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Aratâ-Je cartonașul roșul
Pentru că ne-au încălcat drepturile! 

Pentru că ne-au mințit!

Pentru că trăim mai rău ca oricând!

Pe 5 decembrie 2010. VOTEAZĂ 
LILIANA ȚOLAȘ Deputat!

g Actualitate
' Consilierii din Petrila 
blochează un proiect vital 
pentru județul Hunedoara

f
Din cuprins

Marea 
debarasare 
continuă la 

Deva

Control „la 
sânge”în 
atelierele de 
reparații auto

Extragerile LOTO
► din 49: 11,43, 2, 28, 48, 42
NOROC: 0, 7, 3, 8, 8, 6, 9
Joker 3: 33, 35, 2, 23,21 
din 40: 30, 6,12,39,31,40

Silvicultorii stau cu ochii pe hoții de lemne

Odată cu apropierea sezonului rece încep și 
delictele silvice, concretizate în furtul și trans
portul ilegal al meterialului lemnos din fodurile 
forestiere ale județului. De altfel, în perioada 
Sărbătorilor de iarnă cresc vertiginos furturile de 
brazi și molizi. Mare parte din aceste deliste sunt

de pupat

e blamat...”

Inspector Andreea 
Fieraru, din cadrul IPJ 
Hunedoara

Pentru că s-a implicat 
Campania „Nu da, 
dăruiește!”, și a împărțit 
flori, alături de colegele 
sale, mai multor bărbați 
din Deva. 

cauzate și de necunoașterea legislației în vigoare, 
din domeniul silvic. Cele mai frecvente contra
venții se întâlnesc la transportul materialului 
lemnos fără documente legale de trasport și 
proveniență. Tot în această perioadă, se 
săvârșesc 70 la sută din delictele silvice. Față de

Consilierul local din 
cadrul CL Hunedoara, 
Aurelia Chiș

Pentru că, în ședința Consiliului Local de 
ieri, a părăsit sala înainte de a vota toate 
hotărârile de pe ordinea de zi, dând astfel 
dovadă de lipsă de respect față de cei care 
urmau să ia cuvântul în finalul întâlnirii. 

anul trecut, contravențiile și infracțiunile 
săvârșite în fondurile forestiere din județ au cres
cut cu 50 de procente.

Cozonaci gustoși si aromați 
îmbrăcati de sărbătoare
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► DIX7 Orăștie - Spini
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Ciorbă de 
ciuperci de 
post

Ingrediente:
- 500 g ciuperci Pleurotus sau o 
cutie cu ciuperci tăiate
- 2 roșii
- I ardei gras
- 1 ceapă
- 2 morcovi
- 1 rădăcină pătrunjel
- 5-6 căței usturoi
- sare, piper
- puțin ulei

Mod de preparare:
Se curăță zarzavatul.
Morcovii, ceapa, ardeiul curățate 

și tăiate mărunt se călesc în puțin ulei. 
Se adaugă apoi roșiile tăiate cubulețe 
și pătrunjelul tăiat cubulețe.

Se umple oala cu apă și se adăugă 
apoi ciupercile tăiate lașii.

Se lasă să fiarbă toate legumele, 
potrivind gustul de sare piper și veg
eta.

Când sunt toate fierte se adaugă 
usturoiul pisat mărunt, puțin bulion 
dacă vreți ca ciorba să fie mai acră și 
lăsați să dea un clocot.

Deasupra se poate pune pătrunjel 
verde tocat.

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------------
Sfinții Alipie Stâlpnicul, Nicon și 
Stelian Paflagonul

Stăntul Alipie Stâlpnicul a trăit în 
zilele împăratului Eraclie, în anii 608, și 
se trăgea din cetatea Adrianopolei paflag- 
onilor. Mai înainte de a se naște el, s-a 
arătat prin niște semne dumnezeiești 
maicii sale în ce chip vrea să fie. Și după 
naștere a mirat atât pe oamenii cei de 
atunci, cât și pe cei de acum, cu vederea 
și cu auzirea lui. Că se arată maică-sa 
când era grea cu dânsul, că ținea în brațe 
un mielușel frumos, care avea în 
cornițele lui făclii aprinse. Acesta era 
semn al virtuților și strălucirii ce avea să 
aibă el mai pe urmă, căci s-a luptat cu 
toată nevoința și a întrecut pe mulți cu 
răbdarea, că a stat pe stâlp în soare 53 de 
ani. De aceea rănindu-l și pe el vicleanul 
diavol, ca și pe Iov, cu rană, pentru 
aceasta sfântul în pizma vrăjmașului s-a 
rezemat întru acel stâlp numai pe o parte 
de a răbdat 13 ani, de nu s-a mai întors 
pe cealaltă parte, până când și-a dat cin
stitul său suflet în mâinile lui Dumnezeu, 
far toată vremea vieții lui a fost o sută de 
ani.

far Sfântul Nicon se trăgea din țara 
Armeniei, fiind fiu al unui oarecare om 
mare. Deci auzind dumnezeiescul glas ce 
zice: „Tot cel ce va lăsa pe tatăl și său pe 
mama sa” și celelalte, și-a lăsat tot și s-a 
dus la o mănăstire unde a arătat tot felul 
de nevoințe și a întrecut pe toți monahii

cei mai dinainte de dânsul, cu desăvârșita 
aspră petrecere. Iar tatăl său aflând că se 
află la mănăstire, cercetă toate locașurile 
călugărilor. Iar sfântul ieșind din acea 
mănăstire, a colindat tot Răsăritul 
propovăduind tuturor și zicând: „Pocăiți- 
vă”. Deci s-a dus si in insula Creta la 
toate cetățile și orașele din ea; apoi s-a 
dus la cetatea Lacedemonici în care a 
făcut multe minuni și a zidit o biserică în 
numele lui Hristos. Mântuitorul.nostru. 
Unde aflându-se până în sfârșit, s-a mutat 
către Hristos cel dorit, luând cununa 
nevoinței.

Sfântul Stelian a fost sfințit din 
pântecele maicii sale și s-a făcut locaș 
Duhului Sfânt. Pentru aceasta îm- 
părțindu-și bogăția la săraci și tăcându- 
se monah, a covârșit pe toți monahii cei 
de atunci prin nevoința obositoare și 
viețuire aspră. Apoi s-a dus în pustie, și a 
intrat într-o peșteră în care primea hrana 
de la un dumnezeiesc înger. Și s-a făcut 
doctor de felurite nevindecate patimi. 
Căci când unita boala aducătoare de 
moarte și mureau pruncii, și părinții 
rămâneau fără de copii, atunci câte maici 
chemau cu credință numele acelui sfânt 
Stelian și zugrăveau sfânta lui icoană, 
iarăși nășteau alți prunci. însă și prunci 
bolnavi izbăvea de boală. Deci așa 
viețuind pururea pomenitul și vindecări

și minuni multe săvârșind, s-a mutat către 
Domnul.

HOROSCOP
în mediu! profesional pot apărea 

stări conflictuale destul de aprinse. Le 
poți aplana doar dacă iți vei păstra cal
mul proverbial.

Astăzi sunt posibile scurte călăto
rii mai ales în scopuri de relaxare. Pro
fită de ele atât cât-ai timp pentru că 
acținea să va muta apoi pe câmpul de 
luptă de la birou.

Este posibil ca azi să faci cunoș
tință cu o persoană care te-ar putea 
ajuta în carieră. Atitudinea ta deschisă 
va cântări mult în părerea pe care și-o 
va forma despre tine.

Poate că nu ești prea mulțumit de 
nivelul tău social și dorești să ajungi 
la un plan mai înalt, dar fii atent la 
riscurile care se arată pe tot parcursul 
acestei zile. Sentimental, te echilibrezi ît’,^ 
doua jumătate a zilei, când vei lua probabil cin
cu persoană iubită.

Este momentul să îți pui la punct 
corespondența și să reînoiești relațiile 
cu anumite persoane dacă vrei să îți re
zolvi mai repede problemele.

Nu te aventura în afaceri pe care 
nu le cunoști destul de bine și nici nu 
încerca să te bazezi pe noroc. Ar fi 
bine să îți amâni proiectele, oricare ar 
fi ele, pentru o altă zi.

26 noiembrie
de-a lungul timpului

1346: Este încoronat la Bonn regele Carol al IV-lea 
1832: Este pus în funcțiune primul tramvai din lume, în 

New York City
1917: Primul Război Mondial: S-a încheiat, la Focșani, 

armistițiul dintre România și Puterile Centrale, ca urmare a 
condițiilor militare intervenite în urma armistițiului ruso-ger-
man de la Brest-Litovsk

S-au născut:

1928: Stelian Olaru, dirijor român de cor
1929: Slavko Avsenik, compozitor slovac
1931: Adolfo Maria Perez Esquivel, argentinian
1931: Adrianus Johannes Simonis, cardinal
1939: Tina Turner, cântăreață americană
1940: Quentin Skinner, istoric britanic
1943: Vladimir Fârșirotu, politician român
1962: Mircea Man, politician român
1968: Francisc Vaștag, pugilist român
1981: Natasha Bcdingfîcld, cântăreață britanică

Dorești să afli mai multe despre 
propunerile de afaceri pe care le pri
mești, înainte de a-ți lua un angajament 
care te va costa timp, dar și mulți bani.

Ar fi bine să petreci mai mult 
timp pe acasă și să profiți de timpul 
liber care îți mai rămâne pentru a ieși 
la o plimbare sau întâlnește-te cu
prietenii la bar și lucrul acesta îți va reîncărc
bateriile.

1942: Filmul "Casablanca" arc premiera la New York
. 1949: Adunarea Constituantă a Indiei adoptă o nouă 

Constituție: India devine republică federală în cadrul Comu
nității Britanice de Națiuni (Commonwealth)

1965: A fost lansat primul satelit artificial francez, "As
terix-1", Franța devenind a patra putere spațială din lume

1968: Este adoptată Convenția ONU asupra impre
scriptibilității crimelor de război și a crimelor împotriva uman
ității

1998: Tony Blair este investit în funcția de premier al 
Marii Britanii

2003: Ultimul zbor al avionului Concorde

Bancurile zilei
© © ©

Ardeleanul se întoarce de la 
spitalul unde bunica familiei 
fusese internată în stare gravă.

- Ei, care-i baiul? îl întreabă 
cei de-acasă, nerăbdători să afle 
veștile.

- No, bine, răspunde arde
leanul. Doctorii spun că a ieșit 
din criză...

- Asta-i fain! exclamă ci

neva din familie.
-... și a intTat în comă. Ce- 

o fi asta numai doctorii știu.

© © ©

Doi ardeleni pe marginea

unei străzi. Unul zice:
- Vrei să-ți arăt că eu pot 

trece strada asta în 10 minute.
- Dar ce, mă, ești fulger?

Comemorări:

1252: Blanche a Castiliei, soția regelui Ludovic al 
Vlll-lea al Franței (n. 1188)

1504: Regina Spaniei Isabela I (n. 1451)
1855: Adam Mickiewicz, poet polonez (n. 1798)
1885: Thomas Andrews, medic, chimist și fizician 

irlandez (n. 1813)
1963: Amelita Galli-Curci, soprană italiană (n. 

1882)
1981: Max Euwe, jucător olandez de șah (n. 1901)

© © ©
Un ardelean iese cu capra 

pe cîmp și se întîlnește cu un 
oltean, care zice:

- Unde te duci cu boul ăsta?
- Ce bou, mă, nu vezi că-i 

capră?
- Da' nu cu tine vorbeam.

© © ©

Ardeleanul la școală îi

spune profesorului că el vrea să 
învețe ebraica. Profesorul:

- De ce tocmai ebraica?
- Păi cînd am să mor și am 

să ajung în Rai, să pot vorbi cu 
Dumnezeu.

- Și dacă ai să ajungi în 
Iad?

- Păi română știu bine!

© © ©

Cariera și prestigiul sunt puse la 
grea încercare în această zi. Este po
sibil să primești propuneri profesio
nale care te ispitesc, dar trebuie să
reflectezi asupra consecințelor pe termen lunj

Simți că încă nu este momentul să 
faci schimbările pe care ceilalți ți le 
cer. Adevărul este că intuiția nu te în
șeală. Urmeză-ți instinctul, vei avea
mult mai mult de câștigat, pe lângă faptul că t 
va salva din anumite situații incomode.

Dacă deja aveai o situație finan
ciară mai proastă s-ar putea să ți se în
trevadă o șansa de scăpare. Șansele
sunt destul de mici totuși. Oricum, financia
ziua pare nefavorabilă pentru oricare tip d 
tranzacție sau investiție, astfel că nu este excit;
să ai unele pierderi.

Este o zi norocoasă pentru cei care 
activează în domeniul imobiliar, per
mițând unora dintre nativi să dea peste
casa mult visată. Aceasta va corespunde adevâ
ratelor aspirații pe care le au.
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Prețul mediu local alglguealpriei va fi mai mare în această iarnă fată 
de sezonul trecut cu aproximativ 10%, conform valorilor transmise de 
autoritățile locale, dar acesta se aplică deja și a fost majorat după creș
terea TA A de la 19 la 24%, nepunându-se problema altei majorării din 
ianuarie 2011.

Silvicultorii stau cu ochii pe hoții de lemne
lată cu apropierea sezonului rece 
ep și delictele silvice, concretizate 
furtul și transportul ilegal al ine- 
ialului lemnos din fodurile 
estiere ale județului. De altfel, în 
noada Sărbătorilor de iarnă cresc 
'tiginos furturile de brazi și molizi.

,re parte din aceste deliste sunt 
izate și de necunoașterea legislației 
vigoare, din domeniul silvic. Cele 
i frecvente contravenții se întâlnesc 
ransportul materialului lemnos fără 
jumente legale de trasport și prove- 
nță. Tot în această perioadă, se 
'ârșesc 70 la sută din delictele sil- 
e. Față de anul trecut, contravențiile 
‘^fracțiunile săvârșite în fondurile 
estiere din județ au crescut cu 50 de 
>cente.

fienzi usturătoare pentru cei ce se 
at de la lege

rtru a stopa comiterea unui număr tot 
mare de delicte silvice, noua lege 

jptată în iulie 2010, prevede sancți- 
și amenzi considerabil mai mari 

ă de perioada anterioare. Astfel, 
;rea, ruperea sau scoaterea din 
ăcini a arborilor, puieților și a lăstar- 
r este considerată contravenție dacă 
judiciul depășește de până la cinci 
prețul mediu al unui metru cub de 
să lemnoasă pe picior. Tăierea ile- 
ă a materialului lemnos, indiferent 
forma de proprietate, se pedepsește 
iincție de valoarea pagubei. Se con- 
eră contravenție, dacă valoarea

unedoara intră în lupta împotriva
magazinelor de vise
'urma unei propuneri inițiate de 
:va consilieri locali din partea PSD, 
măria Hunedoara va dispune spre 
'batere publică un proiect de hotărâre 
vind interzicerea funcționării maga- 
elor care vând plante etnobotanice, 
j distanță mai mică de un kilometru 
i de instituțiile publice importante, 
riectul de hotărâre, prezentat în 
Irul ședinței Consiliului Local des- 
urată ieri, mai presupune și anularea 
orizațiilor de funcționare eliberate 

u vrut o nouă biserică, însă s-au răzgândit
ipă ce inițial au fost de acord cu în- 
>erea construcției bisericii, locuitorii 
cartierul Micro 2 din Hunedoara nu 

i sunt atât de convinși că vor lăcașul 
cult. Acest lucru a fost discutat în 
:ința CL, de ieri, de la Hunedoara, 
le primarul Ovidiu Hada a prezentat 
isilierilor câteva tabele nominale cu 
care și-au dat acordul sau au fost 

rotriva demarării construcției. In- 
esant este că, în tabelele prezentate 
ir persoane care și-ar dori ca biserica 

pagubei este mai mică de 370 de lei și 
se pedepsește cu amendă cuprinsă între 
500 și 5.000 de lei. Dacă valoarea 
pagubei depășește 370 de lei, fapta se 
consideră infracțiune. în cazul 
trasportului de material lemnos fără 
documentele legale de trasport, sancți
unea contravențională se aplică con
ducătorului auto sau al atelajului, 
valoarea amenzii fiind cuprinsă între 
2.000 și 5.000 de lei, iar materialul lem
nos se confiscă. De asemenea, aceeași 
sancțiune se aplică și în cazul vânzării 
sau cumpărării de meterial lemnos fără 
acte de provienență, refuzul de a co
opera cu organele abilitate să efectueze 
controale și transportul meterialelor 
lemnoase care nu corespund ca specie 
și cantitate cu cele înscrise în avizul de 
însoțire.

Calea legală e mai lesne

Ocoalele silvice, din structura Direcției 
Silvice Hunedoara, asigură serviciile 
silvice pentru propietarii de pădure, 
persoane fizice și composesorate, în 
baza unui contract de prestări servicii 
silvice cu pază, a cărui valoare anuală 
este cuprinsă între 19 și 75 de lei pe 
hectar. în această perioadă, reprezen
tanții Direcției Silvice Hunedoara, îm
preună cu agenții de poliție și jandarmi, 
efectuază controale permanente în 
puncte fixe, în întreg județul, precum și 
patrule prin fondurile forestiere 
aparținătoare Direcției Silvice. Numai 
In cazul controalelor efectuate în rândul 
trasportatorilor de material lemnos, Di
recția Silvică a aplicat până în prezent

99

de primărie pentru cei care vor să com
ercializeze drogurile ușoare în mu
nicipiu. Astfel, sunt vizate cele două 
magazine de acest gen din oraș, care 
vor putea fi amendate cu sume cuprinse 
între 3.000 și 5.000 de lei. Măsura in
ițiată de cei patru consilieri PSD vine 
în urma creșterii cazurilor în care tinerii 
au ajuns la spital după ce au consumat 
astfel de plante, cu efect halucinogen, 
de la cele două magazine aflate pe raza 
orașului de pe Cema. (C.S.)

să se construiască, pentru ca mai apoi 
să figureze și în dreptul celor care se 
opun. în aceste condiții, Hada a hotărât 
ca la fața locului să se deplaseze un spe
cialist în urbanism care să verifice care 
este de fapt preferința locuitorilor. Dis
cuțiile în contradictoriu au pornit din 
cauza faptului că biserica ar trebui să se 
ridice în locul unui spațiu verde din 
cartierul Micro 2, lucni cu care o parte 
din locatarii blocurilor din împrejurimi 
nu sunt în totalitate de acord. (C.S.)

180 de amenzi. Numărul amenzilor 
aplicate de agenții de poliție este de 
două ori mai mare decât cele aplicate 
de către reprezentanții Direcției Silvice 
Hunedoara. Având în vedere apropierea 
sărbătorilor, în perioada 1 noimebrie - 
31 decembrie tăierea fără drept a 
pomilor de crăciun constituie infracți
une silvică și se pedepsește cu amendă 
de 414 lei pe bucată. De menționat că

„Având în vedere sancțiunile, mult mai drastice, prevăzute de noua lege, sfătuim 
cetățenii care vor să-și procure material lemnos pentru foc, în această perioadă, 
să apeleze la organele silvice abilitate, pentru a nu fi puși în situaia de a fi amen
dați. în ceea ce privește pomii de Crăciun, și având în vedere faptul că un brad 
cu o înălțime de doi metri are nevoie de 15 ani pentru a ajunge la această di
mensiune, sugerăm doritorilor să achiziționeze brazi din ofertele particularilor 
și să nu recurgă la tăieri ilegale. Mai mult, pentru cetățenii cu spirit ecologic și 
iubitori de natură sugerăm să-și achiziționeze în aceată perioadă brazi din ma
teriale ecologice”, a precizat directorul Direcției Silvice Hunedoara, Emil Ignat.

Consilierii din Petrila blochează un proiect vital pentru județul Hunedoara
Proiectul în valoare de 50 de milioane 
de euro, fonduri nerambursabile, de 
care beneficiază județul Hunedoara 
prin intermediul Ministerului Mediului 
este pe punctul de a fi pierdut din cauza 
consilierilor locali din Petrila. Proiectul 
se află în faza de aprobare a Planului de 
Investiții pe Termen Lung și de elabo
rare a Studiului de fezabilitate, însă a 
fost blocat de majoritatea consilierilor 
locali din Petrila, care nu au aprobat 
construirea deponeului de deșeuri în 
zona haldelor de steril din extravilanul 
orașului. Pentru ca proiectul să poată 
primi finanțare, terenurile pe amplasa
mentul cărora se vor construi de
pozitele zonale, trebuie să aparțină 
proprietății publice a județului Hune
doara. De altfel, Master Planul 
cuprinde și investiții prioritare în dome
niul gestionării deșeurilor în județ, 
printre care cele mai importante sunt 
amenajările deponeurilor ecologice de 
la Petrila și Bârcea Mare și construirea 
stațiilor de sortare în aceleași locații. în 
cazul în care proiectul nu va fi declarat 
eligibil, județul Hunedoara va pierde o 

pomii de Crăciun se identifică individ
ual cu sigiliul - crotaliu, fixat între 
primele două verticile de la baza pomu
lui.

10-20 de lei pentru bradul de Cră
ciun

în acest an, Direcția Silvică Hunedoara 
a scos la vânzare 350 de bucăți de 

finanțare de 50 de milioane de euro. 
Mai mult, Valea Jiului va pierde o sumă 
mult mai importantă de bani, prin faptul 
că și proiectul în valoare de 40 de mil
ioane de euro care prevede reabilitarea 
a infrastructurii de apă și canal finanțat 
tot prin Ministerul Mediului, nu va mai 
putea fi realizat deoarece soluțiile de 
gestionare a nămolurilor rezultate din 
stațiile de epurare, se bazau pe constru
irea depozitului de deșeuri de la Petrila. 
O altă urmare gravă, a faptului că nu se 
vor putea fi amenajat deponeul eco
logic de la Petrila, este aceea că în
cepând cu 2016 toate gropiile de gunoi 
din județ vor trebui închise, iar Hune
doara va rămâne fără un spațiu în care 
să-și depoziteze miile de tone de 
gunoaie. Ca urmare, impactul asupra 
populației județului va fi major, prin 
prisma faptului că prețul pentru 
trasportul deșeurilor către alte deponee 
din județele limitrofe va fi extrem de 
mare. Mai mult, în finanțarea acestui 
proiect sunt prevăzute și sumele de bani 
aferente ecologizării haldelor de gunoi 
din întreg județul, în caz contrar toate 

molizi. Prețurile sunt cuprinse între 10 
și 20 de lei, în funcție de înălțimea po
mului (1,3 m - 3 m). De altfel, Direcția 
Silvică oferă drept sponsorizare o sută 
de pomi de Crăciun unităților școlare 
din județ, care au participat activ la acți
unea derulată cu prilejul Lunii Pă
durilor.

Irina Năstase

costurile vor trebui acoperite de admin
istrațiile locale pe raza cărora sunt am
plasate aceste gropi de gunoi.

Irina Năstase

l de mii de lei pentru 
minițele din Hunedoara 
mărul orașului, Ovidiu Hada, a vrut 
păstreze tradiția, astfel încât orașul 
pe Cema să fie votat, din nou, drept 
mai frumos împodobit municipiu 

i județ.
rtru acest lucru, Consiliul Local a 
ărât ieri alocarea sumei de 50.000 de 
Astfel că, locuitorii vor putea ad- 

ra un centru plin ochi de luminițe de 
iciun, brazi voluminoși și alte lucruri 
;cifice sărbătorilor de iarnă. 
.S.)

ANUNȚ PUBLIC

SC ALFADAR DANESCU SRL cu sediul în localitatea Hațeg, str.Progresu- 
lui, nr.84, județul Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 

autorizației de mediu pentru obiectivul “Pensiune și restaurant - CASA 
ROMÂNEASCĂ”, situat în localitatea Hațeg, str.Progresului, nr.84, 

jud.Hunedoara.
Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str.Aurel 

Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 •-16,30) și vineri 
(orele 8 - 14).

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

ANUNȚ PUBLIC

SC GREEN & WASTE SRL Hunedoara, titular al proiectului “Stație de sortare și 
transfer deșeuri municipale”, 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/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul 

“Stație de sortare și transfer deșeuri municipale”, propus a fi amplasat în Orăștie, 
str.N.Titulescu, f.n., zona CT, jud.Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate 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), pre
cum și la următoarea adresă de internet: wwcv.apmhd.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 30.11.2010 

(inclusiv).

wwcv.apmhd.ro
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Un bărbat din Vulcan este cercetat în libertate pentru contrabandă și evaziune fis
cală. Cristian C„ în vârstă de 41 de ani depozita 70 de cartușe de țigări netimbrate 
într-un garaj din oraș. Oamenii legii an ridicat cele 14.000 de țigarete, de diferite 
mărci și netimbrate, care erau destinate comercializării. Prejudiciul total a fost es
timat la S. 700 de lei.

Polițistele i-au „amendat” pe bărbați cu fior
Furturile din magazine iau am
ploare

Trei hunedoreni au fost prinși de oa
menii legii după ce au furat mai multe 
bunuri din hypermarketurile din 
Deva. Zmaranda B., în vârstă de 31 
de ani, și B.C., în vârstă de 14 ani, 
ambele din municipiul Deva, au fost 
surprinse de polițiștii hunedoreni în 
timp ce încercau să iasă din magazin 
cu bunuri, fără a plăti. Prejudiciul, în 
valoare de 185 de lei, a fost recuperat. 
Aceeași situație a fost și în cazul lui 
Iosif P., în vârstă de 51 de ani, din 
Ocna- Mureș, județul Alba, cu an
tecedente penale. Bărbatul a fost prins 
de oamenii legii, iar prejudiciul, în 
valoare totală de 410 lei, a fost recu
perat și restituit magazinului. In am
bele cazuri, persoanele nu au nicio 
ocupație.

Arbori tăiați ilegal

Angajații unei societăți comerciale 
din comuna 1 londol au fost depistați 
de polițiștii Postului de Poliție Certeju 
de Sus ș un reprezentant din cadrul 
I.T.R.S.V. Timișoara- Deva, după ce 
au tăiat ilegal 83 de arbori nemarcați. 
Arborii erau pe o parcelă care 
aparținea respectivei societăți din 
satul Bocșa Mare. Prejudiciul 
urmează să fie stabilit de I.T.R.S.V. 
Timișoara. Bărbații s-au ales cu dosar 
penal pentru comiterea infracțiunii de 
tăiere fără drept de arbori.

Cercetați pentru furt de energie 
electrică

Patm persoane din municipiul Lupeni 
sunt cercetate pentru furt de energic 
electrică. Jandarmii hunedoreni au 
desfășurat, împreună cu reprezen
tanții Enel Electrica, la solicitare aces
tora, o acțiune în municipiul Lupeni 
pentru prevenirea și combaterea 
faptelor ilegale, constând în furturi de 
energie electrică în urma controalelor 
efectuate au fost identificate patru 
persoane, care se fac vinovate de furt 
de energie electrică prin branșare di
rectă la rețeaua de distribuție a en
ergiei electrice. Jandarmii au întocmit 
acte de constatare cu privire la 
săvârșirea faptelor ilegale, ce vor fi 
înaintate pentru continuarea 
cercetărilor Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Petroșani.

Dosar penal pentru evaziune fis
cală

Un craiovcan, cu antecedente penale, 
a fost depistat de polițiștii Serviciului 
de Investigare a Fraudelor din cadrul 
1PJ, după ce de la începutul anului și 
până în luna mai a acestui an, a intro
dus în contabilitatea firmei mai multe 
achiziții fictive de cereale. G.C., în 
vârstă de 43 de ani a fost administra
tor al unei societăți comerciale din 
Hunedoara, iar în unna acestei evaz
iuni, a dedus în mod ilegal un TVA în 
sumă de 2 262 275 lei. Deși bărbatul 
este încarcerat la Penitenciarul 
Craiova, din alte motive, acestuia i s- 
a întocmit un dosar penal pentru 
evaziune fiscală.
 Petronela Tămaș

Polițistele din cadrul IPJ Hunedoara 
au împărțit, ieri, aproximativ trei 
sute de flori, bărbaților care au tre
cut prin Piața Unirii din Deva. 
Această acțiune a fost demarată în 
cadrul Campaniei de sensibilizare și 
informare „16 zile de activism îm
potriva violenței asupra femeii”, care 
se desfășoară în perioada 25 noiem
brie -10 decembrie.

Campania stradală din acest an are slo
ganul „Nu da, dăruiește!” și se 
derulează concomitent în 15 județe și în 
municipiul București. Reprezentante 
ale IPJ Hunedoara, au dăruit flori ex
clusiv domnilor întâlniți alături de 
mesajul: „Violența asupra femeii ne 
rănește pe toți. Nu fi indiferent! 
Nepăsarea poate ucide!”. Această cam
panie are ca scop atragerea atenției la 
nivel local, național și global asupra 
diferitelor forme de violență cu care se 
confruntă femeile, subliniind că vio
lența este o încălcare a drepturilor omu
lui. „Ca reprezentante ale Poliției 
Române, nu putem fi nepăsătoare la 
problemele comunității din care facem 
parte și ne implicăm, fie chiar și sim
bolic, în rezolvarea lor. Am împărțit trei 
sute de flori bărbaților pe care i-am în
tâlnit pe stradă”, a declarat inspectorul 
Andreea Fieraru, din cadrul Comparti
mentului de Analiză și Prevenire a

Imigrant trimis în Kosovo
Un bărbat din Kosovo, în vârstă de 31 
de ani, a cărui viză de ședere pe terito
riul României expirase, a fost depistat 
de Polițiștii Oficiului Român pentru 
Imigrări- Biroul pentru Imigrări Hune
doara, în urma unei acțiuni de combat
ere a șederii ilegale a străinilor. 
Bărbatul nu a respectat scopul șederii 
în România, conferit prin viza de in
trare, și a muncit Iară autorizație de 
muncă în cadrul unei societăți comer

Dragi prieteni,
Am ales .să candidez pentru dumneavoastră. Am luat această hotărâre din 
ferma convingere că marca familie a Țării Hațegului, Călanului și Ținutului 
Pădurenilor are nevoie de un om al locului în Camera Deputaților.
Cunosc problemele zonei. Am muncit împreună cu dumneavoastră, spre a le 
rezolva.
Voi reveni întotdeauna acasă, din Parlamentul României, cu fruntea sus și cu 
soluții pentru toate problemele pe care le aveți, pentru că voi sunteți familia 
mea.
Voi lupta pentru marea familie a Țării Hațegului, Călanului și Ținutului Pă
durenilor la fel cum m-am luptat din poziția de primar pentru fiecare cetățean. 
Așa să ne ajute Dumnezeu!
Cu drag,
Daniel Răducanu< J

Criminalității Hunedoara.

Bărbații au fost surprinși de gestul 
polițistelor

La vederea polițistelor, bărbații s-au 
cam speriat, dar au apreciat gestul și au 
fost impresionați de această inițiativă. 
„Nu am fost și nu sunt de acord cu vio
lența domestică. Apreciez inițiativa 
polițistelor și trebuie să recunosc faptul 

ciale din municipiul Hunedoara. Al
banezului i-a fost ridicată viza și a 
primit o decizie de retumare, valabilă 
15 zile, timp în care este obligat să 
părăsească țara. Totodată, societatea 
comercială, unde a fost „angajat” băr
batul, a fost amendată cu 1.500 de lei, 
pentru că l-a primit pe bărbat fără au
torizație de muncă.

Petronela Tămaș 

că, este pentru prima dată când o fe
meie îmi dă flori. Chiar astăzi este ziua 
soției”, a spus Dezideriu Pap, oferindu- 
i floarea soției sale. Reprezentantele IPJ 
au împărțit flori și funcționarilor din 
Primăria Municipiului Deva. 
„Funcționarii publici au fost sutprinși 
de gestul polițistelor. Această acțiune 
este lăudabilă, iar astfel de gesturi sunt 
binevenite”, a declarat administratorul 
public al municipiului Deva, Corina

Pompierii au instruit voluntari

Pompierii din cadrul compartimentului 
Pregătirea Populației, din cadrul In
spectoratului pentru Situații de Urgență 
(ISU) Hunedoara, au prezentat pom
pierilor voluntari, măsurile de prevenire 
care trebuie respectate în timpul se
zonului rece, dar și analiza intervenți
ilor la care au participat S.V.S.U. de la 
începutul anului până ieri. La Casa de 
Cultură „Drăgan Muntean”, din Deva, 
a avut loc instruirea a 69 de șefi ai Ser

Societate Comercială din Deva 
angajează '

• Ospătar:
• Rcccpționcr;
• 3 instalatori:

Oprișiu.
Perioada aleasă pentru campanie 
derulează între două zile cu sernni 
cație deosebită: începe în data de 
noiembrie, când este Ziua Internați 
ală împotriva Violenței asupra I 
meilor, și ia sfârșit în 10 dccembr 
atunci când este Ziua Internațional; 
Drepturilor Omului.

Petronela Tăm<

viciilor Voluntare pentru Situații de l. 
gență din județul Hunedoara. Ai 
acesta, pompierii voluntari au pârtiei] 
la 138 de intervenții, cifră care repn 
intă 12 la sută din totalul acțiunilor 
situații de urgență la nivelul județu 
Hunedoara. Pompierii voluntari au 
tervenit de la începutul acestui an la 
de incendii, 42 arderi necontrolate și 
de inundații.

Petronela Tăm

fofarmujiî la ide/ăn:
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Renunțarea la euro ar conduce la insolveuța sistemului bancar din Eu
ropa. an/i'l >*iJ nuiiirilu uniuniiHIUHtUh europene hi< poate să disparh. 
potrivit unei analize a companiei britanice de servicii financiare Evolution 
Securities, citată de Bloomberg.
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Control „la sânge” în atelierele de reparații auto
Kmenzi mari și suspendarea activ- 
tăți, sunt doar două dintre măsurile 
are au fost luate împotriva patron- 
lor de ateliere auto din județul 
tunedoara, descoperiți cu nereguli 
le către inspectorii Registrului Auto 
tomân (RAR).

nspectorii din cadrul Compartimentu- 
ui Zonal Timiș al RAR au declanșat o 
cțiune masivă de control asupra oper
atorilor economici, care efectuează 
eparații auto în județul Hunedoara. La 
icțiune au participat inspectori din 
udețele Sibiu. Brașov. Cluj, Bihor, 
krad, Timiș, Mehedinți și Dolj.
Jână ieri, inspectorii RAR au efectuat 
<d de acțiuni de control. în cursul 
ărora au fost verificate autorizațiile de 
uncționare, calitatea serviciilor oferite, 
espectarea noianelor legale, dar și mi- 
loacelc de verificare și control a 
eparațiilor auto.
n urma acțiunii au fost constatate o 
'rie de nereguli precum: efectuarea de 

eparații și întreținere auto de către 
inități neautorizatc; execuția unor lu- 
rări de reparații la autovehicule, la 
ubansambluri și sisteme, care pot 
fecta siguranța circulației, fără a se re- 
pecta procedurile de lucru care au stat 
a baza autorizării; lipsa buletinelor de 
erificare metrologică, a dispozitivelor 
le măsurat, cât și existența unor dispoz- 
tive confecționate artizanal.
,Este o acțiune de control concertată 
vând ca scop verificarea activității de 
eparații auto la nivelul județului Ilune- 
ioara. Acțiunea a început în data de 22 
loiembrie și continuă până mâine, in- 
lusiv (astăzi, n. red.). Sunt vizați 80 de 
«peratori economici autorizați și neau- 
brizați. In urma controlului s-a con- 
tatat că nu se efectuează verificările 

laie după terminarea reparațiilor, 
ceste verificări fiind obligatorii. Au 
ost suspendate autorizațiile celor care 
iu aveau buletine de verificare metro

logică și certificate pentru mijloacele de 
verificare și control a reparațiilor”, a 
declarat șeful Compartimentului Zonal 
Timiș, al Departamentului de 
Supraveghere Piață din cadrul RAR, 
Gheorghe Ionescu.

Controlul „s-a lăsat” cu sancțiuni us
turătoare

Potrivit inspectorului Ionescu, au fost 
aplicate 36 de amenzi contravenționale 

în cuantum total de peste 50.000 lei, a 
fost suspendată activitatea a 28 de op
eratori, iar în cazul a 13 agenți eco
nomici s-a dispus oprirea activității. 
Toate unitățile care nu aveau autorizații 
tehnice de funcționare au fost închise 
temporar. Scopul final al acțiunii este 
protecția sporită a consumatorilor, cât 
și siguranța circulației rutiere. Acțiunea 
de control a generat panică în rândul 
operatorilor economici cu acest obiect 
de activitate. în vreme ce la vederea 

echipelor de control angajații atelierelor 
verificate se împrăștiau „ca potâr- 
nichile”, nici unii patroni nu au fost 
prea fericiți că i-au „călcat” inspectorii 
de la RAR, astfel încât au reacționat ve
hement. Probabil că aceștia se vor „în- 
muia” atunci când inspectorii se vor 
întoarce însoțiți de polițiști, așa cum au 
promis.

Cătălin Rișcuța

Marea debarasare 
continuă la Deva
Primăria municipiului Deva. în colabo
rare cu SC Salubritate SA Deva, orga
nizează în zilele dc 3 și 4 decembrie, 
între orele 08 și 16, o campanie de 
colectare a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice de la gospodări
ile particulare. Devenii care doresc să 
se „descotorosească” de aparatură elec
trică și electrocasnică inutilă din 
gospodării sunt rugați să sune până 
vineri, 3 decembrie, ora 13.00, la 
Primăria Deva, tel. 0254/213435, 
0254/218325, 0254/218579 int. 138 sau 
int. 136, iar în data de 4 decembrie, 
până la ora 10.00 la nrumerele de tele
fon: 0254/211550 sau 0728.828417. 
Cei care au sunat și s-au înscris pe liste 
sunt rugați să scoată în stradă, începând 
de vineri, echipamentele electrice și 
electronice vechi, pentru a fi preluate de 
către firma de salubritate dc la adresa 
indicată. Pentru colectarea deșeurilor dc 
echipamente electrice și electronice nu 
se percep taxe. (I.N.)

MONARHISM SAU CARLISM ? (II)
Iispariția regelui Ferdinand de pe 
cena politică românească a produs un 
devărat cutremur urmat și de...replică, 
rece la cele veșnice, la scurt timp după 
uveran și Ion I. C. Brătianu (1864- 
927), la 24 noiembrie. Consecințele au 
ost importante pentru scena politică 
in țara noastră. După Marea Unire Ion 

. C. Brătianu, partidul său. național lib- 
ral a dominat eșichierul politic româ- 
lesc. Este fiul lui Ion C. Brătianu 
1821-1891), om politic liberal, figură 
îarcantă a vieții politice românești 
ntre anii 1848-1891, pe care îl urmează 
n carieră. în anul 1895 devine membru 
1 partidului și parlamentar al acestuia 
lână la dispariția sa fizică. Ca prim 
ninistru este, în anul 1914, artizanul 
firmării neutralității în Primul Război 
Tondial, înfruntându-1 pe regele Carol 
cu multă hotărâre. Tot el este princi- 

ialul promotor al participării la conflic- 
ul mondial alături de Antantă, 
mpotriva Puterilor Centrale. După 
lesăvârșirea unității naționale, la 1 De- 
embrie 1918, liberalii revin la gu- 
ernare la 19 noiembrie 1922 și o 
nențin până la 10 noiembrie 1928. Se 
doptă o nouă lege fundamentală, 
lotrivit căreia țara noastră se definea ca 

o monarhie constituțională, stat 
național, unitar, indivizibil, cu teritoriul 
inalienabil. Ea consfințește realizarea 
României Mari și are la bază actul fun
damental din anul 1866. A fost valabilă 
până la instaurarea dictaturii regale la 
10 februarie 1938, repusă în vigoare la 
23 august 1944 fiind valabilă până la 30 
decembrie 1947. Acesta era contextul 
politic în momentul renunțării la tron a 
principelui Carol.

Evident, după dispariția 
regelui Ferdinand se instaurează Re
gența ca tutore politic al noului rege 
Mihai 1, care era susținută de național 
liberali și criticată, în primul rând de 
național țărăniști care doreau anularea 
actelor din 4 ianuarie 1926 și revenirea 
pe tron a principelui Carol. Decesul lui 
Ion I. C. Brătianu accentuează și mai 
mult criza dinastică. Vintilă C. Brătianu 
(1867-1930), fratele lui, devenit 
președintele P.N.L. și prim-ministru nu 
are autoritatea predecesorului său nici 
în cadrul partidului, nici în opinia pub
lică. La 3noiembrie 1928 liberalii, Vin
tilă Brătianu, cedează formarea 
guvernului național-țărăniștilor, lui 
luliu Maniu. în timpul guvernării sale, 
la 7 octombrie 1929, a încetat din viață

Gheorghe Buzdugan, unul dintre mem
brii Regenței apropiat al liberalilor. La 
sugestia lui luliu Maniu, făcută prin in
termediul lui Alexandru Vaida-Voevod, 
parlamentarii l-au ales ca înlocuitor pe 
Constantin Sărățeanu, consilier la 
Curtea de Casație, apropiat al primului 
ministru luliu Maniu. Instabilitatea 
politică s-a accentuat și aceasta a deter
minat ca majoritatea partidelor să se 
ralieze cauzei revenirii Carol Caraiman 
sau, cel puțin, să privească pasiv 
această posibilitate. Singurul partid 
care s-a opus în mod constant restau
rației a fost Partidul Național Liberal, 
în primele luni ale anului 1930, acesta 
a avut o seric de întâlniri cu diverși oa
meni politici. în întrevederea din 25 
aprilie 1930, cu Alexandru Averescu, 
desfășurată în localitatea Bellizona din 
Elveția, mareșalul a pledat pentru 
revenirea în țară și încoronare, cu 
condiția despărțirii de Elenă Lupescu și 
reluării căsătoriei cu principesa Elena, 
luliu Maniu solicita acceptarea acelo
rași condiții, la care se adăuga re
cunoașterea regimului
parlamentar-constituțional.

Dr. Gheorghe Firczak
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llritanicul liric Clapton a fost declarat chitaristul numărul l a! tuturor timpurilor, 
intr-uii sondaj realizat in rândul celor care cântă la același instrument, relatează 
presa interiiafională. Sondajul a fost realizat in Marea llritanie.

Nicolas Cage a terminat filmările în România
Nicolas Cage a încheiat filmările în 
România pentru „Ghost Rider 2 - 
Spirit of Vengeance”, în cursul nopții 
de miercuri spre joi actorul părăsind 
pensiunea din Târgu Jiu, unde a fost 
cazat în ultimele zile, anunță Medi
afax.

Actorul a plecat miercuri seară spre 
platoul de filmare amenajat în cariera 
minieră Roșia, în apropiere de Rov- 
inari, luându-și cu el și bagajele pe care 
le-a avut.
Potrivit unor surse din anturajul actoru
lui , acesta a mers în cursul nopții de 
miercuri spre joi, la aeroportul din 
Craiova, unde ar fi fost așteptat un 
avion privat pentru a pleca spre casă. 
Jurnaliștilor li s-a permis accesul mier
curi seară în incinta pensiunii de patru 
stele în care a fost cazat Nicolas Cage 
la Târgu Jiu, administratorul acesteia, 
Maria Elena Contoloru, prezentând și 
cuvintele pe care actorul le-a scris în 
cartea de oaspeți a localului.
„Vă mulțumesc tuturor de la acest hotel 
foarte special. Nu voi uita niciodată 
amabilitatea dumneavoastră, mâncarea 
și căldura cu care m-ați primit”, a scris 
actorul în cartea de oaspeți a pensiunii. 

Reprezentanta pensiunii a spus că 
Nicolae Cage a avut în cameră câteva 
ramuri aduse de el din copacii din pă
durea Baciu, din apropiere de Cluj 
Napoca.
Nicolas Cage și echipa cu care a filmat 
pentru „Ghost Rider 2 - Spirit of 
Vengeance” aveau închiriată pensiunea 
din Târgu Jiu până vineri dimineață, dar 
cei mai mulți membri ai echipei au ple
cat miercuri seară, odată cu artistul. 
Aici a fost cazată și Violante Placido, 
actrița fiind cea care i-a recomandat lui 
Cage soiurile de vin roșu românesc pe 
care să le consume.
Pe parcursul celor câteva zile petrecute 
în Gotj, niciunul dintre cei doi actori nu 
au făcut declarații de presă. Adminis
tratorul pensiunii la care au fost cazați, 
Elena Maria Contoloru, spune că pen
siunea sa a fost aleasă pentru cazarea 
lui Nicolas Cage și a Violantei Placido 
tocmai pentru că le-a oferit acestora in
timitatea dorită.
Primele filmări în România pentru pro
ducția „Ghost Rider 2 - Spirit of 
Vengeance” s-au desfășurat pe Trans- 
făgărășan, după care s-au mutat în 
județul Sibiu și, ulterior, la Hunedoara, 
la Castelul Corvinilor.

Akon intenționează să ardă copiile unor 
înregistrări cu Michael Jackson
Akon a declarat că intenționează să 
ardă înregistrările sale în duet cu 
Michael Jackson, deoarece nu dorește 
să lanseze cântece rămase „într-o ver
siune nefinalizată”, informează ex- 
press.co.uk.
Piesa „Hold My Hand”, un duet înreg
istrat de Michael Jackson cu rapperul 
Akon, extras de pe albumul 
„MICHAEL” primul material 
discografic ce va fi lansat după moartea 
„regelui muzicii pop” la 14 decembrie, 
a fost pusă în vânzare pe 15 noiembrie. 
Akon a declarat că se află în posesia 
multor alte piese înregistrate cu 
Michael Jackson, însă nu dorește să le 
mai păstreze, pentru a nu fi tentat să le 
mixeze. Akon crede că Michael Jack- 
son, unul dintre idolii săi din copilărie, 
nu și-ar fi dorit ca el să lanseze piese pe 
care le consideră „incomplete”.
„Sunt doar idei, concepte și câteva frag
mente muzicale, pe care oamenii nu le 
vor auzi probabil niciodată, deoarece 
nu vreau să le lansez într-o versiune ne
finalizată. Este posibil chiar să le ard 
după acest interviu, pentru a nu fi tentat 
să le mixez în viitor. La sfârșitul zilei, 
îmi spun că, dacă o piesă nu este com

Michael Douglas aproape a învins cancerul

plet masterizată, el nu și-ar dori să o 
lanseze astfel. Nu vreau să mă pun sin
gur în situația de a face o astfel de 
alegere”, a adăugat Akon.
Artistul de origine senegaleză Akon, pe 
numele său real Aliaune Thiam, în 
vârstă de 37 de ani, este cântăreț, com
pozitor și producător de hip-hop și 
R&B. A început să fie cunoscut după

Lupta cu cancerul l-a lăsat fără vlagă 
pe Michael Douglas în ultimele luni. 
Asta s-a văzut și pe chipul său care 
era tot mai îmbătrânit. Totuși actorul 
pare să-și fi revenit dacă ne uităm la 
ultima sa apariție. Actorul în vârstă 
de 66 de ani a fost surprins pe 
străzile din New York alături de 
Catherine Zeta-Jones, soția sa.

Michael era îmbrăcat casual, purta o 
șapcă, ochelari de soare, pantaloni negri 
și o bluză albă. Catherine a optat pentru 
un look ceva mai excentric, cu o 
pereche de pantaloni cu turul lăsat, o 
pălărie, o centură și o jachetă bej.

Rihanna se gândește la un 
copil pe viitor
Rihanna a mărturisit că ar putea să aibă 
un copil anul viitor, după ce a recunos
cut că este o fire cam distrată.
Cântăreața are o relație cu jucătorul de 
baseball Matt Kemp și susține că deo
camdată nu se gândește să rămână în
sărcinată, dar nu exclude posibilitatea 
de a-și întemeia o familie, potrivit 
mtv.co.uk.
„Mi-ar plăcea la nebunie să-i aduc în 
Barbados. Nu peste mult timp îmi voi 
duce copiii acolo. Cu siguranță că nu 
voi putea să-mi cresc copiii cu progra
mul pe care-1 am acum”, a mai spus 
diva.
Cea mai bună prietenă a Rihannei, Katy 
Perry, a declarat că întotdeauna o va 
iubi pe Rihanna, în ciuda faptului că nu 
a ajuns la nunta ei cu Russell Brand de 
luna trecută.

lansarea primului său single, „Locked 
Up”, de pe albumul de debut „Trouble”. 
Cel de-al doilea material discografic i- 
a adus o nominalizare la premiile 
Grammy, pentru piesa „Smack That”. 
Akon are la activ 23 de cântece în Bill
board Hot 100 și este singurul artist 
care a ocupat de două ori primul și al 
doilea loc, simultan, în acest clasament.

Michael Douglas și Catherine Zeta- 
Jones au sărbătorit 10 ani de căsnicie pe 
18 noiembrie, iar actorul nu s-a sfiit să 
vorbească despre boala sa.
„Te dă cu adevărat peste cap”, a re- I 
cunoscut actorul. „Niciodată nu te gân
dești că ți se va întâmpla ție. Dar voi > 
învinge. Tumoarea se micșorează, iar | 
șansele sunt mari. Nu mă gândesc la i 
moarte”, scrie dailymail.com.
Actorul este hotărât să păstreze o viață 
cât se poate de normală în familie, pen
tru cei doi copii ai cuplului, Dylan și 
Carys.

press.co.uk
mtv.co.uk
dailymail.com


I ii virus in formație folosit pentru a perturba programul nuclear iranian a fost 
vândut pe piafa neagră și ar putea fi folosit de teroriști, relatează Sky X'ews. 
Potrivit unor experfi in securitatea informatică, virusul Stuxnet - primul care a 
fost folosit pentru a ufecta (inie din lumea reală - ar putea fi folosit pentru a 
ataca orice fiule fizice care se bazează pe computere.
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Indemnizația medie de șomaj va fi cu 10% mai mică în 2011
idemnizația medie de șomaj plătită 
e stat anul viitor va avea o valoare 
u 10% mai mică față de acest an, în 
:ădere de la 523 Iei la 476 lei, iar in- 
emnizația de șomaj Ia absolvenți va 
înghețată la 300 lei, concomitent cu 

reșterea numărului de persoane es- 
mat că vor încasa ajutoare de 
imaj, anunță Mediafax.

roiecțiile privind nivelul indemniza- 
ei de șomaj pentru anul viitor sunt in- 
luse în forma finală a proiectului de 
uget pe 2011, obținută de Mediafax. 
otrivit proiectului pe 2011, se ex- 
mează o creștere a numărului de ben- 
ficiari de indemnizație de șomaj de la 
80.000 la 449.000 persoane, în timp 
e numărul absolvenților care vor primi 
idemnizație de șomaj ar urma de 
semenea să crească, de la 10.000 la 
5.000 beneficiari.
(umărul persoanelor care vor primi 
enituri de completare, acordat în baza 
:gii de sprijinire a persoanelor disponi- 
ilizate din sectorul public, este indicat 
jt în creștere față de prognoza din 

acest an, de la 0,8 mii la 1,7 mii bene
ficiari.
Conform documentului, indemnizația 
de șomaj medie lunară nu va depăși 
anul viitor 476 lei, în timp ce indem
nizația de șomaj medie lunară pentru 
absolvenți va fi înghețată la 300 lei. 
Comparativ, proiectul de buget pe 2010 
a luat în calcul o indemnizație medie de 
șomaj de 523 lei.
Mediafax ,mai citează surse oficiale, 
potrivit cărora Guvernul va schimba 
modul de calcul al indemnizației de 
șomaj , care va fi stabilită la un nivel 
cuprins între 75% și 90% din indica
torul social de referință, în prezent în 
valoare de 500 lei, fără să mai fie rapor
tată la nivelul salariului minim. Salariul 
minim va fi majorat de la 600 lei la 670 
lei din 2011.
Indemnizația de șomaj se acordă 
șomerilor pe perioade stabilite difer
ențiat, între 6 și 12 luni, în funcție de 
stagiul de cotizare.
Rata medie a șomajului ar urma scă 
scadă la 7,8% în anul 2011 față de 8% 
estimat pentru acest an.
Bugetul asigurărilor pentru șomaj va

primi anul viitor subvenții de la bugetul 
de stat de peste trei miliarde lei, pentru 
echilibrarea sistemului de asigurări 
pentru șomaj.

Proiectul de buget pentru anul viitor es
timează și creșterea câștigului salarial 
mediu brut la 2.022 lei, față de 1.910 lei 
estimat pentru anul 2010 și 1.845 lei în

registrat în anul 2009.
Proiectul de buget va fi aprobat de Gu
vern și transmis Parlamentului.

Românii muncesc cel mai mult dintre europeni în timpul liber S-a lansat transferul de bani prin bancomat
'otrivit rezultatelor unui raport realizat 
e Eurofound, peste 40% dintre români 
pun că lucrează mai mult de 40 de ore 
e săptămână, procentul fiind mai mare 
oar în Grecia (45%) și în Cehia (41%). 
.a aceeași întrebare au răspuns afirma- 
iv doar 13% dintre finlandezi, 16% 
lintre francezi și 17% dintre belgieni și 
lorvegieni. Totodată, unul din cinci 
uedezi sau germani au spus că sunt 
levoiți să muncească mai mult de 40 de 
A'e pe săptămână, potrivit incont.ro. 
3riza care a lovit România în ultimii 
loi ani și teama de a nu-și pierde locul 
le muncă îi fac pe români să-și pe- 
reacă din ce în ce mai multe ore la ser- 
dciu. Românii susțin, în proporție de
'%, că se întâmpla să-și îndeplinească 

arcinile de serviciu noaptea de mai 
nult de doua ori pe lună, procent simi- 
ar cu Spania (45%) sau Germania 
47%). în schimb, doar unul din trei 
râncezi, italieni sau portughezi a spus 
ă i se întâmplă același lucru. Potrivit 
iceluiași studiu, mai mult de o treime 
lintre angajații români spun că sunt 
>bligați să muncească mai mult de zece 
>re pe zi de mai multe ori într-o lună, 
.a acest capitol români sunt depășiți cu 
nult de suedezi, unde jumătate de- 
>ășesc frecvent 10 ore la lucru, finlan- 
lezi (47%), danezi (46%) sau cehi 
46%). în ceea ce privește lucrul în tim- 
iul liber. România este campioană,

aproape un sfert dintre angajați 
susținând că se întâmplă să lucreze în 
timpul liber de mai mult de două ori pe 
săptămâna, dublu față de vecinii bul
gari. în Grecia, unde 24% dintre anga
jați susțin că sunt nevoiți să muncească 
în timpul liber,iar în Belgia și Marea 
Britanie, unul din cinci angajați spune 
că lucrează în timpul liber, cei mai feri
ciți salariați regăsindu-se în Spania, 
Portugalia, Italia și Austria, unde doar 
10-12% angajați muncesc în zilele 
libere. Când vine vorba despre posibil
itatea de a-și lua o oră sau două libere 
de la muncă pentru a-și rezolva prob
leme personale, mai mult de jumătate 
dintre români spun că este foarte dificil. 
Nici bulgarii nu stau mai bine le acest 
capitol, aproape două treimi dintre 
aceștia susținând că nu-și pot lua liber 
de la muncă pentru a-și rezolva prob

leme personale. în țări precum Franța, 
Germania sau Cehia doar 15-20% din
tre angajați au susținut că pot lipsi mo
tivat. în schimb, angajatilor din țările 
nordice, Olanda sau Danemarca nu le 
este dificil să lipsească două ore de la 
muncă, peste 60% dintre ei declârând 
acest lucru. La capitolul îmbolnăvire ne 
plasăm, foarte aproape de greci, 85% 
dintre angajații români suținând că nu 
s-ar descurca din punct de vedere finan
ciar și doar 13% ar reuși să se întrețină 
dacă s-ar îmbolnăvi și n-ar mai putea 
munci. Danezii, în schimb, n-ar avea 
probleme financiare daca s-ar îmbol
năvi, situație similară cu cea a salari
ați lor din țările nordice sau din 
Germania, unde peste jumătate dintre 
angajați se pot descurca în cazul în care 
rămân fără job ca urmare a unei boli în
delungate.

Western Union și Banca Transilvania a 
lansat ieri în premieră în România și în 
rețeaua internațională a Western Union, 
serviciul de transfer de bani prin ban
comat, anunță money.ro
Cu ajutorul acestui serviciu, clienții 
Băncii Transilvania vor primi bani di
rect în contul lor, sume care vor putea 
fi retrase din rețeaua de peste 800 de 
bancomate a Băncii Transilvania din în
treaga țară. Serviciul de transfer de bani 
prin ATM permite, de asemenea, trim
iterea de bani, direct din contul bancar, 
în peste 386.000 de locații ale agenților 
Western Union din peste 200 de țări în 
care serviciul Western Union este 
disponibil. Pentru a efectua transferuri 
de bani prin noul serviciu Western 
Union, clienții trebuie să aibă un cont 
în lei sau în euro, deschis la Banca 
Transilvania, un card valid emis tot de 
BT și un card gold Western Union. 
Clienții pot trimite sau primi bani real
izând câțiva pași simpli. în cazul prim
irii de bani, clientul trebuie să introducă 
în secțiunea aferentă de pe ecranul ban- 
comatului: numărul de control al trans
ferului de bani (MTCN), suma de bani, 
valuta în care s-a făcut transferul și țara 
de origine. Apoi, banii sunt virați direct 
în contul clientului. Se poate opta pen
tru retragerea ijnediată a banilor, în lei, 
la cursul de schimb al băncii sau se 
poate utiliza cârdul în mod obișnuit, la 

efectuarea de plăți.
Pentru trimiteri de bani prin bancomat, 
clientul trebuie să selecteze „beneficia
rul”, apoi să menționeze suma de trans
ferat și valuta în care se face transferul 
și să folosească card-ul gold Western 
Union prin care se va identifica în secți
unea aferentă de pe ecranul bancomat- 
ului. Banii vor fi debitați din contul 
expeditorului și vor fi disponibili în 
câteva minute la destinație, putând fi 
ridicați din orice locație care oferă ser
viciul Western Union , oriunde în lume.
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Deți conducerea CFR Cluj anunța cu surle ți trâmbițe că Sorin Cârțu va 
sta pe banca tehnică ți la meciul cu Steaua, antrenorul a fost demis mier
curi seara, intr-un comunicat postat pe site-ul oficial. CFR Cluj a anun
țat câ valorile ți imaginea clubului iui pot fi asociate cu incidentul de la 
Rasei, când antrenorul a spart un geam al băncii de rezerve.

Boloni va câștiga 1.500 de euro pe zi, la CFR Cluj
ercuri seară, într-un comunicat, \ ’ • ? '* /*"'*' ■' ‘ «* '

naccio! Motivul? Gestul incalificabil ’ • • ’,« / ' . '* . ~ "**» .'î'AA
din Elveția, „pentru care ne cerem ■ ‘ / • efcf
scuze (JEFA, clubului Basel, supor- A-' ,V'r‘-• ?- *Ț‘’ 1I&-'
terilor și tuturor iubitorilor fotbalu- . ' ' ?,•,’.*£ 3?7.-' a ,

Ladislau Boloni va primi la CFR. Cluj 
un salariu dublu decît al celui mai bine 
plătit antrenor din România. La această 
sumă sq adaugă bonusuri fabuloase 
pentru titlu și calificarea în grupele 
UCL.
Deși oficialii susțineau că se vor de
spărți de Sorin Cîrțu abia la finalul se
zonului de toamnă, în ciuda ieșirii 
nevrotice de la Basel, miercuri seară au 
bătut palma cu Boloni. „Nu-1 schimb pe 
Cîrțu, sub nici o formă!”, dădea asig
urări boss-ul din Gruia miercuri după- 
arniază.
La derby-ul cu Steaua, de duminică, in
terimar va fi secundul Alin Mintcuan.
Surse autorizate au dezvăluit că 
Paszkany i-a oferit lui Loți 600.000 de 
euro pe an doar din salariu, plus un 
bonus de 500.000 de euro pentru cîști- 
garca campionatului. Pentru că în acest 
sezon CFR e departe de primul loc al 
clasamentului, obiectivul pentru 2011 
ar fi ocuparea unui loc ce permite cali

lup 3 salarii de ani renuri în Liga hficarea în Europa League, potrivit 
gsp.ro.
Cele două părți mai au de reglat aspecte 
legate de autoritatea lui Loți în club. 
/Xntrenorul vrea să ia toate deciziile

legate dc stabilirea lotului și de politica 
de transferuri, situație în care atribuțiile 
președintelui luliu Mureșan s-ar reduce 
considerabil.

1. Victor Pițurcă (I; Craiova) 300.0001
2. Marius Lăcătuș (Steaua) 240.000 €
S.Cosmin Contra (Poli Timișoara) 200.000 f

Cinci medalii de aur pen
tru sportivii români, la 
CE de haltere pentru 
juniori și tineret

Sportivii români au cucerit miercur 
cinci medalii dc aur, una dc argint ș 
una de bronz la Campionatele Europeni 
de haltere pentru juniori și tineret U-23 
care se desfășoară în aceste zile la Li 
massol, în Cipru. Roxana Cocoș a câști 
gat trei medalii de aur la categoria 6." 
kg (tineret), cu 97 kg la smuls, 128 kț 
la aruncat și un total de 225 kg. Juniorii' 
Adrian Ghișoiu a cucerit și el aurul It 
categoria 77 de kilograme, la smuh 
(151 kg) și total (331 kg), precum și < 
medalie de bronz la aruncat (180 kg), îr 
vreme ce la tineret, în limitele aceleiaș 
categorii, Alexandru Roșu a obținut c 
medalie de argint la stilul aruncat (181 
kg), dar s-a clasat pe 5 la smuls (142 t 
- a ratat două încercări) și total (323 
kg).în total, sportivii români au cuceri 
până acum 6 medalii dc aur. 6 de argin 
și 4 de bronz.

Dinamo a făcut plângere la Comisia de Disciplină a
LPF împotriva lui Marian lancu

FC Dinamo a solicitat, joi. Comisiei 
de Disciplină din cadrul Ligii Profe
sioniste de Fotbal să analizeze declar
ațiile președintelui Consiliului de 
Administrație al FC Timișoara, Mar
ian lancu, referitoare la un posibil 
aranjament în meciul cu Victoria 
Brănești, informează site-ul oficial.

„Declarațiile domnului Marian lancu la 
GspTV, mediatizate în presa centrală, 
nu pot fi trecute cu vederea. FC Di
namo București s-a adresat Comisiei de 
Disciplină din cadrul Ligii Profesion
iste de Fotbal (LPF) pentru a analiza 
afirmațiile tăcute de oficialul clubului 
timișorean. «Plângerea are în vedere că 
domnul lancu Marian a avut un com
portament jignitor, calomnios și care 
afectează imaginea fotbalului în gen
eral și a SC Dinamo 1948 SA în special, 
drept pentru care vă rugăm să analizați 
prezenta și să dispuneți în consecință»”, 
se arată în comunicatul postat pc site- 
ul oficial al clubului din Șoseaua Ștefan 
cel Mare.
Președintele Consiliului de Adminis
trație al FC Timișoara, Marian lancu, a 
lăsat să sc înțeleagă într-o emisiune 
televizată că partida Victoria Brănești- 
Dinamo, scor 2-4, din etapa a Vl-a a 
Ligii 1, ar fi fost aranjată.

Marius Niculae se transferă la iarnă în China
Este aproape sigur că Dinamo se va de
spărți de căpitanul său în inter-sezon. 
Marius Niculac se află în atenția a două 
formații chineze, între care și cam
pioana Shandong Luneng.
Oficialii dinamoviști sunt la un pas de 
a realiza primul transfer al iernii, iar 
asta deoarece căpitanul Marius Niculae 
și-a dat acordul pentru a juca în China. 
Două echipe se bat pe atacantul lui Di
namo. iar salariul oferit de asiatici este 
de trei ori mai mare decât cel de la 
echipa din Ștefan cel Marc. De remar
cat că șefii alb-roșilor nu vor cere 
nici un ban pe atacant, iar Niculae va re
nunța la cele patru salariile restante pe

CALEA ZARANDULUI fir.150 BâRDâ VOLVO)

PROGRAM
zilnic 08-21
Duminica 09-17

- 5 S|1 ftlări ri graiisl
- legitimaiie lexierinr +

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 

pentru orașele 
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

care le mai are de primit de la Dinamo 
Fotbalistul a mai fost monitorizat dc 
echipe din Anglia, Rusia și Emiratele 
Arabe Unite. Din China, fotbalistul îr 
vârstă de 29 de ani a captat atenții 
echipelor Changchun Yatai și a cam
pioanei Shandong Luneng.

Prestăm:
-poliș culoare;
-polls luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Ielefan: O7A1 - 973*940



Ig
Continuă scandalul la FC Hunedoara
Nici ședința de Consiliul Local des
fășurată, ieri, la Hunedoara nu a 
putut limpezi apele pe Cerna. 
Prezent în cadrul ședinței, președin
tele Consiliului Director al clubului, 
Gelu Simoc a mai explicat încă o dată 
de ce nu este de acord ca cei doi in
vestitori aduși la club de primarul 
Ovidiu Hada să fie acceptați în 
adunarea generală a asociaților 
(AGA).

întâlnirea dintre consilierii locali hune- 
doreni și președintele clubului Gelu 
Simoc a scos la iveală, din nou, o serie 
întreagă de nereguli din interiorul 
clubului, nici una din cele două tabere 
(Ovidiu Hada și cei doi investitori, re
spectiv loan Andone și Mircea 
Lucescu, reprczentați de Gelu Simoc) 
nereușind să ajungă la un consens.

Andone și Lucescu se opun accep
tării lui Ene în AGA, Hada îl susține 
necondiționat

„Eu nu am vorbit nici o clipă în numele 
meu. Eu sunt mandatarul lui Mircea 
Lucescu și loan Andone și nu am făcut 
decât să fac ceea ce au decis dânșii, iar 
ei nu sunt de acord cu acceptarea în 
AGA a celor doi investitori, acum. Cine 
garantează că domnul Ene de pildă,

Devenii, la ultima reprezentație din acest sezon
Mureșul Deva joacă, sâmbătă, în com
pania celor de la CSM Râmnicu-Vâlcea 
ultimul joc din acest sezon. Formația de 
sub cetate va lua vacanța mai devreme 
cu o săptămână decât celelalte echipe 
din scrie, asta pentru că în ultima etapă, 
„alb-roșii" trebuiau să întâlnească 
Minerul Lupeni, echipă ce s-a retras în 
debutul acestei ediții de campionat. 
Mureșul a obținut doar două victorii pe 
teren propriu în acest sezon, ultima, cea 
din fața UT-ei Arad, reprezentând toto
dată și ultimul succes din campionat, 
acum exact 10 etape.
După eșecul previzibil de etapa trecută 
de la Bihor, devenii revin la poalele 
cetății cu gândul la obținerea celor trei 
puncte, care, coroborate cu un rezultat 
de egalitate între FC Argeș și „lanterna 
roșie" din Silvania ar duce Deva peste 
linia retrogradării, asigurând astfel o 
iarnă ceva mai blândă la poalele cetății. 
Un aspect interesant este acela că am
bele echipe ce se vor întâlni sâmbătă n- 
au adunat decât trei puncte împreună în 
deplasările din acest tur, singurul punct 
extern obținut de olteni fiind la Alba 
lulia, acolo unde și Deva a remizat în 
debutul campionatului, 0-0. Deși au în
ceput campionatul cu o echipă plină de

odată ce a obținut dreptul de semnătură, 
nu va pleca cu echipa în altă parte? 
Domnul Andone a și specificat: să ducă 
echipa în B și va fi acceptat” a spus 
președintele grupării alb-albastre, 
gândindu-se cel mai probabil la ceea ce 
s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani la 
Timișoara (cazul Zambon).

în replică, edilul-șef al orașului a 

juniori, cu serioase probleme finan
ciare, vâlcenii au reușit să își revină pe 
parcurs, noul finanțator al clubului din 
Zăvoi, Cătălin Rufă insuflând un alt aer 
echipei. Acesta l-a reconfirmat pe pos
tul de antrenor pe Sorin Bucuroaia și i- 
a promis acestuia că va mai aduce 
câțiva jucători în iarnă pentru a consol
ida lotul.
Bilanțul ultimelor întâlniri între cele 
două formații este favorabil oaspeților. 
Aceștia au câștigat cinci din ultimele 
șase jocuri, singura victorie a devenilor 

Programul etapei a 14-a:

FC Argeș - FC Silvania
Mureșul Deva - CSM Râmnicu-Vâlcea 
Gaz Metan CFR Craiova - CS Mioveni 

Arieșul Turda - ACU Arad
CSU Voința Sibiu -ACSMU Poli Iași

FCM UTA Arad - Unirea Alba lulia (ora 15.00) 
Petrolul Ploiești - FC Bihor (duminică, ora 12.00) 

ALRO Slatina stă

garantat că acest lucru nu se va întâm
pla, mai mult a propus celor prezenți ca 
și el să fie inclus în AGA (!) pentru a 
putea exista garanția că se va opune în 
eventualitatea unei decizii de acest gen 
din partea finanțatorilor. „Nu cred că 
există vreun primar care să nu se opună 
unei astfel de mutări, dacă cineva s-ar 
gândi să facă acest lucru. Vă garantez

CFR Simeria caută a patra victorie acasă
întâmplarea face ca toate echipele 
hunedorene de fotbal să dispute în acest 
week-end ultimele jocuri amicale pe 
teren propriu din acest sezon.
Atât Mureșul în liga a doua, cât și 
Hunedoara și Simeria joacă, vineri re
spectiv sâmbătă pentru ultima dată în 
fața propriilor suporteri. Feroviarii din 
Simeria întâlnesc Bihonil Beiuș. unul 
din cei mai modești adversari din serie 
și speră să reușească un nou scor-fluviu 
la fel ca în ultimul joc disputat pe teren 
propriu, 6-0 cu CSM Școlar Reșița. Sta
tistica este de partea hunedorenilor, 
dacă este să ne gândim că ultima vizită 
a bihorenilor la noi în județ, s-a dovedit 

datând de acum două sezoane, când 
Mureșul a învins, acasă cu 1 -0, aceasta 
fiind singura partidă în care devenii au 
reușit să marcheze împotriva oltenilor. 
Partida de pe stadionul „Cetate” va fi 
arbitrată de o brigadă formată din 
Adrian Stănescu din Popești Leordeni, 
la centru, respectiv Flavius Damaschin 
din Timișoara și Alina Mihoc din Arad 
Ia cele două tușe.

Claudiu Sav 

însă că acest lucru nu se va întâmpla 
pentru că domnul Ene a venit să facă 
treabă aici, iar noi îl vom susține, drept 
dovadă că am acordat echipei 140000 
de lei în acest sezon”, a subliniat Hada. 
în cele din urmă, după o serie de dis
cuții care au scos la iveală o dezorgani
zare totală în interiorul clubului, cele 
două tabere au hotărât să se întâlnească 

a fi un veritabil fiasco, aceștia pierzând 
fără drept de apel, în chiar prima etapă, 
în fața Hunedoarei, 0-5.
La primul lor sezon în liga a treia, 
oaspeții de vineri n-au obținut decât un 
singur punct departe de casă, lucru ce 
face, cel puțin teoretic, ca misiunea 
CFR-iștilor să fie una aparent simplă. 
Rezultatele obținute în acest tur de către 
bihoreni sunt acoperite de faptul că po
litica clubului este aceea de a promova 
noi talente, fapt pentru care mai mult de 
jumătate din primul unsprezece este 
format din juniori dornici de afirmare.
De partea cealaltă, tehnicianul gazde
lor, Sorin Cornea, se confruntă cu 

Societate comercială 
angajează

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

* sti viii lori sti: * imincilori riecali ficați:

Informații la sediul firmei din Chimindia, 
nr.121 D, com. flăcăii, 

sau la tel 0722 574 092; 0354/50102I.

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

Contracte de muncă eu v >/â de lucru pentru 6 luni începând t u 01 .decem
brie 2010,

Condiții de aplicare ta job: fete vârsta minftn 18 ani. înălțimea minimă 
I "'ri aspect fizic plăcui, vorbiloart: de limba engleză.

Se oferă: salar lunar minim 1.QW usd plus cazare șt masă hotel 5 stele, 
transport lur retur India gratuit. acces la piscina și sala filnuxs a complexului.

PosiDilftatc extra ,robun in cele 6 luni participare la castinguri modeling 
& photo-shootings.

Detalii suplimentare pe officcjrc.xelurivcvent.ro sau 0727177994.

săptămâna viitoare pentru a pune la 
punct toate neregulile semnalate de-a 
lungul ședinței, astfel ca jucătorii și su
porterii să știe ce se va întâmpla cu 
echipa înainte de pauza competițională.

Claudiu Sav

câteva probleme de lot, acesta neputând 
conta pentru jocul de lângă gara mare, 
printre alții, pe golgheterul seriei, 
Dăscălescu și pe căptianul Vișan. în altă 
ordine de idei, patronul echipei. Alina 
State le-a promis jucătorilor că vor avea 
parte de o iarnă liniștită dacă vor 
câștiga ultimele două jocuri din acest 
tur.
Jocul de la Simeria va fi arbitrat de o 
brigadă condusă la centru de Sergiu 
Hristea din Timișpara, ajutat la margini 
de Andrei C'hițoiu și Mihai Jivan din 
Timișoara, respectiv Arad.

officcjrc.xelurivcvent.ro
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Andrew Beckett, un tânăr avocat bolnav de SIDA, este dat afară de către pa
tronii săi din cauza bolii sale, dar sub pretextul incompetentei. Dar Andrew nu 
se împacă cu ideea și se decide să lupte pentru reabilitare intentându-le proces 
pentru concediere ilegală (Pro Cinema: 22:15; Philadelphia)

TV/?1 ZîV^2
07:00 Telejurnal Matinal
09:00 Dovadă de iubire
10:00 Generația contra (rel.)
11:05 Ne vedem la TVR!
12:30 M.A.I. aproape de tine
12:45 Legendele palatului
13:55 Speranțe împlinite
14:00 Telejurnal
14:45 Pur și simplu delicios (rel.j
14:50 Vinul pe românește
14:52 Doar România!
14:55 Oameni mari la TVR (rel.)
15:00 Tribuna partidelor parlamentare
15:35 Parlamentul României (2008)
16:30 Europa mea (rel.)
16:55 Speranțe împlinite
17:00 Meseria brățară de aur
17:30 Vizor monden
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului
19:35 Doar România!

— 19:40 Sport
: 20:00 Telejurnal

20:40 Tema zilei
21:00 O dată-n viață (emisiune de di

vertisment)
2300 Vinul pe românește
23 10 8 Mile (SUA german dramă, 

2002) cu Eminem, Brittany Mur
phy, Kim Basinger, Mekhi 
Phifer

07 00 Asul din mânecă (SUA dramă 
2003 - 11.) cu Joely Fisher, Joe 
Pingue, Corey Sevier, Yani Gel 
Iman

07:55 învingătorii (serial documen
tar. 2008)

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

10:00 Videoterapia (emisiune de di
vertisment, 2010, rcl.)

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 Utopia (2008)
16:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003, rel. - 11.) cu Joely Fisher, 
Joe Pingue, Corey Sevier. Yani 
Gellman

17:00 Telejurnal
17:30 Lex et Honor
18:00 Zon@ IT (2007, rel.)
18:30 Pescar hoinar
19:00 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010)
20:10 Angele și lupii
22:00 Ora de știri (emisiune informa

tivă)
23:00 Unora le place... (emisiune de 

divertisment)

08:00 "Neatza cu Râzvan și Dani 
(matinal)

10:00 în gura presei (emisiune infor
mativă)

11:15 Drumul spre Sugarland
13:00 Observator
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino

14:30 Marele câștigător (reality 
show, 2010, rel.)

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 SWAT - Trupe de elită (SUA 

thriller de acțiune. 2003) cu 
Colin Farrell, Samuel L. Jac
kson, Jeremy Renner. Larry 
Poindexter

23:00 Incoruptibilul (SUA film de 
acțiune. 2005)

07:00 Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Neprețuit (francez comedie, 

2006, rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 

1973. rel.-3874.) cu Heather 
Tom, Christel Khalil, Lauralee 
Bell. Don Diamont

13:00 Știrile Pro TV
13:45 Apropo TV (emisiune de diver

tisment, rel.)
15:00 Land of Jokes (emisiune de di

vertisment. 2010, rel.)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 

1973 - 3875.) cu Heather Tom, 
Christel Khalil. Lauralee Bell, 
Don Diamont

17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Dansez pentru tine (emisiune 

concurs, 2010)

07:00 Umbrele trecutului
08:15 Fructul oprit
09:45 Rosalinda
11:15 Paradisul blestemat
12:30 O mare de pasiune (mexican 

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

2006)
15:15 Victoria (SUA-columbian se

rial, 2007)
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 Goana după iubițel (SUA co

medie, 2003)
22:15 7 păcate (brazilian serial de

dramă. 2007)

07:00 Camera de râs
07:30 Specialiștii
08:20 Sport cu Florentina
09:15 Atlantida
11:30 Mondenii
12:00 Focus Monden
13:15 Sport, dietă și o vedetă (2008, 

rcl.)
14:00 Paradisul pierdut (SUA dramă, 

1999)
16:00 Focus Monden
16:30 Cine știe...câștigă! (emisiune 

concurs, 2010, rel.)
17:45 Voluntar de profesie (reality 

show, 2010)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Circașa de pe tort (reality 

show, 2008)
20:30 Poveste trăsnită de Crăciun 

(SUA comedie, 1988)
22:30 Școala de bune maniere (rea

lity show. 2010. rel.)

16:30 Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 5.) 
17:00 Armata dragonilor (SUA desene animate, 2008) 
19:00 Studio 60 (SUA serial, 2006 - 12.) cu Matthew Perry, 
Amanda Peet, Bradley Whitford, D.L. Hughley
Naufragiatul (SUA aventură, 2000) cu Tom Hanks, Helen Hunt, Nick 

Searcy, Christopher Noth
23:00 Poarta de îmbarcare (francez-luxemburghez thriller, 2007) cu Asia Ar- 

gento, Carl Ng, Michael Madsen, Joana Preiss

13:40
15:35

17:35
19:30
20:00
21:35
23:00

Star Trek II: Mânia lui Khan (SUA S.F., 1982)
Patru prietene și încă o pereche de blugi (SUA comedie 

romantică, 2008)
Ultimatumul lui Bourne (SUA thriller de acțiune, 2007)
Filme și vedete
Răzbunarea (englez dramă, 2009) 
întrebări frecvente despre călătoria în timp (englez comedie, 2009) 
True Blood (SUA serial, 2008 - 2.)

f TV/?1
07:00 Desene animate
07:50 Doar România!
08:00 Semne (reportaj, 2007)
08:30 Arca lui Noe
09:00 Bebe magia
09:30 Hannah Montana (SUA serial, 

2006 - 3.) cu Miley Cyrus, 
Emily Osment, Mitchel Musso, 
Jason Earles

10:00 Tuning România
11:00 Magazin UEFA Champions 

League
11:30 Zile și nopți
12:00 Vizor monden (emisiune de di

vertisment, 2010, rel.)
12:30 Pro Patria 13:00*
14:00 Telejurnal (emisiune informa

tivă)
14:20 Gala "Angajează abilitatea"

X 15:20 Ne vedem la TVR! (talk show,
X 2007)
X 17:30 Gala Premiilor de Excelență

TVR Internațional, ediția a IX-a
19:40 Sport

w 
jp 20:00 Telejurnal (emisiune informa-
r~ ti vă)

20:40 Tema zilei
»< 21:10 înTrecerea Anilor (emisiune de

divertisment, 2010)
X
S

23:35 Profesioniștii... (talk show)

07:00 D'ale lu' Mitică (reportaj, rel.) 
08:00 ABC . De ce?
09:00 Atenție... copii 
09:35 Liber pc contrasens 
10:30 Bazar (documentar, rel.) 
11:00 Lumea de aproape 
11:30 între cer și pământ (2008) 
12:00 Zestrea românilor (documen

tar - 8.) Breaza Bucovinei
12:35 Arena Leilor (reality show, 

rel.)
13:35 Atenție, se cântă! (emisiune de 

divertisment)
15:10 Planeta maimuțelor (SUA 

aventură S.F., 1968) cu Charlton 
Heston, Roddy McDowall, Kim 
Hunter, Maurice Evans

17:00 Telejurnal
17:30 Magazin olimpic
18:00 Natură și aventură
18:30 Dincolo de hartă (documentar, 

rel.)
19:00 Arena circului: Cirque du So- 

leil: O nouă experiență
19:55 Animal instinct (australian 

film documentar, 2008) 
20:10 Agatha Christie: crime ABC 

(polițist, 2009) cu Antoine Du- 
lery, Marius Colucci, Denis La- 
vant, Berangere Bonvoisin 

22:00 Ora de știri (emisiune infor
mativă)

23:00 Timpul chitarelor

07:00 Observator
09:00 Micul războinic (SUA film de 

aventuri de familie, 1994)
10:30 întâlnire de gradul trei (SUA- 

englez aventură, 1977)
13:00 Observator
13:15 Maddie și David (SUA serial, 

1985)
14:00 Fortăreața Shaka Zulu (italian- 

german-SUA dramă, 2001) 
16:00 Observator
16:45 SWAT - Trupe de elită (SUA 

thriller de acțiune, 2003, rel.)
19:00 Observator
20:30 în pun mei (emisiune de diver

tisment, 2009)
21:45 Fotbal: FC Dinamo - FC Timi

șoara
23:45 Lumea de dincolo 2: Evoluția 

(SUA thriller de acțiune, 2006) 
cu Kate Beckinsale, Tony Cur
ran, Scott Speedman, Gorog

I Zita

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

07:00 Știrile Pro TV
09:45 Ce se întâmplă, doctore?
10:15 Charlie și fabrica de ciocolată 

(SUA film de aventuri de fami
lie, 2005) cu Johnny Depp, 
Freddie Highmore, Helena Bon
ham Carter. David Kelly

12:30 Pro Motor (emisiune sportivă,
2007) 13:00- Știrile Pro TV

13:05 Gossip Girl: Intrigi la New 
York (SUA serial, 2007 - 7.)

14:00 Dansez pentru tine (emisiune 
concurs, 2010, rel.)

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Indiana Jones și regatul craniu

lui de cristal (SUA aventură,
2008)

23:15 Omul invizibil 2 (SUA thriller, 
2006) cu Christian Slater, Laura 
Regan, Peter Facinelli, David 
Mcllwraith

07:00 Umbrele trecutului 07:00 Cu lumea-n cap (emisiune de
08:15 Fructul oprit (mexican serial, divertisment, 2009, rel.)

2009, rel.) 08:00 Paradisul pierdut (SUA dramă,
09:45 Rosalinda (mexican serial, 1999, rel.)

1999, rel.) 10:30 Autoforum (emisiune de diver-
11:15 Paradisul blestemat (mexican tisment)

serial, 2007) 11:00 Imobiliare Blitz
12:30 O mare de pasiune (mexican 11:30 Sport, dietă și o vedetă (2008)

serial, 2009, rel.) 12:00 Căminul de 5 stele (emisiune
13:30 Vieți furate (SUA dramă, de divertisment)

1991) 13:00 Mondenii (emisiune de diver-
15:30 Victoria (SUA-columbian se- tisment, 2006, rel.)

rial, 2007) 14:00 Circ (rel.)
16:25 Vremea de ACASĂ 14:30 Poveste trăsnită de Crăciun
16:30 Rosalinda (mexican serial, (SUA comedie, 1988, rel.)

1999) 16:30 Schimb de mame (reality
17:30 Poveștiri adevărate show, rel.)
18:30 O mare de pasiune (mexican 18:00 Focus 18

serial, 2009) 19:30 Cireașa de pe tort
19:30 Fructul oprit 20:30 Agentul Cody Banks (SUA ac-
20:30 Strălucirea dansului (SUA film țiune-comedie, 2003)

muzical, 1983) 22:30 în corzi (SUA-german dramă,
22:30 7 păcate 2004)

07:10 Universul credinței 
08:55 Doar România!
09:00 Ca la carte
10:00
11:00
11:30
13:00
14:00

14-20
14:55
15:00
16:00
17:10

18:00
18:40

X
® 19:40

20:00

O
Z 20:40
5 21:10 
•< t

< 23:00

Desene animate
Europa mea
Viața satului (magazin cultural)
Ultima ediție
Telejurnal (emisiune informa
tivă)
Circ internațional
Doar România!
Vedeta familiei
Gala București Fashion Festival 
Dănutz S.R.L. (emisiune de di
vertisment)
Lozul cel mare
Dănutz S.R.L. (emisiune de di
vertisment)
Sport
Telejurnal (emisiune informa
tivă)
Tema zilei
Ultimul mohican (SUA aven
tură, 1992) cu Daniel Day- 
Lewis, Madeleine Stowe, Rus
sel Means, Eric Schweig 
Garantat 100% (talk show)

07 Ou Timpul chitarelor (rel.)
08 O0 Dincolo de hartă (documentar, 

rel)
08:30 Natură și aventură (rel.)
09:00 H...ora prichindeilor (program 

pentru copii)
10:00 Ferma (reportaj)
11:00 Pescar hoinar (rel.)
11:30 Chip și asemănare
12:00 Motomagia (2007)
12:30 Bugetul meu (reportaj, rel.) 
13:00 Top cut
13:30 Zon@ IT (2007, rel.)
14:00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentai, 
2002 - 48.)

14:30 Atlas
15:10 Hercule la New York (SUA 

aventură, 1970) cu Arnold 
Schwarzenegger, Arnold Stang, 
Taina Elg, Deborah Loomis

16 4$ Poate nu știai
17 m Telejurnal
17 V) Fotbal
I" '.Hi D'ale lu' Mitică (reportaj) 
1900 Videoterapia (emisiune de di

vertisment, 2010)
20:10 Dicționarul iubirii (SUA-tran 

cez-japonez comedie, 2007)
22:00 Ora de știri (emisiune informa

Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 47.) 
Monk (SUA serial polițist, 2002 - 16.)
Faleze de nisip (român dramă, 1983)
Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 19.) cu Tom

Welling, Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum, Allison Mack
20:00 Pe aripile vântului (SUA dramă romantică, 1939)
22:15 Philadelphia (SUA dramă, 1993) cu Tom Hanks, Denzel Washington, 

Antonio Banderas, Jason Robard

J :W
TV 1

20:30

21:00
21:35

23:20

Anturaj (SUA serial, 2004 - 1.) cu Adrian Grenier, Kevin
Connolly, Kevin Dillon, Jerry Ferrara
Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 8.)
Te iubesc, Beth Cooper! (canadian-SUA comedie, 2009) cu Paul Rust, 

Lauren Storm, Jack Carpenter, Lauren London
Balul absolvenților (SUA-canadian horror, 2008) cu Brittany Snow, 

Scott Porter, Dana Davis, Jessica Stroup

tivă)
23:00 Concert - Glastonbury 2007

07:00 Observator
09:00 Roșcovanul (român aventură, 

1976)
11:00 Fortăreața Shaka Zulu (italian- 

german-SUA dramă, 2001, rel.) 
13:00 Observator
13:15 Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010)
14:00 Micul hoț (SUA comedie de 

familie, 2006, rel.)
16:00 Observator
16:45 Benny Hill (englez serial, 

1969)
17:30 în puii mei (emisiune de diver

tisment, 2009, rel.)
19:00 Observator
20:00 Dragonul de aur (SUA film de 

acțiune, 1996) cu Jean-Claude 
Van Damme, Roger Moore, 
James Remar, Janet Gunn

22:00 SuperBingo Metropolis (emi
siune concurs, 2009)

06:00 Gossip Girl
07:00 Știrile Pro TV
10:00 După 20 de ani (talk show)
11:00 Regele hoților (luxemburghez- 

englez-german aventură. 2006)
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Apropo TV (emisiune de diver

tisment)
14:15 Zâmbete într-o pastilă (SUA 

serial de comedie, 2006 - 8.)
15:00 Indiana Jones și regatul craniu

lui de cristal (SUA aventură. 
2008, rel.)

18:00 România, te iubesc! (magazin 
cultural. 2008)

19:00 Știrile Pro TV
20:45 Land of Jokes (emisiune de di

vertisment, 2010)
21:45 Serviciul Român de Comedie 
22:45 Hellboy (SUA film de acțiune, 

2004) cu Ron Perlman, Karel 
Roden, Doug Jones, Selma Blair

07:00 Umbrele trecutului (SUA se
rial, 2007)

08:15 Fructul oprit (mexican serial.
2009, rel.)

09:45 Rosalinda (mexican serial.
1999, rel.) 

11:15 Rețeta de ACASĂ 
12:30 O mare de pasiune (mexican

serial, 2009, rel.)
13:30 Vieți furate (SUAdramă.

1991)
15:30 Victoria (SUA-columbian se

rial, 2007)
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Rosalinda (mexican serial,

1999)
17:30 Doamne de poveste
18:30 Campionatul mondial de dans - 

Mexic, 2010
20:30 Fantoma mea iubită (SUA film 

romantic, 1990)
23:15 La naiba, să PoveȘtim! (emi

siune de divertisment. 2009)

07 00 Camera de ras la Pmna TV
08:00 Agentul Cody Banks
09:30 Casă, construcție și design 
10:30 Cu lumea-n cap (emisiune de 

divertisment, 2009)
11:00 Levintza prezintă (emisiune de 

divertisment)
11:30 Mondenii (emisiune de diver

tisment, 2006, rel.)
12:30 Voluntar de profesie (reality 

show, 2010)
13:00 Fermier. Caut nevastă! (reality 

show, 2009, rel.)
15:00 Cronica Cârcotașilor (emisiune 

de divertisment, rel.)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008)
20:30 Schimb de mame
22:00 îmblânzirea scorpiei
23:00 Clubul de Poker (reality show, 

2010)

13:15 Pe aripile vântului (SUA dramă romantică, 1939. rel.)
15:30 Lumea PRO CINEMA
16:00 Galidor (canadian-SUA serial. 2002 - 1.)
17:00 Șampanie cu cianură (SUA polițist, 1983)

19:00 Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 20.) 
20:00 Vacanța cea mare (român comedie. 1988) cu Marcel Iureș. Virgil An- 

driescu. Tamara Crețulescu Valentin Mihali
22:00 Ritmul străzii (SUA dramă muzicală, 2004)

14:55 Războiul minții (SUA S.F., 2009) cu Chris Evans, Dakota 
Fanning, Djimon Hounsou, Camilla Belle

16:45 La poștă 1 (englez comedie. 2010) cu Richard Coyle, 
David Suchet, Claire Foy, Andrew Sachs

20:00 Totul va fi bine (SUA-italian dramă, 2009) cu Drew Barrymore, Kate 
Beckinsale, Robert De Niro, Sam Rockwell

21:40 Ostatici în Pelham 123 (SUA-englez polițist, 2009) 
23:30 True Blood (SUA serial. 2008 - 2.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
eva
’lefon: 0755.999.916

Iministrator 
mcar/produs leasing 
________________ 2_ 
isator piese din piele 
înlocuitori_______15

>fer 
îtocamion/mașină de 
are tonaj_______ 5
cătuș mecanic de în- 
eținere și reparații 
liversale_________l_
înzator de produse 
ituriste 1
pncitor necalificat la 
■amblarea, montarea
eselor 51
idor manual cu
acăra de gaze 1

lunedoara
Iefon: 0755.999.917

îsător piese din piele

înlocuitori 10
ilgher(exclusiv 
staurator) 18

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 montator 11
șofer autobuz______ 4
șofer de autoturisme și 
camionete_________ 3
sudor manual cu arc 
electric____________5
sudor_____________ 10
tapițer 3
vânzător 2

Petroșani
Telefon: 0755.999.918

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__________L
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_________ [
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

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

Lupeni
Telefon: 0755.999.921

medic stomatolog 1 
munc.necal.la asam
blarea, montarea 
pieselor____________ l_

Orăștie
Telefon: 0755.999.922

asistent personal al 

pers.cu handicap grav
2.

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

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman____________ [
bucatar ._________ 2
inginer industri- 
alizarea lemnului I
munc.necal.la asam
blarea,montarea 
pieselor___________ 4
ospatar(chelner) 2

Călan
Telefon: 0755.999.924

munc.necal.în ind.con-
fecțiilor 3

Hațeg
Telefon: 0755.999.925

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

Ilia
Telefon: 0755.999.926

drujbist 2
munc.necal.în silvicul
tură_______________2

Petrila
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

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

ersoană fizică, închiriez apartament 2 camere în Deva, 
xomandat, etaj 1, pe mijloc, complet mobilat și utilat, 
■ntrală, termopane, parchet, gresie, faianță, frigider, 
agaz, televizor, mașină de spălat, parțial izolat exterior, 
'eț neg. Tel.0724.370.693

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

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

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

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; 
relațîonarea 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

Nr. 305 - 26 noiembrie 2010

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

'ând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, com
et renovat și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
jl.0734.310.133

nchiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în 
să, sobă de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775.55.7

ând 2.932mp teren intravilan,
3-2Im,apă,gaz,curent,loc drept,zonă liniștită,întabu- 
t,parcelabil,Hunedoara. Preț 17euro/mp negociabil. 
;1.0723.005.657, 0765.684.428

ând teren intravilan în corn. Vața, zonă centrală, 2.600 
p.Tel.0726.319.204

ând casă și teren în Călan, 3 camere, gaz, apă, canal, 
de, teren 3.0®mp, grădină împrejmuită. Preț 25.000 
no. 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:

(text maxim 50 de cuvinte)

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

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

Se.

Semnătura

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

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

mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
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Cei mai ghinioniști oameni de pe planetă Meduza care arată ca un ou-och
Ai zice că mai rău de atât nu se 
poate: să fii lovit de bomba nucleară 
și la Hiroshima, și la Nagasaki, să-ți 
cadă un meteorit în cap sau să fii ful
gerat de șapte ori. Și totuși au 
supraviețuit.

Tsunomo Yamaguchi se afla într-o călă
torie de afaceri în Hiroshima pe 6 au
gust când un avion american vaea să 
lanseze prima bombă atomică. A fost 
rănit grav, având arsuri serioase, și, 
după ce a mai stat o noapte în Hi
roshima devastată, ca să se mai în
tremeze, a pornit spre casă, la 
Nagasaki. Pe 9 august, chiar dacă e 
rănit, se hotărăște să se întoarcă la 
lucru, americanii aruncând a doua 
bombă nucleară în aceeași zi. în mod 
curios, Yamaguchi a supraviețuit și 
acestui bombardament, însă guvernul 
japonez nu i-a recunoscut prezența în 
Hiroshima, în timpul bombardamentu
lui, decât pe 24 martie 2009, scrie in- 
terestings.net.

I-a căzut meteoritul în cap

în 1954, pe 30 noiembrie, Ann Hodges 
trăgea un pui de somn pe canapea, când 
s-a trezit cu un meteorit, aterizat în 
poala ei, prin acoperiș. Este singura 
persoană care a supraviețuit după ce a 
fost lovită de un meteorit, acesta este

norocul ei. Ghnionul ei e altul: presa a 
făcut vâlvă pe seama meteoritului căzut 
din cer care a lovit-o, multă lume 
arătându-se dispusă să i-1 cumpere, pe 
niște bani care la vremea respectivă 
puteau fi considerați frumoși: 5.000 de 
dolari. Aviația americană i-a confiscat 
însă pietroiul extraterestru, de mărimea 
unui grapefruit. Soțul ei a dat în jude
cată forțele aeriene americane și, după 
un an de sfadă prin tribunale, a reușit să 
îl ia înapoi. Numai că faima lui se pier
duse, opinia publică îl uitase deja, iar 
valoarea lui nu se mai ridica la o sumă 
să merite efortul de a-1 vinde. Ann 
Hodges s-a decis atunci să-l ofere oricui 
vrea să-l vadă, donându-1 Muzeului de 
Istorie Naturală al statului Alabama, 
chiar dacă soțul ei nici n-a vrut să audă 

de una ca asta. Acum este expus la Uni
versitatea Tuscaloosa din Alabama.

Paznicul unui parc natural din Vir
ginia, lovit de șapte ori de fulger

Paznicul Roy Sullivan de la Parcul 
Național Shenandoah din Virginia a 
fost lovit de fulger de șapte ori și a 
supraviețuit de fiecare dată. S-a ales 
doar cu intrarea în Cartea Recordurilor, 
pentru cea mai lovită de fulger ființă 
umană. Șansele de a fi lovit de fulger o 
dată-n viață, scrie interestings.net, sunt 
de una la 3.000. Dar să fii lovit de ful
ger de șapte ori, șansa e de una la 27 
septilioane (n.r. septilionul are 24 de ze
rouri).

Un fotograf a descoperit o meduză care 
ar arăta destul de bine pe o farfurie, în
trucât seamănă extrem de bine cu un 
ou-ochi.
Ciudata meduză Phacellophora 
camtschatica trăiește în Marea Medit- 
erană și are nevoie de foarte multă lu
mină pentru a supraviețui. în 
captivitate, sunt extrem de greu de cres
cut, însă îngrijitorii de la Zoo Basel au 
reușit să recreeze habitatul lor natural 
atât de bine, încât acum au o nouă gen
erație de meduze. Acvariul lor este pre
văzut cu lămpi speciale care simulează 
lumina naturală și sunt hrănite des. 
„Micuțele meduze sunt foarte mici, au

Un profesor universitar și-a inserat o 
cameră video în craniu
Un profesor de la Universitatea din 
New York și-a introdus o cameră video 
în partea din spate a craniului, în cadrul 
unui proiect artistic numit „he 3rd I” 
(Al treilea ochi), informează AFP. 
Wafaa Bilal, artist de origine irakiană, 
în vârstă de 44 de ani, a anunțat că „in
serția camerei a fost realizată”. „Mi-am

doar câțiva centimetri, însă arată d< 
ca un ou”, a glumit unul din îngrijite

reluat viața normală, însă acum vre 
să mă odihnesc puțin, înainte dț 
acorda interviuri”, a declarat Waf 
Bilal. Camera video care i-a fost inti 
dusă în craniu este rotundă și a 
mărimea unui ceas de mână bărbătes 
„The 3rd I” este dintre cele 23 
proiecte artistice comandate de Math 
- Muzeul Arab de Artă Contemporar 
care urmează să își deschidă porțile 
luna decembrie, la Doha, în Qatar. M 
multe detalii referitoare la proiect 
profesorului Wafaa Bilal vor fi făct 
publice pe 15 decembrie, zi în care 
fi inaugurat și site-ul www.3rdi.com

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

REVELION 2011
STEAUA MUREȘULUI

PACHET SERVICII CU CAZARE 
TREI NOPȚI

-3 nopți cazare
-intrare in 30.12.2010 cu cina 
-ieșire in 02.01.2011 cu mic dejun

-Cina in 30.12.2010
• Mic dejun in 31.12.2010 
-Prânzin 31.12.2010
- VAS., FESTIVA DE REVELION
- P'ânz in 01 01.2011
- Cina fes&va ta Of .01.2011
- Mic deiun in 02.01 2011

PREȚ: 500 LEI/PERS.
Anfina&u/ «fia seara de 

rovsHon este asfgurâf de 
soliști vocafl.

PERSOANELE CAZATE IN HOTEL AU ACCES GRATUIT 
LA PISCINA Șl SAUNA INTERIOARA

Pentru rezervări, și aite informații ne puteți contacta 
la următoarele numere de telefon: 

0762657963 - Vi«oi Ana Maria ; 
0720530953 - Vraci Adina

PACHET SERVICII
PENTRU REVELION PREț. 180 lei/pers

- Masa festiva de revelion
- Cina festiva in 01.01.2011

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/2z
Nisip 22,00 lei/toni

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tom

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/toni

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 leirtoni

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/toni

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚI
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 1 54 204

terestings.net
interestings.net
http://www.3rdi.com

