
Sorin Cornea: 
„CFR Simeria 
e cea mai 
Frumoasă 
echipă din 
serie

Hunedoarei
Marți 7 decembrie 2010, nr. 311 12 pagini - 0.7 LEI tel. 0354 882 100, 0354 882 101

Avocații fostului director al 
DADR au cerut anularea 
sentințelor O pag. 4
Fostul șef al D.A.D.R. Hunedoara, Ion Simion, s-a prezen
tat, ieri, la Tribunalul Hunedoara, unde se judecă apelul pe 
care I-a făcut la sentința prin care a fost condamnat în trei 
dosare de acte de corupție.

Liga 4. Minerul Uricani 
„iernează” pe primul loc

pag- 9
Minerul Lupeni a încheiat cel mai bun tur din ultimii ani, 
pe prima poziție a clasamentului. Băieții lui Scurtu le-au dat 
o lecție tinerilor de la Jiul, chiar pe terenul alb-negrilor, pro- 
ducându-le acestora prima înfrângere din acest sezon.
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Sărăcia îi împinge să fure cărbune, 
pentru a-și crește copiii

Din cuprins
Candidatul PNL,

EtZj Mariana Câmpeanu, 
câștigat fotoliul de 

deputat al 
Colegiului Hațeg

Moș Nicolae nu a 
fost prea darnic cu 
oficialitățile 
județului

•'1 Eveniment

Eveniment

Mai mulți lupeneni pot fi văzuți zilnic la furat de 
cărbune în zona fostei maternități din Lupeni. 
Aceștia spun că lipsa locurilor de muncă și sără
cia îi împing să fure cărbune cu sacii, pentru a 
supraviețui, prețul unui sac fiind de 5 lei. 
„Venim aici în fiecare zi, până se va termina căr
bunele în zona asta. Este iarnă, este frig, dar noi

trebuie să facem cumva rost de bani, nu? Nu 
putem să dăm în cap sau să furăm, deoarece 
copiii noștri au nevoie de noi. Este foarte greu. 
Când nu sunt aici, la cărbune, umblu prin Jiu 
după fier vechi. îmi îngheață picioarele, sunt plin 
de reumatism, dar nu am ce face, trebuie să-mi 
cresc copiii. Am căutat de muncă peste tot, am

lucrat la drumuri, la construcții, dar contractele 
acolo s-au terminat, că acum este iarnă”, a de
clarat Adrian Câmpeanu, unul dintre oamenii 
care fură cărbune pentru a supraviețui.

de o schimbare a sistemului 
de vot în 2011!”

Europarlamentarul hunedorean, Iuliu Win
der, a vorbit în conferința de presă, care a avut 
oc ieri, despre importanța modificării sistemului 
ie vot din România. Potrivit spuselor acestuia, 
roul sistem de vot uninominal este un răspuns 
greșit la o problemă reală.

de pupat

blamat...”

Cozonaci gustosi si aromați 
îmbrăcat! de sărbătoare

Reprezentantul 
Autorității Electorale 
Permanente, Nicolae 
Amzoi

Pentru că, pe totată durata 
alegerilor din Colegiul Nr. 
3 Hațeg, a fost la dispoz
iția presei cu toate infor
mațiile necesare. A 
răspuns ori de câte ori a 
fost sunat și la orice oră, 
dând informații corecte și 
pertinente.

ședințele secției de vot 
de la Păclișa, Andrei loan 
Axinte Didel

Pentru că, a permis ca în timpul desfășurării 
alegerilor din 5 decembrie, în cabinele de vot 
să intre câte două persoane în același timp, 
fapt care este interzis prin lege. Mai mult, 
când i s-a solicitat de către un reprezentant al 
mass-mediei să confirme în scris că a permis 
acest lucru, președintele secției de vot a re
fuzat.
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► DN 7 Deva - Simeria
► D.I 687 Cristur - Hunedoara
► DJ 687 Hunedoara - Hâșdat
► DM 66 Călan - Băcia
► DN7 Mintia - Vețel
► DN7 Vețel - Leșnic

► DN7 Leșnic - Săcămaș
► DN7 ilia - Gurasada
► DN7 Gurasada - Burjui:
► DN7 Burjuc-Zam
► DN 76 Câinelui de Jos
► Petroșani pe DN 66

f greco-catolic
Sf. Ambrozie
f romano-catolic
Sf. Ambrozie
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Paste cu 
mere

Ingrediente:

- 1 pachet paste făinoase
-1 kg mere
- 1 plic zahăr vanilat
- 1 lingură de margarina
- zahăr.

Mod de preparare:

Pui la fiert apă cu sare și când dă 
în clocot adaugi pastele și le lași să fi
arbă 8-10 minute.

Când sunt fierte, le scurgi, le treci 
sub un jet de apă rece și le lași deop
arte. Cureți apoi merele, le dai pe râză
toare, le călești cu margarina 10 
minute și le lași să se răcească, după 
care le amesteci cu pastele, zaharul 
vanilat și zahăr după gust. Dacă-ți 
place, poți să mai pui și puțină 
scorțișoară.

Telefoane utile

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

-^Sfântul Zilei
Sfânta Muceniță Filofteia de la
Curtea de Argeș

Sfânta Mucenițăa Filofteia ale cărei 
moaște se găsesc la Curtea de Argeș, este 
pomenită cu laudă în fiecare an în ziua de 
7 decembrie. Această zi a fost aleasă ca 
dată de prăznuire, după ziua Sfântului 
Nicolae, întrucât moaștele ei au stat sec
ole în șir în biserica domnească din 
Curtea de Argeș, ce are hramul Sfântului 
Nicolae. Sfânta s-a născut la începutul 
secolului al Xllf-lea în orașul-cetate bul
gar, Tâmovo, din părinți creștini care i- 
au dat nume de botez „Filofteia” (în 
greacă = iubitoarea de Dumnezeu). 
Rămânând orfană de maică nu s-a dat la 
jocuri copilărești, nu s-a lipit de inima ei 
nici una din cele lumești. Sfânta Filofteia 
mergea deseori la biserică și asculta cu 
luare-aminte Sfintele Scripturi, sorbind 
învățăturile ce se citeau acolo. Mama vit
regă pomindu-se asupra fiicei sale cu ură 
și cu pizmă, o ocăra și o bătea, o chinuia 
cu diferite munci, o pâra tatălui său, îi 
făcea fel de fel de necazuri și de 
schingiuiri. Tatăl ei era întunecat la minte 
și o bătea pentru că ea socotea cele 
lumești gunoaie, cum zice Apostolul, și 
n-are purtare de grijă pentru trupul ei. Pe 
când avea vârsta de 12 ani sfânta a în
ceput a fi trimisă de mama ei vitregă să- 
i ducă mâncare la câmp tatălui. Pe drum 
sfânta împărțea din mâncarea tatălui și 
celor săraci, iar acestuia nu-i ajungeau

niciodată bucatele. De aceea și-a pus în 
gând să o pândească, iar când a văzut că 
din mâncarea ce-i era destinată împărțea 
săracilor, a dat cu o bardă după ea, 
rănind-o la picior. Curgând-i sânge din 
picior, a trecut cu slavă la Domnul, iar 
sfântul ei trup a strălucit cu slavă 
cerească, încât lumina și locul dimprejur. 
La această minune a venit clerul și 
poporul și făcând rugăciuni au vrut să 
ducă trupul în cetate, dar n-au putut nici 
măcar să-l miște. Voia lui Dumnezeu și a 
sfintei nu era de a merge cu dânșii în 
cetatea care era patria ei. Atunci au în
ceput a spune numele diferitelor locuri de 
dincolo de Dunăre. Când au pomenit nu
mele orașului Curtea de Argeș trupul 
sfintei s-a ușurat. Voia sfintei era ca să 
mângâie cu credința cea dreaptă poporul 
românesc.

La Dunăre a fost întâmpinată de 
domnitor, cler și credincioși cu rugăciuni, 
cântări duhovnicești, lumânări și tămâie. 
Moaștele ei au fost aduse în Țara 
Românească numai după anul 1393, când 
bulgarii au fost ocupați de turci, pentru a 
nu fi profanate de aceștia. Au fost așezate 
în biserica domnească Sfântul Nicolae 
din Curtea de Argeș. Moaștele Sfintei au 
rămas acolo până în 1893, când au fost 
mutate în bisericile Sfântul Gheorghe, 
apoi la Adormirea Maicii Domnului-

7 decembrie 
de-a lungul timpului

1742: A fost inaugurată Opera Regală din Berlin, actuala 
Operă de Stat; inaugurarea Operei Regale a avut loc cu spec
tacolul "Cezar și Cleopatra" de Karl Heinrich Gratin

1787: Delaware devine primul stat care a ratificat Con
stituția Statelor Unite ale Americii

1881: A fost întemeiată "Societatea Politehnică din 
România"; primul președinte a fost Dimitrie Frunză

1842: "New York Philharmonic Society” a susținut 
primul concert

1941: Al doilea război mondial: Atacul masiv al aviației 
japoneze asupra flotei SUA de la Pearl Harbor

1966: Decret privind aderarea României la Convenția in- 
I temațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată 
’ : te Londra, la 17 iunie 1960

1966: Intră în funcțiune Hidrocentrala Bacău II, care 
. ■cheie activitatea de construire a salbei de hidrocentrale de 
t pe râul Bistrița

Bancurile zilei
© © ©

Două blonde hotărăsc să 
meargă în pădure să-și caute un 
brad de Crăciun.

După câteva ore de căutare, 
una dintre ele îi spune celeilalte

- Așa nu mai merge! Eu 
propun să luăm primul brad pe 
care îl găsim ... indiferent dacă 

are globuri sau nu!

© © ©

O discuție între 2 copii, în 
camera lor.

Băiețelul către fetiță:
- Ce-i vei cere lui Moș Cră

ciun anul acesta?
- O păpușică Barbie. Dar 

tu? .
- Eu îi voi cere un Tampax!
- Tampax? Ce e asta?
- Mmmm, habar n-am! Dar 

zic la televizor că dacă-1 folo

a 
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Cj

/iui»
319, 7/5

I CL Petroșani ■ (1/7. 4/ 1
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HOROSCOP

Prietenii se dovedesc de un real 
ajutor. Unele noi legături de prietenie 
s-ar putea naște acum. Acestea au 
șansa de a trece proba timpului.

Olari, din aceeași localitate. Din 1949 au 
fost mutate în paraclisul din incinta aces
tei biserici, unde se găsesc și azi. Astfel, 
Sfânta Filofteia a devenit o adevarată 
ocrotitoare a Țării Românești.

S-au născut:

967: Abu-Saîd Abul-Khair, poet persan
1598: Gian Lorenzo Bemini. arhitect, sculptor și pictor, 

reprezentant de seamă al barocului italian
1724: Louise, regină a Danemarcei și Norvegiei, soția 

regelui Frederic al V-lea al Danemarcei
1863: Pietro Mascagni, compozitor și dirijor italian, cre

ator al verisimului
1935: Sorin Titel, prozator și eseist

Comemorări:

43 î.Hr.: Cicero, omul politic, filozof, scriitor și 
mare orator roman

1815: Michel Ney, general și mareșal francez
1894: Ferdinand de Lesseps, diplomat francez, 

arhitectul Canalului Suez
1947: Tristan Bernard, dramaturg și prozator 

francez
1960: Clara Haskil, pianistă originară de origine 

română
1975: Thornton Wilder, scriitor american

sești poți merge la plajă în fie
care zi, să mergi cu bicicleta, să 
înoți în piscină, să dansezi, să 
alergi, să faci o mulțime de lu
cruri...fără ca nimeni să-și dea 
seama!

© © ©
Doi porci vorbeau între ei :
- Măi Ghiță, tu ce crezi că 

este după Crăciun?

© © ©

© © ©
Discuție între 2 blonde:
-Ce i-ai cerut anul ăsta lui 

Mos Crăciun?
-30 euro, ca la toată lumea!

Poștașul bate la ușa unei 
blonde. Blonda întreabă:

- Cine e?
- Poșta!

- Câți sunteți ?

Viața ta este bulversată de unele 
complicații cauzate de dispute. Apar 
frustrări legate de prieteni. In această 
conjunctură nefericită, încearcă să pri
vești partea plină a paharului.

Mercur influențează pozitiv reia- <7 . 
țiile de prietenie și activitățile creative. 'K’’ 
Ai grijă să-ți respecți orele de somn și ■A' 
să te hrănești cu legume crude, pentru 
a te menține în formă.

Atmosfera de acasă este destul de 
agitată. Ar trebui să-ți îndulcești cu
vintele dacă vrei să eviți discuțiile nu
meroase care pot fi provocate.

Evită oboseală și menajează-te în 
privința eforturilor uriașe și a excese
lor. Dacă te simți rău, este bine să te 
consulte un doctor.

Conflictele din cuplu dispar, difi
cultățile sunt înlăturate și te lansezi în 
clădirea unei relații solide. Ai parte de 
momente minunate alături de persoana 
iubită.

Pentru a-ți menține rezistența fi
zică la un nivel acceptabil, este indis
pensabil să practici un sport în mod 
regulat.

Este bine să fii conștient de for
țele și posibilitățile de care dispui 
acum. Chiar dacă o parte din lucrurile 
pe care ți le-ai propus vor întârzia să
se concretizeze, situația în sine nu va duce 1,
un eșec.

Cu greu reușești să conciliezi ne
cesitățile profesionale și responsabi
litățile familiale. Dacă te vezi nevoit 
să-ți neglijezi familia, va fi suficient
să le explici celor dragi motivul absenței tale

Aspectele tonice ale planetei Jupi
ter te fac alergic la mediocritate. Țin
tește mereu mai sus, aceasta este 
deviza ta de astăzi.

Este o zi foarte bună pentru con
tacte. Ia initiațiva și dă telefoane, dacă 
nu ți se răspunde la e-mailuri, Demer
surile făcute personal vor avea mai 
multe șanse de izbândă.

Sub impulsul lui Neptun, acorzi o 
mare importanță prestigiului și semne
lor exterioare de bogăție. Vei cheltui
probabil fără număr și nu întotdeauna într-u
mod conștient. Nu trebuie să devii mână largi 
pentru că unii vor abuza de bunăvoința ta.
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Actualitate 3
Europariamentarul /uliu H inkler a anunțat în conferința de presă de ieri, 
că în ianuarie vor avea loc alegeri în cadrul Organizației Locale UDMR 
Călan. Fostul președinte al organizației a fost demis în urma unei dispute 
interne care a avut loc în prima zi de campaniei electorală, fapt care a dus 
și la pierderea unui număr de voturi în defavoarea candidatului UDMR, 
Reia Fulop, lu alegerile din 5 decembrie. Marți, 7 decembrie 2010

Candidatul PNL, Mariana Câmpeanu, a câștigat 
fotoliul de deputat al Colegiului Hațeg
Mariana Câmpeanu, fostul ministru 
al trasporturilor în timpul guvernării 
Tăriceanu, a câștigat alegerile 
parțiale organizate, duminică, în 
Colegiul Hațeg - Ținutul Pădurenilor 
pentru ocuparea postului de deputat, 
rămas vacant după decesul deputat
ului loan Timiș. Mariana Câmpeanu, 
candidat PNL, a reușit să strângă 
5.738 din voturile alegătorilor.

in cursa electorală, pentru ocuparea fo
toliului de deputat al Colegiului Nr.3 
Hațeg - Țara Pădurenilor, s-au înscris 
opt candidați, însă lupta cea mai strânsă 

dat între candidatul PNL și cel al 
PD-L, Daniel Răducanu. Cu toate că 
'ezultatele exit-poll-ului au desemnat 
câștigător candidatul PD-L, după 
numărarea voturilor câștigătoare a fost 
desemnată Mariana Câmpeanu, aceasta 
Jevansându-1 pe Răducanu cu 1.399 de 
voturi.

Prezență la urne, peste așteptări

Alegerile parțiale, pentru postul de dep- 
atat al Colegiului Nr.3 Hațeg, au scos 
a urne un număr neașteptat de mare de 
alegători. La cele 133 de secții de vot 
amenajate, s-au prezentat 48,27 sută 
din cei 53.222 de alegători, mai precis 
25.068 de persoane. Dintre persoanele 
cu drept de vot care s-au prezentat la 
urne, 569 au votat pe liste suplimentare, 

iar 129 din numărul total de alegători 
au votat cu ajutorul urnei mobile. Din 
totalul de voturi, 25.069 au fost valabil 
exprimate, în timp ce 613 au fost con
siderate nule, iar 71 au fost considerate 
voturi albe.

Câmpeanu a obținut 34,85 la sută din 
voturile electoratului

Candidatul PNL, Mariana Câmpeanu a 
obținut 34,85 la sută din voturile alegă
torilor, pe când candidatul PD-L, situat 
pe locul doi în preferințele electoratu
lui, a primit 7.339 de voturi, reprezen
tând un procent de 29,27 la sută din 
totalul de voturi. Pe locul trei, în cursa 
electorală, s-a situat candidatul PSD, 
Liliana Țolaș, cu un total de 5.218 vo
turi obținute (20,81 la sută), fiind ur
mată în preferințele electoratului de 
primarul orașului Hațeg, Nicolae Timiș. 
Cu toate că edilul hațegan a reușit să 
mobilizeze aproximativ douăzeci de 
mii de oameni, care și-au dat semnătura 
pentru a-i susține candidatura, acesta nu 
a reușit să obțină decât 10,7 procente 
din voturile alegătorilor, și anume 
2.683 de voturi.
Reprezentantul UDMR. Bela Fulop, și- 
a menținut poziția în topul preferințelor 
alegătorilor. La fel ca la alegerile ante
rioare, acesta s-a clasat pe locul al cin
cilea, cu un total de 438 de voturi. 
Potrivit spuselor europarlamentarului 
Iuliu Winkler, candidatul UDMR a

pierdut voturile din comunitatea 
maghiară din Călan, ca urmare a unei 
dispute interne care a avut loc în prima 
zi de campanie. Totodată, Bela Fulop a 
primit voturi și la secțiile organizate în 
localități unde nu există maghiari. Pe 
ultimele locuri, în preferințele elec
toratului, s-au situat candidatul inde
pendent - Remus Cernea (269 voturi), 
candidatul PNG - Mircea Părăian (197

voturi) și candidatul PNȚCD - Emil
Danci (187 voturi). Irina Năstase
„Sunt puțin tristă, pentru că la aceste alegeri bătălia s-a dat între trei liberali. Ca 
atare, nu cred că acest scor este unul care să ilustreze procentul real al Partidului 
Național Liberal. Nu a fost o luptă corectă. PD-L a reușit să rupă doi oameni de 
la liberali, iar oamenii nu au fost bine informați, datorită faptului că sigla par
tidului nu a fost pusă pe afișele electorale. Mă bucur, pe de altă parte, că oamenii 
au venit în număr mare la vot și că au înțeles că dacă se prezintă la urne nu se 
poate fura”, a declarat Mariana Câmpeanu.

Moș Nicolae nu a fost prea darnic cu 
oficialitățile județului
Moș Nicolae nu s-a dovedit a fi atât 
de darnic în acest an, după cum 
spune legenda. Bătrânelul darnic a 
„omis” să umple cu cadouri ghetele 
oficialitățiilor din județ...sau cel 
puțin doar o parte dintre aceștia. Ast
fel, dacă unii au avut motiv de bu
curie, având în vederea victoria 
Marianei Câmpeanu, pentru alții 
Moș Nicolae nu a fost chiar atât de 
mărinimos. Cert este că nici una din 
aficialitățiile, întrebate ce le-a adus 
Moșul, nu a recunoscut că acesta le- 
ar fi strecurat în ghete și o nuielușă.

:>stc .A\ ram

cta BarabașJ

„Mă bucur că oamenii au înțeles că tre-
„Ara primit aseară niște bombone de 
ciocolată de la o domnișoară reprezen
tantă a mass-mediei. Un gest chiar fru
mos din partea ei. Și am primit și un 
cadou „muzical” - o invitație la concer
tul de colinde Imaculata, din această 
seara (n.r.-ieri)”, adiministratorul public 
al municipiului Deva, Corina Oprișiu. 
„De Moș Nicolae am primit un articol 

mincinos, care spune că duminică eu 1- 
am însoțit pe Mircea Moloț prin 
colegiul Hațeg și am susținut-o pe Mar
iana Câmpeanu. Fapt care nu s-a întâm
plat. Și în afară de asta, mi-am lăsat 
ghetele acasă, dar nu știu ce am primit
pentru că nu am ajuns încă să le 
verific”, vicepreședintele Consiliului 
Județean Hunedoara, Costel Avram.

„Moșul nu-a adus zâmbetul și fericirea 
fetiței mele când a primit cadoul. E cel 
mai frumos dar pe care îl poate primi 
un părinte. Nu am primit însă nici o 
nuielușă pentru că nu am fost chiar așa 
de rău”, viceprimarul municipiului 
Deva, Marcel Morar.

„Deocamdată nu am primit nimic. Nu 
am fost cuminte. Când eram mică mă 
necăjeau verișorii mei. îmi spuneau că 
pe mine a uitat Moș Nicolae să mă 
aducă drept cadou părinților și abia 
peste două zile, în 8 decembrie m-a 
adus. Cred că o să se compenseze 
cadoul de Moș Nicolae cu cadoul de 
ziua mea”, directorul Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara, Geor- 
geta Barabaș.

buie să se prezinte la vot, pentru că ast
fel nu se pot frauda alegerile. Totodată, 
acesta este un semnal că actuala gu
vernare nu mai este dorită. Și mă bucur 
că am câștigat acest Colegiu de unde a 
luat naștere poporul român, semn că 
neamul românesc mai poate renaște 
încă o dată. Și ăsta este cel mai frumos 
cadou pe care mi-1 putea aduce Moș

Nicolae”, deputatul PNL, Mariana 
Câmpeanu.

„Moș Nicolae mi-a adus un concert de 
colinde la care am participat cu mare 
drag. Ăsta este unul din cadouri. Al 
doilea cadou este un deputat liberal în 
Parlamentul României”, președintele 
CJ Hunedoara, Mircea Moloț

Irina Năstase

Copiii de la 
Grădinița „Floare 
de Colț” din Brad 
l-au primit pe 
Moș Nicolae
Copiii de la Grădinița „Floare de Colț” 
și școlarii de la Școala Generală cu 
clasele I - IV din cartierul Țărățel, din 
municipiul Brad, s-au bucurat nespus 
ieri dimineață când l-au primit pe Moș 
Nicolae. Moșul a venit încărcat cu 
daruri, purtând în sac cizmulițe umplute 
cu fructe și dulciuri. Cei aproximativ 
190 de copii de la grădiniță și cei 30 de 
elevi au fost încântați de darul primit. 
Moșul a fost ajutat de consilierul local 
Florin Oprișa care a „sponsorizat” 
venirea moșului la copiii din Brad.

Cătălin Rișcuța
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l D\tH ><■ pregătește de congres. iM/cl în perioada 26 - 2" februarie 2011. politi
cienii maghiari din România se vor intruni pentru a pune bazele unui nou Matul 
al l l).\IR și totodată pentru a moderniza programul de partid.

Dosar penal pentru furt

O tânără din orașul Simeria a fost sur
prinsă în flagrant de un agent de pază, 
al unui supermarket din municipiul 
Deva, în timp ce fura două aparate 
MP3 Player, în valoare de 139.98 lei. 
La scurt timp, polițiștii hunedoreni au 
identificat-o pe Nicoleta B., în vârstă 
de 21 de-ani, și i-au întocmit dosar 
penal pentru comiterea infracțiunii de 
furt calificat. Prejudiciul a fost recu
perat în totalitate.

Conopidă cu miros „penal”

Două persoane din orașul Geoagiu au 
fost prinse la furat de legume. După 
ce un bărbat a anunțat oamenii legii, 
că de pe terenul său, aflat în 
apropierea satului Aurel Vlaicu, s-a 
furat întreaga recoltă de conopidă, și 
anume 150 de kilograme, în valoare 
de 450 de lei. Un echipaj de siguranță 
publică s-a deplasat la fața locului, 
unde i-a identificat pe Ștefan N., în 
vârstă de 43 de ani, și Violeta N., în 
vârstă de 42 de ani, în timp ce trans
portau conopida. Prejudiciul a fost re
cuperat în totalitate de Qamenii legii 
și predat părții vătămate. Pe numele 
celor două persoane s-au întocmit 
dosare penale pentru săvârșirea in
fracțiunii de furt calificat.

Două femei au fost grav rănite în 
urma unui accident rutier

Un bărbat din Petrila, în timp ce con
ducea un autoturism pe strada Maleia 
din municipiul Petroșani, a pierdut 
controlul volanului, din cauza poleiu
lui și a părăsit parte acarosabilă, 
lovind o construcție situată pe partea 
stângă a direcției de mers. în unna 
acestui accident C.M., în vârstă de 16 
ani, și Bianca S., în vârstă de 19 ani, 
ambele din Vulcan au fost rănite ușor. 
Petrileanul, Ion G., în vârstă de 48 de 
ani, a fost testat cu aparatul etilotest 
de către polițiști, iar aceștia au con
statat că avea o concentrație alcoolică 
de 0,70 mg/1 alcool pur în aerul expi
rat. Șoferul a fost transportat la Spi
talul de Urgență Petroșani, unde i s-au 
recoltat probe biologige de sânge, 
pentru a stabili cu exactitate gradul al
coolemiei. Bărbatul s-a ales cu un 
dosar de cercetare penală.

Accident produs din cauza neat
enției

în urma unui accident rutier, produs 
între un autoturism și un autobuz, în 
orașul Vulcan, a rezultat cu rănirea 
ușoara a două persoane. Nicolae S., în 
vârstă de 35 de ani, din Vulcan, în 
timp ce se afla la volanul unui auto
turism, a întrat într-o intersecție fără 
să se asigure și a lovit frontal un au
tobuz, care circula regulamentar. în 
urma accidentului șoferul autoturis
mului și pasagerul aflat în dreapta sa 
au fost răniți ușor. Polițiștii au în
tocmit dosar penal pe numele șoferu
lui, pentru săvârșirea infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

Petronela Tămaș

Iuliu Winkler: „Este nevoie de o 
schimbare a sistemului de vot în 2011!”
Europarlamentaml hunedorean, 
Iuliu Winkler, a vorbit în conferința 
de presă, care a avut loc ieri, despre 
importanța modificării sistemului de 
vot din România.

Potrivit spuselor acestuia, noul sistem 
de vot uninominal este un răspuns 
greșit la o problemă reală, și anume re
lația între politicieni ți electorat. Win
kler a adus ca argument rezultatul unui 
sondaj efectuat în luna noimebrie de 
CCSB, din care reieșea faptul că, deși 
sistemul de vot uninominal a fost intro
dus în urmă cu doi ani, în momentul de 
față 78 la sută din alegători nu-și 
cunosc deputatul, iar 89 la sută dintre 
aceștia nu au habar cine este senatorul 
lor. De altfel, după doi ani de la alegeri, 
71 la sută din alegători nu cunosc 
apartenența politică a deputatului care- 
i reprezintă în Parlament, iar în cazul 
senatorului, 79 la sută nu-i cunosc 
apartenența politică. Totodată, Winkler 
a prezentat ca soluție a acestei prob
leme introducerea unui sistem de vot 
mixt, cu compensare. Astfel, două 
treimi din fotoliile parlamentare să fie

Mai multe străzi din Deva și 
Hunedoara rămân fără apă
Furnizarea apei reci se sistrează astăzi, 
în Deva, între orele 8:00 și 15:00, pen
tru montarea unui hidrant, prin progra
mul ISPA. Stăzile afectate sunt: Eroilor, 
I.B. Deleanu, Călugăreni - Dealului și 
Scoruș, Adi Endre - Rosetti. Alte străzi 
care rămân astăzi fără apă sunt: 
Călugăreni, Eroilor, Coziei, Prunilor, 
Scoruș, S. Bămuțiu, P. Maior, O. Den- 
sușeanu, Al. Brazilor, Parângului, Vi
itorului, Gh. Barițiu, Crângului, 
Olarilor, Piscului, Merilor, Livezilor, A. 
Vlaicu- parțial, Nucilor, Piersicilor, 
Dealului, Dumbăviței, Orhideelor, 
Izvorului, I. B. Deleanu. în același in
terval orar, se oprește apa rece pe zona 
înaltă de la PT18 cu blocurile B, C, D,

Avocații fostului director al DADR au 
cerut anularea sentințelor
Fostul șef al Direcției pentru Agricul
tură și Dezvoltare Rurală (D.A.D.R.) 
Hunedoara, Ion Sirnion, s-a prezentat, 
ieri, la Tribunalul Hunedoara, unde se 
judecă apelul pe care l-a făcut la 
sentința prin care a fost condamnat în 
trei dosare de acte de corupție. Fostul 
director al D.A.D.R. a fost condamnat 
în luna aprilie a acestui an, de către 
magistrații Judecătoriei Deva, la în
chisoare cu suspendare, în trei dosare 
penale pentru abuz în serviciu și mai 
multe infracțiuni de corupție. Avocații

ANUNȚ PUBLIC

SC ACVA CERNA SRL, titular al proiectului “Construcție păstrăvărie, situată în co
muna Lunca Cernii de Jos, sat Gura Bordului, nr. 10, jud.Hunedoara”, anunță publicul, 

interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția 
Mediului Hunedoara în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului 
și de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construcție păstrăvărie”, propus a ti am

plasat în satul Gura Bordului, nr.10, com.Lunca Cernii de Jos, 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: www.apmhd.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare 

în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

ocupate de parlamentari aleși prin vot 
uninominal, iar o treime din posturile 
de parlamentari să se ocupe în urma 
alegerilor pe bază de liste. în cazul va- 
cantării unui loc în Parlament, acesta să 
fie ocupat de persoana aflată pe poziția 
următoare pe listă. Europarlamentarul 
a mai precizat și faptul că partidele 
politice ar trebui să facă o selecție mai

LI, L2, L3, L4 pe bulevardul Iuliu 
Maniu și blocurile J, M, N pe bulevar
dul Decebal, pentru reparații la rețeaua 
de apa la blocul J. Miercuri, se oprește 
apa în mai multe zone din Hunedoara. 
Astfel, între orele 08.00 și 16.00 va fi 
sistată furnizarea apei potabile pe 
străzile: Parcului, Mierlei, Revoluției - 
parțial și la Ansamblul Ciocârlia - 
strada Ciocârliei. De asemenea, fără 
apă va rămâne și Primăria Municipiului 
Hunedoara - corpul vechi de clădire. 
Motivul întreruperii îl constituie 
montarea unui hidrant pe strada Rev
oluției.

Mihaela Tămaș

lui Ion Sirnion au cerut anularea 
sentințelor prin care, clientul lor a fost 
condamnat la închisoare cu suspendare, 
în două dintre cele trei acuzări fostul di
rector a fost condamnat la câte doi ani 
de închisoare pentru fapte de corupție, 
în ce-1 de-al treilea caz, bărbatul a fost 
condamnat la alți trei ani de închisoare 
pentru abuz în serviciu și alte cinci luni, 
pentru fals intelectual.

Petronela Tămaș 

riguroasă în rândul adepților, dar și că 
partidele ar trebui să se obișnuiască să 
guverneze în coaliție. „Este nevoie de 
o schimbare a sistemului de vot în 2011 
și cred că asta ar trebui să fie printre pri- 
oritățiile tuturor formațiunilor politice. 
Astfel, se combate fenomenul de feu- 
dalizare în România, în sensul creării 
unor obligații politice la nivel local.

O minoră a dispărut de acasă, 
de două ori într-o lună
O minoră din municipiul Petroșani a 
fugit de acasă, în noaptea de duminică 
spre luni. Fetița, se pare că, a mai avut 
o astfel de tentativă în urmă cu aproxi
mativ două săptămâni.
Mama copilei, în vârstă de 29 de ani, a 
anunțat Poliția Municipiului Petroșani 
cu privire la faptul că fiica sa, M. N., în 
vârstă de 11 ani, a plecat de acasă în 
jurul orei 22.00 și nu s-a mai întors. în 
urma efectuării unor verificări, oamenii 
legii au constatat că minora a plecat 
voluntar de acasă. Pentru a putea ieși 
din casă, minora le-a spus părinților că 
merge la toaleta aflată în afara curții. 
Același pretext se pare că, l-a folosit și 
în urmă cu aproximativ două săp
tămâni, când a mai fugit de acasă.

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;
• Rcccpționcr;
• 3 instalatori;

Societate comercială 
angajează

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

* stivui lori ști; * muncitori necalificați;

Informații la sediul firmei din Chimindia.
nr. 121 Dt cam. Hărăut

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

Democrația, care există în România, a 
fi servită de un sistem de vot mixt ci 
compensare de pe liste, astfel încât par 
tidele își vor păstra reprezentanții doriț 
de electorat”, a declarat europarlamen 
tarul Iuliu Winkler.

Irina Năstast

Atunci, fata a fost găsită de Poliții 
Transporturi Feroviare Petroșani. îr 
urma sesizării, efectivele Biroului d< 
Investigații Criminale, ale Biroului de 
Ordine Publică, ale Biroului de Poliții 
Rutieră și Criminalistic au căutat-o p( 
fată în cartierul Bosnia, pe terenu 
locuinței familiei sale, au verificat și k 
cunoștințele și rudele familiei, în zon< 
localurilor publice și alimentare, îr 
stația CFR Petroșani, în zona autogări' 
Normania și la Spitalul de Urgență di' 
municipiu. Oamenii legii au reușit să c 
găsească pe fată, ieri dimineață, pe razi 
municipiului Petroșani și au încred 
ințat-o familiei.

Petronela Tămaș

Informații la fetefim;
0254/234.448

de lum până vmri 
intre 8 — 16.

http://www.apmhd.ro
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Ettro a avut în acest an cea mal slabă evoluție după 2005, Iar tendința negativă 
va continua in 2011, in condițiile în care criza datoriilor suverane are impact asu
pra creșterii economice, consideră analiști în piețe valutare citați de Bloomberg. /Comunitate 5

Sărăcia îi împinge să fure cărbune, 
pentru a-și crește copiii• • •

rTai mulți lupeneni pot fî văzuți zil- 
lic Ia furat de cărbune in zona fostei 
naternități din Lupeni.

Aceștia spun că lipsa locurilor de 
nuncă și sărăcia îi împing să fure căr
bune cu sacii, pentru a supraviețui, 
irețul unui sac fiind de 5 lei.
.Venim aici în fiecare zi, până se va ter- 
nina cărbunele în zona asta. Este iarnă, 
;ste frig, dar noi trebuie să facem 
umva rost de bani, nu? Nu putem să 
lăm în cap sau să furăm, deoarece 
opiii noștri au nevoie de noi. Este 
jfarte greu. Când nu sunt aici, la căr- 
>une, umblu prin Jiu după fier vechi, 
mi îngheață picioarele, sunt plin de 
eumatism. dar nu am ce face, trebuie 
ă-mi cresc copiii. Am căutat de muncă 
ieste tot, am lucrat la drumuri, la con- 
trucții, dar contractele acolo s-au ter- 
ninat, că acum este iarnă. Nimeni nu te 
lai angajează pe termen lung în Lu- 
teni. Nu avem unde să ne ducem, că și 
n țară totul merge prost”, a declarat 
Adrian Cârnpeanu, linul dintre oamenii 
are fură cărbune pentru a supraviețui.

,Sper ca atunci când fetele vor crește 
ă nu le fie rușine eu noi” 

otuși, mândria lui Adrian Cârnpeanu 
unt cele trei fete, toate campioane la 
.arate. „Fetele mele sunt muncitoare și 
portive. Cea mai mare este campioană 
uițională la karate, iar cea mijlocie este 
icecampioană. Cea mică este și ea tot 
a karate și a avut rezultate destul de 
iune până acum. Eu sper ca atunci când 
>r să mai crească să nu le fie rușine cu 
toi, că noi doar pentru ele muncim, ca 
ă aibă cât de cât ceva. Este dureros să 
'ezi cum copiii tăi nu au un viitor din 
:auza sărăciei. Prefer să fur munți de 
ărbune decât să nu aibă și ei o șansă la 
in loc de muncă bun”, mai spune băr

batul.

„Copiii au renuțat la școală pentru 
că nu avem bani de caiete și de 
haine”

O colegă de-a acestuia povestește că nu 
poate să primească nici ajutor social, 

chiar dacă soțul ei este paralizat. „Vin 
aici în fiecare zi, că nu am ce face. 
Soțul meu este la pat, a fost operat, a 
fost bolnav și nu se mai poate mișca. 
Nu mi-au dat nici ajutor de urgență de 
la primărie, că cică are pensie de hand
icapat, care e puțin peste trei milioane. 
Mie nu-mi face ajutor social, chiar dacă

nu sunt măritată cu el cu acte și suntem 
5 persoane care trăim din banii ăștia 
puțini. Nu pot să dau cuiva în cap, așa 
că vin aici și facem și noi câțiva lei dacă 
avem noroc într-o zi și gata. Copiii au 
renunțat la școală, că nu aveau caiete, 
nu aveai haine, își poartă hainele cu 
rândul. Nu vreau să ajungă în situația

mea, dar acesta pare să le fie viitorul”, 
spune, supărată, femeia.

Anamaria NEDELCOFF

COMUNICAT DE PRESA

Timisoara, 6 decembrie 2010, Centrul Regional Rețea Poștala Timisoara
Asa cum ati fost informați. Centrul Regional Rețea Poștala Timisoara s-a alaturat campaniei naționale a 
C.N. Poșta Română S.A., “Fiecare copil merită un cadou de Crăciun”, campanie declansata in scopul 

colectării de jucării pentru copiii orfani și cei proveniți din familii defavorizate.
Proiectul se desfășoară în perioada 22 noiembrie - 20 decembrie 2010, în cadrul oficiilor poștale urbane din 

țară.
Toți cei care doresc să se alăture campaniei C.N. Poșta Română S.A. si Centrului Regional Rețea Poștala 

Timisoara au posibilitatea sa doneze jucării sau jocuri educative, multi dintre ei au si facut-o deja.
Scopul campaniei este acela de a veni în sprijinul copiilor sărmani și de a le aduce zâmbetul pe buze în pe

rioada sărbătorilor de iarnă.
Prin acest demers, Centrul Regional Rețea Poștala Timisoara își propune sensibilizarea și solidarizarea 
cetățenilor, precum și încurajarea lor în vederea realizării de donații pentru copii orfani sau pentru cei 

proveniți din familii dezavantajate socio-economic.
Pentru buna desfășurare a campaniei, recipientele de colectare ău fost amplasate într-un spațiu atent delimi
tat și protejat, în cadrul oficiilor poștale, accesibil tuturor cetățenilor și clienților Centrului Regional Rețea 

Poștala Timisoara.
Directorul Centrului Regional Rețea Poștala Timisoara, Nelu Balas, si-a exprimat convingerea ca solidari

tatea oamenilor este un lucru cert, pentru ca „fiecare dintre noi, poate găsi, acasa, o jucărie, un joc, o papusa 
frumoasa, mai ales ca știm ca acestea vor ajunge la copiii mai puțin fericiți, care, poate, nici nu cunosc ce-i 

acela un cadou”.
Astăzi, directorul Nelu Balas a decis locațiile in care vor ajunge jucăriile colectate, prin intermediul cam

paniei „Fiecare copil merita un cadou de Crăciun”. Acestea sunt Fundația „Sfanțul Francisc” si Centrul de zi 
pentru persoane cu dizabilitati „Nu ma uita”, ambele din Jimbolia.

Jucăriile vor fi duse, la Jimbolia, imediat după încheierea campaniei, cu cateva zile inaintea Crăciunului.
Directorul Centrului Regional Rețea Poștala Timisoara transmite urări de bine tuturor celor care isi sărbă

toresc, astazi, onomastica!

Cadou muzical de Sfântul Nicolae

Festivalul interjudețean de muzică coral 
sacră de la Orăștie, „Cu noi este Dum
nezeu”, a ajuns la cea de-a XXI-a 
ediție. Cu acest prilej locuitorii mu
nicipiului Orăștie au avut parte sâmbătă 
seara de un cadou muzical. Astfel, 18 
coruri bisericești, din județ și din alte 
județe, au susținut un recital de colinde 
și muzică bisericească. Printre formați
unile corale participante la eveniment 
s-au numărat și corul Anastasis din 
Deva, Corul Orfeu al Liceului Sigis- 
rnuns Toduță din Deva, Corul Băr
bătesc al Facultății de Teologie din 
Pitești și Corul Sfânta Treime al Cate
dralei Arhiepiscopale din Alba Iulia. De 
altfel, în seara de duminică, evenimen
tul s-a continuat și la Deva. Zeci'de de
veni au umplut Catedrala Sfântul

Nicolae din Deva, pentru a lua parte la 
recitalul de colinde susținut de Corul 
Anastasis, Corul Bărbătesc Kinonia al 
Episcopiei Severinului și Corul Apos- 
tolis al Episcopiei Devei și Hunedoarei. 
La eveniment, a participat și Prea 
Sfințitul Curie Episcop al Devei și 
Hunedoarei. „Este un eveniment de
osebit, cu atât mai mult cu cât acest 
Festival fie la Orăștie, „Cu noi este 
Dumnezeu”, a ajuns la cea de-a XXI 
ediție. Sunt bucuros și onorat că am luat 
parle la cele două recitaluri de colinde 
și muzică bisericească de la Deva și 
Orăștie. Pot spune că este un cadou de 
Moș Nicolae pentru crendincioși”, a 
menționat directorul Direcției Județene 
pentru Cultură și Patrimoniu Național 
Hunedoara, Mircea Brândușă. (I.N.)
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Beatles se va reuni în formație 
completă în 2011

Membrii grupului The Beatles, atât cei vii, cât și 
cei trecuți de mult în neființă, se vor reuni pentru 
un spectacol pe platoul Hollywood Bowl din Los 
Angeles.
Paul McCartney și Ringo Starr, în came și oase, 
ar urma să participe la un spectacol împreună cu 
John Lennon și George Harrison, sub forma unor 
imagini digitale, scrie AGERPRES.
Concertul ar fi programat să aibă loc în 27 au
gust 2011, iar veniturile obținute ar urma să fie 
donate în scopuri caritabile, în special luptei 
pentru pace și finanțării studiilor științifice în 
domeniul combaterii cancerului la sân.
Grupul The Beatles a concertat de doua ori la 
Hollywood Bowl, în 1964 și 1965.

Mike Tyson vrea să fie star de cinema
Fostul pugilist Mike Tyson a declarat că își 
dorește să aibă o carieră în film, informează fe- 
malefirst.co.uk.

Tyson și-a jucat propriul rol, în 2009, în filmul 
„Marea Mahmureală” și o să apară, din nou, în se- 
quel-ul filmului. Tyson a mai jucat și în seriale de 
succes precum „Anturaj”.
Tyson a mărturisit, în emisiunea lui Larry King, 
că își dorește să devină star de cinema. „Dacă este 
posibil aș vrea. Vreau să mă simt bine. Mă iau prea 
mult în serios și ăsta nu este un lucru foarte 
amuzant”, a spus el.
Fostul sportiv, în vârstă de 44 de ani, s-a convertit 
la islam în timp ce ispășea o pedeapsă de trei ani 
de închisoare pentru că a violat-o pe Miss SUA în 
1991. Tyson a revenit în ring după ce a ieșit din 
închisoare, în 1995, dar nu a mai reușit să obțină 
performanțe, iar în 2005 s-a retras din activitate.

CURĂȚENIA ÎNSEAMNĂ CIVILIZAȚIE!

S C. SALUBRITSn SA Dm
pune la dispoziția cetățenilor europttbele și eurocontainere 
pentru colectarea selectivă a tuturor tipurilor de deșeuri: 
pel-uri + plastic; hârtie + carton; sticle; deșeuri menajere.

< Beneficiile reciclării asupra mediului înconjurător
Revk'larvM miuvt- cantitatea de deșeuri

ce trebuie depozitată în gropi de gunoi sau incinerată
Flecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci
Reciclarea reduce numărul de agenfi poiuanți din uer și apă
Reciclarea ajută la conserv area resurselor naturale 

precum lemn, apă și minereuri
Reciclarea previne distrugerea habitatelor naturale ale animalelor.

a biodi* ersității și previne eroziunea solului

Angelina Jolie ar vrea 
să se mute în Africa

Angelina Jolie a declarat că ar vrea să se mute 
în Africa alături de Brad Pitt și de copii, atunci 
când cariera sa va fi mai puțin solicitantă, in
formează femalefirst.co.uk.

„îmi imaginez că în următorii ani o să o iau mai 
încet cu munca. Nu mă voi retrage, dar la un mo
ment dat voi face mai puține filme”, a declarat 
Jolie.
„Adevărul este că mi-ar plăcea foarte mult să trăi
esc în Africa la un moment dat. Mi-ar plăcea să 
petrec mai mult timp pilotând avioane. Și pe plan 
artistic vor mai fi alte lucruri de făcut”, a comple
tat actrița, citată de MEDIAFAX.
Angelina Jolie a mai spus că nu crede că va mai 
juca în vreun film alături de partenerul său de 
viață, Brad Pitt, deoarece nu li se oferă niciodată 
proiecte comune. Jolie și Pitt s-au cunoscut și s-

au îndrăgostit în 2005, pe platourile de filmare ah 
peliculei „Domnul și doamna Smith”.
„Nu primim prea multe oferte de a face filme îm
preună. Discutăm mereu, pentru că întotdeaum 
există o fată în filmul lui și un băiat în filmul meu 
Pe de altă parte, ne-ar plăcea să lucram împreună 
și să îi aducem și pe copii în aventura noastră”, i 
mai spus Jolie.
Cuplul Jolie-Pitt este apreciat a fi unul dintre cele 
mai solide cupluri de la Hollywood, în ciuda fap
tului că nu sunt căsătoriți. Cei doi au în prezen. 
șase copii, dintre care trei sunt adoptați - Maddox 
în vârstă de nouă ani, născut în Cambodgia, Pax 
în vârstă de șase ani, născut în Vietnam, și Zahara 
în vâstă de cinci ani, născuta în Etiopia. Shiloh 
născuta în Namibia, în 2006, este unul dintre 
copiii biologici ai cuplului, alături de gemenii 
Knox Leon și Vivienne Marcheline, născuți îi 
2008, în Franța.

CM K
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In sfert dintre angajații români 
șteaptă prime de Sărbători

Angajații de pe piața locală sunt tot mai sceptici 
în ceea ce privește recompensele de Sărbători în 
acest an. Potrivit unui sondaj realizat de reprezen
tanții site-ului de recrutare BesJobs.ro, peste 75% 
dintre angajații fără funcții de conducere cred că 
nu vor primi niciun bonus de Sărbători. Totuși, 
47% dintre managerii și responsabilii HR spun că 
sunt dispuși să ofere de Crăciun un bonus în bani, 
vouchere sau produse plătite de companie. Datele 
arată că 32% dintre firme spun că vor oferi bani 
angajaților, 12% vouchere și tichete cadou și 3% 
vacanțe plătite pentru angajați. Cu toate acestea, 
doar 16% dintre angajați se așteaptă să primească 
bani, 7% vouchere și tichete cadou și mai puțin 
de 2% vacanțe plătite de companie. Sondajul 
BesJobs a fost efectuat la nivel național, în pe
rioada 10-29 noiembrie 2010, pe un eșantionrde 
5.192 utilizatori și 72 de angajatori.

Coreea de Sud a început 
noi manevre militare

‘lina ar putea deveni cel 
întru inovație din lume 
ina va deveni cel mai important centru pentru 
vație din lume până în 2020, depășind SUA și 
onia, potrivit unui sondaj realizat în rândul 
tulației din șase state de producătorul de 
dicamente AstraZeneca și citat de Reuters, 
ma este deja a doua mare economie a lumii, 
>ă ce a devenit „atelierul” industriei prelucra
re mondiale, și vizează acum segmente de 
ță pentru produse cu valoare ridicată prin 
șterea investițiilor în cercetare. In prezent, 
tele Unite se află pe prima poziție în rândul 
jr mai inovative state, consideră 30% din cele 
00 de persoane care au participat la studiu, 
d urmate de Japonia (25%) și China (14%).

mai important centru

Peste un deceniu, 27% din cei chestionați se 
așteaptă ca pe primul loc să se situeze China, ur
mată dfe India (17%), SUA (14%) și Japonia 
(12%). Evoluția nu se va datora reducerii cheltu
ielilor de cercetare din SUA și, mai degrabă, in
tensificării eforturilor din China și India. Reuters 
a derulat un studiu în luna noiembrie, ce a evi
dențiat că în prezent China este al doilea stat din 
lume în funcție de numărul de lucrări științifice, 
după SUA.Potrivit aceluiași studiu cheltuielile de 
cercetare și dezvoltare ale țărilor din Asia, ca 
grup, au fost de 387 miliarde de dolari în 2008, 
față de 384 miliarde de dolari în SUA și 280 mil
iarde de dolari în Europa.

Armata sud-coreeană a început luni noi 
manevre militare importante, cu tiruri reale, pe 
fondul tensiunilor puternice cu Coreea de Nord, 
informează MEDIAFAX, care citează surse din 
Statul Major Interarme sud-coreean.

’RETUR! U>E_ PRODUCĂTOR
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fabricadecanapele.ro

Potrivit acestuia, menevrele militare, care vor dura 
cinci zile, au început în 29 de locuri diferite, inclu
siv lângă insule din Marea Galbenă situate lângă 
frontiera maritimă constestată între cele două state 
coreene. Exercițiile cuprind tiruri de nave de război 
și de unități de artilerie, potrivit aceleiași surse. 
Coreea de Sud și-a consolidat apărarea pe cele 
cinci insule situate în această zonă, aducând sol
dați, lansatoare de rachete și rachete antiaeriene. 
Coreea de Nord a bombardat una dintre insulele 
sud-coreene, Yeonpyeong, la 23 noiembrie,

cauzând moartea a patru sud-coreeni și provocând 
proteste internaționale. Coreea de Sud se teme, de 
atunci, de noi atacuri din partea Phenianului.
Pe de altă parte, Coreea de Nord a justificat bom
bardamentele sale de la 23 noiembrie argumentând 
că Seulul a tras obuze în apele contestate, în cadrul 
unor exerciții militare. Manevrele din această săp
tămână nu se vor desfășura în apropierea Insulei 
Yeonpyeong, dar vor avea loc tiruri în apropierea 
Insulei Daecheong, la 80 de kilometri vest de 
Yeonpyeong. Nordul refuză să accepte frontiera 
maritimă, așa cum a fost desenată ea de ONU, 
după Războiul Coreei (1950-1953), numită linia de 
limită din nord. Phenianul a calificat, duminică, 
aceste manevre militare drept o tentativă de re
lansare a războiului. Kim Kwan-Jin avertiza, săp
tămâna trecută, că Seulul va răspunde cu raiduri 
aeriene la orice nou atac din partea Nordului.

Apelurile abuzive la 112 se vor taxa din februarie
De la 1 februarie 2011, cei care sună abuziv la 112 
de cel puțin două ori pe zi, vor primi automat un 
mesaj: „Ați apelat abuziv serviciul de urgență 112. 
Conform prevederilor legale, apelarea abuzivă a 
numărului 112 se pedepsește cu amendă de la 500 
de lei la 1.000 de lei”, potrivit evz.ro. Glumele 
proaste care aglomerează dispeceratele 112 s-ar 
putea rări după intrarea în vigoare a unei reguli noi. 
Din luna februarie a anului viitor, persoanele care 
abuzează de numărul de urgență ar putea scoate din 
buzunar câte 0,33 eurocenți plus TVA pentru 
fiecare apel. Totodată, serviciul de urgență va avea 
un sistem de protecție împotriva persoanelor care 
pun stăpânire pe aceste linii. Astfel, după două 
apeluri în care apelantul nu vorbește, acesta va fi 
direcționat spre o platformă interactivă care îl va 
întâmpina cu mesajul „Ați apelat serviciul de ur
gență 112. Dacă doriți să intrați în legătură directă 
cu un operator, vă rugăm să apăsați tasta cinci de 
două ori”. Iar dacă apelantul nu apasă în 20 de se

cunde tasta cinci de două ori, acesta va fi deconec
tat. în plus, dacă se primesc șase apeluri nemoti
vate de la același număr de telefon într-un interval 
de 24 de ore, cel care mai apelează numărul de ur
gență de la acel post telefonic va fi redirecționat 
timp de cinci zile pe o platformă interactivă, iar, 
înainte de a i se face legătura cu un operator 112, i 
se va transmite un mesaj vocal în care i se pre
cizează că poate fi pedepsit cu închisoarea dacă 
mai sună abuziv și că apelul va fi înregistrat ca 
probă în instanță. Potrivit deciziei, publicată în 
Monitorul Oficial pe 1 decembrie, operatorul de 
telefonie mobilă va putea percepe maximum 0,33 
de eurocenți plus TVA pentru fiecare mesaj trimis. 
Banii vor fi achitați de către cei care sună fără 
motiv la numărul care preia cazurile de urgență, 
în vreme ce unii văd cu ochi buni noua regle
mentare, sunt voci care atrag atenția că s-ar putea 
crea un precedent grav: apeluri reale ar putea fi ig
norate neintenționat de autorități.

CM K
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FIFA și publicația franceză France Footbal au anunțat, ieri, numele celor 
trei jucători ce se luptă în acest au pentru titlul Bulonul de Aur. Din lista 
celor 23 de fotbaliști nominalizați, au fost aleși doar trei sportivi, in baza 
voturilor jurnaliștilor sportivi, selecționerilor și căpitanilor de echipă ale 
celor 208 țări afiliate la FIFA. Barcelona a fost în topul preferințelor, astfel 
că f'inaliștii sunt Andres Iniesta. Lionel Messi și Xavi Hernandez.

România debutează astăzi la
Campionatul European de Handbal
Naționala de handbal feminin a 
României debutează astăzi la Eu
ropenele din Danemarca și Norvegia. 
„Tricolorele” lui Radu Voina vor 
juca primul meci împotriva Spaniei, 
de la ora 19.15, meciul fiind transmis 
în direct de TVR2. Din grupa 
României mai fac parte, țara gazdă 
Danemarca și naționala similară a 
Serbiei.

Fetele lui Voina au plecat ieri dimineață 
în Danemarca pentru primul meci al 
Europenelor. Capipionatul European 
este găzduit în premieră de două țări, 
Danemarca și Norvegia, însă, indiferent 
de rezultatele obținute, tricolorele își 
vor avea cartierul general doar în prima 
țară. La fel ca și la mondialul din 2009 
din China, Cristina Vărzaru. una din 
„veteranele'’ lotului, va conduce echipa 
din postura de căpitan.
Vedeta de 31 dc ani a României a vorbit 
înainte de plecarea înspre Aalborg, de
spre primul adversar din grupa A. cât și 
despre șansele Naționalei la o medalie. 
Meciul cu ibericele este unul special 
pentru fetele noastre, asta deoarece, în 
2009. latinele au învins România și au 
scos naționala din cursa pentru medalii. 
„Am tot avut probleme cu Spania în ul
tima vreme. Cred că cel mai greu meci 
va fi cu Spania și din cauză că acesta va 
fi primul de la Europene. Valorile de la 
CE sunt foarte echilibrate și nici o 
echipă nu se poate evidenția față de 
celelalte. Sunt câteva echipe, printre 
care și noi, Norvegia, Spania, Dane
marca, Germania, poate și Ungaria, 
Rusia, care se vor bate pentru medalie”, 
a spus, Vărzaru, care și-a sărbătorit cea 
de-a 31 zi de naștere înainte de plecarea 
spre Scandinavia.
Cel mai bun rezultat al tricolorelor la 
Europene a fost înregistrat in 2000,

când s-au clasat pe locul al patrulea, 
Romania fiind gazda a turneului. In ul
tima ediție a CE, echipa naționala a 
încheiat pe locul al cincilea.
Cel mai bun rezultat al tricolorelor la 
Europene a fost înregistrat în 2000, 
când s-au clasat pe locul al patrulea, 
România fiind gazdă a turneului. In ul
tima ediție a CE, echipa națională a 
încheiat pe locul al cincilea.

Echipe participante la CE 2010:
Grupa A: Spania. Danemarca, România și 
Serbia
Grupa B: Muntenegru, Croația, Rusia și Is
landa
Grupa C: Germania, Ucraina, Suedia,
Olanda
Grupa D: Norvegia, Ungaria, Franța și 
Slovenia
*Primele trei echipe clasate din fiecare 
grupă se califică în faza următoare.

Lotul României pentru CE din 
2010: Paula Ungureanu, Talida Tol- 
nai, Mihaela Smedescu portari, 
Cristina Vărzaru, Magdalena 
Paraschiv, Roxana Gatzel, Valentina 
Ardean-Elisei - extreme, Ionela 
Stanca, Oana Manea, Florina Bârsan 
- pivoți, Melinda Geiger, Oana Șoit, 
Ada Moldovan, Cristina Neagu, Au
relia Brădeanu, Adina Meiroșu, Mi- 
ahela Tivadar - linia de 9 metri.

Alcoolul și sărutu 
interzise în public 
la Campionatul 
Mondial al 
cluburilor din Abi 
Dhabi

Alcoolul și sărutul sunt interzise în pt 
lie, pe durata Campionatului Mondiș, 
cluburilor, programat la Abu DP? 
(Emiratele Araba Unite), în perioada 
18 decembrie, confonn directive 
anunțate, ieri, în presa locală. Comite 
de Organizare a stabilit o listă a int 
dicțiilor, care va fi distribuită străini 
sub formă de pliante (în limbile an 
și engleză), cele mai importante fii 
interdicția consumului de alcool ș 
sărutului în public, informează coti 
anul Emaratalyoum. Alcoolul este p 
mis doar în barurile și în restaurant 
hotelurilor. Consumul de droguri e 
interzis, atât în locurile publice, câ‘ 
în cele private. „Suntem o țară mus 
mană, care are tradiții și obiceiuri p 
prii”, a subliniat purtătorul de cuvân 
comitetului dc organizare, Ch< 
Roumeithi, adăugând că Federația 
temațională de Fotbal nu se opune ac 
tor restricții.
Campionatul Mondial al cluburilor' 
unește cele mai bune echipe ale fiecă 
confederații: Intemazionale Mik 
(Italia), Intemacional Porto Ale; 
(Brazilia), Pachuca CF (Mexic), 
Wahda (EAU), TP Mazembe Engleb 
(RD Congo), Seongnam Ilhwa Chun 
FC (Coreea de Sud) și Hekari Uni' 
FC (Papua Noua Guinee).

Etapa a 19-a a Ligii întâi se va disputa în 2011
Comitetul de Urgență al FRF a hotărât, 
în cursul zilei de luni, ca etapa cu 
numărul XIX din Liga 1 să se dispute 
în 2011 și nu în week-end-ul următor 
(în perioada 10-13 decembrie, așa cum 
fusese inițial programată). Principalul 
motiv al amânării îl constituie vremea 
nefavorabilă. Runda cu numărul XIX a 
fost amânată după ce un grup de nu mai 
puțin de 14 echipe au cerat public ca ur
mătoarea etapă a campionatului să se 
joace în 2011. împotriva acestei decizii 
au fost patru formații: Sportul Stu
dențesc, Gaz Metan Mediaș, Victoria 
Brănești și Rapid. Conform prognozei 
meteo, în această săptămână se așteaptă 
o înrăutățire a vremii. în weekendul ur
mător, când ar fi trebuit să aibă loc

meciurile etapei a 19-a, temperatura va 
fi scăzută, în special în Ardeal și Banat. 
La Tg. Mureș și Cluj se așteaptă nin
soare, iar la Timișoara ceață densă. în 
București și în toată partea sudică vre
mea ar permite jucarea meciurilor. 
Temperatura va avea valori între +5 și 
-3 grade Celsius la Craiova, respectiv - 
1 și -9 grade la Cluj Napoca. Președin
tele FRF, Mircea Sandu, președintele 
LPF, Dumitru Dragomir, și Octavian 
Goga au fost cei care au discutat cer
erea înaintată de formațiile din Liga 
1 pentru a renunța la disputarea etapei a 
19-a.

Conform programării LPF, etapa a- 
XlX-a trebuia să se desfășoare după 
următorul program:
Vineri, 19 decembrie
13.00/ Targu Mures - FC Vaslui (gsptv) 
18.00 Astra - Bistrița (gsptv)
20.30/ Rapid - Urziceni (antena 1)
Sambata, 11 decembrie
13.00/ Sportul - Dinamo (digisport) 
20.30/ U Craiova - Steaua (digisport)
Duminica, 12 decembrie
13.00/ U Cluj - FC Brasov (digisport) 
16.00/ Branesti - CFR Cluj (gsptv) 
20.00/ FC Timisoara - Gaz Metan 
(digisport)
Luni, 13 decembrie
13.00/ Pandurii - Otelul (gsptv)

CALEA ZAflANDULUI nr150 llănflâ WOLVO
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Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011
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FIFA și publicația franceză France Fotball au anunțat numele celor trei tehnicieni ce au rămas în cursa pentru 
titlul de Antrenorul anului 2010. Din lista celor zece nominalizați, votanții i-au ales pentru cursa finală pe selec
ționerul Spaniei, licențe Del Bosque, antrenorul echipei FC Barcelona, Pep Guardiola și pe Jose Mourinho 
(later Milano/ Real Madrid).

Jorin Cornea: „CFR Simeria e cea mai 
rumoasă echipă din serie”
tehnicianul Simeriei l-am găsit 

pă antrenamentul echipei, anal- 
nd evoluția jucătorilor din acest 
. Sorin Cornea a tras linie și încă 
i speră la promovare, admițând 
echipa sa este cea mai frumoasă 
ipare din seria a cincea a ligii a 
ia. Tehnicianul feroviarilor este de 
ere că poziția în clasament a 
ceafărului din Oradea este una 
icinoasă și spune că cea mai bună 
iipă pe care a întâlnit-o echipa sa 
icest tur a fost ACS Recaș.

<: Felicitări pentru victoria la scor 
la Sânnicolau, ați ajuns la 16 goluri 
rcate în ultimele patru meci.- Cum a 
t meciul din Banat?

■in Cornea: A fost un meci obișnuit 
itru noi, în care ne-au intrat toate 
ziile avute. Băieții și-au făcut foarte 
e treaba în fața unui adversar modest 
stfel că am terminat turul în forță, 
it mulțumit de faptul că băieții au 
des că am pierdut prea multe puncte 
rea și acum au început o cursă de ur
are. Singuri și-au făcut o vacanță 

i liniștită.

Simeria e acum Ia 12 puncte de 
:eafarul. Se mai crede în promQvare 
gă gara mare?

: Eu nu am încetat să cred în pro- 
vare nici un moment. Din 13 meci- 
jucate, în 12 am dominat de la cap 
oadă adversarul direct. Tocmai de 
ea spun că suntem cea mai puternică 
ipă din serie. La Oradea am ratat 
zii cu duiumul, iar gazdele ne-au dat 
la singura lor fază. Același lucru s- 
tâmplat și cu Hunedoara, au trecut 

de două ori de mijlocul terenului și au 
marcat de două ori.

„Recașul e cea mai solidă. Dacă ar fi 
avut parte de arbitrajele Luceafăru
lui, campionatul era deja închis”

Rep: Deci să înțelegem că locurile ocu
pate în clasament de Hunedoara și 
Luceafărul nu sunt tocmai în concor
danță cu ce au arătat pe teren?
S.C.: Nu vreau să supăr pe nimeni, dar 
cele două echipe nu prea merită locurile 
ocupate. De Oradea ce să mai spun, 
toată lumea știe că au o echipă 
mediocră, dar au o conducere «stelară» 
care a avut grijă ca băieții să fie primii, 
dar să vă mai spun ceva, conducerea nu 
va putea «juca» la fel în trei partide din 
retur: la Simeria, Hunedoara și Recaș! 
Iar la Hunedoara cred că s-a văzut că nu 
au fost în nici un moment constanți, 
drept dovadă schimbările de la echipă. 
Singura echipă care ne-a pus probleme 
cu adevărat a fost Recașul. Sincer, nu 
meritam punctul obținut pe „Atletic”. 
Au pus o presiune incredibilă pe defen
siva noastră. Dacă ar fi avut parte de ar
bitrajele Luceafărului, campionatul era 
închis demult. Ați văzut ce au făcut cu 
Hunedoara în ultimul joc...

Suciu și Bud vor pleca de la Simeria

Rep: Ce se va întâmpla în pauza com- 
petițională la Simeria?
S.C.: Băieții vor intra în vacanță până 
pe 17 ianuarie. Apoi ne vom reuni și 
vom face câteva jocuri amicale cu 
echipele din județ, iar după aceea cred 
că vom pleca într-un cantonament. în 
ceea ce privește situația lotului, pot să 
spun că Suciu și Bud nu mai intră în

calculele noastre pentru returul campi
onatului. Vom vorbi cu domnișoara 
State să vedem cum vom întări lotul, 
dacă vrem să ducem lupta pentru pro
movare cot la cot cu ceilalți. în mare 
vom promova juniori de la echipa a 
doua a clubului, de exemplu, Radu 
Obeliță și Claudiu Zdrâncu vor fi coop
tați mai mult ca sigur în lotul nostru. Ei 
pot crește astfel pe lângă jucători cu ex

periență cum simt Dăscălescu, Pcpenar, 
Vișan sau Zaha.

Rep: Aveți vreun mesaj pentru supor
terii echipei?
S.C: Le mulțumesc pentru susținerea 
care ne-au acordat-o pe tot parcursul tu
rului, le doresc sărbători cât mai fericite 
și le promit că vom lupta până la finele 
campionatului pentru îndeplinirea 

obiectivului. Să ne vedem cu o victorie 
în 2011!

CFR Simeria a încheiat turul „en-fan- 
fare” cu 3 victorii în ultimele patru 
etape, în care a marcat de 16 ori și a 
primit un singur gol. Vârful Daniel 
Dăscălescu este golgheterul seriei, cu 
opt reușite.

Claudiu Sav

Jga 4. Minerul Uricani „iernează” pe primul loc
relația ligii a patra, Minerul Lu- 
ti a încheiat cei inai bun tur din 
mii ani, pe prima poziție a clasa- 
ntului. Băieții lui Vasile Scurtu le- 
dat o lecție tinerilor de la Jiul, 
ar pe terenul alb-negrilor, pro- 
ându-le acestora prima înfrân- 
e din acest sezon. Minerii au 
:ut cu 3-1 de jiuliști și încheie 
ul pe locul întâi, având totodată 
mai bun atac din liga a patra.

ciul ultimei etape a turului de cam- 
aat în liga a patra a adus în față în 
, în Vale, echipele cele mai în formă 
seriei. Conduși din tefen de foștii 
itori ai Jiului, Irina, Daj și Sansiro 
coi, „minerii” din Uricani le-au ad- 
istrat băieților lui Simota prima în- 
igere din acest sezon. Alb-negrii vor 
minte cu siguranță acest eșec, asta 

tru că la finalul celor 90 de minute 
:oșmar, principalul Toni Sedecaru a 
demis, urmând ca de echipă să se 

pe tandemul Militaru-Huza. Mai 
It decât atât, patronul celei mai 
oscute echipe din Vale, Alin Simota 
•e a plecat la pauza meciului) a pus 
iber cinci jucători, Gheorghicescu, 
ier, Chiper, Farcaș și Radu fiind 
oiți să își caute echipe din iarnă, 
uel Huza, unul din cei trei antrenori 
iului a revenit în iarbă după mai

bine de 10 ani. Acesta a îmbrăcat din 
nou tricoul Jiului în ultimele 15 minute 
ale meciului de la Petroșani, pentru a-i 
impulsiona pe tinerii pe care îi 
pregătește. „Am crezut că pot să îi ajut 
și pot să-i fac să depășească tensiunea 
acestui meci, dar din păcate n-am 
reușit. M-am simțit bine pe teren chiar 
dacă am o anumită vârstă”, a declarat 
proaspătul antrenor principal al Jiului, 
pentru liga2.ro

Prime de... o sută de euro pentru 
„mineri”

Campioni de toamnă, „minerii” din

Uricani au fost răsplătiți pentru perfor
manța din acest sezon cu... 100 de 
euro. Ciocoi & Co. au sărbătorit la o 
bere victoria din ultima etapă, mulțu
miți că le-au dat o lecție puștilor „aro
ganți” de la Jiul. „Spuneau ei că 
suntem depășiți, ne-au luat peste picior, 
dar după meci nu mai știau pe unde să 
se ascundă. Am demonstrat că și local
nicii știu să se mobilizeze”, a înțepat la 
final, fericit, fostul jucător al Craiovei, 
Sansiro Ciocoi.

Claudiu Sav

Clasament:
1. Minerul Uricani 15 12 2 1 47-10 38p
2. FC Hunedoara II 15 10 4 1 46-11 34p
3. Club Jiul Petroșani 15 io 4 1 44-9 34p
4. Univ. Petroșani 14 9 3 2 31-14 30p
5. Aurul Brad 15 8 5 2 38-15 29p
6. Minerul Aninoasa 15 7 4 4 24-12 25p
7. Aurul Certej 14 7 2 5 41-28 23p
8. Dacicus Orăștie 15 6 3 6 37-35 21p
9. CS Vulcan 15 6 3 6 17-21 21p
10. Zarandul Crișcior 15 4 3 8 18-39 15p
11. Inter Petrila 15 4 0 11 18-49 12p
12. Victoria Călan 15 3 2 10 19-52 Up
13. Gloria Geoagiu 15 3 1 11 12-52 lOp
14. Retezatul Hațeg 15 8 0 7 44-32 6p
15. Metalul Crișcior 15 1 3 11 16-39 6p
16. CNS Cetate Deva 15 0 3 12 16-50 3p
♦Retezatul Hațeg a fost penalizată de FRF cu 18 puncte

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

Contracte de muncă cu viză de lucru pentru 6 luni începând cu 01 .decem
brie 201(1,

Condiții de aplicate la job:, tete vârsta minim ÎS ani, înălțimea minimă 
l,70m, aspect fizic plăcui, vorbitoare de limba engleză.

Sc oferă: salar lunar mintal 1.000 usd plus cazare ți masă hotel 5 stele, 
transport tur retur India gratuit, acces hi piscina și sala Illness a complexului.

Posibilitate extra jaburi în cele G luni participare la castinguri modeling 
& photo-shootings.

Detalii suplimentare pc officc^cxclusivevcnt.ro sau 0727177994.

liga2.ro
cxclusivevcnt.ro
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Dinastia Tumorilor (irlande%-canadian-SUA serial de dramă, 2007) la HBO 
( a miei inadvertențe de ordin istoric, dar afișând o voiciune debordantă și fără 
a omite niciunul dintre amănuntele picante ale epocii cu pricina. "Dinastia Tu- 
dorilor" aduce o explozie incredibilă de culoare, senzualitate și strălucire, iar 
flenric dl l'lll-lea devine, în interpretarea iui Jonathan Rhys Meyers, cel mai 
sexv, șarmant și seducător suveran văzut vreodată pe micul ecran.
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ORIZONTAL: 1) Era fantastic la seara clubului 
2) Un platan care ține umbră. 3) Arareori decalat orarul. 
4) Bani n-avea, că trăia în exil. 5) Spectacol animal cu 
lupi răi. 6) La serată tu calm o mințeai. 7) Un delicat 
autor al amorului. 8) A patra mărime. 9) Cu alean lancu 
recita texte. 10) Bate-n tact inexact. 11) Un grad ier
arhic ca răsplată.

VERTICAL: 1) Succes tratat ca-n artă. 2) Cântă încet 
rap italianul. 3) Sindicat ales de domni. 4) Duc cu-n 
vagon o targă cu nisip. 5) Parcă l-a spart embargoul. 
6) A ratat o marcă rară. 7) Mirela număra ceasurile. 
8) E gata cușma rituală. 9) Deseori tot cosmopoliți 
cunosc. 10) Un canon imaginar a născocit. 
11) Cu plăcere riscau teribiliștii.

L TV<?1 acasa
07:00
09:00
10:00
11:00
11:15
11:45
12:15
12:45
13:50
14:00
14:45
14:50
14:55
15:30
16:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:35
19:40
20:00
20:40
21:00
21:40

23:50

Telejurnal Matinal
Dovadă de iubire
Ca la carte (rel.)
Oameni mari la TVR (rel.)
Spune-mi ce te doare
Bebe magia
Meseria brățară de aur (rel.) 
Legendele palatului 
Eurovision
Telejurnal
Oamenii Deltei 
Doar România!
Oameni mari la TVR (rel.) 
Rom european
Kronika (magazin cultural)
Atunci și Acum (rel.) 
Curier TV 
Telejurnal
Legendele palatului 
Doar România!
Sport 
Telejurnal 
Tema zilei 
Eurovision
Fotbal: FC Barcelona - Rubin 
Kazan
Studio fotbal UEFA Champions 
League

Asul din mânecă (SUA dramă, 
2003- 17.)
Doar România!
Tonomatul DP 2
Top cut (rel.)
Zon@ IT (2007. rel.) 
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.)
Telejurnal
Ora de business (emisiune in

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

educativ)
Tribuna partidelor parlamen

tare
Asul din mânecă (SUA dramă, : 

2003, rel. - 17.)
Doar România!
Telejurnal
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
Bugetul meu (reportaj) 
Handbal feminin: Spania - Ro

mânia
Campionatul european

21:00

07:00

07:55
08:10
10:00
10:30
11:00

06:00
08:00

10:00

11:15

12:00
12:30

14:30

15:30

16:00

16:55
17:00
17:30

18:30
19:10

22:00
23:00

23:55

Ora de business (emisiune in
formativă, 2010)
Ora de știri
Eureka (SUA serial de aven

tură S.F., 2006 - 4.)
Doar România!

13:00
14:00

14:30
16:00
17:00
19:00
20:30
22:00

23:00
23.45

Observator
'Neatza cu Răzvan și Dani

(matinal)
în gura presei (emisiune infor

mativă)
Robinson Crusoe (SUA aven

tură, 1997, rel.)
Observator
Familia Bundy (SUA serial de

comedie, 1987)
Să te prezint părinților
Observator
Acces Direct
Observator
Plasă de stele
Narcisa sălbatică (român serial

de dramă, 2010)
Observator
Un Show Păcătos

M » r-iamat
Zoom în 10 (emisiune de divertisment) 11:45
Peștera monstrului sacru (italian aventură, 1991) 13 45
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 12.) 15 15
Poirot: Moartea doamnei McGinty (englez polițist, 2008)

I8r«) 
20.UI 

î 21 «I
22 55

19:00
20:00
21:00
22:00

07:00
10:00

12:00

13:00
13:30

16:00

17:00
17:45
19:00
20:30

22:15

23:30

Știrile Pro TV (2009)
Om sărac, om bogat (român se

rial de comedie - 95.)
Tânăr și neliniștit (SUA serial,

1973. rel.-3880.)
Știrile Pro TV
Balada lui Cable Hogue (SUA 

comedie western. 1970)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3881.)
Știrile Pro TV
Happy Hour
Știrile Pro TV
Aeon Flux (SUA film de ac

țiune, 2005)
Moștenirea (român serial de 

comedie. 2010 - 31.)
Știrile Pro TV

07:00
08:15
09:45
11:15

12:30

14:00

15:15

16:15
16:25
16:30
17:30
18:30

19:30

20:30
21:30
22:30
23:30

Umbrele trecutului
Fructul oprit 
Rosalinda
Paradisul blestemat (mexican 

serial, 2007)
O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009, rel.)
Marina (mexican-SUA serial,

2006)
Victoria (SUA-cohtmbian se

rial, 2007)
Rețeta de A( 'ASÂ 
Vremea de ACASĂ
Rosalinda
Poveștiri adevărate
O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009)
Fructul oprit (mexican serial,

2009)
Iubire și onoare 
Cealaltă față a Analiei 
Poveștiri de noapte 
7 păcate

Furtuna de foc (SUA dramă, 2008) 
Marele Buck Howard (SUA comedie, 2008) 
Secrete fatale (SUA comedie de familie, 2001) 
Grey Gardens (SUA dramă biografică, 2009) 
Cizme deocheate (SUA-englez comedie, 2005) 
în derivă (român serial de dramă, 2010 - 2.) 
Trupa (SUA comedie, 2009)
Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial de dramă, 2007 - 1.)

07:00
07-30
08:20
09:15

11:30

12:00

13:15
14:00

16:00
17:00
18:00
19:00
19:30

20:30
21:30
22-15
23:00
23:30

Camera de râs
Specialiștii (talk show, 201< 
Sport cu Florentina
Crimă la frontieră (SUA fiii 

de acțiune, 1980, rel.)
Mondenii (emisiune de dive 

tisment, 2006, rel.)
Levintza prezintă (emisiune 

divertisment, rel.)
Camera de râs
Puterea exploziei (englez fi 

de acțiune, 1979)
Cireașa de pe tort 
Trăsniții 
Focus 18 
Focus Sport 
Viceversa (reality show) Re 

fuzare
Școala de bune maniere 
Focus Monden
Trăsniții
Mondenii
Omul bombă

14:15
>4:30
16:30
17:00

Studio 60 (SUA serial, 2006 - 19.)
Dispăruți fără urmă (SUA serial polițist, 2002 - 10.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 9.) 
Schimb rapid (SUA film de acțiune, 2003)

H
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X)CUR1 DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
va
efon: 0755.999.916

ainistrator 
car/produs leasing

2 
ator piese din piele 
îlocuitori_______ 15
3r 
ocaraion/mașină de 
re tonaj________ 5__
ituș mecanic de în- 
inere și reparații 
versale 1
zator de produse 
uriste 1
pcitor necalificat la 
mblarea, montarea 
selor__________ 51
or manual cu 
:ăra de gaze 1

inedoara
fon: 0755.999.917

ător piese din piele

îlocuitori 10
gher(exclusiv
aurator) 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---------------—’
consilier expert 
inspector referent 
economist în manage
ment______________ 1_
contabil___________ L
casator articole

marochinarie________ 1
desenator tehnic_____ 1
îngrijitor câini în adă
posturi_____________ Ț
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

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____________ 1_

Orăștie
Telefon: 0755.999.922

asistent personal al 

pers.cu handicap grav
2

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

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
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

I nroWliirre
Vând masa de calculator modernă, stare foarte bună, imi
tație mahon cu cadru metalic. Preț 140 ron neg. Tel. 
0734.310.133

nd garsonieră confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț 
j.OOOlei. Tel.0752.514.983

Vând pomi fructiferi: cireși mai-iunie, peri vara-toamnă, caiși vara- 
toamnă. meri vară-toamnă, pruni, nuci 15 lei buc., viță de vie Muscat 
butași la 6 lei. Tel. 0743.832.083

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

perseverență;
capacitatea dc a-și îmbunătăți performanțele;
capacitatea de a urmări și a atinge un target prestabilit; 
relaționarea corectă cu clienții;
cunoștințe de folosire a computeru-ului: 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

oană fizică, închiriez apartament 2 camere în Deva, deco- 
îdat, etaj 1, pe mijloc, complet mobilat și utilat, centrală, 
lopane, parchet, gresie, faianță, frigider, aragaz, televizor, 
ină de spălat, parțial izolat exterior. Preț neg. 
0724.370.693

id apartament 2 camere zona Dacia în Deva, semidecoman- 
contorizat, multiple îmbunătățiri. Preț 82.000 lei neg. 
0743.139.599

închiriat casă în Deva, str.Horia, suprafață totală 80mp, izo- 
termic, termopan, 3 camere,*bucătărie, baie. Preț 250 
lună. Tel.0722.347.512

id apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, complet 
)vat și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
0734.310.133 

hiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în casă,
1 de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775.557

id urgent garsonieră et.2, Orașul Nou, Brad, parchet, gresie, 
nță, lambriuri, termopane, calorifer și instalații sanitare noi. 
negociabil. Tel. 0725.293.386

id 4 genți din aluminiu pentru Renault, din care 2 echipate 
auciucuri de iarnă 165/70/13 și 2 cu cauciucuri de vară, în 
e bună. Tel.0723.696.265, 0254.213.509

id 3 căței Huschi la 200 lei, 2 Ciobănesc German la 150 lei, 
iobănesc Mioritic la 100 lei, hamsteri rusești la 10 lei buc. 
0743.832.083

Câștigați 1.200-2.000 USD lunar, muncă la domiciliu! Angajăm co
laboratori din toată țara! Domenirconfecționați plicuri, felicitări, înși
rați mărgele, coaseți scutece,etc. Trimiteți plic autoadresat (plic în 
plic) la O.P.1-C.P.122, pentru Lucaci Nicolae.

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, 
Anglia, Irlanda și Germania, la destinație, cu mașini modeme, clima- 
tizate. Tel. 0721285100

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

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

Vând urgent butelie aragaz. Tel.0254.213.713, 0742.791.477

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

VÂND CENTRALĂ TERMICĂ PE GAZ (pentru piese 
de schimb) “BERETA CIAO”, VÂND PATINE 
GHEAȚĂ NR.34, COJOC COPII (vârsta 9-11 ani); BI
CICLETĂ DHS CU VITEZE PENTRU COPII (vârsta 
7-11 ani); ROLE AJUSTABILE PÂNĂ LA MĂRIMEA 
34-37; HEELYS ORIGINAL NR.35 - LA PREȚURI 
NEGOCIABILE
RELAȚII LA TELEFON: 0741-133147
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I Semnătura

I Taloanele de mică publicitate se pot depune Ia redacție, Deva, Str. Mă- 
! răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
I stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș-
• cui de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
j tară.
; Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
I lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
I cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta-
• Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.
I________________________________________________________________________
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Probabil ceva mai dubios decât japonezul care s-a însurat eu un personaj virtual, un australian 
a decis să se căsătorească cu câinele său. Joseph (iuiso “l-a luat”pe Honey (miere, n.r.), un la
brador in vârstă de cinci ani, in această săptămână, la Toowoomba, scrie TheChronicle.com, 
citat de Xewser.com.
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Sicriul asasinului lui JFK, 
a fost scos la licitație

Chiloții reginei Elisabeta 
a Il-a, la licitație

Licitația morbidă pornește de la 
1.000 de dolari, dar organizatorii ei 
din Los Angeles se așteaptă să obțină 
un preț mult mai mare pe siciriul ce 
a adăpostit între 1963 și 1981 corpul 
în descompunere al asasinului.

Corpul lui Lee Harvey Oswald a fost 
scos din acest sicriu în 1981, când soția 
sa, Marina, și fratele, Robert, au cerut 
deshumarea lui pentru a vedea dacă 
teoriile conspirației la care au plecat 
urechea sunt adevărate. Acestea 
spuneau că trupul asasinului a fost 
schimbat și că în sicriu se află un altul. 
Analiza criminalistică și o comparație 
cu fișa lui dentară a arătat că în sicriu 
se afla chiar trupul lui și nu un altul.
Oswald, care a fost arestat imediat după 
asasinarea lui președintelui american 
John Fitzgerald Kennedy, a fost împuș
cat mortal de patronul unui club de 
noapte, Jack Ruby, când încă se afla, 
înainte de proces, în custodia poliției. 
Incidentul a dat naștere la nesfârșite 
teorii ale conspirației care spuneau că 
trupul lui Oswald a fost înlocuit cu cel 
al unui spion rus.
Lee Harvey Oswald a fost îngropat apoi 
în acest sicriu de pin în Fort Worth, 
Texas până în 1981, când, după analiza

criminalistică, a fost lăsat în grija unei 
casei funerare Baumgardner, ce s-a 
ocupat și de exhumare, scrie independ
ent.co.uk. Casa de licitație care îl pune 
pe 16 decembrie în vânzare a anunțat 
că a fost grav deteriorat de apă, cu toate 
acestea așteptându-se să obțină un preț 
mult mai mare decât cel de pornire pe 

el, bazându-se pe interesul colecționar
ilor privați, pentru care va mai oferi 
spre vânzare și o bucățică de piele pă
tată de sânge din scaunul de piele al 
mașinii pe care stătea președintele 
Kennedy când a fost împușcat de Os
wald.

O pereche de chiloți care a aparținut 
reginei Elisabeta a Il-a urmează să fie 
scoasă la vânzare de o casă de licitație 
din Marea Britanie, informează 
tmz.com. Deși a fost numită „cea mai 
urâtă lenjerie din lume”, perechea de 
chiloți ar putea fi vândută cu cel puțin 
9.000 de dolari.
Obiectul este scos la licitație de grupul 
care administrează averea baronului 
maghiar Joseph de Bicske Dobronyi. 
Articolul a ajuns în posesia baronului, 
după ce regina Elizabeth a Il-a l-a uitat 
într-un avion privat, în anul 1968.
Lenjeria va fi scoasă la licitație de casa

Un fost bordel din Taiwan a 
fost transformat în muzeu
Un fost bordel din Taiwan, aflat în 
apropiere de coasta chineză, a fost 
transformat în muzeu. Locul a fost re
deschis sub numele de „Maison spe
ciale de the”, a declarat un reprezentant 
al biroului de turism, citat de AFP.
Muzeul va găzdui fotografii din pe
rioada Războiului Rece și bilete de or
dine ale soldaților. „Scopul acestui 
muzeu este să creeze o idee despre ce 
erau așa-zisele «paradisuri mil
itare»”, a declarat reprezentantul Par
cului Național Kinmen, Hsu Ying-fan. 
Vechiul bordel aparținea armatei tai- 

britanică Hansons Auctioneers and1 
uers, aceeași firmă care a vândut 
2008, o pereche de „indispensat 
purtați de regina Victoria.

waneze și a fost închis la începi 
anilor '90. Insula fortificată Kinmt 
fost, pentru mult timp, bază militară 
perioada Războiului Rece aproxim 
100.000 de soldați erau staționați ac 
La acea vreme, pe insulă existau 
bordeluri oficiale.
Potrivit oficialilor, bordelurile au 
deschise în perioada războiului pei 
ca populația feminină să nu fie hărț 
de soldați.Ultimul bordel a fost îm 
în 1990, în urma presiunilor grupul 
feministe.
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