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g Comunitate O Moloț își ridică „piedestal” din gunoaie

Barajul de la Mihăileni, la 
bilanțul pe 2010

Constructorii barajului de pe Crișul Alb, de 
i Mihăileni și-au îndeplinit „în mare” obiec
tele propuse pentru acest an.

Din cuprins
Problemele 

hunedorenilor, 
ascultate non

stop, la Consiliul 
Județean

Vlinoră, prinsă la 
furat în 
supermarket

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, 
Mircea Moloț se laudă cu realizările Ministerului 
Mediului. Mult trâmbițatele deponeuri ecologice 
sunt de fapt proiecte finanțate din fonduri eu
ropene al cărui beneficiar în prima etapă este

duiește să impună proiectanților o anumită lo
cație al cărui proprietar este senatorul PNL Dan 
Radu Rușanu.

Ministerul Mediului. Conducerea Consiliului 
Județean încearcă să tragă maximum de foloase 
din proiectul de gestionare integrată a deșeurilor 
implementat de Ministerul Mediului. Președin
tele Consiliului Județean, Mircea Moloț, se stră- />"# 5 ► ]

g! Sănătate

e blamat...”

Pentru că, deși a investit sume fabuloase în 
reabilitarea Casei de Cultură a municipiului, 
nici în momentul de față clădirea nu benefi
ciază de energie electrică, iar ansamblurile 
folclorice nu își mai pot desfășura repetițiile.

Arterita „ne poate” amputa 
picioarele

Arteriopatia obliterantă a membrelor infe- 
ioare, numită și arterită, este o boală a arterelor 
nembrelor inferioare, caracterizată prin dez- 
oltarea unor „dopuri” în interiorul vaselor, care 
irovoacă micșorarea calibrului și diminuarea 
irculației sângelui.

Cozonaci gustosi si aromați 
îmbrâcati de sărbătoare

Director AJOFM 
Hunedoara, 
Vasile Iorgovan

Pentru că va deschide șase 
cabinete de informare, 
consiliere și orientare în 
carieră, asistență în plani
ficarea carierei, căutarea 
unui loc de muncă și orga
nizarea de burse a r 
locurilor de muncă. De 
aceste servicii vor benefi
cia 2.400 de șomeri din 
județ.

rimarul Municipiului 
Hunedoara, Ovidiu Hada



2 Agenda
,/«/, 25 noiembrie 2010

► D;X 7 Deva - Sântuhaim
— ►DX 7 Mintia - Săcămaș
“ ► DX 7 Ilia - Gurasada - /am

► DX 68 A Săcâmas Dobra
► DX7 Mintia - Vețel
► DX7 Velei - l.eșnic

► DN7 I ișnic - Săcămaș
► DN7 Ilia - Gurasada
► DX” Gurasada - Burjuc
► DX7 Burjuc-Zam
► l’ricaiii pe DX 66A
► Vulcan pe DX 66A
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Orez cu 
tocăniță de 
soia

Ingrediente:
- o cană orez
- 70 g soia granule
- o ceapă
- 2 linguri pastă de tomate
- mărar verde
- piper
- boia
- ulei
- vegeta

Mod de preparare:
Granulele de soia se pun la înmuiat 

în apă călduță cu vegeta 20 minute.
Ceapa se taie solzișori și se călește 

în puțin ulei. Când devine sticloasă se 
adaugă soia strecurată și se potrivește 
gustul de vegeta, piper și boia.

Când soia este fiartă se adaugă 
pasta de tomate și mărarul verde tocat.

Orezul se fierbe cu 2-3 căni de apă 
(depinde de ce orez folosiți) și puțină 
vegeta. Când e gata fiert, se adăugă 
puțin pătrunjel verde tocat și se 
amestecă.

Orezul se așează pe o farfurie și în 
mijloc se face un orificiu în care se 
pune tocăniță de soia. Se servește cu 
salată verde.

k__________>

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
—_______________ >

—f-Sfântul Zilei------------
Sfânta Mare Muceniță Ecaterina. 
Sfântul Mare Mucenic Mercurie

Aceasta Sfântă a trăit pe vremea lui 
Maximian, cel ce domnea împreună cu 
Dioclețian, prin anii 304, și se trăgea din 
cetatea Alexandriei, fiică fiind unui 
principe care se numea Consta. Era foarte 
frumoasă și înaltă la trup, având ca la 
optsprezece ani. Aceasta a învățat 
desăvârșit toată învățătura și știința gre
cească și latinească, citind pe Homer și 
pe Virgiliu, marele poet al latinilor, pe 
Asclepios și pe doctorii Hippocrat și 
Gallin, pe filosofii Aristotel și Plato, pe 
Filistion și Evsevie, și învățătura cea 
tainică a marilor magi (astronomi) Ianni 
și Iambii, pe a lui Dionisie și profețiile 
Sibilei. A învățat ea încă și tot meșteșugul 
ritoricesc (al grăirii frumoase), cât se afla 
pe atunci în lume. Deci nu numai acestea, 
ci și multe alte limbi și dialecte ale mul
tor neamuri cunoștea. Dar osebit de toate 
aceste învățături, Sfânta era și o luminată 
creștină, cunoscând Sfânta Scriptură și 
străduindu-se să viețuiască după porun
cile Domnului Hristos, pe care îl iubea ca 
o logodnică, socotindu-L Mirele sufletu
lui său. Nu numai cei ce au văz.ut-o o ad
mirau, ci și acei care nu mai auziseră de 
renumele și înțelepciunea ei. Deci în anii 
împăratului Maximian și a fiului său 
Maxentie a fost prinsă pentru.mărtur
isirea cea în Hristos și a fost cercetată cu 
multe feluri de chinuri. Asemenea între

alte pedepse. Sfânta a fost silită de Max
imian să se înfrunte cu o adunare de 
filosofi păgâni, ca să dovedească în fața 
poporului, deșertăciunea zeilor. Iar ea, 
rușinându-i pe toți, cu înțelepciunea sa și 
cu buna grăire, a înduplecat pe o sută și 
cincizeci de ritori ca să creadă în Hristos. 
împreună și cu alți mulți păgâni încât, 
stăruind ei în mărturisirea credinței, au 
fost arși în foc. în cele din urmă, scăpând 
ea ca prin minune de învârtirea cea ucigă
toare a roatei, a fost osândită să i se taie 
capul și așa a luat cununa mărturisirii. 
Trupul ei se află la mănăstirea Sfânta 
Ecaterina. pe muntele Sinai.

Iar Sfântului Mare Mucenic Mer
curie a trăit pe vremea împăraților Deciu 
și Valerian în anii 255 și se trăgea după 
neam din Răsărit, fiind fiu al unui oare
care scit ce se numea Gardian. Fiindcă 
odată a biruit pe barbari, căci se arătase 
înaintea lui îngerul Domnului și a insuflat 
în inima lui îndrăzneală și bărbăție, pen
tru aceasta a fost ridicat la vrednicia de 
arhistrateg, adică general ori voievod. 
Deci era sfântul, când a mărturisit pe 
Hristos, de douăzeci și cinci de ani. 
Voinic la trup, frumos la față, galben la 
păr, care îl împodobea și firească rume- 
neală având, care strălucea pe obrazul lui. 
Dar pentru mărturisirea lui Hristos a stat 
înaintea lui Deciu și, fiind legat de patru

pari, i-au crestat trupul cu cuțitele și l-au 
chinuit în nenumărate chipuri. Iar în cele 
din urmă a fost adus la Cezareea Capado- 
ciei unde i-au tăiat capul. Și așa a luat pu
rurea pomenitul cununa muceniciei.

HOROSCOP
Berbecii fac planuri pentru rede- 

corarea locuinței, însă se poate să se 
lovească de împotrivirea partenerului
de viață. Dacă însă ajung la un acord corni
au posibilitatea să lucreze împreună la un p: 
iect.

Faci tot posibilul pentru a conso
lida familia. Provoci discuții deschise, 
lansând pe fiecare în parte să vor
bească, pentru a rezolva probleme de 
bază.

Nu încerca să-ți impui voința cu 
orice preț în fața persoanelor apro
piate. Vei obține rezultate mult mai 
bune dacă ai o abordare mai blândă.
Astăzi ai posibilitatea să închei contracte in 
resante.

Pentru ca lucrurile să funcționeze 
bine la locul de muncă, astrele te sfâ- •'W 
tuiesc să fii vigilent și discret. Este im- z 
portant să faci toate eforturile 
necesare, deoarece numai astfel îți vei ațin 
obiectivele.

Ai perspective interesante, astăzi, 
din punct de vedere relațional. O întâl
nire romantică ar putea să-ți intensi
fice existența. Este o zi prielnică
pentru a rezolva amiabil micile conflicte
persoane din anturaj:

Situația financiară se îmbunătă
țește. La serviciu îți pui în valoare ca
litățile creative. Dacă faci propuneri, 
fii ferm, pentru a-ți impresiona șefii.

25 noiembrie
de-a lungul timpului

1916: Primul Război Mondial: Trupele române anga
jează puternice acțiuni de luptă pe linia Cricov-Ialomița, pentru 
a câștiga timpul necesar atât concentrării forțelor ruse, cât și 
pregătirii unei alte linii de rezistență

1932: „Pact de neagresiune electorală" între Partidul 
Național Țărănesc și Garda de Fier. Aderă ulterior gruparea 
liberală condusă de Gheorghe Brătianu („georgiștii"), Uniunea 
Agrară condusă de Constantin Argentoianu și Partidul Evreiesc 
din România

1940: încep, la Jilava, săpăturile pentru dezgroparea, în 
vederea reînhumării. a osemintelor lui Comeliu Zelea Co- 
dreanu și ale celorlalți legionari uciși împreună cu el

1986: A izbucnit scandalul Iran-Contra, prin care ofi
cialii americani îi sponsorizau în secret pe rebelii din 
Nicaragua, cu banii obținuți de pe urma vânzării de armament 
în Iran

1998: Jiang Zemin a fost primul șef de stat chinez care 
a vizitat Japonia, după cel de-al doilea război mondial

K 2007: Alegeri parlamentare și referendum pentru 
alegerea sistemului de vot în România

Bancurile zilei
© © ©

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”.

La casa de nebuni :
Nebunii se plictiseau să 

stea în același loc și decid să 
miște ospiciul; împing o oră își 
dau bluzele jos și le așeazș într- 
un colț; după o oră, vine femeia 
de serviciu și ia hainele; un 
nebun se întoarce :

- Bă opriți-vă că nu se mai 
văd hainele!

S-au născut:

1609: Henrietta Maria, prințesă a Franței și regină a An
gliei, Scoției și Irlandei, soția lui Carol I al Angliei

1638: Ecaterina de Braganza, soția regelui Carol al II- 
lea al Angliei

1814: Julius Robert von Mayer, naturalist și medic ger
man

1814: Matei Millo, autor dramatic
1863: Ion Cantacuzino, medic și bacteriolog român
1881: Papa loan al XXIII-lea
1896: George Vraca, actor român

Comemorări:

1885: Alfonso al Xll-lea. rege al Spaniei
1885: Grigore Alexandrescu, poet și fabulist 

român
1950: Johannes Vilhelm Jensen, scriitor danez
1959: Gerard Philippe, actor francez
1972: Henri Coandă, inventator și inginer, cre

atorul primului avion cu reacție din lume
1994: Gheorghe Vitanidis, regizor român
1999: Alexandru Ciorănescu, prozator, poet, dra

maturg și istoric literar

înțelegerea cu partenerul de viață 
depinde în mare măsură de tactul de 
care dai dovadă. Evită certurile care 
duc la instabilitate și fii mai deschis 
către discuții.

Relația de cuplu va fi agitată, dar 
cel puțin nu te poți plânge de plicti
seală. Cei singuri sunt mai idealiști ca 
niciodată și dispuși la toate sacrifi

© © © © © ©

ciile pentru persoana care le-a trezit interesu

Confidențele făcute unor per
soane oarecare pot să dovedească im
prudență. Evită să vorbești prea mult, 
pentru că informațiile astfel obținute 
pot fi folosite împotriva ta.

în relația de cuplu este indicat să 
ții cont de gusturile partenerului tău. 
Dacă faci un efort în acest sens, relația 
va cresște în intesitate.

La spitalul de nebuni, un 
doctor vede pe unul din pacien- 
ții săi cu un ciocan dându-și 
peste degete. Curios, îl in- 
treabă:

- Simți vreo plăcere?
- Da, când dau pe lângă.

© © ©

și ca să-i facă pe plac îi spune: 
-Ce câine frumos ai! Și nebunul 
spune: Ce ai mă nu vezi că e un 
papuc! După ce pleacă docto
rul, nebunul spune : -Hai Nero 
ca iar l-am păcălit.

© © ©

Ești foarte ocupat astăzi și îți ră
mâne puțin timp să citești. Este una 
dintre plăcerile tale, la care nu renunți
ușor. Se poate să primești niște vești proas 
despre cineva din familie.

îți dorești ca fiecare membru al fa
miliei să înceapă să se ocupe de res
ponsabilitățile casei. Pentru a se
întâmpla acest lucru este bine totuși să eviți c
tica de orice fel și să-i încurajezi să facă fieca

Un nebun mergea cu un 
papuc legat ca și cum ar fi un 
câine. Un doctor trece pe acolo
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Depozitele în lei ale populației au stagnat în octombrie față de luna an
terioară. iar comparativ cu octombrie 2009 sunt mai mari. în termeni 
nominali, cu 5%, în timp ce pentru plasamentele în valută a fost rapor
tată o scădere lunară de 0,3%, potrivit datelor anunțate miercuri de 
BNR.
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Moloț își ridică „piedestal” din gunoaie
’reședințele Consiliului Județean 
tunedoara, Mircea Moloț se laudă 
:u realizările Ministerului Mediului. 
4 uit trâmbițatele deponeuri ecolog- 
ce sunt de fapt proiecte finanțate din 
onduri europene al cărui beneficiar 
n prima etapă este Ministerul Medi- 
ilui.

Conducerea Consiliului Județean 
ncearcă să tragă maximum de foloase 
lin proiectul de gestionare integrată a 
leșeurilor implementat de Ministerul 
vlediului. Președintele Consiliului 
udețean, Mircea Moloț se străduiește 

;ă impună proiectanților o anumită lo- 
:ație al cărui proprietar este senatorul 
*NL Dan Radu Rușanu. De asemenea, 
rioloț încearcă să câștige capital elec- 
oral lăudându-se cu proiectul Minis- 
erului Mediului.

Etani europeni pentru deponeuri eco- 
ogice.

i realitate, viitorul deponeu ecologic 
:ste finanțat din fonduri europene de 
:ătre Ministerul Mediului. Până la fi- 
îalizarea primei etape a proiectului, 
Consiliul Județean Hunedoara și-a luat 
ingajamentul să pună la dispoziția con
sultantului amplasamentul pentru ame- 
îajarea a două halde de deșeuri și a 
latru stații de transfer ale gunoaielor. 
Ddată cu finalizarea primei etape, re- 
ilizarea investițiilor îi va reveni Con
siliului Județean Hunedoara. Finanțarea 
ierambursabilă a proiectului „Sistem 
itegrat de management al deșeurilor în

La CJAS Hunedoara vor fi concediate 11 persoane

’ână la 1 ianuarie 2011, Casa 
.udețeană de Asigurări de Sănătate 
CJAS) Hunedoara trebuie să 
rămână cu 65 de angajați, 18 posturi 
lin organigrama actuală urmând să 
lie „tăiate”.

Vor fi însă disponibilizați doar 11 anga
jați, deoarece în organigrama instituției 
japte posturi sunt vacante. în perioada 
.irmătoare, conducerea CJAS Hune- 
ioara trebuie să decidă cine rămâne și 
rine pleacă din sistem. „S-a primit o 
idresă de la minister prin care ni se co- 
nunică numărul de posturi care trebuie 
să rămână, respectiv 65. S-a discutat 
deja cu sindicatul, s-au discutat și cri
teriile de concediere și urmează să se 
decidă cine va fi disponibilizat. Reduc
erea va începe cu cele șapte posturi va- 
eante și cele trei persoane care se 
tensionează. Apoi, sunt cei care vor să 
plece de bunăvoie, precum și per
soanele care se pensionează pe caz de 
boală. Avem în vedere și e^ternalizarea 
unor servicii. Este o situație ingrată și 
vom încerca să-i ajutăm pe cei care vor 
fi afectați. Dacă nu își găsesc de lucru 
în altă parte, fie se vor organiza sub o 
formă juridică, fie încercăm să-i ajutăm 
să fie primiți la firmele cu care noi 
avem contracte pentru servicii. De la 1 
ianuarie 2011 vom funcționa după noua 
organigramă, care trebuie aprobată 
până atunci de Casa Națională de Asig
urări de Sănătate. Vom încerca să ne de
scurcăm cu personalul care rămâne în 
instituție”, a declarat purtătorul de cu
vânt al CJAS Hunedoara, Ovidiu Bân- 
dea. Potrivit acestuia, județul 

județul Hunedoara” se va face prin POS 
Mediu - Axa Prioritară 2, valoarea 
acestuia ridicându-se la 50 de milioane 
de euro. Un proiect similar a fost pier
dut în urmă cu trei ani, pentru că au
toritățile locale, conduse tot de Mircea 
Moloț, nu s-au înțeles al cui teren va fi 
vândut pentru realizarea deponeului, 
fiind în joc interesele mai multor cer
curi politice. De asemenea, în man
datul său de președinte al Consiliului 
Județean, Mihail Rudeanu a inițiat un 
astfel de proiect care a fost oprit în mo
mentul în care Moloț a preluat frâiele 
județului.

Moloț a ratat un astfel de proiect, în 
2007

în octombrie 2007, Ministerul Mediu
lui a lansat o Asistență Tehnică PHARE 
CES 2005 pentru pregătirea a cinci 
aplicații de finanțare în sectorul de 
deșeuri. Prin Programul Operațional 
Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 
2 „Dezvoltarea sistemelor durabile de 
management al deșeurilor”, a fost 
pregătită finanțarea pentru cinci 
proiecte, în vederea extinderii sis
temelor de management a deșeurilor, 
în județele care au realizat o parte din 
infrastructura de deșeuri prin programe 
anterioare de investiții. în prima fază de 
selecție, din cele 41 de județe ale țării, 
au fost excluse cele care aveau deja în 
pregătire construirea unui sistem inte
grat de gestionare a deșeurilor, 
obținându-se o listă de 19 județe, 
printre care se numără și județul Hune

Hunedoara este unul „greu”, cu o 
suprafață mare și peste 450.000 de asig
urați, cu populație urbană foarte nu
meroasă cantonată în zonele 
defavorizate precum Valea Jiului și 
zona Bradului. Ministerul Sănătății 
(MS) a decis reducerea cu 428 a 
numărului de posturi din cadrul Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate, de

doara. Criteriile de selecție au fost min
imale, cerându-se doar conformări cu 
prevederile Tratatului de Aderare - 
secțiunea Mediu și cu obiectivele Axei 
Prioritare 2 a POS Mediu. De aseme
nea, era nevoie de angajamentul au
torităților locale în finanțarea și 
implementarea unui proiect integrat de 
gestionare a deșeurilor la nivel 
județean, existența unui depozit con
form de deșeuri cu posibilitatea de ex

la 3709 la la 3281, potrivit unui act nor
mativ publicat recent. în perioada ur
mătoare sunt prevăzute disponibilizări 
și în spitale, dar acestea vor viza doar 
personalul administrativ, potrivit 
normelor emise de MS. 

Cătălin Rișcuța

tindere la nivel regional și disponibili
tatea asupra terenului necesar pentru re
alizarea unui depozit nou, precum și un 
Plan Județean de Gestiune a Deșeurilor, 
elaborat și aprobat în conformitate cu 
legislația în vigoare. La acea vreme, 
județul Hunedoara nu a întrunit criteri
ile necesare pentru a fi eligibil în ved
erea pregătirii aplicației de finanțare 
prin intermediul AT Phare CES 2005, 
pentru că autorității le locale, respectiv

Festival-concurs de muzică ușoară, la Deva
Cea de-a 28-a ediție a festivalu

lui concurs de interpretare a muzicii 
ușoare „Stelele Cetății” a început ieri, 
în urma preselecției care a avut loc în 
cinci noiembrie, potrivit directorului 
Casei de Cultură „Drăgan Muntean” 
din Deva, Lia Filip, au fost aleși 12 
concurenți, din orașele Deva, Bucu
rești, Timișoara, Oradea, Arad, Lupeni, 
Petroșani, Geoagiu, Orăștie și Chișinău. 
Tinerii s-au întrecut ieri, pe scena Casei

Problemele hunedorenilor, ascultate 
non-stop, la Consiliul Județean
Cetățenii județului Hunedoara care m- 
dentifică și doresc să sesizeze anumite 
probleme a căror rezolvare intră în sfera 
de competență a Consiliului Județean 
Hunedoara, o vor putea face prin inter
mediul serviciului de telefonie. Astfel, 
începând cu data de 29 noiembrie, la 
sediul Consiliului Județean, va 
funcționa un dispecerat unic, cu pro
gram non-stop, care va putea fi apelat 
la numărul de telefon cu tarif normal 
0254. 212 832. La acest număr de tele
fon, cetățenii județului vor putea sesiza

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 Lunca 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.

Consiliul Județean, nu și-a exprimat an
gajamentul ferm cu privire la finanțarea 
și implementarea unui proiect integrat 
de gestionare a deșeurilor la nivel 
județean, nu au fost puse la dispoziția 
Ministerului Mediului dovezi privind 
disponibilitatea sau proprietatea asupra 
terenului necesar construcției unui de
pozit județean de deșeuri și nu a fost 
elaborat un Plan Județean de Gestiune 
a Deșeurilor. Irina Năstase

cu Cultură, urmând ca astăzi, la Gala 
Laureaților, să fie desemnați câștigăto
rii concursului. Invitați speciali au fost 
interpreții Cristina Vasiu și Florin Mu- 
reșan. Vor fi acordate premii în valoare 
de 3.500 de lei. Astăzi, după decernarea 
premiilor, de la ora 18.00, Ovidiu Ko- 
momyik și orchestra OK Band vor sus
ține un concert extraordinar, prețul unui 
bilet fiind de 40 de lei.

Petronela Tămaș

probleme legate de starea drumurilor 
județene, transportul județean de per- 
sone, distribuirea cornului și laptelui în 
școli; funcționarea serviciilor publice 
din subordinea CJ Hunedoara, modul 
de gestionare a patrimoniului județului 
sau alte probleme care privesc dez
voltarea economico-socială a județului 
Hunedoara. Pentru a asigura o verifi
care eficientă a aspectelor sesizate, cei 
care apelează numărul de mai sus sunt 
rugați să-și menționeze numele și- 
adresa de domiciliu. (I.N.)
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Senatul a adoptat, miercuri, cu 91 de voturi „pentru ", trei „împotrivă ” și două ab
țineri, o inițiativă legislativă potrivit căreia persoanele care solicită prezentarea la 
examen pentru obținerea permisului de conducere trebuie să fie absolvenți a cel 
puțin opt clase..

Cabinete de consiliere pentru șomerii hunedoreni
Polițistele dăruiesc flori bărbaților

Polițistele din cadrul IPJ Hune
doara dăruiesc, astăzi, flori băr
baților pe care-i întâlnesc în Piața 
Unirii din Deva (în fața Primăriei), 
alături de mesajul: „Violența 
asupra femeii ne rănește pe toți. Nu 
fii indiferent! Nepăsarea poate 
ucide. Această acțiune face parte 
din Campania de sensibilizare și 
informare „16 zile de activism îm
potriva violenței asupra femeii”, 
care se va desfășura în perioada 25 
noiembrie - 10 decembrie.

Dosare penale pentru tăiere 
ilegală și furt de lemne

Doi bărbați, din comuna Șoimuș, 
s-au ales cu dosare penale, după ce 
au tăiat opt arbori nemarcați. 
Polițiștii Postului de Poliție 
Șoimuș au stabilit că loan S„ de 63 
ani, și Felician S., de 40 de ani, 
ambii din comuna Șoimuș, în urmă 
cu câteva zile, au tăiat și trans
portat material lemnos fără a deține 
documente de proveniență. în 
urma verificărilor efectuate, s-a 
constatat că cei doi au a tăiat fără 
drept opt arbori nemarcați, de pe 
un teren împădurit aparținând unor 
rude ale bărbaților. Prejudiciul a 
fost evaluat la 500 lei, în cazul lui 
Ioan S., respectiv la 600 de lei, în 
cazul celui de al doilea bărbat. în 
ambele cazuri s-au întocmit dosare 
penale.

A intrat cu mașina în gardul 
bisericii

Șoferul unei autoutilitare a scăpat 
cu răni ușoare după ce a pierdut 
controlul mașinii și a lovit un stâlp 
de iluminat public și gardul unei 
biserici din Orăștie. Accidentul s-a 
produs marți spre miercuri 
noaptea, în jurul orei 03.37. Con
stantin B., de 32 de ani, din mu
nicipiul Pitești, în timp ce 
conducea o autoutilitară pe strada 
Unirii din Orăștie, din direcția 
Deva-Sebeș, nu a adaptat viteza la 
condițiile de drum, iar într-o curbă 
la stânga a pierdut controlul 
autoutilitarei și a părăsit partea 
carosabilă, lovind un stâlp de ilu
minat public și gardul împrej
muitor al unei biserici.

Băut la volan, un devean a fost 
implicat într-un accident rutier

Cu o alcoolemie de 0,86 mg/1, al
cool pur în aerul expirat, un tânăr 
în vârstă de 24 de ani, din Deva, a 
urcat la volanul autoturismului și a 
ieșit la plimbare pc DN7. însă nu a 
reușit să mergă prea departe. în lo
calitatea Sântuhalm, întrucât nu a 
păstrat o distanță regulamentară în 
mers față de autocamionul care 
rula în fața sa, condus de Teodor 
B., de 32 ani, din Mediaș, l-a tam
ponat în partea din spate. Pe nu
mele lui Alin D. A fost întocmit 
dosar de cercetare penală pentru 
conducere sub influența băuturilor 
alcoolice.

Mihaela Tămaș

Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (AJOFM) Hune
doara în parteneriat cu asociația Non 
Profit L&C Consulting a demarat un 
proiect pentru „Dezvoltarea servici
ului de informare și consiliere profe
sională prin înființarea Cabinetelor 
de Informare, Consiliere și Orientare 
în Carieră”. în județul Hunedoara 
vor fi deschise șase astfel de cabinete 
și vor beneficia de aceste servicii 
aproximativ 2.400 de hunedoreni.

Dezvoltarea serviciului de informare și 
consiliere profesională, pentru creșterea 
calității și eficienței în furnizarea ser
viciilor personalizate, adresate per
soanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă, a șomerilor de lungă durată și a 
șomerilor tineri, se va realiza prin înfi
ințarea a șase cabinete de informare, 
consiliere și orientare în carieră. Cabi
netele vor fi deschise în localitățile 
Deva, Hunedoara, Brad, Petroșani, 
Hațeg și Orăștie, la sediile AJOFM. Ac
tivitățile din cadrul acestor cabinete vor 
fi susținute de 12 consilieri. „Am anga
jat 12 oameni, care au mai lucrat la 
AJOFM, dar care în urma disponibi
lizărilor au fost dați afară, l-am reanga
jat pentru că avem certitudinea că acești 
oameni își vor face treaba așa cum tre
buie. Acest concept l-am împrumutat 
din Spania, iar în țară suntem promo

Minoră, prinsă la furat in supermarket

O minoră de etnie rromă, care a 
încercat să păcălească vigilența 
agenților de pază ai unui supermar
ket, este cercetată de polițiști pentru 
furt calificat. Bunurile pe care le-a 
furat au fost ascunse ingenios într-un 
mini sac, cusut în interiorul fustei pe 
care o purta.

Polițiștii Biroului de Investigații Crim
inale din cadrul Poliției Municipiului 
Deva efectuează cercetări, sub aspectul 
comiterii infracțiunii de furt calificat, în 
cazul unei minore, în vârstă de 16 ani, 
din localitatea Spini. Tânăra a fost 
prinsă în flagrant de către agenții de 
pază ai unui supermarket din Deva, în 
momentul în care încerca să părăsească 
incinta magazinului cu produse ali
mentare în valoare de peste 100 de lei, 
fără a achita contravaloarea acestora. în 
urma investigațiilor, polițiștii au stabilit 
că minora a acționat cu sprijinul mai 
multor complici, care au mascat 
unghiul de filmare al camerelor de 
supraveghere, în momentul în care 
aceasta introducea bunurile într-un 
buzunar special, de dimensiuni mari, 
aflat sub fustă. Tânăra este cercetată în 
libertate pentru furt calificat, ancheta 
polițiștilor urmând a stabili dacă minora 
a mai comis și alte infracțiuni de furt 
prin acest mod de operare. Prejudiciul

ANUNȚ PUBLIC
S.C. CHICK S.R.L. anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acor
dului de mediu pentru proiectul "Modernizare fermă pentru pui came - Ferma 

nr.9” (modul B), propus afi amplasat în localitatea Bălata, comuna Șoimuș, jud. 
Hunedoara.

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot 
fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului AR.PM 

Timișoara, Blvd. Liviu Rebreanu nr. 18 /18A în zilele de luni --joi, între orele 8 - 
16.30 și vineri între orele 8-14, precum și la adresa de internet 

http://arpmtm.anpm.ro - acorduri de mediu.
Observațiile/comentariile publicului se primesc la sediul autorității competente 

pentru protecția mediului ARPM Timișoara, blvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18A în 
termen de 8 zile, respectiv până la data de 06.12.2010.

ANUNȚ PUBLIC

ASOCIAȚIA SALUBRIS BĂIȚA - VĂLIȘOARA cu sediul în localitatea
Băița, str.Principală, nr.l 10, jud. Hunedoara anunță depunerea solicitării 

pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivați “Salubritate”, situat 
în localitatea Băița, str.Principală, nr. 110, 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 lucră

toare de la data publicării anunțului.

torii acestei idei”, a declarat directorul 
AJOFM, Vasile Iorgovan.

2.400 de șomeri vor fi consiliați și ori
entați în carieră

Principalele obiective ale acestui 
proiect sunt informarea și consilierea 
profesională pentru îmbunătățirea ca
pacității de ocupare, pentru 2.400 de 
hunedoreni care își caută un loc de 
muncă, în special a șomerilor de lungă 
durată. Un alt obiectiv este medierea 
muncii pentru 2.100 de persoane. Se va 

a fost recuperat în totalitate și restituit 
unității păgubite. 

oferi consultanță și asistență pentru 150 
de hunedorenii, care doresc să pomescă 
o afacere pe cont propriu. Prin aceste 
obiective se dorește reducerea șomaju
lui de lungă durată, prin ocuparea a opt 
la sută din persoanele participante la 
aceste programe. „încercăm să oferim 
oamenilor o deschidere și pe plan euro
pean, nu doar pe cel local. Vrem ca oa
menii să înțeleagă că pentru a începe o 
afacere, pentru început nu sunt necesari 
banii, ci ideile. Vom pune accent pe an- 
teprenoriat”, a spus președintele Asoci
ației Non Profit L&C Consulting,

Mai multe străzi din Hunedoara 
rămân, două zile, fără apă
Furnizarea apei potabile este sistată 
astăzi, în Hunedoara, pe mai multe 
străzi din cauza unor avarii și pentru 
montarea unor hidranți. Astfel, între 
orele 08.00 și 18.00 va fi sistată 
furnizarea apei potabile pe străzile 
Viorele, Trandafirilor, Pinilor, Repub
licii - zona Gara CFR, Lătureni, Buituri 
- parțial, Valea Seacă. Agenți economici 
și instituții afectate de aceste sistări sunt 
Supermarketul Minimax, Pompierii 
Hunedoara, Autogara Hunedoara, Gara 
CFR, Fabrica de pâine Viopan. Motivul 
întreruperii îi reprezintă montarea unor 
hidranți pe strada Viorele, intersecție cu 
Pinilor; Gara CFR. în intervalul orar 
08.00 - 15.00, va fi sistată furnizarea 
apei potabile pe străzile Primăverii și 
Brădet, pentru eliminarea unei avarii pe 
strada Primăverii, și pe strada Chizid - 
între intersecțiile cu T. Vladimirescu și 
N. Bălcescu. Presiune apei va fi scăzută 
pe străzile T. Vladimirescu, Obor, Vi
itorului, Drum Nou, Zorilor, Chizid, N. 
Bălcescu - parțial - între S. Bărnuțiu și 
Sarmisegetuza, Teilor, pentru elim
inarea unei avarii pe strada Victor 
Babeș. în intervalul orar 08.00 - 13.00 
vor rămâne fără apă locuitorii imo
bilelor situate pe străzile G. Barițiu, 
bulevardul Libertății, Cafpați, Gh.

Cristian Neamțu. Prin acest proiect 
reprezentanții AJOFM doresc să ajuți 
și să reducă numărul șomerilor dii 
județ. Proiectul este cofinanțat din fon 
duri europene, prin Programul Oper 
ațional Sectorial pentru Dezvoltare; 
Resurselor Umane 2007-2013. Durat; 
proiectului este de 24 de luni, iar va' 
oarea totală este de aproximativ dou; 
milioane de lei.

Petronela Tămaș

Doja, Crișan, Cloșca, Romanilor, 22 
Decembrie - parțial, D. Gherea, pentn. 
eliminarea unei avarii. Agenți ecOf 
nomici și instituții afectate sunt pizzeria 
Galena, AJOFM, Timux, PT Repub 
licii.

„Se ia apa” și vineri

Mâine, între orele 08.00 - 17.00 va fi 
sistată furnizarea apei potabile în mu
nicipiul Hunedoara, pe străzile 
Eliberării, Mărțișorului, Micro 6, Miere 
6 Nord. De asemenea, în intervalul 
08.00 - 19.00 va fi sistată furnizarea 
apei potabile pe străzile: C. Po- 
rumbescu, G. Barițiu - parțial, G. 
Enescu, Piața Florilor, bulevardul 
Corvin, 1. Creangă, Laminatorului, Oțe- 
larilor, Turnătorului, Topitorului. 
Agenți economici și instituții afectate. 
Casa de Cultură, Stadion Constructorul. 
Colegiul lancu de Hunedoara, Colegiul 
tehnic Matei Corvin, BCR, Banca Tran
silvania, Școala Generală Nr. 3, Liceul 
nr. 3, Școala Generală Nr. 6, Grădinița 
nr. 6, Administrația Finanțelor, Pizzerii 
- G.Enescu, Corvin etc. Motivul între
ruperii îl reprezintă montarea unor 
hidranți pe strada Eliberării, în zona 
Casei de Cultură.

http://arpmtm.anpm.ro


Peste 200 de taximetri$ti independenți au protestat, miercuri, timp de trei 
ore, în Piața Victoriei, cerând ca persoanele fizice autorizate să nu fie obli
gate să plătească retroactiv, pe ultimii cinci ani, contribuția la asigurările 
de sănătate.
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barajul de la Mihăileni, la bilanțul pe 2010
instructorii barajului de pe Crișul 
b, de la Mihăileni și-au îndeplinit 
î mare” obiectivele propuse pentru 
est an. Deși fondurile n-au fost în- 
stulătoare, în acest an s-au făcut 
ogrese semnificative la construcția 
rajului și a cartierului de locuințe 
ntru relocarea sătenilor din Mi- 
ileni care vor fi afectați de con- 
'ucția hidrotehnică.

,tfel, în acest an a fost ridicată și 
rtea stângă a barajului până la coro- 
mcnt, iar în cartierul Poienița II de la 
ad s-a lucrat la 21 de case, câteva 
ître acestea fiind deja finalizate. Cu 
ițe că finanțarea din acest an a fost 
va mai mare decât în 2009 și s-au 
iut progrese semnificative, fondurile 
au fost îndestulătoare. Astfel, o parte 
a cele 7, 5 milioane lei care au fost 
partizați pentru construcția barajului, 
parte au fost redirecționați de către 
neficiar, Direcția de Ape „Crișuri” 
■adea, spre proiectantul lucrărilor, 
itru efectuarea unor plăți restante, 

un realizat ceea ce ne-am programat 
ntru acest an. Construcția barajului 
malul stâng a avansat, iar în cartierul 

lienița 11 s-a lucrat în acest an la 21 
case. Deși construcția a 6-7 imobile 

i finalizat, ele nu sunt funcționale 
că, pentru că nu sunt racordate la util- 
iți. respectiv la rețelele de energie 
cctrică. de apă și canalizare. Este

nevoie de finanțare din partea benefi
ciarului pentru realizarea acestor racor
duri și de sprijinul Primăriei Brad. Dacă 
în ceea ce privește construcția, obiec
tivele au fost îndeplinite, nu a existat 
însă finanțare pentru alte sectoare. 
Potrivit modificărilor din proiect ar mai 
trebui expropriate câteva proprietăți, iar 
câteva terenuri situate pe traseul dru
mului de contur nu au fost încă achiz
iționate”, a declarat Gheorghe 
Mihancea, director executiv la SC 

SOCOT SATârgu Mureș - Șantier Mi
hăileni. Potrivit directorului Mihancea 
a fost deja întocmit un necesar de fi
nanțare pentru anul 2011, banii solici
tați urmând să fie utilizați la 
construcțiile aferente barajului și la fi
nalizarea celor 30 de case din cartierul 
Poienița II, care urmează să fie predate 
locuitorilor din Mihăileni afectați de 
construcția barajului. Finalizarea con
strucției hidrotehnice de la Mihăileni ar 
permite stăvilirea viiturilor de pe Crișul 

Alb, ale cărui revărsări produc pagube 
însemnate în fiecare an. Realizarea con
strucției ar putea aduce și alte beneficii 
prin crearea unei zone turistice și de 
agrement. De asemenea, există investi
tori interesați în utilizarea acumulării de 
apă pentru producerea de energie elec
trică prin amplasarea unei microhidro- 
centrale cu o putere de până la 4 MW.

Cătălin Rișcuța

Termen limită de 
depunere a unor 
declarații fiscale
Direcția Generală a Finanțelor Publice 
a Județului Hunedoara informează con
tribuabilii că, până în 25 noiembrie 
2010, trebuie să depună la Fisc, după 
caz, declarația privind obligațiile de 
plată la bugetul de stat, cu termen lunar 
pentru obligațiile bugetului de stat afe
rente lunii octombrie - 2010. formular 
100. De asemenea, până la aceeași dată, 
trebuie depuse și: declarația privind 
obligațiile de plată la bugetele asi
gurărilor sociale și fondurilor speciale, 
, formular 102, decontul de taxă pe val
oarea adăugată, formular 300, decontul 
special de taxă pe valoarea adăugată, 
pentru contribuabilii înregistrați în 
scopuri de TVA care au efectuat achi
ziții intracomunitare în luna precedentă, 
precum și pentru contribuabilii neînreg
istrați și care nu au obligația înre
gistrării, care au efectuat achiziții 
intracomunitare de mijloace de trans
port noi sau produse accizabile, con
tribuabilii care au efectuat achiziții de 
servicii intracomunitare pentru care 
beneficiarul este obligat la plata TVA, 
formular 301, declarația privind veni
turile sub formă de salarii din străină
tate obținute de către persoanele fizice 
care desfășoară activitate în România și 
de către persoanele fizice române anga
jate ale misiunilor diplomatice și pos
turilor consulare acreditate în România, 
formular 224.

(1-N-)

,Eu fac ceea ce spui tu, în Parlament!”
tr-un interviu acordat redactorului 
lașul Hunedoarei, candidatul din 
irtea PSD+PC pentru postul de 
tutat în Colegiul Nr.3 Hațeg, Lil- 

na Țolaș, vorbește despre atuurile 
le în lupta politică, motivele pentru 
re electoratul ar trebui să-i acorde 
itul în 5 decembrie, dar și despre 
luțiile prin care își va duce la în- 
■plinire promisiunile electorale.

edactor: Care este principalul atu al 
iei femei în lupta politică?

liana Țolaș: Cred că principalul atu 
femeii Liliana Țolaș, în lupta 

ilitică, este puterea de convingere și 
crederea în oameni.

Ce v-a determinat să intrați în lupta 
ectorală, pentru un mandat de numai 
ii ani?

Ț.: Am intrat în această competiție 
ectorală, chiar dacă mandatul este de 
imai doi ani. pentru oamenii acestor 
curi în care m-am născut, am crescut, 
n învățat și mi-am format o familie, 
cești oameni m-au încurajat pentru că 
iu ce am făcut pentru ei și ce pot face 
n Parlamentul României. Sunt con- 
nsă că și într-un mandat mai scurt, de 
imai doi ani, poți să rezolvi multe 
•obleme legate de viața oamenilor, cu 
rndiția să fi muncit până acum în 
idrul multor proiecte. Sunt Consilier 
idețean de șase ani, un mandat și 
mătate, sunt astfel singurul candidat 
ire are o viziune de ansamblu asupra 
:estui colegiu, care a fost un bun 
irtencr de lucru pentru toți primarii, 

pentru societatea civilă și pentru au
toritățile publice locale. Cred cu tărie 
că acest deputat de Țara Hațegului- 
Călan-Ținutul Pădurenilor, va fi depu
tatul care, la următoarea moțiune de 
cenzură, va vota în interesul acestui 
popor, în interesul pensionarilor, 
medicilor, profesorilor și nu în ultimul 
rând al mamelor din România.

R.: Care este principala problemă cu 
care se confruntă electoratul din 
colegiul în care candidați și cum o veți 
rezolva de la tribuna parlamentului?

L.Ț.: Principala problemă cu care se 
confruntă electoratul din acest colegiu 
este aceeași cu cea a României - lipsa 
locurilor de muncă și a unor alternative 
pentru tinerii din zonă.
Cred cu tărie că aplicarea LEGII 
PARTENER1ATULUI PUBLIC - PRI
VAT poate FI O SOLUȚIE pe care ad
ministrațiile publice locale o pot folosi 
în vederea atragerii de investitori care 
să creeze locuri de muncă.

R.: Dați-ne trei motive pentru care un 
alegător neimplicat politic v-ar vota în 
5 decembrie.

L.Ț.: 1. Sunt un om care are rădăcinile 
bine înfipte în aceste meleaguri ale Țin
utului Pădurenilor.

2. Sunt candidatul care arc o vi
ziune de ansamblul asupra acestui 
colegiu.

3. Sunt un om al dialogului, în 
folosul oamenilor.

R.: Care sunt pârghiile prin care veți 
duce la îndeplinire promisiunile elec
torale, în cazul în care reprezentați un

partid de opoziție?

L.Ț.: Pârghiile sunt evident cele legale, 
parlamentare, dar și cele care se 
bazează pe un parteneriat solid con
struit în timp. Un parlamentar aflat în 
opoziție se va baza pe promovarea și 
atragerea finanțărilor europene în 
parteneriat cu administrațiile publice 

locale. Pot să vin în sprijinul oamenilor 
din Colegiul nr.3 prin susținerea unor 
modificări legislative, amendarea unor 
legi, cum ar fi legea pensiilor, care tre
buie să cuprindă un capitol special în 
care să fie reglementat modul de sta
bilire al unor pensii pentru agricultorii 
și crescătorii de animale independenți, 
care realizează venituri numai din 

aceste activități. Este cunoscut faptul 
că, în cea mai mare parte, agricultorii 
independenți nu sunt asigurați pentru 
pensie sau sănătate. AMENDAMENT- 
Sursa de finanțare pentru aceste pensii 
ale agricultorilor și crescătorilor de an
imale să fie o cotă parte din TVA - de 
la produsele agricole.
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Căsătoria prințului William, nepotul reginei Elizabeth a H-a a Murii Hritanii, cu 
logodnica lui, Kate Middleton, va fi celebrată pe 2'1 aprilie 2011, la catedrala 
Westminster din l.ondra, a anunțat, un purtător de cuvânt al prințului britanic.

Câte un autoturism pentru fiecare spectator
Moș Crăciun a venit mai devreme 
pentru publicul din platoul emisiunii 
realizate de celebra Oprah Winfrey. 
Vedeta le-a dăruit celor 275 de amer
icani prezenți in sală câte o mașină.

Luni seară, în cadrul celei de-a doua 
părți a episodului „Favourite Things”, 
pe care îl realizează și prezintă în 
fiecare an în emisiunea „The Oprah 
Winfrey Show”, celebra realizatoare le- 
a oferit fiecăruia dintre cei 275 de spec
tatori câte un automobil Volkswagen 
Beetle, model 2012, anunță 
dailymail.co.uk. Spectatorii lui Oprah, 
vor fi primele persoane care vor avea 
privilegiul de a conduce, încă din 
această săptămână, noul model ce va fi 
lansat în 2012 de constructorul german, 
și care va fi prezentat oficial în show- 
urile auto abia în toamna anului viitor. 
Cei 275 de spectatori au primit doar 
cheile mașinii. Iși vor putea lua 
cadourile, abia după lansarea progra
mată în primăvara anului viitor.

Croaziere în Caraibe și premii de mii 
de dolari

Emisiunea de luni seară a fost a doua 
parte din episodul „Favourite Things”, 
în cadrul primei jumătăți a episodului,

John Travolta și Kelly Preston au devenit părinți

Muzicianul Jean-Michel Jarre divorțează

Muzicianul francez Jean-Michel 
Jarre (62 de ani) va divorța de soția 
sa, actrița Anne Parillaud (50 de ani), 
punând capăt unei căsnicii de peste 
cinci ani.

Serviciul de presă al artistului a anunțat 
că cei doi locuiesc separat în acest mo
ment. „Jean-Michel Jarre și Anne Par
illaud sunt acum despărțiți și locuiesc 
în două apartamente diferite, iar di
vorțul este urmarea logică a acestei rup
turi”, se arată într-un comunic^» de 
presă. Surse din anturajul celor doi 
susțin că principalul motiv al divorțului 
ar fi faptul că Jean-Michel Jarre a avut 
un program extrem de încărcat în ul
tima perioadă, concentrându-se mai 
mult asupra carierei sale. 

difuzat în urmă cu o săptămână, Oprah 
Winfrey le-a oferit spectatorilor din 
platou premii în valoare de câteva mii 
de dolari, televizoare Sony și vacanțe 
pe vase de croazieră în Caraibe.
în timpul emisiunii de luni, realiza
toarea americană în vârstă de 56 de ani, 
le-a oferit spectatorilor ei și câte un 
Apple iPad, despre care a afirmat că 
este obiectul ei favorit.
Spectatorii au primit și alte cadouri: 
bluze din cașmir, cizme decorate cu 
paiete produse de grupul Ugg și genți 
din piele create de grupul Coach - al 
căror preț în magazine depășește 400 de 
dolari.
Oprah și-a creat în ultimii ani reputația 
unei persoane extrem de generoase. în 

, septembrie, realizatoarea americană le- 
a oferit spectatorilor prezenți în emisi
unea ei câte o vacanță în Australia, 
pentru a marca cea de-a 25-a aniversare 
a emisiunii pe care o prezintă.
Ea i-a anunțat, totodată, că actorul John 
Travolta va pilota avionul care-i va 
transporta pe cei 300 de spectatori în 
orașul australian Sydney. Oprah Win
frey va pune capăt emisiunii care a 
făcut-o celebră, „The Oprah Winfrey 
Show”, în 2011, după 25 de ani de di
fuzare și intenționează să prezinte o 
nouă emisiune zilnică pe propriul post 
de televiziune, care va avea o lansare

oficială pe 1 ianuarie 2011. „The Oprah 
Winfrey Show”, este difuzat din 
Chicago de postul ABC, pe întreg teri

toriul american și în peste 140 de țări. 
Această emisiune a fâcut-o celebră pe 
Oprah Winfrey și a ajutat-o să strângă

o avere estimată de revista Forbes la 2 
miliarde de dolari.

John Travolta și Kelly Preston au de
venit din nou părinți, după ce actrița a 
născut, marți, într-un spital din Florida, 
un băiețel care a primit numele de Ben
jamin, în greutate de 3,7 kilograme, in
formează people.com, citat de 
Mediafax. Soții Travolta l-au pierdut, 
anul trecut, pe fiul lor Jett, care a murit 
în ianuarie 2009, la vârsta de 16 ani, din 
cauza unei „tulburări cerebrale”, în 
reședința de vacanță pe care familia o 
deține în Bahamas. John Travolta, în 
vârstă de 56 de ani, este actor, dansator 
și cântăreț. A devenit cunoscut pentru 
rolurile sale din filme precum „Febra 
de sâmbătă seara” și „Pulp Fiction”, 
pentru care a fost nominalizat la premi
ile Oscar. De asemenea, a câștigat un 
premiu Globul de Aur pentru rolul din 
filmul „Un mafiot la Hollywood”. Este 
căsătorit, din 1991, cu actrița Kelly Pre
ston, în vârstă de 48 de ani, ambii fiind 
cunoscuți ca aparținând cultului scien- 
tologic.

Sting vrea să fie sclav sexual 
într-o lume a femeilor

Sting a declarat că i-ar plăcea să trs 
ască într-o lume dominată de ferit, 
iar el să fie sclavul lor sexual. Câi 
tărețul spune că admiră felul în ca 
femeile conduc lumea și că ar prefei 
să trăiască într-o lume a lor.

Cântărețul este căsătorit și a recunos 
că îi place la nebunie sexul tantric. 
Gordon Matthew Thomas Sumne 
alias Sting, s-a născut pe 2 octombr 
1951 și este un muzician englez d 
Newcastle. înaintea carierei remarc 
bile de artist solo, a fost liderul voci 
principal compozitor și basist al trup 
rock The Police din anii 1970 și 198(

dailymail.co.uk
people.com
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„Când vine vremea sa mănânci coreei și să începi safari exericifii, nu 
există: <^lbi începe de mâine». Mâine este boala” (T. /.. tllineare)

Arterita „ne poate” amputa picioarele
krteriopatia obliterantă a mem- 
>relor inferioare, numită și arterită, 
:ste o boală a arterelor membrelor 
nferioare, caracterizată prin dez- 
/oltarea unor „dopuri” în interiorul 
/aselor, care provoacă micșorarea 
:alibruiui și diminuarea circulației 
■ângelui. Ca urmare, țesuturile și 
nușchii hrăniți de acestea nu mai 
;unt oxigenați corespunzător (is
chemie), situație observată mai ales 
n timpul efortului, când consumul 
ie oxigen este mai mare.

Zea mai frecventă cauză de arterită este 
irteroscleroza, de aceea mulți pacienți 
irteritici prezintă tulburări circulatorii 
?i la nivelul arterelor coronare ale in- 
;mii sau ale creierului. Din această 
cauză, speranța de viață a arteriticilor 
este diminuată, fiind de numai 50 la 
sută la 10 ani de la apariția simp- 
tomelor. Aproximativ 63 la sută dintre 
decese se produc prin infarct miocardic, 
9 la sută prin accidente vasculare cere
brale, iar 8 la sută din cauza altor prob- 
eme cardiace. Din fericire, există vești 
bune în ceea ce privește ameliorarea 
simptomelor, a calității vieții și a sper
anței de viață, cu condiția aplicării unor 
remedii care și-au dovedit eficiența.

Care sunt simptomele?

Cel mai adesea, pacienții se plâng de 
apariția unei dureri intense, lancinante 
la nivelul pulpelor, coapselor sau fes

elor în timpul mersului, dureri care îi 
obligă să se oprească (claudicație inter
mitentă). Sediul durerii este în directă 
relație cu locul unde este blocată circu
lația. La început, boala este asimpto- 
matică, chiar dacă procesul obliterant a 
început demult. Pe măsură ce boala 
evoluează, durerea apare la eforturi 
mari, apoi la eforturi din ce în ce mai 
mici, până când ajunge să fie prezentă 
chiar și în repaus. Activitățile de zi cu 
zi și calitatea vieții sunt semnificativ 
afectate. Din cauza ischemiei, nervii 
pot suferi și ei, producându-se tulburări 
senzitive și motorii. Diminuarea sensi
bilității, corelată cu proasta irigare, con
tribuie la creșterea riscului de rănire, cu 
infecție și sepsis, care sunt foarte greu 
de tratat și pot necesita amputații. Tul
burările trofice și mini-ulcerațiile sunt 
frecvente. în cazul unei ischemii acute, 
când circulația este complet și brutal în
treruptă, durerea membrului este ex
tremă și este asociată cu amorțeală, 
paloare, răceală, paralizie și dispariția 
pulsului. Această situație constituie o 
urgență și se poate solda cu amputarea 
membrului.

Ce se poate face?

Corectarea factorilor de risc este funda
mentală și face parte din tratamentul ar
teritei. Stoparea fumatului este 
esențială, deoarece se asociază atât cu 
apariția arteritei, cât și cu accelerarea 
progresiunii ei. Totodată, fumatul crește 
riscul de amputație, de accident vascu

lar cerebral, de infarct miocardic și 
moarte, în timp ce renunțarea la fumat 
scade considerabil riscul apariției aces
tor complicații și ameliorează capaci
tatea de efort. Folosirea plasturilor cu 
nicotină și a unor medicamente (Bupro
pion) poate fi utilă, mai ales în asociere 
cu psihoterapia cognitiv comportamen
tală. Diabetul zaharat trebuie întot
deauna depistat și corect tratat atunci 
când este prezent. Deoarece valorile 
crescute ale colesterolului, ale 
trigliceridelor și hipertensiunea arteri
ală sunt legate de apariția ateroscle- 
rozei, cu toate consecințele ei arteriale, 
cardiace și cerebrale, echilibrarea lor 
prin mijloace dietetice sau/și medica
mentoase este foarte importantă. O ali
mentație săracă în grăsimi de origine 
animală și bogată în vegetale este foarte 
utilă pentru controlul colesterolului.

„Renunță la fumat și continuă să 
mergi!”

Acesta este poate sfatul cel mai înțelept 
pentru pacienții cu arterită. Chiar dacă 
produce durere când se depășește o an
umită limită, exercițiul nu trebuie ni
cidecum evitat. Există studii foarte 
interesante care arată că exercițiul fizic 
favorizează producția unor factori de 
protecție vasculară (oxid de azot, 
prostacicline, factori de creștere vascu

lară) care produc vasodilatație și for
marea de noi capilare sangvine, fa
vorizând oxigenarea țesuturilor. 
Datorită fluidizării sângelui, a scăderii 
agregabilității plachetare și a îm
bunătățirii fibrinolizei, exercițiul fizic 
poate stopa progresia și poate duce 
chiar la diminuarea aterosclerozei. în 
același timp, vasele de sânge devin mai 
elastice și pot prelua și distribui cu mai 
multă ușurință sângele pompat de 
inimă. Asupra mușchilor, exercițiul 
fizic are rolul de a crește capacitățile 
energetice aerobiotice datorită creșterii 
numărului de mitocondrii (locul unde e 
fabricată energia în celule) și a număru
lui fibrelor musculare care folosesc ox
igenul pentru producerea energiei.
Aceste beneficii fiziologice se măsoară 
printr-o netă ameliorare a timpului și 
distanței de mers la pacienții care par
ticipă la un program de recondiționare 
la efort. Sunt studii care arată, la pa
cienții care s-au antrenat cu regularitate 
timp de șase luni, o ameliorare a dis
tanței parcurse cu 150 la sută până la 
apariția durerii aproape de cea maxi
mală.
Astfel de rezultate pot fi obținute prin 
practicarea mersului cel puțin de trei ori 
pe săptămână timp de cel puțin șase 
luni. Viteza de mers poate fi adaptată 
astfel încât să provoace durere după 3- 
5 minute de mers continuu. Urmează o 

pauză până la dispariția durerii, după 
care ciclul se repetă, având ca țintă o 
durată totală de mers de 50 de minute. 
Pe măsură ce toleranța la efort se ame
liorează, timpul de mers poate crește. 
Beneficiile apar în general după 4-6 
săptămâni.
Deoarece majoritatea pacienților ar- 
teritici suferă și de cardiopatie is
chemică, efectuarea unui test de efort 
este necesară pentru adaptarea nivelului 
de antrenament la posibilitățile pacien
tului în vederea evitării unor posibile 
aritmii sau a infarctului miocardic în 
timpul efortului.

Tratament medicamentos

Pentru diminuarea coagulabilității sân
gelui, se recomandă aspirină în doze 
mici și clopidogrelul (Plavix), care s-au 
dovedit foarte eficiente pentru înce
tinirea progresiei aterosclerozei și a re
ducerii evenimentelor cardiovasculare. 
Nici unul însă nu s-a arătat benefic pen
tru creșterea distanței de mers și a cal
ității vieții. Vasodilatatoarele, precum 
pentoxifilina, par benefice în special la 
pacienții care nu se pot înscrie într-un 
program de exerciții fizice. Hipocoles- 
terolemiantele (statinele) fac și ele parte 
din tratamentul arteritei.
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O româncă a fost condamnată 3 ani pe nedrept, în Italia

O menajeră româncă a petrecut doi 
ani și opt luni în detenție, în Italia, 
deși era nevinovată, Curtea de Apei 
achitând-o și anulând condamnarea 
la 14 ani de închisoare pentru 
uciderea bătrânei la care lucra, după 
ce s-a stabilit că aceasta murise din 
cauze naturale, informează ziarul II 
Messaggero, citat de Mediafax.

Românca Vasilica Adriana I., în vârstă 
de 41 de ani, a fost condamnată la 14 
ani de detenție pentru omorârea Paolei 
lori, în vârstă de 81 de ani, în ianuarie 
2008.
Menajera româncă, originară din 
județul Botoșani, era acuzată că a 
provocat căderea bătrânei în casa căreia 
lucra și că ar fi apăsat pe toracele aces
teia pentru a o sufoca. După analizarea 
mai atentă a concluziilor legiștilor, 
Curtea de Apel, a stabilit că bătrâna 
murise din cauza unui stop cardiac. In
stanța a stabilit achitarea și eliberarea 
româncei, care, potrivit II Messaggero, 
a stat în închisoare timp de doi ani și 
opt luni deși era nevinovată.
Pe 7 ianuarie 2008, carabinierii au fost 
sesizați că o bătrână găsită moartă 
prezenta urme de violență. In casa 
bătrânei, carabinierii au văzut-o pe 
menajera româncă, care li s-a părut ag

Danemarca, amenințată de teroriști
Danemarca este amenințată de teroriști, 
potrivit „indiciilor” primite de serviciile 
de informații daneze (PET).
„Există indicii potrivit cărora grupuri 
teroriste cu sediul în străinătate 
încearcă să trimită teroriști în Dane
marca pentru a comite atentate”, scrie 
PET, citată de 9am.ro, într-o actualizare 
a amenințărilor împotriva Danemarcei, 
Potrivit Mediafax, serviciile de infor
mații nu ridică nivelul amenințărilor, 
dar cere politiei să fie „extrem de vigi
lentă” pânaă la încheierea perioadei săr
bătorilor de iarnă. „în lumina acestei

itată și în stare de ebrietate, având și 
urme de sânge.Fiul bătrânei primise un 
telefon de la menajeră prin care a fost 
anunțat în legătură cu decesul acesteia. 
Primă reacție a acestuia a fost să sune 
la serviciul de urgență.
Cu câteva zile înainte de deces, bătrâna 
îi povestise fiului că avusese o discuție 
mai aprinsă cu menajera, care îi 
adresase injurii. Judecătorii au consid

situații privind amenințările în Dane
marca și în restul Europei, PET cere tu
turor secțiilor de poliției din țară să își 
consolideze operațiunile de supraveg
here momentan până la sfârșitul lui de
cembrie”, anunța directorul serviciilor 
de informații, Jakob Scharf.
Implicarea Danemarcei în războiul din 
Afganistan și republicarea caricaturilor 
controversate cu profetul Mahomed, 
apărute inițial într-un cotidian danez în 
2005, continuă să plaseze regatul scan
dinav în topul țărilor cu un grad ridicat 
al amenințărilor teroriste. 

erat că o discuție similară ar fi degen
erat în violențe, conducând la moartea 
bătrânei. Pe baza acestor ipoteze, 
românca fusese condamnată la 14 ani 
de detenție.
Curtea de Apel, pe baza expertizei re
alizată de profesorul Giulio Sacchetti, 
medic legist la Universitatea Tor Ver- 
gata din Roma, a stabilit că bătrâna 
murise de un infarct care avusese loc

S-a înființat 
programul „Rabla 
pentru telefoane 
mobile”

Cei care vor să-și schimbe telefonul 
mobil și să-și ia unul mai performant, 
pot să-l vândă pe cel vechi prin pro
gramele Buy-Back pe care le derulează 
operatorii din domeniu și magazinele 
online. • •
Potrivit inconi.ro, sunt magazine online 
care nu acceptă la cumpărare decât un 
anfimit tip de telefoane mobile, printre 
care Nokia ocupă un loc de frunte, și 
mai sunt operatori care îți cumpără tele
fonul chiar dacă are defecte sau grave 
probleme de funcționare. Mai mult, in
diferent de rețeaua folosită, cu serviciul 
Buy-Back poți folosi oricând vechiul 
telefon pentru a cumpăra unul nou, un 
laptop sau orice alt produs. 

înainte cu câteva orc de găsirea corpu
lui neînsuflețit.
Potrivit expertului, multe din leziunile 
de pe corp nu aveau legătură cu dece
sul, fiind cauzate prin căderea din cauza 
infarctului. In plus, leziunile din zona 
toracelui fuseseră făcute de echipajul 
ambulanței în timpul manevrelor de re
suscitare.

Bilanțul bombardamentului de pe insula 
sud-coreeană, indică 4 morți
Trupurile neînsuflețite a doi civili au 
fost descoperite miercuri pe o insulă 
sud-coreeană bombardată marți de ar
mata Coreei de Nord, bilanțul ajungând 
astfel la patru morți, a anunțat Paza de 
Coastă.
Potrivit CNN ,cele două cadavre au fost 
descoperite de membri ai Pazei de 
Coastă, care verificau printre dărâmă
turile caselor distruse de incendii, de
clanșate de obuzele lansate de Phenian, 
a declarat un purtător de cuvânt al Pazei 
de Coastă. Bilanțul precedent menționa 
moartea a doi militari și rănirea a 18
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Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 

pentru orașele
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

Fiscul va verifica 
proprietățile din 
străinătate ale românilor

Românii cu averi mari, nedeciarate, 
care dețin proprietăți și bunuri de lux 
în Franța, Ungaria și Moldova, fără 
a putea dovedi sursa banilor cu care 
le-au cumpărat, au motive să-și fact 
griji, scrie gândul.info.

Este vorba despre acele persoane fizice 
care nu-și pot justifica cheltuielile pe 
baza unor venituri în consecință. Fiscul 
poate obține oricând informații despre 
ei, pe baza acordurilor bilaterale 
încheiate cu administrațiile fiscale dii. 
aceste trei țări, într-o primă fază, și să îi 
oblige de anul viitor să plătească un im
pozit de 16% pe suma pe care nu o pot 
justifica.

persoane, dintre care 15 militari și trei 
civili. Coreea de Nord a lansat marți 80 
de obuze asupra unei insule sud- 
coreene, declanșând tiruri de ripostă dip 
partea Seulului și generând critici inter
naționale.

Prestăm:
- poliș culoare:
-polis luciu;
- tapițerie cu solui specifice:

Itelefnm «T761 - 973 9 IO

inconi.ro
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Meciul din campionatul Germaniei de hochei pe gheață dintre Straubing și Munchen a intrat în isto
ria disciplinei, cu 42 de lovituri de departajare, pentru a determina câștigătoarea, la expirarea timpu
lui regulamentar și a prelungirilor, acesta fiind un record mondial. Precedentul record de acest gen, 
30 de lovituri de departajare, fusese stabilit în 2005, în campionatul nard-american (NHL) între New- 
York și Washington. Meciul a fost câștigat de Straubing.

Vlerge la capătul lumii pentru a redeveni campion mondial
osmin Oprescu revine în forță, 
ampion European și Mondial la 
ekwon-do, tânărul sportiv din 
ălan a revenit după cumplita acci- 
mtare suferită chiar înaintea 
rneului final din Argentina și este 
ai hotărât ca niciodată să recâștige 
tlul mondial pierdut în America 
ațină. Mai mult de atât, prestigiosul 
iortiv hunedorean s-a hotărât să le 
tedea și altora tehnicile unuia din 
de mai complexe stiluri de luptă, 
;schizând Ia Hațeg un club de taek- 
on-do pentru ca și alții să îi poată 
dea pe urme. Cosmin nu s-a oprit 
ci și a decis să învețe și sexul slab 
ite ceva despre artele marțiale, ast- 
1 că predă în orașul natal cursuri de 
e-bo femeilor dornice de mișcare.

ste deja binecunoscut faptul că județul 
>stru se poate lăuda cu o sumedenie 
; tineri sportivi care au reușit perfor- 
anțe deosebite la competițiile la care 
i participat. Indiferent de vârstă, fie că 
nbim de gimnastică, judo, karate, 
etism sau box, Hunedoara a dat mai 

ereu țării talente gata să explodeze și 
ncolo de granițe. De altfel, mulți din- 
s tinerii sportivi hunedoreni au și 

reușit acest lucru, 
ducând numele

județului și al țării noastre pe cele mai 
înalte poziții.

.5»

Cosmin e unul din puținii 
campioni mondiali 

ai județului

osmin, altături de mentorul său, Cristinel Popa, înconjurat de micuții căr 
|le predă, la Hațeg, taekwon-do

i osmin p
domnișoarelor ce vor să slăbească

Cu siguranță 
unul din cele 
mai cunos
cute exem
ple în acest 
sens este 
Cosmin 

Oprescu. La 
doar 25 de 
ani, tânărul 
sportiv din 

Călan

a strâns în doar câțiva ani mai multe 
medalii decât unii sportivi într-o viață 
întreagă. După ce câștigase o serie de 
competiții naționale și internaționale 
Cosmin a arătat pentru prima dată de ce 
este în stare acum trei ani, când la finele 
Campionatului European din Slovacia 
a devenit cel mai bun luptător de pe 
continent. La doar două luni mai târziu,
ambițiosul sportiv a ratat „la mustață” 

■ medalia de aur la turneul mondial din 
Canada, pierzând în finala competiției 
după o decizie controversată a unuia 
dintre arbitrii. A perseverat și la doar un 
an distanță, după luni întregi de antre
namente a devenit Campion Mondial la 
seniori, la categoria 71 de kilograme. 
„Când am pierdut finala de la Quebec, 
am crezut că înnebunesc. A fost una din 
cele mai mari dezamăgiri din carieră 

cu atât mai mult cu cât știam că am 
fost mai bun decât oponentul 

meu pe care de altfel îl și în
vinsesem la un alt turneu.

M-a consolat însă faptul că 
toți cei prezenți mi-au 
spus că în ochii lor am 
fost adevăratul campion. 
După acest semi-eșec 
am revenit mai puter
nic și mi-am spus că 
nu mai pot rata titlul 
mondial. Drept 
dovadă că l-am și 
obținut la un an dis
tanță, în Italia la Riva 
del Garda”, povestește 
Cosmin.

O accidentare stupidă 
l-a ținut de parte de 

marea sa pasiune

Cu toate acestea nu toate 
lucrurile au mers ca pe 

roate pentru Cosmin. Acesta 
nu și-a mai putut apăra titlul de

campion mondial din cauza unei 
accidentări stupide survenite chiar cu 
puțin timp înainte turneului final din 
Argentina de acum un an. O ruptură 
la ligamentele încrucișate a făcut ca 
acesta să renunțe încă din primul tur 
al competiției, pentru ca imediat după 
aceea să fie nevoit să se opereze la o

clinică din Sibiu. „Accidentarea m-a 
dat peste cap complet. N-am putut să 
îmi apăr titlul cucerit și apoi am și pier
dut o grămadă de alte competiții de 
prestigiu, printre care și turneul euro
pean și încă unul mondial. Insă, în viață 
trebuie să mergi mai departe și să nu te 
lași doborât. După o perioadă lungă de 
recuperare sunt gata acum să atac din 
nou titlul mondial și sunt convins că voi 
reuși. Cred că m-am pregătit îndeajuns 
pentru a redeveni cel mai bun. Mai 
mult, în tot acest timp am hotărât să le 
împărtășesc și altora cunoștințele mele 
din artele marțiale, astfel că predau de 
ceva vreme în Hațeg, taekwon-do tiner
ilor cărora le place acest sport. Iar 
acasă, în Călan predau doamnelor și 
domnișoarelor cursuri de tae-bo. Toate 
acestea se întâmplă datorită unor oa
meni pentru care am tot respectul. în
cepând cu antrenorul clubului de 
taekwon-do de la Călan, domnul 
Cristinel Popa, omul căruia îi datorez 
în mare măsura tot ce am realizat și de
spre care cred că e cel mai bun antrenor 
din județ și care m-a făcut să mă îndrept 
și eu spre a-i învăța pe ceilalți tot ce 
știu. Și nu în ultimul rând datorită dom
nului Dabelea loan, viceprimarul orașu-

lui Hațeg pentru că mi-a dat acceptul să 
folosesc sala din oraș pentru antrena
mentele mele săptămânale. E bine să 
știi că mai există oameni care te susțin 
”, spune ambițiosul hunedorean.

Caută gloria la capătul lumii

Mulți sportivi spun că ar merge chiar și 
până la capătul lumii pentru a ajunge 
cei mai buni. Interesant este că, pentru 
a redeveni campion mondial, Cosmin 
trebuie să meargă chiar la capătul lumii, 
în Noua Zeelandă.-„Vreau să particip la 
Campionatele Mondiale din Noua Zee
landă din martie de unde sper să mă în
torc cu medalia de aur. Am o poftă 
nestăvilită să demonstrez tuturor că pot 
reveni în forță. Până atunci, vreau ca 
din cei 25 de sportivi pe care îi antrenez 
la Hațeg să am câțiva cu care să particip 
la competiții. Asta pentru că pentru 
mulți dintre ei, sportul poate fi o portiță 
de ieșire dintr-un oraș micuț cum e 
Hațegul. în alte cuvinte, exact ceea ce 
a însemnat pentru mine practicarea 
acestui sport minunat", a adăugat fostul 
campion mondial.

Claudiu Sav

Ofertă Job Hostcsse India Xew Delhi Complex turistic 
de 5 stele - întâmpinarea oaspeților la intrarea in complex

Contracte de murită fta 4i/ă de lucru petiliu 6 luni începând cu 01 .decem
brie iW(i.

Condiții de aplicare la job: fete • .'ârstă minim 18 ani. înălțimea minimă 
1 7(hr». aspiri fi/ic plăcui, vorbi loan: de hmba endeaiț. I

Se oferă: salar „unar mimai 1.000 usd.plus cazare și mas?, hotel 5 stele, 
Iranspnsk tur velur India grnniii. acces l-i piscina și sala fiincx- a vornnltyadiii.

l’osEbikitÂC extra jobun în cele 6 him participare la casțmgnri modeling 
A pîfoto-stHMdings.

Detalii intentare pe office «cxdusivcvciit.ro sav 072717799-1.

cxdusivcvciit.ro
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Ditzy este un elev tie liceu cu probleme. El vrea să fie exmatriculat din liceu, 
însă ajunge la închisoare. Acolo îl întâlnește pe intimidantul Luther, care îl iaI
sub aripa sa și îl învață cum să facă să fie respectat, (HBO: 12:35; Tipul cel 
nou)

ÎNALT
FUNCȚIONAR

DE STAT

V
COMOD LA 
PURTARE

... ~v
CAP DE 

PELICAN I

......V PLĂCUT
AEARA 

(N SCRIN!

- V
>

V A APĂREA 
GROPI CU 

APA AL 
CURSE

El: Ce-ai făcut cu toți banii dt 
mîncare pe care ți l-am dat ?

Ea: Uită-te... I y

PROZELITĂ BOCIȚIGOSPODINĂ ALEZA

V V V
ÎN PATRIE! 
O BUCATĂ 

CIOCOLATĂ

> V

FRUCTE
RASE LA
ȘTRUDEL

i1) •••

> BĂI
COMUNITARE

SCRISE IN 
LISTA I

> V

FINALE LA 
SCHIF i

V
RUPTURA„ 

DE COASTA

> CĂI DE
ACCES

>
TREI LA

COMPUNERF

V A MARCA 
RINDUL 

PARCURS

- v PIEȚE
ACOPERITE

—V
A MT T VERDE CA 

BRADUL
APEL 

TELEFONICUȘOR IARBA REA NE PLOUĂ

VV LUMINIȘ ÎN
PAI JRt 
PUSE LA 
VEDERE!

V v

£ UVÎNT DE
ÎNCHEIERE 
PAZNIC LA

HOTARE

2) •••

\J 1

PUNERE ÎN 
CURENT >

ORIZONTAL:
2) Itaze de soare! - Tub gol!
3) Acoperământ de cap - Crustaceu marin.
4) întâmplătoare.
5) Fruct asemănător portocalei.
6) Caracteristică unui stat.
7) Publicație academică.
8) Pătrate agricole

VERTICA^:
2) Inteijecție de genul "bang".
3) Adăpost.
4) Profunzime.
5) Soția turcului.
6) Mongoli.
7) Mărgean (pl.).
8) Poduri mobile.
9) Aparat la gimnastică.
10) A consuma un lichid.

< TV^I
07:00
09:00
10:00
11:00
11:15

12:45

13:55
14:00

14:45
14:50
14:52
14:55
15:30
16:55
17:00
17:30
17:45

18:00
18:30
19:40
20:00
20:40
21:00
22:00
23:10

Telejurnal Matinal
Dovadă de iubire
Garantat 100% (talk show, tel.) 
Oameni mari la TVR (rel.) 
Fotbal UEFA Champions 
League (rel.)
Legendele palatului: prințul Ju- 

mong
Speranțe împlinite
Telejurnal (emisiune informa
tivă)
Pur și simplu delicios (rel.)
Vinul pe românește 1
Doar România!
Oameni mari la TVR (rel.)
Akzente
Speranțe împlinite
Interes general
O carte pe săptămână (rel.) 
Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 
Loto 6/49 și Noroc
Telejurnal
Legendele palatului
Sport la TVR 1
Telejurnal
Tema zilei
Judeca tu!
CSI - Crime și investigații
Mesaje din Argentina

07:00 Asul din mânecă
07:55 învingătorii (serial documen

tar, 2008)
08:10 Tonomatul DP 2
10:00 Liber pe contrasens (talk show, 

2007, 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. - 10.)
17:00 Telejurnal
17:30 Confesiuni (magazin de diver

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

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

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

lițist, 1990-21.)
22:00 Ora de știri (emisiune informa-, 

tivă)
23:00 Black Donnellys (australian se

rial polițist, 2007 - 12.)

06:00 Observator
08:00 'Ncatza cu Răzvan și Dani 

(matinal)
10:00 în gura presei
11:15 O invenție de milioane (SUA 

comedie, 1979) cu Steve Mar
tin, Bernadette Peters, Catlin 
Adams, Mabel King

13:00 Observator
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

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

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

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

de dramă, 2010)
23:00 Observator
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

06:00 Happy Hour (emisiune de di
vertisment, 2007, rel.)

07:00 Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Păcate de familie
12:00 Tânăr și neliniștit
13:00 Știrile Pro TV
13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 

serial de comedie, 2006 - 7.)
14:00 Neprețuit (francez comedie, 

2006)
16:00 Tânăr și neliniștit
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Lichidați-i! (SUA thriller de ac- 

■ țiune, 2007)
22:15 Moștenirea (român serial de 

comedie, 2010 - 26.) cu Ramona 
Hanganu, Costin Sforaru, Ghe- 
orghe Visu, Carmen Tănase 

23:30 Știrile Pro TV

g
 16:30 Studio 60 (SUA serial, 2006, rel. - 10.)

17:30 Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 7.)

18:30 Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 4.) 
19:00 Studio 60 (SUA serial, 2006 - 11.)

Operațiunea de salvare (SUA serial, 2004 - 13.)
Poză la minut (SUA serial, 1997 - 9.) cu Laura San Giacomo, George 

Segal, Wendie Malick, Enrico Colantoni
22:00 în adâncuri (SUA film de acțiune, 2001)

20:00
21:00

07:00 Umbrele trecutului
08:15 Fructul oprit (mexican serial, 

2009, rel.)
09:45 Rosalinda
11:15 Paradisul blestemat (mexican 

serial, 2007)
12:30 O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009, rel.)
14:00 Marina (mexican-SUA serial, 

2006)
15:15 Victoria
16:15 Rețeta de ACASĂ
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Rosalinda (mexican serial, 

1999)
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009)
19:30 Fructul oprit (mexican serial, 

2009)
20:30 Iubire și onoare (român serial 

de dramă, 2010)
23:30 7 păcate

J7 00 Camera de râs
07:30 Specialiștii
08:20 Sport cu Florentina
09:15 Atlantida (francez-italian aven 

tură, 1992, rel.)
11:30 Mondenii (emisiune de diver

tisment, 2006, rel.)
12:00 Casă, construcție și design 

(emisiune de divertisment, rel.)
14:00 Atlantida (francez-italian aven 

tură, 1992)
16:00 Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008, rel.)
17:00 Trăsniții
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireașa de pe tort
20:30 îmblânzirea scorpiei
21:30 Focus Monden (emisiune de 

divertisment, 2009)
22:15 Trăsniții
23:00 Mondenii
23:30 Niciodată nu e prea târziu

12:35 Tipul cel nou (SUA comedie, 2002)
14:05 The Dukes (SUA comedie, 2007)
15:45 Ziua Independenței (SUA film de acțiune, 1996)
18:10 Bellamy (francez polițist, 2009)
20:00 îngeri și demoni (SUA thriller, 2008)
cu Tom Flanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgard
22:20 Centura roșie (SUA film de acțiune, 2008)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile Ia A.J.O.EM. Hunedoara
leva
relefon: 0755.999.916

Administrator 
tancar/produs leasing

2 
:usator piese din piele 
i înlocuitori______ 15
■ofer 
nitocamion/mașinâ de 
nare tonaj_______ 5
ăcătuș mecanic de în- 
reținere și reparații 
iniversale 1
-ânzator de produse 
laturiste 1
nuncitor necalificat la 
âamblarea, montarea 
lieselor_________ 51
:udor manual cu 
lacăra de gaze 1

excavatorist pt.excava- 
toare cu rotor de mare 
capacitate________ 1
facturist_________ 1
gestionar depozit 1 
instalator rețele de dis- 
tributie/transport flu
ide______________ 6
lăcătuș niontatur 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'

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_______ ' 1
secretara 1

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

Ilia
Telefon: 0755.999.926

Hunedoara
elefon: 0755.999.91 7

:usător piese din piele
;i înlocuitori 10
lulgher(exclusiv
estaurator) 18

agent securitate 2
agent vânzări______1_
asistent medical gener
alist-------------------- L
consilier administrație 
publica---------------- 1-
consilier expert 
inspector referent 
economist în manage
ment------------------- 1_
contabil__________ ]_
cusator articole

marochinarie_______ [
desenator tehnic____ 1
îngrijitor câini în adă
posturi____________ £
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

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

Brad

Telefon: 0755.999.923

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

Călan

drujbist___________ 2
munc.necal.în silvicul
tură______________ 2

Petrila
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

asistent personal al

Telefon: 0755.999.924

munc.necal.în ind.con
fecțiilor 3

Hațeg
Telefon: 0755.999.925

M-ică pwW iritate

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

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

perseverență;
capacitatea de a-și îmbunătăți performanțele;
capacitatea de a urmări și a atinge un target prestabilit; 
relaționarea corectă cu clienții;
cunoștințe de folosire a computeru-ului: Ofiice 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, 
lecomandat. etaj 1, pe mijloc, complet mobilat și utilat, 
:entrală, tennopane, parchet, gresie, faianță, frigider, 
iragaz, 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 
iei 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
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De închiriat casă în Deva, str.Horia, suprafață totală 
30mp, izolată termic, termopan, 3 camere, bucătărie, 
jaie. Preț 250 eur/lună. Tel.0722.347.512

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

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

Vând 2.932mp teren intravilan,
rS^2Im,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 com. Vața, zonă centrală, 2.600 
mp. Tel.0726.319.204

Vând casă și teren în Călan, 3 camere, gaz, apă, canal, 
baie, teren 3.000mp, grădină împrejmuită. Preț 25.000 
euro. 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

Tel:I —---—--------------------------------- -  --  --  ----  -- --- --- -- ---- --- .... |I I
I (text maxim 50 de cuvinte)

; Nume..........................................Prenume........................................ I
; Strada................................................Nr........Bl............... Sc............ j

I

: Ap..... Localitatea.................................. Județul.............................. •
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: Eliberat de.....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE, !

......................... .......... ......m—;
• Semnătura

! Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
I 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- i 
: cui de lângă Deva Mali și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- ' 
! tară. I 
I Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea I 
I lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, I 
I cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta- I 
I Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

g Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei. 3
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Omul Coral, tratat cu succes Cea mai bizară

rochie de la
American

Lin Tianzhuan, în vârstă de 38 de 
ani, din orașul chinez Shuimen, 
botezat „reciful coral uman”, a fost 
tratat cu succes pentru o rară afecți
une care îi acoperea întregul corp cu 
o crustă asemănătoare unei cochilii.

Bărbatul a descoperit pentru prima oară 
bizarele excrescențe pe brațe și pe pi
cioare la vârsta de 13 ani. A încercat să 
estompeze procesul cu diferite alifii și 
antibiotice, dar, în loc să se amelioreze, 

situația s-a înrăutățit. Stratul cornos a 
început să îi acopere în întregime mem
brele și i s-a extins chiar și pe spate și 
cap. Nu a fost nevoie de mai mult pen
tru ca băiatul să devină o ciudățenie și 
să fie nevoit să se ascundă în casă de 
vecinii și prietenii care îl botezaseră 
„Băiatul Coral”. „Treptat, cochilia mea 
a început să devină tot mai groasă până 
când nu mi-am mai putut articula 
brațele și picioarele. A fost înspăimân
tător. Dacă eram nevoit să ies din casă, 
mă înfășuram tot în pături, pentru că 

oamenii se panicau și începeau să țipe 
când mă vedeau”, declară Lin. însă 
acum bărbatul pare să îți revină din 
bizara stare grație medicilor unei clinici 
speciale de dermatologie care au în
ceput un studiu pe marginea cazului 
său. Acum, la un an după tratament și 
după mai multe intervenții chirurgicale, 
Lin se recuperează total având numai 
câteva porțiuni de piele depigmentate 
care îi mai amintesc de înfiorătoarea 
boală.

Music Awards
Lady Gaga și-a adjudecat titlul de 
regină a ciudățeniilor de pe cov
orul roșu. Dar pentru că Gaga a 
lipsit, s-au gândit alte dive să-i 
ia locul. Cântăreața de rap 
Nicki Minaj a avut de de
parte cea mai ciudată țin
ută a serii la American 
Music Awards, potrivit 
dailymail.co.uk. Artista 
a purtat o rochie cel 
puțin biyară semnată 
de designerul indian 
Manish Arora. 
Rochia coral din 
colecția primăvară 
2011 este foarte îm
podobită cu accesorii 
aurii. Cu siguranță 
nu i-a fost ușor 
să stea jos cu o 
asemenea 
rochie.
Nici părul lui 
Nicki n-a scă
pat neasaltat de 
culori vii. Jumă
tate din el a fost 
vopsit în verde.

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte mari
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PACHET SERVICE CU CAZARE \ 
TREI NOPp xrl

•3 nopți cazare Xt
-inlrare in 30.12.2010 cu cina
-ieșire in 02.01.2011 cu mic dejun 

-OMinso.iueie
• Mc dejun in 31.11.2010
• Mf» in 3112J010
- M*SA  FESWÂ DE BEWEUEN
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 Pentru reaorvan, și alt« informații ne puteți contacta 

la următoarele numere de telefon

0753057903 Visoi Ana Mana ;
0720530953 - Vraci Adina

• Prinj in 0’ 0’JBH
- Ciftl IttM in WJM 2«1 .
• IMe tivun m02.01.N1l
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PERSOANELE CAZATE IN HOTEL AU ACCES GRATUIT 
LA PISCINA Șl SAUNA INTERIOARĂ

t I B9SIHWWWS!

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚII
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 204
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dailymail.co.uk

