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iofer fără permis, scos din 
nașină cu spray lacrimogen

pag. 4
n bărbat în vârstă de 31 de ani, din Hunedoara, a fost prins 
j oamenii legii în timp ce conducea un autoturism fără să 
ițină permis. Hunedoreanul este la a șaptea abatere de 
:est fel.

Parteneriatul cu austriecii, 
o cheltuială inutilă pentru 
Lupeni
Municipiul Lupeni a devenit, un fel de stat în stat, unde in
formațiile de ordin public pot fi obținute numai cu poliția, 
după numeroase cereri formulate conform Legii 544, recla- 
mații administrative sau trimiteri în judecată.

? Curs Valutar Accident ecologic la iazul de la Aurel Vlaicu
El R - Euro - 4,3006

USD - Dolarul american: 3,2179
IIL E- 100 I orin(i: 1,5457

XAU - Gramul de aur: 147,3723
Sursa: lîxîî

J Din cuprins
Inspecția 

Muncii va fi 
conectată la 
numărul de 
urgență 112

lașul femeii - 
el, spumă, fixativ 
u ceară de păr?

? Actualiate
lai multe străzi din 
lunedoara rămân mâine 
iră apă patT3

* Actualitate
Un iaz piscicol din localitatea Aurel Vlaicu a fost 
poluat cu dejecții de animale, în cursul zilei de 
luni. Poluarea iazului pișcicol a fost provocată 
de o manevră greșită a unuia dintre salariații fer

mei din satul Vaidei, fermă care aparține de so
cietatea AlbaLact. Iazul pișcicol, care aparține 
firmei Turist Prest din localitate, este amplasat 
pe cursul pârâului Vaidei, în apropierea conflu

enței cu râul Mureș. Incidentul ecologic a fost 
descoperit de proprietarul iazului, în momentul
în care mai mulți pești pluteau 
morți pe suprafața apei.

udecătoria Orăștie, la un 
as de desființare
Judecătoria din Orăștie și parchetul de pe 

gă aceasta sunt la un pas de desființare, ală- 
i de alte 23 de judecătorii și parchete din țară, 
iform unui proiect de lege trimis spre apro- 
e Parlamentului.

g Hațeg, s-a „bătut cu cărămida-n piepr că va 
Ș strânge suficient de multe voturi pentru a fi 

desemnat câștigător, însă s-a dovedit că nu 
are aceeași valoare fără partid.

Cozonaci gustosi si aromați 
îmbrăcati de sărbătoare

Portarul Mureșului
Deva, Pavel Adrian 
Horvat

Pentru că datorită evoluți
ilor sale bune din acest tur 
de campionat a fost con
vocat de către Emil Săn- 
doi, la un trial pentru 
alegerea „noului val” al 
naționalei de tineret a 
României.

blamat...”
Primarul municipiului 
Hațeg, Nicolae Timiș



2 Agenda
Miercuri, 8 decembrie 2010

► DN 7 Deva - Siraeria
► DJ 687 Cristar - Hunedoara

“ ► DJ 687 Hunedoara - Hășdat
fi >DN 66 C'ălan - Băcia
< ► DN7 Mintia - Vețel
~ ► T)N7 Vețel - l.eșnic

► DN7 Leșnic - Săcămaș
► DN7 Ilia - Gurasada
► DN7 Gurasada - Burjue
► DN7 Burjuc-Zam
► DN 76 Câinelui de Jos
► l ricani pe DN 66A
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f greco-catolic
Sf. Patapiu
f romano-catolic
Neprihănita Zămislire a
Sf. Fecioare ^lana

Prăjitură cu 
nuci și 
portocale

Ingrediente:

- 2 pachete foi de plăcintă
- 1 kg nuci
- 500 g zahăr
- coajă rasă de la 2 lămâi și 1 por
tocală
- I praf de sare
- 2 pliculețe zahăr vanilinat
- 50 g margarină
Pentru glazură
- 3 portocale
- 100 g zahar
- 1 plic zahar vanilinat.

Mod de preparare:

Spargi nucile și le macini fin 
miezul. Din zahăr, 200 ml apa, zahărul 
vanilinat, sarea, coaja de lămâie și de 
portocală, faci un sirop în care încor
porezi nucile. Vei obține o pastă 
groasă. Topești margarina într-un vas, 
la foc mic, apoi o lași să se răcească la 
temperatura camerei. Ungi pe rând 
foile de plăcintă cu un strat fin de mar
garină topită. Suprapui câteva foi pe 
baza unei tăvi de 30x40 cm. întinzi un 
strat fin de cremă, apoi alternezi stra
turi de foi și crema până termini ingre
dientele, ultimul strat fiind format din 
mai multe foi. Introduci tava în cup
torul cald, pentru 35 de minute, timp 
în care pregătești glazura de portocale. 
Tai portocalele în felioare cât mai sub
țiri și le fierbi la bain-marie, împreună 
cu zahărul și zahărul vanilinat. După 
ce prăjitura s-a răcit, torni uniform

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

..................... ..............

HOROSCOI

Sfântul Cuvios Patapie.
Cuviosul Părintele nostru Sofronie

Sfântul Cuvios Patapie a trăit în 
secolul al VII-lea, fiind originar din 
Tebaida Egiptului. Văzând încă de tim
puriu deșertăciunea lumii a ales viața 
călugărească, nevoindu-se mu Iți ani în 
pustia Egiptului. Aici s-a închinat vieții 
monahale, urmând lut llristos și pe
trecând întru toate nevoințele trupului și 
duhului spre curățirea de patimi a omului 
lăuntric. Auzind oamenii despre virtuțile 
Sfântului Patapie, au început să vină în 
număr mare la locul de nevoință al sfân
tului, spre a dobândi de la el ajutor și 
alinare vieții lor chinuite. Temându-se 
însă de lauda oamenilor și gândind că se 
va putea ascunde mai bine de oameni în 
mijlocul unei mari metropole decât în 
pustie, a mers la Constantinopol. Aici și- 
a ridicat o mică colibă în apropiere de 
Biserica Vlaherne. Ascuns în spatele 
zidului colibei lui și necunoscut de ni
meni, el și-a continuat viața lui de 
nevoință sihăstrească ca și când ar fi fost 
în pustie. însă lumina nu poate fi ascunsă 
sub obroc. A venit la Sfântul Patapie, pur
tat de randuiala dumnezeiască, un copil 
orb din naștere. Sfântul Patapie s-a 
milostivit de el, s-a rugat lui Dumnezeu, 
iar copilul și-a recăpătat vederea. Min
unea aceasta l-a făcut cunoscut și vestit 
pe Sfântul Patapie în tot Constan- 
tinopolul, iar oamenii au început din nou

să-l caute în număr mare pe cuvios spre 
a dobândi vindecare, mângâiere și po- 
vață. Sfântul Patapie l-a vindecat pe un 
înalt dregător de idropică făcând semnul 
crucii asupra lui și ungându-1 cu unt
delemn sfințit. Făcând cu mâna semnul 
------ ....... ........... i... _■ VIUV11 aaupid unui uuiol, vi a um ui
un diavol care îl chinuise vreme îndelun
gată. Multe alte minuni a săvârșit Sfântul 
Patapie, toate cu rugăciunea, întru Nu
mele lui Hristos și prin semnul Sfintei 
Cruci.

Iar Cuviosul Părintele nostru 
Sofronie s-a născut și a crescut în insula 
Cipru și era fiul unor creștini binecredin- 
cioși. Era ascuțit la minte și priceput, 
cunoștea multe lucruri și citea cu râvnă 
toată Sfânta Scriptură. Ajunsese atât de 
virtuos, că a fost învrednicit de multe 
daruri și a făcut multe minuni. De aceea, 
după moartea sfințitului Damian, epis
copul Ciprului, a fost ales episcop de tot 
poporul și de episcopi. Când a ajuns epis
cop a fost tatăl săracilor, sprijinitorul or
fanilor, apărătorul văduvelor, ajutătorul 
nedreptățiților și acoperământul celor 
goi. După ce a viețuit așa și după multe 
alte nevoințe, s-a mutat în pace la Dom
nul.

informațiile și reușesc să sintetizeze lucru
într-un mod remarcabil.

Tendințe adverse apar în viața sen
timentală și mai ales în comportamen
tul tău. Nu-ți exteriorizezi întotdeauna 
sentimentele, vrând să arați că nu ești
nici sensibil, nici emotiv, însă această atitut
nu va păcăli pe nimeni.

Reușești să-ți exprimi mai bine ,</ 
sentimentele, ceea ce provoacă o evo- 7? 
luție favorabilă în relațiile cu persoa- 
nele pe care le iubești.

Cu Saturn și Uranus în sectorul 
sănătății, energia ta va cunoaște 
suișuri și coborâșuri. Dacă nu-ți face 
plăcere să practici un sport, alege mer
sul pe jos.

Unor nativi li se face o propunere 
de muncă în străinătate. Dacă este 
vorba despre o ofertă atractivă, nu-ți 
mai rămâne decât să accepți.

Ai o mulțime de sarcini de înde- .ț. 
plinit, însă atmosfera de acasă este ex- ' / 
plozivă. Ești tensionat, iar discuțiile cu '■ 
partenerul de viață nu duc la nimic.

Nativii care scriu se bucură de o 
mare putere de concentrare în activi
tatea lor intelectuală. Asimilează rapid 1

|g

8 decembrie
de-a lungul timpului

1854: Papa Pius al IX-lea a decretat dogma fundamen
tală despre Neprihănita Zămislire referitor la Fecioara Maria

1858: La Lourdes în sudul Franței are loc o succesiune 
de 18 apariții ale Sfintei Fecioare Maria în prezența adoles
centei de doar 14 ani sfânta Bernadette Suobirous 1844 - 1879.

1869: Primul Conciliu al Vaticanului proclamă dogma 
infailibilității papei și inspirația divină incontestabilă a Sfintei 
Scripturi

1904: România semnează, la Haga, alături de alte 24 de 
state. Convenția internațională asupra regimului vaselor Crucii 
Roșii pe timp de război

1905: Papa Pius al X-lea introduce primirea sf. îm
părtășanii zilnice și a Primei Sfinte împărtășanii la copiii de 
rit romano-catolic de pretutindeni, ajunși la vârsta înțelegerii 
(la 7 ani); publică și catehismul (sinteza învățăturilor catolice) 

îi poartă numele, în vederea instruirii eficiente a acestora

S-au născut:

1902: Wifredo Lam, pictor, litograf, sculptor și ceramist 
cubanez

1922: Lucian Freud, pictor și grafician englez
1936: David Carradine, actor american de film
1937: Ion Geru, fizician moldovean
1943: Jim Morrison, solistul formației „The Doors"
1944: Viorel Oancea, politician român
1950: Nicu Vladimir, muzician folk român
1957: Ștefan Hrușcă, solist vocal, instrumentist, com

pozitor român de muzică folk-pop
1960: Niculae Bădălău, politician român

Comemorări:

1830: Benjamin Constant, scriitor, om politic 
francez de origine elvețiană (n. 1767)

1907: Oscar al Il-lea, rege al Suediei și Norvegiei 
(n. 1829)

1980: John Lennon, muzician britanic (n. 1940)
1996: Marin Sorescu, poet, prozator și dramaturg 

român, membru al Academiei Române (n. 1936)
2004: Dimebag Darrel (Darrel Abbot), Chitarist 

American (Pantera, Damageplan) (n. 1966)
2007: Ioan Fiscuteanu, actor român (n. 1937)

Bancurile zilei
© © ©

O blondă apetisantă citea o 
carte, în parc, pe bancă. Bulă se 
apropie de ea, cu gând s-o 
agațe.

- Ce carte citiți, doamnă? 
întrebă el.

- Teoria amorului. Aici 
scrie că cei mai virili bărbați 
sunt evreii și indienii,

- Doamna, dați-mi voie să 
mă prezint: Ițic Winnetou!

© © ©
Alinuța a primit de ziua ei 

o bicicletă și se plimbă în jurul 
blocului.

Mămică ei o admira de la 
balcon:

- Uite, mami, fără-o mână!
După încă o tură:
- Uite, mami, fără mâini !
După încă o tură:
- Uite, mami, fără dinți!

© © ©
învățătoarea: - Alinuța, de 

ce ai lipsit, trei zile, de la 
școală?

Alinuța: - Mi-a murit bu
nica!

învățătoarea: - Și cum a 
murit?

Alinuța: - A călcat-o tracto
rul, pe deget!

învățătoarea: - Alinuța, dar 
nu se moare de la asta!

Alinuța: - Da! Dar degetul

l-a avut în nas!
Alinuța: - Mamă, un băiat 

m-a bătut, azi, la școală!
Mama: - Da? Și poți să-l 

identifici?
Alinuța: - Da! Am o ureche 

de-a lui în ghiozdan!

© © ©
Alinuța: - Tați, ce-i ăla, un 

travestit?
Tata: - Taci și desfă-mi su

tienul!

Nativii singuri au parte de întâlniri 
foarte promițătoare. Dacă ești căsătorit, «1 
apar tensiuni în cuplu, însă vei ști cum j 

să le gestionezi.

Din pricina succeselor tale perso- y 
nale sau profesionale, cineva nu pare $£Ș; 
deloc mulțumit de statutul tău. Se 7 
nasc unele gelozii.

generoși decât de obicei, mai spon
tani și mai solidari.

Deplasările și călătoriile pe care le 
faci astăzi îți aduc o gură de aer proas
păt și corespund gusturilor tale, mai 
ales că simți nevoia să evadezi.

Climatul astral uranian îți dă o 
mai mare deschidere către exterior. 
Ceea ce face ca unii nativi să fie mai

Câteva dificultăți de comunicare > 
cu familia umbresc această zi. Te în- 
chizi în tine, iar persoanele apropiate f 
se întreabă ce ar putea face pentru a-ți f 
plac.

Ai șanse mari să închei o afacere g. 
financiară importantă. Dacă te con- îț 
frunți cu o problemă de succesiune, 
vei găsi o soluție bună astăzi. Este o zi bene 
pentru nativii care fac schimbări în casă.
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Occident ecologic la iazul de la Aurel Vlaicu
i iaz piscicol din localitatea hune- 
ireană Aurel Vlaicu a fost poluat cu 
jecții de animale. Poluarea iazului 
scicol a fost provocată de o 
anevră greșită a unuia dintre 
lariații fermei din satul Vaidei, 
rină care aparține de societatea Al- 
iLact.

ml piscicol care aparține firmei Turist 
est din localitate, amplasat pe cursul 
râului Vaidei, în apropierea conflu- 
ței cu râul Mureș. Incidentul ecologic 
ost descoperit de proprietarul iazului, 
momentul în care mai mulți pești din 

< pluteau morți pe suprafața apei.

oprietarul încearcă să mai salveze 
'Foate

cidentul a fost anunțat de Garda de 
ediu luni la orele 15, când mai multe 
hipe de ispectori de mediu și 
prezentanți ai Apelor Române s-au 
plasat la fața locului pentru a deter- 
na cauza producerii poluării. Potrivit 
:elor furnizate de Garda de Mediu 
inedoara poluarea iazului s-a produs 
urma unei neglijențe în serviciu. Ast- 
, o cantitate considerabilă de dejecții 
animale provenite de la o fermă din 

tul Vaidei, au fost deversate în iazul 
icicol. în preajma iazului se simțea 

puternic miros de dejecții ani- 
iliere. Inspectorii de la Garda de 
ediu au prelevat probe de apă, pre- 
m și pești morți în vederea stabilitrii 
acte a cauzei incidentului. Până în

prezent nu s-a stabilit cantitatea exactă 
de pește care a fost afectată de poluare. 
„A avut loc un incident în localitatea 
Aurel Vlaicu. O fermă piscicolă a fost 
afectată din cauza unei neglijențe în 
servici. în prezent suntem în curs de

cercetare, dar motivul pentru care iazul 
a fost poluat este o deversare de dejecții 
de la ferma din Vaidei. în prezent nu se 
cunoaște exact numărul de pești morți. 
Mâine (n.red. azi) începe ridicarea 
peștilor morți de către firma de ecarisaj,

iar atunci se va stabili cu exactitate can
titatea de pește afectată. în prezent pro
prietarul iazului încearcă să salveze 
pești care au supraviețuit. A schimbat o 
cantitate foarte mare de apă infestată 
pentru a mai diminua paguba”, a de

clarat comisarul șef de la Garda de 
Mediu Hunedoara, Cristian Moldovan.

Irina Năstase

judecătoria Orăștie, la un pas 
le desființare
decătoria din Orăștie și parchetul de 
lângă aceasta sunt la un pas de des- 

nțare, alături de alte 23 de judecătorii 
parchete din țară, conform unui 

aiect de lege trimis spre aprobare Par- 
nentului. Potrivit unui comunicat de 
esă, postat ieri pe site-ul Ministerului 
stiției, decizia a fost adoptată în 
opul eficientizării activității prin des- 
nțarea instanțelor judecătorești și a 
rchetelor care nu funcționează sau 
re au un volum redus de activitate, 
iecătoria din orașul Paliei fiind in- 
isă la cea dc-a doua categorie. Astfel, 
trivit actului normativ, Judecătoria 
ăștie ar urma să mai funcționeze doar 
nă la 1 iunie 2011, în acest interval 
sfășurându-se operațiunile de natură 
ministrativă pentru rearondarea cir- 
mscripției, distribuirea posturilor, 
insferul personalului și preluarea 
nurilor. Judecătorii și procurorii din 
Jrul instanțelor desființate vor putea 
opteze pentru posturi similare din 
tem, în funcție de o serie de criterii 
unțate în proiectul de lege. Dispoziți- 
prevăzute în actul normativ se aplică 

^ansare de carte la Casa de Cultură
blioteca județeană „Ovid Den- 
șianu” Deva organizează mâine, 
tsarea volumului de poeme „Cu 
imnezeu prin hergheliile de cai” sem- 
t de poetul Stejărel Ionescu. Eveni- 
:ntul va avea loc la Casa de Cultură 
t Deva, cu începere de la orele 16:30. 
etul vine în fața publicului iubitor de 
rsuri cu sinceritate și o remarcabilă

și celorlalte categorii de personal din 
cadrul instanțelor și parchetelor.-Pe lista 
propusă de Ministerul Justiției se află, 
alături de Judecătoria Orăștie și parche
tul de pe lângă aceasta, câte o judecă
torie din județele Arad, Bacău, Brăila, 
Brașov, Buzău, Covasna, Dolj, Giurgiu, 

deschidere, fără să ascundă nici o trăire 
din cele care îi străbat sufletul și îi 
frământă gândurile. Iubire, credință, 
valori etern umane, sunt câteva dintre 
coordonatele lirice pe care se aliniază 
poemele recentului volum al lui Ste
jărel Ionescu, tipărit la Editura Măiastră 
din Târgu Jiu.

Irina Năstase 

Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, 
Sibiu, Vaslui și câte două din Caraș 
Severin, Mureș și Timiș. în județul Co
vasna sunt propuse spre desființare trei 
judecătorii.

Cătălin Rișcuța

Mai multe străzi din Hunedoara 
rămân mâine fără apă

Furnizarea apei potabile se sistează 
mâine, în Hunedoara, între orele 8.00 și 
15.00 pe mai multe străzi. Astfel, vor 
rămâne fără apă la robinete locuitorii 
imobilelor situate pe străzile: Brâncuși, 
Theodor Aman, Spiru Haret, Gheorghe 
Lazăr - parțial, Pictor Luchian, Pictor 
Grigorescu, Tonitza, Bulevardul 1848 - 
parțial (de la intersecția cu Gheorghe 

ANUNȚ PUBLIC

SC CAMEN PAN SRL cu sediul în localitatea Deva, str.Sântuhalm, nr. 123, 
județul Hunedoara anunță depunerea solicitării pentm eliberarea autorizației 
de mediu pentru obiectivul “Brutărie”, situat în localitatea Sântuhalm, nr.l 23, 

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.

Lazăr spre strada Victoriei), George 
Enescu - parțial (grupul de case din 
spatele fostei Policlinici Stomatolog
ice). Motivul întreruperii îl reprezintă 
montarea unui hidrant la intersecția 
străzii Brâncuși cu Pictor Grigorescu.

Mihaela Tămaș
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Jandarmii hunedoreni au depistat, ieri, în zona Pieței Agroalimenture din munici
piul Deva a persoană care comercializa ilegal țigări, Gizela G., în vârstă de 42 de 
ani, din Deva, comercializa șase paehete de țigări pe care erau aplicate timbre cu 
litere slavone, pentru care nu a putut prezenta nici un document de proveniență. 
Jandarmii au sancționat-o pe femeie cu amendă contravențională în valoare de 
1.000 de tei și au ridb at în vederea confiscării țigării _ _ _

Acte false pentru un credit

Un devean și-a încercat norocul, la o 
societate comercială din Deva, 
depunându-și mai multe acte false 
pentru a obține un credit bancar. Cu 
banii luați de la bancă, deveanul vroia 
să-și cumpere mobilă. Polițiștii hune- 
doreni s-au deplasat la fața locului și 
l-au prins în flagrant pe Doinei M„ în 
vârstă de 51 de ani. Bărbatul a depus 
un cupon și o decizie de pensionare 
false. Bărbatul a recunoscut că docu
mentele le-a obținut de la o persoană, 
contra sumei de 500 de lei. Oamenii 
legii i-au întocmit dosar de cercetare 
penală pentru comiterea infracțiunii 
de fals material în înscrisuri ofeiciale 
și uz de fals. Pentru această faptă, băr
batul riscă până la doi ani de în-- 
chisoare.

Dosar penal pentru port ilegal de 
armă

Trei tineri din municipiul Vulcan au 
fost surprinși de polițiști în timp ce 
aveau în mașină, ilegal, un pistol cu 
aer comprimat și mai multe alice. O 
patrulă de ordine și siguranță publică 
din Vulcan s-a sesizat din oficiu, cu 
privire la faptul că trei tineri tulburau 
liniștea publică în zona pieței agroal- 
imentare din oraș. Oamenii legii i-au 
legitimat pe Andrei H., în vârstă de 21 
de ani, Sorin P., de 19 ani, și Claudiu 
S., în vârstă de 18 ani, toți din Vulcan. 
Polițiștii au efectuat un control al au-

Șofer fără permis, scos din mașină cu 
spray lacrimogen

Un bărbat în vârstă de 31 de ani, din 
Hunedoara, a fost prins de oamenii 
legii în timp ce conducea un autotur
ism tară să dețină permis. Hunedore- 
anul este la a șaptea abatere de acest 
fel.

Polițiștii Biroului Poliției Rutiere 
Hunedoara l-au depistat în trafic, pe 
bulevardul Dacia, din municipiul Hune
doara, pe loan C., de 31 de ani, în timp 
ce conducea un autoturism Peugeot 
406, înmatriculat în Franța, fără a 
deține pennis de conducere. Bărbatul, 
pe numele căruia polițiștii au mai în

tocmit dosare de cercetare penală pen
tru conducere Iară permis, a fost reținut 
pe bază de ordonanță pentru 24 de ore 
și prezentat Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Hunedoara, care a luat mă
sura obligării de a nu părăsi localitatea 
pe o durată de 30 zile.

Polițiștii, nevoiți să folosească 
sprayul lacrimogen

Pentru că nu a oprit la semnalul 
polițiștilor și a refuzat să le prezinte 
acestora documentele de identitate și 
care să ateste calitatea de conducător 
auto, a fost necesară intervenția mai 

multor echipaje ale poliției rutiere și a 
unei patrule de ordine publică. întrucât 
bărbatul a refuzat să iasă din autoturism 
pentru a fi condus la sediul poliției, 
polițiștii au fost nevoiți să folosească 
spray-ul iritant lacrimogen și să-l încă
tușeze.

Cinci dosare penale pentru conduc
ere fără permis

Pe numele hunedoreanului, Biroul 
Poliției Rutiere Hunedoara a întocmit, 
în perioada 2008 - 2010, șase dosare 
penale: cinci pentru conducere fără per
mis și unul pentru conducerea unui au

toturism neînmatriculat și cu num 
false.
în iulie 2010, bărbatul a fost elibe 
condiționat din penitenciar, după c 
ispășit o parte din pedeapsa de un an 
închisoare la care a fost condamnat, i 
rest de pedeapsă de 119 zile. De aser 
nea, mai are în lucru, la Poliția I 
nicipiului Hunedoara, un dosar per 
vătămare corporală, în care a fost 
cepută urmărirea penală.

Mihaela Tăm
toturismului în care se aflau cei trei 
tineri și au găsit un pistol cu aer com
primat de calibrul 4,5 mm și o cutie 
care conținea 327 de bucăți de alice. 
Arma și muniția au fost ridicate de 
către polițiști în vederea cercetărilor. 
Pe numele celor trei vulcăneni s-au 
întocmit dosare de cercetare penală 
pentru deținere fără drept a unei arme 
neletale supuse autorizării.

Plăcerile sexuale costă...15 lei la 
Orăștie

O femeie din Orăștie, cu vechime în 
domeniul prostituției a fost surprinsă 
de polițiști în timp ce întreținerea re
lații sexuale cu un șofer. Vasilica M., 
în vârstă de 30 de ani, a fost prinsă în 
flagrant de oamenii legii, pe strada 
Pricaz, din municipiul Orăștie, în timp 
ce se afla înta-o autoutilitară și oferea 
plăceri sexuale șoferului. Femeia a 
spus polițiștilor că a primit de la con
ducătorul auto suma de 15 lei. Prosti
tuatei i s-a întocmit dosar penal pentru 
prostituție.

Răniți în urma unui accident

Trei persoane au fost rănite ușor în 
urma unui accident produs pe DN 66, 
în afara localității Sântămăria Orlea. 
Șoferul autoturismului, Mihai B., în 
vârstă de 31 de ani, din comuna Pui a 
intrat în depășire într-o curbă, în timp 
ce din sens opus circula, regulamen
tar, un alt autoturism. Pentru a evita 
impactul frontal cu mașina care se în
drepta înspre el, bărbatul a virat 
dreapta, acroșând mașina pe care a 
încercat să o depășească, a pierdut 
controlul volanului și s-a răsturnat 
într-un șanț.

Petronela Tămaș

Modificări în structurile Ministerului 
Administrației și Internelor
Instalarea noului ministru al Adminis
trației și Internelor, Traian Igaș a adus 
un suflu nou în structurile instituției. 
Astfel, a fost revitalizată Direcția pen
tru Servicii de Interes General sub den
umirea de Direcția Generală pentru 
Relația cu Comunitățile Locale. Di
recția are atribuții în domeniul public 
local și organizarea alegerilor, dialog 
social, stare civilă și asistență socială, 
servicii comunitare de utilitate publică, 
parcuri industriale, protecția mediului 
și dezvoltare durabilă la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale. în 
cadrul direcției generale funcționează și 
unitatea de management a programului 
„Termoficare 2006-2015 căldură”. „Re-

Patru tineri au spart un magazin și au 
furat peste o mie de pachete cu țigări
Patru tineri cu vârste cuprinse între 16 
și 25 de ani, din municipiul Vulcan, au 
furat dintr-un magazin din localitate 
peste o mie de pachete de țigări, trei sti
cle cu șampanie și ciocolată. Tinerii au 
fost prinși de polițiști la scurt timp după 
comiterea infracțiunii. Un echipaj de 
poliție a constatat că, ușa unui magazin 
situat în zona pieței agroalimentre din 
municipiul Vulcan, a fost forțată. 
Spargerea a avut loc în jurul orei 22.00, 
când tinerii și-au încercat norocul la 
unul dintre magazinele din oraș, forțând 
ușa principală cu un levier. „în urma 
cercetărilor, în apropierea unui bloc sit
uat pe strada Crizantemelor, la o dis
tanță de aproximativ 300 de metri de 
magazinul spart, a fost identificat un 
taxiinetrist, care avea în portbagajul 
mașinii 1.148 de pachete de țigări, trei 
sticle cu șampanie și ciocolată”, a de
clarat purtătorul de cuvânt în cadrul IPJ 
Hunedoara, Bogdan Nițu. Toate pro
dusele pe care tinerii le-au furat, au fost 

vitalizarea acestei direcții vine ca ur
mare a reorganizării prefecturilor, dar și 
în urma recentei vizite a ministrului în 
cursul căreia a avut întâlniri cu primarii 
localităților. în urma discuțiilor a rezul
tat făptui că este nevoie de o flexibi- 
lizare și eficientizare a activității 
administrative și, ca urmare, a fost re
organizată această direcție care are mi
siunea de a păstra legătura cu 
comunitățile locale fie prin intermediul 
Prefecturii, fie prin adresare directă”, a 
declarat subprefectul județului Hune
doara, Dorin Gligor.

Cătălin Rișcuța

găsite de oamenii legii ambalate în saci 
de plastic, având pe ei inscripția maga
zinului alimentar pe care l-au spart. 
Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ 
Hunedoara, suspecții intenționau să 
valorifice produsele pe care le-au furat 
din magazin. Polițiștii i-au identificat la 
scurt timp după spargere, pe cei patru 
hoți. Prejudiciul a fost recuperat inte
gral. Tinerii sunt cercetați în libertate, 
iar polițiștii continuă cercetările sub as
pectul săvârșirii infracțiunii de furt cal
ificat.

Petronela Tătnaș

Inspecția Muncii va fi conectată 1 
numărul de urgență 112
Pentru a putea reacționa rapid și eficient 
în cazul unor accidente de muncă, In
specția Muncii va fi conectată la Sis
temul Național Unic pentru Apeluri de 
Urgență - 112. Apelurile vor fi preluate 
centralizat și direcționate către inspec
toratele teritoriale de muncă.
Măsura urmează a fi pusă în aplicare 
pentru facilitarea reacției rapide a au
torităților în cazul unor accidente de 
muncă. Astfel, inspectorii se vor putea 
deplasa mai repede la locul accidentu

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;
• Rccepțîoiicr;
• 3 instalatori; 

Societate comercială 
angajează

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

* stivui lori ști; * muncitori necaii II caii;

Informa fii la sediul firmei dm Chimindia,
nr.121 D, corn. llărău,

sau la tel. 0722 574 092: 0354/501021.

lui, pentru a consemna condițiile 
producere a acestuia, la scurt timp di 
ce a avut loc.
Pentru punerea în practică a aceș 
modificări, Inspecția Muncii va aci 
iționa autoturisme și servicii de con 
nicație, iar personalul instituției v 
suplimentat cu câteva posturi.

Cătălin Rișci

îftfijnnfud telefcm: 
0254/234.44$ 

r/e lum până râm 
inW pwfe $ — 16.



’arteneriatul cu austriecii, o cheltuială 
nutilă pentru municipiul Lupeni

nicipiul Lupeni a devenit, de-a 
^ul anilor, un fel de stat în stat, 
le informațiile de ordin public pot 
bținute numai cu poliția, după nu- 
roase cereri formulate conform 
ții 544, reclamații administrative 
trimiteri în judecată.

i mult, consilierii locali din opoziție 
rezesc că, la ordinul primarului Cor- 
Resmeriță amendamentele propuse 
ei și votate în unanimitate nu se 
îsesc în hotărârile puse în aplicare, 
istantin Brândușe, unul dintre con- 
erii locali din Lupeni, a dezvăluit 
1 procesele verbale ale ședințelor de 
siliu local nu coincid cu hotărârile 
ptate de aleșii locali, fiind de părere 
uncționarii Primăriei Lupeni, diri- 
de către edil, nici măcar nu se 

îuie să-și acopere urmele în 
îiterea ilegalităților.

.. o hotărâre cu bucluc

ărârea la care face referire Brândușe 
numărul 73 din 2010, și se referă la 
ibilirea unor măsuri pentru contin
ua derulării parteneriatului Lupeni - 
derosterreich în perioada urmă- 
•e”.
Hotărârea 73 din 2010, amenda- 

itele propuse și votate în ședința de 
siliu nu s-au pus în practică. Mai 
ct, eu am cerut ca la articolul 3 din 
irâre, care se referă la alocarea unor 
te de bani pentru un grup de tineri 
irmau să plece în Austria în cadrul 
stui program, să fie sumele aprobate 
Jonsiliul Local Lupeni și nu de pri- 
nl localității, după cum era specifi- 
în hotărâre. Al doilea amendament 
eferea la sumă, care era de 70 de 
ioane de lei vechi pentru acea de
dare, lucruri care se regăsesc în pro- 
j1 verbal din data de 29.06.2010 ”, 

a declarat Constantin Brândușe. Amen
damentele au fost dezbătute și votate de 
consilieri dar nu s-au regăsit în 
hotărârea postată pe site-ul Primăriei 
Lupeni.

Prefectura dă numai răspunsuri 
evazive

Neregulile din Hotărârea 73 l-au deter
minat pe Constantin Brândușe să facă 
plângere la Prefectura județului Hune
doara, însă a primit un răspuns evaziv. 
La a doua reclamație, răspunsul a fost 
în aceeași manieră.
„La două adrese către prefectură, una 
scrisă și una prin e-mail, în urma dis
cuției cu prefectul, am primit același 
răspuns, că nu are sens ceea ce am spus 
noi, că se înțelege ce am hotărât, că 
totul e o abureală. Deși, repet, procesul 
verbal nu bate cu hotărârea sub nicio 
formă și datele problemei sunt mult 
schimbate”, mai spune Constantin 
Brândușe.
Acesta mai susține că singura soluție 
pentru rezolvarea problemei, având în 
vedere că nici prefectul județului Hune
doara, Attila Dczsi, nu i-a dat un 
răspuns satisfăcător, ar fi instanța de 
judecată. „Soluția ar fi să merg în in

ANUNȚ PUBLIC

S.C. AL1S PROD 1MPEX S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii raportului 
privind impactul asupra mediului pentru proiectul: modernizare fermă pui came 

(ferma 14), propus a fi amplasat în localitatea Iscroni, jud. Hunedoara..
Tipul deciziei posibile luate de ARPM Timișoara poate fi emiterea sau respingerea 

acordului de mediu
Raposrtul poate fi consultat la sediul autorității competente pentru protecția mediului 

ARPM Timișoara, blvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18 A și la sediul S.C. ALIS PROD 
IMPEX S.A , str. Lucian Blaga. nr. 2, localitatea Mintia, jud. Hunedoara, în zilele de 

luni - joi, între orele 8 - 16.30 și vineri între orele 8—14.
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc în data 

de 05.01.2011, începând cu orele 15 la primăria Aninoasa.
Publicul interesat poate transmite în Scris comentarii/opinii/observații privind docu

mentele menționate la sediul ARPM Timișoara, din Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 
18/18A, office@arpmv5 până la data de 04501.2011.

stanță, dar să mă apuc să mă judec cu 
cine, din moment ce mai am unele pro
cese cu el la Legea 544, privind acce
sul la informațiile publice, unde nu 
răspunde. De fapt, este cunoscut că el 
nu răspunde Prefecturi, noi suntem prea 
mici pentru această bătălie, la câte 
dosare nefinalizate sunt în cei zece ani 
de când e primar.”, explică Brândușe.

Pe hârtie, parteneriatul cu austriecii 
sună bine

Deși parteneriatul dintre Lupeni și 
Niederosterreich ar avea în vedere re
alizarea unor obiective importante, pre
cum dezvoltarea infrstructurii turistice 
în stațiunea montană Straja, salu
brizarea depozitelor de deșeuri mena
jere și industriale din localitate ori 
colaborarea în domeniul resurselor en
ergetice regenerabile, orașul se zbate 
încă într-o sărăcie lucie, vorbindu-se de 
o datorie publică de 250 de miliarde de 
lei vechi. Cu toate acestea, anual se 
cheltuiesc bani din bugetul local pentru 
„omenirea” unor delegații în cadrul 
unor întâlniri unde au loc doar discuții. 
„Eu nu știu concret să fi făcut ceva, nu 
sunt consilier din 2002 să știu ce au 
făcut, eu știu că și anul trecut le-am dat

bani, și anul acesta le-am dat 145 de 
milioane tot celor din Austria. Au venit 
trei persoane, un domn profesor doctor 
și așa mai departe, o domnișoară și un 
translator și au stat aici 6 zile. Nu știm 
ce au făcut și ce s-a discutat, că nu a 
spus nimeni, dar cert este că au venit, 
au discutat și au stat fericiți în Straja, 
iar noi ne-am ușurat bugetul cu atâția 
bani pentru nimic concret”, a menționat 

ANUNȚ PUBLIC

S.C. CHICK S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind im
pactul asupra mediului pentru proiectul: modernizare fermă pui - carne nr.9 - sat 

Bălata, corn. Șoimuș”, jud. Hunedoara, propus a fi amplasat în localitatea Bălata, corn. 
Șoimuș, jud. Hunedoara.

Tipul deciziei posibile luate de ARPM Timișoara poate fi emiterea sau respingerea 
acordului de mediu.

Raposrtul poate fi consultat la sediul autorității competente pentru protecția mediului 
ARPM Timișoara, blvd. Liviu Rebreanu, nr. 18/18 A și la sediul S.C. CHICK SRL, str.

Lucian Blaga, nr. 2, localitatea Mintia, jud. Hunedoara, în zilele de luni joi, între 
orele 8 -- 16.30 și vineri între orele 8 - 14.

Documentul menționat este disponibil și la adresa de internet http//:arpmtm.anpm.ro- 
acorduri de mediu..

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc în data 
de 04.01.2011, începând cu orele 15 la primăria Șoimuș.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind docu
mentele menționate la sediul ARPM Timișoara, din Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr.

18/18A, office@arpmv5 până la data de 04.01.2011.

Constantin Brândușe.
Tot referitor la parteneriatul pomenit în 
hotărâre, de ani buni este știut la nivelul 
municipiului Lupeni că singura parte 
„bună” este cea în care copiii diverselor 
persoane publice pe bani grei din buge
tul local sunt duși în excursie în Aus
tria.



Ștefan Bănică susține un nou concert de
Crăciun, la cererea publicului

Fergie pleacă cu autobuzul 
propriu în turnee

Ștefan Bănică va susține, pe 20 de
cembrie, la Sala Palatului din Capi
tală, al cincilea concert tradițional de 
Crăciun de anul acesta, organizat la 
cererea publicului, după ce biletele 
pentru spectacolele din 16, 17, 18 și 
19 decembrie s-au epuizat, ' in
formează un comunicat.

Și în acest an, biletele pentru cele patru 
spectacole programate inițial s-au 
dovedit insuficiente. De aceea, organi
zatorii au programat încă un concert, 
care vine în completarea celorlalte 
patru programate pentru acest sfârșit de 
an. Astfel, pe 20 decembrie, îmcepând 
cu ora 19.30, Sala Palatului va găzdui 
ultimul show al lui Ștefan Bănică din 
seria concertelor de Crăciun susținute 
de artist în acest an.
In cadrul concertelor din acest an, care 
vor avea loc pe 16, 17, 18, 19, 20 de
cembrie, la Sala Palatului, publicul va 
avea parte de îndrăgitele hituri ale lui 
Ștefan Bănică, dar și de cântecele noi 
de pe cel mai recent disc al său, "Super- 
love".
Biletele pentru spectacolul din 20 de
cembrie sunt puse în vânzare la casele

Unirii 1 și 2, magazinele Diverta, mag
azinele Germanos și Vodafone, librări-

de specialitate eventim.ro, bilete.ro, 
biletoo.ro, myticket.ro, ticketpoint.ro,

de bilete de la Sala Palatului, Teatrul 
Național București, stațiile de Metrou

ile Cărturești și Humanitas, magazinele 
Domo și Orange, precum și pe site-urile

biletelaspectacol.ro, biletedelatati.ro.

Trăistariu va primi daune de 100.000 lei pentru articole de 
presă în care era prezentat ca gay

Judecătoria Sectorului 1 a decis ca Mihai Trăistariu să 
primească 100.000 de lei cu titlu de daune morale, într-un 
proces în care a acuzat publicația "Cancan" că a publicat ar
ticole în care artistul era prezentat ca gay.
în acest proces, Mihai Trăistariu a susținut că cele trei arti
cole publicate în "Cancan" i-au afectat imaginea publică și 
cariera.
în materialele respective, Trăistariu era prezentat alături de 
Cristian Grigore Spiridon, cunoscut drept Tarky, care-1 acuza 
pe artist că ar fi gay.
Instanța Judecătoriei Sectorului 1 a 
obligat pârâții, "Cancan" și Cristian 
Spiridon, să-i dea cântărețului suma de 
100.000 de lei cu titlu de daune morale, 
plus 18.000 de lei reprezentând onorariul 
avocatului Cătălin Dancu, a declarat 
apărătorul.
Totodată, Cancan este obligată să publice 
conținutul acestei hotărâri în paginile 
sale.
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Fergie, solista grupului Black Eyed 
Peas, are propriul autobuz atunci când 
grupul pleacă în turnee, scrie pr-in- 
side.com. Spre deosebire de colegii săi 
de trupă, Fergie preferă să stea separat 
și să se odihnească. "Când am venit 
prima data în grup am încercat să țin 
pasul cu ei, însă, eu sunt o femeie care 
încearcă să se poarte ca o doamnă. Nu 
pot să mă distrez atât de mult pe cât o

fac băieții” , a spus Fergie. între tii 
will a.m. a dezvăluit că are tinnutus 
țiuit pe care îl aude în permanență 
urechi, iar pentru a uita de acet 
afecțiune, will a.m. preferă mediile 
mult zgomot. “Nu mai știu cum si 
liniștea. Muzica este singurul lucru c 
îmi alină durerea”, a povestit memt 
trupei Black Eyed Peas.

Mihaela Rădulescu strânge bani pentru 
cinci cazuri umanitare
Mihaela Rădulescu se întoarce în țară 
pentru a prezenta Balul de Diamant, un 
eveniment caritabil ce va avea loc pe 18 
decembrie, la Bacău. Balul de Diamant 
a reușit să mobilizeze un număr impre
sionant de participant și își propune să 
strângă fonduri pentru cinci cazuri 
umanitare: o acțiune de Sărbători la un 
azil de bătrâni, un program de susținere 
a unei case de copii instituționalizați, 
reconstrucția caselor avariate de inun
dații, premierea copiilor cu rezultate 
foarte bune în competiții internaționale 
și susținerea financiară a doi copii bol
navi de cancer. "Atât prezența mea, cât 
și a fiecărui om bun din Bacău

înseamnă un gest minunat pentru n 
flinte mult mai puțin norocoase ca 1 
Abia aștept să ne zâmbim recipi 
mulțumiți că am făcut un lucru gro; 
împreună.", a declarat Mihaela R 
ulescu despre participarea sa la Balul 
Diamant.
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Gel, spumă, fixativ sau ceară de păr?
Există diverse modalități de a-ți 
ajuta părul să rămână în forma 
dorită. Important este să știi ce tip de 
produs se potrivește tipului tău de 
păr și să nu cumperi cele mai ieftine 
produse, pentru că de cele mai multe 
ori sunt de proastă calitate.

Gelul de păr este în general folosit de 
băieți sau de persoanele cu părul scurt. 
Gelul conferă părului un aspect umed, 
ca și cum abia te-ai fi spălat pe cap. 
Dezavantajul gelului de păr folosit în 
exces este acela că de cele mai multe 
ori provoacă apariția mătreței. Fixa
tivul, așa cum îi spune și numele, are 
rolul de a fixa firul de păr în poziția 
aleasă. De cele mai multe ori, se obține
o coafură rigidă, iar părul se poate în
curca mult mai ușor. Spuma de păr este 
cea mai ușor de folosit și cel mai 
frecvent folosită în rândul femeilor. Se 
aplică de regulă pe părul ușor umed, îi 
conferă volum precum și aspect de șu
vițe. Ulterior, părul se poate pieptăna / 
coafa în forma dorită.

Fixativul de păr

Pune fixativ pe perie și piaptănă-te 
înainte ca această sa se usuce, în acest 
fel îmblânzești firele rebele. 
Funcționeză la fel de bine și cu ajutorul 
unui șervețel. Acoperă părul pe lungime 
cu șervețelul și pulverizează fixativul.
La final, poți folosi și un spray pentru 
strălucire. Serum pentru luciu, Gloss 
Serum, de la Wella High Hair, care po
tolește și firele rebele. Folosește în spe
cial produse anti-frizz, special 
concepute pentru a lupta împotriva 
electrizării părului.
Fixativul de păr este unul dintre acele 
produse de styling pe care le folosim 
atât de des încât le luăm ca atare și nu 
mai suntem atente la detalii atunci când 
'acem alegerea.
Nu ne spune nimeni ce anume să cău
tam într-un fixativ și tindem să facem 
alegerile în funcție de fidelitatea față de 
brand sau alte criterii personale. Cu 
toate acestea, pentru a obține rezultatele 
optime trebuie să învățăm să facem 
diferența între fixativele de păr în 
funcție de nevoile părului nostru și nu 
de preferințele personale.
înainte de toate, stabilirea scopului în 
care este folosit fixativul de păr este 

probabil criteriul cel mai important 
după care să te ghidezi atunci când îl 
cumperi. Dorești să definești mai bine 
șuvițele, să capeți mai mult.volum, să 
ai un păr mai flexibil sau să-l fixezi mai 
bine? Gandește-te mai întâi cum îți 
aranjezi în mod normal părul pentru a- 
ți face o idee mai clară asupra tipului de 
fixativ potrivit șie.
Un alt aspect important pe care trebuie 
să-l ai în vedere atunci când îți cumperi 
un spray de fixare este acela de a nu 
lupta împotriva texturii părului tău nat
ural. Cel mai bine, pentru a avea cele 
mai bune rezultate, alege o formulă de 
fixare special creată pentru a se încadra 
nevoilor tale. Sunt foarte multe fixative 
împărțite pe categorie în funcție de tipul 
de păr ca atare că ai multe variante din 
care poți alege.
Atunci când îți alegi fixativul este bine 
să te uiți și pe etichetă să vezi dacă are 
funcții speciale. Fixativele cu factor de 
protecție UV precum și cele rezistente 
la umiditate sunt alegeri excelente 
deoarece te ajută să deții cel mai bine 
controlul asupra coafurii și să eviți ast
fel posibilele dezastre iminente.

Ceara de păr

Ceara de păr (sau pomada), fabricată 
din uleiuri, eșente naturale și ăn com
ponență cu ceară de albine, hidratează, 
întreține buclele și le conferă strălucire. 
Trebuie folosită în cantități mici, altfel

CM I

îmbâcsește părul. Se aplică cu buricul 
degetelor, dar nu la rădăcină, pentru a 
nu turti coafura. Gelul spray, cu o 
peliculă protectoare, este bun pentru 
fixarea coafurii și pentru crearea de 
efecte speciale. Gelul lichid creează un 
efect natural, oferind părului volum și 
stabilitate.
Gelul cu efect umed este indicat pentru 
fixarea coafurii. Pentru părul scurt tre
buie folosit un produs care întărește 
frizura (efectul de țepi).

Spuma de păr

Când o cumpărați, urmăriți pe prospect 
să conțină betaină, care conferă elastic

itate și keratina, care pătrunde în firul 
de păr și îl face mai rezistent. Spuma 
regenerantă, cu extract de gin-seng, 
este indicată pentru părul ondulat. 
Spuma pentru volum se aplică numai la 
rădăcină. Ea poate fi reactivată a doua 
zi de la aplicare, prin pulverizarea cu 
apă a părului. Acesta se coafează apoi 
cu mâna. Daca vei folosi spumă la baza 
părului, lângă scalp, acesta va da volum 
părului. Acest lucru te va ajuta dacă 
firul tău de păr este foarte subțire. Când 
folosești spuma de păr, este indicat să 
iei cantități mici în ambele mâini și să 
aplici pe păr.
Dacă ia părul mediu sau lung și dorești 
și mai mult volum îl poți freca ușor cu 

prosopul. Aplică spuma la bază lângă 
baza părului. Apleacă-te astfel încât 
părul să fie lăsat în jos. începând de la 
rădăcini, ,perie-ți părul în timp ce 
folosești uscătorul de păr.
Pentru păr scurt, aplică spuma la bază 
și piaptănă-ți părul din față spre spate. 
Usucă-1 pentru a-i da un volum maxim 
și rezistență. \
Poți ^aplica spuma ca să păstrați stra
turile de păr cu o anumită formă. Pune 
spuma de păr pe șuvița de păr. învârte 
părul pe o perie. Folosește uscătorul de 
păr pentru a ajuta părul să se orienteze 
în direcția dorită și să obțină rezistență.
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Pensionurii eu venituri peste 740 de lei și revoluționarii, eu ex
cepția celor răniți, vor contribui la fondul pentru sănătate. Minis
trul Sănătății a precizat că măsura afectează peste 2 milioane de 
persoane și a adăugat că. până în 2003, toți pensionarii indiferent 
de nivelul pensiei contribuiau la fondul asigurărilor de sănătate.

Bugetul pe 2011 se duce la Muncă,
Transporturi, Mediu și Dezvoltare
Construită pe estimarea unei creșteri 
economice "prudente" de 1,5%, 
Legea bugetului pe 2011 a intrat în 
linie dreaptă, anunța, luni, secretarul 
general adjunct al PDL Gheorghe 
Flutur. Tot atunci, liderul PDL 
anunța intenția Guvernului de a 
trimite, marți, legea în Parlament.

Așa cum a fost "gândit" bugetul, se are 
în vedere ca în 2011 să nu mai fie 
nevoie să se ia măsuri de ajustare și se 
pleacă, cel puțin în aparență, cu sper
anța ca măsurile de austeritate să se ter
mine în 2010.
Printre prioritățile prevăzute de Legea 
bugetului se numără cofinanțarea 
proiectelor europene, mai mulți bani 
pentru investițiile în infrastructură, 
scăderea ratei șomajului și stabilizarea 
cursului euro-leu.
Proiectul prevede o reducere a deficit
ului bugetar de la 6,8% la 4,4%, 
lalomițianu apreciind că în 2012 este 
posibil ca România să se încadreze într- 
o limită a deficitului de 3%, obligație 
prevăzută în Tratatul de la Maastricht. 
Conform estimărilor șefului Finanțelor 
Publice creșterea încasărilor din TVA 
va fi de la 39 miliarde lei în 2010 la 46 
de miliarde în 2011, iar la accize de la 
17,4 la 18,4 miliarde lei. în schimb, 
bugetul de stat va trebui să suporte și în 
2011 deficitele bugetelor de asigurări, 
în bugetul de stat sunt prevăzute chel
tuieli mai mari pentru salariile de bază 
ale unor ministere precum cel al Ad
ministrației și Internelor și cel al 
Apărării Naționale.
Potrivit evz.ro, campionii bugetului de 
stat în 2011 vor fi Ministerul Muncii, 
Transporturile și cel al Mediului. în 
ceea ce privește cheltuielile de personal 
aferente fondurilor alocate din bugetul 
de stat, cel mai bine plasat va fi Minis

terul Comunicațiilor (+11,78%), urmat 
de Ministerul Administrației și Inter
nelor (1 1,27%) și cel al Transporturilor, 
cu 6,55%.
Și Ministerul Mediului și Pădurilorva 
beneficia anul viitor de mai mulți bani 
de la stat. Fondurile alocate vor fi mai 
mari cu 31,33%, ajungând la 2,18 mil

iarde lei, iar la Ministerul Muncii cu 
14,34% mai mult decât în 2010, adică 
33,58 miliarde lei, în timp ce ministerul 
Dezvoltării, condus de Elena Udrea va 
primi fonduri mai mari de la buget.
Pentru anul viitor sunt prevăzute 
alocări de 2,32 miliarde lei, în creștere 
cu 5,68% față de 2010.

Și Administrația Prezidențială va ben
eficia de mai mulți bani. Potrivit 
proiectului bugetului de stat publicat de 
Ministerul Finanțelor, cheltuielile Ad
ministrației Prezidențiale vor fi, în 
2011, de 29,27 milioane lei, cu 3,58% 
mai mari decât anul acesta.

Peste 100 de țări
recunosc
Palestina ca stat
independent

Peste 100 de țări recunosc Palestina ct 
stat, majoritatea în America Latină, 
conform cifrelor Misiunii palestiniene 
la ONU. Argentina, a 104-a țară care a 
luat această decizie, a anunțat luni, după 
Brazilia, că recunoaște Palestina ca 
"stat liber și independent în interiorul 
frontierelor din 1967", decizie pe care 
Israelul a catalogat-o drept "re
gretabilă". Uruguayul a anunțat că in
tenționează să recunoască Palestina în 
2011. Cuba, Nicaragua, Costa Rica și 
Venezuela recunosc deja statul palestin
ian. în afară de American Latină, 
Palestina este recunoscută și de țări din 
Africa, Asia, chiar și din Europa (Cipru, 
Cehia, Ungaria, Malta sau Polonia). în 
total, 150 de țări mențin relații diplo
matice cu autoritățile palestiniene, sub 
o formă sau alta. Autoritatea Palestini
ană are statut de observator în cadrul 
ONU, iar președintele SUA, Baracț 
Obama, și-a exprimat speranța că va de
veni membru cu drepturi depline în 
2011. Negociatorul palestinian, Saeb 
Erakat, declara în noiembrie că, dâcăl 
Statele Unite nu vor impune Israelului 
încetarea colonizării, palestinienii ari 
putea solicita recunoașterea statului 
palestinian în cadrul frontierelor din 
1967.

Perioada indemnizației de creștere a copilului scade la un an
Viitoarele mame vor beneficia de o pe
rioadă de acordare a indemnizației de 
creștere a copilului de un an spre deose
bire de doi ani cât era până acum. 
Această decizie nu afectează valoarea 
indemnizației, limita minimă a indem
nizației va rămâne în ambele cazuri, la 
600 lei, iar limita maximă la 3.400 lei, 
potrivit premierului Emil Boc. Mamele 
vor putea sta și în al doilea an în con
cediu de creștere a copilului, dar fără 
plată, și vor beneficia de o primă lunară 
de 500 lei dacă se întorc la muncă 
oricând în perioada celui de-al doilea an 
în care pot opta pentru acest concediu 
neplătit.Femeile care se află deja în 
concediu vor beneficia de actuala ind
emnizație, aflată în plată, pentru pe
rioada de doi ani. "începând cu anul

2011, situația va fi următoarea: durata 
indemnizației - un an; valoarea indem
nizației - la fel ca și acum, minim 600 
lei, maxim 3.400 lei; primă de reîn
toarcere de 500 lei; concediu Iară plată, 
ca posibilitate, pe parcursul celui de-al 
doilea an, cu mențiunea că oricând 
părintele se întoarce la muncă, până la 
epuizarea celor 24 de luni, primește 
prima de 500 lei. Pentru cei care vor 
intra sub incidența indemnizației, adică 
pentru copiii care se vor naște în 2011, 
de atunci valoarea indemnizației va fi 
aceeași ca și acum, dar durata va fi de 
un an, cu posbilitatea de a merge între 
12 și 24 luni cu concediu fără plată. 
Oricând în această perioadă de timp, 
părintele se întoarce la muncă, primește 
o primă de întoarcere de 500 lei pe

Jună", a spus Boc, citat de Mediafax. 
Potrivit premierului, în prezent se află 
în plată 198.000 indemnizații de 
creștere a copilului. Liderii coaliției au 
convenit, duminică seară, ca perioada 
de acordare a indemnizației pentm 
creșterea copilului să fie menținută la 
doi ani. La ședința finală de luni 
dimineața a coaliției a sosit și președin
tele Traian Băsescu, iar surse oficiale 
au declarat agenției Mediafax că șeful 
statului le-a spus membrilor coaliției că 
resursele bugetare nu permit ca pe
rioada de acordare a indemnizației de 
creștere a copilului să fie menținută la 
doi ani și a sugerat că această durată ar 
trebui redusă la un an.
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Is
Pavel Horvat a fost convocat la naționala U 21
Portarul Mureșului Deva, Pavel Hor- 
rat a fost convocat la un trial pentru 
Liga a II-a, în vederea constituirii 
noului contingent pentru naționala 
ie tineret a României. Goalkeeperul 
ievean de 20 de ani a primit pe 
adresa clubului o înștiințare din 
partea antrenorului naționalei de 
tineret, Emil Săndoi, pentru a se 
prezenta la un,trial organizat pentru 
jucătorii din liga a II-a la Mogoșoaia.

Deși a fost titular în doar jumătate din 
aartidele disputate de Mureșul în acest 
ur. juniorul devean a făcut o impresie 
tună astfel că selecționerul naționalei 
ie tineret îl are în vederi pentru pla
iurile sale de viitor. Convocarea pentru 
icest trial este una perfect normală dacă 
te gândim că în partidele din debutul 
icestui sezon (primele trei etape), Hor- 
/at ferecase poarta Mureșului, inter
vențiile sale din meciurile de la Alba și 
le acasă cu UTA fiind providențiale 
icntru echipa de sub cetate. Cu toate 
tcestea, antrenorul Mureșului la acea 
vreme, Gică Barbu l-a tras pe linie 
noartă, făcându-i loc între buturi mai 
experimentatului Pîrvu care a avut o 
serie de evoluții bune, mai cu seamă pe 
'tnal când prin paradele sale a adus 
;âteva puncte prețioase la poalele 
setați i.
Tânărul portar devean a mai fost remar

cat și acum un an, când la un turneu in
ternațional, desfășurat în Franța, la care 
au participat juniori între 17 și 19 ani 
din ligile a doua și a treia din România, 
a fost declarat cel mai bun portar de 
către organizatorii competiției.

Produs sută la sută al Centrului de 
Copii și Juniori de sub cetate

Juniorul din poarta Mureșului este un 
produs veritabil al Centrului de Copii și 
Juniori al Mureșului. El s-a apucat de 
fotbal de la vârsta de șase ani la grupa 
de copii a profesorului Petre Dăscălița 
și a fost adus la echipa mare chiar de 
către actualul antrenor principal al 
Devei, Dan Ardelean. Horvat a debutat 
sub comanda antrenorului Gheorghe 
Barbu acum două sezoane,.într-un meci 
împotriva Caracalului (câștigat de de
veni cu 3-0), în care a primit un car
tonaș roșu (!) pentru că a prins mingea 
în afara careului. O mare influență 
asupra sa a avut-o fostul portar al 
Devei, Sile Rahoveanu, care i-a îm
părtășit din secretele sale.
Mureșul Deva a intrat mai devreme 
decât restul echipelor în vacanță, asta 
deoarece în ultima etapă trebuia să în
tâlnească Minerul Lupeni. în aceste 
condiții, devenii se vor reuni pe 10 ian
uarie 2010, astfel că „alb-roșii” se bu
cură de mai bine de o lună de vacanță

Claudiu Sav

Un fost jucător al CIP Deva,
ales jucătorul anului la futsal

Jiul se va baza în continuare pe ' 
juniori din propria pepinieră

Fostul jucător al campioanei CIP 
Deva, Cosmin Gherman (actual
mente la City’us Târgu Mureș) a fost 
Ies cel niai bun jucător de fotbal în 

;ală al anului, în cadrul Galei Fot
balului Românesc, ce a avut loc luni 
>eara în Capitală. Distincția acordată 
uni vine să completeze anul excelent 
te care l-a avut fostul echipier al 
Devei, acesta fiind selecționat la mi
tocul acestei veri și în echipa 
,Stelelor Mondiale” pentru un meci 
iemonstrativ organizat de federația 
nternațională.

jhennan nu a putut însă ajunge la gala 
>rganizată la hotelul președintelui ligii 
Dumitru Dragomir, astfel că premiul a 
ost ridicat de antrenorul secund al 
Naționalei de fotbal. Anul 2010 s-a 
lovedit a fi unul excelent pentru talen- 
atul jucător, acesta câștigând cu for- 
nația sa de club, City’us Târgu Mureș, 
:ampionatul, cupa și supercupa 
lomâniei, fiind votat la unison drept 
:el mai bun jucător din prima ligă, 
ucru ce a dus și la convocarea în se- 
ecționata „Stelelor Mondiale”, un 
iport deosebit în această decizie având- 
) selecționerul „tricolorilor”, Sito 
<ivera. „A fost într-adevăr un an foarte 
)un pentru mine, dar și pentru colegii 
le la Târgu-Mureș cu care am luat tot 
:e se putea. Așa că în mare parte, pre- 
niul acesta li se cuvine și lor. Sunt 
;igur că vom câștiga și anul acesta titlul 
;i sper ca și parcursul la echipa doua să 
ie unul mulțumitor. Până acum 
intrenoratul s-a dovedit a fi o expe- 
iență frumoasă însă mai sunt multe lu
nari de pus la punct”, a spus cel mai

bun jucător de fotbal de sală din Româ
nia.
Mai mult decât atât, lui Gherman i s-a 
dat credit și ca antrenor. Conducerea 
campionilor din Târgu-Mureș a decis ca 
în acest sezon de liga a doua să 
antreneze a doua echipă a clubului, for
mație cu care este în acest moment pe 
prima poziție a clasamentului, asta deși 
gruparea nu are drept de promovare. 
„Satelitul” celor de la City’us depășește 
în clasament Dava Deva, fonnație pe 
care a și învins-o în turneul organizat la 
poalele cetății, la mijlocul lunii trecute. 
De altfel, publicul devean s-a întâlnit cu 
foștii jucători ai CIP-ului, tot în noiem
brie, cu ocazia unei „duble” amicale al 
naționalei, împotriva Macedoniei, în 

vederea preliminariilor pentru Campi
onatul European din 2012. Atunci, ală
turi de alți doi foști componenți ai 
echipei de sub cetate, Robert Matei și 
Robert Lupu, Cosmin Gherman a fost 
amfitrionul întâlnirilor găzduite de Sala 
Sportului.
După zece etape scurse din campi
onatul Ligii întâi de Futsal, formația lui 
Cosmin, City’us Târgu Mureș este lider 
cu 27 de puncte, cu trei mai multe decât 
United Galați și cu un meci mai puțin 
disputat.

Claudiu Sav

Rămas antrenor principal la Jiul, 
după demiterea lui Toni Sedecaru, 
Daniel Huza a declarat că va mai în
tări totul cu încă șase-șapte juniori 
din propria „ogradă” , astfel că a în
tocmit deja o listă cu cei mai 
promițători juniori ai clubului. Jiul a 
format în acest tur, cea mai tânără 
echipă din Liga a patra, cu o medie 
de vârstă de 24 de ani.

Noul, sau vechiul antrenor al Jiului 
Petroșani, Daniel Huza nu stă cu 
mâinile în sân. După înfrângerea us
turătoare din ultima etapă a turului 
suferită în fața revelației Minerul Uri- 
cani, fostul jucător al Jiului și Farului 
Constanța a întocmit o listă cu jucători 
care vor completa lotul care va ataca 
promovarea din retur. Majoritatea din
tre aceștia au cochetat și cu naționalele 
de tineret ale României și sunt printre 
cele mai importante produse ale Văii Ji
ului.
Astfel că în locul lui Gheorghicescu, 

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

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

Condiții de aplicare ta job: tete vârsta minim 1K ani, înălțimea minimă 
1,70m, aspect fizic plăcui, vnrbiloant de limba engleză.

Se oferă: salar lunar mirnm 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele, 
transport tur retur India gratuit, acces la piscina și sala fitness a complexului.

Posibilitate extra jobun in cele 6 huit participare la eastinguri modeling 
&. photo-shootings.

Detail, suplimentare pc officcfrî-cxctosivcvcnt.ro sau 0727177994.

Farcaș, Maier, Chiper și Radu, care au 
fost puși pe liber de către patronul Alin 
Simota, după eșecul de sâmbăta trecută, 
se va merge mai mult ca sigur pe mâna 
lui lonuț Zaharia, Marius Mareș, Vlad 
Tudorache, Dacian Ungur, Andrei Ră- 
ducu, Florin Ionașcu, Adrian Duma și 
Andrei Crișan, toți de la Centrul de 
Copii și Juniori ai clubului jiulist.
Mai mult decât atât, Jiul intenționează 
să legitimize și alți doi jucători nige
rieni (ca urmare a parteneriatului cu o 
școală de fotbal din Africa), precum și 
doi jucători olandezi care se află în 
probe la clubul petroșenean. „Este nor
mal să mergem pe mâna tinerilor atâta 
timp cât la Centrul de Copii și Juniori 
avem jucători foarte talentați. Eu îi voi 
promova pe cei șapte copii pe care îi 
voi lua în pregătire cu echipa de seniori 
și ori de câte ori voi avea ocazia îi voi 
arunca în jocurile oficiale pentru a se 
obișnui cu miza unor astfel de meciuri”, 
a declarat antrenorul care a evoluat 15 
minute în jocul cu Minerul Lupeni.

Claudiu Sav

cxctosivcvcnt.ro
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Ray Tango este tin polițist care lucrează la departamentul de narcotice al poli
ției din LosAngeles, iar Gabriel Cash, coleg cu Ray, seamănă mai malt cu bor
fașii pe care îi arestează. Tango și Cash sunt cei mai buni polițiști din Las 
Angeles și bineînțeles, fiecare crede despre el că este cel mai hun. Singura ase
mănare dintre cei doi este că sunt considerați prea buni de către o persoană in
fluentă, mafiotul Ito Perret, foarte nemulțumit de pierderile provocate

- Fiule, țl-am cumpărat 
manuale pentru școală, au fost 
scumpe, așa că... să ai grijă de ele!

-Bine mamă,...!
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STERP

ORIZONTAL: 1) Pâslă vă apasă papucul.
2) Fierb uriașa ruladă. 3) Un tip ucis în arena largă.
4) O cupă ți-i destul. 5) Sunt erori statistice.
6) Mi le-a dat un tânăr student. 7) Le-a inițiat pe tinere- 
n teatru. 8) Câte-un pic tu ratezi rar. 9) în pat e ticălos. 
10) O cursă la trei viteze.

VERTICAL: 1) Si poți sta la pușcărie.
2) Un leu ce mi-i scump. 3) Măcar cu risc plătesc.
4) Tiv banal și cosmopolit azi. 5) Dau rar și nu țin cont. 
6) La plecare tinerele plâng. 7) Rășini stratificate.
8) Un trai totuși vesel. 9) Nu bea apă la bar niciodată. 
10) Doar acest rateu.
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TV<?1
07:00 Telejurnal Matinal
09:00 Dovadă de iubire
10:00 Profesioniștii... (talk show, rel.)
11:00 Oameni mari la TVR (rel.)
11:15 Fotbal UEFA Champions

League (rel.)
12:45 Legendele palatului
13:50 Eurovision
14:00 Telejurnal
14:45 Oamenii Deltei
14:50 Doar România!
14:55 Oameni mari la TVR (rel.)
15:30 Oameni ca noi (reportaj)
16:00 Conviețuiri (documentar)
17:00 Generația contra
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatul ui
19:35 Doar România!
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
20:40 Tema zilei
21:00 Eurovision
21:10 Studio fotbal UEFA Champions 

League
21 40 Fotbal: CFR Cluj - AS Roma

UEFA Champions League
23:50 Studio fotbal UEFA Champions 

League

TV-72
07:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003- 18.)
07:55 Doar România!
08:10 Tonomatul DP 2 (emisiune de 

divertisment, 2010)
10:00 Joc deschis (emisiune informa

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

tisment, 2010, rel.)
12:00 Telejurnal
12:30 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010, rel.)
14:30 : împreună în Europa! (film 

educativ)
15:30 între cer și pământ (2008, rel.) 
16:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003. rel. - 18.)
16:55 Doar România!
17:00 Telejurnal
17:30 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
18:30 e Forum (reportaj)
19:00 Ora de business (emisiune in

formativă, 2010)
20:00 Dincolo de hartă (documentar) 
20:30 Operațiuni speciale (2009) 
21:00 Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990-24.)
22:00 Ora de știri
23:00 Eureka (SUA serial de aven

tură S.F., 2006-.5.)
23:55 Doar România!

06:00 Observator
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani
10:00 în gura presei (emisiune infor

mativă)
11:15 Uriașul: întâlnire de neuitat
13:00 Observator
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987)
14:30 Plasă de stele (emisiune de di

vertisment, 2010, rel.)
16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Te pui cu blondele? (emisiune 

concurs)
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 

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

07:00 Știrile Pro TV (2009)
10:00 Balada lui Cable Hogue (SUA 

comedie western, 1970, rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit
13:00 Știrile Pro TV
13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 

serial de comedie, 2006 - 13.)
14:00 Infernul alb (SUA film de ca

tastrofă. 2002)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3882.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Tango și Cash (SUA acțiune- 

comedie, 1989)
22:15 Moștenirea
23:30 Știrile Pro TV

15:30 Lecția de maternitate (SUA serial de comedie, 2007 - 13.) 
16:00 Cei mai buni 20 de ani (SUA serial de comedie, 2006 - 1.) 
16:30 Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 13.) 
17:00 Miss Marple: Buzunarul cu secară (englez-SUA-australian) 

19:00 Studio 60 (SUA serial, 2006 - 20.)
20:00 Operațiunea de salvare (SUA serial, 2004 - 3.)
21:00 Poză la minut (SUA serial, 1997 - 15.) 
22:00 Ultima șansă (SUA comedie, 2006)

07:00 Umbrele trecutului
08:15 Fructul oprit
09:45 Rosalinda
11:15 Paradisul blestemat (mexican 

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

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

2006)
15:15 Victoria (SUA-columbian se

rial. 2007)
16:15 Rețeta de ACASĂ
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Rosalinda
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 O mare de pasiune (mexican 

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

2009)
20:30 Iubire și onoare
21:30 Cealaltă față a Analiei
22:30 Poveștiri de noapte
23:30 7 păcate

07:00 Camera de ras
07:30 Specialiștii (talk show, 2010)
08:20 Sport cu Florentina (emisiune 

sportivă)
09:15 Puterea exploziei (englez film 

de acțiune, 1979, rel.)
12:00 Cu lumea-n cap (emisiune de 

divertisment, 2009, rel.)
13:15 Camera de râs
14:00 Capcana flăcărilor (SUA film 

de catastrofă, 2001)
16:00 Cireașa de pe tort
17:00 Trăsniții (serial de comedie,

2007, rel. - 54.)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19-30 Cronica Cârcotașilor (emisiuni 

de divertisment)
22:15 Trăsniții
23:00 Mondenii (emisiune de diver

tisment, 2006)
23:30 Clubul de Poker (reality show, 

2010, rel.)

10:50
12:35
14:20
16:10
18:00
20:30
21:00
23:10

Cizme deocheate (SUA-englez comedie, 2005)
Kit Kittredge: O fetiță americană (SUA-canadian dramă)
Temple Grandin (SUA dramă biografică, 2010)
Puterea imaginației (SUA comedie, 2009)
Transformers: Răzbunarea celor învinși (SUA film de acțiune SF, 2009) 
în derivă (român serial de dramă, 2010-3.)
Saga Amurg: Lună Nouă (SUA fantasy, 2009) .
IntTUșii (SUA-canadian-german honor, 2009)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

Deva
Telefon: 0755.999.916

idministrator 
lancar/produs leasing 
 2 
jusator piese din piele 
și înlocuitori 15
șofer 
autocamion/mașină de 
mare tonaj_______ 5
lăcătuș mecanic de în
treținere și reparații 
universale_________J_
vânzător de produse 
naturiste 1
muncitor necalificat la 
«Samblarea, montarea
pieselor 51
sudor manual cu
flacăra de gaze 1

Hunedoara
Telefon: 0755.999.917

cusător piese din piele

și înlocuitori 10
dulgherțexclusiv 
estaurator) 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_____________ 1_
contabil___________1_
cusator 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_________ [
operator calculator 
electronic și rețele 1 
redactor___________ 1_
redactor prezentator de 
televiziune________ [
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__________ j_

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 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

Mk’ăpwMieitate

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

Vând masa de calculator modernă, stare foarte bună, imi
tație mahon cu cadru metalic. Preț 140 ron neg. Tel. 
0734.310.1.33
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 ta 6 lei. Tel. 0743.832.083

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

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

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

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

Vând apartament 2 camere zona Dacia în Deva, semidecoman
dat, contorizat, multiple îmbunătățiri. Preț 82.000 lei neg. 
rel.0743.139.599

De închiriat casă în Deva, str.Horia, suprafață totală 80mp, izo
lată termic, termopan, 3 camere, bucătărie, baie. Preț 250 
eur/lună. Tel.0722.347.5I2

Vând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, complet 
enovat și mobilat. Preț avantajos și negociabil
Iei.0734.310.133

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

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

Câștigați 1.200-2.000 USD lunar, muncă la domiciliu! Angajăm co
laboratori din toată țara! Domenii:confecționați plicuri, felicitări, înși
rați mărgele, coaseți scutece.etc. Trimiteți plic autoadresat (plic în 
plic) la O.P. I -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

Pierdut legitimație de handicapat pe numele L1NȚĂ VASILE, Sat 
Brotuna, Corn. Vața de Jos. O declar nulă.

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
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

• ------------
: Țel:________________

I (text maxim 50 de cuvinte)

I

l Nume..........................................Prenume........................................
i Strada................................................Nr...... Bl............... Sc............
• Ap..... Localitatea.................................. Județul..............................
1 C.I. seria...............nr.......................................................................
Ș Eliberat de.................... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Vând 4 genți din aluminiu pentru Renault, din care 2 echipate 
:u cauciucuri de iarnă 165/70/13 și 2 cu cauciucuri de vară, în 
stare bună. Tel.0723.696.265, 0254.213.509

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

VÂND CENTRALĂ TERMICĂ PE GAZ (pentru piese 
de schimb) “BERETA C1AO”, 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

! 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 
! stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș-
■ cui 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- 
; Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

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

mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
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O britanică a recurs ia un gest șocant pentru a-și convinge iubitul să nu mai acceseze site-u! 
Facebook. Ajunsă la capătul răbdării, femeia i-a distrus laptopul cu o coadă de mătură. Cei doi 
au ajuns in cele din urmă la poliție, întrucât bărbatul a luat-o la bălaie pe prietena lui. Bizar 12
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Boxerii blindați pentru soldați, 
pe piața din Marea Britanie

„Frankenbombers” - o nouă 
specie de teroriști, cu explozibili 
implantați în corp

O companie britanică a inventat box
erii blindați. Fabricați din kevlar, un 
material rezistent la șoc, produsul 
este considerat unul dintre cele mai 
in vogă cadouri de Crăciun pentru 
soldații britanici din Afganistan, in
formează thesun.co.uk.

Boxerii pot fi achiziționați la prețul de 
60 de lire sterline: Aceștia sunt con- 
cepuți pentru a proteja părțile intime ale 
soldaților britanici.
Potrivit producătorului, boxerii blindați 
asigură o protecție sporită în fața 
riscurilor cauzate de dispozitivele ex
plozive improvizate, în acele zone ale 
corpului pe care uniforma militară obiș
nuită nu le protejează suficient.
Boxerii din kevlar au fost fabricați de 
compania britanică BCB International 
cu sediul în Cardiff.
Kevlarul este o fibră polimerică organ
ică cu proprietăți mecanice deosebite, 
având o greutate redusă, o elasticitate 
mare și fiind de cinci ori mai rezistentă 
decât oțelul.

Teroriști speră să creeze o nouă 
„specie” de atentator sinucigaș, cu ex
plozibili implantați în corp, sau 
„Frankenbombers”, așa cum îi denu
mește New York Daily News, citat de 
Newser.com. „Aștept interacțiunea 
fraților cu experiență care să conecteze 
cele două științe - fabricarea bombelor 
și chirurgia”, a scris un membru al Uni- 

Africa bizară: noul

unu Jihadului, in cadrul unui mesaj 
Qaida. Organizațiile și autoritățile cart 
luptă împotriva terorismului sunt îngri 
jorate de această nouă posibilitate 
„Nicio tehnică nu este imposibilă pen 
tru ca al-Qaida să își atingă scopurik 
distructive”, a declarat un fost agent 
Din fericire, „nimeni nu a reușit pân; 
acum să facă așa ceva”, potrivit unu 
oficial. în plus, „îți trebuie un dispozitiv 
extern pentru a iniția detonarea”, a re 
marcat un expert, astfel încât un dispoz 
itiv implantat ar trebui, teoretic, si 
poată fi detectat. „Asta vor descoper 
noile detectoare: acestea utilizeazi 
tehnologia ce observă orice anomalie îi 
afara corpului uman”.

star rap al Ugandei.
președintele de 20 de ani al țării 
La 65 de ani, președintele Ugandei, 
Yoweri Museveni, s-a apucat din rațiuni 
politice de rap. Piesa cântată de el a 
făcut senzație în toată țara.
Președintele Ugandei nu cântă ca un 
rapper adevărat despre bande, droguri, 
cuțitari și ucigași de ocazie, ci despre 
„cum să faci ceva din nimic” sau „cum 
să mergi înainte în viață”. Yoweri Mu
seveni și-a lansat piesa , „U want an
other rap”, care e cântată acum peste 
tot, la radio sau în cluburi, ca parte a

campaniei electorale, căci în luna feb 
ruarie a anului viitor în Uganda vir 
alegerile, relatează independent.co.uk.
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S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte mart

RSCHET 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 30.12.2d10
• Mic dejun In 31.13.2610 
-Prânz In 31.12.2010
- MASĂ FESTIVĂ DE REVELION 
-Prânz in 01.01.2011 
-Clnafettiv» in 01.01.2011
- Mic dgjuntn 02.01.2011

PREȚ: 500 LEI/PERS.
AntronuZ din scara do 

revtdian oara as/gurat de 
orchectri șl soliști vocali

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

1

PERSOANELE CAZATE IN HOTEL AU ACCES GRATUIT 
LA PISCINA SI SAUNA INTERIOARĂ

I Ptntfu ți -'l» n putațl COflUdi

- Vito» Ana JaKo;

PREȚ: 180 LEI/PERS

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

Ciui K

thesun.co.uk
Newser.com
independent.co.uk

