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Descinderi în locuințele a 
doi hunedorenî
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Ofițerii din cadrul IGPR au descins, ieri dimineață, în 
locuințele a 28 de persoane, din București, Hunedoara și 
Constanța, suspectate că au furat din siturile arheologice, 
după care au vândut obiectele de patrimoniu.

Sunt portar din tată-n fiu și 
...miner de când mă știu

pag. 9
Liderul surpriză a Ligii a patra din județ, Minerul 

Uricani, a reușit să surprindă pe toată lumea cu evoluțiile 
excelente din acest tur.
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Din cuprins
în greva 

foamei, pentru 
salariile 

compensatorii

Delgație 
deveană, la 
Consiliul 
European

® Evenimentul Zilei
rei contestații și un refuz, 
la adresa candidatilor la 

deputăție
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Opt ani de închisoare pentru 13 vieți

După mai bine de un an de procese, rudele 
minerilor morți în explozia de la mina Petrila, ce 
a avut loc în data de 15 noiembrie 2008, spun că 
s-a făcut dreptate. Ieri, judecătorii de la Târgu 
Jiu s-au pronunțat în acest proces, inculpații Au

relian Necula (fostul director al EM Petrila), 
Gheorghe Roșu (fost inginer șef cu securitatea și 
sănătatea în muncă) și Ștefan Dan Ungur (fostul 
șef al sectorului aeraj și șef al stației de salvare 
minieră) au fost condamnați la 7 ani și 6 luni în

chisoare, respectiv 6 ani și 6 luni închisoare pen
tru ucidere din culpă, vătămare corporală din 
culpă și nerespectarea normelor de protecția 
muncii.

? Comunitate

Lqualand Deva - la un pas 
le inaugurare

Complexul acvatic din municipiul Deva, al 
ilea ca mărime din țară, după cel construit la 
așov, este la un pas de a-și deschide porțile, 
lugurarea oficială va avea loc în luna decem- 
e, înainte de sărbătorile de iarnă.

&
sWprefectul județului
Hunedoara, Dorin 
Gligor

Pentru că a fost singurul 
funcționar din conducerea Pre
fecturii, dispus să stea la discuții 
cu o femeie care a intrat în 
greva foamei, în fața Instituției 
Prefectului, și a încercat să o 
determine să renunțe la această 
formă de protest. In plus, a - ~ 
promis că, în cel mai scurt timp, 
va organiza o întrunire a 
Comisiei de Dialog Social la 
care să fie prezente toate părțile
implicate.

e blamat...”

„...de pupat...”

reședințele Consiliului de 
Administrație al Acvacalor 
Brad, Dan Bădică

Pentru că abia numit în funcție, în primăvara 
acestui, an a parafat, sub oblăduirea „șefu
lui” său, primarul Cazacu, contractul de vân
zare a fierului vechi din fosta centrală 
termică de la Gurabarza, la un preț mult
subevaluat.
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► DN7 Izvorul Rece - Geoagiu ► DN 68 A Săcămaș Do hr a
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► DN7 Halta Geoagiu - Orăștie ► DN7 Ilia - Gurasada
► DN7 Orăștie - Spini ► DN7 Gurasada - Burjuc

Q ► DN 7 Spini - Simeria Veche ► DN7 Burjuc-Zam

1 X
► DN 7 Deva - Mintia
► DN 7 Mintia - Săcămaș

► DN 76 Șoimuș - Bejan
► Petroșani pe DN 66

( A

f greco-catolic 
St. Platon și Roman 
f romano-catolic 
Sfințirea Bazilicilor ”Sf. 
Petru” si "Sf. Paul”

___________________X

Rețeta-zilei

Spaghete 
cu soia

Ingrediente:
- un pachet de soia granule
- un pachet de spaghete
- un borcan de sos tomat
- un cățel de usturoi
- 2 linguri de ulei de măsline
- o ceapă bună
- 2 linguri de busuioc și pătrun
jel și alte verdețuri care vă plac

Mod de preparare:
Se călește ceapa tăiată 

mărunt, în uleiul de măsline și 
cu un piculeț de apă, apoi se 
adaugă soia (deja fiartă după in
strucțiunile de pe ambalaj, în 
jur de 25-30 de minute în apa 
cu condimente), se lasă în tigaie 
2-3 minute, apoi se adaugă 
sosul tomat, se amestecă bine,
se lasă până se omogenizează 
totul și se adaugă verdețurile 
dorite. în același timp, când se 
începe cu ceapa, se pune și o 
oală cu apă la fiert și se fierb 
pastele câte minute doriți. Le 
amestecați toate pastele cu 
sosul cu soia sau puneți în far
furie sosul peste spaghete, dacă
aveți la îndemână cașcaval de
post, vă puteți lăsa tentate (dacă
nu aveți frică de E-uri).

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
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Sfântul Mucenic Platon
Acesta era din țara Galatiei. din 

cetatea Ancira, frate cu Mucenicul An- 
tioh, născut din părinți creștini și crescut 
în dreapta credință. Deși tânăr cu anii, ca 
înțelepciune era bătrân și propovăduia pe 
Hristos cu îndrăzneală, în mijlocul înch
inătorilor de idoli. Pentru aceasta a fost 
prins de necredincioși și adus la judecată 
înaintea dregătorului Agripin. Deci, 
acesta auzind pe Sfântul că nu se închină 
zeilor, îndată a rânduit doisprezece sluji
tori de l-au bătut fără milă, pe rând. Iar 
bunul pătimitor nu a ostenit, răbdând și 
mărturisind pe Domnul Său Hristos. L- 
au întins apoi pe un pat de aramă ars în 
foc, bătându-1 iarăși cu toiege și l-au ars 
cu măciuci de fier înroșit în foc, la sub
suori și pe coaste, dar, când l-au pogorât 
de pe pat, au aflat tot trupul lui întreg și 
sănătos, neavând nici urmă de rană, încât 
toți ziceau: „Cu adevărat mare este Dum
nezeul creștinilor”.

Chinuitorul a poruncit atunci să 
jupoaie pe Sfânt și i-au scos fâșii de piele 
de pe spinare, în chip de curele, și i-au 
frecat carnea și coastele cu țesala, până 
ce cădea camea de pe oasele lui. Și 
dregătorul, văzând că nu poate cu nimic 
întoarce pe Platon de la Hristos, a hotărât 
să-l taie cu sabia, și atunci ,i-au tăiat 
capul.

Tot în această zi, este pomenirea 
Sfântului Mucenic Romano.

Acesta a trăit în zilele împăratului 
Maximian și pentru dragostea ce avea 
pentru Hristos a tras înapoi pe eparhul 
Asclipiad, care voia să intre în capiștea 
idolilor, zicându-i că idolii nu sunt dum
nezei. De aceea l-au bătut peste gură și 1- 
au chinuit. Și ceru sfântul de se aduse un 
copilaș, spre mustrarea eparhului. Și l-a 
întrebat eparhul: „Pe care Dumnezeu se 
cade să-1 cinstim și să ne închinam lui?” 
Iar el a răspuns: „Pe Dumnezeul creș
tinilor”. Deci bătând eparhul pe copil, 
fiind și maică-sa de față, copilului fiindu- 
i sete a cerut apă, dar maică-să fiind bine- 
credincioasă și de Dumnezeu iubitoare 
i-a zis: „Nu bea, fiul meu, din aceasta 
apă, ci du-te și bea din apa cea vie”. Și 
fiindcă copilul mustra încă pe tiran, iarăși 
l-au bătut și i-au tăiat capul. Iar Sfântului 
Romano i-au tăiat limba, dar și după ce 
i-au tăiat-o a grăit, mulțumind lui Dum
nezeu.

Deci auzind împăratul Maximian 
de minunea aceasta a sfântului a poruncit 
să fie sugrumat în temniță, și așa a părăsit 
el această viață deșartă, luând cununa 
muceniciei.

HOROSCOP
în inima ta s-a infiltrat o speranță 

nouă, dar pe care ți-e teamă să o de
clari cu voce tare și altora. Mai bine ții
totul secret, doar pentru tine, și când va veni
momentul potrivit, vei recunoaște ce simți.

Privești spre viitor cu mult opti
mism, pentru că se anunță cândva, în 
perspectivă, un eveniment căruia îi 
acorzi o atenție și o semnificație spe
ciale.

Participi la un război între genera
ții și trebuie să găsești o cale să faci 
pace. Cei tineri nu sunt de acord cu cei 
bătrâni, iar diferențele de vârstă își 
spun major cuvântul.

Atmosfera este foarte plăcută 
acasă, ori datorită apariției neașteptate 
a unui musafir care animă pe toată 
lumea cu veselia lui, ori datorită celor
mici care adună toată familia în preajma lor. <

Calculează compatibilitatea gene
rală în cuplu, informații despre modul 
de a iubi al fiecăruia, detalii despre re
lația de cuplu care se leagă între cei 
doi.

Utilul și plăcutul se combină per
fect în ceea ce ai astăzi de făcut. E ca 
și cum ți-ai pune talentele la treabă, 
scoți bani din artă sau te apuci de o
sarcină de serviciu care îți face plăcere, nu parc 
a fi deloc o corvoadă.

18 noiembrie
de-a lungul timpului

1302: Prin bula papală Unam Sanctam, papa Bonifaciu 
al VIII-lea proclamă supremația spirituală a papei asupra tu
turor deciziilor dogmatice

1307: După legenda lui Aegidius Tschudi, (Legendarul) 
Wilhelm Tell a trebuit să tragă cu arcul într-un măr așezat pe 
capul fiului său

1820: Comandantul american Nathaniel Palmer a de
scoperit Antartica

1840: Premieră la Iași, a comediei "Farmazonul din Hâr- 
lău", prima scriere dramatică a lui Vasile Alecsandn, pusă în 
scenă de Costache Caragiali

1864: Este discutată și aprobată în Consiliul orașului, 
nouă stemă a Capitalei, având ca element principal imaginea 
Sfântului Dimitrie Basarabov. desemnat patronul orașului

1905: Prințul Cari al Danemarcei devine regele Haakon 
VII al Norvegiei.

1918: (Pe stil vechi! în Transilvania era 1 decembrie) A 
avut loc la Alba Iulia Marea Adunare Națională

S-au născut:

1832: Adolf Erik Nordenskiold, cercetător suedez
1836: William S. Gilbert, scriitor englez
1839: August Kundt, fizician german
1863: Richard Dehmel, poet și scriitor german
1877: Arthur Cecil Pigou, economist britanic
1885: Josef Kentenich, fondatorul Mișcării Spirituale 

"Schonstatt"
1882: Wyndham Lewis, artist plastic și scriitor englez, 

fondatorul mișcării "vorticiste"
1906: Comeliu Baba, pictor român, membru al Acade

miei Române

Comemorări:

1882: Sândor Abday; actor, autor dramatic și scri
itor maghiar (n. 1800)

1886: Chester A. Arthur, al 21-lea președinte 
american (n. 1829)

1922: Marcel Proust, scriitor francez (n. 1871)
1941: Hermann Nernst, chimist german, laureat 

(1920) al Premiului Nobel pentru chimie (n. 1 864)
1941: John Christian Watson, cel dintâi prim min

istru laburist al Australiei (n. 1867) '
1962:Niels Bohr, fizician danez, laureat (1922) al 

Premiului Nobel pentru fizică

Inima ta bate mai tare în așteptarea 
unui eveniment căruia îi acorzi o im
portanță specială. Poate e vorba de 
prima întâlnire cu cel care ți-a atras
atenția și te pregătești cu mult entuziasm pentn
acest moment.

Din trecut îți tragi tu acum moti
vația, pentru că altădată ai trecut 
printr-o situație similară pe care ai re
zolvat-o cu brio iar acum ajunge doar 
să repeți reteța de succes de atunci.

Ceea ce ar fi trebuit să se rezolve 
astăzi se pare că mai degrabă se com
plică, dar nu trebuie să renunți la op
timism nici în cele mai negre
momente.

Primești o apreciere negativă asu
pra muncii pe care o depui. Ai ceva de 
învățat de pe urma acestei lecții, care 
e mai degrabă o notă de trecere, ca să 
nu suferi prea tare.

Bancurile zilei sibilitatea nu are ce căuta.

© © ©
Un elefant și o furnică își 

petrec o noapte întreagă în des
fătările trupului. A doua zi, ele
fantul moare. Furnica: "Băi să 
fie... o noapte de plăcere, și 
acum tre' să-mi petrec tot restul 
vieții săpând..."

© © ©
Un român pleacă în SUA 

pentru a se angaja. El găsește

de lucru la o grădină zoologică. 
Trebuia să poarte în fiecare zi 
un costum de maimuță, intr-o 
zi, cade din greșeală în cușca 
unui leu. înspăimântat, începe 
să țipe:

- Ajutooooooor!
La care leul îi spune:
- Taci dracului că ne pier

dem slujba.

© © ©

O vrăbiuță zbura cu viteză 
la nivelul solului. Din fața ei 
vine un BMW. Vrăbiuța cu vi
teză spre BMW...se izbește de 
mașină...cade amețită toată. 
Șoferul oprește,o ridică,o ia 
acasă,o pune în colivie, îi dă 
niște pâine, îi pune niște 
apă...Se trezește vrăbiuța la un 
moment dat și se uită buimă
cită în jurul ei: Vede gratii, 
vede apa, vede pâinea...-Na

belea! L-am omorât pe ăla cu 
BMW-ul.

© © ©
Uniunea Europeană vrea să 

amendeze România pentru cru
zimea cu care taie porcii de 
Crăciun. Pentru a rezolva pro
blema, geneticienii români au 
inventat porcul EMO, care se
tai e singur.

© © ©

Nu te lăsa impresionat de argu
mente înduioșătoare, pentru că ai de 
luat o decizie foarte lermă în care sen

Informația pe care o primești azi 
prin intermediul unui mesager are un 
efect dinamizant, pentru că îți dă alt 
chef de acțiune și îți deschide calea spre o no’
activitate. Merită să te apuci imediat de treab 
sub impulsul inițial al veștii tocmai aflate, pe; 
tru că lucrurile vor evolua repede acum.
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Aqualand Deva - la un pas de inaugurare
Complexul acvatic din municipiul 
Deva, al doilea ca mărime din țară, 
după cel construit ia Brașov, este la 
un pas de a-și deschide porțile.

Inaugurarea oficială va avea loc în luna 
decembrie, înainte de sărbătorile de 
iarnă. Până la momentul deschiderii 
festive, reprezentanții administrației 
publice locale Deva, mai au de aprobat 
în Consiliul Local tarifele de acces la 
serviciile Aqualand-ului, o astfel de 
grilă fiind deja prestabilită.
Reprezentanții Primăriei Deva au sta
bilit grila cu tarifele de acces în incinta 
parcului acvatic. Modul în care prețul 
biletelor a fost stabilit are în vedere și 
/ferirea posibilității elevilor și pension- 
irilor deveni de a beneficia de reduceri 
substanțiale.

Inaugurarea oficială va avea loc 
înainte de sărbători

Reprezentanții Primăriei Deva susțin că 
schiderea oficială a parcului acvatic 

a avea loc înainte de sărbătorile de 
amă. în acest moment, lucrările de in
vestiții au fost finalizate în totalitate, 
nsă mai este nevoie de o perioadă de 
verificare a instalațiilor și a echipa- 
nentelor automatizate. Conform 
puselor administratorului municipiului 
)eva, Corina Oprișiu, politica de tari- 
ăre încurajează accesul elevilor deveni 
a bazinele de înot, biletul acestora fiind 

subvenționat din bugetul local al mu
nicipiului. Intrarea elevilor în incinta 
Aqualand se va face pe baza carnetului 
de elev, de unde reiese faptul că aceștia 
studiază în una din unitățile de în
vățământ din Deva. Elevii se vor putea 
bucura de serviciile parcului acvatic, la 
un preț subvenționat, timp de trei ore, 
de luni până vineri, în intervalul orar 8 
-14.

Capacitatea parcului acvatic este de 
500 de persoane

Lucrările de construire a parcului ac
vatic din Deva au început în urmă cu 
șase ani, iar valoarea totală a investiției 
se ridică la aproximativ zece milioane 
de euro. Ca mărime, Aqualand Deva 
este al doilea parc acvatic din țară, după 
cel amenajat la Brașov, care se difer
ențiază prin faptul că dispune și de un 
ștrand exterior. Aqualand Deva dispune 
de o suprafață construită de 4.200 de 
metri pătrați, care adăpostește 600 de 
metri pătrați de luciu de apă. în interi
orul complexului simt amenajate cinci 
bazine de înot cu diferite dimensiuni, o 
parte dintre acestea dispunând și de in
stalație generatoare de valuri. De altfel, 
unul din bazine este special amenajat 
pentru cei mici, unde atât adâncimea 
apei, cât și mărimea valurilor este adec
vată pentru copiii cu vârste cuprinse 
între 2 și 4 ani. Capacitatea parcului ac
vatic este de 500 de persoane simultan, 
care pot beneficia de tobogane, jacuzzi,

sală de forță, saune, saună salină, săli 
de masaj și de relaxare. Aqualand-ul 
din Deva va fi deschis publicului zilnic, 
între orele 8 și 21.

O posibilă petrecere de Revelion, la 
Aqualand

Aqualand Deva este singurul complex 
acvatic din țară care folosește pentru 
crearea agentului termic necesar 
încălzirii clădirii și apei un sistem cu 
cogenerare. Acesta produce, prin 
arderea gazului, simultan energie ter
mică și electrică. „Instalația de co
generare va permite Aqualandului să 
vândă în sistemul energetic național o 

cantitate de 432 de MW care îi va 
asigura un venit de aproximativ 
100.000 de lei. Acești bani vor fi 
folosiți pentru întreținerea complexului 
și plata salariilor celor aproximativ 35 
de angajați care deservesc instalațiile. 
Pe de altă parte ne dorim să exploatăm 
la maxim această investiție, de aceea 
vom folosi spațiul Aqualand-ului și 
pentru găzduirea unor evenimente cul
turale. Nu ascund nici faptul că ne-am 
gândit să organizăm o petrecere de 
Revelion în acest final de an”, a adău
gat administratorul public al Devei, Co
rina Oprișiu.

Irina Năstase

Grila de tarife pentru Aqualand

5 Ici - copii între 3-18 ani - între orele 08-
14 - de luni până vineri
5 Iei - copii însoțiți de părinți - între orele
14-17 de luni până vineri
8 lei - pensionari - între orele 8-14 - de 
luni până vineri
25 iei - taxă standard de intrare aduiți - 
între orele 8-21 - de luni până duminică
15 Iei taxă exclusiv înot între orele 18-
21 - nu se permite accesul la tobogane - 
de luni până vineri
40 lei - tarif pe o zi - acces la toate facil
itățile- de luni până vineri

Grila de tarife urmează să fie supusă votu
lui consilierilor în următoarea ședință a 
Consiliului Local

Pelgație deveană la Consiliul European

dmimsiralorul public Con na Oprișiu, la Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor

delegație a Asociației Municipiilor 
n România (AMR) a participat în 
rioada 9 -10 noiembrie la întâl- 
rea multianuală, organizată de 
msiliul European al Municipal- 
iților și Regiunilor, în cadrul căreia 
i avut loc mai multe seminarii tem- 
ice. Municipiul Deva a fost 
prezentat de administratorul pub- 
Corina Oprișiu.

această întâlnire a fost discutată 
îblema înfrățirilor dintre localitățiile 
tiunii Europene și importanța aces- 
a. De asemenea, s-a mai discutat și 
sibilitatea înfrățirilor dintre localități- 
europene cu cele situate în afara co- 
mității. Pe parcursul celor două zile,

*****
* CCRE*
* CEMR *

**♦ [
 Council of European 1 

Municipalities and Region$ ’

[
Consetl des Communes 1 

et Regions d'Europc

>
r«

au avut loc mai multe workshopuri cu 
teme precum: „Ce înseamnă a fi euro
pean azi?”, „Ce rol joacă procesul de 
înfrățire în integrarea europeană?”, „Ce 
rol joacă procesul de înfrățire în dez
voltarea orașelor sau a Europei?” și 
„Legăturile cu restul lumii”. Având în 
vedere faptul că înfrățirea orașelor 
reprezintă o realitate pentru Europa de 
astăzi, deoarece un număr mare de mu
nicipalități sunt unite printr-un acord 
formal de înfrățire a orașelor, un astfel 
de parteneriat are drept scop încurajarea 
cooperării orașelor și înțelegerea reci
procă între cetățenii acestora, nu doar 
vizite de curtoazie cu prilejul sărbătoriri 
zilelor localităților înfrățite. CEMR a 
prezentat și posibilitatea de imple
mentare a unor proiecte, în vederea ac

cesării de fonduri europene, prin care 
să se deruleze activități care implică 
cetățeni. Posibilitatea demarării unui 
astfel de proiect, care implică un pro
gram de schimb de experiență în care 
să fie cuprinși angajații administrațiilor 
publice, a fost propus de administra
torul public al municpiului Deva, Co
lina Oprișiu. Acest program prevede ca 
angajații unei administrații publice lo
cale din România să poată avea oportu
nitatea de a lucra, pe o perioadă de 3 - 
6 luni, în cadrul unei astfel de instituții 
din afara țări.

Irina Năstase

Trei contestații și un refuz, la adresa 
candidaților la deputăție
Candidaturile Marianei Câmpeanu, Lil- 
ianei Țolaș și a lui Nicolae Timiș au fost 
contestate la Tribunalul Hunedoara, iar 
cea a lui Mihail Rudeanu a fost respinsă 
de Biroul Electoral Județean (BEJ) 
Hunedoara. Cei care credeau că apele 
se vor liniști până la debutul campaniei 
electorale, după depunerea candida
turilor la postul de deputat în Colegiul 
3 Hunedoara (Țara Hațegului - Ținutul 
Pădurenilor), au parte de surprize. 
Bătălia pentru „cașcavalul” din Parla
ment este extrem de dură încă de la în
ceput, după cum dovedesc cele trei 
contestații depuse la Tribunalul Hune
doara. în plus, una dintre candidaturi a 
fost respinsă pentru că nu a strâns 
numărul necesar de semnături necesare 
susținerii sale. Astfel, potrivit reprezen
tanților BEJ Hunedoara, candidatura lui 
Rudeanu, candidat independent, a fost 
respinsă deoarece, din numărul de 
2.551 de susținători, numai 1.830 în
deplinesc condițiile legale. Rudeanu a 
contestat decizia BEJ la Tribunalul 
Hunedoara. De asemenea, împotriva a 
trei dintre candidați au fost depuse con

ANUNȚ PUBLIC
9

SC TERASPRINT INVEST SRL cu sediul în localitatea Hune
doara, B-dul Libertății, nr.l, bl.8, ap.31, județul Hunedoara anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul “Centru colectare deșeuri reciclabile”, situat în locali

tatea Dobra, str.l Decembrie, nr.l, 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.

testații. Astfel, candidatura lui Nicolae 
Timiș a fost contestată de către Partidul 
Național Liberal pe motiv că acesta nu 
poate candida ca independent din pos
tura de membru al partidului. Ream
intim faptul că Nicolae Timiș și-a depus 
candidatura argumentând că nu și-a 
plătit cotizația la partid în ultimele șase 
luni și, în aceste condiții, potrivit statu
tului, nu mai este membru al PNL. Am
bele părți au adus dovezi în sprijinul 
afirmațiilor făcute, asupra validității 
acestora urmând să se pronunțe instanța 
de judecată. O surpriză este însă con
testarea candidaturilor Marianei Câm
peanu (PNL) și a Lilianei Țolaș i PSD + 
PC). „Cele două candidaturi au fost 
contestate de către aceeași persoană, un 
bărbat. Nu cunosc motivele invocate”, 
a declarat coordonatorul biroului de 
presă al Tribunalului Hunedoara, Mi- 
haela Timișan. Toate cele patru contes
tații vor fi judecate de instanță astăzi, 
urmând ca până în data de 21 noiem
brie, deciziile să fie comunicate BEJ 
pentru validarea definitivă a candida
turilor.
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Administrația locală a municipiului Deva are în vedere demararea unui nou pro
iect de construire a unui ansamblu de locuințe ANL. Demararea proiectului a fost 
discutată, ieri, de primarul Mircia Muntean și reprezentanții ANL. Noul ansam
blu de locuințe dispune de un număr de 400 de apartamente. el

în greva foamei, pentru salariile compensatorii
La furat în supermarket

Un bărbat din Aninoasa a fost prins 
de polițiștii municipiului Deva în 
timp ce încerca să iasă dintr-un su
permarket cu mai multe produse, 
fără a le achita contravaloarea. 
Adrian S., în vârstă de 54 de ani, a 
fost identificat de polițiști la fața 
locului și i s-a întocmit dosar penal 
pentru furt calificat. Prejudiciul, în 
valoare de aproximativ 80 de lei, a 
fost recuperat în totalitate.

Moș Crăciun trimite cadouri și 
prin Poștă

Compania Națională Poșta 
Română a lansat campania „Moș 
Crăciun te invită în Lumea 
Poveștilor”, în perioada 10 noiem
brie- 31 decembrie. Această cam
panie este destinată copiilor cu 
vârste cuprinse între cinci și 14 ani. 
Copiii și părinții lor vor putea 
achiziționa din oficiile poștale din 
țară un kit, care conține un plic, o 
coală A4 și o carte poștală. Plicul 
și coala A4 vor fi completate și 
trimise la adresa pretipărită pe plic, 
iar cartea poștală trebuie comple
tată cu datele expeditorului și trim
isă la adresa de pe carte. Toate 
cărțile poștale trimise până la data 
de 31 decembrie, inclusiv, vor par
ticipa la tragerea la sorți care va 
avea loc în data de 07.01.2011, la 
București. Premiile acordate în 
cadrul campaniei, constă în 
vouchere valorice, ce pot fi folosite 
în periada 17 februarie- 17 mai, la 
librăriile Cărturești din țară. 
Fiecare voucher este în valoare de 
300 de lei, iar pe baza acestor 
tichete, câștigătorii vor putea să își 
cumpere produse de la Librăria 
Cărturești. Vor exista 140 de pre
mii. Un set „Moș Crăciun” costă 
3.50 lei. Cumpărătorii trcbbuie să 
păstreze chitanța, pentru ca pre
miul să fie validat.

Fără permis de conducere pe 
drumuri publice

Un bărbat din Târgu-Jiu a fost de
pistat de o patrulă mixtă de poliței- 
jandarmi, în Petrila, în timp ce con
ducea un atutoturism fără a avea 
permis de conducere. Lui Constan
tin P., în vârstă de 38 de ani, i s-a 
întocmit dosar penal pentru 
comiterea infracțiunii de conduc
ere a unui autoturism, fără a deține 
permis de conducere

O hunedoreancă a intrat, ieri, în 
greva foamei, în fața Instituției Pre
fectului din Hunedoara, pe motiv că, 
odată cu închiderea societății la care 
era angajată, nu a mai beneficiat de 
salarile compensatorii prevăzute în 
contractul colectiv de muncă. Alți 
trei angajați ai societății respective, 
aflați în aceeași situației au susținut 
demersul femei. După câteva ore de 
protest, femeia a fost primită în au
diență de subprefectul Dorin Gligor.

Elena Căinaț. în vârstă de 50 de ani, a 
decis ieri să intre în greva foamei, în 
fața Prefecturii. Motivele pentru care 
grevista a decis să recurgă la acest gest 
sunt bine întemeiate. Atât femeia care a 
recurs la aceată modalitate extremă de 
protest, cât și ceilalți 139 de angajați ai 
societății REMPES (fostul IPSRUM 
Deva) nu și-au mai încasat salarile 
compensatorii în urma disponibi
lizărilor.

Cinci ani în instanță fără nici un 
rezultat

Elena Căinaț, împreună cu ceilalți 139 
de angajați ai societății REMPES au 
fost disponiblizați în anul 2005. Con
form spuselor femeii, la sfârșitul anului 
2005 a fost încheiat un protocol între 
cei disponibilizați și reprezentanții

Descinderi în locuințele a doi hunedoreni, 
suspecți de trafic cu obiecte de patrimoniu

Ofițerii din cadrul Direcției de Investi
gații Criminale a 1GPR au descins, ieri 
dimineață, în locuințele a 28 de per
soane, din București, Hunedoara și 
Constanța, suspectate că au furat din si- 
turile arheologice, după care au vândut 
obiectele de patrimoniu pe piața neagră 
internațională. Persoanele vizate sunt 
suspectate de trafic intern și extern cu 
obiecte arheologice și monede antice, 
aparținând patrimoniului național, și 
braconaj arheologic. Membrii grupării 
au acționat, mai ales, la siturile arheo
logice din zona Albești, Cotu Văii și 
Mangalia, din județul Constanța, dar și 
în munții Orăștie din județul Hune
doara. La Constanța au fost ridicate de
tectoare de metale, găsite la percheziții, 
precum și câteva exemplare de monezi

firmei, în care a fost specificat faptul că 
angajații disponiblizați sunt prioritari 
pentru plata salarilor compensatorii. 
Nerespectându-se acest protocol, colec
tivul disponibilizat a acționat în instanță 
conducerea REMPES, fiind dată o 
sentință irevocabilă prin care per
soanele disponibilizate trebuiau să 
primescă suma de bani cuvenită. Mai 
mult, femeia a declarat că, la intervenția 
liderului de sindicat de la acea vreme, 
sentința a fost casată de Curtea de Apel 
Alba lulia și retrimisă spre judecată la 
Tribunalul Deva. în urma acestei 
rejudecări, lista de prioritizări, în ceea 
ce privește plata datoriilor, a fost mod
ificată, angajații ajungând pe ultimul 
loc. Epuizând toate formele de atac în 
instanțele din țară, femeia s-a adresat 

antice. Peste 20 de persoane sunt vizate 
într-un dosar intrumentat de Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 
Conform procurorului Adina Velescu, 
din cadrul Parchetului de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara, perchezițiile au 
fost organizate în două locații din 
Petroșani, însă niciuna dintre per
soanele care au fost puse sub urmărire 
penală nu a fost reținută.
Procurorii au întocmit un dosar penal 
pentru efectuare de detecții și săpături 
ncautorizate în siturile arheologice pro
tejate, furt, furt calificat, tăinuire. Se 
pare că acest dosar are legătură cu cele
lalte trei dosare penale privind furtul și 
traficarea comorilor dacice din Munții 
Orăștiei.

Un accident rutier, în urma 
căruia un bărbat a fost rănit, 
s-a produs ieri după-amiază 
la ieșire din Deva, spre 
Mintia, la intersecția DN7 cu 
DN76. Conducătorul unui 
autotren se pare că nu a acor
dat prioritate, în intersecție, 
unui autoturism Dacia 
Solcnza. în urma impactului, 
autoturismul a fost proielțti. 
în afara părui carosabile, iar 
șoferui a fost rănit.

Curții Europene pentru Drepturile 
Omului (CEDO), pentru a-și face drep
tate.

Elena Căinaț nu a vrut să renunțe la 
greva foamei

Subprefectul de Hunedoara, Dorin 
Gligor, i-a primit pe greviști în audi
ență. Solicitarea acestora a fost de a se 
organiza o întâlnire între reprezentanții 
finanțelor publice, firma lichidatoare și 
reprezentanții angazaților diponibi- 
lizați. Subprefectul Dorin Gligor a asig
urat greviști că, în cel mai scurt timp, 
va solicita întrunirea unei Comisi de 
Dialog Sociale, la care să fie prezente 
toate părțile. Cu toate insistențele din 
partea subprefectului de Hunedoara, fe

Mai multe furturi decât ani de viată
1

Un tânăr din Hunedoara a fost reținut 
pentru 24 de ore pentru furt calificat. 
Hunedoreanul A.P., mai are la activ 
peste 12 „acțiuni” de acest fel, săvârșite 
din luna martie a anului trecut, până în 
luna octombrie a acestui an. Puștiul, de 
numai 16 ani, are la activ aproape la fel 
de multe furturi câți ani de viață. 
Polițiștii au probat peste 12 fapte de furt 
calificat comise de minor. în mai puțin 
de un an, țâncul a comis mai multe in
fracțiuni de acest fel, în municipiul 
Hunedoara. Aventura tânărului a în
ceput anul trecut, în martie, când a furat 
dintr-o mașină, după ce a spart geamul 
automobilului, un radio cu CD. Un 
chilipir pentru băiat. Și-a încercat 
norocul și în luna aprilie, anul acesta, 
în scara unui bloc, de unde a furat o bi
cicletă în valoare de 200 de lei. De data 
aceasta, norocul nu a fost de partea lui, 
ci de partea polițiștilor, care l-au prins 
și au recuperat prejudiciul. Apogeul l-a 
atins în luna iulie, când probabil a 
crezut, că în mașina din care a luat mai 
multe bunuri, era prea cald și a spart 
geamurile, creând un prejudiciu de 
6.000 de lei. în septembrie, minorul a 
spart cu un levier o ușă de termopan, a 
unui coafor, de unde a sustras o plasmă 
TV în valoare de 1.450 lei. Luna trecută

Societate Comercială. din Deva 
angajează

• Oșpătar;

• Rccqițioiicr;

• 3 instalatori: 

meia nu a putut fi convinsă să renunțe 
la greva foamei. Mai mult, aceasta a 
spus că va continua forma de protest îi? 
fața Instituției Prefectului până când va 
avea loc întâlnirea solicitată, după care 
își va muta locația în fața firmei lichida
toare. „Este regretabil situația în care vă 
aflați. După al cincilea an de judecată, 
încă nu ați reușit să vă recuperați 
sumele care vi se datorează. Din poziția 
de reprezentant al Guvernului în terito 
riu, eu pot doar să vă asigur că, în c 
mai setul timp, se va întruni o comisie 
de dialog social, cea pe care ați solici
tat-o, și atunci veți putea să ajungeți k 
un numitor comun cu părțile impli 
cate”, a precizat subprefectul de Hune 
doara, Dorin Gligor.

a comis, în doar două zile, trei furturi 
Unul, dintr-un autoturism, de unde < 
furat acumulatorul de la motor, în val 
oare de 150 de lei, altul, la o societate 
comericală din municipiul Hunedoara 
de unde a furat o carcasă de calculator 
în valoare de 180 de lei și ultimul tot I: 
o societate comercială de unde a fura 
o plasmă TV, în valoare de 1.650 de lei 
Polițiștii Biroului de Investigații Crir 
inale Hunedoara l-au reținut pe mino 
pentru 24 de ore și a fost prezenta 
Judecătoriei Hunedoara, care a dispu 
măsura de arestare preventivă pentru 11 
zile. Petronela Tăma
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Comunitate 5
te Primăria Deva a depus, în cursul zilei de ieri, un nou proiect in vederea accesă

rii de fonduri nerambursabile, pentru demararea lucrărilor la rețeaua de cana
lizare și apă potabilă în satul aparținător municipiului Deva. Bârcea Mică. 
I 'aloarea proiectului depășește 1,6 milioane de lei, iar fondurile sunt alocate 
prin Ministerul Mediului. (I.N.)
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Opt ani de închisoare pentru 13 vieți
Instanța s-a pronunțat în cazul exploziei de la mina Petrila
După mai bine de un an de procese, 
rudele minerilor morți în explozia de 
la mina Pertrila, ce a avut loc în data 
de 15 noiembrie 2008. spun că s-a 
făcut dreptate.

Ieri, judecătorii de la Târgu Jiu s-au 
pronunțat în acest proces, inculpații Au
relian Necula (fostul director al EM 
Petrila), Gheorghe Roșu (fost inginer 
șef cu securitatea și sănătatea în muncă) 
și Ștefan Dan Ungur (fostul șef al sec
torului aeraj și șef al stației de salvare 
minieră) au fost condamnați la 7 ani și 
b luni închisoare, respectiv 6 ani și 6 
luni închisoare pentru ucidere din 
culpă, vătămare corporală din culpă și 
nercspectarea normelor de protecția 
muncii.

Daune dc sute de milioane de lei 
vechi

Pe lângă anii de închisoare, cei trei in
culpați mai trebuie să achite și daune 
morale destul de consistente. Necula 
Aurelian, Roșu Gheorghe și Ungur Dan 
Ștefan în solidar și cu părțile respons
abile civilmente CNH S.A. Petroșani și
E.M. Petrila au de plătit 342.429,44 lei 
:ătre Spitalul Clinic de Urgență și 
Chirurgie Plastică și Repartoric și Ar- 
;uri București, 120.410,49 lei către Spi- 
alul Clinic de Urgență București, 
14.098,08 lei către Spitalul de Urgență 
/'etroșani, cu dobânzile legale aferente 
lână la achitarea integrală a debitelor. 
De asemenea persoanele găsite vino- 
ate trebuie să plătească urmașilor 

ninierilor decedați și răniților daune 
norale cuprinse între câte 100.000 și 
9.000 de lei. Pe lângă aceste compen- 
ații bănești copii victimelor vor primi 
iensie de întreținere până la majorat 
au în cazul în care își vor continua 
tudiile până la 25 de ani. Pe lângă toate 
ceste plăți, inculpații vor fi nevoiți să 
chite și cheltuielile de judecată în val- 
are de 25.120 de lei

ludele minerilor morți, nemulțumite 
e valoarea daunelor morale

lihaela Matei, soția lui Petru Matei -- 

Autoritățile, obligate să colecteze DEEE în fiecare trimestru
strivit unui act normativ adoptat re- 
mt. autoritățile publice locale sunt ob- 
gate să colecteze deșeuri le electrice, 
ectronice și electrocasnice (DEEE) 
tl puțin o dată pe trimestru. De aseme- 
:a, autoritățile trebuie să asigure exis- 
nța și funcționarea a cel puțin un 
met de colectare a DEEE la 50.000 de 
cuitori, dar nu mai puțin de un punct 
; colectare în fiecare localitate. Noile 
evederi au fost prezentate într-o con- 
rință de presă de către ministrul 
ediului și Pădurilor, Lâszlo Borbely. 
itrivit acestuia comercianții de pro- 
ise electrice, electronice și electrocas- 
ce sunt obligați. în cazul furnizării 
iui produs nou, la solicitarea 
mpărătorului, să preia DEEE în ace- 
iși condiții precum cele
livrare a produsului nou, în sistem 

ul la unul, fără a solicita plata, dacă 
hipamentul
e de tip echivalent și a îndeplinit ace- 
iși funcții ca și echipamentul nou 

unul dintre minerii care a fost grav 
rănit, stând în comă mai bine de trei 
săptămâni - și sora lui Adrian Puian - 
decedat în urma exploziei, sunt- de 
părere că sentința a fost prea blândă. 
„Este pentru prima dată când victimele 
unei explozii nu sunt găsite vinovate și 
asta ne mulțumește. Ne mulțumește că 
au primit închisoare, însă sunt prea 
puțini, trebuia să le dea mai mult, să 
sufere cum am suferit și noi”, a declarat 
femeia. Mai mult, aceasta spune că nu 
este de acord cu daunele morale, 
deoarece suferința familiei ei nu poate 
fi redusă la câteva sute de milioane de 
lei vechi.
„Nu sunt de acord cu valoarea daunelor 
morale, sunt prea mici. Suferința soțu
lui meu nu costă 500 de milioane dc lei 
vechi, cât am primit noi. Nu mi se pare 
corect. t)acă îți rupi piciorul într-un ac
cident de mașină primești mai mult, dar 
soțul meu care va suferi toată viața nu 
merită atât de puțin”, este de părere Mi- 
haela Matei.
De asemenea, Daniel Tomescu, avocat 
al unora dintre familiile victimelor de 
la Petrila, a precizat că este mulțumit de 
partea penală, dar va face apel în ceea 
ce privește partea civilă.
“Sentința dată de judecători este una 
bună, s-a făcut dreptate. în ceea ce 
privește partea penală, părțile pe care 
eu le reprezint sunt mulțumite, dar pe 
părțile civile vom face apel, deoarece 
este mai puțin decât ceea ce am cerut”, 
a declarat Daniel Tomescu.

Trei oameni plătesc în locul “sis
temului”

De cealaltă parte a baricadei se află av
ocatul apărării, Ovidiu Filipescu, care 
spune că nu se aștepta la acest rezultat. 
“Este o sentință total nedreaptă. Nu mă 
așteptam. Am făcut deja apel la Tri
bunalul din Gorj”, susține avocatul. 
Mai mult, Constantin Jujan, directorul 
general al Companiei Naționale a 
Huilei (CNH), nu a vrut să comenteze 
sentința dată de magistrații gorjeni. 
“Mă surprinde această sentință, nu pot 
să comentez”, a spus el.
loan Temneanu, liderul Sindicatului 
Liber și Independent de la EM Petrila,

furnizat. în acest context, ministrul 
Borbely a anunțat că ultima ediție a 
campaniei Marea Debarasare din acest

jteliin Ungur și Aurelian Necula au fost găsiți vinos ați dc moartea celor 11 nnnen dc la Pi-uib

spune că nu este normal ca trei oameni 
să plătească greșelile unui întreg sis
tem.
Procesul intentat de familiile victimelor 
de la Petrila a început în 15 septembrie 
2009 și de-a lungul vremii avocații 
acuzării au semnalat încercările disper
ate de tergiversare a cauzei, acesta fiind 
amânat de mai multe ori din diferite 
motive.

Mărturii de-a lungul vremii

De-a lungul vremii, martorii au scos în 
evidență în fața judecătorilor faptul că 
la mina Petrila ani de-a rândul au fost 
ascunse problemele și că în perioada 
premergătoare zilei de 15 noiembrie au 
fost obligați să intre în mină, deși au 
fost destui ortaci care au semnalat con
ducerii de atunci pericolul de explozie. 
“Nu puteam să spun nimănui că am 
văzut cum curgea jar și foc din abataj, 
pentru că a doua zi eram trimis la 
suprafață și asta însemna că nu mai iau 

an va avea loc în perioada 3-4 decem
brie. (C.R.)

bani. De exemplu, dacă luam 15 mil
ioane de lei, la suprafață aș fi luat 10. 
Am acasă trei copii de crescut. Pe data 
de 13 noiembrie 2008, lui Marcel Alexa 
i s-a făcut rău în subteran de la căldură. 
Nu era nevoie să le raportez eu, simplu 
miner, lui Ungur și lui Roșu neregulile 
din mină, pentru că ei intrau în sub
teran. Noi, minerii, vorbeam între noi 
despre probleme și pericole, dar nu 
aveam forța să le spun directorilor că 
iese foc. Nu am bani și nu îmi permit să 
îmi pierd locul de muncă. Știa toată 
lumea de foc și de jar, se încerca să se 
stingă. Au mai existat sectoare în care 
era foc și se stingea și se lucra în con
tinuare. în abatajul 431 s-a încercat 

ANUNȚ PUBLIC
SC FEST1MANT COMPREST SRL DEVA, anunță publicul interesat 

asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
“Construcție centru materiale refolosibile”, propus a fi amplasat în mu

nicipiul Orăștie, str.Unirii, f.n., județul Hunedoara.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, 
jud.Hunedoara, zilnic, în zilele de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și 

vineri între orele 8,00 - 14,00 și la sediul SC FESTIMANI COMPREST 
SRL din Deva, str.N.Grigorescu, nr.59, în zilele de luni - vineri, între orele 

8-16.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara, din 

Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara.

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circtdariști; * gateriști; * tâmplari: * ifroniști;

* stivui lori ști: * muncitori necaii ficați; •

Informații la sediul firmei din Chimindia, 
nr.121 D, eoni, llărău, 

sau la iei. 0722 574 092; 0354/501021.

stingerea, era și flacără deschisă și 
iar",declara în proces unul dintre ortaci. 
De altfel, de la producerea tragediei, 
foștii șefi de la mina Petrila au fost 
“sancționați” de către conducerea CNH 
cu promovări în alte funcții. Astfel, în 
prezent, fostul director EM Petrila, Au
relian Necula a fost transferat la Sal- 
vamin, fiind adjunct al stației dc salvare 
minieră, Gheorghe Roșu fost inginer 
șef securitate minieră - lucrează la Ser
viciul Control Urmărire Producție din 
cadrul Companiei, iar Ștefan Dan 
Ungur a fost concediat în primăvara 
acestui an și a primit salarii compen
satorii.

Ana maria !\edelcoff
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Rihanna a afișat o nană coafură, .fi-a păstrat culoarea roșie cu cai e ne-a obișnuit 
din iunie, dar a ales extensiile.
Marți diva a fost surprinsă cu pletele in vânt intr-o vizită la studiourile postului de 
radio Sirius \M din Vrir York, potrivit realitatea.net.
( âiităreața și-a schimbat look-ul cu o zi înainte de lansarea oficială a celui mai 
recent album al Rihannei, intitulat ‘7 oud", ce a fost lansat miercuri

Prințul William se căsătorește Jay-Z și-a lansat memoriile
După aproape zece ani de relație, 
Prințul William al Marii Britanii a 
cerut-o în căsătorie pe prietena sa, 
Kate Middleton. Surpriza cea mai 
mare: iubita sa a primit inelul de lo
godnă purtat de Prințesa Diana.

"Prințul de Wales este încântat să 
anunțe logodna prințului William cu 
domnișoara Catherine Middleton. 
Căsătoria va avea loc în primăvara sau 
în vara anului 2011, la Londra ", se 
afirmă într-un comunicat emis de 
Clarence House, reședința prințului 
Charles și a fiilor săi, William și Harry 
și citat de Mediafax.
Prințul William și Kate Middleton, 
ambii în vârstă de 28 de ani, "s-au lo
godit în luna octombrie, cu ocazia unei 
vacanțe private pe care au petrecut-o în 
Kenya", se afirmă în același comunicat. 
"Prințul William a informat-o pe regină, 
dar și pe alți membri apropiați din fam
ilie. El i-a cerut, totodată, permisiunea 
tatălui domnișoarei Middleton", a adău
gat aceeași sursă.
Prințul William și Kate Middleton, care 
s-au cunoscut pe când erau studenți la 
Universitatea St Andrews din Scoția, au 
relație de aproape 10 ani, marcată de 
câteva despărțiri și reîmpăcări.
Potrivit unor surse apropiate cuplului, 
Kate Middleton, numită de presa bri

Record mondial de preț pentru un diamant roz
Un diamant roz, considerat unul dintre 
cele mai rare și mai frumoase din lume, 
a fost vândut la Geneva, pentru suma 
de 46,16 milioane de dolari, un record 
mondial în domeniu, au anunțat, marți, 
reprezentanții casei de licitații 
Sotheby's.
Această sumă a depășit vechiul record 
de preț pentru un diamant, stabilit în de
cembrie 2008, când Wittelsbach, o pia
tră de culoare albastră cu irizații gri, a 
fost achiziționată pentru o sumă de 
peste 24 de milioane de dolari. Diaman
tul roz, "de o culoare și o puritate ex
cepționale", potrivit certificatului emis 
de Geomological Institute of America 
(GIA), a depășit așteptările experților, 
care l-au evaluat la o sumă cuprinsă 
între 27 de milioane de dolari și 38 de 
milioane de dolari. Cumpărătorul este 
Laurence Graff, un bijutier din Londra, 
au declarat reprezentanții casei 
Sotheby's. Diamantul are o tăietură în 
formă de smarald și este montat într-un 
inel. Este un diamant "de tipul II, o cat

tanică "Waity Katie" (Katie care tot 
așteaptă), deoarece a așteptat multi ani 
ca prințul William să o ceară în căsăto
rie, a renunțat la slujba pe care o avea 
în compania online specializată în or

ganizarea de petreceri, ce aparține 
părinților ei, în special pentru a se con
centra asupra relației pe care o are cu 
prințul britanic.

Loredana își lansează sâmbătă cel 
mai nou album, ’’Iubiland’’
Loredana își lansează cel mai nou 
album, "Iubiland", în cadrul unui con
cert care va avea loc sâmbătă, într-un 
mail bucureștean, informează Medi- 
aPro Music.
Cântecele de pe albumul "Iubiland", 
care va fi lansat sâmbătă, de la ora 
18.00, la Băneasa Shopping City, sunt 
inspirate din folclorul românesc. Pe 
album, tarafurile, fanfara și grupul de 
muzicieni cu instrumente electronice, 
alături de psalți, prezintă repertorii și 
sonorități diverse - jocuri, doine, 
balade, cântece de dragoste și de ma
hala.
în plus, odată cu lansarea CD-ului "Iu
biland", Loredana aduce primul concert 
3D din România, un material lansat în 

egorie extrem de rară și apreciată, din 
care fac parte mai puțin de 2% din to
talul diamantelor repertorizate pe plan 
mondial", afirmă experții casei 
Sotheby's. Diamantul a fost cumpărat 
în urmă cu aproape 60 de ani de un bi
jutier american - Harry Winston -, 

format Blu-ray 3D în ediție limitată.
Considerat unul dintre cele mai în
drăznețe proiecte ale anului, pentru fil
marea concertului "Iubiland" a fost 
folosită o cameră 3D Full HD, care 
urmează să aibă lansarea oficială pe 
piață în toamna acestui an. Este vorba 
despre un model disponibil doar în 
nouă exemplare la nivel global, una sin
gură fiind disponibilă pentru piața din 
Europa. Pentru concert, artista a colab
orat cu trupa Agurida în formulă extinsă 
și cu regizorul Emmanuel Kadosh, cel 
care a lucrat în Buftea la producțiile 
"Fire And Ice" și "Modigliani".

supranumit "regele diamantelor". Păs
trată în toți acești ani într-o colecție pri
vată, valoarea deosebită a acestei pietre 
prețioase se datorează faptului că ea nu 
a fost niciodată pusă în vânzare până la 
licitația de la Geneva, a explicat purtă
torul de cuvânt al casei Sotheby's.

Raperul și producătorul muzical Jay-Z 
și-a lansat, marți, un volum de memorii, 
intitulat "Decoded", în care vorbește 
despre momentele în care a făcut trafic 
de droguri, dar și despre cum a ajuns 
cel mai bogat artist hip-hop din lume. 
Cântărețul originar din New York scrie 
și despre locurile unde a crescut, ex
plicând cum hip-hop-ul a fost modali
tatea de a se exprima a generației sale, 
dar și despre cum a trăit într-un război 
urban, în care armele erau mai ușor de 
procurat decât asistența medicală iar vi
olența era ca o muzică de fond. Starul 
în vârstă de 40 de ani a început să cânte 
rap în 1978, la vârsta de nouă ani, după 
ce a văzut un alt copil cântând în

Justin Timberlake a lansat un parfum 
pentru femeile ’’reale”

Justin Timberlake a lansat 
parfumul "Play for Her", 
creat în colaborare cu 
brandul Givenchy și 
care se adresează fe
meilor modeme și 
"reale", informează fe- 
malefirst.co.uk. 
Cântărețul 
american 
con 

sideră 
că noul 
parfum 
reprezintă 
femeia mod
ernă și nu are 
nimic dintr-o 

/ a
1

cartierul Brooklyn. "în noaptea aceea 
am început să scriu rime în caietul cu 
spirală", mai scrie el.
Ulterior, el a dezvoltat o afacere de mil
iarde de dolari, mult peste așteptările pe 
care le-a avut, raportat la originile sale. 
Raperii nu fac numai muzică, ci vând și 
un stil de viață. Jay-Z a lansat 11 al
bume, dintre care cel mai recent - "The 
Blueprint 3", din 2009 - include și hitul 
"Empire State of Mind", și a fondat 
casa de modă Rocawear, care, din 2007, 
a avut vânzări de peste 204 milioane de 
dolari. Jay-Z este soțul cântăreței Bey
once, dar și cel mai bogat artist hip-hop 
din lume.

poveste cu zâne.Parfumul este o ver
siune feminină a brandului "Play 
for Him"; un parfum pentru bărbați 
lansat în trecut de artistul ameri
can.

"Cred că acest parfum trebuie uti
lizat dintr-o singură aplicare. Co- 

sider că femeia modernă nu art 
nevoie să se simtă ca o Cenușăreasă. 

Noul parfum este mai tangibil și 
mai real", a declarat Justin Tim

berlake.
Artistul american a declarai 

că nu plănuia, la începutul 
colaborării sale cu cass 
Givenchy, să lanseze și 
un parfum pentru femei. 
Cântărețul americar 
Justin Timberlake parc 
să se concentreze tu, 
mai mult asupra cariere 
cinematografice, dup; 
rolurile jucate în "Th< 
Social Network", ur 
film despre creatoru 
platformei Facebook, c 
în comedia "Bt 
Teacher", în care joac 
alături de fosta sa iubită 
actrița Cameron Diaz.

realitatea.net
malefirst.co.uk


Sănătate 7”, (șteptănd un tren in gară
Tacticos scoate-o țigară.
Zice el nedumerit:
"O să mor sau am murit?".." (Gabriela Gențiana Groza)
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Ziua Națională fără Tutun, sărbătorită și în Hunedoara
Pentru a marca Ziua Națională fără 
Thtun - 18 Noiembrie 2010 Centrul 
de Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog Hunedoara desfășoară in 
perioada noiembrie- decembrie un 
proiect de prevenire a consumului de 
tutun.

Acest proiect se adresează elevilor de 
clasa a IV-a din cadrul școlilor generale 
din județul Hunedoara, „Ce trebuie să 
știi despre tutun!”. Până în acest mo
ment au fost desfășurate activități la 
Școala Generală „I. G. Duca” din 
Petroșani, Școala Generală „O. Den- 
sușianu” din Hațeg, Colegiul Tehnic 
„Transilvania” din Deva, Școala Gen
erală nr. 11 și Școala Generală nr. 2 din 
Hunedoara. La aceste activități au par
ticipat 325 elevi din 14 clase. Copiilor 
le-au fost prezentate informații despre 
riscurile fumatului, au fost realizate 
diferite jocuri, s-au vizionat filme ed
ucative și au fost distribuite materiale 
informative. Această temă a fost pro- 
ousă, știut fiind faptul că fumatul 

.rinților expune membrii familiei 
(copiii în special) la o întreagă serie de 
urmări extrem de periculoase. 
Deoarece copiii nu se pot proteja sin
guri, este de responsabilitatea părinților, 
în primul rând, apoi a profesioniștilor 
din domeniul sănătății de a lua măsurile 
necesare în vederea păstrării sănătății 
copiilor.
Cancerul și fumatul pasiv
Fumul conține substanțe care fa
vorizează apariția tumorilor maligne. 
Aceste substanțe nu sunt prezente 
dumai la fumători, ci au fost detectate 
ji în organismul fumătorilor pasivi. în 
51us, cu cât expunerea la fum este mai 
prelungită, cu atât concentrația sub
stanțelor creste în anumite organe, în 
>ânge, în urină. Studiul efectelor pe 
rre le are fumatul pasiv asupra 

ipariției cancerului este dificil. Sub- 
itanțele toxice produse prin arderea tu- 
unului trebuie să acționeze o perioadă 
ungă de timp înainte ca o eventuală tu- 
npră canceroasă să fie detectată. 
Cercetările științifice au demonstrat că 
icest risc există. Substanțele nocive din 
umul de țigară nu-i afectează doar pe 
:ei care fumează. Fumatul pasiv, ce 
onstă în respirarea aerului poluat de 
igările celorlalți, este la fel de nociv și 
rește riscul îmbolnăvirilor la cei supuși 
cestei poluări. După o oră de fumat 
ntr-o cameră închisă, nefumătorul care 
p află în aceeași încăpere cu cel care

fumează, inhalează cantități egale de 
nitrozamine cu cele existente în 15 
țigări filtrate.
Riscurile fumatului

Riscul expunerii este greu de evaluat, 
el crescând sau diminuându-se în 
funcție de ambianță, durata expunerii, 
ventilație și prezența altor poluanți. 
Efectele inițiale ale fumatului pasiv se 
materializează într-un miros neplăcut al 
hainelor la care se adaugă fenomene de 
iritație, dureri de cap, tuse, uscăciunea 
mucoaselor gâtului, greață, astenie, de
clinul lent al funcției pulmonare.
Există numeroase studii care tratează 
efectele fumatului pasiv la nou-născuți 
și la copii până la vârsta de 5 ani. S-a 
constatat că nou născuții fumătoarelor 
au adesea o greutate mai mică la 
naștere, iar greutatea va fi cu ațâț mai 
mică față de cea normală cu cât femeia 
însărcinată fumează mai mult. De alt
fel, rata mortalității copiilor în utlimele 
zile ale sarcinii sau în primele după 
naștere este mai ridicată în cazul 
mamelor fumătoare decât în cazul 
mamelor nefumătoare.

Copiii- cei mai expuși fumului de ți
gară

Copiii care au părinți fumători suferă 
mai frecvent de bronșite acute decât cei 

ai căror părinți sunt nefumători. în plus, 
riscurile apariției bolilor sunt cu atât 
mai mari cu cât părinții și în mod de
osebit mama, sunt fumători. La copii și 
adolescenți de la vârsta de 5 ani la 16 
ani, care respiră în mod constant fum, 
se pot observa diverse forme de iritare 
a căilor respiratorii: tuse, expectorații, 
insuficiență respiratorie. Acești tineri 
suferă, de asemenea, în mod frecvent 
de repetate inflamații ale canalului au
ditiv și amigdalite. Estimările curente 
indică faptul că la nivel mondial, aprox
imativ o treime din adulți fumează. în 
prezent, există tendința ca bărbații să 
fumeze mai puțin, în timp ce femeile și 
adolescenții de ambele sexe par să 
fumeze mai mult decât în deceniile an
terioare.

Cum ne lăsăm de fumat
•

Când o persoană încearcă să renunțe la 
fumat va constata că se confruntă cu 
simptome greu de suportat cum ar fi: 
oboseala, pofta de mâncare ridicată, 
irascibilitate etc. Anual peste 35 mil
ioane de persoane încearcă să renunțe 
la țigări, însă numai 7% dintre aceștia 
își ating scopul. Acest lucru nu 
înseamnă că dumneavoastră nu puteți 
face parte din cei 7% care reușesc să re
nunțe la țigări. Terapia de înlocuire a 
nicotinei este cea mai utilă 

și cea mai utilizată de către persoanele 
care doresc să scape de acest viciu. O 
persoană de 35 ani, de exemplu, va trăi 
cu până la 5 ani mai mult numai dacă 
renunță la fumat, potrivit cercetătorilor. 
Partea bună este că cu cât renunțați la 
fumat mai repede, cu atât riscul 
apariției cancerului sau bolilor cardio
vasculare va scadea mai mult.

Câteva sfaturi să ne lăsăm de fumat

1. Când ați luat decizia de a re
nunța la fumat, e bine să fiți în concediu 
sau într-o zi liniștită, să nu existe nici 
un factor de stres care să vă facă să vă 
răzgândiți;
2. E important ca atunci când 
aveți chef de fumat să faceți ceva care 
să vă distragă atenția de la acest gând;
3. înlocuiți cafeaua de la micul- 

dejun cu lapte, ceai, suc natural de por
tocale, ca să nu mai fiți tentați să vă 
aprindeți o țigară;
4. Evitați pauzele de cafea de la 
serviciu, care se asociază de obicei cu 
țigara;
5. Dacă aveți prieteni fumători, e 
recomandat ca în primele luni când ați 
decis să vă lăsați de țigări, să nu vă 
vedeți cu ei, ca să nu vă corupă;
6. Evitați alcoolul, fiindcă 
acesta deschide apetitul pentru țigări;
7. Când aveți poftă de o țigară 
sau când simțiți o foame dureroasă, 
care apare o dată cu renunțarea la 
fumat, trebuie să beți multe lichide, dar 
să nu fie dulci. E recomandată apa 
plată;
8. Dacă aveți un tic din a ține o 
țigară în gură, înlocuiți-o cu o sco
bitoare.

1
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O femele de 102 ani, trezită din somn de zgomotele făcute în apar
tamentul său, a sunat la poliție în momentul în care a găsit camera 
alăturată în dezordine, cele două hoațe, de origine română, luâitd- 
o la fugă pe scări în momentul in care au auzit că bătrâna dăduse 
alarma. Polițiștii le-au prins la ieșirea din imobil, având asupra lor 
o pradă de f>0 de ey.ro. ■

Băncile vor fi obligate să refinanțeze clienții al 
căror grad de îndatorare trece de nivelul validat
Comisia de Buget, Finanțe și Bănci 
din Camera Deputaților a aprobat 
ieri un amendament la OIJG 50 prin 
care băncile vor fi obligate să ofere 
refinanțare sau rescandențare a 
creditului clienților al căror grad de 
îndatorare depășește limita validată 
de BNR pentru fiecare instituție ban
cară.

"Prin creșterea nivelului costului cred
itului nu se poate depăși un grad maxim 
de îndatorare a clientului validat de 
BNR pentru fiecare instituție bancară, 
în caz contrar, la cererea clientului, în 
urma unor documente justificative care 
să ateste depășirea acestui prag, credi
torul este obligat să propună clientului, 
în scris, rcfînanțarea sau recșalonarea 
creditului, fără alte costuri sau analize 
suplimentare", se precizează în aliniatul 
4, la articolul 35, al OUG 50. Președin
tele Asociației Române a Băncilor 
(ARB), Radu Ghețea a solicitat mem
brilor Comisiei ca amendamentul să fie 
analizat după ce se va efectua un studiu 
de impact asupra acestei măsuri. Mem
brii comisiei au respins propunerea ca, 
în cazul în care creditorul oferă o 
dobândă promoțională pentru o anu

mită perioadă, urmată apoi de ,o 
dobândă mai mare, prevăzută prin con
tract, gradul maxim de îndatorare să se 
determine luându-se în calcul cel mai 
mare nivel al dobânzii, practicat de

către creditor, la data semnării contrac
tului.OUG 50/2010 privind contractele 
de credit pentru consumatori, care a in
trat în vigoare la 21 iunie, este rezul
tatul transpunerii în legislația

românească a Directivei Europene 
48/CE/2008. Prevederile actului nor
mativ se aplică atât contractelor de 
credit noi, cât și celor aflate în derulare.

România ocupă locui 49 în 
lume la consumul de cafea

Vulcanului Merapi 
a făcut 273 de 
victime
Bilanțul erupției vulcanului Merapi din 
Indonezia, care a început la 26 oc
tombrie. a ajuns la 273 de morți, în timp 
ce aproape 300.000 de persoane evacu
ate trăiesc în continuare în adăposturi 
improvizate, a anunță Mediafax, care 
citează un oficial din serviciile de ur
gență.
Potrivit acestui oficial, aproape 50.000 
de persoane care au fugit din calea 
erupției vulcanului situat înlnsula Java 
au început să se întoarcă la casele lor, 
dar vulcanul rămâne amenințător, în 
pofida unei scăderi semnificative a ac
tivității sale eruptive.
Erupția vulcanului, care a început la 26 
octombrie și după opinia experților este 
cea mai puternică după 1872.

în ultimii doi ani, fără să fi atins nicio
dată cote prea înalte, consumul de cafea 
pe plan local s-a prăbușit, ajungând 
acum la o medie de 2,3 kg pc cap de 
locuitor, cifră cu care România se 
plasează pe locul 49 în clasamentul 
mondial al consumatorilor acestei bău
turi. Până și vecinii bulgari beau mai 
multă cafea, 2,9 kg pc cap de locuitor 
anual, iar în țările nordice se bea de 
câteva ori mai multă cafea: 12 kg în 
Finlanda, 9,9 în Norvegia sau 9 kg în 
Islanda. Fără să fi fost vreodată, totuși, 
mari consumatori de cafea, românii ar

urma să-și crească consumul de îndată 
ce condițiile economice se vor îm
bunătăți, declară Marius Meleștcu, di
rectorul general al Strauss, companie ce 
deține marca Doncafe. Compania 
ocupă al doilea loc pe piața românească 
a cafelei, după Kraft Foods România, 
care are în portofoliu mărcile Jacobs și 
Nova Brazilia. Valoarea pieței de cafea 
se plasează în jurul a 300 de milioane 
de euro. Principalii jucători de pe piață 
sunt Kraft Jacobs România, Strauss, 
Amigo, Nestle, Tchibo și Pro Brands.

Românii ar da 
șpagă pentru un 
job în străinătate 
Aproape un sfert dintre românii care și- 
au găsit de lucru în străinătate au dat 
mai mult de 500 de euro șpagă pentm a 
se angaja, potrivit unui sondaj realizat 
de site-ul de recrutare Jobsinro.ro.
Conform sondajului, peste 23% dintre 
românii care au obținut un job în afara 
țării au dat șpagă mai mult de 500 de 
euro, în timp ce 15% au plătit șpăgi 
între 100 și 300 de euro.Datele mai 
arată că 63% dintre cei care și-au găsit 
singuri jobul și 54% din rândul celor 
care au apelat la o firmă de plasare nu 
au plătit nimic.“Surprinzător este că 
sunt mai puțini cei care ar fi dispuși să 
ofere un comision peste 500 de euro 
unei firme de intermediere pentru 
obținerea unui loc de munca într-o alta; 
țara. în schimb, unul din cinci respon
dent ar da unei firme un comision până 
într-o sută de euro”.

Guvernul modifică Codul Muncii
Guvernul se pregătește să modifice 
Codul Muncii și nu în favoarea anga
jatului. Executivul vrea un program de 
12 ore de muncă, iar în cazul în care an
gajatorul vrea să vă concedieze să o 
poată face mai ușor.
Concedierea mai simplă a angajați lor 
neperformanți, perioade mai lungi de 
probă și contracte cu durată determinată 
mai ușor de încheiat sunt principalele 
modificări ale
Codului Muncii, potrivit realitatea.net.

Proiectul de modificare a Codului 
Muncii care este discutat acum cu 
sindicatele prevede simplificarea pr<* 
cedurii de concediere a angajaților. 
mărirea timpului de lucru până Ia 12 orc 
pe zi, extinderea intervalului de probă 
până la 120 de zile, introducerea zilei 
libere în cursul săptămânii, fracționare; 
concediului de odihnă, precum ș 
scăderea amenzilor pentru munca 
negru.
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PROGRAM
zilnic 08-21 
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Prestăm:
- poliș culoare;
- poliș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 - 973-940

- 5 spălări [1 gratis!
- legitimație lexterior + interior, 16 rom

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 

pentru orașele 
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011

Jobsinro.ro
realitatea.net


Sunt portar din tată-n fiu și... miner de când mă știu
Liderul surpriză a Ligii a patra din 
județ, Minerul Uricani, a reușit să 
surprindă pe toată lumea cu evoluți
ile excelente din acest tur. Formația 
din Vale ocupă după doisprezece 
etape prima poziție în clasament, 
asta deși primul unsprezece este for
mat în preponderență, din fotbaliști 
amatori.

Ultima „ispravă” a celor de la Uricani 
(7-1 cu Victoria Călan) a adus echipa 
din Vale în atenția tuturor, iar cu trei 
etape înainte de final i-a făcut pe mulți 
să ia în serios formația la care activează 
și fostul jucător al Universității 
Craiova, Sansiro Ciocoi. Rezultatele 
,unt cu atât mai lăudabile cu cât în 

primul unsprezece al echipei antrenate 
de Vasile Scurtu se regăsesc mineri, 
studenți, elevi și... oameni de afaceri. 
Cu toate acestea, tehnicianul „miner
ilor” admite că gruparea pregătită de el 
are rezultate bune datorită celor câțiva 
jucători experimentați pe care îi are.

otbal de plăcere la minerul Uricani

Doar pentru a vedea cât de „colorată” 
:ste echipa ce conduce în clasamentul 
igii a patra, putem arunca o privire 
ieste cei 11 titulari care au pășit în iarbă 
a succesul categoric cu Victoria Călan

de etapa trecută. Portarul Adi Farkaș 
este student, iar când acesta are de 
susținut examene, locul lui în poartă 
este ocupat de către... tatăl său, Alin, a 
cărui meserie este cea de miner! 
Apărarea este formată din afaceriști și 
viitori economiști sau ingineri. „Vet
eranii” Sansiro Ciocoi și Cornel Irina 
(care au jucat pe vremuri împreună la 
Jiul) se ocupă de afaceri personale, în 
vreme ce Dumitrescu și Anghelina stu
diază la Universitatea din Petroșani.
Linia mediană, compartimentul cel mai 
important în angrenajul unei echipe, e 
locul unde conlucrează de minune, 
Ciocârlan și Cișmașiu, care s-au obiș
nuit cu... „șutul”, fiind mineri la ex
ploatarea minieră din oraș și Daj, 
Moldovan și Filipescu, care sunt sin
gurii dintre titularii de bază a căror 
meserie este cea de fotbalist. în fine, at
acul e format dintr-Preoteasa și Mi- 
hăilescu, primul fiind student, în vreme 
ce al doilea este angajat ca inginer în 
cadrul Primăriei. Cei doi formează cea 
mai prolifică ofensivă din ligă, cu 39 de 
reușite.

Vor să ierneze pe prima poziție

Tehnicianul echipei din sudul județului 
vrea ca echipa sa să iasă campioană de 
toamnă și este convins că elevii săi vor 
face o figură frumoasă în derbiul din ul

Vasile Scurtu.tima etapă cu Jiul Petroșani. „Obiec
tivul nostru este să rămânem pe primul 
loc până la iarnă după care vom mai 
vedea ce va fi. Bineînțeles că ne dorim

să batem Jiul în ultima etapă. Ne bazăm 
pe jucătorii experimentați, care ne-au și 
ajutat de altfel să obținem aceste rezul
tate”, a spus antrenorul Minerului, Claudiu Sav

Tinerii sub 14 ani vor avea acces gratuit 
la orice competiție internă

Ne vedem la anul. Handbalul revine la Deva doar în ianuarie

'tenul Senatului a adoptat o iniția- 
ivă aparținând senatorului PDLMi- 
taela Popa, care prevede tinerii sub 
4 ani să aibă acces gratuit la orice 

ntrecere sportivă internă. Măsura 
iprobată de senatori vine în sprijinul 
•nei campanii menite să atragă 
aerii la concursurile din țară, în 
ondițiile în care toți mai mulți 
iptează pentru internet și jocuri 
ideo în detrimentul practicării 
portului.

tehnologia informației s-a dezvoltat ful
gerător, copii preferă să joace jocuri 
video, să navigheze pe internet sau să 
se uite la televizor, în loc să practice un 
sport sau exerciții fizice. Această iniția
tivă legislativă își propune să reprezinte 
o încurajare a participării la competiți
ile sportive, prin acordarea accesului 
gratuit tinerilor sub 14 ani la competiții. 
Această facilitate va constitui o moti
vație în plus pentru practicarea unui 
sport”, se arată în expunerea de motive 
a Mihaelei Popa.
Decizia a fost luată cu 57 de voturi 
„pentru” și o abținere. (C.S.)

Liga Națională de Handbal Feminin 
nu se va relua decât pe nouă ian
uarie, din pricina participării 
Naționalei României la Campionatul 
European din Danemarca și Norve
gia care se va desfășura între 7 și 19 
decembrie. în aceste condiții urmă
torul joc al handbalistelor de la 
Cetate Deva va avea loc de abia anul 
viitor, când sub cetate va poposi 
CSM București. Deva ocupă, cu 
patru etape înainte de finalul turului, 
locul 10 cu doar două victorii în cele 
nouă jocuri disputate.

Din păcate, într-o societate în care

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

Contracte de muncă cu vfră de lucru pentru 6 intri începând cu 01 .decem
brie '.1(11(1,

Condiții de aplicare la job: fete vârsta, minim 18 ani., înălțimea minimă 
: .70m. uspecl fizic plăcui, vorhuoare de limba engleză.

Se oferă: salar lunar minmi 1 000 usd phis cazare și. masă hotel. 5 stele, 
Iranspnir retur India graty.il- acces Ia piscina și sula Illness a complexului.

PostNktatc extra j in cele (»lum participare la castingnri modeling
& [>hulu-s?ioo:itigs.

Detalii supiiincnurc pc officev? exdusivcvcnt.ro OU ■ l ’■

După nouă jocuri disputate în actual a - 
ediție a Ligii Naționale, fetele de la 
Cetate Deva au izbutit doar trei victorii 
(două acasă și una în deplasare), două 
dintre ele fiind în compania unor for
mații nou-promovate, SCM Craiova și 
Universitatea Reșița.
Glasul Hunedoarei vă oferă statistica 
acestui an pentru Cetate Deva. Hand
balistele lui Alexandru Weber au con
dus doar de trei ori la pauză în nouă 
etape, reușind ca în două dintre jocuri 
să termine meciul tot în avans (cu HCM 
Buzău și Universitatea Reșița). Cea mai 
concludentă victorie pentru devence a 
fost cea din fața Universității Reșița de 
care au dispus la șapte goluri diferență, 
în vreme ce cea mai drastică înfrângere 
a venit în deplasarea de la Cluj unde au 
pierdut la 10 goluri diferență.

Au trecut doar o dată de pragul de 30 
de puncte, dar au a doua marcatoare 
din campionat

Hunedorencele au marcat de cele mai 
multe ori în victoria cu HCM Buzău din 
etapa a Vlll-a când au trecut pentru 
prima și singura dată de pragul de 30 de 
puncte pe meci (34-31). Întâmplător 
sau nu, Cetate nu a primit în nici un joc

mai mult de 34 de goluri!
La capitolul plusuri echipa de la poalele 
cetății poate trece faptul că interul Car
men Cartaș este al doilea golgheter al 
campionatului cu 80 de reușite, cu trei 
mai puține decât principala marcatoare 
Aline Ramona Czeczi de la HC Zalău,
Rezultatele fetelor de la Cetate Devii:

CSM Ceiate Deva - HCM Știința Baia Marc 26-28 
SCM Craiova CSM Cetate Deva 27-28
CSM Cetate Deva Rulmentul Brașov 25-26
Oltchim Rârnnicu-Vâlcea CSM Cetate Deva 34-25 
CSM Cetate Deva Tomis Constanța 22-29
CSMCctate Deva Universitatea Reșița 26-19
„U*’Joi idem Cluj CSM Cetate Deva 34-24
CSM Cetate Deva - HCM Buzău 34 3 i
I1C Dukifiiva Brăila CSM Cetate Deva 29 21

jucătoare ce a devansat-o pe deveancă 
în chiar ultima etapă disputată.
Tot ca un plus poate fi trecut și faptul 
că Deva are una din cele mai bune mar
catoare în persoana „veteranei” 
Melinda Toth, jucătoarea de 35 de ani 
fiind una din cele mai „vârstnice” mar
catoare din Ligă, totalizând 42 de goluri 
în nouă jocuri, cu nouă mai puțin decât 
Elena Moisc de la HCM Buzău.

Claudiu Sav
LWinefc trei etape:

CSM Cetate Deva CSM București (09.01.2011) 
1 IC Zalău CSM Cetate Deva (16.01.2011)

SM Cetate Deva HCM Roman (J 9.11.2011) 
Ht1 Oțelul Galați - CSM Cetate Deva (23.01.20J1)

exdusivcvcnt.ro


tndeva, in îndepărtata junglă a Americli de Sud, se află ascuns un compu
ter care este setat să lanseze o bombă nucleară. Acum, ofițerii CIA vor să 
trimită o trupă de comando în sălbăticia junglei pentru a dezamorsa pericu
loasa mașinărie. (Prima TV; 23:30; Amenințarea din junglă)

Un medic îi întreabă pe tin 
bătrînel cum se simte.

- O, doctore, sînt atît de bolnav, 
Inert dacă cineva mi-ar zice că am 
murit,...!
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ORIZONTAL:
1) Filă bancară - Fruct. 2) Selectat - Pelerină.
3) Mulatru - Vizită scurtă. 4) Cer acoperit - O bucată mare.
5) Dans spaniol. 6) Cap de bold. 7) Fire de cusut.
8) Segmente printr-un triunghi. 9) Cutremur.
10) Pătrat - Aceștia. 11) Model - în acest loc.
12) Cinste - Materie studențească.

VERTICAL:
I) Aproximativ - Stilou. 2) Grec - Masa de seară.
3) Neclar - încăpățânat. 4) Salbă - Condiment la ciorbă.
5) Asistentă - Aer. 6) Contabil (înv.). 7) Basma.
8) Masă în mahala. 9) Leziuni - Firidă.
10) Aburinde - Răsăritean.
II) Mamă - De mici dimensiuni. 12) Capabilă - Talente
13) Nepotrivită - Campioni.

#*- 
u;

z:

( TV/?1
07:00 Telejurnal Matinal
09:00 Dovadă de iubire
10:00 Garantat 100% (talk show, rel.) 
11:00 Călător prin lume
11:15 Ochiul magic (rel.)
12:15 Călător pe viață (rel.)
12:45 Legendele palatului
13:45 Desene animate
13:55 Speranțe împlinite
14:00 Telejurnal
14:45 Pur și simplu delicios (rel.)
14:50 Vinul pe românește
15:30 Akzente (magazin cultural)
16:55 Speranțe împlinite
17:00 Interes general (talk show)
17:30 O carte pe săptămână (rel.)
17:45 Tragerile Jocker, Loto 5 /40,

Loto 6/49 și Noroc
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului
19:30 Călător prin lume )
20:00 Telejurnal
20:40 Tema zilei
21:00 Judecă tu! (2010)
22:00 CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian film serial de 
acțiune, 2000 - 1.)

22:55 Vinul pe românește
23:10 Cursa de la miezul nopții (SUA 

aventură, 1988)

(TV^?2
07:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003 -4.)
07:55 învingătorii (
08:10 Tonomatul DP 2 (emisiune de 

divertisment, 2010)
10:00 Liber pe contrasens
11:00 Confesiuni
12:00 Telejurnal
12:30 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010, rel.)
14:30 împreună în Europa! (film 

educativ)
15:30 Tribuna partidelor parlamen 
16:00 Asul din mânecă (SUA dramă,

2003, rel. - 4.)
17:00 Telejurnal
17:30 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
18:30 Bazar (documentar)
19:00 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010)
20:00 Liber pe contrasens (talk show, 

2007)
21:00 Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 - 18.) cu Jerry Or- 
bach. Benjamin Bratt. Sam 
Waterston, Carey Lowell

22:00 Ora de știri (emisiune informa
tivă)

23:00 Black Donnellys (australian se
rial polițist, 2007 - 8.) cu Mi
chael Stahl-David, Jonathan 
Tucker, Tom Guiry

06:00 Observator
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 
10:00 în gura presei
11:15 Povestea lui Babe Ruth (SUA 

comedie, 1992)
13:00 Observator
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987)
14:30 Te pui cu blondele? (emisiune 

concurs, rel.)
16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Marele câștigător (reality 

show, 2010)
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010)cu Alina Puș
caș, Antonia Ionescu, Ana 
Maria Donosa, Alexandru Cos- 
tea

23:00 Observator
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

06:00 Happy Hour
07:00 Știrile Pro TV
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Singur contra vulcanului
12:00 Tânăr și neliniștit 
13:00 Știrile Pro TV
13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 

serial de comedie, 2006 - 3.) 
14:00 Misiunea lui Jesse Slone 
16:00 Tânăr și neliniștit
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
19:00 Știrile Pro TV 
20:30 Ăla micu'(SUA comedie, 

2006) cu Marlon Wayans, Kerry 
Washington, Shawn Wayans, 
Tracy Morgan

22:15 Moștenirea (român serial de 
comedie, 2010 - 22.) cu Ramona 
Hanganu, Costin Sforaru, Ghe- 
orghe Visu, Carmen Tănase

23:30 Știrile Pro TV

15:30 Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 3.)
16:30 Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 15.)
17:00 Verii din America (englez comedie romantică, 2003) 
19:00 Studio 60 (SUA serial, 2006 - 6.)

20:00 Operațiunea de salvare (SUA serial, 2004 - 11.)
21:00 Poză la minut (SUA serial, 1997 - 5.)
22:00 Gattaca (SUA S.F., 1997)

07:00 Umbrele trecutului
08:15 Fructul oprit
09:45 Rosalinda
11:15 Paradisul blestemat
12:30 O mare de pasiune
14:00 Marina
15:15 Victoria
16:15 Rețeta de ACASĂ
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Rosalinda
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 O mare de pasiune
19:30 Fructul oprit
20:30 Iubire și onoare
21:30 Cealaltă față a Analiei
22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 

de divertisment, 2007)
23:30 7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007) cu Gabriela 
Duarte, Claudia Jimenez, Gio
vanna Antonelli, Reynaldo Gia- 
necchini

07:00 Camera de râs
07:30 Specialiștii
08:20 Sport cu Florentina
09:15 Frumoasa și leopardul 
11:30 Mondenii
12:00 Casă, construcție și design 
13:15 Camera de râs
14:00 Sămânța de Tamarin
16:00 Cireașa de pe tort
17:00 Trăsniții
18 00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008)
20:30 îmblânzirea scorpiei (reality 

show, 2010) la Prima TV
21 ’30 Focus Monden (emisiune de 

divertisment, 2009)
22:15 Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 44.)
23:00 Mondenii (emisiune de diver

tisment, 2006) 105' la Prima TA
23:30 Amenințarea din junglă

11:00 Patru prietene și încă o pereche de blugi
13:00 Mai furios, mai iute
14:45 Tatăl meu, Romulus (australian dramă biografică, 2007)
16:30 Bebeluși geniali (SUA comedie de familie, 1999)
18:05 Palatul lui Joe (englez dramă, 2007)
20:00 Michael Jackson: Asta-i tot! (SUA film muzical documentar, 2009) 
21:55 Janosik: O poveste adevărată (poloncz-slovac-ceh dramă, 2009)

antei^S
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva
Telefon: 0755.999.916

administrator 
bancar/produs leasing 
________________ 3_ 
cusator piese din piele 
și înlocuitori______ 4
dulgher (exclusiv 
restaurator)_______2
lăcătuș mecanic de în
treținere și reparații 
universale_________1_
mașinist la mașini 
pentru terasamente 
(ifronist) 6
muncitor necalificat la 
.samblarea, montarea 

pieselor 46
secretară__________1
sudor manual cu 
flacăra de gaze 1
ti dar rosar - tencuitor

2

'unedoara
felefon: 0755.999.917

lulgher (exclusiv 
•estaurator) 18
instalator rețele de

distribuție/transport
fluide 6
lăcătuș montator 11
mașinist pod rulant 1
munitor necalificat în
silvicultură 1
ospătar (chelner) 1
pregătitor piese în
călțăminte 6
șofer de autobuz 4
șofer de autoturisme și
camionete 2
sudor manual cu arc
electric 5
sudor 10
vânzător 3

confectioner articole 
din piele și înlocuitori 
_________________ 3 
confecționer - asam
blor______________ 4
consilier administrația
publică___________ 1_
controlor calitate 2
cusător articole
marochinărie_______1_
înrijitor câini în adă
posturi____________ 1_
îngrijitor clădiri 3

Petroșani
Telefon: 0755.999.918

lucrător operativ pen
tru autocompactoare 
_________________Li 
lucrator pentru salu
brizare___________ 3
muncitor necalificat la 
demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, fa
ianță, gresie, parchet 1 
muncitor radioelectro- 
nist 2
muncitor necalificat în 
industria confecțiilor 2

redactor__________ 1^
redactor prezentator de 
televiziune________ 1^
șofer 
autocamion/mașina de 
mare tonaj 3

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

mecanic auto 1
tâmplar universal 1

Simeria
Telefon: 0755.999.921

agent securitate 1
sudor în mediu protec
tor 1

Orăștie
Telefon: 0755.999.922

ajutor ospătar 1

casier_____________ 1_
cusător confecții in
dustriale din blană 1 
lucrător bucătărie 
(spălător vase mari) 1 
montator subansamble 
__________________[ 
muncitori plntații și 
amenajare zonă verde 
_________________10 
muncitor necalificat în 
industria confecțiilor 1 
muncitor necalificat la

Ilia
Telefon: 0755.999.926

asamblarea, montarea
pieselor 30
secretară 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman 1
bucătar___________ 2
inginer industri- 
alizarea lemnului 1
muncitor necalificat la 
asamblarea, montarea 
pieselor__________ 12
operator centrală ter
mică______________ 1
ospătar (chelner) 2

Călan
Telefon: 0755.999.924

bibliotecar 1________
muncitor necalificat în 
industria confecțiilor 4

Hațeg
Telefon: 0755.999.925

barman 1___________
ospătar (chelner) 3 
sef coloană auto 1

absolvent învățământ 
preuniversitar fără ate
stat prof, 3
vânzător 2

Petrila
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1 
muncitor necalificat în 
industria confecțiilor 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

Câștigați 1.200-2.000 USD lunar, muncă la domiciliu! Anga
jăm colaboratori din toată țara! Domenii confecționați plicuri, 
felicitări, înșirați mărgele, coaseți scutece,etc. Trimiteți plic 
autoadresat (plic în plic) la O.P.1-C.P.122, pentru Lucaci Nico- 
lae.rsoană fizică, închiriez apartament 2 camere în Deva, 

'ecomandat, etaj 1, pe mijloc, complet mobilat și utilat, 
entrală, termopane, parchet, gresie, faianță, frigider, 
ragaz, televizor, mașină de spălat, parțial izolat exterior, 
'reț neg. Tel.0724.370.693
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Vând căști cu grădină 
în Brad, str. Mesteacăn, 
stare foarte bună, apă, 

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

Cumpăr motor de tăiat lemne TN12 (cu o volantă), în stare de 
funcționare sau defect. Tel.0722.775.557

'ând apartament 2 camere zona Dacia în Deva, semide- 
omandat, contorizat, multiple îmbunătățiri. Preț 82.000 
:i neg. Tel.0743.139.599

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

)e închiriat casă în Deva, str.Horia, suprafață totală 
Omp, izolată termic, termopan, 3 camere, bucătărie, 
aie. Preț 250 eur/lună. Tel.0722.347.512

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

ând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, com- 
jet renovat și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
el.0734.310.133

Vând urgent butelie aragaz. Tel.0254.213.713, 0742.791.477

Cumpăr animale pe raza jud. Hunedoara. Tel. 0722.775.557

(text maxim 50 de cuvinte)

nchiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în 
isă, sobă de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775.557

ând 2.932mp teren intravilan,
S-21m,apă,gaz.curent,loc drept,zonă liniștită,întabu- 
t,parcelabil,Hunedoara. Preț 17euro/mp negociabil, 
el.0723.005.657, 0765.684.428

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare cor
porală și curățenia casei. Produse naturale certificate, de cali
tate superioară. Pentru informații și
comenzEtel.0730.549.659, e-mail:activmarket@yahoo.com 
sau www.activmarket.cabanova.ro

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

Prenume.........
..... Nr...... Bl. 
..........Județul.

Sc.

I

I

t

I

I
I

t

I

II
I

i

Semnătura

ând parcele de teren pt.construcție
ise.apă,gaz,curent,loc drept, zonă liniștită. Hunedoara.
-cț de la 15euro/mp. Tel.0723.005.657, 0765.684.428

S.C.ONE JOBS S.R.L, angajează personal masculine , sub 40 
de ani, cu carte de muncă în România și detașare în Slovenia 
Asigurăm cazare și masă. Tel.0722.775.557

ând apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de 
irămidă, balcon, semidecomandat, st=50mp. Preț 
i.OOOlei neg. Tel.0748.347.128

Vând vaucher pentru programul Rabla. Preț bun.
Tel.0722.775.557

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mali și Ia chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

g Me mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei. 3

http://glasulhunedoai%25e2%2580%2598ei
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro


Ig . ixolotl-ul .Mexican este o salamandră carnivoră de 30 de cm și 22~ firame care îșipăs
trează și ca adult trăsăturile din starea larvară.

„Vampirii” din Marea Britanie Rochie din păr uman
Doi băieți din Marea Britanie suferă 
de un sindrom rar, care i-ar putea 
face să treacă drept vampiri. Intere
sant este că numele de familie al celor 
doi frați este Cullen, exact ca-al er
oului principal din seria Twilight, 
Edward Cullen. Sindromul HED este 
foarte rar întâlnit, fiind cunoscute 
doar 7.000 de cazuri pe tot Globul.

Băieții au pielea albă, nu pot sta la 
soare, nu pot transpira și de aceea tre
buie să evite prea multă lumină, care i- 
ar putea face să se supraîncălzească. 
Micuții suferă de un sindrom "vam
piric". Simon Cullen (13 ani) și George 
Cullen (11 ani), din Sudbury, Suffolk, 
suferă de o afecțiune genetică rară nu
mită Displazie Ectodermala Hipo- 
hidrotică (HED). Este o afecțiune 
legată de cromozomul X și se manifestă 
doar la persoanele de sex masculin. Cei 
afectați sunt expuși la infecții repetate, 
dismorfie facială, uneori osteopetroza, 
anomalii dentare de număr și formă 
prezente atât în dentiția deciduală cât și 
în cea permanentă. Afecțiunea este 
cauzată de o mutație a genei IKK- 
GAMA.Cei doi copii Cullen nu pot 
mânca decât alimente moi, deoarece 
dentiția lor este foarte moale. Cel mai 
mare dintre ei, Simon, are doar doi 
canini foarte asemănători cu colții vam
pirilor. Dacă la început cei doi băieți

erau priviți cel puțin ciudat iar lumea se 
holba efectiv la ei sau credea că suferă 
de leucemie, după apariția filmului 
Twilight lucrurile s-au mai schimbat. 
Mandy și John Cullen, soțul său, au ob
servat că ceva nu este în regulă când 
Simon avea doar câteva ore. Medicii și- 
au dat seama că ar putea fi vorba despre 
HED, fapt confirmat la 6 luni, când nu- 
i crescuse încă nici un dinte. Când a 
rămas însărcinată cu George, medicii 
au avertizat-o pe Mandy că ar putea 
avea aceeași problemă, dar din moment

ce Simon era bine cei doi soți nu s-au 
gândit niciun moment. Lui Simon nu i- 
a crescut niciun dinte până la vârsta de 
cinci ani, în timp ce fratele său George 
are deja mai mulți dinți decât el. Cei doi 
soți se gândesc la o operație pentru 
Simon. Părți din maxilarul său vor fi în
locuite cu bucăți de os din piciorul său, 
pe care vor fi montați dinți artificiali. 
Sindromul HED este foarte rar întâlnit, 
fiind cunoscute doar 7.000 de cazuri pe 
tot Globul.

O rochie unică, de forma unei tunici, 
confecționată din nenumărate fire de 
păr uman, a fost prezentată, pe un 
model, în centrul capitalei vietnameze 
Hanoi. Părul omenesc pare a fi un ma
terial popular în rândul artiștilor asi
atici. După ce un frizer din China a 
recreat Piața Tianamen din pilozitate 
umană și a realizat o statuie din păr a 
președintelui american Barrack Obama, 
Kim Do, un frizer din Vietnam a decis 
să creeze o piesă vestimentară unică, 
numai din păr. Materialul necesar a fost

recoltat de la. 54 de oameni diferiți de 
pe teritoriul Vietnamului, între care se 
numără și personalități locale. Milionul 
de metri de păr .astfel obținut a fost 
apoi, întins și țesut într-o rochie, cu aju
torul unui ac. Pe «partea din față, piese 
vestimentară prezintă un ornament neo
bișnuit, din care se poate distinge forme 
unui dragon, creată din păr lung, șaten 
Rochia de păr a lui Kim Do vine în
soțită și de o căciulă, confecționată to 
din păr și decorată cu forma Turnului 
Țestoasei din Vietnam.

Ursul păcălit...
Ați fi crezut că blana nu este chiar așa 
importantă pentru urs. Pentru Dolores 
este însă esențială, întrucât ea și-a pier
dut tot părul de pe corp și a rămas doar 
cu câteva fire în jurul capului. Veteri
narii au rămas fără cuvinte la vederea 
ursului cu ochelari, din zoo Leipzig, 
Germania. Dolores nu este însă singura 
în această situație: toate femelele urs de 
la zoo au fost afectate. Unii experți cred 
că ar putea fi o problemă genetică, în
trucât animalele nu par a suferi de vreo 
boală. Urșii cu ochelari, originari din 
America de Sud, au în mod normal o 
blană foarte pufoasă, închisă la culoare. 
Acum, fiind aproape iarnă, ar trebui ca 
blăniță lor să fie și mai stufoasă. în 
schimb, ursoaicele au făcut bube și di
verse inflamații pe piele. Din păcate

de blană
pentru animale, lipsa blăniței a atras ex 
trem de mulți oameni doritori să le vad: 
chelia. Să sperăm că grădina zoologic: 
va pomi căldura în căsuțele urșilor.

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte man
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Relații în Deva, str. George Enescu, bl. 2/22
Nisip 22,00 lei/tonț

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonJ

Sort spălat 8 -16mm 23.00 lei/ton

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25.00 lei/ton

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

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚI
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 204


