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Eu fee ceea ce? spui M în Parlament!”

Nouă dosare penale pentru trafic 
cu bunuri arheologice

g Din cuprins
Sindicaliștii 
hunedoreni se 
mobilizează pen
tru a-și revendica 
drepturile

acestora adevărate colecții de monede și piese 
arheologice, care au fost furate din siturile arhe
ologice din Hunedoara și Constanța.

săpături în situri arheologice de către persoane 
fizice sau juridice neautorizate, furt calificat și 
tăinuire. Dintre cele nouă persoane, patru sunt 
hunedoreni. Oamenii legii au găsit la domiciliile

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara au dispus începerea urmăririi 
penale față de 9 persoane sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de efectuare a unor detecții sau

g Eveniment

Nereguli grave 
în contabili
tatea Primăriei 
Lupeni Primarul municipiului

Orăștie, Alexandru 
Munteanu

Urmărire ca-n filme la 
Luncoiu de Jos

Pentru că, la sfârșitul 
săptămânii trecute, a or
ganizat un eveniment 
cultural, la care au par
ticipat mai mulți scri
itori hunedoreni de 
marcă. Oferind astfej, 
iubitorilor de carte din 
orașul Paliei, posibili
tatea de a se afla în 
preajma autorilor în
drăgiți.

e blamat
Președintele PC 
Hunedoara, Petru 
Mărginean

Pentru că la întâlnirea cu alegătorii, pe care a 
organizat-o în Lunca Cernii pentru candi
datul PSD- PC, Liliana Țolaș, a reușit să 
adune exact doi simpatizanți ai partidului pe 
carc-1 conduce, ceea ce deminstrează gradul 
de reprezentări vitate la nivelul județului 
Hunedoara a liderului PC.
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► DN 7 Deva - Simeria
“ ► DJ 687 Cristur - Hunedoara
* ► DJ 687 Hunedoara - Hașdat
ă ► DN 66 Calau - Băcia
J ► DN7 Mintia - Vețel

► DN7 Vețel - Leșnic

► DN7 Leșnic - Săcămaș
► DN7 Ilia - Gurasada
► DN7 Gurasada - Burjuc
► DN7 Burjuc-Zam
► Deva, Calea Zarand
► Vulcan pe DN 664
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Iahnie de 
fasole de 
post

Ingrediente:
- 300 g fasole boabe
- 2 cepe
- 1 morcov
- 100 g bulion
- 5 linguri ulei
- 1 linguriță boia dulce
- 1/2 linguriță bicarbonat de 
sodiu
- mărar
- pătrun jel
- 2 foi dafin
- sare, piper

Mod de preparare:
Fasolea se pune la înmuiat cu o 

seara înainte, în apa rece. Dimineața 
fasolea este hidratată, iar pielița poate 
chiar să fie îndepărtată de pe boabele 
de fasole. Scurgem toată apa și punem 
fasolea la fiert în apa rece, cu 1 -2 lin
gurițe bicarbonat de sodiu. Se lasă să 
fiarbă 20 minute, după care se aruncă 
apă și se pune din nou la fiert.

Se toacă ceapa și morcovul și se 
călesc. Se adaugă bulionul și o lin
guriță de boia și se mai lasă pe foc 2-3 
minute. Când fasolea este aproape fi
artă și a scăzut suficient, se adaugă 
acest amestec peste fasole, se pune 
piperul, franzele de dafin și se dă la 
cuptor încă aproximativ 1 oră. pentru 
a scădea complet. Când este gata, se 
presară iahnia de fasole cu pătrunjel și 
marar tocat și se acoperă.

Telefoane utile

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

•^Sfântul Zilei-----------------------

Cuviosul Părintele Antonie de la Iezer
Acest fericit părinte Antonie a fost 

de neam român și a trăit pe vremea bine- 
credinciosului voievod Matei Basarab și 
a voievodului martir Sfântul Constantin 
Brâncoveanu. A crescut în dreapta cred
ință mergând de mic la Sfânta Biserică, 
unde își găsea desfătarea sufletească, 
înaintând cu vârsta, a ajuns preot, spre 
slava lui Dumnezeu și bucuria 
duhovnicească a părinților săi. Lăsând 
desfătarea lumii acesteia, a îmbrățișat 
viața monahicească în prea frumoasa 
pustie de la Schitul lezera, în ținutul 
Vâlcii. Aici, Cuviosul Antonie s-a arătat 
dintru început foarte sârguincios la toată 
osteneala și asprimea vieții mănăstirești. 
Atât de mare era nevoința sa, încât celor
lalți viețuitori din chinovie li se părea că 
fericitul Antonie ar fi în trup 
duhovnicesc. Dorind să sporească 
nevoințele sale, cu blagoslovenia egu
menului mănăstirii a mers la episcopul 
locului, llarion, să-i ceară binecuvântarea 
să plece în sfântul munte Athos. Epis
copul cunoscându-1 că este monah îm
bunătățit și poate fi de folos multora aici, 
a stăruit ca el să rămână în țară. Deci, în- 
torcându-se Cuviosul la Schitul lezera și 
văzând că Biserica se ruinează, s-a 
umplut de râvnă și, cu ajutorul lui Dum
nezeu, al episcopului llarion și cu ago
niseala lui a reînnoit sfântul locaș. După 
multe nevoințe. Cuviosul Antonie s-a

aprins de dorul pustniciei, pentru care 
fapt, cu binecuvântarea egumenului său 
a ieșit din schit și cercetând mai în
deaproape pustia, a găsit o peșteră mică 
într-o stâncă. Acolo, singur a săpat o bis
ericuță în care s-a rugat neîncetat ziua și 
noaptea. Urătorul de oameni, diavolul 
însă, i-a adus multe ispite și supărări, dar 
pe toate ie-a biruit cu darul lui Dum
nezeu, cu rugăciunea și neîncetata lu
crare. Cine poate să spună privegherile 
Cuviosului de toată noaptea, privegherile 
și plecăciunile genunchilor săi? Cuviosul 
Antonie era mic de stat și gârbov de 
bătrânețe, părul capului era scurt, barba 
deasă, scurtă și destul de albă, vesel la 
căutătură, obrazul frumos, puțin iute din 
fire și lesne iertător. îmbrăcămintea sa 
era simplă și numai cele de trebuință 
purta. Pentru înfrânarea trupului purta un 
brâu din lanțuri de fier împrejurul său, iar 
hrana sa o lua abia la al nouălea ceas și 
atunci numai pâine uscată și apă, dar și 
acelea cu măsură. Vin și băutură ameți
toare nu a gustat niciodată. Pe pat nu 
dormea, ci numai sta, pentru osteneală, 
rezemat de niște pietre. Lacrimile nu-i 
lipseau din ochi tot timpul la rugăciune. 
Cu harul lui Dumnezeu, Cuviosul 
cunoscând că trecerea din lumea aceasta 
îi este aproape, a chemat pe ucenicul său 
Nicolae, cu patruzeci de zile mai înainte 
și i-a spus în taină: „Sfârșitul mi s-a

—1
apropiat. După ieșirea sufletului, să te 
nevoiești să pui trupul meu în gropnița pe 
care eu am săpat-o aici în piatră”. După 
patruzeci de zile, îmbolnăvindu-se Cu
viosul, vorbind în pace cuvinte de învăță
tură pentru suflet, a adormit în Domnul.

HOROSCOP

Ai numeroase ieșiri cu prietenii și 
activități care te țin departe de casă. 
Există însă unele probleme financiare
de care trebuie să ții cont și care îți solicită 
atenția imediată. Se anunță unele evenimente 
fericite în familie.

Devii conștient de toate avantajele 
și dezavantajele unei relații sentimen
tale serioase. Având toate aceste infor
mații, îți va fi ușor să adopți cea mai
potrivită tactică pentru a rezolva problemele și 
a fi fericit alături de acea persoană.

Vorbești prea mult, emiți judecăți 
fără fundament, devii rigid și ai un aer 
moralizator. -

Egocentrismul tău pare moderat. 
Ești binevoitor și înțelegător cu cei din 
jur și îți atragi simpatii.

Este momentul să fii atent la ceea 
ce se întâmplă în jur. Dacă nu ai acor
dat suficientă atenție unei persoane din 
familie sau ai lăsat să persiste o neîn
țelegere, astăzi va trebui să găsești o soluție
pentru ca totul să revină la normal.

Ferește-te de cheltuieli exagerate. 
Extravaganțele de orice fel îți afec
tează serios bugetul. Fecioarele care 
au întâmpinat dificultăți afective și
profesionale în ultima vreme resimt acum o oa
recare oboseală nervoasă.

23 noiembrie
de-a lungul timpului

1889: A fost instalat, într-un cazinou din San Francisco, 
primul tonomat din lume

1916 Primul Război Mondial: Armatele germano-aus- 
tro-ungare au ocupat Bucureștiul

1940: Ion Antonescu, șeful statului român între 1940- 
1944, a semnat. Ia Berlin, adeziunea României la Pactul Tri
partit

1945: A luat sfârșit sistemul de raționalizare a ali
mentelor impus în SUA, pe durata celui de-al doilea război 
mondial

1971: China a devenit membra permanent al Consiliului 
de securitate al ONU

1980: O serie de cutremure în sudul Italiei omoară 
aproximativ 4800 de oarfieni

1991: Freddie Mercury anunță public că are SIDA; a 
murit a doua zi.

2002: Președintele Statelor Unite ale Americii, George 
W. Bush, a sosit Ia București, într-o vizită oficială. Este cel de- 
al patrulea președinte american care a vizitat România, după 

1 perald Ford, Richard Nixon și Bill Clinton

S-au născut;

1754: Abraham Baldwin, politician american, unul din
tre părinții fondatori ai Statelor Unite ale Americii

1760: Franțois Noel Babeuf, (Gracchus), om politic 
francez

1804: Franklin Pierce, al 14-lea președinte a Statelor 
Unite ale Americii (d. 1869)

1837: Johannes Diderik van der Waals, fizician olandez, 
Premiul Nobel pentru fizică 1910

1869: Valdemar Poulsen, fizician și inginer danez
1876: Manuel de Falia, compozitor spaniol

Comemorări:

1572: Il Bronzino, pictor florentin
1682: Claude Lorrain, pictor francez
1890: Regele William al Ill-lea al Olandei
1949: Carol Ardeleanu , prozator
1953: Ilie E. Toroutiu, critic, istoric literar, fol

clorist și traducător
1976: Andre Malraux, scriitor francez, teoretician 

de artă și politician
2006: Philippe Noiret, actor francez

îți petreci timpul în compania unor 
persoane care te fac să te simți bine, 
fără însă a păstra neaparat o relație 
strânsă cu acestea.

Toate contactele cu străinătatea 
sau persoane care vin de departe se do
vedesc utile. Obții unele avantaje, cu 
condiția să nu grăbești nimic și să nu 
aștepți nimic în viitorul apropiat.

Orice fel de luptă ți se pară stimu
lantă. Totuși, nu este cazul să pui totul 
la îndoială sau să contrazici la infinit.

Bancurile zilei
© © ©

Un nebun într-un sanatoriu 
izgonea niște muște imaginare. 
Doctorul îl vede și-l întreabă:

- Ce faci mă? De ce dai din 
mâini așa disperat?

- Dau muștele astea la o 
parte!

- Și ce le dai spre mine, 
mă?!

© © ©

La farmacie intreabă un tip 
pe farmacist:

- Nu vă supărați aveți 
cumva o soluție de dizolvat 
dinți?

- Nu ! Dar la ce vă trebuie?
- Mi-am înghițit proteza!
- Și este vreo problemă??
- Nu, nu, dar când mănânc 

mă mușcă de mână!

© © ©

Doi nebuni mergeau prin 
deșert, unul căra în spate un 
butoi și celălalt căra o ușă de 
mașină.

-Tu, de ce cari cu tine buto
iul?

-Pai când mi-e sete mai 
beau câte o gură de apă. Dar tu 
de ce cari ușa aia de mașină în 
spate?

-Păi, mie când mi-e cald 
mai deschid geamul...

© © ©

Nicu, proaspăt internat îi 
dă telefon mamei sale:

-Mămico, să știi că e foarte 
frumos aici, avem și piscină și 
am învățat să sar în cap. Doc
toral a spus că dacă suntem cu
minți mâine ne bagă și apă în 
piscină...

© © ©

Te bucuri de simpatia celor din 
jur, ceea ce te încurajează să pretinzi 
unele avantaje și favoruri.Nu strica 
aceste șanse prin gesturi greșite.

Bunaînțelegere dintre tine și par
tener depinde de cât ești de ferm în si
tuațiile în care alte persoane încearcă 
să intervină.

O persoană din anturaj te place mai mult decât 
ar vrea să mărturisească și își ascunde senti
mentele sub masca prieteniei.

Spiritul competitiv este foarte ri
dicat la tine. Indiferent în ce arii acti
vezi, cauți să demonstrezi că ești cel
mai bun. Influențele benefice ale lui Jupiter te
ajută să găsești cea mai eficientă soluție pentru
problemele financiare. Se poate să faci unele
investiții folositoare.
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Sindicaliștii hunedoreni se mobilizează pentru 
a-și revendica drepturile în instanță
Sute de membri ai sindicatelor hune- 
dorene din învățământ, adminis
trație și finanțe se pregătesc să dea 
statul în judecată ca urmare a adop
tări măsurilor de austeritate. 
Numărul bugetarilor care au decis să 
lupte în instanță, pentru a anula 
efectele legii care le-a ciuntit salariile 
cu 25 Ia sută, este din ce în ce mai 
mare.

Sub protecția sindicatului, sute de 
bugetari hunedoreni se înscriu pe liste 
pentru intentarea de procese statului. 
dJele mai multe procese, până âcum, au 
fost intentate de bugetarii din în
vățământ, o parte dintre acestea fiind 
deja soluționate; iar sindicaliștii din în
vățământul preuniversitar au avut 
câștig de cauză.

Sindicaliștii din învățământ, „sufo
cați” de procese

Victoria cadrelor didactice de la Vâl
cea, care au câștigat în instanță procesul 
mtentat statului în urma reduceri ind
emnizațiilor de concediu cu 25 la sută, 
determină și profesorii hunedoreni să se 
judece pentru drepturile bănaști dimin
uate. Până acum, reprezentanții Sindi
catului din învățământul Preuniversitar 

(SIP) au avut câștig de cauză în proce
sul intentat pentru neplata ajutorului, în 
valoare de o sută de euro, destinat pro
fesorilor, în vederea achiziționării de 
specialitate.
în 2009, profesorii au primit doar 30 de 
euro, din cuantumul ajutorului pentru 
cartea de specialitate.
Conform spuselor președintelui SIP, 
Paul Rus, până la sfârșitul anului, 
cadrele didactice vor primi de la Min
isterul Educației și diferența de 70 de 
euro, Seria acțiunilor intentate în- in
stanță de lideri SIP continuă, pe rol 
derulându-se în prezent cel puțin patru 
procese, în vederea aplicări legii care 
prevede majorarea salarilor, reîn
cadrarea cadrelor didactice sau pentru 
calculul indemnizației de concediu. în 
momentul de față, reprezentanții SIP se 
pregătesc pentru un nou proces pentru 
diminuarea salarială. „Avem mii de 
dosare la care lucrăm. Suntem practic 
sufocați de procese și de cheltuielile 
mari de judecată. Pentru diminuarea 
salarială urmează să ne pregătim, o să 
urmeze și acest proces. Cred că, după 
toată seria de procese, vom avea câștig 
de cauză și nu doar pe hârtie ca până 
acum.
Până la urmă trebuie să se aplice legea 
și în România. Tot ce pot să spun e că 
Statul Român a împrumutat o sumă 

imensă de bani de la profesori”, a de
clarat președintele SIP Hunedoara, Paul 
Rus.

Finanțele, sănătatea și administrația 
publică se vor alătura celor din în
vățământ

Funcționarii din segmentul Finanțelor 
Publice Arad sunt pe cale să procedeze 
la fel. Bugetarii, membri ai Sindicatului 
Finanțelor Publice Hunedoara vor fi 
consultați în perioada următoare vizavi 
de dorința de a intenta procese pentru 
scăderea cu 25 la sută a salariilor. „Am 
formulat cereri în cadrul procedurii pre
alabile, conform legii 524, în con
tencios administrativ, și așteptăm să 
strângem tabelele cu semnături. Fiind o 
acțiune colectivă, avem nevoie de ac
ceptul tuturor. Eu cred că va participa 
toată lumea, pentru că toți suntem afec
tați de aceste tăieri salariate și a 
sporurilor. După ce am văzut cazul de 
la Vâlcea, unde bugetarii au avut câștig 
de cauză, ne-am hotărât să mergem și 
noi în instanță”, a precizat președintele 
Sindicatului Finanțelor Publice Hune
doara, Gabriela Ciorbă. Statul va fi at
acat în instanță și de către membri 
sindicatelor din administrația publică și 
sănătate.

Irina Năstase

Elevii din Lupeni nu mai primesc burse de peste opt luni Mai multe străzi din Deva rămân fără apă
vfai mulți părinți nemulțumiți s-au 
strâns ieri în fața Primăriei municip
iului Lupeni pentru a-i cere socoteală 
primarului Cornel Resmeriță cu 
pivire la neacordarea burselor so
ciale pentru elevi.

Oamenii se plâng că, de mai bine de opt 
luni, nu au primit nici un ban și sunt 
duși cu vorba atât de directorii 
unităților de învățământ, cât și dc 
reprezentanții primăriei. „Sunt luni de 
când mergem la primărie să întrebăm 
ce se întîmplă și de fiecare dată suntem 
duși de nas. Ni se spune că nu sunt bani 
la buget, că este criză, că săptămâna vi
itoare, că peste două săptămâni. Noi ne
am săturat. Sunt oameni care nu și-au 
mai făcut dosarele de burse sociale pen
tru copiii lor, că și așa cred că totul e o 
glumă. Dai o grămadă de bani de la 
gura copiilor ca să nu te alegi cu nimic. 
Nu este corect”, a declarat Emil P., din 
Lupeni. Un alt protestatar a povestit că 
de fiecare dată, reprezentanții primăriei 
ii acuză pe directorii școlilor și invers. 
,Primarul spune că e vina directorilor, 
directorii spun că e vina primăriei și tot 
așa. Ala chel și gras de e mare șef la

Salvamont Lupeni, gata de boicotarea activității în Straja
După o întâlnire de gradul zero cu ad
ministrația publică lupeneană,George 
Resiga, șeful Salvamont Lupeni, spune 
că a renunțat la greva anunțată de sal
vatorii montani din Straja, întrucât se 
pare că au găsit o cale de împăcare.
Cât va durea această împăcare nici Re
siga nu știe, dar susține că, dacă lu
crurile vor merge din nou rău, vor 
boicota activitatea turistică din stați
unea montană. „După întâlnirea cu 
Asociația Straja, împreună cu primarul 
Resmeriță, s-a găsit o formă de re

primărie (Gabriel Lungu - administra
torul Primăriei Lupeni - n.r.) ne spune 
că este vina prefectului că nu primim 
banii, prefectul zice că nu e vina lui și 
tot așa, nu știm ce se va întâmpla și cui 
să ne mai plângem. își bat joc de noi și 
atât”, declară bărbatul. Attila Dezsi, 
prefectul județului Hunedoara, spune că 
el nu are nicio legătură cu bugetul vre
unei localități, dar edilii din Lupeni 

spectare a Legii 229, care prevede cum 
se finanțează activitatea Salvamont. 
în urma acestei discuții, s-a dat drumul 
la curent și vom începe demersurile 
pentru verificarea aparaturii medicale 
din dotare”, a declarat George Resiga. 
Totodată, acesta s-a arătat mulțumit de 
faptul că în sfârșit Comei Resmeriță și- 
ar fi dat seama de importanța salvato
rilor montani în Straja. „în sfârșit și-au 
dat seama că au nevoie de acest servi
ciu, că este un serviciu obligatoriu fără 
de care nu-și pot desfășura activitatea 

caută un țap ispășitor. „Eu nu am nicio 
legătură cu bugetul consiliului local. 
Bugetul consiliului local este aprobat 
acolo, la ei, nu de mine. Eu nu am nicio 
atribuție la bugetul local. Mă acuză pe 
mine că nu au pe cine, trebuie să-și 
găsească un țap ispășitor”, a declarat 
Attila Dezsi.

Anamaria NEDELCOFF

turistică. Și eu m-am întrebat cât va ține 
bunăvoința lor, însă sper să țină cât mai 
mult. Dacă băieții vor avea parte numai 
de povești și promisiuni, nu vom urca 
în Straja și astfel vom submina tot ceea 
ce înseamnă activitate turistică în stați
une, ceea ce nu este chiar benefic”, mai 
spune George Resiga.

Anamaria NEDELCOFF 

Furnizarea apei reci este sistată astăzi, 
în Deva, între orele 8.00 și 16.00, de la 
rezervorul 2x2000 Cozia, și afectează 
următoarele zone: bulevardul Nicolae 
Bălcescu (de la Eminescu la Minerului 
inclusiv), Scărișoara, Cioclovina, 
Teilor, Bejan, Titu Maiorescu, Jiului, 
Aleea Armatei, Rozelor, Oituz, 1 Mai, 
Vulcan, Nicolae Tonitza, Dimitrie 
Sturza, Văcărescu, Iasomiei, Călu- 
gareni-parțial, Toamnei, Militarilor, 
Margaretelor, Eminescu (de la 
Văcărescu până la Călugăreni), Andrei 
Mureșan, Liceul Minier, Chimie, Con
strucții, Școala Nr.5 și 6, PT.10, PT11, 
PT12, PT14. Motivul sistării apei îl 
reprezintă lucrările de reparații la vana 
300 mm, Bejan intersecție Minerului și 
anularea conductei de pe Aleea Teilor. 
De asemenea, se sistează furnizarea 
apei reci între orele 8.00 și 18:00 pe 
Aleea Saturn, PT9B, bulevardul 22 De
cembrie (blocurile 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12A, 13, 45°, pentru anularea unei 
rețele de apă pe strada Saturn. Fără apă 
la robinete vor rămâne și locuitorii imo

AJOFM va deschide șase cabinete de informare
Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (AJOFM) Hunedoara 
intenționeză să deschidă, în județ, șase 
cabinete de informare, consiliere și ori
entare în carieră. Aceste cabinete se vor 
deschide în Deva, Hunedoara, Orăștie, 
Brad, Petroșani și Hațeg. Proiectul are 
ca scop îmbunătățirea capacității de 
ocupare, pentru 2.400 de persoane și 
medierea muncii pentru 2.100 de hune
doreni care caută un loc de muncă. Va 
fi asigurată și consultanță și asistență, 
pentru 150 de persoane, care doresc să 
pornească o afacere pe cont propriu și 
va fi redusă rata șomajului prin ocu
parea unor locuri de muncă a peste opt 
la sută din persoanele paticipante la

bilelor amplasate pe strada 1 Decem
brie (de la Piața Unirii până la Aurel 
Vlaicu), Octavian Goga, Aleea Magno
liei, Andrei Șaguna, Cuza Vodă, bule
vardul Decebal (de la Iuliu Maniu la 
Avram Iancu), Horia (de la Avram 
Iancu la Grivița, pentru montarea unui 
hidrant pe strada Cuza Vodă și la Școala 
Generală Nr.2.

programele integrate. Conferința de 
lansare, pentru demararea proiectului 
cofinanțat din Fondul Social European 
prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 
2013, va avea loc mâine la ora 13.00. 
Principalul obiectiv al proiectului îl 
constituie dezvoltarea serviciului de in
formare și consiliere profesională, ca 
parte componentă a măsurilor active de 
ocupare. Acest lucru vine în ajutorul 
tinerilor șomeri și a șomerilor de lungă 
durată, pentru a le facilita integrarea în 
piața muncii, din Regiunea Vest, județul 
Hunedoara.

Petronela Tămaș



Nouă dosare penale pentru trafic cu bunuri arheologice
Două furturi, în două zile

Doi bărbați au fost prinși în timp 
ce furau de pe rafturile unor hyper- 
marketuri din municipiul Deva. At
tila B., în vârstă de 29 de ani, din 
Satu Mare, a fost prins de polițiștii 
hunedoreni după ce a furat de pe 
raftul unui hypermarket un radio- 
CD, în valoare de 389 de lei, prej
udiciul fiind recuperat în totalitate. 
Un alt bărbat. Ludovic B., în vârstă 
de 34 de ani, din Turda, județul 
Cluj, a fost prins de oamenii legii 
după ce a furat mai multe produse 
alimentare de pe rafturile unui 
magazin. Prejudiciul creat, de 201 
Ici, a fost recuperat și restituit 
reprezentanților magazinului. în 
ambele cazuri au fost întocmite 
dosare penale pentru săvârșirea in
fracțiunii de furt calificat.

Dosar penal pentru port ilegal de 
armă

Un bărbat, din municipiul Deva, a 
fost prins de oamenii legii deținând 
fără drept, o armă de tir cu aer 
comprimat, calibrul 4,5 mm. Ghe- 
orghe D., în vârstă de 61 de ani, 
avea arma încă din anul 1997, în 
vremea aceea nu era necesară au
torizarea din partea poliției. Oa
menii legii efectuează cercetări sub 
aspectul comiterii infracțiunii de 
deținere fără drept de armă neletală 
supusă autorizării. Arma a fost 
luată de polițiști pentru expertiză.

Vindeau marfă, fără acte

Trei bărbați au fost depistați de 
polițiști, în urma unei acțiuni efec
tuate în târgul auto și de mărfuri 
din localitatea Bălata. în urma 
acestei razii, doi dintre comercianți 
s-au ales cu sancțiuni contra
venționale, pentru că și-au expus 
marfa la vânzare, fără a avea doc
umente de proveniență. Cel de-al 
treilea bărbat, Pardalian D., în 
vârstă de 30 de ani, din județul 
Galați, a fost prins în timp cer 
comercializa parfumuri de mărci 
celebre, susceptibil a fi contrafă
cute. Parfumurile, în valoare de 
opt mii de lei au fost confiscate, iar 
bărbatul s-a ales cu dosar penal 
pentru comiterea infracțiunii de 
vânzare de produse contrafăcute.

Neatenție la volan

în timp ce conducea un autoturism, 
un hunedorean, din comuna Sălașu 
de Sus a intrat în coliziune, din 
neatenție, cu un alt autoturism care 
era parcat în afara șoselei. Mihai I., 
în vârstă de 40 de ani, a provocat 
accidentul în localitatea Ciopeia. 
Șoferul a refuzat testarea cu 
aparatul etilotest și recoltarea pro
belor biologice de sânge. Din acest 
motiv, polițiștii i-au întocmit dosar 
de cercetare penală.

Petronela Tămaș

Procurori din cadrul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Hunedoara au 
dispus începerea urmăririi penale 
față de 9 persoane sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de efectuare 
a unor detecții sau săpături în situri 
arheologice de către persoane fizice 
sau juridice neautorizate, furt califi
cat și tăinuire.

Dintre cele nouă persoane, patru sunt 
hunedoreni. Oamenii legii au găsit la 
domiciliile acestora adevărate colecții 
de monede și piese arheologice, care au 
fost furate din siturile arheologice din 
Hunedoara și Constanța. în urmă cu o 
săptămână, s-au efectuat, cu sprijinul 
polițiștilor din cadrul Direcției Gen
erale de Poliție a Municipiului Bu
curești și l.P.J Constanța și Ilfov, 28 de 
percheziții domiciliare în București și 
pe raza județelor Hunedoara și Con
stanța. în urma acestor percheziți au 
fost ridicate 12.730 monede antice (gre
cești, dacice, romane și bizantine) și 
medievale, din bronz, argint și aur, 
1.524 piese arheologice (vase din ce
ramică, statuete, obiecte de podoabă, 
ustensile casnice), sustrase din siturile 
arheologice, soluții și ustensile pentru 
curățat piesele arheologice, 20 detec
toare de metale și componente ale aces
tora, cataloage numismatice și

Tâlhărit pentru două telefoane și 120 de lei
Un bărbat, în vârstă de 28 de ani, a 
ajuns la spital după ce a fost bătut de 
doi tineri, care i-au furat două telefoane 
mobile și 120 de lei. Incidentul s-a pro
dus duminică noaptea, în jurul orei 
3:00, pe bulevardul Decebal, din Deva. 
Tânărul tâlhărit a alertat polițiști, fiind 
transportat la Spitalul Județean Deva, 
unde a fost diagnosticat cu: „plagă con- 
tuză comisură bucală și plagă înțepată 
coapsă dreaptă”, nerămânând internat 
în spital. La scurt timp, în urma inves
tigațiilor derulare în zonă de polițiștii 
deveni, au fost identificați prezumtivii 
autori ai tâlhăriei, B.V., de 16 ani, din 

ANUNȚ PUBLIC
Primăria comunei Romos, jud. Hunedoara organizează la sediul 
din str. Principală, nr. 114, sat Romos, jud. Hunedoara, în data de 
10.12.2010, ora 11,00 licitație publică cu strigare pentru vânzarea 
unui număr de 5 parcele de teren, în suprafață de 800 mp fiecare, 

cu destinația construire locuință.
Prețul de pornire la licitație este de 5.250 RON/parcela, 

pragul de strigare 100 RON.
Documentația de licitație și informații suplimentare se pot 

obține de Ia Primăria Comunei Romos, telefon 0254/245620. 
înscrierile se pot face până la data de 10.12.2010 , ora 09,00.”

documente care atestă tranzacționarea 
de astfel de bunuri. „Din probele ad
ministrate până acum a rezultat impli
carea acestora, sub diverse participant 
în activități de trafic intern și inter
național cu bunuri arheologice, monede

Zău de Cîmpie, județul Mureș, și 
Mihai M„ de 24 de ani, din Deva, re
cidivist care au fost reținuți pe bază de 
ordonanță pentru săvârșirea infracțiunii 
de tâlhărie și au fost prezentați Judecă
toriei Deva, care a emis mandate de 
arestare preventivă pe o perioadă de 19 
zile pentru minorul B.V., de 16 ani, re
spectiv pe o perioadă de 29 zile pentru 
Mihai M., de 24 de ani.
Cei doi inculpați au fost depuși în Cen
trul de Reținere și Arestare Preventivă 
din cadrul Poliției Municipiului Deva.

Mihaela Tămaș 

antice și medievale, precum și în de
tecții și săpături neautorizate în siturile 
arheologice de pe raza județelor Hune
doara și Constanța”, s-a precizat într-un 
comunicat emis de înalta Curte de 
Casație și Justiție. Cercetările continuă

Urmărire ca-n filme la Luncoiu de Jos

Un tânăr din comuna Ilia a plecat la 
furat de combustibil la volanul unui au
toturism, deși nu avea permis de con
ducere. Tânărul Marius G., în vârstă de 
26 de ani, din comuna Ilia, conducea un 
autoturism pe DN 76, pe raza comunei 
Luncoiu de Jos, când un echipaj al 
poliției a încercat să-l oprească pentru 
verificări de rutină. Tânărul nu a oprit 
la semnalul regulamentar al oamenilor 
legii, fiind necesară urmărirea acestuia 
de către polițiști aproximativ un kilo
metru, după care a abandonat autotur
ismul și a fugit, însă a fost prins și 
condus la sediul Postului de Poliție 
Luncoiul de Jos. pentru audieri. în urma 
verificărilor efectuate în bazele de date 
ale Poliție s-a constatat că tânărul nu

ANUNȚ PUBLIC
SC MINPROD 2005 SRL cu sediul în localitatea Șoimuș, 

str.DJ 761, nr.F8, județul Hunedoara anunță depunerea solic
itării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
“Transport mărfuri periculoase”, situat în localitatea Șoimuș, 

str.DJ 761, nr.F8, 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.

în cauză, în colaborare cu ofițeri ai D, 
recției de investigații criminale din 
cadrul I.G.P.R. și ai Serviciului de in
vestigații criminale din cadrul l.P.J. 
Hunedoara, pentru stabilirea întregii ac
tivități infracționale ( M.T)

deține permis de conducere pentru nici 
o categorie de vehicule, motiv pentru 
care, pe numele său, a fost întocmit 
dosar de cercetare penală. împreună cu 
tânărul, în autoturism, se mai aflau doi 
tineri. Petru C. și Petronela C., ambii de 
19 ani, din comuna Brănișca. Agenți, 
de poliție au găsit în portbagajul auto
turismului șase canistre din plastic de 
10 și 30 litri, precum și un furtun dir 
cauciuc, obiecte despre care Marius G 
a recunoscut că urmau să fie folosite 
pentru a sustrage combustibil din au
totrenurile parcate pe DN 76.

Petronela Tămaș
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Administratoriiproducătorului de piese și accesorii pentru motoare și 
autovehicule Altar Slatina (AL T) vor alege miercuri un președinte 
CA interimar, întrucât Antenei Cristi Bunu a fost arestat, duminică, 
împreună cu omul de afaceri Cătălin Chelu și încă două persoane 
pentru dare de milă.

Comunitate 5
Marți. 23 noiembrie 2010

Nereguli grave în contabilitatea Primăriei Lupeni
Un proces verbal de constatare al 
Curții de Conturi arată că la Lupeni 
cei care ar trebui să se ocupe de 
partea legată de contabilitate a 
primăriei nu-și fac treaba, uitând să 
realizeze cele mai elementare lucruri, 
cum ar fi de exemplu înregistrarea în 
contabilitate a unor echipamente 
pentru salvamontiști, în valoare de 
peste 71 de milioane de lei.

Astfel, raportul Curții de Conturi arată 
că „Pentru Serviciul Salvamont, 
Primăria municipiului Lupeni a achiz
iționat echipament și alte bunuri care 
nu au fost recepționate de comisia de 
recepție a bunurilor și nu au fost înreg
istrate în contabilitatea instituției”. Mai 
/nult, „conform anexei nr 1 la prezentul 
proces-vetbal, valoarea estimată a 
bunurilor nerecepționaze și neînregis
trate în contabilitate a echipamentului 
achiziționat de și pentru Serviciul Sal
vamont în lunile ianuarie, februarie și 
iunie 2008 este de 7171,49 de lei”, pen

tru aceste nereguli fiind găsiți vinovați, 
de către inspectorii Curții de Conturi, 
primarul Cornel Resmeriță și Paula 
Dăbăcan, directorul economic și împut
ernicit cu viza de control financiar pre
ventiv.

Locuințele construite din fondurile 
statului nu au fost înregistrate în ev
idența contabilă a primăriei

George Resiga, șeful Salvamont Lu
peni, a declarat că aceste nereguli s-au 
datorat „neglijențelor din contabilitate”. 
„Nu au făcut intrarea și recepția la 
aceste echipamente. Materialele există, 
partea contabilă pentru ele există, dar 
nu au făcut intrarea lor. La orice mate
rial pe care-1 achiziționezi trebuie să 
faci recepția, dar pur și simplu au uitat, 
a fost o neglijență din partea contabil
ității”, a precizat George Resiga. O altă 
„scăpare”, datorată tot directorului eco
nomic Paula Dăbăcan, este cea a de 
neînregistrare în contabilitate a entității 
verificate a locuințelor construite din 

fondurile statului. „Așa cum rezultă din 
contul de execuție bugetară, în anul 
2008 au fost încasate la bugetul local 
venituri din vânzarea locuințelor în 
sumă totală de 442.441,12 lei. Din ver
ificările efectuate rezultă că locuințele 
construite din fondurile statului nu se 
află înregistrate în evidența contabilă a 
Primăriei municipiului Lupeni, acestea 
fiind evidențiate în patrimoniul unității 
care le administrează, respectiv SC 
Universal Edil SA Lupeni”, iar „val
oarea estimată a locuințelor construite 
din fondurile statului neînregistrate în 
contabilitatea Primăriei municipiului 
Lupeni la 31.12.2008 este de 35.766,85 
de lei”, se arată în raportul Curții de 
Conturi.
Constantin Brândușe, consilier local 
național liberal, a precizat că nu 
înțelege cum de nu s-au dat salariile la 
Universal Edil în acea perioadă, având 
în vedere sumele încasate. „Eu mă în
treb ce s-a întâmplat cu acei bani? Din 
câte șe pare, au rămas la Universal Edil. 
Mă întreb de ce nu s-au dat salariile

atunci, având în vedere că în acea pe
rioadă nu se dădeau salariile tot cu lu
nile. E important de aflat ce s-a ales de 
acești bani, unde sunt, cum au fost 

folosiți. Probabil că nu vom afla decât 
după ce Resmeriță nu va mai fi primar”, 
a declarat Constantin Brândușe.

Anamaria NEDELCOFF

Viața la ...100 de ani!
O orăștiancă și-a serbat centenarul

Un eveniment cu totul special, s-a pe
trecut la Orăștie, duminică 21 noiem
brie. O orăștiancă „get - beget” a 
împlinit venerabila vârstă de 100 de 
ani, ceea ce a constituit un prilej de 
mare sărbătoare atât pentru ea, cât 
și pentru familia acesteia.

Olivia Stârcu s-a născut la data de 21 
noiembrie 1910, la Orăștie. Locuiește 
pe strada Căstăului, în aceeași casă în 
care, acum 100 de ani, a văzut lumina 
zilei. Este înconjurată de dragostea și 
grija familiei Lupșa, a nepoților și 
strănepoților. Ce își poate dori mai mult 
un om care a încercat dulcele și amarul 
vieții timp de 10 decenii ? 

flori, o diplomă aniversară și un premiu 
în bani. „Am avut bucuria să aflu că un 
cetățean al Orăștiei împlinește 100 de 
ani de viață. Fiind un eveniment care nu 
se întâmplă oricând la Orăștie, am 
hotărât ca, împreună cu colegii din 
Consiliul Local, să îi facem doamnei 
Olivia Stârcu o surpriză. Așa că, i-am 
făcut sărbătoritei noastre o vizită la 
domiciliu, pentru a o felicita. Am înțe
les de la doamna Olivia ce au însemnat 
cei 100 de ani parcurși pe drumul vieții. 
Au fost ani presărați cu bucurii și cu 
necazuri, dar important rămâne faptul 
că, acum, la centenar, dânsa a fost în
conjurată de dragostea familiei, a 
nepoților și a strănepoților” - a punctat 

primarul Alexandru Munteanu.

„încrederea în Dumnezeu 
este totul” !

Olivia Stârcu este, la cei 100 de ani, o 
femeie plină de viață. Are foarte multe 
amintiri pe care, din când în când, le 
povestește. Peste toate acestea, măr
turisește cu sinceritate că încrederea în 
Dumnezeu i-a călăuzit pașii de-alungul 
vieții.
„Zilele omului le știe numai Cel de Sus. 
Eu am dus o viață cumpătată. Am mân
cat tot ce am vrut, n-am băut și am avut 
încredere în Dumnezeu” - le-a spus săr
bătorita musafirilor sosiți să o felicite.

Contribuabili străini, declară veniturile 
în țara de domiciliu

ituri din investiții reprezentând câștig-Direcția Generală a Finanțelor Publice 
a Județului Hunedoara informează con
tribuabilii -interesați că, în Monitorul 
Oficial a fost publicat Ordinul ministru
lui Finanțelor Publice privind organi
zarea activității de administrare a 
contribuabililor nerezidenți care nu au 
pe teritoriul României un sediu perma
nent. Competența pentru administrarea 
contribuabililor, persoane fizice nerezi
dente care nu au pe teritoriul României 
un sediu permanent și care nu au oblig
ația depunerii unei declarații de venit în 
România revine organului fiscal în a 
cărui rază teritorială se află domiciliul 
fiscal al împuternicitului sau curatoru
lui fiscal, pentru venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală, din cedarea 
folosinței bunurilor din derularea unui 
număr mai mare de cinci contracte de 
închiriere la sfârșitul anului fiscal, ven-

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Opftar;
• Rcccpțioiicr;
• 3 instalatori: 

uri/pierderi din transferul titlurilor de 
valoare, altele decât părțile sociale și 
valorile mobiliare în cazul societăților 
închise și veniturile din investiții 
reprezentând câștiguri/pierderi din op
erațiuni de vânzare-cumpărare de val
ută la termen, pe bază de contract, 
precum și din orice alte operațiuni de 
acest gen. în cazul impozitului pe venit 
din transferul titlurilor de valoare în 
cazul societăților închise și din trans
ferul părților sociale, reținut potrivit 
legii de către un dobânditor, persoană 
fizică sau juridică, care nu are pe teri
toriul României un sediu permanent, 
competența de administrare a impozit
ului reținut la sursă revine organului 
fiscal în a cărui rază teritorială se află 
societatea ale cărei părți sociale/valori 
mobiliare sunt transferate. (I.N.)

fafarmfifa fa icfafan: 
0254/234.448 

(fa fam prină vineri 
m/re are fa 8- 16,

Premii din partea primaru
lui Alexandru Munteanu și a con
silierilor locali.

Desigur, o asemenea aniversare îți oferă 
nenumărate surprize, ca să nu mai vor
bim despre faptul că 100 de ani de viață 
constituie o surpriză în sine.
Primarul Alexandru Munteanu, însoțit 
de câțiva membri ai Consiliului Local 
Orăștie. i-au pregătit sărbătoritei o fru
moasă surpriză în chiar dimineața zilei 
sale de naștere. Edilul și membrii 
„micului parlament” au vizitat-o pe 
Olivia Stârcu la domiciliu, „înarmați” 
cu atenții și cadouri special pregătite: 
un tort uriaș, șampanie, un buchet de
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acordă:

DIPLOMA ANIVERSARĂ
Doamnei STÂRCU OLIVIA
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Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circ li lari ști; * gateriști; * tâmplari; * ifroniști;

* stivui lori ști; * muncitori necaii ficați;

fa forma fii la sediul firmei din Chimindia, 
nr.121 D, com. Hărău, 

sau fa tel 0722 574 092; 0354/501021.
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Teri Hatcher părăsește serialul „Neveste disperate”
Actrița americană Teri Hatcher, în 
vârstă de 45 de ani, care a interpretat 
personajul Susan Mayer timp de 
șapte sezoane în serialul „Neveste 
disperate”, i-a anunțat pe directorii 
postului ABC că următorul sezon al 
acestui popular show de televiziune 
va fi ultimul Ia care va participa, 
potrivit dailymail.co.uk.

Directorii acestui post de televiziune își 
doresc ca serialul „Neveste disperate” 
să ruleze pentru cel puțin încă două se
zoane, însă contractele a trei dintre 
starurile serialului - Teri Hatcher, Eva 
Longoria Parker și Felicity Huffman - 
vor expira anul viitor, după încheierea 
filmărilor pentru următorul sezon al 
show-ului.
Potrivit altor surse de la Hollywood, 
Teri Hatcher nu este singurul star din 
„Neveste disperate” care va părăsi se
rialul, deoarece Felicity Huffman ar fi 
anunțat și ea că va pleca după urmă
torul sezon. Pe de altă parte, colega lor 
din distribuția show-ului, Eva Longoria 
Parker, trece prin momente dificile în 
această perioadă, anunțând în urmă cu 
câteva zile că va divorța de soțul ei, 
jucătorul de basket Tony Parker.
Teri Lynn Hatcher, născută pe 8 decem

brie 1964, este o actriță americană de 
film și televiziune, cunoscută grație 
rolurilor Susan Meyer din serialul 
„Neveste disperate”, Lois Lane din se
rialul „Lois și Clark” și Paris Carver din 
lungmetrajul „007 și Imperiul Zilei de 
Mâine”. Pentru rolul din „Neveste dis

perate”, Teri Hatcher a câștigat, în 
2005, Globul de Aur și premiul oferit 
de Sindicatul actorilor americani și a 
fost nominalizată la premiul Emmy, 
care a revenit însă colegei sale din acest 
serial de televiziune, Felicity Huffman. 
Difuzat în Statele Unite începând cu 

toamna anului 2004, serialul „Neveste 
disperate” se bucură de o foarte mare 
audiență. Serialul, care prezintă 
ipocrizia vieții bogătașilor din suburbi
ile americane, a fost preluat de televiz- 
iunile din peste 130 de țări, inclusiv în 
România.

Scarlett Johansson și 
Ryan Reynolds sunt în 
pragul despărțirii

Cei doi actori se văd din ce în ce mai 
rar și niciunul dintre ei nu vrea să re
nunțe la proiecte pentru a petrece mai 
mult timp împreună, scrie New York 
Daily News. „încearcă să rezolve prob
lemele cauzate în principal de progra
mul de filmare care îi desparte”, a 
declarat o sursa apropiată.
Scarlett Johansson și Ryan Reynolds s- 
au căsătorit în secret în 2008. Zvonurile 
privind o posibilă despărțire au început 
să circule în luna mai. Cei doi nu ar fi 
dispuși să facă niciun compromis în de
favoarea carierei. „Au păreri diferite 
aproape tot timpul. De la momentul 
potrivit pentru a începe o familie - el e 
pregătit, ea nu este încă - până la faptul 
că ea fumează și nu îi place să-l vadă 
conducând motociclete”, a declarat o 
sursă pentru National Enquirer.

Kate Winslet s-a despărțit de modelul Louis Dowler Cher și-a cunoscut iubitul pe Facebook
Actrița britanică Kate Winslet s-a de
spărțit de iubitul ei, modelul Louis 
Dowler, după o relație care a durat 
puțin peste patru luni, potrivit unor 
surse citate de femalefirst.co.uk.
Deșii „îi este foarte recunoscătoare” 
modelului Louis Dowler, în vârstă de 
35 de ani, pentru faptul că a ajutat-o să 
treacă mai ușor peste destrămarea căs
niciei cu Sam Mendes, actrița Kate 
Winslet a decis să pună capăt relației cu 
Louis Dowler pentru „a se concentra 
asupra carierei și a copiilor”.
Un prieten din anturajul actriței a de
clarat pentru MailOnline: „Louis 
Dowler a fost exact acel element tonic 
de care Kate avea nevoie după 
dureroasa despărțire de Sam Mendes. 
Au petrecut o perioadă frumoasă îm
preună. în cele din urmă, însă, ei au re
alizat că relația lor nu funcționează, iar 
Kate a simțit că avea nevoie să fie puțin 
timp singură. îi e foarte recunoscătoare 
lui Louis pentru că a ajutat-o să își con
tinue viața după destrămarea căsniciei 
ei. S-au simțit bine împreună, însă a 
simțit că relația lor s-a încheiat și că își

Iris a lansat albumul „12 Porți”
Iris a lansat, duminică seară, albumul 
„12 Porți”, într-un concert, la Sala 
Palatului, care a adus împreună melodii 
noi și vechile hituri ale trupei, precum 
„Somn bizar” sau „Mătase albă”, dar și 
proiecții cu mesaje religioase și 
capodopere din pictură.

dorește să se concentreze asupra cari
erei și a copiilor ei”.
Kate Winslet și Sam Mendes, care s-au 
despărțit la începutul anului, după o

căsnicie de șapte ani, au un fiu, Joe, și 
o cresc împreună pe Mia, fiica actriței 
britanice cu primul ei soț, regizorul Jim 
Threapleton.

Scena pe care trupa Iris a urcat a fost 
concepută ca o închisoare cu 12 porți, 
o parte dintre membrii formației 
purtând lanțuri și cătușe ca accesorii. 
Deasupra închisorii, pe ecrane, au rulat, 
tot timpul show-lui, mesaje precum 
„Plânge Dumnezeu (...) rugile noastre 

ar putea opri plânsul lui Dumnezeu”, 
„Noi trebuie să ne naștem copiii lui 
Dumnezeu” sau „Toți suntem după 
niște gratii de fier ale nu știu cărei în
chisori”. între melodii, pe aceleași 
ecrane au rulat montaje cu picturi sem
nate de Salvador Dali, Hieronymus 
Bosch sau Pieter Bruegel.
Lista cântecelor care au ținut în picioare 
publicul a cuprins: „Nimeni nu mai 
plânge”, „Lumina vie”, „Ultimul mic 
dejun al lui Bon”, „Vino pentru tot
deauna”, „Baby”, „Vis pierdut” etc. 
„12 Porți” este lansat de Iris după o 
pauză de trei ani de la precedentul 
album, „Cei Ce Vor Fi”. Noul album 
conține 12 piese, fiecare având o 
poveste de viață „prin care, mai de- 
vrenje sau mai târziu”, trec toți oa 
menii, potrivit unui comunicat al casei 
de discuri Roton.

Cher a mărturisit că l-a cunoscut pe 
Ron Zimmerman, actualul său iubit, 
prin intermediul rețelei de socializare 
Facebook. „O prietenă de-a mea îl 
cunoștea, iar Ron îi scria tot felul de lu
cruri amuzante. Asa că am început și eu 
să comunic cu el pe Facebook. La în
ceput a crezut că sunt o persoană care 
o imită pe Cher sau o prostituată, nu s- 
a gândit niciun moment că sunt chiar 
eu”, a declarat Cher într-un interviu 
acordat revistei Parade. Cher( 64 de 
ani) spune că Ron Zimmerman (52 de 
ani) este cel mai în vârstă bărbat cu care 
a avut vreodată o relație. „Nu m-am în
tâlnit niciodată cu un bărbat trecut de 
30 de ani”, a precizat artista. Cher are 
la activ o serie de iubiți din rândul 
celebrităților: Tom Cruise, Eric Clap
ton, Val Kilmer, Richie Sambora, chi
taristul trupei Bon Jovi.

dailymail.co.uk
femalefirst.co.uk


JE și FMI împrumută Irlanda cu 80-90 miliarde euro
îiunea Europeană și Fondul Mon- 
ir Internațional au convenit să 
orde Irlandei un împrumut de ur- 
nță de 80-90 miliarde euro, iar ofi- 
ilii celor trei părți au început luni 
tnineață să pună la punct detaliile 
ordului, în timp ce guvernul de la 
iblin finalizează un buget de aus- 
itate, anunță Mediafax.

jgocierile, începute joi la Dublin, 
re experții UE și FMI și guvernul 
:al, au dat naștere duminică la o 
,elegere pentru un program de fi- 
nțare externă de 80-90 miliarde euro, 
re are ca principale obiective 
luționarea crizei bancare și reducerea 
Scitului bugetar din Irlanda.
icialii speră că decizia va stabiliza 
Aele financiare, unde dobânzile 
îtite de statul irlandez pentru împru- 
ituri au crescut la niveluri uriașe, 
jpagând un val de îngrijorare în zona 
ro, îndeosebi în privința Portugaliei 
Spaniei, state care au de asemenea 
ficite și datorii mari.
'vemul Irlandei pregătește totodată 
program de austeritate pe patru ani, 

re ar putea fi prezentat la începutul 
estei săptămâni și vizează probabil 
lucerea deficitului bugetar cu 15 mil- 
de euro.
intre măsurile cuprinse în programul

de austeritate s-ar putea număra o nouă 
taxă pe proprietate și tăieri ale unor 
beneficii și servicii sociale. Totodată, 
reducerile de impozit aplicate popu
lației cu venituri mari ar putea să dis
pară.
Irlanda este cel de-al doilea stat din 
zona euro care intră într-un acord cu 
FMI, după ce Grecia a semnat în luna 

mai pentru un program de finanțare ex
ternă de 110 miliarde euro de la UE și 
creditorul de la Washington.
Un plan de restructurare a băncilor ir
landeze este considerat elementul cen
tral al programului internațional de 
„bailout”, iar ministrul Finanțelor, 
Brian Lenihan, a declarat duminică 
într-o conferință de presă că instituțiile 

de credit locale vor deveni „semnifica
tiv mai mici” și ar putea vinde active 
care nu au legătură cu operațiunile de 
bază.
Marea Britanie, care nu face parte din 
zona euro, a anunțat la rândul său că va 
participa la efort cu un ajutor bilateral 
de șapte miliarde lire (8,15 miliarde 
euro) pentru Irlanda.

Istoria și Geografia ar 
putea să nu mai fie 
studiate în limbile 
minorităților

Comisia de învățământ a propus 
eliminarea din Legea educației a preve
derii potrivit căreia, în învățământul 
gimnazial și liceal cu predare în limbile 
minorităților, Istoria și Geografia se 
predau în aceste limbi, după programe 
școlare și manuale identice cu cele pen
tru clasele cu predare în română. Mem
brii Comisiei pentru învățământ din 
Senat au propus eliminarea din proiec
tul Legii educației naționale a prevede
rii în acest sens, susțin reprezentanți ai 
comisiei. Raportul la proiectul Legii 
educației naționale a fost finalizat în 
cursul serii de duminică și a fost depus, 
luni, la Biroul Permanent al Senatului. 
Documentul conține circa o mie de pa
gini, dintre care circa 432 de pagini 
conțin amendamente admise, iar 624 de 
pagini conțin amendamente respinse.

este 6.500 de șoferi au fost sancționați, 
î 3 zile, pentru depășirea vitezei legale

Indemnizația de șomaj va fi între 75% și 90% 
din indicatorul social de referință

ste 6.500 de șoferi au fost sancționați 
ntru depășirea vitezei legale, în timp 
alți 320 au fost prinși conducând sub 
luența băuturilor alcoolice, în cadrul 
ei acțiuni a Poliției Române desfășu- 
ă la nivel național, în perioada 19-21 
iembrie, informează IGPR. De 
;menca, oamenii legii au reținut 957 
permise auto și au retras 545 de cer- 
icate de înmatriculare.
cele trei zile, polițiștii au mai depistat 
2 de persoane suspectate de 
miterea unor infracțiuni, 67 dintre 
estea fiind reținute și 30 arestate. To- 
lată, au fost găsite 47 de persoane ur- 
irite la nivel național și au fost puse 
aplicare 31 de mandate de executare 
ledcpsei cu închisoarea, iar 26 de au

toturisme semnalate ca fiind sustrase au 
fost depistate.Polițiștii au verificat 
aproape 11.700 de autoturisme, au or
ganizat peste 2.500 de filtre și au efec
tuat 54 de percheziții domiciliare.
Totodată, au fost sancționate aproape 
5.000 de abateri de la normele privind 
conviețuirea socială, conform Legii 
61/1991 privind ordinea și liniștea pub
lică și s-au confiscat bunuri în valoare 
de peste 4.300.000 de lei.
în cele trei zile ale acțiunii, au fost im
plicați peste 9.000 de polițiști de la 
structurile de ordine publică, poliție ru
tieră, poliție transporturi, investigații 
criminale, investigare a fraudelor și in
tervenție rapidă, se mai arată în comv 
nicatul Politiei Române.

Indemnizația de șomaj va fi stabilită la 
un nivel cuprins între 75% și 90% din 
indicatorul social de referință, în 
prezent în valoare de 500 lei, fără să 
mai fie raportată la nivelul salariului 
minim, modificarea urmând să fie dis
cutată în Coaliție și, ulterior, în Guvern, 
au declarat surse oficiale pentru Medi
afax. în prezent indemnizația de șomaj 
reprezintă 75% din salariul de bază 
minim brut pe țară, la care se adaugă un 
procent cuprins între 3% și 10% din 
media salariului brut pe ultimele 12 
luni, în funcție de stagiul de cotizare. 
„Se discută acum ca salariul minim să 
fi înlocuit cu indicatorul social de refer
ință, iar indemnizația de șomaj să fie 
calculată la 75% din acest indicator sau 
poate la 80-90%”, au declarat agenției 
MEDIAFAX sursele citate. Potrivit 
acestora, Ministerul Muncii vrea să în
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curajeze astfel șomerii să își găsească 
loc de muncă, considerând că actualul 
sistem de calcul al indemnizației de 
șomaj nu încurajează reinserția pe piața 
muncii a acestora. Mediafax a anunțat, 
vineri, că scrisoarea suplimentară de in
tenție convenită cu FMI după misiunea 
din octombrie-noiembrie relevă că Gu
vernul s-a angajat ca indemnizația de 
șomaj să nu mai fie legată de salariul 
minim, care urmează să fie majorat.
Pentru anul 2011, Guvernul a negociat 
cu Fondul Monetar Internațional majo
rarea salariului minim de la 600 la 670 
lei. Indicatorul social de referință este 
definit în legislație drept unitatea expri
mată în lei la nivelul căreia se ra
portează prestațiile bănești - cu excepția 
indemnizației de șomaj - suportate din 
bugetul asigurărilor pentru șomaj în 
vederea încadrării în muncă a anumitor

categorii de persoane. Valoarea indica
torului social de referință este stabilită 
în prezent la 500 lei.

Li fax: 03M >/> i 021/2X



Mihai Stoica, la prima conferință de presă de la revenirea în Ghencea
Mihai Stoica, noul manager general 
al Stelei a susținut, luni, o conferință 
de presă în care a vorbit despre ac
ceptarea postului de manager, despre 
Marius Lăcătuș, Ladislau Boloni, re
lația cu patronul și cu foștii jucători 
ai Unirii Urziceni, actualmente în 
„curtea” Stelei. Acesta a mai povestit 
și despre planurile sale din viitorul 
apropiat.

„Meme” a început prin a vorbi despre 
alegerea sa și despre relația sa „inedită” 
cu Gigi Becali, despre care a declarat 
că este singurul patron eu care se poate 
lucra foarte ușor. „Am cunoscut și alți 
patroni și consider că se poate lucra 
mult mai ușor cu Gigi. Probabil va 
dezvălui în continuare presei tot ce îi 
vom spune noi să nu spună, dar ăsta e 
patronul, nu îl putem schimba. Au fost 
condiții legate doar de respect. Eu nu 
pot să pun condiții unui patron, să îi 
spun ce să vorbească", a spus Stoica.
Mai departe, managerul Stelei a afirmat 
că de când a plecat de la Steaua aștepta 
să revină la clubul "roș-albastru", deși 
refuza să recunoască asta. „Am așteptat 
de când am plecat de aici ca să mă în
torc, însă nici eu mie nu îmi re
cunoșteam acest lucru. Am realizat 
după experiența extraordinară de la

Urziceni că singurul club la care aș 
putea să îmi continuu activitatea este 
Steaua. Am avut oferte mai avantajoase 
financiar și de la alte cluburi, dar am 
ales Steaua. Am nevoie de Steaua și o 
spun tară falsă modestie că și Steaua 
are nevoie de mine", a completat Sto
ica. Managerul stelist nu și-a propus să 
stea doar câțiva ani la clubul bu- 
cureștean. „E o zi importantă pentru 
mine. Mi-am impus aici nu să stau cinci 
ani, ci să stau. A fost esențială și situația 
din campionat de acum a Stelei. Steaua 
a realizat un obiectiv foarte important, 
calificarea în semifinalele Cupei 
României. Este un trofeu care lipsește 
de mult timp, are o poziție peste aștep
tări și în Liga Europa și a contat pentru 
venirea mea aici și poziția din clasa
ment. Nu m-ar fi sunat Gigi dacă nu era 
așa", a subliniat Stoica. Acesta a 
dezvăluit că a primit oferta din partea 
lui Gigi Becali după meciul pierdut de 
Steaua în fața formației Gaz Metan Me
diaș, în etapa a XV-a a Ligii I. „Tele
fonul a venit după meciul cu Gaz 
Metan, iar eu mă așteptam. Am fost 
aproape să vin la Steaua și acum o lună, 
însă am simțit o ironie în discursul lui 
(n.r. - Becali). Acum s-a discutat într- 
un alt registru. Am discutat cu el vineri 
și am stabilit să nu ne mai certăm”, a 
precizat Stoica.

în final, Mihai Stoica a ținut să lă
murească și problemele legate de posi
bila „înscăunare” a lui Boloni în

1
Ghencea. „Nu a fost nicio discuție cu menționat Stoica. 
Boloni, Lăcătuș este antrenorul echipei.
Nu se negociază cu un alt tehnician”, a

Tenismenul Roger Federer a debutat cu dreptul 
la Turneul Campionilor

Sebastian Vettel a încasat cecul pentru 
câștigarea titlului mondial

Roger Federer a debutat cu o victorie 
la Turneul Campionilor (ediția din 
2010), elvețianul învingându-1 cate
goric, scor 6-1, 6-4, pe David Ferrer, 
în fața unei săli pline (au fost 18.000 
de spectatori pe 02 Arena din Lon
dra), fostul lider mondial a făcut 
spectacol contra unui spaniol care nu 
a putut ține ritmul.

în reeditarea finalei din 2007, Federer 
s-a distrat cu Ferrer după o partidă în 
care nu s-a pus în nici un moment prob
lema învingătorului. A fost al 11-lea 
succes consecutiv al lui Roger în fața 
lui David. Federer, prezent pentru a 
noua oară consecutiv la Turneul Cam
pionilor, s-a impus în turneul de final al 
stagiunii de nu mai puțin de patru ori - 
în 2003, 2004, 2006 și 2007.
în urma succesului de duminică seara, 
Roger a ajuns la cota 30 de victorii în 
27 de dispute la Turneul Campionilor. 
La partida dintre Federer și Ferrer au 
asistat, printre alții, Ronnie O'Sullivan. 
și Diego Armando Maradona.
în cealaltă dispută a Grupei B, Andy 
Murray a câștigat partida cu Robin 
Soderling, scor 6-2, 6-4. Cu sprijinul 
propriilor suporteri, Murray a avut 
nevoie de doar o oră și 20 de minute 
pentru a se impune în fața lui Soderling, 
în primul meci al Grupei B. în formă

foarte bună, atât din punct de vedere 
fizic, cât și psihic, Murray l-a surprins 
încă de la începutul meciului pe Soder
ling. Britanicul și-a creat trei șanse de 
break în game-ul al treilea, suedezul le- 
a salvat pe primele două, însă Murray 
nu a dat cu piciorul ocaziei și a trecut 

la conducere. Pus sub presiune, Soder
ling a cedat repede primul set, cu 2-6. 
Turneul Campionilor se dispută la fi
nalul fiecărui an, la acesta luând parte 
cei mai buni opt jucători ai anului re
spectiv, în funcție de rezultatele 
obținute.

A devenit cel mai tânăr câștigător al ti
tlului mondial din Formula 1, iar 
această performanță i-a adus un cec în 
valoare de 3 milioane de euro din partea 
celor de la RedBull. Sebastian Vettel a 
fost felicitat pentru triumful său de 
aproape toată lumea implicată în 
Marele Circ, dar a existat și o excepție 
de marcă: Fernando Alonso. Locul întâi 
ocupat la finalul sezonului din Marele 
Circ i-a adus lui Sebastian nu mai puțin 
de trei milioane de euro din partea 
echipei sale. Pe lângă Vettel, aproxima
tiv 500 de oameni au fost premiați pen
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Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele

Deva, Hunedoara și Brad,

Informații la tel.: 0728047011.

tru dubla din sezonul 20’10 al Formul 
1 (titlul la piloți și la constructori ). A’ 
gajații din uzina celor de la RedBull; 
primit o primă de câte 12.000 de euț 
în timp ce mecanicii (nr. cei cu respo.’ 
săbiiități mult mai importante) au fc 
recompensați cu câte 50.000 de eur 
De asemenea, austriecii de la RedBi 
vor primi 73 de milioane de euro d 
partea FIA (conform acordului Cr 
corde) pentru rezultatele înregistrate 
recent încheiatul sezon din Formula
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90.3
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Popicarii de la Inter Petriia, la doua înfrângere consecutivă în campionat. Echipa de popice din Vale a 
pierdut ai doilea joc, consecutiv, în campionat, chiar acasă, în derbiul rundei, împotriva celor de la 
CER Cluj. Popicarii conduși de Marcel Dobrică au cedat, la Urnită, 5-3 în fața clujenilor și au coborât 
astfel pe locul trei in clasamentul național, ia două puncte de liderul CER. „1 fost o lipsă totală de 
concentrare din partea jucătorilor mei cu bile aruncate aiurea. Sunt foarte dezamăgit de atitudinea 
tuturor jucătorilor", a tunat la final, antrenorul popicarilor

Sport 9
Marți, 23 noiembrie 2010

Competiția și medaliile pentru karateka deveni
Fârșitul de săptămână și medaliile 
entru tinerii karateka din Deva, 
inci sportivi legitimați la clubul 
Heian” din Deva au obținut, din 
au medalii la un Concurs Național 
:olar organizat la Reșița Ia sfârșitul 
iptămânii trecute. Tinerii karateka 
lui Marius Biji au adus sub cetate 

ei medalii de aur și două de bronz, 
upă ce în urmă cu o săptămână 
bținuseră rezultate notabile și la 
upa României de la Brașov.

inbițioșii sportivi ai clubului „Heian” 
au obișnuit cu medaliile. Cinci din cei 
1 sportivi cu care a participat clubul 
? karate de sub cetate au urcat pe 
•diurn ia Campionatul Național Școlar 
; la Reșița, rezervat Cluburilor 
sortive Școlare din țară. La competiția 
ischisă pentru toate federațiile, au par- 
cipat aproape 300 de sportivi 
>arținând mai multor cluburi din țară, 
incrii deveni s-au înscris în concurs 
>ar la Kata (lupta cu un adversar 
îaginar) acolo unde au ocupat de trei 
' prima poziție și de două ori poziția 
treia, la diferite categorii de vârstă, 
stfel, fetele antrenate de sensei Mar- 
s Biji au fost iarăși la înălțime, trei 
ntre acestea urcând pe podium la 
iele concursului: Andra Daniliuc 
acul I, 14-15 ani), Sabrina Groza 
:>cul I, 16-18 ani) și Maria Nedelcu 
acul 111, la 7-9 ani), în vreme ce Mihai 
obrei și Antoniu Voinica au acaprat 
ima și a treia poziție a competiției 
zervate băieților între 10 și 12 ani. 
^ordonatorul tinerilor karateka, Mar

ius Biji s-a declarat mulțumit de 
evoluția sportivilor săi și consideră că 
această competiție a fost un test util

pentru mulți dintre participanți. „Am 
ținut să aduc copii care se află la în
ceput la Reșița, pentru a se obișnui cu

competițiile și iată că au făcut față cu 
brio. Toți trebuie felicitați pentru efortul 
depus, iar cu puțină răbdare pot urma și

alte performanțe notabile”, a povestit 
sensei Marius Biji.

Claudiu Sav

£chipa Jiul Petroșani ratează șansa de 
irea pe prima poziție în Liga a patra

Se îngroașă gluma la FC Hunedoara?

unda cu numărul 13 nu s-a dovedit 
H cu noroc pentru jiuliști. Deși 
eau șansa să ajungă lider după 
miza albă a Uricaniului la Brad, 
evii lui Sedecaru, Militam și Huza 
au împiedicat acolo unde se aștep- 
u mai puțin.

(asament:
Minerul Uricani 13 10 2 1 39-8 32p

Club Jiul Petroșani 13 9 4 0 38-5 31p

FC Hunedoara II 13 8 4 1 38-10 28p

Universitatea Petroșani 13 8 3 2 27-12 27p

Aurul Brad 13 7 5 1 29-12 26p

Aurul Certej 13 7 2 4 40-25 23p

Minerul Aninoasa 13 6 4 3 20-10 22p

Dacicus Orăștie 16 6 2 5 36-30 20p

CS Vulcan 13 5 2 .6 16-21 I7p

'.Zarandul Crișcior 13 3 3 7 15-35 12p

.Inter Petriia 13 4 0 9 17-41 12p

.Victoria Călan 13 3 1 9 17-49 lOp

.Gloria Geoagiu 13 2 1 10 8-42 7p

.Metalul Crișcior 13 1 2 10 13-34 5p

.CNS Cetate Deva 13 0 3 10 15-41 3p

‘.Retezatul Hațeg 16 6 0 7 38-31 0p

letezatul Hațeg este penalizată de FRF cu 18 puncte

„Alb-negrii” au salvat un punct la Ani- 
noasa, după ce au revenit de la 0-2 prin 
golurile juniorilor Radu și Filip. Puștii 
Jiului au jucat în 10 oameni după elim
inarea nigerianului Abiodun pentru 
lovirea unui adversar fără minge și au 
atacat în ultimele minute ale jocului 
chiar și cu portarul, însă nu au putut 
schimba soarta jocului.

Celelalte două formații care se bat pen
tru prima poziție a clasamentului, 
Hunedoara II și Universitatea Petroșani 
au marcat împreună 10 goluri în 
jocurile cu Zarandul și Inter Petriia, 
menținându-se astfel în coasta liderului. 
De remarcat că pentru formația antre
nată de Nelu Mitrică, Roberto Doroi a 
reușit un hattrick, asta în condițiile în 
care Nelu Petcu a considerat că atacan
tul de 25 de ani nu poate face față la 
prima echipă.
Un alt lucru demn de consemnat este 
faptul că Retezatul Hațeg a reușit să 
ajungă pe plus pentru prima dată în 
acest sezon, remontând astfel pe
nalizarea de 18 puncte dictată de FRF. 
Hațeganii au învins acasă cu 4-0 Met
alul Crișcior.

Claudiu Sav

Rezultatele etapei a XIII-a:
FC Hunedoara II - Zarandul Crișcior 5-0

Club Jiul Petroșani M. Aninoasa 2-2

Dacicus Orăștie - Inter Petriia 5-1

Aurul Brad Minerul Uricani 0-0

Victoria Călan CS Vulcan 3-0

U. Petroșani Gloria Geoagiu 5-0

Retezatul Hațeg - Metalul Crișcior 4-0

CNS Cetate Deva - Aurul Certej 1-1

Finanțatorul clubului de pe Cema, Cor
nel Ene, a făcut din nou presiuni pentru 
a putea fi integrat în Adunarea Generală 
a clubului. Omul de afaceri constănțean 
a dat un nou ultimatum celor din Con
siliul Director, anunțând că dacă prob
lemele nu se vor soluționa până la 
mijlocul acestei săptămâni se va retrage 
de la echipă. Așa cum anticipam, chiar 
înainte de rezultatul jocului cu 
Luceafărul Oradea, apele se tulbură din 
ce în ce mai mult pe Cema. Investitorul 
constănțean adus la club de Ovidiu 
Hada amenință că își va retrage fi
nanțarea dacă nu va fi primit în 
Adunarea Generală a membrilor Asoci- 
ați (AGA) împreună cu oamenii aduși 
de el în această vară la club și îl arată 
cu degetul pe Gelu Simoc (președintele 
Consiliului Director al FC Hunedoara), 
despre care spune că se opune cu vehe
mență acceptării sale în AGA. De alt
fel, ieri, a avut loc o întâlnire cu porțile 
închise la sediul clubului la care au par
ticipat Comei Ene, Gelu Simoc, Ovidiu 
Hada, dar și reprezentanții lui loan An- 
done și Mircea Lucescu pentru a se 
ajunge la un consens în vederea re
zolvării problemelor. Din păcate însă 

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

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

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim 18 ații. înălțimea minimă 
l,70m, «speti fizic plăcui, vorbitoareIc limb» engleză.

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

Posibilitate extra jobun in cele 6 luni participare la castingtiri modeling 
&. phisUi-shoolirigs.

Detalii suplimentare pe officc^cxclusivcveatro sau 0727177994.

pentru iubitorii clubului de sub Furnale, 
lucrurile sunt departe de a se fi rezolvat, 
Comei Ene și primarul orașului Ovidiu 
Hada părăsind nervoși sala de ședință 
cu mult înainte ca lucrurile să se 
soluționeze. La ieșirea din sediu, Ene 
a afirmat că dacă nu va fi trecut în acte 
ca finanțator cu drept de semnătură, iar 
Simoc nu va fi demis, va pleca de la 
echipă cu tot cu jucătorii aduși de el. 
Glasul Hunedoarei vă va ține la curent 
cu ceea ce se întâmplă în sânul echipei 
hunedorene și va prezenta pe larg în 
zilele următoare situația reală din 
cadrul clubului.

Claudiu Sav
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ORIZONTAL:
1) Care favorizează dezvoltarea. 2) Care se rarefiaza (fem.; 
pl.) 3) La moda! - Toiagul lui Dionysos. 4) Cascat - Etaj.
5) Primele la moara! - Făcut de ras - Bun ramas.
6) Debut eminescian! - A ochi - In lume! 7) Zeul soare - 
Dar de logodna - Prefixul negației. 8) înscrise in liga! - 
Clara - Gen scurt! 9) Jeg - Opac. 10) Limitele alfabetului - 
O parte din datorie. 11) Specialist in nichelare.
12) Lupte corp la corp.

ante acasa
06:00
08:00

07:0u Telejurnal Matinal
09:00 Dovadă de iubire
10:00 Ca la carte (rel.)
11:00 Oameni mari la TVR (rel.) 
11:15 Spune-mi ce te doare
11 ;45 Bebe magia
12:15 Meseria brățară de aur (rel.)
12:45 Legendele palatului
13:55 Speranțe împlinite
14:00 Telejurnal
14:45 Pur și simplu delicios
14:50 Vinul pe românește
14:52 Doar România!
14:55 Oameni mari la TVR (rel.) 
15:30 Rom european
16:00 Kronika (magazin cultural) 
16:55 Speranțe împlinite
17:00 Atunci și Acum (rel.)
17:30 Curier TV
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului.

■-< 19:35 Doar România!
¥ 19:40 Sport
Jg 20:00 Telejurnal
kj 20:40 Tema zilei

21:05 Studio fotbal UEFA Champions 
Zi League
- 21:40 Fotbal: FC Basel - CFR Cluj
- Fotbal UEFA Champions 

League
23:50 Studio fotbal UEFA Champions 

S ' League

07:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 
2003 - 8.)

07:55 învingătorii (serial documen
tar, 2008)

08:10 Tonomatul DP 2 (emisiune de 
divertisment, 2010)

10:00 Simbolul pierdut: adevăr sau 
ficțiune? (rel.)

11:00 Confesiuni (magazin de diver
tisment, 2010, rel.)

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

tare
16:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003, rel. - 8.)
17:00 Telejurnal
17:30 ■ Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
.8:30 Bugetul meu (reportaj)
’9:00 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010)
20:00 Joc deschis (emisiune informa

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

lițist, 1990- 19.)
22:00 Ora de știri (emisiune informa

tivă)
23:00 Black Donnellys (australian se

rial polițist, 2007 - 10.)

10:00

11:15

13:00
14:00

Observator
'Neatza cu Răzvan și Dani 

(matinal)
în gura presei (emisiune infor

mativă) 50'
Joe vrea să fie cineva (SUA co

medie romantică, 2001, rel.)
Observator
Familia Bundy (SUA seria! de 

comedie. 1987)
14:30 Comanda la mine (reality 

show, 2010, rel.)
Observator
Acces Direct
Observator
Plasă de stele (emisiune de di

vertisment, 2010)
Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010)
Observator
Un Show Păcătos (emisiune de

divertisment)

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

22:00

23:00
23:45

16:00
16:30
17:30
18:30

19:00
20:00
21:00

! 22:00

dramă, 2007)

07:00 Știme Pro TV (2009) 07:00 Umbrele trecutului oroo Camera de râs
09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Fructul oprit 07 30 Specialiștii (talk show. 2010)
10:00 Om sărac, om bogat (român se- 09:45 Rosalinda 0<8:20 Sport cu Florentina

rial de comedie - 91.) 11:15 Paradisul blestemat 09:15 Mississippi
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3871.)
12:30 O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009, rel.)
11 «1 Mondenii (emisiune de diver

tisment. 2006, rel.)
13:00 Știrile Pro TV 14:00 Marina 12.00 Levintza prezintă (emisiune d
13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 15:15 Victoria divertisment, rel.)

serial de comedie, 2006 - 5.) 16:15 Rețeta de ACASĂ 13 15 Camera de râs
14.00 Sybil (SUA dramă, 2007) 16:25 Vremea de ACASĂ 14:00 Mama invizibilă (SUA come-
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial.

1973-3872.)
16:30 Rosalinda (mexican serial. 

1999) 16:00
die, 1997)
Cireașa de pe tort

17:00 Știrile Pro TV 17:30 Poveștiri adevărate 17:00 Trăsniții
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
18:30 O mare de pasiune (mexican 

serial, 2Q09)
1800 
19:00

Focus 18
Focus Sport

19:00 Știrile Pro TV 19:30 Fructul oprit 19:30 Viceversa
20:30 Războiul lui Connor (SUA film 

de acțiune, 2006)
20:30 Iubire și onoare (român serial 

de dramă, 2010)
20:30 Școala de bune maniere (rea

lity show, 2010)
22:15 Moștenirea (român serial de 2IJ0 Cealaltă față a Analiei 21:30 Focus Monden

-.omcdie. 2010 - 24.) 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 122:15 Trăsniții
2330 Știrile Pro TV de divertisment, 2007) 23:00 Mondenii (emisiune de diverIS 23:30 7 păcate (brazilian serial de tisment, 2006)

Mărci X (SUA comedie, 200.'23:

Descoperă România (2004, rel.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 24.)
Bărbații, un rău necesar (SUA serial de comedie, 2006 - 23.) 
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 2.)

Studio 60 (SUA serial, 2006 - 9.)
Dispăruți fără urmă (SUA serial polițist, 2002 - 6.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 1.) 
Săruturi și focuri de armă (SUA thriller, 2005)

12:10
-13:25
15:00
16:25
18:20
20:00
21:35
23:35

Pentru Neda (SUA film documentar, 2009)
Hancock (SUA acțiune-comedie, 2008)
Mamă de ocazie (SUA comedie de familie, 2009) 
Bate toba! (sud-african-SUA dramă, 2003) 
Povești de adormit copiii (SUA comedie, 2008)
Peck (SUA comedie de familie. 2009)
Dragoste mare (SUA serial de dramă, 2006 - 7.)
Harold și Kumar evadează din Guantanamo Bay (SUA aventură, 2008)
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îva
lefon: 0755.999.916

ministrator 
ncar/produs leasing

2 
sator piese din piele 
înlocuitori______ 15
fer 
tocamion/mașină de 
ire tonaj_______ 5
;ătuș mecanic de în- 
ținere și reparații 
iversale________ 1_
nzator de produse 
turiste 1
incitor necalificat la 
.mblarea. montarea 
:selor 51
lor manual cu 
căra de gaze 1

excavatorist pt.excava
toare cu rotor de mare 
capacitate________ 1
facturi st_________ 1
gestionar depozit 1 
instalator rețele de dis- 
tributie/transport flu
ide______________ 6
lăcătuș montator 11
șofer autobuz______4
șofer de autoturisme și 
camionete________ 3
sudor manual cu arc 
electric___________ 5
sudor____________ 10
tapițer 3
vânzător 2

Petroșani
Telefon: 0755.999.918

unedoara
fon: 0755.999.91 7

sător piese din piele
înlocuitori 10
lgher(exclusiv 
itaurator) 18

agent securitate 2
agent vânzări______1
asistent medical gener
alist-------------------- L
consilier administrație 
publica---------------- L
consilier expert 
inspector referent 
economist în manage
ment____________ 1_
contabil__________ ]_
cusator articole

marochinarie_______ 1
desenator tehnic 1
îngrijitor câini în adă
posturi____________ 1_
îngrijitor clădiri 3
lucrator operativ pen
tru autocompactoare 
_________________ 13 
lucrator pentru salu
brizare____________3
munc.necal.la 
demol.clădiri,zidărie, 
mozaic,faianță,gre-

sie.parchet_________ 1
operator calculator 
electronic și rețele 1 
redactor__________ 1_
redactor prezentator de 
televiziune 1
șofer 
autocamion/mașina de 
mare tonaj 4

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

Lupeni
Telefon: 0755.999.921

dulgher(exclusiv 
restaurator) 2
fierar betonist 2
finisor produse
abrazive 5
mecanic auto 1
tâmplar universal 1
vânzător 1
zidar pietrar 2

medic stomatolog 1 
munc.necal.la asam
blarea, montarea 
pieselor___________ 1

Orăștie
Telefon: 0755.999.922

asistent personal al

pers.cu handicap grav
2 

munc.necal.în ind.con
fecțiilor 5
munc.necal.la asam
blarea,montarea 
pieselor___________ 2
referent specialitate in- 
giner silvic_________[
secretară 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman___________ ț
bu catar___________ 2_
inginer industri- 
alizarea lemnului 1
munc.necal.la asam
blarea,montarea 
pieselor__________ 4
ospatar(chelner) 2

Călan
Telefon: 0755.999.924

munc.necal.în ind.con- 
fecțiilor 3

Hațeg
Telefon: 0755.999.925

barman___________ 1_
ospătar (chelner) 3
sef coloană auto 1

Ilia
Telefon: 0755.999.926

drujbist___________2
munc.necal.în silvicul
tură______________ 2

Petrila
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

1 ▼ I ■ - ■t, B V. Selectăm persoane pentru agent publicitate.
Condiții: - abilități de comunicare;

Vând garsonieră confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț
55.0001ei. Tel.0752.514.983

rsoană fizică, închiriez apartament 2 camere în Deva, 
comandat, etaj 1, pe mijloc, complet mobilat și utilat, 
îtrală, termopane, parchet, gresie, faianță, frigider, 
igaz. televizor, mașină de spălat, parțial izolat exterior, 
cț neg. Tel.0724.370.693

.nd apartament 2 camere zona Dacia în Deva, semide- 
mandat, contorizat, multiple îmbunătățiri. Preț 82.000 
neg. Tel.0743.139.599

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.

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

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: 
nicutrufas@yahoo.com.Tel.0723.409.007

perseverență;
’ capacitatea dc a-și îmbunătăți performanțele;

capacitatea de a urmări și a atinge un target prestabilit;
r relaționarea corectă cu clienții;

cunoștințe de folosire a computeru-ului: Ofiice și internet; 
experiența în vânzări constituie un avantaj;

G.V. la adresa de e-mail: gabriela buzzi@yahoo.com
Informații la tel. 0730 549 659; 0771 677 031
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închiriat casă în Deva, str.Horia, suprafață totală
mp, izolată termic, termopan, 3 camere, bucătărie, 
ie. Preț 250 eur/lună. Tel.0722.347.512

nd apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, com- 
i renovat și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
1.0734.310.133

chiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în 
;ă, sobă de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775.557

nd 2.932mp teren intravilan,
-2 lm,apă,gaz,curent,loc drept,zonă liniștită,întabu- 
parcelabil,Hunedoara. Preț 17euro/mp negociabil. 
1.0723.005.657, 0765.684.428

nd parcele de teren pt.construcție 
>e,apă,gaz,curent,loc drept, zonă liniștită, Hunedoara. 
:ț de la 15euro/mp. Tel.0723.005.657, 0765.684.428

nd apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de 
ămidă, balcon, semidecomandat, sh -50mp. Preț 
OOOlei neg. Tel.0748.347.128

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

Vând urgent butelie aragaz. Tel.0254.213.713, 0742.791.477

Cumpăr animale pe raza jud. Hunedoara. Tel. 0722.775.557

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

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

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

Tel:

! (text maxim 50 de cuvinte)

: Nume..........................................Prenume........................................
■ Strada................................................Nr.......Bl................Sc...........

■ ■
1

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

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mail și la chioșcul de Ia 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.

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

mailto:buzzi@yahoo.com
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
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Trupa cabaretului Moulin Rouge 
a stabilit șase recorduri mondiale

Avort decis pe internet

Trupa de dansatori a cabaretului 
Moulin Rouge din Paris a stabilit șase 
recorduri insolite, inclusiv pentru cel 
mai mare număr de ridicări de pi
cioare (720, în 30 de secunde), o per
formanță realizată de 30 de artiști, pe 
ritmurile unei arii celebre de Jacques 
Offenbach.

Recordurile au fost omologate marți, pe 
scena cabaretului Moulin Rouge, de un 
expert Guiness Book.
Printre recordurile stabilite se numără și 
cel mai mare număr de șpagate, 62, în 
30 de secunde, cele mai multe rotații pe 
sol, 34 șpagate în piruetă în 30 de se
cunde, cele mai multe popice - 128- 
prinse în 30 de secunde și cel mai mare 
număr de rotații triple, 735 în 60 de se
cunde.
Ziua mondială a recordurilor, sărbătorită 
anual în luna noiembrie, celebrează mo
mentul în care Cartea Recordurilor 
Guinness a devenit cea mai vândută 
carte din istorie, în noiembrie 1974. 
Anul acesta, Ziua mondială a recor
durilor este marcată în 18 noiembrie. 
Cartea este o colecție a recordurilor, din 
toate domeniile, de la cele sportive și 
până la cele mai bizare: cel mai lung păr 
din ureche (10.2 centimetri), cel mai mic 
pahar cu vin din lume (de 20,000 de ori

mai mic decât un pahar obișnuit de vin) (10.8 kilograme), 
sau cel mai mare copil născut vreodată
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PERSOANELE CAZATE ÎN HOTEL AU ACCES GRATUIT 
LA PISCINA Șl SAUNA INTERIOARA
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O familie din SUA a înființat un site pe 
care întreabă publicul dacă ar trebui sau 
nu să păstreze un copil încă nenăscut. 
Femeia este însărcinată în 17 săptămâni 
și mai are trei săptămâni până la limita 
legală maximă până la care poate 
avorta. Un cuplu, soț și soție, din Min
neapolis, care ar urma să aibă un copil, 
a dat naștere la polemici în Statele 
Unite, după ce a lansat un website pe 
care publicul poate vota dacă ar trebui 
sau nu ca mama să facă un avort. Pete 
și Alisha Arnold, ambii în vârstă de 30

de ani, au lansat respectivul sondaj 
www.birhomot.com, ei nefiind sig 
dacă vor sau nu să devină părinți. Fă 
are 17 săptămâni, este poreclit Wigg 
și este perfect sănătos. Cei doi vor < 
cide dacă acesta va veni sau nu pe lui 
în urma rezultatului votului, care es 
momentan, în favoarea avortu 
(53,73%). Sondajul se va finaliza p< 
decembrie, cu două zile înainte 
Sarcina să ajungă la 20 de săptămâ 
limita maximă legală pentru avort 
Minneapolis.

Omul cu jumătate de cap, arestat în Miaiu
Carlos Rodriguez este bărbatul care a aproape jumătate din cap, relates 
șocat polițiștii din Miami, care l-au liveleak.com. Aceasta nu a fost prii 

abatere a lui Carlos F 
driguez, lista infracț 

nilor săvârșite 
acesta fi/ 

k destul de ma 
El a fost ares 

f în repetate n 
duri pentru c 
fost prins 
c o m p a n 
unor prosti 

ate, a fost p 
^F^ cu marijuana și a f 
B arestat și pentru furt, 
r raportul de arest, Car 

Rodriguez a fost descris 
polițiști ca având un „asp 

fizic unic”.

numit „Omul cu 
jumătate de cap”. 
Oamenii legii ^B 
din Miami l-au L 
arestat pe Car- feg. 
los Rodriguez HH 
în momentul în BH 
care a încercat 
să ofere 80 de
dolari unei polițiste 
sub acoperire pentru a 
face sex cu el. Până aici, 
un caz obișnuit. Insă în j 
momentul în care băr- Â 
bătui a fost pozat în 
arest, polițiștii au

‘rămas șocați să 
constate că îi 
lipsește

S.C. TELECERNA SRL
vinde din sttx agregate die oalasâeră in cartitâți foarte ma

Deva, str. George Enescu, N.2/Z

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8- 16mm

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm

23,00

23,00

25,00

25.00

lei/ton

lei/ton

lei/ton

lei/ton

lei/ton

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

t YK

http://www.birhomot.com
liveleak.com

