedepsei.

Mihaela Tămaș

Accidente in lanț pe DN7
Două accidente rutiere, în care au fost implicate 

cinci autovehicule, s-au produs ieri dimineață pe DN7,
intre Deva

Patru persoane au ajuns la spital, 
după ce autovehiculele în care se 

aflau au fost implicate în accidente 
de circulație, ieri dimineață, pe DN7, 
în zona trecerii la nivel cu calea fe

rată din apropiere de Simeria.

Primul eveniment rutier s-a produs în 
jurul orei 7, între un autotren și o 
autobasculantă. Din primele cercetări se 
pare că șoferul autotrenului nu a respectat 
distanța regulamentară față de autobascu
lanta care a încetinit în momentul în care 
traversa calea ferată și s-a izbit de aceasta. 
Din cauza accidentului, pe ambele sensuri 
de mers s-au format coloane de mașini.

Un șofer mai grăbit, care transporta 
muncitori spre un șantier din Simeria, a in
trat în depășirea coloanei de mașini aflate în 
staționare, în urma unui eveniment rutier 
produs în zona trecerii la nivel cu calea 
ferată, și a intrat în coliziune frontală cu au
toturismul condus regulamentar de Gheo
rghe A., de 58 de ani, din Hunedoara. în 
urma impactului, autoutilitara a acroșat au
toturismul condus de Alexandru D., de 40 
de ani, din Simeria, care era oprit regula-

și Simeria

mentar în coloana de autovehicule aflate în 
așteptare. în urma accidentului a rezultat 
rănirea, ușoară a doi pasageri din 
autoutilitară și a conducătorului auto, Ghe
orghe A.

Traficul rutier a fost blocat mai bine 
de o oră, iar coloanele de mașini s-au întins 
pe aproximativ cinci kilometri în ambele 
sensuri de mers.

în cauză a fost întocmit dosar de cerc
etare penală pentru vătămare corporală din 
culpă.

Mihaela Tămaș

Termen limită pentru 
depunerea declarației 390

Direcția Generală a Finanțelor 
Publice a Județului Hunedoara 
informează contribuabilii că până luni, 
15 noiembrie 2010, inclusiv, trebuie 
depusă la Fisc “Declarația 
recapitulativă privind livrările 
/achizițiile /prestările intracomunitare 
pentru obligațiile de declarare aferente 
operațiunilor desfășurate în luna oc
tombrie 2010”, formular 390 VIES.

Nedepunerea sau depunerea de 
astfel de declarații cu sume incorecte 
ori incomplete se sancționează cu 
amendă de 2 la sută din suma totală a 
achizițiilor /livrărilor .'prestărilor de ser
vicii intracomunitare nedeclarate sau, 
după caz, din diferențele nedeclarate 
rezultate ca urmare a declarațiilor in

corecte ori incomplete.
Amenda se reduce cu 50 la sută în 

situația în care persoana impozabilă 
corectează declarația recapitulativă 
până la termenul legal de depunere a 
următoarei declarații recapitulative.

Nu se sancționează
contravențional persoanele care 
corectează declarațiile recapitulative 
până la împlinirea termenului legal de 
depunere a acestora.

De asemenea, nu se sancționează 
contravențional persoanele care, ulte
rior termenului legal de depunere, 
corectează declarațiile ca urmare a unui 
fapt neimputabil persoanei impozabile.

(I.N.)

Bărbat, căutat de polițiști 
după ce a dispărut de acasă

Un bărbat în vârstă de 79 de 
ani, din Hunedoara, este căutat 
de oamenii legii după ce acesta 
a dispărut de la domiciliu la în

ceputul lunii trecute.

Poliția Municipiului Hunedoara a 
fost anunțată de familia bărbatului, Ghe- 
orghe Silav, cu privire la faptul că acesta 
a plecat de la domiciliu în data de 2 oc
tombrie și nu a mai revenit.

în urma verificărilor efectuate, oa
menii legii au stabilit faptul că bărbatul 
circulă mult pe jos, își pierde memoria și 
spiritul de orientare. Se pare că a mai fost 
plecat de la domiciliu fiind găsit în 
diferite locații de pe raza județului Hune
doara.

La data dispariției purta geacă din 
material textil, de culoare verde cu maro, 
pantaloni din stofă, negri, maiou alb, 
vestă bej, cămașă bleumarin, șapcă de cu
loare maron, iar în picioare purta pantofi 
negri.

în buzunarul de la pantaloni ar tre
bui să aibă un bilet în care este scris nu
mele său, adresa de domiciliu și numărul 
de telefon 0254-712921.

Semnalmentele 
bărbatului
Gheorghe Silav are 1,62 metri 

înălțime, păr cărunt, tuns scurt, ochii 
albaștri, frunte lată, fața ovală și are o ci-, 
catrice la talpa unuia dintre picioare. Per
soanele care pot furniza informații despre 
locul în care se află bărbatul sunt rugate 
să se*'adreseze celei mai apropiate unități 
de poliție sau să apeleze numărul unic de 
urgență 112.

Mihaela Tămaș

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;

* gateriști;
* tâmplari;
* ifroniști;

* stivuitoriști;
* muncitori necalificați;

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 5 74 092; 0354/501021.
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Proprietarii de mașini ar putea plăti în 2011 o taxă de poluare cu
prinsă între 32.000 de euro pentru înmatricularea unei mașini non- 
Euro cu motor de 3.200 de centimetri cubi, veche de 20 de ani și 91 de 
euro pentru un autoturism nou Euro 5, cu motor de 1,1 litri, scutit în 
prezent de la taxare.

2u dăruire și pasiune spre performanțe sportive
imic nu se poate face fără dăruire și 
siune. Atunci când cineva știe, poate 
și vrea cu tot dinadinsul să ofere și 
lor din jur câte ceva din cele pe care 
are la îndemână, respectiv voință și 
ofesionalism, atunci există deja pre- 
nisele pentru obținerea de rezultate 
'tune. Acesta este și cazul activității 
ortive de pe raza comunei Buceș, re
vigorată de câțiva ani din inițiativa 
tui consilier local, cu sprijinul admi

nistrației publice din comună.

Un consilier 
îndrăgostit de sport

Unul dintre consilierii locali ai co
munei Buceș, fost sportiv, și-a pus în 
gând să facă tot ce poate pentru a antrena 
tineretul din comună în activități sportive. 
Petrișor Ciocan a fost jucător de fotbal la 
echipele „Metalul” Crișcior, „Aurul” 
Brad și „Minerul” Roșia Poieni. Ales con

silier local în anul 2004 a început o serie 
de demersuri pentru întemeierea unei 
echipe de fotbal și așa a luat ființă 
Asociația Sportivă „Moții” Buceș. între 
timp Ciocan a obținut și brevetul de 
antrenor de fotbal. „La început a fost mai 
greu pentru că nu am reușit să-i fac pe 
tineri să fie serioși și să înțeleagă faptul 
că sportul este frumos dacă îl faci într-un 
cadru organizat”, spune Ciocan. Ulterior, 
echipa nou formată a dobândit personali
tate juridică, s-a transformat în „Unirea” 
Buceș și activează în Liga a V-a.

Cu „Micii Campioni” 
spre rezultate mari

Conștient de faptul că performanțele 
sportive nu pot fi obținute decât prin 
multă muncă, pornind de la vârste 
fragede, Ciocan și-a îndreptat atenția spre 
copiii din comună. în colaborare cu pro
fesorii de sport, el a inițiat un proiect 
numit „Micii Campioni”, construit pe 
baza unui parteneriat cu comunele vecine, 
Blăjeni și Bucureșci. „în fiecare an, în 
primăvară organizăm competiții în școli 
și apoi între școli. Așa reușim să facem 
selecția celor mai talentați copii pe trei 
discipline: fotbal, cros și tenis de masă”, 
povestește Petrișor Ciocan. Cu sprijinul 
autorităților locale au fost amenajate mai 
multe terenuri sportive și o sală de sport 
dotată corespunzător. Pentru ca micii 
sportivi să fie „căliți” în focul 
competițiilor, a fost creată Cupa „Ion 
Buteanu”, organizată în fiecare an de 
Ziua Copilului (1 iunie). în acest an s-a 
desfășurat ediția a Il-a a competiției cu 

participarea unor echipe de la Ștei și« 
Brad. „Manifestarea a fost un adevărat 
eveniment local, au participat peste 150 
de copii, care au avut posibilitatea de a 
câștiga premii la tombolă, în finalul între
cerii”, spune consilierul pasionat de sport. 
Pregătirea micilor sportivi nu s-a limitat 
doar la organizarea de competiții locale, 
ci aceștia sunt „scoși” și „în lume”. Cu 
eforturi din partea comunității locale, 
copiii au participat la jocuri de pregătire 
cu juniori ai unor echipe de renume. O 
nouă deplasare este programată la 
sfârșitul acestei luni, la Timișoara, unde 
tinerii din Buceș vor juca în compania ju
niorilor mici ai echipei de pe Bega, ur
mând să vadă și meciul „celor mari” care 
evoluează în prima ligă, între echipa 
locală și Dinamo București.

Echipa din Buceș, 
parteneră 
cu FC Timișoara

Nici ascensiunea micilor sportivi 
din Buceș nu a fost lăsată la voia 
întâmplării. Astfel, a fost încheiat un 
parteneriat cu Clubul FC Timișoara. în 
cadrul acestuia au avut deja loc un can
tonament comun la Brad și Buceș pentru 
facilitarea stabilirii unor legături de pri
etenie între micii sportivi. Primele rezul
tate ale muncii pasionatului consilier nu 
au întârziat să apară, câțiva tineri din 
generațiile anterioare reușind să pro
moveze la echipe din eșaloanele supe
rioare. Promotorul activității sportive din 
Buceș a încheiat contracte deja cu 
echipele la care aceștia au ajuns pentru a

obține, prin performanța lor, posibilități 
de dezvoltare a activității sportive în folo
sul celor care le urmează. „Am introdus 
niște clauze prin care echipele ne vor da 
echipamente sportive și se vor organiza 
activități comune”, spune Petrișor Cio
can.

Planuri de viitor

Ajuns în acest punct, consilierul din 
Buceș are planuri mari pentru viitor. El 
încearcă să înduplece autoritățile locale 
din Brad, Crișcior, Buceș, Blăjeni și 
Bucureșci pentru întemeierea unui centru 
zonal de pregătire a copiilor. Acest 
proiect presupune obținerea sprijinului 
comunităților locale pentru înființarea 
unei baze sportive structurată pe mai 
multe secții, cu scopul pregătirii copiilor 
și tinerilor în vederea participării la fazele 
superioare ale competițiilor sportive.

Cătălin Rișcuța

JOSE MANUEL BARROSO
DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTI

Am avut plăcerea și onoarea să fiu invitatul 
:prezentanței Comisiei Europene în România la 
remonia de acordare a titlului de Doctor Hon- 
is Causa domnului Jose Manuel Barroso, 
eședintele Comisiei Europene. Ceremonia s-a 
sfășurat în Aula Magna a Facultății de Drept a 
diversității București și a fost deschisă de prof.

univ. dr. loan Pânzaru, rectorul Universității 
București. L-a invitat pe prof. univ. Mircea Du
mitru să prezinte laudatio, adică activitatea și 
meritele acestuia. A urmat înmânarea diplomei de 
doctor honoris causa, după care Jose Manuel Bar
roso a mulțumit pentru distincția primită.

Cu acest prilej participanții au primit o 
broșură cu discursul președintelui Comisiei Eu
ropene despre Starea Uniunii 2010, ținut la Stras
bourg, la 7 septembrie 2010. Spicuim câteva 
fragmente din acest discurs. Este un mare privi
legiu pentru mine să prezint prima stare a Uniunii 
în fața acestei instituții... De acum înainte, ne vom 
planifica munca pentru următoarele 12 luni cu 
ocazia prezentării stării Uniunii... In ultimul an, 
din cauza crizei economice și financiare, Uniunea 
s-a confruntat cu cea mai dură provocare de până 
acum. Interdependența noastră a fost pusă în 
evidență iar solidaritatea noastră a fost pusă la 
încercare mai mult ca niciodată...In principal, 
întrevăd cinci provocări majore pentru Uniune 
anul următor: abordarea crizei și guvernanței 
economice; restabilirea creșterii economice pen
tru crearea de locuri de muncă prin accelerarea 
programului de reforme Europa 2020; clădirea 
unui spațiu de libertate, justiție și securitate; de
schiderea negocierilor pentru un buget modern; 
exercitarea unei influențe europene pe scena 
mondială...Am învățat niște lecții grele și facem 
acum progrese importante în materie de 
guvernanță economică...Bugetele nesustenabile 
ne fac vulnerabili. Datoria și deficitul duc la ci
cluri de creștere și prăbușire și distrug sistemul 
securității sociale. Banii cheltuiți în contul dato
riei sunt bani care nu pot fi cheltuiți pentru binele 
social și nici pentru a ne pregăti să înfruntăm cos
turile îmbătrânirii populației. O generație care 
funcționează pe bază de datorii dă naștere unei

University of Bucharest

JOSE MANUEL DURÂO BARROSO

DOCTOR HONORIS CAUSA

. VIRTUTE ET SAPIENT1A

națiuni nedurabile. Propunerile noastre vor con
solida Pactul de stabilitate și de creștere prin 
sporirea supravegherii și aplicării legii. Trebuie 
să găsim soluții pentru dezechilibrele macroeco
nomice majore, în special în zona euro...Constat 
că, în prezent, guvernele sunt dispuse să accepte 
un grad mai ridicat de monitorizare, susținut de 
stimulente pentru respectarea dispozițiilor și de 
un sistem de sancțiuni mai timpurii. Comisia își 
va întări rolul de arbitru independent și autoritate 
de aplicare a noilor norme. Vom întreprinde 

măsuri pentru ca uniunea monetară să fie însoțită 
de o adevărată uniune economică ...Strategia Eu
ropa 2020 începe acum. Trebuie să aplicăm cu 
prioritate reformele din program care 
promovează cel mai bine creșterea și să 
accelerăm transpunerea lor în realitate...Pentru 
a atinge acest obiectiv trebuie să ne concentrăm 
asupra unui număr de trei priorități: asigurarea 
de locuri de muncă pentru mai mulți oameni, im
pulsionarea competitivității companiilor noastre 
și adâncirea pieței unice...o piață unică a 
locurilor de muncă mai puternică...Stimularea 
inovării, reducerea birocrației și dezvoltarea unei 
forțe de muncă înaltcalificate: acestea sunt căile 
prin care putem să ne asigurăm că producția 
europeană continuă să fie competitivă la nivel 
mondial...Tot ceea ce facem este pentru cetățenii 
Europei. O dimensiune fundamentală a proiectu
lui nostru European este tocmai clădirea unui 
spațiu de libertate, securitate și justiție...Migranții 
legali vor găsi în Europa un loc în care valorile 
umane sunt respectate și puse în aplicare. In 
același timp, vom lua măsuri de stăvilire a 
exploatării imigranților ilegali în cadru Europei 
și la frontierele noastre...Un spațiu de libertate și 
securitate va fi un loc în care europenii pot pros
pera...La urma urmei, suntem cu toții solidari: 
instituțiile europene, statele membre, regiunile. 
Uniunea nu își va atinge obiectivele în Europa 
fără statele membre, iar statele membre nu își vor 
atinge obiectivele în lume fără Uniunea 
Europeană...Este, întradevăr, o agendă novatoare, 
ambițioasă și competitivă. Pentru ca Europa să 
reușească, Comisia are nevoie de sprijinul 
dumneavoastră pentru o Europă mai puternică și 
mai echitabilă în beneficiul cetățenilor europeni. 
Vă mulțumesc.

Dr. Gheorghe Firczak
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6 Monden
Trupa Xo Many revine in România, pentru un eoneert ce va avea loc pe 2~ noiem
brie, intr-un club <lin (apitalâ, informează organizatorii, hompas Events. Eveni
mentul va avea loc ui ( lub l.e Studio (fort R2 din Regie) din < apitalâ. Intrarea 
generală costă .(() de lei, iar biletele pot fi achiziționate de pe site-ul www.bileloo.ro 
și din mugit inele partenere.

Miley Cyrus 
a apărut îmbrăcată 
doar în lenjerie la
premiile MTV Europe

Cântăreața Miley Cyrus, a 
susținut un show incen

diar la premiile MTV Eu
rope Music Awards 2010, 
fiind îmbrăcată doar în 

lenjerie.

Miley a cântat noua sa 
piesă, "Who Owns my Heart" 
îmbrăcată numai într-un body 
de culoare deschisă. Artista a 
fost înconjurată de dansatoare 
în lenjerie intimă și dansatori 
în costume, iar coregrafia de la 
eveniment a fost asemănătoare 
cu cea din videoclipul piesei.

în aceeași seară, Miley și- 
a făcut apariția pe covorul roșu 
purtând o rochie albă cu 
spatele gol.

Trupa Pulp se va reuni și va susține câteva 
concerte europene în 2011

Trupa britanică Pulp se va 
reuni în 2011 și va susține câ
teva concerte în cadrul unor 
festivaluri europene, infor

mează billboard.com.

Pulp s-a destrămat în 2002, 
după ce solistul Jarvis Cocker a luat 
decizia de a urma o carieră solo.

Reunirea va marca revenirea pe 
aceeași scenă a celor șase membri 
din componența originală a trupei 
,Jarvis Cocker, Nick Banks, Can
dida Doyle, Steve Mackey, Russell 
Senior și Mark Webber, care au cân
tat pentru ultima oară împreună în 
1996.

Intr-un comunicat postat pe 
site-ul grupului se afirmă că "mem
brii trupei au decis să se reunească 
și să susțină câteva concerte vara vi
itoare".

Primele două concerte confir
mate din 2011 sunt show-ul din 
cadrul Primavera Sound Festival 
din Barcelona (27 mai 2011) și 
show-ul din cadrul Wireless Festi-

val din Londra (3 iulie).
Presa britanică afirmă că trupa 

Pulp va cânta și la celebrul festival 
Glastonbury, unde a susținut un 
concert memorabil, în calitate de 
headliner, în 1995.

Pulp este o trupă britanică de 
rock alternativ, înființată în 1978 în

g

orașul Sheffield, asimilată curent 
lui new-wave. Printre hiturile ac 
tui grup se numără piese 
"Common People" și "Sorted for I 
& Wizz", extrase de pe album 
"Different Class", care au ajuns ai 
bele pe locul al doilea în topul bi 
tanic.

Michael Jackson
Rihanna a fost asaltată de un fan pe scenă

și-a înregistrat ultimul 
album pe telefon

Michael Jackson fost atât de para
noic că piesele sale ar fi putut ajunge pe 
internet încât a interpretat melodiile din 
ultimul său album la telefon direct 
producătorilor săi. Așa se explică faptul 
că familia sa susține că vocea de pe 
album nu e autentică, anunțăThe Sun.

"După moartea lui Michael anul 
trecut toată lumea se întreba dacă 
mesajele vor putea fi utilizate. Din feri

cire se pot asculta, dar nu a fost un pro
ces ușor". Sony a plătit o avere anal
izând piesele ca să se convingă că sunt 
autentice. De asemenea a cheltuit aprox
imativ 5 milioane de lire sterline pentru 
drepturi de autor. Michael Jackson a lu
crat la această colecție timp de doi ani, 
până la moartea sa în iunie, înregistrând 
o parte din piese în Los Angeles, altele 
în Las Vegas sau New Jersey.

Un fan a sărit pe scenă să ajung 
la Rihanna la premiile MTV Eu 

rope Music Awards. Rihanna 
cânta piesa "Only Girl (In The 

World) " când un fan a vrut să s 
apropie de divă ,mai mult decâ 

este permis.

Tânărul a fost luat pe sus de găr 
iar cântăreața și-a continuat recitalul 

în ciuda sperieturii pe care a tr< 
o, Rihanna a fost una dintre cele n 
spectaculoase apariții de la show-ul c 
Madrid de sâmbătă.

Rihanna nu a câștigat niciun pi 
miu, dar are toate șansele anul viitor 
noul său album, "Loud". De asemen 
a primit cele mai multe aplauze cânt 
ajuns pe covorul roșu.

Rihanna a preferat să petrea 
după premii alături de prietena ei Kt 
Perry și soțul ei Russell Brand într- 
restaurant italian.
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2um ne menținem în formă

timp să seavea

3. Consumă mai puțină brânză. în primul 
i; alege brânza degresată în locul celei cla- 
. Spre exemplu, felia de brânză cheddar de 
n hamburger are mai multe calorii și grăsimi 
it hamburgerul în sine!

obșinuiască cu un alt tip de lapte și chiar și pa- 
pilele gustative vor accepta schimbarea.

9. Dacă mergi cu autobuzul până acasă, 
coboară cu câteva stații mai devreme în fiecare 
seară și mergi pe jos restul drumului. Pentru că

10. La serviciu, renunță la trimiterea e-mail- 
urilor colegilor de birou care se află la câțiva 
metri de tine. Mergi personal până la ei, coboară 
și urcă etajele pe jos și, din nou, vei face mișcare.

e foarte greu să faci zilnic 30 de minute de 
exerciții fizice, așa cum e recomandat, 
obișnuiește-te să faci această plimbare de seară, 
care te va ajuta să arzi niște calorii.

4. Bea doar lapte degresat! Treci de la lapte 
c la laptele cu 2 la sută grăsime, apoi, trep- 
la cel cu 1 la sută grăsime. Dacă faci acest 
a încet, organismul tău va

nainte de Sărbători
ntru că se apropie Sărbătorile și cu 
i vrem să fim în cea mai bună formă 
linte de petrecerile ce urmează, este 
voie să fineți cont de zece sfaturi cu 
torul cărora veți reuși, fie să dați jos 
?va kilograme în plus, fie să fiți într- 
>rmăi foarte bună, din punctul de ve
tre al sănătății, înainte de zilele de 

sărbătoare ce vor urma.

1. Dublează-ți porția de legume. Fă în așa 
icât porția de legume de pe farfurie să fie de 
1 ori mai mare decât porția de came, 
urnele sunt pline de vitamine, minerale și 
: și, de regulă, slabe în grăsimi.
Și mai important, legumele iți oferă o 
ație de sațietate, astfel încât te vei sătura re- 
și nu vei fi tentat să mănânci foarte mult la 

îgură masă.

2. Bea mai puțin suc, mănâncă mai multe 
te. Chiar daca sucul 100 la sută natural de 
te e mai bun decât sucurile din comerț, în 
parație cu fructele, conține mult mai puține 
5 și are destule calorii. De fapt, sucul de por- 
le are mai multe calorii per gram decât su
le de tip cola. Așadar, consumă fructe mai

Pur și simplu eleganța

5. Dacă ți-e poftă de o pizza, încearcă să o 
faci mai sănătoasă. Cere o pizza de bază și 
adaugă ca toppinguri doar legume și foarte 
puțină came. Comparând cu o pizza cu came, 
una care conține legume e cu până la 25 la sută 
mai slabă în calorii și cu 50 la sută mai slabă în 
grăsimi.

6. Dacă ești tentat să mănânci la un fast
food, comanda-ți cel mai mic meniu. Probabil te 
vei sătura și nu te vei simți atât de vinovat după. 
Nu uita că un burger mare și o porție mare de 
cartofi pot avea chiar 1.200 de calorii și 60 de 
grame de grăsimi. Alegând un burger mai mic și 
o porție mică de cartofi poți scădea până la 500 
de calorii și 20 de grame de grăsimi din “meniu”. 
Și, dacă poți alege came de pui în loc de porc 
într-un fast food și o salată în loc de cartofi 
prăjiți, cu atât mai bine!

7. Ai grijă cu dressingul salatei! O linguriță 
de dressing gras poate avea de șapte ori mai 
multe calorii decât salata în sine. Folosește 
dressinguri mai ușoare, pe bază de ulei, oțet și 
condimente, pe formula 1:2:3: o parte ulei de 
măsline, doua părți apă și trei părți oțet aromat 
plus condimente.

8. Dacă ești dependent de chips-uri sau 
floricele, cumpără pungi mai mici și mai puține 
odată. Dacă ai obceiul de a-ți cumpăra de la su
permarket câte trei-patru pungi imense de chips- 
uri, le vei consuma destul de repede. Cumpără 
mai puțin și vei vedea diferența!
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S Emigranții au trimis 

mai mulți bani acasă

Ministerul Mediului a decis ca valabilitatea voucherelor emise în 
programul "Rabla 2010" să fie prelungită până la 31 ianuarie 
2011, având în vedere că inițial ele ar fi devenit nule la 23 no
iembrie iar în piață există în prezent aproape 31.000 care nu au 
fost valorificate. g

Străinii apelează la serviciile clinicilor 
de fertilizare din România

în 2010
Emigranții au trimis mai mulți bani 

acasă în 2010, decât în 2009, potrivit unui 
studiu al Băncii Mondiale. Potrivit 
estimărilor raportului, emigranții vor 
trimite până la sfârșitul acestui an 325 de 
miliarde de dolari.

Banii pe care acești oameni îi trimit 
în țara natală, reprezintă o importantă 
sursă de venit pentru rudele sărace 
rămase acasă.

Un studiu al Băncii Mondiale arată 
că banii trimiși de emigranți în acest an, 
au fost mai mulți decât cei trimiși anul

Președintele rus 
le interzice polițiștilor 
să mai protejeze 
oameni de afaceri

Președintele rus, Dmitri Medvedev, 
a recunoscut luni că polițiști corupți 
acționează adesea în favoarea unor oa
meni de afaceri, oferindu-le "protecție", 
și a cerut să se pună capăt acestor prac
tice, potrivit MEDIAFAX.

Kremlinul a ordonat în februarie o 
vastă reformă a Ministerului de Interne, 
pe fondul a numeroase scandaluri - 
răpire, tortură, extorsiune de fonduri, 
corupție - o sarcină dificilă, potrivit 
organizațiilor neguvemamentale special
izate.

trecut. Același studiu mai arată că cei mai 
mulți bani vor fi primiți de India, China, 
Mexic, Filipine și Franța.

în privința țării de proveniență a 
banilor, cei mai mulți vor pleca din 
Statele Unite care are 42,8 milioane de 
imigranți, urmând Arabia Saudită, 
Elveția, și Italia.

Studiul mai prevede că fluxul de 
bani urmează să crească și anul viitor 
până la 346 de miliarde de dolari, pentru 
ca în 2012, cifra să ajungă la 374 de mil
iarde de dolari.

Dintre cele 5.000 de infracțiuni 
comise de polițiști în 2009, peste 3.000 
sunt legate de corupție și abuz de putere, 
potrivit statisticilor oficiale.

Conform unui raport al Asociației 
avocaților pentru drepturile omului pub
licat în august, un polițist specialist în 
lupta împotriva crimei organizate, care 
"protejează" un om de afaceri, câștigă 
până la echivalentul a 15.500 de euro pe 
lună, în condițiile în care salariul mediu 
lunar din Rusia este sub 600 de euro.

________________ y

Dacă până acum românii 
plecau în străinătate pen- 
trua apela la sterilizare în 
vitro, acum străinii vin la 
noi. Este vorba despre cli

nica privată de fertilizare in 
vitro de la Timișoara, pe a 
cărei listă de așteptare se 
află peste 100 de cupluri. 
Aici vin pacienți din toate 

țările vecine, deoarece 
tarifele sunt mai mici decât 

la alte clinici.

Regele Suediei se află în mijlocul
unui scandal sexual

O carte biografică a regelui Suediei îl aruncă pe su
veran în mijlocul unui scandal sexual de proporții.

O biografie a regelui Suediei, Carl XVI Gustaf, scoate

la suprafață spiritele la palatul regal din Stockholm.
Cartea îl prezintă pe suveran într-o lumină di 

favorabilă, atribuindu-i acestuia numeroase orgii, exi 
de alcool și petreceri în jacuzzi cu fotomodele dezbrăi 
dar și frecventarea unor cluburi conduse de Mafie.

Cartea cu pricina este scrisă de Thomas Sjoberg, 1 
Meyer și Deanne Rauscher și are ca subiect viața perso 
a regelui în vremea tinereții.

Acuzațiile publicate în carte nu au știrbit încred 
de care se bucura familia regală, astfel că regele Cari 
Gustaf pare relaxat.

în loc să liniștească apele, simplul fapt că suver; 
de la Stockholm a comentat cele apărute în carte al 
darul să irite și mai mult, deoarece se consideră că n 
cuvine ca un rege să comenteze astfel de informații.

Singura clinică de fertilizare 
din Timișoara e închisă din cauza 
condițiilor ceea ce face ca listele de 
așteptare de la clinicile private să fie 
tot mai mari, medicii reușind să facă 
cu greu față solicitărilor.

în România costul pentru fer
tilizarea in vitro e între 1.800 și 
2.000 de lei, în Ungaria același pro
cedeu costă 2.300 de euro, iar în 
Grecia costă 4.500 de euro. Dacă 
cuplurile apelează la fertilizare in 
vitro în SUA trebuie să scoată din 
buzunar 18.000 de dolari.

Z

ANUNȚ PUBLIC
SC EUSCORPIUS CARP SRL cu 

sediul în localitatea Târnava de Criș, nr.223, 
județul Hunedoara anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Secție debitat ma
terial lemnos”, situat în localitatea Târnava 
de Criș, nr.223, jud.Hunedoara.

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

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

ANUNȚ PUBLIC

SC ECOPROD TERMO SRL cu sediul 
în satul Mintia, str.Matei Corvin, nr.5, co
muna Vețel, județul Hunedoara anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul 
“Procesare zguri”, situat în satul Mintia, 
str.Matei Corvin, nr.5, comuna Vețel, 
jud.Hunedoara.

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

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

CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă VOLVb

A

Prestăm:
- poiiș culoare;
- poiiș luciu;
- tanljerle cu soluții specifice

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări (1 gransl
- legitimație lexrerior + interior, 16 roa

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.



^ecție de fotbal predată Macedoniei
onala de futsal a României 
’cut fără probleme, ieri, de 
rezentativa Macedoniei în 
mul joc din „dubla” ami- 
i desfășurată la Deva. Tri- 
lorii conduși de spaniolul 
> Rivera au câștigat cu 5-0 
fața Macedoniei, în fața 
ei Săli a Sporturilor plină 
hi. Nu mai puțin de cinci 
ști jucători ai campioanei 
P Deva s-au reîntâlnit cu 

publicul devean.

Jricolorii au revenit în Sala 
turilor din Deva după mai bine 
nci ani de la ultima vizită și au 
o impresie bună celor peste 1000 
ectatori prezenți în tribune.
Lupu and co. au defilat în fața 

îstei selecționate a Macedoniei și 
ptă optimiști și cel de-al doilea 
rogramat astăzi de la ora 12.30. 

„Dubla” cu Macedonia face 
dintr-un șir de meciuri amicale 

te să pregătească naționala pen- 
'curile din preliminariile Campi- 
îlui European din 2012, din 
larie, de la Târgu. Mureș, unde 
>a pregătită de ibericul Sito 
ra va da piept cu puternicele 
zentative ale Cehiei, Slovaciei, 
lului sau Andorrei.

Victorie lejeră 
pe „filiera” deveană

Naționala a tranșat jocul în 
prima repriză când a avut nevoie de 
doar 10 minute pentru a marca de trei 
ori, toate cele trei reușite venind după 
combinații între foști jucători ai CIP 
Deva, actualmente la City’us Târgu 
Mureș. Tricolorii au deschis scorul în 
minutul șapte cu ajutorul oaspeților, 
Rangotov trimițând în proprie poartă 
mingea centrată de Matei. După exact 
opt.minute, Șotârcă dublează avanta
jul pe tabelă cu un șut care „s-a scurs” 
pe sub portarul macedonean, pentru 
ca, două minute mai târziu fostul 
jucător al Devei, Gherman să final
izeze după un frumos triunghi de pase 
pornit de Matei și Șotârcă.

Oaspeții n-au periclitat decât o 
singură dată poarta lui Klein și au 
sfârșit prin a se remarca doar datorită 
jocului dur și a intrărilor la limita reg
ulamentului.

în repriza secundă, elevii lui 
Rivera au calmat jocul și au ratat încă 
șase mari ocazii de a marca, pentru ca 
în ultimele două minute să stabilească 
scorul final, profitând și de eliminarea 
lui Naskovski pentru un fault dur la 
Stoica. Căpitanul Robert Lupu a șutat 
puternic cu șpițul de la șapte metri 
pentru 4-0, iar debutantul Andrei Dan 
a stabilit scorul final după o 

combinație superbă cu Matei și Lupu.
Macedonienii își pot lua revanșa 

astăzi, de la 12.30 când este progra
mat jocul al doilea, partida fiind 
transmisă în direct de DigiSport.

Claudiu Sav

Valentin Ioniță delegatul ofi
cial din partea FRF s-a declarat 
mulțumit de faptul că Federația a 
ales ca „dubla " cu Macedonia să 
se dispute la Deva, orașul „ care a 
dat țării cea mai bună echipă de 
futsal de până acum " „Mă bucur 
că am revenit în orașul de la 
poalele cetății, aici unde nu demult 
CIP Deva făcea spectacol și mă 
bucură enorm maniera în care am 
fost primiți de publicul devean 
obișnuit cu marile performanțe. 
Este un test foarte important în 
vederea preliminariilor pe care le 
vom disputa în februarie la Târgu 
Mureș și care sperăm să ne aducă 
o calificare la turneul european ”, 
a spus delegatul oficial al FRF.

România: Klein, Moldovan - Matei, 
Radu, An. Dan, Dobre, Răducu, Lupu (c), 
Șotârcă, Ignat, Stoica, Gherman.

Antrenor: Sito Rivera

Macedonia: Lvetkovski, Jocevski - 
Leveski, Jovanovski, Krstevski, Petrovski, 
Vetadzokoski, Jovanovski 2, Naskvovski, 
Rangotov, Ljubomir, Petrovic, Micevski, 
Agushi.

Antrenor: Vasil Skenderovski

Liga a V-a. Rezultatele etapei a noua.
Seria Brad:
Ponorul Vața - Unirea Șoimuș 2-2
Mureșul Brănișca - Recolta Bucureșci 3-2 
Sprint Luncoiul de Jos - Santos Boz 7-1 
Șoimul Băița - Voința Vălișoara 4-0 
Unirea Buceș a stat

ivergențe pe axa Simota-Ridzi, la Petroșani

Etapa viitoare:
Unirea Șoimuș - Recolta Bucureșci
Unirea Buceș - Ponorul Vața
Mureșul Brănișca Santos Boz
Sprint Luncoiul de Jos - Voința Vălișoara 
Șoimul Băița va sta

Clasament:
1. Sprint Luncoiul de Jos 8 5 1 2 23-10 16p
2. Șoimul Băița 8 5 1 2 16-9 16p
3. Ponorul Vața 8 5 1 2 16-9 16p
4. Unirea Buceș 8 5 0 3 10-6 15p
5. Santos Boz 8 5 0 3 17-16 15p
6. Unirea Șoimuș 8 3 1 4 11-15 lOp
7. Recolta Bucureșci 8 2 0 6 11-15 6p
8. Mureșul Brănișca 8 3 0 5 13-20 6p
9. Voința Vălișoara 8 1 0 7 11-28 1P
Notă - Mureșul Brănișca este penalizată cu trei puncte.

Seria Strei:
Retezatul Râu de Mori - Sargeția Bretea Romană 
Streiul Baru Mare - AS Sântămăria Orlea 
Unirea General Berthelot - Măgura Pui 
Narcisa Sălașul de Sus - Cetate Răchitova 
Roben Hațeg a stat

Etapa viitoare:
Narcisa Sălașul de Sus ~ Retezatul Râul

1 de Mori
4-1 Roben Hațeg - AS Sântămăria Orlea 
5_2 Streiul Baru Mare - Măgura Pui

. a Unirea General Berthelot - Cetate
Răchitova
Sargeția Bretea Romană va sta

itroversatul patron al celor 
i Jiul Petroșani îl acuză pe 
mărul Tiberiu Iacob-Ridzi 
tu se implică în nici un fel 
usținerea echipei fanion a 
șului, în condițiile în care 
uparea condusă de trio-ul 
'ecaru, Huza, Militaru este 
’ locul doi în liga a patra, 
ră nici o înfrângere în 11 
pe. In replică, edilul-șef al 
•oșaniului spune că Simota 
listrus clubul emblemă al 
i Jiului și adaugă că nu va 

finanța clubul doar 
tentru a-i aduce omului 

de afaceri capital.

Alin Simota trimite „săgeți 
ite” ori de câte ori are posibili- 
către edilul orașului din Valea Ji- 
Patronul formației petroșenene a 
rat că în ciuda faptului că a purtat 

o serie de discuții cu acesta, nu a primit 
decât promisiuni și nici un fel de sprijin 
financiar sau material, adăugând 
totodată că s-a săturat să fie „singurul 
prost care bagă bani” în vreme ce 
administrația locală „se face că plouă”. 
„Am făcut numeroase drumuri la 
Primărie. Am stat personal de vorbă cu 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi și l-am 
rugat să ne ajute cu ce poate. Cu plata 
unor mingi, unui echipament, orice aju
tor este binevenit în acest moment. 
Discuțiile au fost zadarnice pentru că 
m-am lovit din nou de un refuz cate
goric din partea acestuia. Am rămas în 
continuare singurul prost care bagă 
bani în fotbal, în timp ce primăria 
Petroșani este singura instituție din țară 
care nu se implică în acest fenomen so
cial care este fotbalul. Probabil că dom
nii de la Primărie cred că la Jiul facem 
dansuri populare sau dansuri sportive 
că altfel nu îmi explic acest dezinteres 
total”, spune Alin Simota.

Omul de afaceri nu mai crede atât 
de mult în realizarea obiectivului pro
pus și anume revenirea în prima divize 

în următorii trei ani.
Simota a lăsat de înțeles că nu mai 

poate susține echipa singur, având în 
vedere că accederea într-un eșalon su
perior presupune costuri evident mai 
mari. „în acest moment soarta revenirii 
noastre în prima ligă depinde de fac
torul economic al Văii, dacă vom avea 
bani vom putea reveni unde ne-am pro
pus”, a conchis, pentru liga2.ro, pa
tronul „minerilor”.

„Sigur vorbim de Jiul, 
nu de Măgura Pui?!”

în replică, primarul . orașului 
Petroșani, l-a atacat la rându-i pe 
Simota, reproșându-i acestuia că a dus 
echipa în liga a patra și că urmează să 
vireze 15.000 de lei pentru activitatea 
Centrului de Copii ș Juniori al clubului 
alb-negru.

„Nici nu mai știu dacă vorbim de 
Jiul sau nu. Din câte știu Jiul nici nu se 
mai numește Jiul. Se numește Măgura 
Pui sau ceva de genul acesta, pentru că 
au luat locul acestei echipe în liga a 
patra. Oricum, Alin Simota a reușit să 
facă și un ultim lucru și anume să facă 
să dispară Jiul. Să nu uităm că Primăria 
a dat Jiului o bază sportivă gratuit în a 
cărei infrastructură a investit. La Jiul se 
întâmplă niște lucruri care pe mine mă 
depășesc. îmi pare rău de Jiul, dar nu 
pot sprijini diverse activități pentru a le 
aduce unora bani. Avem și noi la 
primărie un club sportiv unde avem ac
tivitate și chiar se face performanță”, a 
declarat Iacob-Ridzi.

Claudiu Sav

Clasament:
1. Retezatul Râul de Mori 8 6 1 1 21-10 19p
2. Roben Hațeg 8 6 0 2 16-9 18p
3. Cetate Răchitova 8 4 3 1 19-14 15p
4. Streiul Baru Mare 8 4 1 3 12-11 13p
5. Unirea General Berthelot 8 4 0 4 19-17 12p
6. Sargeția Bretea Romană 8 3 0 5 15-14 9p
7. AS Sântămăria Orlea 8 2 2 4 19-25 8p
8. Măgura Pui 8 2 1 5 8-21 7p
9. Narcisa Sălașul de Sus 8 0 2 6 13-21 2p

Seria Mureș - Poiana Ruscăi:
Dacia Boșorod - Silva Miracol Hărău 
CFR Simeria II - Agrocompany Băcia 
Unirea Vețel - Berianul Beriu
Cema Lunca Cernii - CS Ghelari 
Streiul Simeria Veche - Goanță Ghelari 
Real Sântandrei - Minerul Teliuc

Etapa viitoare:
0-4 CS Ghelari - Streiul Simeria Veche 
'3-1 Berianul Beriu Cema Lunca Cernii 
2_ j Agrocompany Băcia - Unirea Vețel

q Silva Miracol Hărău CFR Simeria II 
Real Sântandrei - Dacia Boșorod 
Minerul Teliuc - Goanță Ghelari 

1-0

Clasament:
1. Silva Miracol Hărău 9 8 1 0 36-4 25p
2. CFR II Simeria 9 6 1 2 28-14 19p
3. Dacia Boșorod 9 6 0 3 29-15 18p
4. Cema Lunca Cernii 9 5 2 2 27-11 17p
5. Goanță Ghelari 9 4 2 3 26-18 14p
6. CS Ghelari 9 3 3 3 14-15 12p
7. Unirea Vețel 9 3 3 3 16-26 12p
8. Agrocompany Băcia 9 3 2 4 14-20 lip
9. Real Sântandrei 9 3 1 5 19-28 lOp
10. Minerul Teliuc 9 2 2 5 9-21 8p
11. Berianul Beriu 9 1 1 7 10-24 4p

\12. Streiul Simeria Veche 9 0 2 7 8-40 2pJ

Ofertă Job Hostesse India - New Delhi - Complex turistic 
de 5 stele - întâmpinarea oaspeților la intrarea în complex.

Contracte de muncă cu viză de lucru pentru 6 luni începând cu 01 .decem
brie 2010.

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim 18 ani, înălțimea minimă 
1.70m, aspect fizic plăcut, vorbitoare de limba engleză.

Se oferă: salar lunar minim 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele, 
transport tur retur India gratuit, acces la piscina și sala fitness a complexului.

Posibilitate extra joburi în cele 6 luni - participare la castinguri modeling 
& photo-shootings.

Detalii suplimentare pe office@exclusivevent.ro sau 0727177994.

liga2.ro
mailto:office@exclusivevent.ro
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Lucky Numhen Slevin este un thriller spectaculos care sta sub pu
terea unei cifre magice, ancorat în lumea nevăzută a crimei și a 
răzbunării, o lume în care nimic nu este ceea ce pare.
(Pro Cinema; 22:00; Slevin: Nevinovat cu ghinion)

Dicționar: Teică

/'TV *7 2/

ac

c

z

07:00 Telejurnal Matinal 07:00 Doctor la zoo (german serial,
09:00 Dovadă de iubire 2006 - 24.)
10:00 Profesioniștii... 08:10 Tonomatul DP 2 (emisiune de
11:00 Călător prin lume divertisment, 2010)
11:15 Atunci și Acum (rel.) 10:00 Joc deschis (emisiune informa-
11:45 Vedeta familiei (rel.) tivă, rel.)
12:45 Legendele palatului: doctorul

Hur Jun ( serial, 2007, rel. - 57.)
11:00 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.)
13:45 Desene animate - Povești cu li- 12:00 Telejurnal

pici pentru cei mici 12:30 Ora de business (emisiune in-
14:00 Telejurnal (emisiune informa- formativă, 2010, rel.)

tivă) 14:30 împreună în Europa!
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 15:30 între cer și pământ (2008, rel.)
14:50 Vinul pe românește 16:00 Doctor la zoo (german serial,
14:55 Oameni mari la TVR (rel.) 2006, rel. - 24.) cu Elisabeth
15:30 Oameni ca noi (reportaj, rel.) Lanz, Sven Martinek, Michael
16:00 Conviețuiri (documentar) Lesch, Gunter SchoB
17:00 Generația contra (rel.) 17:00 Telejurnal
17:30 ONG Blitz 17:30 Confesiuni (magazin de diver-
18:00 Telejurnal tisment, 2010)
18:30 Legendele palatului: doctorul 18:30 e Forum (reportaj)

Hur Jun (serial, 2007 - 58.) : 19:00 Ora de business (emisiune in-
19:30 Călător prin lume (rel.) formativă, 2010)
19:40 Sport 20:00 Dincolo de hartă (documentar)
20:00 Telejurnal 20:30 Operațiuni speciale (2009)
20:40 Tema zilei 21:00 Lege și ordine (SUA serial po-
21:00 Ochiul magic lițist, 1990 - 14.) cu Jerry Or-
22.00 Vinul pe românește bach, Benjamin Bratt, Sam
22:10 în noapte (SUA acțiune-come- Waterston, Carey Lowell

die, 1985) cu Jeff Goldblum, 22:00 Ora de știri (show de întâlniri)
Michelle Pfeiffer, Dan Aykroyd, 
Kathryn Harrold

23:00 Black Donnellys (serial poli
țist, 2007 - 3.)'cu Michael Stahl-
David, Jonathan Tucker, Tom
Guiry, Olivia Wilde

: 20:00
21:40

' 06:00 Observator 06:00 Happy Hour 07:00 Pe cuvânt de femeie 07:00 Camera de râs la Prima T
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile Pro TV (2009) 08:15 Fructul oprit 07:30 Nimeni nu-i perfect

' 10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:45 Rosalinda 08:20 Sport cu Florentina
11:15 Chiriaș periculos (german 10:00 Călătoria inorogului (SUA 11:15 Paradisul blestemat 09:15 Ruleta rusească (SUA pol

thriller, 2009, rel.) cu Luke aventură, 2001, rel.) 12:30 O mare de pasiune 1975, rel.)
Perry, Kelly Harrison, Stella 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 14:00 Marina 11:30 Mondenii
Pejo, Tomas Spencer 1973, rel.-3862.) 15:15 Victoria 12:00 Cu lumea-n cap

13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV 16:15 Rețeta de ACASĂ 13:15 Camera de râs
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 13:30 Zâmbete într-o pastilă 16:25 Vremea de ACASĂ 14:00 Corabia condamnaților

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 14:00 Tornada (SUA-canadian film 16:30 Rosalinda (serial, 1999) 16:00 Cireașa de pe tort
Katey Sagal, Christina Apple- de catastrofă, 2004) 17:30 Poveștiri adevărate 17:00 Trăsniții
gate, David Faustino 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 18:30 O mare de pasiune (mexican 18:00 Focus 18

14:30 Plasă de stele (emisiune de di- 1973-3863.) serial, 2009) 19:00 Focus Sport
vertisment, 2010, rel.) 17:00 Știrile Pro TV 19:30 Fructul oprit (mexican serial, 19:30 Cronica Cârcotașilor (emi

16:00 Observator 17:45 Happy Hour 2009) de divertisment)
17:00 Acces Direct 19:00 Știrile Pro TV 20:30 Iubire și onoare (român serial 22:15 Trăsniții (serial de corned
19:00 Observator 20:45 Fotbal Cupa României: Di- de dramă, 2010) 2007 - 39.)
20:30 Te pui cu blondele? namo - U Craiova 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 23:00 Mondenii (emisiune de di
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 23:00 Știrile Pro TV serial, 2008) cu Martin Karpan, tisment, 2006)

de dramă, 2010) 23:30 Dexter (SUA serial, 2006 - 4.) Elizabeth Gutierrez 23:30 Clubul de Poker (reality s
23:00 Observator cu Michael C. Hall, Jennifer 22:30 Poveștiri de noapte 2010. rel.)
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de Carpenter, Lauren Velez, David 23:30 7 păcate (brazilian serial de

divertisment) Zayas dramă, 2007)

23:40

14:55 Premiile Emmy 2010
17:00 Jaf la Harvard (comedie, 2002)
18:25 Băiatul în pijama vărgată (englez-SUA

dramă, 2008) 94' la HBO cu Asa Butterfield, Amber Beattie
Adevărul gol-goluț (comedie, 2009) cu Gerard Butler, Nick Searcy 
Vorbește cu mine (SUA dramă biografică, 2007) cu Don Cheadle, Chi- 

wetel Ejiofor, Cedric the Entertainer, Taraji P. Henson
Curierul 3 (francez film de acțiune, 2008) cu Jason Statham, Natalya 

Rudakova, Robert Knepper, Franțois Berleand
sr— ..... ".""ese-m

16:30
17:30
18:30
19:00
20:00

21:00
22:00

Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 18.) 
Bărbații, un rău necesar (serial de comedie, 2006 - 18.) 
Un bărbat bun la toate (serial de comedie, 1990 - 10.) 
Anturaj (SUA serial, 2004 - 13.) cu Adrian Grenier 
Operațiunea de salvare (SUA serial, 2004 - 8.) cu Trevor

Morgan, Mike Lombardi, Denis Leary, Andrea Roth
Poză la minut (SUA serial, 1997 - 24.) cu Laura San Giacomo 
Slevin: Nevinovat cu ghinion (SUA thriller, 2006) cu Bruce Willis 

Josh Hartnett, Morgan Freeman. Lucy Liu
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.OCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
1 bucatar 1

on: 0755.999.916
confectioner-asamblor articole din 
textile 12

mt înv.preuniversitar fara
prof. 10

jcuritate 98

I

t 1

r l

consultant fiscal 5

controlor calitate 1

cusător piese din piele si înlocuitori
10

director tehnic 1

dulgher(exclusiv restaurator)
19

itla mașini pt.terasamente
6 farmacist diriginte 1

ecal.în mine si cariere
1

inginer mecanic 2

bucatar I

Orăștie confectioner-asambleor articole din 
textile 8

lacatus mecanic 5

Telefon: 0755.999.922 croitor 4

.ecal.la spargerea si taierea 
construcții 3

jr necal. la asamblarea, mon- 
eselor 27

lacatus mecanic de întreținere si re
parații universale 5

sudor manual cu flacara de gaze
1

cusator articole marochinarie
1

lăcătuș montator 26

mașinist pod rulant 2

nator ajutor 1

!T 2

• universal 1

ir 2

munc.necal.la întret. drumuri, șo
sele, pod uri .baraje 4

munc.necal.la demol.clădiri, zidă
rie, mo zai c, fa i an ta, greș ie, p arche t

8

sudor 28

vânzător 10

vopsitor industrial 3

zidar pietrar 2

zidar rosar-tencuitor 1

Petroșani

dispecer 1

finisor terasamente 4

manipulant mărfuri 1

mecanic auto 1

motorist la motoagregate si mașini 
în silvicultura 1

redactor 2

cabanier 1

lucrator gestionar 1

os pa tarf chelner) 2

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

o

tr la domiciliul clientului pe 
: comanda 4

munc.necal.în tnd.confecțiilor
5 Telefon: 0755.999.918 redactor prezentator de televiziune

1

Simeria

opera tot xerox 1

jdoara

fon: 0755.999.917

pregătitor piese încălțăminte
8

omercial 1

sef formație în ind.confectiilor si 
îmbrăcăminte 1

e securitate 4 sudor manual cu arc electric
4

agent comercial 1

agent vânzări

asfalta tor 1

confectioner Mambleor articole dm
textile 1

controlor calitate 2

secretara 1
Telefon:0755.999.921

sef serviciu marketing 1
lacatus mecanic 8

Lupeni

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

sudor 10

Telefon: 0755.999.919 zidar rosar-tencuitor 1

brutar 1

montator subansamble 5

munc.necal.la amb.prod.solide si
semisolide 10

munc.necal.la asamblarea,montarea
pieselor 35

operator mașini
fotoculegere(monofoto)

de
1

secretara 1

sudor în mediu protector 1

vopsitor industrial 2

Brad

Telefon: 0755.999.923

lacatus montator agregate energe-
tice si de transport 2

marcator piese 3

miner în subteran 12

munc.necal.la demol.clădiri,zida-
ri e, fai anta, greș i e, p arche t 4

munc.necal.la asamblarea, montarea
pieselor 9

operator confecții ind.îmbrac.-tesa-
turi, tricot, mat.sintetice 10

Călan

Telefon: 0755.999.924

ambalator manual 4

instructor-educator în unitati c han
dicapați 1

electricean în construcții 1

lucrator comercial 1

gaterist la taiat bușteni 1

infirmiera 2

sortator produse 2

Petrila

Telefon: 0755.999.928

manipulant mărfuri 1

munc.necal în ind. confecțiilor
7

vânzător 1

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

agent transporturi 1

bucatar 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

ospătarfchelner) 4

tâmplar universal 1

vânzător 1

agent securitate 1

camerista hotel 1

electricean de întreținere si repara
ții 1

munc. radioelectron ist 10

munc.necal.la asamblarea, montarea
pieselor 4

șofer autocamion/masina de mare
tonaj 1

tehnicean rețele de telecomunicații
1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

camerista hotel 1

Ilia
mecanic utilaj 1

Telefon: 0755.999.926

asistent medical generalist 2

fasonator mecanic(cherestea)
2

fochist pt.cazane cu apa fierbintesi 
abur 1

Vând casă cu grădină 
în Brad, str. Mesteacăn, 
stare foarte bună, apă, 

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

partament în Brad,4 camere .ultracentral, etaj 3,Str.Liceului,garaj acoperit lângă bloc in- 
orcț.Preț neg.Tel.0721.245.707

isă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, filigorie, dresing, living, baie, cămară, 
fântână cu hidrofor, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație termică. Preț 45.000euro. 

8.347.128

îsă în Sântămărie-Piatră, 2 camere, hol, baie, anexe, teren st=1500mp, apă trasă în casă. 
5.000lei neg. Tel.0769839.694

irsonieră confort 2, I cameră, bucătărie, baie, zona Parc. Preț 34.0001ei. Tel.0735.066.695

traj în Simena, zona Parcului. Preț 18.0001ei.Tel.0740.965.191

asă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, grădină 
apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694

lartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb cu 
tent 4 camere, ofer diferența. Preț 140.000lei neg. Tel.0735.066.695

asă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. Mate- 
acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, baie, bucătărie. 
LOOOlei. Tel 0748.689.532

lartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 135.000 
0748.689.532

partament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile noi, 
in, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694

asă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.0001ei. Tel. 0769839.694

partament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 170.0001ei 
1.0721.805.675

aartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, st=50mp. 
OOOlei. Tel.0748.347.128

asă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 30.0001ei. 
8.689.532

partament 2 camere în Simeria, et. 1 .bucătărie, baie, balcon. Preț 70.000lei neg. Tel. 
56.695

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, Irlanda și Germania la destinație, 
cu mașini modeme climatizate. Tel. 0721.285.100

Vând goblen pentru cusut “Sanie cu câini”, dimensiuni, 18/24cm (cusut cam un sfert), preț 60 ron neg. 
Tel.0254.228.748

Lichidez gospodărie , vând motor tăiat lemne cu moară macinat pământ pe el, unelte agricole, piese auto Dacia 
1300, 1100, Lada, Trabant, motociclete, motorete, piese drujbe tăiat lemne, mobilă , usi lemn, 
etc.Tel.0733.955.113, 0722.479.215

Vând plăci pt.teracota noi și plăci marmură 60/40/2. Tel.0724.980.691

Vând pureci 3 luni-Marelc Alb cu 1201ei, cățelușă 1,5 ani cu lOOIei- Ciobănesc German. Te1.0743.832.083

Vând drujbă Husvama, lamă 35cm, în garanție, în stare de funcționare. Tel.0726.010.848

Preiau câine talie mare (ciobănesc carpatin, german,rotwailer)până la 7 ani, pentru pază curte. Tel.0733.703.790

Vând țuică de prune, 30gr., 15 lei/litra. Te 1.0748.390.610

Vând cazan de țuică 50-80HL, din cupru,preț negociabil.Tel.0755.966.263

Ofer gratis pentru copii de 2 ani proteze și ghetuțe ortopedice. Informații la tel.:0766396764 sau 0314221410.

Economist, contabil, inspector resurse umane, ofer servicii complete de la A la Z, inclusiv declarații, Revisal, fișa 
postului firmelor și persoanelor fizice interesate. E mail: nicutrufaș@yahoo.com Tel.0723.409.007

Vând porci, junincă gestantă, vacă gestantă, vaci pentru lapte și sacrificat.Tel.0722.775.557

partament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, termopan, 
zomandat. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219 AUTO

Vând urgent vaucher auto SOOlei. Tel.O757.777.O79

Vând Renault Kangoo,! 2i, a.f. 10.2002 înmatriculat, proprietate personală din 08.2009,gri metalizat, 5 uși, climă, încălzire în 
scaune, proiectoare,75CP, full options, stare perfectă de funcționare. Preț 4. lOOeur. Tel.0757.777.079

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, start foarte bună, înmatriculat. Pteț 1750 curo neg.Tcl.0734.965.619

Vând Seat Ibiza, neînacrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 700 lei. Tel.0745.494.954

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

Vând Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșabilă. Preț 2.500eur neg. Tel. O762.589.I75, 
0734.965.619
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Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”; 
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str. Minerilor, nr. 5-7;
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și la redacție:
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A Fabrica de mortare uscate
fi adezivi Hunedoara SILVĂ>

LEMNTEX
muct |l MmrcWUoad

Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.

Silvade*

Silvadez
mortale uscate, adezivi, sape autonivelante

REVELION 2011
STEAUA MUREȘULUI

PREȚ: 500 LEI/PERS.

i mic dejun
Cina in 30.12 2010

- Mic dejun in 31.12.2010
- Prânz in 31.12.2010
- MASA FESTIVA DE REVELIC 
-Prânz in 01.01.2011
- Cina festiva in 01.01.2011
- Mic dejun in 02.01.2011

ițiți Imm*

.S.C.MI.VA LEALVTEX 5LR.L.

td/fux: 0354/501021/22, MM*
Mtt (Aimtaalia. nr. 12ID, romanța HAnta,

S.C. TELECERNA SRI
vinde din stoc agregate de balastieră in cantități foarte nr

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/2

- Masa festiva de revelion

Antrenul din seara de 
revelion este asigurat de 
orchestră și soliști vocali.

PREȚ: 180 LEI/PERS

Nisip 22,00 îei/to

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/to

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/to

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/toi

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25.00 lei/to:

PENTRU COMENZI Șl INFORMAI
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 20


