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Arată-le cartonașul roșul
Pentru că ne-au încătoat drepturile! 

Pentru că ne-au minții!

Pentru că trăim mei rău ca oricând!

Pe 5 decembrie 2010, VOTEAZĂ 
LILIANA ȚOLAȘ Deputat!

P Din cuprins
Mii de hune- 

doreni s-au 
vaccinat anti- 

gripal

b
2-s.

Antrenorul „ferovia
rilor” simerieni: 
„Recașul a fost cel 
mai tare adversar”

f
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Elevii învață de mici să fie solidari

Campania națională de ajutorare a copiilor care 
provin din familii nevoiașe, care s-a desfășurat 
în școlile din județul Hunedoara s-a încheiat. 
Elevii au reușit să strângă peste o tonă și jumă

tate de legume și fructe. Inițial, această campanie 
ar fi trebuit să se desfășoare în perioada 1-7 
noiembrie, însă termenul a fost prelungit până în 
18 noiembrie pentru că elevii au dorit să strângă

cât mai multe legume și fructe pentru colegii lor, 
ai căror părinți nu au posibilități financiare, dar 
și pentru alte familii nevoiașe din județ.
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Eveniment de

Antrenorul Selecționatei 
Under 16 a județului, 
lonuț Stelescu

ISU Hunedoara va primi noi 
echipamente

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
lunedoara va fi dotat cu echipamente în valoare 
e 2,3 milioane de euro. Achiziționarea echipa- 
îentelar specifice va îmbunătății calitatea sis- 
imului de intervenții.

Pentru faptul că. sub co
manda sa. tinerii fotbaliști 
S-au calificat în faza a 
doua a competiției 
naționale organizate de 
către FRF, dintr-o grapă 
care au mai făcut parte 
reprezentativele județelor 
Timiș. Alba. Caraș. Arad 
și Mehedinți.

I
e blamat...”

Președintele Ligii Sindi
catelor Miniere din Valea 
Jiului, Zoltan Lacatas

Pentru că structura sindicală din Vaka Jiului 
a acumulat, sub conducerea sa, datorii de 
peste un milion de lei la bugetul de stat, arc 
restitnțc de opt mii de lei pentru serviciile 
SMURD. iar Companiei Naționale a Huilei 
trebuie sâ-i rctumeze trei milioane de lei.

Cozonaci gustoși si aromați 
îmbrăcat i du sărbătoare

PnxSUSr ife Crăcim»
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► DN7 izvorul Rece - Geoagiu
W ► DN7 Halta Geoagiu - Orăștie

► DN7 Orăștie - Spini
O ► DN 7 Spini - Simeria
i ► DN 7 Deva - Mintia
X

► DN 7 Mintia - Sâcămaș

► DN 68 A Săcăniuș- Dobra
► DN7 Hia - Gurasuda
► DN7 Gurasada - Burjuc
► DN'7 Burjuc-Zam
► Deva, Calea Zarand
► Aninoasa DN 66
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f greco-catolic

S Clemente. S Petru 
f romano-catolic

Ss. Martiri din Vietnam

Salată de
vinete de 
post

Ingrediente:
- 2,5 kilograme de vinete
- 2 roșii mari
- 1 ceapă
- 50 ml ulei
- sare
- piper
- 2 linguri pătrunjel tocat
(opțional)

Mod de preparare:
1. Coaceți vinetele pe toate părțile, 

până când coaja prinde a se arde și 
miezul a se înmuia.

2. Curățați vinetele și lăsați miezul 
la scurs într-o sită.

3. Tocați miezul vinetelor cu un 
satâr de lemn până se transformă într- 
un piure.

4. Decojiți roșiile.
5. Treceți roșiile prin răzătoarea 

mare.
6. Curățați și tocați ceapa fin.
7. Amestecați vinetele cu ceapa.
8. încorporați zeama de roșii și 

uleiul amestecând constant cu o lin
gură de lemn.

9. Asezonați cu sare și, opțional, 
cu piper proaspăt măcinat.

10. Adăugați pătrunjelul tocat.
Introduceți salata la rece pentru 

minim 30 de minute înainte de servire.

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

^Sfântul Zilei------------
Sfântul Clement, episcopul Romei

Fericitul și preaînțeleptul Clement 
era roman din naștere și se trăgea din 
neam împărătesc, fecior al lui Faust și al 
Matildei. Deci, silindu-se la toată învăță
tura înțelepciunii elinești și aflând pe 
Apostolul Petru, a fost învățat de dânsul 
credința în Hristos cea adevărată și 
făcându-se propovăduitor al Evangheliei 
și scriind Așezămintele Sfinților Apos
toli, a fost făcut și episcop al Romei. Și a 
fost al patrulea episcop al Romei, după 
Petru, Lin și Anaclet. Cu vrednicie a stat 
pe scaunul Romei vreme de aproape zece 
ani. în timpul acesta, s-a petrecut o mare 
dezbinare în Biserica din Corint. Mulți 
credincioși nemulțumiți, nu știm din ce 
pricini, s-au răzvrătit împotriva preoților 
și-i alungau de prin locurile lor. Atunci, 
Sfântul Clement, în numele Bisericii din 
Roma, scrie corintenilor o vestită Epis
tolă, în anul 96, care, fiind citită în bis
ericile din Corint, toți credincioșii și-au 
recunoscut greșala, întorcându-se la calea 
cea dreaptă, de la care se abătuseră, 
făcând pace în Biserica lui Dumnezeu. 
Tradiția Bisericii ne spune că Sfântul 
Clement a murit mucenic. Că, fiind prins 
pe vremea prigoanei lui Traian (98-117), 
și, nesupunându-se poruncii lui, a fost 
surghiunit într-o cetate îndepărtată nu

mită Cherson (Crimeea), iar acolo a fost 
osândit să fie aruncat în adâncul mării, 
legându-i de grumaji o ancoră de fier de 
cele de corabie. Și așa s-a săvârșit de trei 
ori fericitul.

Iar Dumnezeul minunilor, și după 
moarte mărind pe sluga Sa. a făcut o 
mare și peste fire minune. Că de atunci și 
în urmă în fiecare an la pomenirea Sfân
tului Clement se depărta apa de la mal ca 
la trei mile, lăsând să meargă ca pe uscat 
pe cei ce sq duceau acolo să prăznuiască 
șapte zile, făcând astfel mare bucurie 
celor ce nădăjduiau în Domnul.

Deci odată, depărtându-se marea și 
intrând poporul, și săvârșind praznicul 
sfântului și ieșind, s-a întâmplat că a 
rămas acolo un copil mic, uitat de părinții 
lui. Iar marea întorcându-se și locul iarăși 
acoperindu-1, părinții copilului plângeau 
și se tânguiau pentru lipsa lui prin tot 
orașul, pricinuind și celorlalți cetățeni 
plângere și jale. Iar a fost în anul următor, 
când iarăși s-a retras marea în laturi, au 
mers și au aflat copilul sănătos șezând 
lângă mormântul sfântului. Pe care între- 
bându-1 cum s-a hrănit și cum a fost păzit 
nevătămat, au aflat că l-a hrănit sfântul 
cel ce zăcea acolo și l-a păzit cu darul 
rugăciunilor sale nevătămat de fiarele

mării. Deci luându-1 și mulțumind sfân
tului s-au dus la casa lor slăvind pe Dum
nezeu.

HOROSCOP

Se poate să întâlnești persoana po
trivită, dacă încă nu ai pe nimeni, sau 
să se anunțe nașterea unui copil. Din
punct de vedere al alimentației, înlocuiește di 
când în când carnea cu legume bogate în fibr
fier și proteine.

Prietenul la nevoie se cunoaște și 
un astfel de prieten va interveni în fa
voarea ta în cei mai neplăcut moment
al zilei. Nu privi în jur ca și cum ai 
avea numai dușmani, pentru că sigur ai și câțit
prieteni adevărați și folositori.

Implicațiile financiare riscante 
sunt nerecomandate, cel puțin în ur
mătoarele zile. La serviciu ai o zi plină 
de evenimente neprevăzute.

Nativii care au deja pe cineva devin 
mai reci cu partenerul de viață. Pe de ' Aj 
altă parte, în viața sentimentală apar 
evenimente neprevăzute, care pot 
avea atât urmări pozitive, cât și negative.

Muncești cu plăcere pentru că ai 
ocazia de a-ți pune mai mult în valoare 
multiplele talente cu care ești înzestrat.

Te simți bine în societate, încon
jurat de cât mai multă lume. Profită de 
talentele tale pentru a avea succes în 
domeni în care comunicarea într-o
formă artistică este esențială, deoarece ai în b 
zunar un atu forte ce te pune în valoare: crea 
vitate, dexteritate, simț plastic, voce superbă

24 noiembrie
de-a lungul timpului

1874: Americanul Joseph Farwell Glidden a inventat 
sârma ghimpată

1919: Coalizarea Partidului Național Român, Partidului 
Țărănesc, Partidului Naționalist- Democrat. Partidului Țără
nesc din Basarabia și a altor grupări mici în "Blocul Parlamen
tar democratic"

1927: Este numit în funcția de șef al PNL Vintilă I. C. 
Brătianu. după moartea lui Ionel I. C. Brătianu

1963: Lee Harvey Oswald, asasinul președintelui 
Kennedy, este ucis de Jack Ruby, proprietar al unui club de 
noapte

1970: Vizita oficială în Marea Britanie a președintelui 
Consiliului de miniștri, I.Gh. Maurer; este primit de regina 
Elisabeta a Il-a și poartă convorbiri cu primul ministrul Harold 
Wilson

1989: în ciuda evenimentelor din țările vecine, Nicolae 
j Eeaușcscu este reales, cu unanimitate de voturi, în funcția de 
> «cctetar general al PCR

S-au născut:

1848: Lilli Lehmann, soprană germană
1849: Frances Eliza Burnett, autor britanic-american 
1858: Marie Bashkirtseff, pictor rus, scriitor și filozof 
1864: Henri de Toulouse-Lautrec, pictor francez 
1868: Scott Joplin, pianist american
1887: Erich von Manstein, general german
1906: Alfred Kittncr, poet german
1911: Erik Bergman, compozitor finlandez
1912: Francis Durbridge, scriitor britanic

Comemorări:

1848: Lordul Melbourne, prim ministru al Marii 
Britanii

1920: Alexandru Macedonski, poet român
1927: Jon 1. C. Brătianu, om politic, președinte 

al Partidului Național Liberal, de mai multe ori ministru 
și prim-ministru liberal, de numele căruia se leagă 
războiul pentru întregirea națională, Unirea de la 1918, 
Constituția României din 1923 ș.a.

1991: Freddie Mercury, liderul grupului de muz
ică rock Queen

Nu te opri la prima idee care îți 
vine în minte, pentru că nu poate fi 
pusa în aplicare. Până ce nu ai cel puțin 
două variante la dispoziție, nu te grăbi
să iei decizii finale, pentru că întotdeauna
bine să ai de unde alege.

Te simți blocat într-un punct pe- v 
riculos care poate denatura în ceva și 
mai rău, dar noroc că ai alături de tine ț > 
un grup de suport care nu te lasă la 
greu.

ponderat.

Bancurile zilei
Faci echipă bună cu un tânăr care 

nu îți seamănă deloc, dar tocmai dife
rențele dintre voi vă ajută să vă com

© © ©
După o zi criminala, in care 

lui Mos Crăciun toate i- au 
mers prost: i s-au îmbolnăvit 4 
pitici de blenoragie, 3 reni au 
răcit la cur, sania s-a rupt, a 
ramas fara băutură, a venit si 
soacra-sa in vizita... Seara, 
suna la usa un ingeras cu un 
brad imens.de Crăciun:

“Ce sa fac cu bradul Mo
șule? ” intreaba ingerasul...

... si... de atunci exista tra
diția cu ingerasul infipt in vâr
ful bradului.

© © ©
Niște nebuni erau transpor

tați cu avionul la un alt spital. 
Doctorul stătea în cabina pilo
tului. La un moment dat vine să 
verifice ce făceau nebunii. 
Ăștia jucau fotbal. Ca să vadă 
dacă sunt toți îi numără și vede 
că lipsește unul.

-Bă nebunilor, unde-i Gigi 
Nebunu'?

-Pe aripa avionului. Exe

cută cornerul!

© © ©
Un nebun mergea cu un 

papuc legat ca și cum ar fi un 
câine. Un doctor trece pe acolo 
și ca să-i facă pe plac îi spune: 
-Ce câine frumos ai! Și nebunul 
spune: Ce ai mă nu vezi că c un 
papuc! După ce pleacă docto

rul, nebunul spune : -Hai Nero 
ca iar l-am păcălit.

.© © ©
într-un spital niște nebuni 

stăteau agățați de tavan până 
când intră un doctor și le zice 
“a venit toamna” și cad toți în 
afară de doi “ce faceți mă n-ați 
auzit k a venit toamna?” “păi 
noi suntem conifere”.

© © ©

Se anunță o zi destul de agitată la 
muncă.Toți vor ceva de la tine,iar asta 
poate să te scoată din minți.In viața 
sentimentală astrele te sfătuiesc să fii

Primești vești foarte bune care au 
rolul de a calma spiritele și de a resta
bili ordinea în planurile tale.

pletați și să cooperați eficient pentru a ajur 
la un rezultat de care aveți amândoi nevoie.

Ai talent de negociator, de consi
lier, de psiholog chiar, pentru că tonul 
tău calm și plăcut dezamorsează con
flictele.
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Legea educației în forma adoptată de Comisia <le învățământ va fi 
discutată de plenul Senatului lunea viitoare, a decis, marți, Biroul 
Permanent, liderii grupurilor parlamentare fiind de acord ca luni să 
nu se facă declarații politice.
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Elevii învață de mici să fie solidari
Campania națională de ajutorare a 
copiilor care provin din familii 
nevoiașe, care s-a desfășurat in școl
ile din județul Hunedoara s-a 
încheiat. Elevii au reușit să strângă 
peste o tonă și jumătate de legume și 
fructe.

Inițial, această campanie ar fi trebuit să 
se desfășoare în perioada 1-7 noiem
brie, însă termenul a fost prelungit până 
în 18 noiembrie pentru că elevii au 
dorit să strângă cât mai multe legume 
și fructe pentru colegii lor, ai căror 
părinți nu au posibilități financiare, dar 
și pentru alte familii nevoiașe din județ.

144 de familii nevoiașe au beneficiat 
iie ajutoarele elevilor

Anul trecut, campania s-a numit „Săp
tămâna cartofului donat” și s-a desfășu
rat în 15 școli din județ. Anul acesta. în 
cadrul „Săptămânii legumelor donate”, 
elevi din 11 școli hunedorene au adus 
de acasă tot felul de legume, pentru 
colegii lor, care au nevoie de aceste aju
toare. Unii dintre copii au adus cartofi 
sau morcovi, alții au adunat varză, 
ceapă sau orice altă legumă. Fiecare 
elev a adus cât a putut. Astfel că, s-au 
adunat 1.537 de kilograme de legume 
și 31 de kilograme de fructe, de la 576 
de elevi, din 23 de clase. .Această cam
panie a fost una de voluntariat. Nimeni

Sindicaliștii din administrația publică se 
pregătesc de grevă

^nul viitor ar putea debuta și în 
udețul Hunedoara cu proteste ale 
iindicaliștilor din administrația pub- 
ică locală. Federația Națională a 
sindicatelor din Administrație 
FNSA) a declanșat acțiunea de 
strângere de semnături pentru de- 
danșarea grevei de avertisment și a 
:elei generale pe termen nelimitat, la 
sfârșitul lunii ianuarie 2011. La 
7NSA sunt afiliate și sindicatele an- 
țajaților din peste 50 de primării 
lunedorene, grupând peste 2.000 de 
nembri.

’otrivit unui comunicat de presă emis 
le FNSA, în perioada 22.11.2010 -

nu i-a obligat pe copii să aducă legume 
de acasă. Se pare însă că anul acesta a 
avut mare succes această campanie, 
unde, pe lângă elevi au participat și 101 
cadre didactice”, a declarat purtătorul 
de cuvât al IȘJ Hunedoara, Raluca la- 
cobescu. în urma acestei campanii 144

20.01.2011 se vor strânge semnături 
pentru declanșarea acțiunilor de protest 
în cadrul sindicatelor afiliate federației. 
„Vrem să vedem dacă starea de 
nemulțumire existentă în rândul oame
nilor se va concretiza și prin partici
parea la acțiunile de protest propuse. în 
acest moment toată lumea așteaptă să 
vadă dacă se va încălca decizia Curții 
Constituționale și nivelul salariilor nu 
va reveni de la 1 ianuarie la nivelul de 
înaintea reducerii cu 25 la sută. în acest 
moment asistăm la o scindare a mișcării 
sindicale. Am invitat colegii din cele
lalte federații sindicale ale bugetarilor 
la o întâlnire pentru consultări, iar unii 
colegi au refuzat să participe. Totuși, 
sperăm să ne punem de acord cu cele

de familii nevoiașe au beneficiat de 
aceste ajutoare. Cele mai multe legume 
pe care le-au strâns elevii hunedoreni 
au Fost cartofii (peste 800 de kilo
grame). La această campanie au partic
ipat 286 de elevi ai Școlii „Andrei 
Șaguna” din Deva. Copiii au reușit să 

lalte federații și să avem o acțiune co
mună. Nu s-a fixat încă nicio dată pen
tru declanșarea protestelor, dar sperăm 
să avem o acțiune comună cu partici
parea majorității federațiilor”, a de
clarat Tiberiu Negrei, vicepreședintele 
FNSA.
FNSA a transmis deja Guvernului 
revendicările sale: revenirea, de la 1 
ianuarie, la veniturile salariale avute de 
către personalul angajat în administrația 
publică locală la 31.12.2009, păstrarea 
celui de-al treisprezecelea salariu și a 
primei de vacanță, respectarea acor
durilor și contractelor colective de 
muncă, încheiate la nivelul instituțiilor 
publice locale, depolitizarea instituțiilor 
publice. Cătălin Rișcuța 

ajute 24 de familii. La această cam
panie au mai participat și elevi ai școl
ilor din Petroșani, Lupeni, Vulcan, 
Simeria, Călan, Beriu, Orăștie și Hune
doara.

Petronela Tămaș

Se sistează apa in Deva și Hunedoara
Locuitorii municipiului Deva vor 
rămâne astăzi fără apă. Astfel, în inter
valul orar 8 -15 se sistează furnizarea 
apei reci pe D.N.7 (de la Kogălniceanu 
la strada Grivița), strațla Grivița, 
Mureșului, Vlahuță, T. Vladimirescu, 
Progresului, G. Enescu, Piața Gării, 
P.T.l(bl. K4, K5, K6, blocul Casial), 
P.T.26B (D4A, D4B - Cuza Vodă, luliu 
Maniu - blocurile I, B, C, D, Bl, CI, 
Dl, Decebal-blocurile A, P, S, R), 
P.T.22 (bl.D-Progresul și bl. 88-Horia), 
în vederea montării unui hidrant pe 
D.N.7, la intersecția cu I. Maniu. De 
asemenea, se sistează furnizarea apei 
reci între orele 08.00-18.00 pe străzile: 
Libertății (de la Erainescu la l Decem
brie), bulevardul 1 Decembrie (de la A. 
Vlaicu la Piața Victoriei), Aleea Patriei, 
O. Goga, Aleea Magnoliei, Andrei Șa
guna, I. Maniu (de la 1 Decembrie la 
bulevardul Decebal), Aleea Neptun, 
pentru anularea rețelei de fontă pe 
strada 1 Decembrie și Șaguna.

Hunedoara

Și locuitorii municipiului Hunedoara 
vor rămâne mâine fără apă. Sistarea 
furnizării apei reci se va face în inter

ANUNȚ PUBLIC

SC ACVA CERNA SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire păstrăvărie”, 
propus a fi amplasat în Sat Gura Bordului, nr.10, comuna Luncă Cernii de 

Jos, județul Hunedoara.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pen

tru 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 ACVA CERNA SRL din Satul Gura 

Bordului, nr. 10, comuna Lunca Cernii de Jos, județul Hunedoara, 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.

Mii de hunedoreni s-au 
vaccinat antigripal, în 
doar o săptămână 
în săptămâna 15- 21 noiembrie, în 
județul Hunedoara s-au înregistrat peste 
1.400 de cazuri de viroze și aproape 
500 de peneumonii, cu mult mai puțin, 
însă față de anul trecut în aceeași pe
rioadă. în doar o săptămână 4.025 de 
hunedoreni au fost vaccinați împotriva 
gripei sezoniere. în doar șapte zile, 
1.472 de hunedoreni au fost depistați de 
medici cu viroze respiratorii. Numărul 
celor afectați de aceste viroze este în 
scădere față de anul trecut, când au fost 
înregistrate 2790 de cazuri, în aceeași 
perioadă a anului. S-au înregistrat și 
490 de cazuri de pneumonii. Și în acest 
caz, numărul este mult mai mic com
parativ cu anul precedent, când au fost 
înregistrate 747 de cazuri. „Numărul 
celor afectați de aceste boli sezoniere 
este mult mai mic față de anul trecut, iar 
acesta este numărul hunedorenilor care 
au fost la medic. Din păcate există și 
persoane care nu se prezintă la special
iști și se tratează acasă așa cum știu ei. 
Până în momentul de față, nu s-a înreg
istrat nici un caz de gripă sezonieră în 
județ”, a declarat directorul coordonator 
adjunct din cadrul Direcției de Sănătate 
Publică Hunedoara, Cecilia Birău. Până 
acum, la nivel jedețean au fost vaccinați 
13 030 de persoane. DSP mai are de 
distribuit încă 4 990 de doze de vaccin 
antigripal, din cele 42 000 de doze 
primite de la Minister.

Petronela Tămaș

valul 8 - 18 pe străzile Viorele, 
Trandafirilor, Pinilor, Republicii - zona 
Gara CFR, Lătureni, Buituri - parțial, 
Valea Seacă. Agenți economici și insti
tuțiile afectate sunt: supermarketul 
Minimax, Pompieri Hunedoara, Auto
gara Hunedoara, Gara CFR, Fabrica de 
pâine Viopan. întreruperea furnizării 
apei este generată de montarea unor 
hidranți în intersecția străzii Viorele cu 
Pinilor. (I-N.)
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Hancherit hunedoreni au de achitat amenzi in valoare de peste 100,000 de lei, 
aplicate de comisarii Oficiului pentru Protecția Consumatorului pentru că nu au 
respectat drepturile clienților. Cu toate acestea bancherii au chemat instituția in 
instanță. el■

/- - - - - - - - - - - - - - - x
1 . ISU Hunedoara va primi echipamente în

Părntele Arsenie, comemorat la 
Prislop

La 21 de ani de la trecerea în nefi
ință a părintelui Arsenie Boca, la 
Mănăstire Prislop vor avea loc, 
sâmbătă și duminică, manifestări 
religioase. Pentru prevenirea pro
ducerii oricăror fapte antisociale, 
jandarmii hunedoreni, împreună cu 
polițiștii și pompierii, vor asigura 
măsurile de ordine publică. Jan
darmii hunedoreni recomandă par- 
ticipanților la această manifestare 
religioasă să respecte precizările 
organizatorilor și ale forțelor de or
dine.

Dosar penal pentru tăierea, fără 
drept, a 64 de arbori

Doi bărbați din comuna Bucureșci, 
care au tăiat din pădure 64 de ar
bori, s-au ales cu dosar penal și 
amenzi în valoare totală de 7.400 
de lei. Agenții Postului de Poliție 
Bucureșci, împreună cu reprezen
tanți ai I.T.R.S.V. Timișoara, au or
ganizat o acțiune în urma căreia au 
fost depistați cei doi bărbați, care 
au tăiat lemnele fără ca acestea să 
fie marcate. Pe numele celor doi, 
Cristian M., de 42 de ani, și loan 
J., de 41 de ani, s-au întocmit 
dosare de cercetare penală, pentru 
tăierea fără drept a arborilor.

Țigări de contrabandă, confis
cate de polițiști

51 de pachete cu țigări, care aveau 
aplicate timbre fiscale de prove
niența străină, și 73 de țigarete, 
destinate vânzării la bucată, au fost 
confiscate de polițiști, la Simeria. 
Polițiștii din cadrul Poliției Orașu
lui Simeria au efectuat un control, 
la o societate comercială din local
itate Sântandrei, în urma căruia au 
fost găsite țigările de contrabandă. 
„Marfa” a fost ridicată, iar 
cercetările continuă sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de contra
bandă.

Circula cu 111 km/oră, prin oraș

Un bihorean, care a condus un au
toturism cu 111 kilometri pe oră, 
prin Deva, a rămas pieton pentru 
90 de zile. Daniel H, de 25 de ani, 
din localitatea Bciuș, județul 
Bihor, care conducea un autotur
ism pe strada Horea din Deva 
având viteza de 111 kilometri pe 
oră, pe o porțiune de drum pe care 
viteza maximă admisă este de 50 
de kilometri pe oră. Bărbatului i-a 
fost reținut permisul, în vederea 
suspendării dreptului de a conduce 
autovehicule, pentru o perioadă de 
90 de zile și a fost sancționat con
travențional cu 540 de lei.

Mihaela Tămaș

E

Inspectoratul pentru Situații de Ur
gență (ISU) Hunedoara va fi dotat cu 
echipamente în valoare de 2,3 mil
ioane de euro. Achiziționarea echipa
mentelor specifice pentru 
îmbunătățirea capacității și calității 
sistemului de intervenții în situații de 
urgență se va realiza prin inter
mediul unei finanțări neram
bursabile de la Ministerul 
Dezvoltării și Turismului.

Echipamentele, cu care va fi dotată uni
tatea județeană, vor putea fi achizițion
ate cu ajutorul fondurilor obținute de 
Asociația de Dezvoltare Intercomuni- 
tară pentru Managementul Situațiilor 
de Urgență (ADIVEST), înființată prin 
asocierea județelor Arad, Timiș, Caraș 
- Severin și Hunedoara. Proiectul im
plementat de ADIVEST.

Echipamente performante pentru 
Deva, Hunedoara și Orăștie

Cu o valoare totală de 49.721.770 lei, 
din care peste 40 de milioane de lei ner
ambursabili, proiectul are ca prim 
obiectiv îmbunătățirea capacității de 
răspuns a instituțiilor abilitate în situații 
de urgență și creșterea gradului de sig
uranță a populației, precum și îm
bunătățirea bazelor existente prin 
dotarea acestora cu echipamente spe

A scăpat cu viață după ce a 
căzut de la etajul unu

O fetiță de un an și șapte luni s-a ales 
cu un cucui, după ce a căzut de Ia eta
jul unu al blocului în care locuia îm
preună cu părinții săi

Un moment de neatenție al unei sime- 
rience a fost suficient pentru ca fetița 
acesteia să cadă de la geamul aparta
mentului unui bloc aflat pe strada Do- 
brogeanu Gherea, din orașul Simeria.
La locul accidentului au ajuns polițiștii 
care au efectuat cercetarea la fața locu
lui, pentru a stabili împrejurările în care 
s-a produs incidentul. Minora a căzut 
pe spațiul verde de lângă bloc, fiind ob
servată de o vecină care locuiește la 
parterul blocului, care a transportat-o în 

ANUNȚ PUBLIC
SC SOGECO ROMÂNIA SRL, titular al proiectului “Extindere hală de pro
ducție”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în cadrul procedurilor de 

evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul 
“Extindere hală de producție”, propus a fi amplasat în Orăștie, str.Luncii, nr.18, 

jud.Hunedoara.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consul

tate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr.25. jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8 

- 14), precum și la următoarea adresă de internet: www.apmhd.ro 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de în
cadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data 

de 24.11.2010.

ANUNȚ PUBLIC

AMBRUS 1OSIF, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire spălătorie auto, 
bar și locuință în Deva, str.M.Eminescu, f.n.”, propus a fi amplasat în mu

nicipiul Deva, str.M. Eminescu, f.n., județul Hunedoara.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pen

tru 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 C & M GEPROTIM SRL din Brad, 

str.Moților, nr.6, 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.

cializate pentru situații de urgență. Ast
fel, ISU Hunedoara va fi dotat cu trei 
autospeciale pentru lucrul cu spumă, 
care vor fi repatizatc la unitățile din 
Deva, Hunedoara și Orăștie, o mașină 
specială de cercetare pentru situații de 
contaminare cu produși nucleari, bio
logici, chimici sau radiologiei, o 
autoutilitară pentru descarcerările grele, 
trei autospeciale complexe pentru inter
venție, care vor fi repartizate în Deva, 
Petroșani și Orăștie, descarcerare și 
acordarea asistenței medicale, o ambu
lanță de prim ajutor și una pentru rean
imare. Județul Hunedoara beneficiază 
de un procent de 23 la sută din întreaga 
valoare a proiectului, fondurile fiind 

apartamentul unde locuiește mama sa. 
La fața locului s-au deplasat echipaje 
ale Ambulanței și Smurd, care au trans
portat minora la Spitalul Județean 
Deva, împreună cu mama sa, în vederea 
efectuării de investigații și stabilirea di
agnosticului.
Medicii au stabilit diagnosticul „echi
moză frontală stânga”, neimpunându-se 
internarea acesteia. Purtătorul de cu
vânt al IPJ hunedoara a declarat că 
Poliția Orașului Simeria continuă 
cercetările pentru a stabili dacă se poate 
reține vreo culpă în sarcina mamei, ur
mând a fi sesizat Serviciul Local de 
Asistență Socială și Protecția Copilului, 
cu privire la acest incident.

Mihaela Tămaș 

repartizate în mod direct proporțional 
cu solicitările beneficiarilor. Odată cu 
repartizarea noilor echipamente, cel 
târziu în luna septembrie a anului viitor, 
114 de angajați din structurile ISU 
Hunedoara vor fi instruiți în cadrul 
proiectului. Conform spuselor șefului 
IGSU Hunedoara, noile echipamente 
vor completa dotările tehnice cu un 
procent de 30 la sută. Un alt rezultat 
imediat al implementări acestui proiect 
se referă la diminuarea perioadei de in
tervenție a echipamentelor ISU, în 
cazul zonelor rurale de la 41 de minute 
la 28 de minute, iar în zonele urbane de 
la 22 de minute la 13 minute.

Irina Năstase 

COMUNICAT DE PRESĂ

Centrul Regional Rețea Poștală Timișoara se alătură campaniei naționale a 
C.N. Poșta Română S.A., “Fiecare copil merită un cadou de Crăciun”, cam- 1 

panie declanșată în scopul colectării de jucării pentru copiii orfani și cei 
proveniți din familii defavorizate.

Proiectul se va desfășura în perioada 22 noiembrie - 20 decembrie 2010, în 
cadrul oficiilor poștale urbane din țară.

Astfel, cei care doresc să se alăture campaniei C.N. Poșta Română S.A. si 
Centrului Regional Rețea Poștala Timisoara au posibilitatea sa doneze jucării 

sau jocuri educative.
Scopul campaniei este acela de a veni în sprijinul copiilor sărmani și de a ie 

aduce zâmbetul pe buze în perioada sărbătorilor de iarnă.
Prin acest demers, Centrul Regional Rețea Poștala Timisoara își propune sen
sibilizarea și solidarizarea cetățenilor, precum și încurajarea lor în vederea re

alizării de donații pentru copii orfani sau pentru cei proveniți din familii 
dezavantajate socio-economic.

Totodată, compania urmărește formarea unei atitudini civice și dobândirea de 
sentimente de înțelegere și respect față de toți oamenii, indiferent de poziția 

ori statutul lor social.
Pentru buna desfășurare a campaniei, recipientele de colectare vor fi am

plasate într-un spațiu atent delimitat și protejat în cadrul oficiilor poștale, ac
cesibil tuturor cetățenilor și clienților Centrului Regional Rețea Poștala 

Timisoara.
Directorul Centrului Regional Rețea Poștala Timisoara, Nelu Balas, este con
vins de solidaritatea oamenilor si de faptul ca „fiecare dintre noi, poate găsi, 1 
acasa, o jucărie, un joc, o papusa frumoasa, mai ales ca știm ca acestea vor . 
ajunge la copiii mai puțin fericiți, care, poate, nici nu cunosc ce-i acela un 

cadou”.
Directorul Nelu Balas a mai precizat ca, in zilele următoare, va stabili locati- ' 
ile in care vor ajunge jucăriile colectate, prin intermediul campaniei „Fiecare 

copil merita un cadou de Crăciun”.

„Contractul de finanțare a fost semnat în 10 
martie anul acesta. în acest moment ne în
cadrăm în grafic, iar dacă totul sc derulează 
așa cum noi dorim, până în septembrie anul 
viitor vor dispune de noile achipamente. în 
prezent am postat pe SEAP documentația 
necesară în vederea organizării unei licitații 
de achiziție a echipamentelor. Iar după ce se 
va alege firma câștigătoare, care va asigura 
și instruirea personalului, sunt prevăzute 
vizite la producători de echipamente pentru 
a înțelege mai bine modul de funcționare a 
acestora. Va urma de altfel și un al doilea 
proiect, în perioada 2014 - 2020 când vor fi 
alocate fonduri pe acest domeniu”, a de
clarat președintele Consiliului Director al 
ADIVEST, Cristian Bălașa.

http://www.apmhd.ro
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Sarmizegetusa, o comună de top
g

’rimarul comunei Sarmizegetuza, 
dihai Todoni este, fără îndoială, 
inul dintre cei mai pricepuți edili din 
udeț. Dovadă sunt realizările pe care 
e contabilizează ca primar, reușitele 
iducându-i recunoașterea și 
îprecierea cetățenilor din comună.

’ână acum primarul Todoni a reușit să 
ealizeze o marc parte dintre proiectele 
ie care le-a propus. Infrastructura ru- 
ieră este bună, rețeaua de iluminat pub
ic este realizată, iar școlile și 
'rădinițele din comună sunt reabilitate 
n întregime. La fel este și sediul 
Jri măriei. precum și căminele cultur
ile. Unul dintre motivele de nemulțu- 
nire ale primarului este însă situația de 
ir Primărie. Astfel, administrația locală 
uncționcază cu doar 13 angajați, deși, 
lotrivit legii, personalul ar putea să 
uprindă 15 salariați. „Contabilul s-a 
tensionat și nu avem urbanist. Sper ca 
ituația să se reglementeze la anul, pos- 
urile să fie deblocate pentru a putea 
uncționa în condiții normale”, spune 
trimarul Sarmizegetusei.

'âminul Cultural din Sarmizege- 
usa, mândria primarului

Jna dintre cele mai importante realizări 
le primarului este reabilitarea 
ăminelor culturale din localitățile co- 
nunei. Singurul cămin care nu a fost 
ncă reparat este cel din satul Hobița - 
îrădiște, dar primarul speră să 

reușească reabilitarea sa anul viitor. în 
schimb, căminul cultural din Păucinești 
este reabilitat și modernizat, tâmplăria 
a fost înlocuită cu termopane. iar inte
rioarele au fost placate cu gresie și fa
ianță. Clădirea dispune de toate dotările 
necesare, bucătărie și grupuri sanitare. 
Mândriți primarului Todoni este însă 
Căminul Cultural din Sarmizegetusa, 
imobil realizat cu fonduri europene. 
Căminul poate găzdui până la 450 de 
persoane în condiții dintre cele mai 
modeme. Clădirea este încălzită prin 
pardoseli, dispune de două centrale ter
mice, dar și de o cameră frigorifică. în 
afara sălii principale, mai există câteva 
spații destinate unor evenimente de an
vergură redusă. Clădirea mai conține un 
club amenajat cu mese de biliard și de 
tenis de masă, o sală dotată cu calcula
toare pentru accesul la internet și un 
mic muzeu care grupează obiecte de 
etnografie ce ilustrează portul, tradițiile 
și meșteșugurile din zonă. „Din primă
vară s-au desfășurat aici cinci nunți, iar 
pentru anul viitor sunt anunțate deja 
opt”, spune cu mândrie primarul 
Todoni.

în așteptarea avizelor

Cel mai important obiectiv al primaru
lui din Sarmizegetusa este realizarea 
proiectului de aducțiunc a apei și de 
canalizare pe teritoriul comunei. 
Proiectul trenează de mai mulți ani, da
torită problemelor legate de patrimo
niul arheologic de pe teritoriul

comunei. Actuala comună suprapune 
practic teritoriul capitalei Daciei ro
mane, iar orice excavații ar putea aduce 
la lumină importante vestigii. „Avem 
un proiect comun cu cei de la Totești, 
pe măsura 3.2.2. Proiectul vizează re
alizarea rețelei de apă și de canalizare 
pe teritoriul satelor Sarmizegetusa, 
Breazova și Hobița - Grădiște. Proiectul 
se află în faza de obținere a avizelor și 
sperăm ca în primăvară să înceapă lu
crările. Pentru satele Păucinești și Ze- 
icani am depus un studiu de fezabilitate 
la Ministerul Mediului, tot pentru 

rețeaua de apă și canalizare”, afirmă 
primarul Todoni.

Sarmizegetusa se pregătește pentru 
viitor

Și proiectele de viitor ale primarului 
sunt la fel de ambițioase. Unul dintre 
ele, respectiv realizarea unui parc eo- 
lian pe teritoriul comunei, a trecut deja 
de primele etape. „Este vorba despre 
amplasarea unui număr de 21 de tur
bine eoliene pe raza composesoratelor 
Păucinești. Sarmizegetusa și Zeicani. 

întregul parc eolian va avea o capaci
tate de 53 de MW și va fi racordat la 
sistemul energetic național. Ara eliberat 
deja autorizația de construire pentru 
această investiție de 100 de milioane de 
euro”, spune primarul Todoni. Un alt 
proiect al edilului din Sarmizegetusa 
este realizarea unei zone turistice la 
poalele Retezatului, pe teritoriul satului 
Hobița - Grădiște. Primarul dorește 
construirea unei pârtii de schi pe baza 
unui parteneriat public-privat.

ț,Sunt omul locului, nu impus de București!”
Janiel Răducanu pornește în cursa 
lectorală, convins că Dumnezeu și 
amenii locului au puterea de a 
himba soarta zonei Țara Hațegului 
Călan - Ținutul Pădurenilor. Este 

andidatul cu domiciliul în Colegiul 
ir. 3, cu șanse reale, nu doar de a 
junge deputat, ci să și genereze dez- 
oltarea zonei și bunăstarea locuito- 
ilor de aici. Este mai pregătit ca 
liciodată să apere interesele și să as- 
ulte păsurile oamenilor, să-i reprez- 
nte cu cinste.

Domnule Răducanu. cu ce argumente 
eniți în fața oamenilor, pentru a vă 
usținc candidatura?
Mă bazez pe oamenii care mă cunosc, 
p experiența acumulată în politică și 
dministrație. Și, nu în ultimul rând, 
red în Bunul Dumnezeu, în dreptate și 
menie. Prin candidatura mea, vreau să 
părăm Țara Hațegului, zona Călanului 
' Ținutul Pădurenilor de venetici, de 
cei oameni politici care ne vizitează 
oar o dată la patru ani, apoi nu mai știu 
nde suntem pe hartă. Vreau să apăr 
ceastă zonă de oamenii care ne trân- 
:sc ușile în față, care nu ne răspund la 
:lefon și pe care îi mai vedem doar 
tunci când se anunță o campanie elec- 
irală.
unt om de-al locului, de-al dumneav- 
astră, nu impus de București! Cred din 
>t sufletul că doar Dumnezeu și oa- 
tenii locului au puterea de a schimba 
□arta Țării Hațegului, zonei Călanului 
i a Ținutului Pădurenilor. Promit că 
iucureștiul nu mă va schimba. Merg în 
ârlament să schimb modul de s trata 
ceasta zona.
Credeți că mai este loc de oameni de 

bun simț în politică?
- Cred și sper, chiar sunt obligat să 
cred! Binele, bunul simț, omenia sunt 
valori sufletești pc care le dobândim de 
când ne-am născut. în familie, în biser
ică sau la școală, învățăm să facem 
bine. Nici una dintre aceste instituții nu 
ne învață să facem rău. Din păcate, răul 
vine pe alte căi, ne este, uneori, impus, 
precum candidații de la București.
Năzuințele și speranțele noastre au fost 
lăsate la hotarul dintre ”nu mă mai in
teresează” și ”nu-mi pasă”. De prea 
multe ori! Marea noastră familie a fost 
vitregită de bunăstarea care i se cuve
nea. De prea multe ori! Pentru că aceia 
care sunt străini de morala creștină și de 
pământul casei părintești nu și-au întors 
niciodată fața înspre noi. Dar a venit 
vremea oamenilor de bun simț în 
politică!
- Ce fel de campanie veți aborda și cum 
veți răspunde războaielor politice, care, 
cu siguranță, nu vor lipsi din peisaj?
- îmi îndrept atenția înspre oameni. în
spre ceea ce putem face pentru oameni. 
Rău poate face oricine! Nu m-am pier
dut și nici nu mă voi pierde vreodată în 
murdării sau josnicii care, în politica 
românească, se întâlnesc la tot pasul. 
Viitorul deputat nu trebuie să-și risi
pească energia în lupte politice care au 
secătuit deja viața mai multor semeni. 
Pentru mine este important să fiu un 
deputat în slujba cetățeanului. Nu voi 
pierde timpul angrenându-mă în 
războaie politice. Am fost și voi fi 
străin de acest domeniu, dar nu am fost 
și nu voi fi străin de problemele marii 
familii formată din locuitorii Țării 
Hațegului, zonei Călanului și Ținutului 
Pădurenilor.
- După ce veți fi ales deputat, cum veți

Pe 5 decembrie

sprijini dezvoltarea acestei zone?
- E clar pentru toată lumea: viitorul 
nostru, ca țară membră în Uniunea Eu
ropeană, este dezvoltarea pe regiuni. 
Dacă vom continua să ne agățăm exce
siv de București, ne vom dezvolta după 
cum vor alții, nu după voința noastră. 
De acum, este vital să ne organizăm ca 
zonă și să ne gândim la mai multe 
proiecte care să revitalizeze arealul 
Țara Hațegului - Călan - Ținutul Pă
durenilor. Ne trebuie, în primul rând, un 
proiect de mare anvergură, care poate 

să aducă locuri de muncă, să încurajeze 
producătorul autohton și, în timp, o 
bunăstare a noastră, a tuturor. Prin acest 
proiect, trebuie să promovăm inclusiv 
infrastructura necesară, rețeaua de dru
muri.
Avem potențial și oameni de valoare. 
Avem aceste minunate ținuturi, un ade
vărat dar de la Dumnezeu. Mai trebuie, 
însă, o mână pricepută, pentru a valori
fica acest extraordinar potențial uman 
și aceste bogății naturale. Doar de noi 
depinde Viitorul nostru.

- Ce mesaj aveți pentru alegătorii dum
neavoastră?

Dragi hațegani, locuitori ai Călanului 
și pădureni, am încredere în voi, că 
doriți ca și mine, binele acestor ținuturi, 
împreună, vom reuși și vom putea avea 
în Parlamentul României un om al 
locului. Cred că împreună vom putea 
schimba în bine viața noastră. Viitorul 
nostru stă în opțiunea dumneavoastră. 
Vă aștept pc 5 decembrie să ne decidem 
soarta! împreună!
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Katie Holmes și Tom Cruise locuiesc în case separate
Katie Holmes și soțul ei, actorul 
american Tom Cruise nu mailocuiesc 
în aceeași casă, informează presa bri
tanică, citată de showbizspy.com.

Potrivit revistei britanice Grazia, Katie 
Holmes încearcă să se distanțeze tot 
mai mult de reședința oficială din Hol
lywood a cuplului, estimată la 35 de 
milioane de dolari.
Surse din anturajul celor doi actori au 
declarat că actrița își petrece foarte mult 
timp într-o altă casă, ce are patru dor
mitoare și este situată în cartierul Hol
lywood Hills.
"Katie și-a dorit o casă mică, în care să 
locuiască singură sau împreună cu Suri, 
unde să poată avea o viață privată nor
mală. Tânjește după discreție și liber
tate. Acolo, ea poate să se relaxeze cu 
adevărat, poate să stea toată ziua în pi
jamale, să vorbească cu familia ei la 
telefon sau să lenevească în spatele 
casei, lângă piscină. Acolo domnește o 
atmosferă plăcută și relaxantă. Și-a 
adus multe dintre lucrurile ei, iar nici- 
unul dintre acestea nu are legătură cu 
biserica scientologică", a declarat o 
sursă.
Katie Holmes, în vârstă de 31 de ani, a 
mărturisit într-un interviu recent că

adoră să fie mamă. "La vârsta lui Suri, 
trebuie să inventezi multe activități 
pentru a o ține ocupată. Ador să fiu 
mamă. E un vis devenit realitate. E cea 
mai frumoasă perioadă din viața mea. 
Ea e atât de iubitoare și de minunată. îi 
place să cânte și să danseze. E atât de 
frumoasă", a declarat actrița.
Totodată, Katie Holmes a negat 

zvonurile potrivit cărora ea și Tom 
Cruise ar încuraja-o pe fiica lor Suri să 
devină actriță.
"Ceea ce-mi doresc pentru ea este să 
facă ceea ce îi spune inima, să fie feric
ită și nu-mi pasă ce meserie își va alege. 
Tom și cu mine o susținem și o încura
jăm, dar este încă mult prea devreme 
pentru a ne putea imagina ceea ce va 

deveni când va fi mare. Are într-adevăr 
gusturi bune și îi place să se gătească, 
așa că nu se știe niciodată - ar putea 
alege o meserie în legătură cu acest 
domeniu", a adăugat actrița americană. 
Katie Holmes, în vârstă de 31 de ani, și 
Tom Cruise, în vârstă de 48 de ani, s- 
au cunoscut în aprilie 2005, sunt căsă
toriți de patru ani și au împreună o 

fetiță, Suri, născută în 2006.
Holmes s-a făcut remarcată în serialul 
de televiziune pentru adolescenți 
"Dawson's Creek". Katie Holmes, care 
a mai jucat în lungmetrajul "Batman - 
începuturi/ Batman Begins" din 2005, 
filmează în prezent pentru miniseria TV 
inspirată din viața fostei soții a președ
intelui american John F. Kennedy.

Bucureștiul ar putea intra în Cartea Recordurilor cu cea 
mai mare instalație de Crăciun

Doru Octavian Dumitru se retrage
dial actual, potrivit unui comunicat 
remis Mediafax.
Instalația va fi aprinsă la Sun Piaza, joi, 
la ora 19.00. Reprezentanții Guinness

Capitala ar putea intra în Cartea Recor
durilor cu instalația de Crăciun ce va fi 
aprinsă, joi, într-un mail și care va avea 
peste 150.000 de becuri - recordul mon

World Records vor fi prezenți la Bu
curești pentru a omologa și înscrie ten
tativa de record mondial la categoria 
celui mai mare număr de becuri aprinse 
într-o instalație de Crăciun amenajată 
într-o singură locație.
Recordul mondial al celei mai mari 
decorațiuni de Crăciun este de 150.000 
de becuri. Instalația de la Sun Piaza in
clude un număr de becuri de câteva ori 
mai mare decât recordul actual. 
Numărul efectiv al becurilor din insta
lație face subiectul unui concurs pentru 
public și va fi dezvăluit în momentul 
aprinderii.
Anul trecut, în mai, a fost omologată la 
București cea mai mare pungă de hârtie 
reciclată, realizată de reprezentanții 
unui lanț de magazine. în 2008, Bu
cureștiul a intrat în Cartea Recordurilor 
cu cel mai lung câmat afumat, dar și cu 
cel mai mare număr de Moși Crăciun.

Doru Octavian Dumitru a pregătit 
publicului bucureștean un ultim 
spectacol, pe 5 decembrie, la Sala 
Palatului, începând cu ora 19:30.

Show-ul “Spuma de ras" este un pro
gram de muzică, dans și umor. Alături 
de Doru Octavian Dumitru pe scena vor 
urca Annes, Rada de la Chișinău și vor 
evolua membrii trupei Total Dance 
Center, cu un program intitulat "In 
Memoriam Michael Jakson".
Potrivi evz.ro, artistul a declarat se va 
retrage, pentru o perioadă, din cariera 
sa de umorist.
"Acesta va fi ultimul spectacol pe care 
îl voi susține. Mă voi retrage pentru o 
perioadă", a spus Doru Octavian Du
mitru.

showbizspy.com
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Măști de față pentru toate tipurile de ten
Tenul, mai mult decât alte părți ale 
eorpului, este expus zilnic factorilor 
ie mediu, cărora nu li se poate 
adapta constant. De aceea are nevoie 
de îngrijire zilnică, iar asta nu 
înseamnă să testezi pe el zeci de pro
duse din comerț pentru a descoperi 
:e ți se potrivește.

Din când în când, pielea ta are nevoie 
de un upgrade complet, astfel încât să 
simți diferența dintre tratamentul natu- 
'al și cel de laborator, „îmbogățit” cu 
substanțe chimice. Urmează câțiva pași 
simpli și revigorează-ți tenul cu ajutorul 
naștilor realizate chiar de tine, în pro- 
3ria bucătărie.
Așa cum fardurile organice au min- 
inata calitate de a penetra pielea fără a- 
deteriora flexibilitatea în timp, măștile 
.homemade”, create din ingrediente 
100% naturale, pot fi o soluție exce- 
entă pentru problemele fiecărui tip de 
:en.
Mu uita că pielea ta absoarbe zilnic sub
stanțele cu care o hrănești și de obicei 
o tratezi cu produse clasice de înfru- 
nusețare care, chiar dacă sunt naturale, 
iu la bază componente chimice. Iată 
:ativa pași de urmat in ceea ce privește 
iregatirea tenului pentru aplicarea unei 
naști „homemade”:
1. Curăță bine tenul cu o loțiune
calmantă
?. Tenul uscat are nevoie de apli
carea unei creme hidratante înainte de 
stilizarea măștii
î. Masca se aplică pe toată
suprafața tenului, cu excepția zonelor 
tin jurul ochilor și al buzelor
t. Evită să te machiezi mai de
vreme de 2-3 ore de la aplicarea unei 
naști

Măști pentru ten gras

enul gras este predispus la acnee și la 
ormarea punctelor negre. Măștile pe 
care le folosești trebuie să curețe foarte 
cine pielea și să o hidrateze în același 
imp.
1 Ingrediente:
■ o banană coaptă

o linguriță cu miere
o portocală sau o lămâie

Mod de preparare: Amestecă banana cu 
nierea până obții o pastă, apoi adaugă 
câteva picături din zeama de portocală 
sau lămâie. Aplică masca pe suprafața 
enului și așteaptă 15 minute înainte de 
i clăti cu un prosop înmuiat în apa cal- 
luță.

’..Ingrediente:
% lingură cu zeamă de lămâie 
albușul unui ou
1 !6 lingură cu miere 
o cană cu căpșuni
Opțional: 2 picături de ulei 

iromat
Amesteca toate ingredientele de mai 
sus, întinde pasta pe față, așteaptă zece 
ninute, apoi clătește cu apă călduță.
Mască de tărâțe: două linguri de tărâțe 
se amestecă cu o linguriță de drojdie, 
cearnă de la o jumătate de lămâie și o 
ingură de apă. Zonele mai grase se 
naseaza cu acest amestec.
Mască din mălai: o mână de mălai se 
imestecă cu o jumătate de lămâie și un 
ilbuș de ou. Această pastă se masează 
)e față apoi se lasă până se usucă și se 
ndepărtează cu apă călduță. Este cel 
nai bun scrub natural.
Masca de mere: o jumătate de măr se 
lă prin râzătoare și se amestecă cu o 

linguriță de miere. Se întinde pe față și 
se lasă să acționeze în jur de 20 de 
minute.

Mască pentru ten mixt

Tenul mixt este poate cel mai capricios 
dintre toate, pentru că include atât zone 
uscate, cât și grase sau sensibile. Așa 
numita zona T (fiunte, nas, bărbie) are 
tendință de îngrășare, în timp ce cele
lalte zone rămân uscate.
Ingrediente:
• 2 lingurițe cu apă de trandafiri
• 1 linguriță cu iaurt natural (la 
temperatura camerei)
• 1 linguriță cu miere lichidă
• Opțional: 6 petale proaspete 
de trandafir
Mod de preparare: Lasă la uscat 
petalele de trandafir, apoi pisează-le 
într-un bol. Adaugă apa de trandafiri, 
iaurtul și mierea. Amestecă bine și 
aplică masca pe ten. Așteaptă 10 minute 
înainte de a clăti.

Mască pentru ten sensibil (iritabil)

Tenul sensibil are nevoie de îngrijire 
specială, pentru că uneori poate dez
volta alergii la anumite produse. Pielea 
este iritabilă și nu se recomandă 
folosirea produselor agresive, ci a celor 
cât mai naturale, în cantități mici. 
Ingrediente:
• 1 ceașcă cu iaurt natural, rece
• % ceașcă cu făină de ovăz 
Mod de preparare: Amestecă cele două 
ingrediente și întinde pasta pe ten. 
Așteaptă 10-15 minute și șterge fața cu 
un prosop înmuiat în apă caldă. (Făina 
de ovăz se poate amesteca și cu albușul 
unui ou în loc de iaurt.)

Măști pentru ten uscat

Tenul uscat este acela de care se teme 
orice femeie, mai cu seamă când trece 
de o anumită vârstă, pentru că este per
fect pentru dezvoltarea ridurilor. în 
acest caz, pielea are nevoie de hidratare 
intensă. Pentru tenul uscat se reco- 
mandș bananele, albușul de ou, untul, 
printre altele.
1. Ingrediente:
• Vi avocado
• 'A cană cu miere
Mod de preparare: Zdrobește fructul 
într-un bol, apoi adaugă mierea. Pasta 
obținută se întinde pe ten și se lasă 10 
minute, apoi se clătește cu un prosop 
înmuiat în apă caldă. Este o rețetă cla
sică, hidratantă și hrănitoare.
2. Ingrediente

• - Vi lingură cu lapte praf
• - V2 linguriță cu miere lichidă
• - Vi lingură cu gel de aloe vera
• - 2 picături de ulei esențial 
Mod de preparare: Amestecă bine in
gredientele, aplică pasta pe față și 
așteaptă 15 minute. Clătește cu apă 
caldă.
Mască din unt: unge zonele cele mai 
uscate ale feței cu un amestec din părți 
egale de apă și unt, lasă să acționeze 
10-15 minute, apoi spală cu apă căl
duță.
Mască din banană: amestecă o banană 
cu puțină miere și o lingură mare de 
iaurt. Ține amestescul pe față timp de 
jumătate de oră, apoi curăță-1 cu apă 
călduță.

Mască din ou: peste un albuș de ou 
bătut adaugă o linguriță de miere și una 
de ulei de măsline.

Mască pentru ten normal

Nu multe femei se pot laudă cu acest tip 
de ten, care, în general, nu are nevoie 
de tratamente
cosmetice. Cu toate acestea, este bine 
să nu îl neglijezi, mai ales în anotim
purile reci sau în
1. Ingrediente
• 1 ou
• ulei vegetal
• suc natural de mere
Mod de preparare: Amestecă albușul 
oului, 2 linguri cu ulei vegetal și o lin
gură cu suc de mere. Aplică pasta și 
așteaptă 10 minute, după care clătește 
cu apă călduță.
Mască din muștar: o jumătate de pahar 
de muștar se amestecă cu două linguri 
de apă și câteva petale de trandafiri. 
Compozișia se lasă pe față timp de 
jumătate de oră, apoi se clătește cu apă 
din abundență.
Mască din lapte bătut: un pahar de lapte 
bătut se amestecă cu zeama a două 
lămâi. Masca se ține pe față timp de 
jumătate de oră apoi se îndepărtează cu 
apă fierbinte, urmată de un jet de apă 
rece.
Mască din morcovi: doi morcovi rași se 
amestecă cu un gălbenuș de ou și jumă
tate de pahar de lapte. Se lasă să 
acționeze 20 de minute.
Mască de papaya: un fruct de papaya se 
pasează și se aplică pe față ca o mască, 

apoi se îndepărtează după 20 de minute. 
Deși este mai greu de găsit, fructul de 
papaya este excelent pentru îngrijirea 
tenului și intră în compoziția multor 
cosmetice.
Mască de fructe: dintre toate fructele 
bananele și căpșunele sunt cele mai 
potrivite tenului normal. Dacă te înduri 
să nu mănânci aceste fructe pasează-le 
și aplică pe față pasta obținută.

Măști pentru tenul matur, ridat

- amestecă un gălbenuș de ou cu o lin
guriță de lapte sau lapte praf, una de 
miere și sucul de la o jumătate de 
lămâie;
- într-un vas de sticlă, pisează două 

caise, adaugă o linguriță de smântână și 
una de miere; caisele sunt bogate în vi
taminele A și B, întârzie procesul de 
îmbătrânire și redau pielii elasticitatea 
și fermitatea;
- peste două linguri de fulgi de ovăz 
măcinat adaugă o fiolă de lăptișor de 
matcă și o lingură de ulei de măsline;
- amestecă un gălbenuș de ou, o lin
guriță de miere de albine, o fiolă cu vi
tamina A și una cu vitamina E.
Alte ingrediente care pot fi aplicate in
dividual, ca o mască, având efect an- 
tirid, sunt bananele (se zdrobesc până 
se obține o pastă), strugurii, porto
calele, sucul de mere sau laptele inte
gral.
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Comisia Europeană i-a cerut Parlamentului European să retragă 
o serie de fonduri LE ale Bulgariei și României, deoarece aceste 
țări nu au capacitatea să le absoarbă, a declarat europarlamentarul 
ivailo Kalfin. citat de Nea sin. g

Coreea de Nord a atacat cu obtuze Coreea de Sud
Coreea de Nord a tras cel puțin 200 
de obuze de artilerie peste granița sa 
de vest, dintre care o parte au lovit o 
insulă sud-coreeană, Yeonpyeong, și 
au incendiat mai multe case, re
latează BBC. Armata sud-coreeană a 
ripostat, deschizând focul. Doi mili
tari sud-coreeni au murit și cel puțin 
13 militari doi civili au fost răniți, 
anunță realitatea.net.

Un martor a declarat pentru un post 
sud-coreean de televiziune că 60-70 de 
case sunt în FL.Phenianul a deschis 
focul la ora locală 14.34 (7.34 ora 
României), iar armata sud-coreeană a 
replicat cu 80 de runde de artilerie și a 
ordonat decolarea unor avioane de 
luptă. Președintele sud-coreean Lee 
Myung-Bak, care a convocat de urgență 
o reuniune a guvernului după incidentul 
armat de marți cu Phenianul, a dat asig
urări că administrația sa ia măsuri pen
tru a evita ca un schimb de focuri să 
escaladeze într-un război, relatează 
CNN. Imagini cu coloane de fum au 
fost transmise de posturile de televiz
iune, iar insula a rămas fără curent elec
tric, dar nu este clar deocamdată ce a 
fost lovit. Potrivit Euronews, armata 
sud-coreeană se află în alertă maximă, 
iar civilii de pe insula Yeonpyeong,

FNSA strânge semnături pentru declanșarea 
grevei generale pe termen nelimitat
Federația Națională a Sindicatelor din 
Administrație (FNSA) a decis să 
strângă semnături pentru declanșarea 
grevei de avertisment și a celei generale 
pe termen nelimitat, protestele urmând 
să înceapă în a doua parte a lunii ian
uarie 2011, anunță Mediafax.
Potrivit unui comunicat de presă trans
mis, marți, de FNSA. federația a trans
mis Guvernului nemulțumirile și 
neregulile "care macină administrația 
publică locală", precum și revendicările 
pentru care se așteaptă rezolvarea.
"FNSA a transmis Guvernului 
României nemulțumirile și neregulile 
care macină administrația publică lo
cală precum și revendicările noastre 
pentru rezolvarea acestor probleme. In 
perioada 22.11.2010 - 20.01.2011 se 
vor strânge semnături pentru de
clanșarea grevei de avertisment și a 
grevei generale pe termen nelimitat. 
Declanșarea acțiunilor de protest gre
viste vor avea loc după data de 
20.01.2011", se arată în comunicat.
Reprezentanții FNSA cer, printre altele, 
ca, începând cu 1 ianuarie 2011, să se 
revină la veniturile salariale avute de 
către personalul angajat în administrația 
publică locală la 31 decembrie 2009, 
păstrarea celui de-al Xlll-lea salariu și 
a primei de vacanță.
"Cerem respectarea acordurilor și con
tractelor colective de muncă încheiate 

aproximativ 1.300 ca număr, au fost 
evacuați în buncăre sau în școli, alții 
alegând să se refugieze pe continent. 
Incidentul intervine la câteva zile după 
ce un expert american a primit acces la 
un centru modern nord-coreean de îm
bogățire a uraniului. New York Times 
relata un episod petrecut în cursul aces
tei luni, în care autoritățile nord- 
coreene i-ar fi prezentat unui cercetător 
american, aflat în vizită în Coreea de 
Nord, o centrală nucleară construită în 
secret, destinată activităților de îm
bogățire a uraniului.
De asemenea, în luna august. Coreea de 
Nord a amenințat că va riposta violent, 
drept urmare a exercițiilor militare din
tre Coreea de Sud și Statele Unite. 
Legăturile dintre Corei s-au deteriorat 
semnificativ după scufundarea, la 26 
martie, a unei nave sud-coreene. inci
dent în care 46 de militari au murit. O 
anchetă internațională a spus că nava a 
fost lovită de o torpilă nord-coreeană, 
însă Phenianul a negat orice implicare.

Reacția celorlalte state

Statele Unite au condamnat atacul 
nord-coreean vizând insula Yeon
pyeong și au dat asigurări că își mențin 
angajamentul de a-și apăra aliatul, 
Coreea de Sud, potrivit CNN. "Statele 

la nivelul instituțiilor publice locale, 
conform Constituției României și a 
Legii nr. 215/2001 a administrației pub
lice locale, cu privire la autonomia lo
cală, dar și eliminarea imixtiunilor și a 
abuzurilor făcute de către unii oameni 
politici în mișcarea sindicală și asupra 
liderilor sindicali, prin instituirea de

Unite condamnă ferm atacul și îi cere 
Coreei de Nord să pună capăt acțiunii 
beligerante și să respecte în totalitate 
termenii Acordului de Armistițiu", se 
arată într-un comunicat citat de CNN .
Coreea de Sud intenționează să se

sizeze ONU în legătură cu schimbul de 
focuri cu Phenianul, ce a avut loc marți 
în Marea Galbenă, a declarat o sursă 

sancțiuni drastice împotriva acestora, 
care să ducă până la pierderea funcției 
sau a demnității publice. Cerem depoli- 
tizarea instituțiilor publice, până la 
nivelul funcției de prefect", se pre
cizează în comunicatul FNSA, citat de 
Mediafax. 

din Ministerul sud-coreea de Externe, 
citată de RIA Novosti. Rusia și China 
și-au exprimat preocuparea în legătură 
cu ostilitățile din Peninsula Coreea, 
după ce obuze nord-coreene au fost 
trase spre o insulă din Coreea de Sud. 
La rândul său, China și-a exprimat 
"preocuparea" în legătură cu inciden
tele armate . "Ne exprimăm îngrijorarea

România e pe locul 12 în topul țărilor cu 
risc de înfometare
Potrivit unui raport al japonezilor de la 
Nomura, țara noastră este cea mai ex
pusă din Europa și printre cele mai ex
puse din lume la o eventuală creștere 
generalizată a prețurilor, anunță roma- 
nialibcra.ro Importurile substanțiale de 
mâncare (aproximativ 1,1% din Pro
dusul Intern Brut sau peste 1,3 miliarde 
de euro), veniturile reduse și ponderea 
imensă a cheltuielilor alimentare în to
talul consumului (aproape 50%) 
plasează România pe locul 12 în lume 
în privința riscurilor generate de 
creșterea prețurilor la produse de bază.

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17 

- 5 spâlâri fi gratis)
- legitimație festerlor + interior. 16 renf

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 

pentru orașele 
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 072804701E

în legătură cu această situație", a de
clarat un purtător de cuvânt al Minis
terului chinez de Externe, Hong Lei. 
Germania este de asemenea foarte în
grijorată în legătură cu schimbul de 
focuri de armă dintre cele două Corei, 
potrivit ministrului de externe de la 
Berlin, Guido Weseterwelle, citat de 
DPA.

Un raport al Institutului de Cercetare a 
Calității Vieții conține, în sine, și expli
cația pentru care România ocupă un loc 
fruntaș în privința riscurilor generate de 
prețul alimentelor. Potrivit raportului 
citat, aproape două treimi din familiile ■ 
din România (65%) direcționează în
tregul venit lunar către produse de bază. 
Mai mult, 31% din gospodării nui 
reușesc nici măcar să acopere strictul 
necesar cu salariile pe o lună, în timp 
ce doar 19% reușesc să mai cumpere și 
altceva decât produse de bază.

-poiiș culoare;
-poliș luciu;
- tapițerie cu soiuHi specifice

Itelefnm 973-940
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Generația ’95 a județului merge mai departe
iei mai buni tineri fotbaliști sub 16 
ni ai județului, reuniți sub conduc- 
rea lui lonuț Stelescu s-au calificat 
ti următoarea fază a competiției 
aționale dedicate „selecționatelor” 
nder 16 din fiecare județ. Tinerii 
otbaliști au câștigat ultimele două 
scuri din seria a cincea , împotriva 
eprezentativelor Albei și a Caraș 
everinuiui și s-au calificat în faza 
irmătoare a competiției.

oia trecută, trupa pregătită de tehni- 
ianul Universității Petroșani a trecut 
iră emoții de „vecinii” din Alba, pe 
:ren propriu, scor 3-0, într-o restanță 
ontând pentru etapa a noua a com- 
etiției. Golurile hunedorenilor au fost 
urcate de Tudorache (din penalty), 
Jedrea și Duma, pentru „moți” înfrân- 
erea reprezentând echivalentul ratării 
alificării în faza superioară a com- 
etiției.
i ultima etapă de joc, băieții lui Ste- 
:scu au învins și selecționata Carașu- 
îi, cu 1-0, unicul gol al întâlnirii fiind 
îarcat de Sebastian Bobină. La meciul 

și la opt „lungimi” distanță de adver
sara de duminică. Astfel cele trei 
reprezentative vestice, merg mai de
parte, în faza a Il-a a competiției, 
putând fi urmate și de ocupanta locului 
al patrulea (Arad), asta doar în condiți
ile în care arădenii au obținut un punc
taj mai mare decât celelalte șase 
formații clasate pe locul patru în cele
lalte grupe.
Competiția „păstorită” de FRF se va 
relua în primăvară, cele 24 de echipe 
urmând a fi repartizate, cel mai proba
bil, în alte șase serii a câte patru, sis
temul de desfășurare păstrându-se 
același, fiecare cu fiecare, tur-retur. 
Miza cea mare o reprezintă câștigarea 
turneului final național și participarea 
la o competiție externă sub egida F1FA, 
unde se vor regăsi cele mai puternice 
„selecționate” sub 16 din Europa.
Printre selecționatele calificate mai de
parte se numără echipele unor județe 
precum: Cluj, Bihor, Constanța, Iași, 
Bacău, Dâmbovița, Galați, Buzău, 
Argeș, Gorj sau Dolj

Claudiu Sav
sputat pe stadionul CFR din Caranse- 

eș s-a remarcat goalkeeperul hune- 
orean Alexandru Kiorean („U” 
etroșani), care a reușit performanța de 
para de două ori un penalti, asta după 
; arbitrul ceruse repetarea executării 
ivituri i de la 11 metri dictate în primă 
istanță.
u victoria de la Caraș, selecționata 
idețului nostru a terminat pe locul se- 
rnd în grupa a cincea de calificare, la 
it puncte în spatele liderului din Timiș

Clasamentul final:
1. Timiș 10 9 0 l 25-8 36p

2. Hunedoara 10 7 0 3 19-14 28p

3. Caraș Severin 10 5 0 5 14-12 20p

4. Arad 10 3 2 5 19-14 14p

5. Alba 10 3 1 6 13-20 13p

6. Mehedinți 10 1♦
1 8 7-29 5p

Lotul Selecționatei Under 16:

Portari: Alexandru Kiorean, Alexandru Pasăre (ambii de la „U” Petroșani), 
Dragoș Voinea (FC Hunedoara)
Jucători de câmp: Daniel Creciunesc, Cristian Creciunesc, Răzvan Marian, Sergiu 
Marian (toți de la ReaISport Deva), Bogdan Gheară și Alexandru Ababei (ambii 
de la FC Hunedoara), Răzvan Făurică, Sergiu Costinaș, Sebastian Bobină, Vlad 
Chiruța, Sergiu Szalacsi, Emilian Mărgeanu, Florin Huez, Leonard Doroftei, Vlad 
Negrea și Rareș Popa (toți de la „U" Petroșani), Marius Mareș, Vlad Tudorache 
(ambii de la Jiul Petroșani) Al. Costea, Paul Moldovan (Mureșul Deva), Alexan
dru Costea, Răzvan Gheață (ambii CFR Simeria).

,Recașul a fost cel mai tare adversar” Juniorii Științei Petroșani,
învingători într-un turneu Ia Cluj

arin Cornea, antrenorul „feroviar- 
jr” simerieni spune că formația din 
tșul vinului, pe care echipa sa a în- 

ilnit-o în ultima etapă din campi- 
lat, este cea mai bună echipă 
tipotriva căruia a jucat formația 
itrenată de acesta. Deși au fost 
;alați la ultima fază de joc a meciu- 
i „din cramă”, simerienii sunt fair- 
lay și spun că echipa lui Alin 
aleacu a meritat punctul obținut în 
timele minute ale jocului din etapa 
13-a.

:hnicianul Simeriei s-a declarat 
ulțumit de faptul că echipa sa nu a 
erdut decât un singur joc în deplasare 
acest sezon și a adăugat că și-ar dori 
jucătorii săi să împrumute puțin din 

itudinea „alb-verzilor" de la Recaș. 
adversarii de sâmbătă au fost cea mai 
înă echipă pe care am întâlnit-o până 
um. Au exercitat o presiune constantă 
upra careului nostru, lucru pe care nu 
i reușit nici o altă echipă, nici măcar 
iceafarul, în fața cărora am pierdut 
igurul meci în deplasare. îi felicit pe 
i de la Recaș pentru felul în care au 
cat și sper ca elevii mei să fi luat câte 
.țin din agresivitatea gazdelor”, a 
ivestit Cornea. Antrenorul CFR-ului 
e și motivul pentru care jucătorii lui 
ileacu au jucat cu „înverșunare” sâm- 
tă. „Anul trecut, Simeria a învins 
asă, în ultimele etape cu 3-1 Recașul 
i-a oprit din drumul către eșalonul se
nd. Cred că au jucat și cu gândul la 
vanșă și de aceea au fost așa porniți”, 
idăugat antrenorul hunedorenilor.
i finalul jocului de la Recaș, prezentă

la meci, patroana clubului, Alina State, 
a ținut să îi felicite pe băieții lui Comea 
pentru punctul extern și le-a comunicat 
acestora că dacă vor obține maximum 
de puncte din ultimele două etape vor 
avea parte de o iarnă liniștită. „Doar noi 
ne putem face iama mai liniștită. După 
jocurile cu Beiuș și Sânnicolau Mare 
vom trage linie și vom vedea ce strate
gie vom aborda pentru retur. Ne-am 
complicat existența în multe meciuri 
prin ratările incredibile, dar sunt con
vins că în ultimele două jocuri băieții se 

vor concentra și vom face maximum de 
puncte”, a conchis Sorin Comea.
CFR Simeria era văzută, alături de FC 
Hunedoara și ACS Recaș, înaintea star
tului campionatului, ca o candidată sig
ură la promovare. Cu toate acestea, 
echipa Alinei State ocupă locul opt cu 
două etape înainte de finalul turului, 
având în cont doar trei victorii sta- 
gionale.

Claudiu Sav 

Viitorul sună bine pentru Știința 
Petroșani. Echipa de juniori a clubului 
de rugby a câștigat „Cupa Transil
vaniei”, desfășurată la Cluj. Tinerii rug- 
byști au ieșit primii în turneul regional 
la care au mai participat și alte 17 
echipe din țară. Formația antrenată de 
Decebal Văduva și Ion Vărășeț a înreg
istrat 16 victorii și un singur egal, 
învingând în finală, chiar formația 
gazdă, „U” Cluj, cu 10-5. Principalii 
marcatori ai echipei din Vale au fost 
Robert Pap și Dante Gherasim.
Conducerea clubului din Vale s-a arătat 

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

Contracts de muncii cu v«zi de lucru pentru 6 luni începând cu 01 .decem
brie 2010.

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim 18 ani. înălțimea minimă 
l.7ftm, aspect fizic placul, vorbitoare de limba engleză.

Se oferă: salar lunar minim 1.000 usd plus cazare și masă hotei 5 stele, 
transport tur rviur India gratuit, acces la piscina ș> sula fitness a complexului.

Posibilitate extra joburi în cele 6 hiiu participare la castmgurt modeling 
& photo-shootings.

Detalii suplimentare pe officcv.cxelusivcvent.ro sau 0727177994.

foarte mulțumită de performanța tiner
ilor rugbyști petroșeneni, mai cu seamă 
că au trecut în finală chiar de echipa or
ganizatorilor. „Suntem foarte mulțumiți 
de acest rezultat și mai ales de faptul că 
am reușit să ne impunem în fața orga
nizatorilor. Juniorii vor să calce pe 
urmele echipei mari de rugby care a 
reușit un rezultat bun, la București, 
acum două săptămâni. Putem spune că 
avem un viitor bun aici la Petroșani”, a 
afirmat directorul clubului din Vale, 
Emil Drumea.

Claudiu Sav

officcv.cxelusivcvent.ro
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ORIZONTAL:
1) Animal acvatic din familia acarienilor. 2) Imaginar - Co- 
turi ale unui rau. 3) A zugravi - Are caracter de imn. 4) Un
ealta de curatat plugul - A sta de garda. 5) A treia litera din 
alfabetul grecesc - Gaz de sonda. 6) Țesătură aspra 
taraneasca - Echipa de fotbal din Arad - Făcut scrum. 7) 
Simbulul funcției sinus - Bărbierit - Cui bătut la capete. 8)
Ascunse intr-un cotlon! - Zboara pe derdelus (pl.) - Capete
de nituri! 9) Râuri secate! -Mijloc de fata! 10) Distrus

(inv.). 11) Specialist in reglarea pi
anelor. 12) Substanța care impiedica 
electrizarea unor obiecte(pL).

VERTICAL:
1) Referitoare la interiorul abdomenului.
2) Irascibili. 3) Care revine la fiecare zece zile - 
Așezare rurala. 4) Oaie turcana - A se goli de lichid 
(reg.). 5) Acela - Sentimente de respingere - Partea 
din spate. 6) Cal de munte - Banul mortilor.
7) Cai dobrogeni - Cârti de valoare - Confirmare cu 
jumătate de gura. 8) Scene la teatru - Prost din cale- 
afara. 9) Soi de mar - Prefix pentru "trei".
10) Colorant roșu. 11) Dezonoranti.
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acasa
07:00
09:00
10:00
11:00
11:15

19:35
19:40
20:00

20:40
21:05

21:40

23:50

Telejurnal Matinal
Dovadă de iubire
Profesioniștii... (talk show, rel.) 
Oameni mari la TVR (rel.) 
Fotbal UEFA Champions 
League (rel.)
Legendele palatului
Speranțe împlinite
Telejurnal
Pur și simplu delicios (rel.)
Vinul pe românește
Doar România!
Oameni mari la TVR (rel.) 
Oameni ca noi (reportaj, rel.) 
Conviețuiri (documentar) 
Speranțe împlinite 
Generația contra (rel.)
ONG Blitz
Telejurnal
Legendele palatului: prințul
Jumong
Doar România!
Sport
Telejurnal (emisiune informa
tivă)
Tema zilei
Studio fotbal UEFA Champions 
League
Fotbal: Panathinaikos Atena - 
FC Barcelona
Studio fotbal UEFA Champions 
League

07:55

08:10
10:00

IIOO

12:00
12:30
14:30
15:30
16:00

17:00
17:30

18:30
19:00
20:00
20:30
21:00

22:00
23:00

-r:

Asul din mânecă (SUA dramă,
2003 - 9.)
învingătorii(serial documentar, 

2008) la TVR 2 învingătorii (se
rial documentar, 2008)
Tonomatul DP 2
Joc deschis (emisiune infor

mativă. rel.)
Confesiuni(magazin de diver

tisment, 2010)
Telejurnal
Ora de business 
împreună în Europa!
între cer și pământ (2008, rel.) 
Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003, rel. - 9.)
Telejurnal
Confesiuni (magazin de diveF 

tisment, 2010) Confesiuni (ma
gazin de divertisment, 2010) 60' 
la TVR 2
e Forum (reportaj)
Ora de business
Dincolo de hartă (documentar) i f 
Operațiuni speciale (2009)
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990-20.)
Ora de știri
Black Donnellys (australian se- . 

rial polițist, 2007 - 11.)

08:00 Neatza cu Răzvan și Dani 07:00
09:55

Știrile Pro TV
Omul care aduce cartea

07:00
08:15

Umbrele trecutului 
Fructul oprit

07:00
07:30

Camera de râs
Specialiștii (talk show. 2010 -

10:00 în gura presei 10:00 Viața lui Natalie Wood (SUA 09:45 Rosalinda 5.)
dramă, 2004) 11:15 Paradisul blestemat (mexican 08:20 Sport cu Florentina

11:15 Infernul de foc (SUA dramă, 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, serial, 2007) 09:15 Mama invizibilă (SUA come-
2001, rel.) 90’ 1973, rel.-3872.) 12:30 O mare de pasiune (mexican die, 1997, rel.)

13:00 Știrile Pro TV serial, 2009, rel.) 11:30 Mondenii
13:00 Obseivator 13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 14:00 Marina (mexican-SUA serial, 12:00 Cu lumea-n cap (emisiune de
14:00 Familia Bundy (SUA serial de serial de comedie, 2006 - 6.) 2006) divertisment, 2009, rel.)

comedie, 1987) 14:00 Păcate de familie (SUA dramă, 15:15 Victoria 13:15 Camera de râs
14:30 Plasă de stele (rel.) 2004) 16:15 Rețeta de ACASĂ 14:00 Atlantida (ffancez-italian avet
16:00 Observator 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 16:25 Vremea de ACASĂ tură, 1992)
17:00 Acces Direct 1973 -3873.) 16:30 Rosalinda (mexican serial, 16:00 Cireașa de pe tort (reality
19:00 Observator UOO Știrile Pro TV 1999) show, 2008, rel.)
20:30 Te pui cu blondele? (emisiune 17:45 Happy Hour 17:30 Poveștiri adevărate 17:00 Ttăsniții (serial de comedie.

concurs) 19:00 Știrile Pro TV 18:30 O mare de pasiune 2007, rel. - 46.)
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 2O-.30 Ostaticul (SUA-german thriller 19:30 Fructul oprit 18:00 Focus 18

de dramă, 2010) de acțiune, 2005) 20:30 Iubire și onoare (român serial 19:00 Focus Sport
23:00 Observator 22:15 Moștenirea (român serial de de dramă, 2010) 19 30 Cronica Cârcotașilor
23:45 Un Show Păcătos comedie, 2010 - 25.) 21:30 Cealaltă față a Analiei 22:15 Trăsniți i

23:30 Știrile Pro TV 22:30 Poveștiri de noapte 23:00 Mondenii
33:30 7 păcate (brazilian serial de 23:30 Clubul de Poker (reality show

dramă, 2007) 2010, rel.)

15:30
16:30
17:30
18:30

'9:00
20:00
21:00
22:00

Uf -—1

Studio 60 (SUA serial, 2006, rel. - 9.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 1.)
Lecția de maternitate (SUA serial de comedie, 2007 - 1.) 
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 3.)

Studio 60 (SUA serial, 2006 - 10.)
Operațiunea de salvare (SUA serial, 2004 - 12.) 
Poză la minut (SUA serial, 1997 - 7.)
Misiune în direct (hong-kong-chinez polițist, 2004)

II 12:25
13:55
15:25
17:20
18:25
20:00
22:05
23:10

Crăciunul (SUA dramă, 2007)
Jumper (SUA S.F., 2008)
Despre fericire și alte nimicuri (englez comedie, 2008)
U2 în concert la Rose Bowl
Orice pentru dragoste (SUA comedie, 2009)
Doctor Parnassus (francez-canadian aventură, 2009)
Lumea văzută de Ion B. (român film documentar, 2009)
True Blood (SUA serial, 2008 - 1.) Sânge rău

Z

i f (

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

administrator 
bancar/produs leasing 

2 
cusator piese din piele 
și înlocuitori______ 15
șofer 
autocamion/mașină de 
mare tonaj_______ 5
lăcătuș mecanic de în
treținere și reparații 
universale_________ l_
vânzător de produse 
naturiste 1
muncitor necalificat la 
asamblarea, montarea 
pieselor 51
sudor manual cu 
flacăra de gaze 1

Hunedoara
Telefon: 0755.999.917

cusător piese din piele 

și înlocuitori 10 
dulgherț exclusiv 
restaurator)18

excavatorist pt.excava
toare cu rotor de mare 
capacitate________ 1
facturist__________ 1
gestionar depozit I 
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_____________ [0
tapițer 3
vânzător 2

Petroșani
Telefon: 0755.999.918

agent securitate 2
agent vânzări______ 1_
asistent medical gener
alist----------------------L
consilier administrație 
publica----------------- L
consilier expert 
inspector referent 
economist în manage
ment_____________ L
contabil 1
cusator articole

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

Lupeni
Telefon: 0755.999.921

marochinarie_______ ț
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 
marc tonaj 4

dulgherțexclusiv 
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
1

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____________ 1_
bucatar____________ 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

dnijbist 2
munc.necal.în silvicul
tură 2

Petrila
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

1.

mecanic utilaj 1

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

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.l-C.P. 122, pentru Lucaci Nico-

Selectăm persoane pentru agent publicitate.
Condiții: - abilități de comunicare;

perseverență;
capacitatea dc a-și îmbunătăți performanțele;
capacitatea de a urmări și a atinge un target prestabilit; 
relaționarea corectă cu clienții;
cunoștințe de folosire a computeru-ului: Oftice și internet; 
experiența în vânzări constituie un avantaj;

C V. la adresa de e-mail: gabriela_buzzi@yahoo.com
Informații la tel. 0730 549 659; 0771 677 031

Persoană fizică, închiriez apartament 2 camere în Deva, 
decomandat, etaj 1, pe mijloc, complet mobilat și utilat, 
centrală, termopane, parchet, gresie, faianță, frigider, 
aragaz, televizor, mașină de spălat, parțial izolat exterior. 
Preț neg. Tel.0724.370.693

Vând apartament 2 camere zona Dacia în Deva, semide
comandat, contorizat, multiple îmbunătățiri. Preț 82.000 
lei neg. Tel.0743.139.599

lae.

Vând fustă de piele talia 32, nouă, culoare neagră. Preț 150 lei 
neg. Tel.0254.228.748

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

De închiriat casă în Deva, str.Horia, suprafață totală 
80mp, izolată termic, termopan, 3 camere, bucătărie, 
baie. Preț 250 eur/lună. Tel.0722.347.512

Yând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, com- 
olet renovat și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
rel.0734.310.133

închiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în 
:asă, sobă de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775.557

Vând 2.932mp teren intravilan,
■*S-21 m.apă.gaz,curent,loc drept.zonă liniștită.întabu- 
lat,parcelabil,Hunedoara. Preț 17euro/mp negociabil. 
Tel.0723.005.657. 0765.684.428

Vând teren intravilan în corn. Vața. zonă centrală, 2.600 
np. Tel.0726.319.204

Vând casă și teren în Călan, 3 camere, gaz, apă, canal, 
?aie, teren 3.000mp, grădină împrejmuită. Preț 25.000 
mro. Tel.0726.319.204, 0254.611.644

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 masculin , 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
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TALON DE MICA PUBLICITATE

Tel:

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

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

Sc.

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: Ia primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimeil- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul dc 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 cu fundal: 7 leu

mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
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Descoperire inedită făcută de membrii unei familii de americani din l'lorida. Cei doi au 
avut surpriza să găsească in motorul mașinii un șarpe boa de aproape trei metri. ,\n se 
știe de unde a venit reptila și cum a ajuns acolo. Cert este însă că angajații protecției ani
malelor s-au c hinuit ore întregi să scoată imensul șarpe din capcana in care intrase de 
unul singur. $i în cele din urmă, au reușit.

Miercuri, 24 noiembrie 2010

Bizar

O femeie și-a vândut depresia 
pe internet cu 155 de dolari

„Ideea că-ți poți vinde depresia este 
pură ironie”, spune psihologul Dun
can Thomson.

O femeie din Noua Zeelandă care 
suferea de depresie și-a vândut boala 
pentru 155 de dolari pe internet, potrivit 
stuff.co.nz.
Emma, în vârstă de 29 de ani, a Dostat

pe internet faptul că suferă de depresie 
de la 14 ani. „Depresia mea nu vă va 
dezamăgi. Vă va încolți la intervale 
regulate. Puteți să o numiți' cățelul 
negru, dacă doriți”, a notat Emma. „In 
timpul formei sale cele mai severe nu 
veți putea să vă ridicați din pat să faceți 
un duș, să vă schimbați lenjeria sau să 
vă spălați pe dinți”, a adăugat femeia.

Ea estimează că depresia o costă cam 
500 de dolari pe lună, fără să pună la 
socoteală faptul că-și ia libere de la 
muncă. Femeia a primit pe depresia ei 
155 de dolari de la fundația Movember. 
Postarea a avut peste 10.700 de vizual
izări și o listă lungă de comentarii, unii 
i-au dat sfaturi, alții au povestit trăirile 
lor.

f^CHET SERVICII CU CAZARE 
TREI NOPȚI 

-3 nepîl cazare 
-Intrare in 30.12.2010 cu cina 
-ieșire in 02-01,2011 cu mic dejun

• CIm in 30.11 JtH
- Mic 31,12.2010
- Pfânz în î-12 2010
- MASA FESTIVA DE REVELION 
' in 01.01.2011
- ClflS ia 01.01,2011 

Mic Sfrjun 02.01 2011

PREȚ: 500 LEI/PERS.

Amrvtwi din Mre do 
WMiton Maurei d» 
tuchaatri țl eaflfd

PFRSOANFLE CAZATE ÎN HOTEL AU ACCES GRATUIT 

LA PISCINA Șl SAUNA INTERIOARA

PACHET SERVICII
PENTRU REVELION PREȚ: 180 LEI/PERS

■ Masa festiva de revelion
- Cin.i festiva In 01 01 JIU

F’nntru tttw z^ri 51 infotmTifW no pnfwți 
14 MrmÂlo4r«il« nuwi’ti dw Utlnfon 

0762657953 Vi*O An.i M.irU , 
0/20530053 Vr.v.l Adifui

Amendat pentru că le-a dat canabis rațelor
Un crescător de rațe din Franța a fos 
amendat pe motiv că și-a hrănit păsării) 
cu...canabis. Bărbatul a fost condamna 
la lună de închisoare cu suspendare; 
executării pedepsei, precum și la plat; 
unei amenzi de 500 de euro, informeaz; 
AFP. Potrivit informațiilor din cadru 
audierii, fermierul a recunoscut că ; 
consumat și el puțin canabis. Francezu 
susține însă că plantația de marijuan; 
era pentru cele 150 de rațe. Mai mult 
bărbatul a explicat în fața instanței că < 
fost sfătuit de un specialist să le de; 
droguri rațelor.

Piersicuță, noul câine-polițist al japonezilor
Cântărește numai trei kilograme, îl seismele. Datorită mărimii sale, cățelu 
cheamă Piersicuță (Momo, în japoneză) se va putea strecura în locuri în care alț 
și este noul membru al poliției câini nu au acces.
japoneze. Este vorba despre un cățel 
din rasa Chihuahua care a fost trecut cu 
brio examenele de admitere în echipa 
de câini polițiști din Nara, Japonia. 
Piersicuță este unul dintre cei 32 de 
căței adminși. El a trecut fără probleme 
testele de abilitate, reușind să găsească 
o persoană în mai puțin de cinci minute 
după ce i-a mirosit un obiect de vesti
mentație. „Orice rasă de câine poate de
veni câine polițist în divizia de 
identificare și salvare”, a declarat purtă
torul de cuvânt al poliției japoneze, citat 
de Reuters. Acesta a recunoscut însă că 
includerea unui Chihuahua în echipa de 
câini polițiști nu este un lucru obișnuit. 
Piersicuță va fi folosit în misiunile de 
salvare în cazul dezastrelor precum

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte man

Sort spălat 4 - 3mm 23.00 lei/ton

Sort spălat 8- 16mm 23,00 lei/ton

Piatră concasatâ (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/ton

Piatră concasată (criblurăi 8 - Ificnm 25.00 lei/ton

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


