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Alarmă falsă cu bombă
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O geantă abandonată în Piața Operei din Deva, în care se 
afla un difuzor vechi, ce semăna cu un declanșator de 
bombă, i-a pus pe jar pe oamenii legii.

din acest moment pe piața cărnii de po'rc. Deși sărbătorile 
de iarnă se apropie cu repeziciune, iar sezonul de sacrificare 
a porcilor este în toi, puțini sunt cei care cumpără animale 
vii pentru a le sacrifica în gospodărie.

Supraofertă la vân 
porcilor în târguri
Ofertă bogată, cerere mică, așa s-ar putea rezuma situația
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Pedeliștii spun lucruri trăsnite
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Un grup de membrii ai Partidului Democrat Lib
eral, printre care și directorul Termocentralei 
Mintia, Marius Cristian Vladu, au fost înregis
trați în timp ce discutau diverse chestiuni 

politice. Discuția a avut loc în Călan, duminică 
seara, după închiderea urnelor în Colegiul 3 
Hațeg. La șueta de la Călan, Cristian Vladu a 
făcut câteva afirmații foarte grave despre fi

nanțarea campaniei electorale și despre modul în 
care s-au făcut numiri în funcțiile de conducere, 
pe criterii politice. __

g Eveniment

Pedofilul Paul Dorday 
rămâne după gratii

Curtea de Apel Alba Iulia a respins, ieri, re- 
ursurile înaintate în dosarul Paul Dorday, față 
e soluția Tribunalului Hunedoara de a înlocui 
aăsura arestării preventive, cu obligarea aces- 
uia de a nu părăsi localitatea.

de blamat

Președintele TSD 
Hunedoara, 
Natalia Intotero

Pentru că se implică activ 
în lupta împotriva 
drogurilor legale, orga
nizând în acest sens un 
lanț uman, menit să sensi
bilizeze atât parlamentarii, 
cât și autoritățile locale, 
pentru a iniția proiecte de 
hotărâre care să stopeze 
comercializarea acestor 
produse.

Consiler local în CL Deva, 
Sandu Borbeanu

Pentru că a candidat la alegerile locale
| din 2008, declarând în fals că are 

cazierul curat, cu toate că era condamnat 
definitiv la o pedeapsă cu suspendarea 
executării.
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f greco-catolic
Sf. Menas, Ermogen și 
Eugraf 
f romano-catolic 
Sf. Melhiade și Mina

RețeW/iiei

Ruladă de 
post

Ingrediente:

- 3 pahare de făină
- 1 pahar ceai de plante concentrat
- 6 linguri margarina
- 6 linguri zahăr
-1 lingura oțet
- 250 g marmeladă
-15-20 g nuci
- un vârf de cuțit de bicarbonat.

Mod de preparare:

într-un castron amesteci taina, 
ceaiul, oțetul, bicarbonatul și zahărul. 
Adaugi margarina și frămânți repede. 
Lași aluatul să se odihnească o jumă
tate de oră, apoi îl împărți în jumătate 
și întinzi 2 foi de 1/2 cm grosime. Des
faci marmelada cu 2 linguri de apă 
caldă, o amesteci cu nucile tăiate 
mărunt și împărți compoziția peste 
cele 2 foi de aluat. Rulezi foile, strângi 
capetele celor două rulade și le așezi 
într-o tavă unsă cu margarină. Coci 
foile la foc potrivit circa 45-50 de 
minute. Presari rulada cu zahar pudră 
și o tai bucăți după ce s-a răcit. Poți 
face această ruladă cu orice dulceață, 
chiar și fără nuci.

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

► DN 66 Hațeg - Baru Mare 
W ► DN 68 Hațeg - Tulești
~ ► DN 68 Tot ești - Zeicani

► DN 66 Hațeg - Călan
< ►DN? Mintia - Vețel 
“ ► DN7VețeI-leșnic

-^Sfântul Zilei

► DN7 Leșnic - Săcămaș
► DN7 Itia - Gurasada
► DN7 Gurasada - Burjuc
► DN7 Burjuc-Zam
► DN 76 Șoimuș - Bej an
► Banița

Sfinții Mina Calicheladu (adică cel cu viers frumos), 
Ermogen și Evgraf

Acești sfinți mucenici au trăit pe vremea 
împăratului Maximian. Făcându-se odată în
trebarea de locuitorii Alexandriei de unele lu
cruri care tulburaseră liniștea orașului, 
împăratul Maximian a trimis pe Mina, ca să 
dea răspuns acelor întrebări, pentru că Mina 
învățase toată înțelepciunea acelei vremi și era 
iscusit în meșteșugul vorbirii fiind atenian de 
neam, trăise la Atena și acolo deprinsese 
meșteșugul vorbirii frumoase. împăratul 
păgân Maximian era mare prigonitor al dreptei 
credințe creștinești. însă dregătorul era pe di
nafară păgân, iar pe dinăuntru creștin adevărat. 
Tâinuindu-și adevărata credință, Mina aștepta 
chemarea cea dumnezeiască pentru cununa 
muceniciei. Ajungând la Alexandria, le-a adus 
pace localnicilor, hotărând ca fiecare să-și 
păstreze credința sa. Mina însuși și-a dat în 
vileag credința sa: „Dacă în altă vreme voi 
vrea să mă dau spre munci, apoi numai eu sin
gur mă voi încununa, iar acum pol și pe alții 
să-i duc către încununare". Apoi, rostind nu
mele lui Hristos, a adus tămăduire multor 
schilozi, surzi și îndrăciți, vedere multor orbi 
și grai multor muți, alungând duhurile necu
rate din cei îndrăciți. Păgânii s-au spăimântat 
și au primit dreapta credință de la Mina, care 
i-a unit cu creștinii. Dar fiii i-au dat de veste 
împăratului că Mina crede în Galileanul cel 
răstignit și Maximian s-a mâniat tare și l-a 
trimis pe Ermogen, prefectul, cu poruncă să-l 
facă pe Mina să se lepede de credința creștină, 
iar de nu-1 va îndupleca să-l piardă cu fel și fel 
de chinuri. Prefectul l-a adus pe sfânt la 
scaunul de judecată; dar pentru că nu l-a putut 
îndupleca să se lepede de Hristos, și pentru că
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HOROSCOP

Au loc discuții animate cu persoa
nele pe care le pe iubești. Purtat de 
elan, riști să arunci cuvinte usturătoare, 
pe care le vei regreta mai târziu.

îl vedea că i se împotrivește în cuvânt l-a 
supus la chinuri. Rănit, slăbit și îndurerat. 
Mina a ajuns în temniță, la porunca lui Ermo
gen. lisus i s-a arătat și i-a tămăduit rănile, iar 
Duhul Sfânt l-a umplu de veselie. Dar văzând 
cum rabdă Sfântul Mina chinurile aspre, sfân
tul înlănțuit l-a lăudat pe Dumnezeu într-atâl, 
că lumina dumnezeiască l-a orbit, ajungând și 
în inima lui Ermogen, care i-a căzut la picioare 
Sfântului Mina a trecut și el la credința în 
Hristos și a fost botezat de Sfântul Mina și 
apoi a fost ridicat de soborul episcopilor la 
arhierie. A doua zi, mulțimea de elini așa a 
grăit: „Noi toți credem în Dumnezeu cel 
propovăduit de tine. Aceluia făgăduim a-I sluji 
și ne lepădăm de toată rătăcirea noastră di
nainte!". Aflând împăratul acestea, i-a supus

pe amândoi la chinuri felurite, pe care sfinții 
le-au îndurat cu ajutorul lui Dumnezeu. Atunci 
Sfântul Evgraf, care era scriitor al Sfântului 
Mina, a mărturisit cu îndrăznire pe Hristos și 
a zis multe cuvinte împotriva împăratului, de- 
făimându-1. Iar împăratul, plin de mânie a scos 
sabia și l-a ucis cu mâna lui pe Evgraf. Odată 
cu el au fost uciși și Sfinții Mina și Ermogen 
cu săbiile, de către slujitorii împăratului. 
Trupurile le-a aruncat în mare, în sicriu de fier. 
Dar Dumnezeu i-a poruncit episcopului Con- 
stantinopolului să ia sicriul cu moaștele de la 
țărmul mării, iar acesta le-a îngropat lângă 
zidul cetății, ca să le fie strajă celor ce umblă 
pe mare și celor suferinzi întru slava Mântu
itorul nostru.

Nativii singuri ar putea avea parte 
de o întâlnire interesantă astăzi. Cei 
care sunt deja într-o relație sunt mai in- 
teresanți de afirmarea propriei indivi
dualități.

Ai un șarm aparte și o strălucire 
care îți însoțesc inițiativele, permi- 
tându-ți să obții ceea ce dorești, atât în 
dragoste, cât și în afaceri. Ai grijă să 
nu devii egoist.

Pune în practică ideile originale pe 
care le ai și asumă-ți responsabilitatea 
acțiunilor tale. Va fi nevoie să faci o 
alegere.

Ai parte de inari satisfacții în viața 
familială. Partenerul este tandru și 
atent. Primești vizita unor rude apro
piate.

Situația materială se va consolida 
destul de încet. Interesul tău este să te 
arați răbdător și perseverent. La locul 
de muncă este indicat să te achiți în
primul rând de sarcinile cele mai urgente.

10 decembrie
de-a lungul timpului

1926: Hirohito a devenit împăratul Japoniei
1933: Prin hotărârea Consiliului de Miniștri, guvernul 

național liberal scoate în afara legii "Garda de Fier"
1935: Primăria orașului București ia hotărârea de a-1 

proclama pe George Enescu "cetățean de onoare”
1938: Au inceput filmările la pelicula "Pe aripile vântu

lui"
1945: Olanda devine membră a ONU
1948: Adunarea Generală a ONU a adoptat "Declarația 

universală a drepturilor omului"
1950: Doctorul american Ralph Burke a devenit primul 

laureat de culoare al Premiului Nobel pentru pace
1975: La Oslo, Elena Bonner, soția Iui Andrei Saharov, 

disident rus, unul dintre fondatorii Comitetului pentru 
Apărarea Drepturilor Omului, a primit, în numele soțului. Pre
miul Nobel pentru Pace

S-au născut
1891: Nelly Sachs, poetă gennană-sucdeză
1908: Olivier Messiaen, compozitor francez
1909: Frank W. Walbank, istoric și filozof britanic
1913: Morton Gould, compozitor american
1920: Alfred Dregger, politician german
1920: Reginald Rose, scriitor american
1921: Georg Stefan Troller, scenarist austriac

.1923: Jorgc Semprun, scriitor spaniol

în viața conjugală există mai multă —(
înțelegere ca pana acum. Dispoziția l» «j 
proastă este înlocuită de o atitudine J 
mult mai conciliantă. Nativii care nu 
au încă pe cineva se simt destul de triști în s 
gurătatea lor.

Prezența lui Mercur îți permite y 
să-ți dezvolți talentele de diplomat și ț-'ta 
să le exploatezi. Astfel vei reuși să-ți 
atingi scopurile fără să fie nevoie să 
faci sacrificii.

Bancurile zilei
© © ©
Lângă un domn în stație 

vine o doamnă cu un câine.
- Dna luați-vă javra de 

lângă mine că simt un purice pe 
picior.

- Cip hai mai încolo că 
domnul are purici.

© © ©
Ardeleanul sosește cu întâr

ziere la împărțirea darurilor, iar 
Dumnezeu îi spune amărât:

- îmi pare rău de tine, nu 
mi-a mai rămas decît frumuse
țea și prostia, fiule, ce să-ți fac? 
Alege-ți.

- Apăi, Doamne, frumuse- 
țea-i trecătoare.

© © ©
Doi ardeleni tăiau o bombă

Comemorări:
1665: Tarquinio Merula, compozitor italian
1 850: Franțois Sulpice Beudant, mineralog și ge

olog francez (n. 1787)
1865: Regele Leopold I al Belgiei (n. 1790)
1889: Ludwig Anzengrubcr, scriitor austriac (n. 

1839)
1896: Alfred Nobel, savant, inventatorul dina

mitei și inițiatorul Premiului Nobel, cel mai prestigios 
premiu internațional, decernat anual din 1901 (n. 1833)

1911: Sir Joseph Dalton Hooker, botanist englez 
(n. 1817)

Nu încerca să-ți impui voința în 
fața persoanelor apropiate. Vei obține 
rezultate mai bune dacă vei ști să le 
vorbești frumos. Evită situațiile com
plicate care îți dau un sentiment de vinovățk 
care îți îngrădesc libertatea.

Te atrag persoanele misterioase, 
chiar și acelea care sub o aparentă de 
complexitate psihologică ascund un 
gol spiritual.

cu fierăstrăul.
Vine al treilea și îi întreabă:
- Mă, da' dacă explodează? 
La care ăilalți:
- Apăi nu-i bai, că mai 

avem una!

© © ©
Doi ardeleni. Ion și Gheor- 

ghe, vor să treacă strada, fon 
spune:

- Mă ,eu pun pariu cu tine

că trec strada asta într-o ju- 
ma'de oră.

- No că doar nu ești fulger!

© © ©
Pe piatra funerară a unui 

catâr, mascota unității, stătea 
scris: "Aici zace catârul John, 
care a lovit cu copita un căpi
tan, trei sergenți, 15 soldați și o 
grenadă"...

Orizonturile ți se lărgesc și îți 
aduc noi perspective asupra lucrurilor. 
Ești binevoitor față de toată lumea, 
chiar și față de persoanele pe care nu le agre 
de obicei.

Este o zi foarte bună din punct de 
vedere financiar. Este momentul per
fect pentru a-ți asuma riscuri și a spe
cula. îți vei putea rotunji veniturile cu
minim de efort.
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j Deputatul PNE. Mariana Câmpean», a primit ieri. Certificatul doveditor ca
K' _ urmare a câștigării alegerilor parțiale pentru alegerea Camerei Deputățiilor
B din Colegiul Uninominal nr.3 al Circumscripției Electorale nr.22. din data
B 5 decembrie. Certificatul i-a fost înmânat de reprezentanții Autorității Elec-

torale Permanente.

HBHi-----------------------------------------

Pedeliștii spun lucruri trăsnite
Un grup de membrii ai Partidului 
Democrat Liberal, printre care și di
rectorul Termocentralei Mintia, 
Marius Cristian Vladu, au fost înreg
istrați în timp ce discutau diverse 
chestiuni politice. Discuția a avut loc 
in Călan, duminică seara, după 
închiderea urnelor în Colegiul 3 
Hațeg.

La șueta de la Călan, Cristian Vladu a 
făcut câteva afirmații foarte grave de
spre finanțarea campaniei electorale și 
despre modul în care s-au făcut numiri 
in funcțiile de conducere, pe criterii 
politice.

finanțarea, condiționată de perfor- 
mața candidatului 

capital de stat pe care o conduce. Chiar 
dacă nu are nici o putere în PD-L, 
Vladu se lăuda comesenilor cum ar 
„tăia și spânzura” prin județ dacă ar fi 
la conducerea organzației județene.

Cine a înregistrat discuția?

Principalul protagonist al înreg
istrărilor, Cristian Vladu a declarat că 
bănuiește cine ar fi făcut înregistrarea 
și că, probabil, au fost folosite aparate 
profesionale de înregistrare. Conform 
postului de televiziune care a publicat 
înregistrarea, aceasta are o durată de 
trei ore și în cursul discuțiilor pot fi 
identificate vocile mai multor persoane, 
dar nici una dintre acestea nu este 
membră a conducerii organizației 
județene a PD-L. (/.tv.;

Din înregistrarea dată publicității reiese 
că directorul de la Termocentrala 
Mintia se laudă că a sponsorizat par
tidul cu un miliard și jumăte de lei 
vechi, condiționând această spon- 
orizare cu desemnarea unui candidat 

credibil. De asemenea, în discuții, 
Vladu pare că se află în campanie elec- 
orală pentru ocuparea postului de 
președinte al PD-L Hunedoara. Acesta 
;e laudă cu angajările și epurările, pe 
rriterii politice, făcute la societatea cu

Conducerea Organizației județene a PD-L se disociază de discuțiile private ale lui Vladu
„în ultimele 24 de ore, mai multe televiziuni au relatat că, în unele înregistrări, se fac afirmații „șocante”, cu privire la unele relații interne de partid, dar și o 
presupusă sponsorizare din partea SC Electroccntrale SA Deva. în legătură cu presupusele înregistrări de la Organizația Locală Călan, vă comunicăm următoarele: 
Cristian Vladu, despre care se spune că este autorul mai multor afirmații „șocante”, nu este membru al conducerii județene a PD-L. El este director la SC Electro- 
centrale SA Deva. în campania electorală, recent încheiată, nu a efectuat donații sau sponsorizări, nici în calitate de persoană juridică, nici în calitate de persoană 
fizică. Conform raportului financiar, transmis deja Autorității Electorale Permanente, totalul veniturilor alocate campaniei electorale este de 93.700 de lei, din care 
30.000 de lei transfer de la partid (cotizații membrii) și 63.700 de lei donații din partea persoanelor fizice și juridice private. Orice alte afirmații, care au implicații 
de natură contravențională, penală sau de orice altă natură, sunt în responsabilitatea persoanelor care le fac. PD-L și conducerea PD-L nu răspunde pentru declarații 
iresponsabile, ale membrilor săi, făcute la colț de stradă, pe un colț de masă sau la un șpriț. Dacă există persoane, care pot proba încălcarea legii de către PD-L, îi 
rugăm să se adreseze, cu o plângere penală, organelor competente”.
Viorel Arion, președinte interimar al Organizației PD-L Hunedoara

Tineretul social-democrat luptă împotriva etnobotanicelor
Membri Organizației de Tineret PSD 
Hunedoara militează împotriva 
irogurilor legale. Tineretul Social De- 
nocrat (TSD) a demarat campania 
ȚSD - pentru libertate", prin inter- 
nediul căreia se dorește sensibilizarea, 
itât a parlamentarilor, pentru adoptarea 
jnei legi care să interzică comer- 
;ializarea etnobotanicelor. dar și a au- 
orităților locale care, până la adoptarea 
'egii în Parlament, să inițieze hotărâri 
je consiliu local prin care să nu mai 
termită funcționarea punctelor unde se 
comercializează produse etnobotanice, 
a cel puțin doi kilometri distanță de 
mitățiile de învățământ și instituții. 
Campania TSD vine ca urmare a 
cazurilor numeroase de tineri care au 
ijuns pe paturile de spital după ce au 
consumat drogurile legale. Totodată,

EDITORIAL
le Ștefan Ciocan

X. intrat și Hunedoara în cercul select al 
udețelor lovite de înregistrări și 
.tenograme. Reprezentanți ai diverselor 
>artide au fost de-a lungul timpului în- 
egistrați discutând despre sponsorizări 
au relații cu clientela politică. Discuția 
ui Vladu, care a avut loc la Călan, nu 
■ste unică dar este tipică pentru fostul 
>refect de Hunedoara. Cine-1 cunoaște 
>e Vladu știe că acesta este un tip co- 
eric și lăudăros. După ce a pierdut 
louă runde de alegeri, prima, pentru 
Consiliul Județean și a doua, pentru 
Jenat, fostul prefect Cristian Vladu a 

campania mai are la bază și un sondaj 
făcut de Centrul Național Antidrog în 
rândul tinerilor, care arată că cel puțin 
60 la sută din numărul acestora au con
sumat cel puțin o dată etnobotanice. 
Campania TSD este structurată în patru 
etape. în primă fază, tinerii consilieri 
locali PSD din întreg județul, vor iniția 
proiecte de hotărâre prin care „maga
zinele de vise” să nu primească autor
izație de funcționare la o distanță mai 
mică de doi kilometri de unitățiile de 
învățământ și instituții. Astfel de măsuri 
au fost luate deja în municipiul Hune
doara și în Petrila. A doua etapă a cam
paniei se va concretiza prin formarea 
unui lanț uman, care are drept menire 
informarea și conștientizarea tinerilor 
despre efectele nocive ale etnobotan
icelor. Acțiunea va avea loc astăzi, cu

Vladu și-a „tras-o”
fost tras pe linie moartă din punct de 
vedere politic. Acest lucru nu l-a mulțu
mit deloc pe Vladu. obișnuit să „taie și 
să spânzure” atât în partid cât și la 
nivelul județului. Mai mult decât atât, 
Vladu s-a făcut remarcat de-a lungul 
timpului cu declarații „șugubețe”, de 
cele mai multe ori lipsite de o finalitate 
negativă. Sunt convins că Vladu a avut 
numeroase discuții de genul celor de la 
Călan, tot așa cum sunt convins că în
registrarea dată publicității, nu trebuie 
tratată altfel decât ca pe o lăudăroșenie 
adolescentină. Vladu s-a comportat la 

începere de la ora 12, în fața Primăriei 
Deva și Petroșani. Etapele a două și a 
treia constă în dezbateri pentru înfi
ințarea Autorității Naționale pentru Pro
duse Aromatice și de Sinteză și 
propunerea unui proiect de lege, în Par
lament, prin care să fie interzisă com
ercializarea drogurilor legale.

Irina Năstase

„în 4 decembrie, a avut loc la 
Sighișoara întâlnirea comitetului 
executiv TSD în cadrul căreia s-a 
lansat campania „TSD pentru liber
tate”. Deja, colegii tineri deputați 
PSD inițiază un proiect legislativ 
care să interzică comercializarea et
nobotanicelor în România. Campania 
noastră nu este un preludiu al in
tenției de a supune la vot în Parla
ment aprobarea acestei legi, ci are 
menirea să sensibilizeze parlamen
tarii pentru a fi siguri de reușita aces
tui proiect de lege. în aproximativ 
două săptămâni, proiectul va ajunge 
în Parlament, mai trebuie să treacă de 
toate comisiile de specialitate”, a de
clarat președintele TSD Hunedoara, 
Natalia Intotero.

cu PDL-ul
Călan ca un puști, cu coșuri pe nas care 
se laudă între colegi cum și-a regulat 
colega de bancă, în condițiile în care 
nici măcar nu a ținut vreodată fata de 
mână. Dar inconștiența unui politician 
la pubertate aruncă încă o pată pe 
obrazul, și așa șifonat al PD-L. Adver
sarii politici vor arăta cu degetul spre 
întreg partidul fără să analizeze circum
stanțele personale ale lui Vladu. Anal
iza o va face, poate, doar conducerea 
partidului și dacă nu va fi una corectă, 
probabil că întreg PDL-ul va guverna 
doar la „grădiniță”.

Conducerea PSD acuză
primarii pentru eșecul electoral

Conducerea PSD Hunedoara pune în 
„cârca” primarilor și consilierilor lo
cali, social democrați, eșecul elec
toral. După o analiză mai amănunțită 
a procentului de voturi obținut de ca- 
didatul PSD, Liliana Țolaș, la 
alegerile parțiale din 5 decembrie, 
reiese că din cele șapte primării con
duse de primarii PSD, din Colegiul 
nr.3 Hațeg - Țara Pădurenilor, doar 
în trei dintre acestea candidatul so
cial-democrat s-a aflat în topul 
preferințelor alegătorilor.

în comunele păstorite de primarii PSD, 
Boșorod, Lelese și Ghelari, Liliana 
Țolaș a obținut între 36,12 și 51,7 la 
sută din voturile electoratului, pe când 
în comunele Toplița, Sălaș și Bunila, 
contracandidatul său Daniel Răducanu 
- PDL a fost preferat de electorat care 
i-a acordat între 40,57 și 65,95 la sută 
din voturi. Totodată, în comuna Totești, 
candidatul favorit a fost Mariana Câm- 
peanu - PNL, care a obținut 37,90 la 
sută din voturile alegătorilor. Referitor 
la eșecul electoral al candidatului PSD, 

liderul social democraților din județ, 
Laurențiu Nistor, a declarat că se da
torează lipsei de implicare a primarilor 
și consilierilor locali, membri ai par
tidului. De asemenea, Nistor a mai pre
cizat că va face o analiză atentă asupra 
acestor cifre și va stabili măsurile nece
sare. „Există neclarități în privința lo
calităților, unde sunt primari PSD și 
candidatul nostru nu a obținut cele mai 
multe voturi. Din cele șapte localități, 
în trei a câștigat candidatul nostru, în 
trei candidatul PD-L și o localitate a 
fost câștigată de PNL. Vom face o anal
iză atentă a activității electorale din 
aceste localități și vom stabili măsurile 
necesare. Vreau să spun că, duminică, 
m-am plimbat prin tot colegiul și am 
găsit mulți consilieri PSD stând în case 
să nu-i bată vântul și ploaia, în loc să fie 
pe teren. Nu am luat în calcul posibili
tatea ca primarii să se fi lăsat cumpărați, 
cred că rezultatul s-a datorat mai mult 
neimplicării suficiente”, a declarat 
președintele Organizației Județene PSD 
Hunedoara, Laurențiu Nistor.

Irina Năstase
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Pedofilul Paul Dorday rămâne 
după gratii

Curtea de Apel Alba lulia a respins, 
ieri, recursurile înaintate în dosarul 
Paul Dorday, față de soluția Tri
bunalului Hunedoara de a înlocui mă
sura arestării preventive, cu obligarea 
acestuia de a nu părăsi localitatea. 
„Hotărârea Curții de Apel Alba lulia 
este definitivă astfel încât inculpații 
vor fi judecați în continuare în stare 
de arest preventiv”, a declarat purtă
torul de cuvânt al Curții de Apel Alba 
lulia, Cosmin Muntean. Paul Dorday 
a fost arestat, în 26 septembrie 2009, 
și condamnat la trei ani și șase luni de 
închisoare pentru săvârșirea în prin
cipal a infracțiunii de act sexual cu un 
minor. Asupra lui a fost găsit un su
port informatic pe care erau stocate 
sute de fotografii pe care acesta le-a 
făcut copiilor pe care îi supunea la 
perversiuni. Pe rolul Tribunalului 
Hunedoara se află judecarea apelului 
declarat de inculpați împotriva 
sentinței Judecătoriei Petroșani.

Prinși cu betoniera furată, în port
bagaj

Agenții Postului de Poliție Hărău, 
aflați în timpul serviciului de patru
lare, au depistat și oprit în trafic, pe 
DJ 107A, pe raza satului Chimindia, 
un autoturism Renault Saffane, în 
portbagajul căruia se afla o betonieră. 
Oamenii legii au stabilit că utilajul a 
fost furat din curtea unei case aflată în 
construcție, situată pe raza comunei 
Hărău. Conducătorul auto și un 
pasager aflat în mașină au fost audiați 
cu privire la proveniența betonierei, 
în cauză fiind întocmit dosar penal 
pentru comiterea infracțiunii de furt 
calificat. Pentru a nu deveni victime 
ale acestui gen de infracțiuni, polițiștii 
le recomandă proprietarilor de case, 
aflate în construcție, să își asigure 
paza materialelor de construcție și a 
utilajelor. Locuințele aflate în zone 
izolate și care nu au gard de împrej
muire sunt deosebit de vulnerabile din 
acest punct de vedere.

Țigări, confiscate în urma unor 
percheziții domiciliare

în urma unei acțiuni de prevenire și 
combatere a comercializării de pro
duse fără banderolă fiscală supuse ac- 
cizării, polițiștii din cadrul Poliției 
Municipiului Vulcan, însoțiți de lup
tători din cadrul Serviciului de Inter
venție Rapidă al 1PJ Hunedoara, au 
confiscat mai multe cartușe cu țigări 
și 15 cutii cu pocnitori din clasa 1 
(petarde). în cadrul acestei acțiuni, oa
menii legii au efectuat mai multe 
percheziții domiciliare la diferite lo
cații despre care existau informații că 
sunt folosite în scopul depozitării de 
țigări fără timbru fiscal. La domiciliul 

• Măriei T., de 40 de ani, din Vulcan, au 
fost găsite 4.980 de țigarete fără tim
bru fiscal legal, în valoare totală de 
1.982 Ici, precum și 15 cutii cu pocn
itori din clasa I (petarde). Maria T. 
este cercetată în libertate pentru 
săvârșirea infracțiunilor dc contra
bandă și deținere de obiecte artizanale 
și de distracție pe bază de amestecuri 
pirotehnice, din clasele interzise. De 
asemenea, la domiciliul Monicăi B., 
de 31 de ani, din Vulcan, au fost găsite 
40.000 țigarete fără timbru fiscal 
legal, în valoare totală de 16.862 lei. 
Femeia este cercetată în libertate pen
tru contrabandă.

Mihaela Tămaș

Alarmă falsă cu bombă
O geantă abandonată în Piața Operei din Deva, în care se afla un difuzor vechi, ce semăna 
cu un declanșator de bombă, i-a pus pe jar pe oamenii legii

Un bărbat din municipiul Deva i-a 
alertat pe oamenii legii, ieri, în jurul 
prânzului, după ce a găsit, în zona 
Pieței Opera din Deva, într-o geantă 
abandonată, un dispozitiv care 
semăna cu un declanșator de bombă. 
Echipele de pirotehniști au ajuns 
imediat la fața locului și au izolat 
zona.

Polițiștii municipiului Deva au fost 
„puși pe jar” de un devean, ieri, în jurul 
orei 12, care anunța că lângă o Bancă 
din apropierea Pieței Opera se află un 
pachet suspect. Bărbatul s-a gândit că 
ar putea fi un declanșator de bombă. 
Mai multe echipaje de jandarmi și 
polițiști au izolat zona imediat, iar 
polițiștii formațiunii pirotehniste au 
verificat „pachetul”. „Am venit imediat 
la fața locului, iar echipa de pirotehniști 
a constatat că nu era vorba despre nici

16 persoane salvate și sute de 
acțiuni de asigurare a ordinii publice

Jandarmii montani hunedoreni au participat, în acest an, la 16 acțiuni de salvare

Acestea sunt câteva dintre acțiunile 
desfășurate de jandarmii hune
doreni, în cursul acestui an

Ca la fiecare sfârșit de an, jandarmii 
hunedoreni au prezentat, ieri, bilanțul 
activităților desfășurate în cursul anului 
2010. La acest eveniment a participat 
inspectorul general al Jandarmeriei 
Române, generalul locotenent dr. 
Olimpiodor Antonescu, prefectul 
județului Hunedoara, președintele 
ATOP Hunedoara și reprezentanții ai 
celorlalte instituții MAI din județ. Au 
fost supuse evaluării toate domeniile de 
activitate din cadrul inspectoratului de 
Jandarmi Județean Hunedoara, rezul
tatele obținute în cursul anului 2010 și 
au fost prezentate principalele direcții 
de acțiune pentru anul următor.

Manifestații publice fără incidente

în acest an. jandarmii hunedoreni au 
executat peste 430 de misiuni de asigu
rare a ordinii publice în timpul manifes
taților de protest, sportive, culturale, dar 
și cu ocazia unor vizite oficiale. De re
marcat este faptul că toate aceste 
adunări s-au desfășurat fără incidente, 
care să ducă la tulburarea ordinii și lin
iștii publice. De asemenea, efectivele 
de ordine publică din structurile mobile 
și de intervenție au constatat, în acest 
an, 431 de infracțiuni, atât în misiunile

Pirotehnicii au verificat „bomba și au constatat că nu ctu decât un difuzor vechi

un dispozitiv explozibil. în urma veri
ficărilor, obiectul s-a contatat a fi doar 
un difuzor vechi”, a declarat purtătorul 
de cuvânt din cadrul Inspetoratului de 
Poliție Județean (IPJ), Bogdan Nițu.

executate independent, cât și în comun 
cu efectivele de poliție, și au aplicat 
peste 1.600 de sancțiuni contra
venționale.
în cursul acestui an, jandarmii hune
doreni au participat la menținerea or
dinii publice, atât prin efectivele de la 
posturile montane și balneare, cât și 
prin structurile mobile și de intervenție, 
acționând în locuri și medii cu potențial 
criminogen ridicat, în localități urbane 
și rurale, cu 4.696 patrule independente 
și peste 8.900 de patrule mixte poliție- 
jandarmerie.

16 turiști salvați și peste 2.000 de mi
siuni pe munte

Jandarmii din cadrul celor nouă posturi 
de jandarmi, au executat în mod inde
pendent peste 2.200 misiuni de 
menținere a ordinii publice în stațiuni 
montane, pe trasee turistice și stațiuni 
balneoclimaterice. Pe lângă aceste mi
siuni, au participat, împreună cu salva- 
montiștii, la 16 acțiuni de salvare a unor 
persoane aflate în dificultate, cu una 
mai mult față de anul trecut. Și în cazul 
mandatelor de aducere, jandarmii au 
avut ceva mai mult de lucru. Astfel, 
dacă anul trecut au avut 581 de man
date de aducere, încredințate de către 
instanțele de judecată, anul acesta 
numărul a crescut la 700.

Mihaela Tămaș

Obiectul suspect a fost transportat, în condițiile în care obiectul a ajuns îr 
condiții de securitate, într-un poligon de acea zonă.
lângă Deva pentru a fi distrus. Polițiștii
Biroului de Investigații Criminale Deva 
continuă cercetările, pentru a descoperi Petronela Tămaț

A lovit un copil pe trecerea de 
pietoni și s-a făcut nevăzut
Un bărbat în vârstă de 40 de ani, din 
Petrila, a fost prins de oamenii legii 
după ce a lovit un copil care traversa 
strada pe trecerea de pietoni. Acciden
tul s-a produs pe strada Republicii, din 
Petrila. în timp ce traversa strada, pe 
trecerea de pietoni, minorul N.A., de 9 
ani, a fost lovit de un autoturism.
Șoferul a părăsit locul accidentului fără 
să anunțe polițiștii, iar copilul a plecat 
spre casă unde i-a povestit mamei sale
cele întâmplate. Revoltată, femeia a 
anunțat polițiștii. Echipa operativă, care 
s-a deplasat la fața locului, a stabilit că 
minorul a traversat strada Republicii pe 
trecerea de pietoni, însă a fost acroșat 
de un autoturism de culoare închisă, de
spre care copilul nu a putut să dea mai 
multe informații. Copilul a fost trans
portat la spitalul de Urgență Petroșani 
unde a fost diagnosticat cu: „contuzie 
coapsă dreaptă, escoriație genunchi 
stâng, escoriație piramidă nazală” nefi- 
ind necesară internarea. în urma veri
ficărilor efectuate, polițiștii au stabilit 

porală din culpă.
este Ciprian C., de 40 de ani, din
că, suspect de producerea accidentului.

Societate comercială
angajează

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

* stivui lori ști: * in un ci lori necalilwați;

Informații la sediul firmei din Chimindia, 
tir. 121D, corn. Hărău, 

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

Petrila. Acesta a fost testat cu aparatu 
etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/1 al
cool pur în aerul expirat. în cauză, st 
efectuează cercetări de către polițiști 
Formațiunii Poliției Rutiere Petrila 
pentru părăsirea locului accidentului ș 
vătămare corporală din culpă.

Alt accident, alt pieton rănit

Un alt accident de circulație, în urr>t 
căruia un pieton a fost rănit, s-a produs 
pe o stradă din Deva. De această dată 
pietonul a fost vinovat, pentru că tra
versa prin loc nemarcat. Ioan C., de 51 
ani, din Buzău, în timp ce conducea ur 
autoturism pe strada I. L. Caragiale di 
Deva, a acroșat-o cu oglinda retrovi
zoare pe Crucița G., de 39 ani, din Co
muna Jina, județul Sibiu, care traverse 
strada prin loc nemarcat. în urma acci
dentului, femeia a fost rănită ușor ș 
transportată la spital, nefiind necesari 
internarea acesteia. în cauză, s-a în 
tocmit dosar penal pentru vătămare cor

Mihaela Tămaș
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Supraofertă la vânzarea porcilor în târguri
fertă bogată, cerere mică, așa s-ar 
jtea rezuma situația din acest mo- 
ent pe piața cărnii de porc. Deși 
irbătorile de iarnă se apropie cu 
ipeziciune, iar sezonul de sacrificare 
porcilor este în toi, puțini sunt cei 
ire cumpără animale vii pentru a le 
icrifica în gospodărie.

ri dimineață, numeroși crescători și- 
i adus porcii la târgul de animale din 
rad în speranța că vor reuși să-i vândă, 
in păcate pentru ei, oferta mai mult 
:cât generoasă a depășit cererea din 
ață. In târg, erau mai mulți vânzători 
:cât cumpărători, majoritatea celor 
siliți la piață încercând să-și facă o 
ee despre prețuri, fără să și cumpere, 
mașinile’și remorcile aliniate se aflau 

:ci de porci, de diferite soiuri și 
ărirni. Cei mai mulți erau din rasa 
arele Alb, dar au fost aduse câteva 
.emplare și din rasele Bazna și Man- 
iliță. Cei mai mulți dintre crescătorii 
■ porci erau veniți din județul Arad.

?țuri bune, cumpărători puțini

ețul cerut pentru animale se plasează 
tre 6,5 și 7 lei pe kilogram în viu, 
escătorii fiind însă nemulțumiți pen- 
j că nici la acest preț nu reușesc să 
ndă animalele. „Nu merită să mai 

>GFP a luat la „puricat” evazioniștii din județ

ontroalele, efectuate de inspectorii 
scaii ai Direcției Generale a Fi
ințelor Publice Hunedoara, s-au in- 
■■sificat pe parcursul acestui an. 
rtrivit raportului de activitate 
asmis de DGFP, sumele atrase su- 
imentar la bugetul general consol
at pe parcursul acestui an, realizate 
n controalele efectuate de inspec- 
ii fiscali au crescut cu 94,80 la 

ită, față de aceeași perioadă a anu- 
i trecut.

primele unsprezece luni ale anului 
(iectivele principale ale structurilor cu 
ribuții de inspecție fiscală din cadrul 
irecției Generale a Finanțelor Publice 
județului Hunedoara, au fost con- 
etizate în realizarea sarcinilor potrivit 
mpetențelor atribuite de lege în 
imeniul inspecției fiscale, al pre- 
mirii și combaterii evaziunii fiscale, 
stfel, ispectorii fiscali au efectuat în 
eastă perioadă un număr de 1.510 
țiuni de control la persoanele juridice, 
cadrul controalelor efectuate s-a avut 
vedere respectarea de către con- 

buabili a reglementărilor legale 
ivind stabilirea, evidențierea, de- 
irarea și plata impozitelor și taxelor 
torate bugetului general consolidat.
; asemenea, s-a urmărit și legalitatea 
ierțiunilor pentru care agenții eco- 
mici au solicitat rambursarea taxei pe 
loarea adăugată. în această perioadă 
fost soluționate un număr de 468 so

rtări în acest sens, în valoare totală de 
.989 mii lei. Din suma solicitată, în 
derea rambursării, s-a admis rambur- 
rea a 32.043 mii lei și s-a respins 
ma de 4.946 mii lei.

persoanele fizice au fost controlate

urma controalelor efectuate de in- 
ectorii fiscali la contribuabilii per- 
ane juridice, a fost atrasă la bugetul 

crești porci, la cât bagi în ei. N-am 
reușit să vând nici unul până acum. 
Acum doi ani era 10 lei kilogramul în 
viu, iar acum nu cumpără nimeni, nici 
cu 7 lei”, spune supărat un crescător din 
comuna Vârfurile, județul Arad. 
„Prețurile au scăzut și față de anul tre
cut și acum ăsta este prețul pieței. Chiar 
și așa, nu reușim să-i vindem. Venim 
din județul Arad, unde prețul nutrețului 
este mai mic și poți să-i crești mai ușor. 
Aici a fost zonă minieră și oamenii 
aveau bani, dar acum nu mai cumpără 
nimeni nici aici”, spune un crescător de 
lângă Hălmagiu, Eugen Marinca. Pe de 
altă parte, cumpărătorii urmăresc să 
achiziționeze o marfă de calitate. 
„Prețul nu mi se pare mare, dar caut un 
porc de came, să nu aibă multă 
grăsime”, spune un cumpărător ce pare 
hotărât să nu plece acasă cu banii în 
buzunar. Alături de animalele mature, 
în târg au fost aduși și purcei abia înțăr- 
cați, de 7-8 săptămâni, prețul acestora 
fiind de o sută de lei pe bucată. în para
lel cu vânzarea în piețe se desfășoară și 
o vânzare directă din gospodăriile pop
ulației, aceasta scăpând de controlul au
torităților. Prețurile sunt asemănătoare 
celor din târg, cu diferența că animalul 
nu se vinde doar în viu, ci și tăiat. Și 
aici însă vânzările sunt mai reduse 
decât anul trecut. Din datele pe care le 
avem la dispoziție, în aceste cazuri

general consolidat suma de 118.487 mii 
lei. Comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut, veniturile suplimentare 
atrase la bugetul de stat în urma con
troalelor efectuate au crescut cu un pro
cent de 94,80 la sută. Nici persoanele 
fizice nu au scăpat de controlul ispec- 
torilor fiscali, în acest sens fiind efec
tuate un număr de 625 de acțiuni. 
Acțiunile de control la persoanele fizice 
s-au concretizat prin stabilirea unor 
venituri suplimentare în sumă totală de 
2.585 mii lei reprezentând diferențe de 
impozite și taxe, accesorii și amenzi.

Irina Xăstase Petronela Tămaș
—-- e--------------------------
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prețul ajunge la 7-8 lei pe kilogram în 
viu și 11-12 lei pe kilogram, în carcasă 
cu cap.

Autoritățile sanitar - veterinare sunt 
cu ochii pe porci

Autoritățile sanitar-veterinare afirmă 
că, atât operațiunile de comercializare 
a porcilor, cât și cele de sacrificare și 
prelucrare a cărnii se află sub control. 
Potrivit directorului Direcției Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Ali
mentelor (DSVSA) Hunedoara. Marius 
Lăzărescu, până în prezent nu au fost 
semnalate incidente legate de vânzarea 
porcilor și nu a fost semnalat niciun an

Cadouri de Crăciun 
pentru hunedoreni

în preajma sărbătorilor de iarnă, Casa 
de Cultură „Drăgan Muntean” din Deva 
va găzdui mai multe evenimente. Piese, 
cunoscute, de teatru, spectacole de col
inde și nu numai. Astfel, în data de 12 
decembrie, în Sala mare, a Casei de 
Cultură, la ora 16:00, formațiile artis
tice ale Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență (ISU) „Iancu de Hune
doara” din județul Hunedoara vor 
susține un concert de colinde. în 13 de
cembrie, în Sala Mare, la ora 11:00, se 
va juca piesa de teatru pentru copii: 
„Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”, iar 
de la ora 19:00, „Cântăreața chelă”, am
bele, susținute de Teatru German de 
Stat din Timișoara. Un alt eveniment, 
va avea loc în 15 decembrie, în Sala 
Mare, a Casei de Cultură, Ia ora 19:00. 
Va fi prezentată piesa de teatru „Străini 
în noapte”. Comedia romantică, de Eric 
Assous, este în regia lui Radu Beligan 
cu participarea extraordinară a actorilor 
Florin Piersic și Medea Marinescu. 
Prețul unui bilet este de 50 lei. 

imal bolnav sau infestat cu paraziți. „în 
această perioadă, monitorizăm toate 
transporturile inter și intracomunitare 
de vietăți, urmărind în special dacă sunt 
aduși porci sau came de porc din Ser
bia, unde există un mare risc, fiind sem
nalate două focare de pestă porcină. Am 
încheiat protocoale în acest sens cu au
toritățile de la circulație, cu Poliția și cu 
Direcția de Sănătate Publică. De 
asemenea, urmărim punctele de des
facere de la abatoare, care în această 
perioadă lucrează din plin. Monitor
izăm trasabilitatea materiei prime până 
ce ea ajunge produs finit pe masa con
sumatorului. în târguri, urmărim iden
titatea animalelor, existența actelor de

Moș Crăciun vine și la copiii din centrele DGASPC
Moș Crăciun nu i-a uitat, nici în acest 
an, pe micuții din centrele DGAPC. în 
perioada 14 - 20 decembrie, copiii 
aflați în protecția specială a 
D.G.A.S.P.C. Hunedoara din localități
le Brad, Deva, Orăștie, Hațeg, 
Petroșani, Lupeni, Vulcan și Hunedoara 
îl vor aștepta pe Moșul cel darnic, într- 
un cadru de sărbătoare. Și cum nici un 
copil nu primește cadoul de la Moș fără 
să spună o poezie, micuții au învățat 
colinde, cântece de Crăciun și poezii. 
Micuțiilor din centrele DGASPC li se 
vor alătura și copiii aflați în plasament 
la asistenții matemali profesioniști, care 
vor primi, de asemenea, cadouri de la 
Moș Crăciun. Hunedorenii, care doresc 

în atenția asiguraților CJAS - Hunedoara

Vă aducem la cunăștință că în perioada 09.12.2010 - 14.12.2010, activitatea 
de încasare a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, datorate de per

soanele fizice la F.N.U.A.S.S. este sistată ca urmare a implementării unor noi 
metode în cadrul Sistemului Informatic Unic Integrat (SIU1).

în această perioadă Serviciul Relații cu Asigurații oferă consiliere privind 
asigurările sociale de sănătate la telefoanele:

0254/218921 sau 219280 interior 302 -relații cu asigurații 
0800800967 Tel Verde - gratuit

e-mail: relpubl@cjashd.ro 

Vă mulțumim pentru înțelegere.

ANUNȚ PUBLIC

S.C. 7 DN 7 S.R.L. titular al proiectului „SPAȚIU DE PRODUCȚIE + 
SPAȚIU COMERCIAL”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei 

etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în 
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și/sau de evalu
ate adecvată, pentru proiectul „SPAȚIU DE PRODUCȚIE + SPAȚIU COM
ERCIAL”, propus a fi amplasat în municipiul Deva, str. Calea Zarandului, 

f.n. jud. Hunedoara.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi con
sultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara din Deva, str. 

Aurel Vlaicu, nr.25, jud. Hunedoara, în zilele de luni - joi între orele 8 - 16 și 
vineri între orele 8-14 precum și la următoarea adresă de internet www. 

apmhd.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/obscrvații la proiectul deciziei de 

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

proveniență și a stării de sănătate. To
todată, în această perioadă, monitor
izăm modul de sacrificare a porcilor în 
mod tradițional în gospodăriile popu
lației. îi sfătuim pe particulari să nu 
ocolească cabinetele veterinare și să 
efectueze examenul trichineloscopic. în 
acest moment, există cabinete echipate 
cu aparatură modernă, care efectuează 
analizele necesare, în toate municipiile, 
orașele și comunele din județ”, a de
clarat directorul DSVSA Hunedoara, 
Marius Lăzărescu.

Cătălin Rișcuța

să participe la serbările organizate de 
micuți, sunt așteptați la orele 16 la Cen
trul de zi din Deva, în data de 14 de
cembrie. De altfel, în 15 decembrie cu 
începere de la ora 12, va avea loc ser
barea de Crăciun, în centrele de plasa
ment de la Hațeg și Brad, la ora 13, în 
centrul Cuore - Petroșani, la ora 14 - 
Centrul de Plasament Lupeni, ora 17 - 
Casa familială pentru copilul cu diz- 
abilități Hunedoara. Copiii din Centrul 
de Plasament pentru copilul cu handi
cap Hunedoara îl vor aștepta pe Moșul, 
în data de 16 decembrie, la ora 11, iar 
în data de 20, Moș Crăciun va veni, la 
ora 15, la micuții din Centrul de Plasa
ment Orăștie. (LX.)

mailto:relpubl@cjashd.ro
apmhd.ro
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Aretha Franklin diagnosticată
cu cancer pancreatic
Cântăreața americană de muzică soul Aretha 
Franklin, care a suportat recent o intervenție 
chirurgicală din cauza unei probleme medicale a 
cărei natură nu a fost dezvăluită, suferă de cancer 
pancreatic, susțin câteva publicații americane.
Cântăreața americană, în vârstă de 68 de ani, 
anunțase anterior că își anulează toate concertele 
programate până în mai 2011.
Informația a fost anunțată în premieră miercuri, pe 
site-ul publicației Detroit News. Publicația Detroit 
News a postat această informație, citând o sursă 
din anturajul artistei, care era la curent cu diag
nosticul de cancer pancreatic, o maladie care oferă 
pacienților șanse de supraviețuire extrem de re
duse.
După intervenția chirurgicală pe care a suportat-o 
recent, Aretha Franklin a declarat, într-un comu
nicat de presă emis pe 2 decembrie, că a trecut 
printr-o „operație extrem de reușită”, fără să pre
cizeze însă natura bolii de care suferă.
Potrivit accesshollywood.com, reverendul Jesse 
Jackson, un bun prieten al artistei americane, a de
clarat, miercuri, că aceasta „se recuperează foarte 
bine”. Jesse Jackson a precizat că a vizitat-o de 4- 
5 ori în ultimele zile pe Aretha Franklin, la clinica 
unde aceasta este internată.
în august, Aretha Franklin și-a anulat alte două 
concerte pe care urma să le susțină la New York, 
după ce a căzut în reședința ei, fracturându-și două 
coaste.
Artista americană, celebră pentru mai multe hituri

din anii 1960, precum „(You Make Me Feel Like) 
A Natural Woman”, „Chain of Fools” și „Re
spect”, a continuat să concerteze, să înregistreze 
și să plece în turnee, fără întrerupere, timp de peste 
patru decenii, până în octombrie 2010.
Aretha Franklin, supranumită „Regina muzicii 
soul”, a câștigat 20 de premii Grammy, dintre care 
opt au fost consecutive, între anii 1968 și 1975, 
perioadă în care trofeul pentru cea mai bună 
solistă R&B a fost numit în glumă de ziariști „Pre
miul Aretha”.
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Zile și Nopți, cea mai mare rețea de reviste de timp liber din țară, a 
lansat cârdul de discount în Deva

Deva. începând din 3 decembrie 2010, rețeaua de reviste gratuite de timp liber Zile și Nopți a lansat 
cârdul de discount în Deva. Cârdul Zile și Nopți este un card de discount care permite obținerea de 
reduceri substanțiale în hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, în centre de divertisment, saloane de 

înfrumusețare, centre de fitness, în locații culturale, teatru, filarmonică, muzee, în locații de shopping, 
îmbrăcăminte, librării, florării etc.

Ca urmare a succesului înregistrat din momentul lansării cârdului pe piața brașoveană (Brașov, 
Poiana Brașov, Valea Prahovei), în București și Oradea, cârdul de discount Zile și Nopți este disponi- , 
bil acum și în aproximativ 20 de locații partenere din Deva, numărul acestora fiind în creștere con

tinuă. Cârdul poate fi achiziționat direct din locațiile partenere sau online de pe site-ul 
www.zilesinopti.ro la prețul de 100 lei/an.Folosind cârdul Zile și Nopți pot fi obținute discounturi de 
15%, 25% sau 35% sau alte gratuități. în funcție de frecvența ieșirilor și a valorilor de plată, costul 

cârdului poate fi amortizat din prima lună.în edițiile din Decembrie 2010 și Ianuarie 2011 ale revistei 
Zile și Nopți Deva vor fi inserate cârduri DEMO gratuite și de unică folosință. Mai multe detalii sunt 
disponibile pe www.zilesinopti.ro/card.în cursul anului 2011, cârdul Zile și Nopți se vrea introdus și în 

alte orașe din țară.
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Președintele Traian Bâsescn a invitat partidele parlamentare la consultări, luni, la 
am / fiind propuse ca teme de discuție perspectivele economice și sociale pe 
următorii doi ani. aderarea Iu Spațiul Schenge și prioritățile legislative ale sfârșit
ului acestui un.
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,Oamenii de valoare nu și-au spus ultimul cuvânt...
Oamenii de valoare vor coborî tot mai des în arenă”
lomnule Răducanu, ne aflăm la scurt 
mp după încheierea alegerilor parțiale 
in Colegiul 3. Electoratul se pare că a 
ecis. Deputatul ce va reprezenta sau ar 
•ebui să reprezinte intereselor cetățe- 
ilor din arealul Țara Hațegului - 
,'ălan - Ținutul Pădurenilor este Mari
na Câmpeanu. Fostul Ministru al 
luncii a ieșit învingător din lupta cu 
ostul primar al Comunei Baru- omul 
acului Daniel Răducanu.
Jum comentați această realitate? 
n primul rând țin să o felicit pe 
'oamna Mariana Câmpeanu pentru 
bținerea acestui mandat de deputat, 
'u voi rămâne un om al locului, așa 
um am fost și până acum, și voi dovedi 
. continuare oamenilor că sprijinul 
teu nu este condiționat de un porto- 
)liu la nivel local sau central. Voi 
icerca să jiu deputatul localnicilor, 
entru ca ei să mă poată numi, cu toată 
lima, „deputatul nostru”.
n ciuda victoriei liberale, multi oa- 
neni politici recunosc faptul că ați 
ușit un rezultat extrem de bun, 

are ar trebui sa dea de gândit clasei 
olitice de la nivel national și, în spe- 
ial de la nivel județean. Și totuși, 
in punctul de vedere al omului 
laniel Raducanu, născut, crescut și 
ducat în Colegiul 3 cine este respon- 
abil de acest rezultat?
cest rezultat nu face decât să evi- 
ențieze că oamenii sunt cei care de- 
artajează, cei care își arată 
icrederea sau dezaprobarea față de un 
andidat sau altul. La aceste alegeri, 
y menii au fost cei care prin votul lor 
li-au demostrat că au nevoie de mine 
i continuare, și mai mult decât atât, că 
u încredere în dorința mea de a aduce 
’ mai multe beneficii locului. Pornesc 
e un drum știind că am susținerea lo- 
jnicilor dar și așteptările lor.
onsiderați ca nu ați demonstrat su- 

icient sau electoratul care a decis 
ezultatul acestor alegeri nu a reușit 
ă înțeleagă și să aprecieze strategiile 
umneavoastră și totodată rezul- 
itele pe care le-ați avut până acum? 
rebuie să nu uităm că în această zonă 
dministrațiile locale sunt preponder- 
nt liberale. Cu atât mai mult, pot să 
firm și să fiu sigur pe declarația mea, 
tunci când spun că oamenii mi-au 
ițeles perfect programul și m-au 
isținut în 5 decembrie acordându-mi 
este 7000 de voturi. însă această 
is ținere mă obligă să le demonstrez 

Dragii mei, am pornit în această confruntare electorală convins că voi 
învinge, că voi putea face mai mult pentru dumneavoastră. Am intrat în 

bătălie cu credință în Dumnezeu și cu încredere în oameni. Oamenii nu m-au 
dezamăgit și sper să nu-1 fi dezamăgit nici eu pe Dumnezeu!O felicit pe 
doamna deputat Mariana Câmpeanu! Vă mulțumesc vouă, cei care m-ați 

votat, pentru că mi-ați dat încredere în forțele proprii! Vă mulțumesc și vouă, 
cei care nu m-ați votat pentru că ați arătat că mai am de muncit, ca să vă 

conving de bunele mele intenții. Mulțumesc echipei mele, fără care nu aș fi 
ajuns până aici. Am pierdut o bătălie, dar am câștigat foarte mulți prieteni.

Sunt și voi rămâne un om al locului, un om care are ușa deschisă pentru 
fiecare dintre dumneavoastră. Nu mă consider învins, iar mărturie stau cele 

7000 de voturi pe care le-am primit, dumneavoastră, cei 7000 de oameni care 
mi-ați acordat încrederea că împreună vom putea face mai mult și mai bine 

pentru noi toți. Ca om al locului voi fi întotdeauna atent la nevoile oamenilor, 
voi lăuda ceea ce merită lăudat, voi semnala ceea ce, poate, nu va fi făcut bine 
și în folosul oamenilor, îmi voi lua foarte în serios rolul de deputat. Voturile a 

7000 de oameni mă obligă să fiu un deputat fără portofoliu.

Așa să ne ajute Dumnezeu!
Al dumneavoastră
Daniel Răducanu

bunele mele intenții, dar îi asigur că voi 
fi cât se poate de receptiv la nevoile lor. 
Cum motivați alegerea făcută de 
electoratul Colegiului 3? Să He o 
dovadă că cetățenii din zonă nu cred 
în resursele umane autohtone?
Aici este o problemă de mentalitate a 
românilor în general, creată și dez
voltată odată cu adaptarea la regulile 
democrației în sistemele de vot. Oa
menii din Colegiul 3 sunt oameni ma
turi și mi-au acordat încrederea că 
împreună vom putea face multe pentru 
noi toți cu sau fără o funcție oficială.
Până când credeți că vom avea mai 
multă încredere în oamenii din Capi
tală decât în noi înșine?
Să avem în vedere că modificările la 
sistemului electoral se fac tocmai pen
tru ca voturile și așteptările electorat
ului să fie răsplătite prin oameni ai 
locului. Vorbim de un proces care se 
derulează și are ca scop bunul mers al 
democrației, o reprezentativitate mai 
mare și o responsabilitate crescută față 
de comunitate. Trebuie să privim lu
crurile în ansamblu pentru a ne putea 
recăpăta încrederea în noi înșine, în cei 
apropiați nouă.
Aveți să vă reproșați ceva la finele 
acestor alegeri?
Dar electoratului?
Nu am cunoștiință de vreo greșeală în 
fața electoratului dar le acord credit în 
cazul în care aceasta ar exista și îmi 
prezint scuzele. Cu toate acestea, oa
menii colegiului 3 sunt oameni maturi 
care știu să se unească pentru binele 
lor și în mine vor găsi coechipierul, fie 
că e vorba despre sprijinirea unui grup 
sau a unei comunități!
Ce puteți spune că ați avut de învățat 
din această campanie electorală?
Faptul că, realitatea politică actuală, 
în mod regretabil, eșuează să-și 
dovedească sprijinul pentru comu
nitățile pe care le reprezintă. Dim
potrivă, și acesta este și un îndemn 
adresat oamenilor politici, un lider tre
buie să își asume această calitate nu 
prin ură și dezbinare, ci prin dezbatere 
și conlucrare.
Odată cu recenta campanie elec
torală și totdată cu aceste alegeri ați 
dobândit deziluzie și optimism?
Este normal să am aceste simțăminte 
dar ele sunt motivantepentru a-mi con
tinua proiectele pentru familia pe care 
am încercat să o susțin, cea a Țării 
Hațegului — Călanului - Ținutul Pă- 

durenilor.
Ați descoperit caracteristici pe care 
nu le bănuiați în ceea ce privește elec
toratul Colegiului 3?
Nu se poate discuta de necunoscute, nu 
cu un om care a reprezentat, atât din 
calitatea de primar cât și din cea de 
om, acest electorat. Se poate discuta de 
preferințe electorale și de libertatea de 
exprimare pe care fiecare cetățean o 
are.
Care mai este legătura dumneavoas
tră cu foștii contracandidați?
De colaborare atunci când interesele 
noastre pentru binele comunității coin
cid. Dar, de acum încolo, și de 
supraveghere, pentru a putea semnala 
cazul în care interesele oamenilor nu 
sunt îndeaproape urmărite.
Care sunt și care considerați că vor fi 
relațiile cu noul deputat al Colegiului 
3?
Doamna deputat Mariana Câmpeanu 
va avea în mine un coechipier pentru 
proiectele sale, în cazul în care acestea 
vor fi bune, și, în același timp, un 
opozant de nădejde dacă nu va respecta 
angajamentele și nevoile comunității.
Acum, odată coborâtă liniștea peste 
Colegiul 3, puteți spune că pentru 
dumneavoastră este momentul T0?
Orice sfârșit este un început, este ciclul 
natural al vieții, important este cum 
vedem acest început, T0 cum vă place 
să îi spuneți. Eu îmi voi continnua 
munca și proiectele de până acum, voi 
încerca să îmi respect angajamentele, 
și voi fi același om al locului pe care 
oamenii îl cunosc.
Și totuși, după aflarea rezultatelor de 
la recentele alegeri, nu v-ați gândit 
nicio clipă să abandonați proiectul 
marii familiii a Țării Hațegului - 
Călanului - Ținutul Pădurenilor?
In nici un caz nu putem vorbi despre un 
abandon, cu atât mai mult acum când 
nu mai reprezint doar Comuna Baru, 
așa cum am făcut-o din calitatea de 
primar. Vom discuta de proiecte de an
vergură pentru această mare familie a 
Țării Hațegului - Călanului - Ținutul 
Pădurenilor.
Revenind la rezultatele alegerilor și 
la încrederea în cei din jur, nu ați 
simțit măcar o dată că marea familie 
a Colegiului 3 v-ar fi trădat?
Trădarea e un cuvânt pe care niciodată, 
în niciun fel, și mai ales atunci când 
este vorba despre realația dintre mine 
și marea mea familie, nu îl accept. Pen
tru că indiferent de situații, bune sau 
mai puțin bune, într-o familie nu se 
poate vorbi despre trădare.
Trăim în democrație, am dobândit lib
ertatea de exprimare atât în religie, 
idei, opinii, vot. Le mulțumesc celor 
peste 7000 de oameni care m-au votat 
și mi-au acordat încrederea că împre
ună vom putea face mai mult și mai 
bine pentru noi toți. Deopotrivă țin să 
le mulțumesc și celor care nu m-au 
votat pentru că mi-au arătat că mai am 
de muncit pentru a le câștiga încred
erea în ceea ce vreau să fiu pentru 
acești oameni, și anume, un sprijin, mai 
presus de orice.
Și pentru că întotdeauna este bine să 
privim înspre viitor, considerați că 
marea familie a Colegiului 3 îi va 
acorda o și mai mare încredere omu
lui locului, în 2012?
Timpul va demonstra lucrul acesta. Așa 
după cum am mai spus și cu alte ocazii, 

eu nu cred că există o situație de neîn
credere între Daniel Răducanu și 
marea familie a Colegiului 3. Am con
siderat și consider că viața e făcută din 
etape, iar Dumnezeu ne va conduce în
spre un 2012 în care să primeze și mai 
mult maturitatea. O veche vorbă 
românească spune că "Toți îm
bătrânim, dar numai unii se matur
izează”. Mie imi place să cred că 
oamenii din Colegiul 3 nu îmbătrânesc, 
ci se maturizează.
Concluzionând momentele trecutului 
apropiat, ale prezentului și, mai aleș 
ale viitorului, care este mesajul dum
neavoastră pentru recent desemnatul 
deputat al Colegiului 3?
Ii doresc doamnei Mariana Câmpeanu 
să-i dea Bunul Dumnezeu sănătate, 
putere pentru a reuși să împlinească tot 
ceea ce a promis electoratului din 
Colegiul 3, să nu uite că în 2012 va fi 
un moment al evaluării, un moment al 
bilanțului. De asemenea, îmi exprim în
crederea că în timpul ce va veni, 
doamna deputat va fi caracterizată de 
aceleași principii ale doamnelor din 
Ardeal și implicit din Colegiul 3, având 
tăria ca peste doi ani să se întoarcă în 
mijlocul oamenilor și să facă bilanțul 
în fața electoratului. Ii doresc succes și 
totodată o asigur pe doamna Mariana 
Câmpeanu că poate conta pe sprijinul 
meu, bineînțeles, în măsura în care se 
dorește prosperitatea Colegiului 3 pen
tru că îmi place să cred că noi am intrat 
în această competiție urmărind doar 
binele electoratului.
Cât despre atacurile dure venite la 
adresa mea din partea contracandi- 
daților pe tot parcursul campaniei elec
torale, aș dori să fac următoarea 
precizare: cel puternic nu este cel care 
știe să jignească și să mintă, ci cel put
ernic este cel care poate să ierte și să 
uite. De aceea, pe toți contracandidații

mei din campania electorală pentru 
alegerile parțiale din Colegiul 3 îi 
asigur de toată dragostea mea, îi 
asigur de faptul că nu port niciun re
sentiment în inima mea. Și aș con
cluziona, parafrazând vorbele unui 
înțelept, spunând că nu voi permite 
nimănui să-mi ruineze viața, jăcându- 
mă să-l urăsc . Toată dragostea mea 
pentru ei și pentru familiile lor, iar în 
anul ce va veni să fim mai responsabili 
pentru vorbele noastre, pentru faptele 
noastre decât am fost în 2010.
Și în încheiere, care este mesajul pen
tru oamenii din marea familie a Țării 
Hațegului - Călanului - Ținutul Pă
durenilor?
Le mulțumesc tuturor celor care mai 
cred că după 20 de ani de neliniște, 
frământări și deziluzii, încă se mai 
poate întâmpla ceva frumos în țara 
aceasta și în Colegiul 3. De asemenea, 
le mulțumesc tuturor celor care au 
simțit și speranța din inima mea, de- 
scoperindu-mi și evidențiindu-mi, prin 
încrederea lor, caracteristicile de lup
tător folosite în favoarea semenilor.
Eu sunt convins că în România și, im
plicit în Colegiul 3 se vor întâmpla lu
cruri frumoase, iar oamenii de valoare 
care nu și-au spus ultimul cuvânt din 
cauza ca nu au avut loc în sistem, vor 
coborî tot mai des în "arenă ” și vor ieși 
de fiecare dată învingători prin armele 
(dragoste, înțelegere, demnitate) 
folosite în luptă.
Cred cu tărie în supremația binelui, a 
bunului simț, dar deopotrivă, cred în 
relansarea omului de bun simț în 
politică, cred în politicianul cu frică de 
Dumnezeu. Cât despre omul locului 
Daniel Răducanu, îi asigur pe toți 
cetățenii Colegiului 3 că acesta nu a 
abdicat și nu va abdica niciodată de la 
morala creștină.

K
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Membrii Comisiei pentru învățământ din Senat, propun ea învă
țământul general obligatoriu să fie de 11 clase. Astfel, învățămân
tul obligatoriu va cuprinde un an de grupă pregătitoare, patru ani 
de învățământ primar, patru ani de învățământ gimnazial și doi 
ani de învățământ liceal, indiferent dacă este teoretic sau vocatio
nal. potrivit Mediafax.

83% dintre români nu cred în lupta 
anticorupție a Guvernului
O majoritate covârșitoare a 
românilor, 83 la sută, se declară mai 
degrabă neîncrezători în eficiența 
eforturilor anticorupție ale Guvernu
lui, în timp ce un român din trei ad
mite că, în ultimul an, a dat mită, 
relevă Barometrul Global al 
Corupției lansat, joi, de Trans
parency International.

Potrivit rezultatelor studiului, dacă în 
2009 doar 12 % dintre subiecții români 
ai studiului admiteau că au dat mită 
pentru diferite servicii, în 2010 numărul 
acestora s-a triplat. în plus, doar doi la 
sută dintre români consideră că, în 
2010, nivelul corupției este mai mic 
decât în urmă cu trei ani, în vreme ce 
87 % dintre respondenți apreciază că 
situația s-a înrăutățit. De asemenea, 
doar trei la sută dintre români au în
credere în capacitatea Cabinetului de a 
lupta împotriva corupției, scor care 
plasează România pe ultimul loc în 
Uniunea Europeană din punct de 
vedere al încrederii în Guvern. Mai 
mult, aproape doi români din trei 
afirmă că nu au încredere în nicio per
soană sau instituție atunci când vine 
vorba despre lupta împotriva corupției, 
fapt care, potrivit Transparency Inter
national România (TI-Ro), demon
strează că România este cea mai

Mamele copiilor cu handicap iau aceeași indemnizație trei 
ani și 500 lei dacă revin oricând la muncă
Indemnizația pentru îngrijirea copilului 
cu handicap va fi acordată până Ia îm
plinirea vârstei de trei ani, în cuantum 

dezamăgită națiune europeană, „la 
mare distanță de celelalte”. Totuși, 
potrivit directorului executiv al TI-Ro, 
Victor Alistar, aproape 70 la sută dintre 
români cred că implicarea cetățenilor în 
acțiuni anticorupție este importantă și 
poate să determine schimbări. Mai 

de 75% din media veniturilor nete real
izate pe ultimele 12 luni, fără a scădea 
sub 600 lei, iar părintele poate primi 

mult, opt din zece și-ar sprijini colegii 
sau prietenii activi în lupta anticorupție, 
iar șase din zece s-ar implica personal 
în acțiuni de acest gen. Pe de altă parte, 
partidele politice și Parlamentul fiind 
considerate ca cele mai corupte entități, 
urmate de sistemul judiciar. Cea mai

500 lei lunar dacă revine la muncă 
oricând în acest interval.
„Pentru copilul cu handicap, concediul 
se acordă până la împlinirea de către 
copil a vârstei de 3 ani, iar indemnizația 
aferentă se va acorda în cuantum de 
75% din media veniturilor nete real
izate pe ultimele 12 luni și nu poate fi 
mai mică de 600 lei și nici mai mare de 
3.400 lei. Părintele poate primi acei 500 
de lei lunar ca să se întoarcă la muncă, 
oricând, până la împlinirea de către 
copil a vârstei de 3 ani”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Guvernului, 
Ioana Muntean, solicitată de Mediafax 
să precizeze care este cuantumul și pe
rioada pentru care se acordă indemniza
ție în cazul copiilor cu handicap.
Premierul Emil Boc a anunțat că 
mamele vor putea opta pentru un con
cediu de creștere a copilului pentru o 
perioadă de doi ani, dar cu o indem
nizație cuprinsă între minimum 600 lei 
și maximum 1.200 lei.
Pentru un concediu de un an, indem
nizația maximă va fi de 3.400 lei. Dacă 
se întorc la muncă înainte de sfârșitul 
perioadei de un an de concediu, 

puțin coruptă structură, în viziunea 
românilor, rămâne biserica, dar nivelul 
corupției percepute în rândul clerului 
crește la 2,3, de la mai puțin de două 
puncte în anii anteriori.

mamele vor beneficia de o primă lunară 
de 500 lei pentru întregul interval de 
până la 24 luni.
Dacă se întorc însă la muncă după 
primul an de concediu pentru creșterea 
copilului, mamele nu vor mai beneficia 
de acest stimulent.
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Aeroportul 
Otopeni va deveni 
aeroport regional, 
iar Băneasa, 
aeroport business 
Ministerul Transporturilor și Infrastruc
turii vrea ca în 2012-2013 Aeroportul 
Băneasa să se transforme pentru zboruri 
V1P și business, iar Aeroportul Otopeni 
să fie extins Intr-un hub regional, a de
clarat joi ministrul Transporturilor. 
Anca Boagiu. Potrivit directorului gen
eral al Companiei Naționale, Aeropor
turi București, Tudor Jidav, mutarea 
traficului de pe Băneasa pe Otopeni se 
va face din 2012-2013 pentru că pc 
Aeroportul Henri Coandă trebuie sa fie 
finalizate lucrările de extindere, ca să 
suporte și capacitatea aeronavelor low- 
cost dc pe Băneasa. Reorganizarea in, 
terioară a terminalului Aurel Vlaicu. 
pentru respectarea standardelor Schen
gen și pentru creșterea calității servici
ilor, are o valoare estimată a lucrărilor 
de 1 milion euro. La Aurel Vlaicu vor 
opera aeronave mici, de maxim 10 
locuri, oficialii estimând minim 80% 
pasageri de business. Totodată, extin
derea Aeroportului Otopeni se va fac< 
pe zona de est și va fi necesară expro
prierea a circa 650 de hectare, unde se 
vor construi hangare, terminale, hotel și 
parcări. Potrivit Ministrului Boagiu, 
prețul biletelor pentru cursele low-cos* 
va crește cu până la 4,5 euro/pasaget 
odată cu mutarea de pe Băneasa pe 
Otopeni. Obiectivele principale ale 
proiectului de modernizare și dez
voltare a Aeroportului Henri Coandă. 
aflat faza a treia, sunt reconfigurarea 
terminalelor Sosiri Internaționale 
Curse Interne în noul terminal Sosiri 
va fi gata în decembrie 2011. Extin
derea terminalului Plecări Inter
naționale, a drumurilor de acces și q 
altor lucrări conexe se va finaliza îr 
iulie 2012. Finalizarea fazei a treia a 
proiectului de dezvoltare și modern 
izare a Aeroportului Henri Coandă se 
va produce în 2012, iar valoarea totală 
a investițiilor este de 1,3 miliarde enrol

Prestăm:
-polis culoare:
-polis luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

telefon: 0761 - 973*940
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„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 

pentru orașele 
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011



Federația internațională de Tenis (ITF) va înlocui două din trofeele ce i-au fast furate în urmă cu trei săp
tămâni fostului tenismen Pete Sampras. Americanului i-au fost furate majoritatea trofeelor de la cele 64 de 
turnee câștigate, două trofee ale Cupei Davis, un inel olimpic, șase trofee primite pentru că a terminat sezo
nul A TPpe primul loc ăn clasament, precum și alte obiecte personale.
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Gimnastica nu ia vacanță niciodată
ceasta pare a fi deviza celor doi 
itrenori ai lotului național de gim- 
istică, Maraian Bitang și Octavian 
elin. Chiar dacă au revenit sub 
tate pentru câteva săptămâni, gim- 
istele noastre nu au vacanță deloc, 
ei doi tehnicieni ai României sunt 
mvinși că nu mai așa, gimnastele 
rastre au șansa de a reveni in topul 
mnasticii internaționale.

1 final, staff-ul lotului feminin a 
ezentat Comisiei Tehnice a COSR 
anul de pregătire pentru anul de di- 
îintea Olimpiadei din 2012.
«i doi mari antrenori au vorbit despre 
anificarea pregătirii pentru Olimpiadă 
despre cum se simt fetele în canton- 
nentul de la Izvorani.
itang și Bellu au căzut de acord ca 
anul de pregătire, deși pregătit în 
inuțiozitate, să nu fie divulgat 
șoarece ține de „intimitatea” echipei.

i doi au explicat că se va lucra la 
eșterea valorică a exercițiilor, pe di- 
•ultate. „Avem planul în detaliu, dar 
tfel de lucruri nu se discută, rămân în 
nul echipei. Momentan ne axăm pe 
implexițatea exercițiilor și pe nivelul 

dificultate. Traversăm o perioadă 
mă, în care toate fetele sunt apte, 
em ceva probleme la Diana Bulimar, 
ir sperăm să revină repede”, a povestit 
dang.
.ceasta a mai precizat că fetele tra- 
■rsează o perioadă foarte bună, fiind 
mice să muncească și să își demon- 
eze valoarea. „Se simt bine toate și 
vede că sunt dornice să lucreze, să 

>a ce e mai bun. Lotului i s-au mai 
lăugat șase junioare, care vor avea 
irsta necesară pentru a participa la JO 
• la Londra”, a mai adăugat

antrenoarea lotului național.

Cerasela Pătrașcu și Ana Maria 
Tămârjan s-au retras

Nu toate fetele care au participat la 
Olimpiada din Beijng vor mai continua 
la lot. Două din fetele care au făcut 
parte din echipa care a participat în 
China s-au retras în acest an. „Cerasela 
Pătrașcu și Ana Maria Tămârjan au re
nunțat. Pătrașcu și-a manifestat mai de
mult dorința de a pleca de la Națională 
și nimeni nu forțează pe nimeni să facă 

gimnastică, iar în ceea ce o privește pe 
Ana Maria, ea trebuie să se refacă după 
o mai veche problemă la spate și am 
decis de comun acord cu părinții să nu 
o mai forțăm”, a povestit, pentru 
Prosport, Bitang.

„Sandra este un exemplu pentru 
celelate fete”

Antrenorii lotului de gimnastică sunt 
foarte mulțumiți de ceea ce arată San
dra Izbașa după accidentarea suferită la 
tendonul lui Ahile și spun despre cam

pioana olimpică la sol că reprezintă un 
model pentru fetele mai mici. „Sandra 
este un impuls pentru fete. A revenit 
foarte bine după accidentare și este mo 
tivată și de progresul pe care îl fac 
colegele ei. Cel mai important lucru 
este că a ajuns la o maturitate când este 
conștientă că poate culege roadele 
muncii depuse în acest întreg an”, au 
spus cei doi.
In final, Bellu și Bitang au rezumat, în 
stilul caracteristic cele șase luni care au 
trecut de la preluarea lotului. „A fost o 
perioadă delicată, până am apucat să ne 

familiarizăm unii cu alții. Acum am în
ceput să ne intrăm în ritm și să vorbim 
aceeași limbă”, au conchis coordona
torii lotului național.
Lotul Național de gimnastică 
efectuează pregătirea la Izvorani, ur
mând ca începând cu anul ce vine să 
poposească și la Deva, pentu a mai ieși 
din rutină.

Claudiu Sav

)oi hunedoreni vor reprezenta România 
a un turneu internațional de înot

Patru devence, printre cele mai 
bune gimnaste ale anului

omânia va avea doar doi reprezen- 
nți la un prestigios turneu de înot, 
Serbia, la finele acestei săptămâni, 
nbii aparținând Clubului Sportiv 
:olar din Hunedoara. Cristian 
izan și Alexandru A nouța vor 
prezenta țara noastră la Campi- 
<atul Țărilor Central Europene din 
■rbia, în vreme ce nouă alți sportivi 
inedoreni vor participa la Campi- 
latele Naționale de Semifond, rez- 
vate copiilor între 11 și 13 ani, de la 
îcău.

•istian Rizan și Alexandru Ancuța, 
ultiplii campioni naționali au fost 
optați în lotul de 20 de sportivi care 
reprezenta România la Campionatul 

irilor Central Europene. Astfel, elevii 
îcăi Bejan încearcă să aducă clubului 

pe Cerna primele medalii inter- 
ționale. Pentru Cristian Rizan (16 
i) aceasta nu este prima experiență 
temațională din carieră. în urmă cu 
,, înotătorul legitimat la CSS Hune- 
>ara a participat la un concurs similar, 
ide a obținut doar locul cinci. Cei doi 
ortivi de sub furnale vor concura în 
obele de 100 și 200 metri bras, re- 
ectiv 100, 200 metri spate și vor fi su

Federația Română de Gimnastică a 
anunțat, joi, lista celor mai buni zece 
sportivi ai anului 2010, Ana Porgras, 
Flavius Koczi și Mircea Zamfir sunt 
laureații. Un lucru îmbucurător este 
acela că în topul gimnastelor, figurează, 
imediat după Ana Porgras, toate cele 
patru sportive ale Clubului Cetate din 
Deva: Diana Chelaru, Amelia Racea, 
Raluca Haidu și Cerasela Pătrașcu. 
Topul celor mai bune 10 gimnaste ro
mance mai este completat de Sandra 
Izbașa, Gabriela Drăgoi, Diana Buli
mar, Larisa lordache și Daniela Andrei. 
La masculin, Flavius Koczi este per
formerul anului 2010, în clasamentu 
FRG punctând, în ordine, și Andrei 
Muntean, Marius Berbecar, Ovidiu 
Buidoșo, Adrian Bucur, Cristian

Bățagă, Marian Drăgulescu, Vlad Co- 
tună, Alin Jivan și Andrei Ursache, în 
vreme ce la gimnastică aerobică, 
Mircea Zamfir a fost desemnat cel mai
bun sportiv în anul 2010, el fiind urmat 
în ierarhia finală de Valentin
Mavrodineanu, Petru Porime-Tolan,
Bogdan Popa, Cosmin Muj, Florin 
Nebunu, Cristina Nedelecu, Corina
Constantin, Laura 
Cristache și Mana 
Luisa Pavel.

Sav Claudiu

pervizați de antrenoarea lor, Anca 
Bejan.
în urmă cu o săptămână, Hunedoara a 
fost gazda Campionatelor Naționale de 
înot în bazin scurt, competiție la care a 
intrat în concurs doar un singur sportiv,

Daniel Scurtu, el concurând la trei fi
nale fără a obține însă o medalie.

Claudiu Sav

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

Contracte de m urică. cu v iză de lucru pentru 6 luni începând cu 01 .decem
brie 201(1,

Condiții. de aplicai* la job: tete vârsta minim 18 ani. înălțimea minimă 
l,70m, aspect fizic plăcui, vorbihuunc dc limba engleză.

Sc oferâ: salar lunar militai 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele. 
Irnnxport iur reilur India gralini, acces la piscina și sala Hines* a complexului.

Posibilitate extra joburi in cele 6 luni participare ia casthigtiri modeling 
& photo-shootings.

Detalii suplimentare pc officc@cxchisivcvcnt.ro sau 0727177994,

mailto:officc@cxchisivcvcnt.ro
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. ivnm 3M tie ani. războinicul Memnnn credea că îi epredestinat să eondueă 
popoarele împrăștiate în deșert. Cu o armată de barbari, el cutreieră munții și 
câmpiile, transfprmându-i în sclavi pe cei pe care nu-i măcelărea. Numai câteva 
triburi se mai aflau între Memnon șt tron. Triburile se unesc împotriva inami
culuicomun, fflosttidu-se de Mathayus - descendent al unor generații întregi de 
asasini, adus pentru a-l ucide pe profet, ajutorul lui Memno. g

X

X

TV>?1
07:00 Telejurnal Matinal 07:00
09:00 Dovadă de iubire (brazilian se-

rial, 2005- 112.) 07.55
10:10 ÎnTrecerea Anilor (emisiune de 

divertisment, 2010, rel.)
08:10

12:35 M.A.l. aproape de tine 10:00

12:50 Legendele palatului
11:0013:50 Eurovision

14:00 Telejurnal n-no
14:45 Oamenii Deltei 12:30
14:50 Doar România!
14:55 Oameni mari la TVR (rel.) 14:30
15:00 Tribuna partidelor parlamentare
15:35 Parlamentul României (2008) 15:30
16:30 Europa mea (rel.) 16:00
17:00 Meseria brățară de aur
17:30 Vizor monden 16:55
18:00 Telejurnal 17:00
18:30 Legendele palatului 17:30
19:35 Doar România! 18:00
19:40 Sport 18:30

20:00 Telejurnal 19:00

20:40 Tema zilei
21:00 Eurovision 20:10

21:10 O dată-n viață 22:00
23:00

23:00 Oameni mari la TVR (rel.)
23:15 Mascul necruțător (SUA 23:55

polițist, 2006)

r acasa
Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003 - 20.)
Doar România!
Tonomatul DP 2 (emisiune de 

divertisment, 2010)
Videoterapia (emisiune de di

vertisment, 2010, rel.)
Confesiuni (magazin de diver

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

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

educativ)
Utopia (2008)
Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003, rel. - 20.)
Doar România!
Telejurnal
Lex et Honor
Zon@ IT (2007, rel.) .
Pescar hoinar
Ora de business (emisiune in

formativă, 2010)
Meciul vieții
Ora de știri
Unora le place... (emisiune de 

divertisment)
Doar România!

13:00
14:00

14:30

16:00
17:00
19:00
20:30

22:45

'Neatza cu Răzvan și Dani 
(matinal)
în gura presei (emisiune infor

mativă)
Alături de fratele meu (SUA 

dramă, 1995, rel.)
Observator
Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987)
Marele câștigător (reality 

show, 2010, rel.)
Observator
Acces Direct
Observator
Regele Scorpion: Războinicul 

(SUA-sud-african-german aven
tură, 2008)
Proscrisul (Acțiune, SUA 

2009)

Teo (rel.)

13:00
13:45

15:00

16:00

17:00
17:45

19:00
20:30

23:30

Știrile Pro TV (2009)
Molly (SUA dramă, 2006, rel.)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.- 3883.)
Știrile Pro TV
Apropo TV (emisiune de diver

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

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

1973 - 3884.)
Știrile Pro TV
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
Știrile Pro TV
X-Men 2 (SUA film fantastic 

de acțiune, 2003)
Labirintul lui Pan (mexican- 

spaniol-SUA thriller S.F., 2006)

J 13:00 Teo (rel.)
Ibn 14:15 studio 60 (SUA serial, 2006, rel. -21.) 
‘ | V| *’ Dmn lo /QTTA 1 OO7? «-cxl

116:1$
Și îngerii se îndrăgostesc (SUA film romantic, 1987) 
Studio 60 (SUA serial, 2006 - 22.) Ultimul episod 
Forța furtunii (SUA aventură, 2003)
Cosa Nostra (SUA polițist, 2003)

16:45
19:00 
20:00 
22:00

Poză la minut (SUA serial, 1997, re). - 17.)
Colegii tăi (SUA serial, 2006 - 1.)

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

' 07:00
07:30

Camera de râs
Specialiștii (talk show, 2010)

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

08:20 Sport cu Florentina (emisiune
sportivă)

11:15 Paradisul blestemat (mexican 09:15 Marile speranțe
serial, 2007) 11:30 Mondenii (emisiune de diver-

12:30 O mare de pasiune lisment, 2006, rel.)
14:00 Marina (mexican-SUA serial, 

2006)
12:00 Focus Monden (emisiune de 

divertisment, 2009, rel.)
15:15 Clase 406 (mexican serial de 13:15 Sport, dietă și o vedetă

comedie, 2002 - 1.) 14:00 Curajul de a trăi (englez
16:15 Rețeta de ACASĂ dramă, 2001)
16:25 Vremea de ACASĂ 16:00 Focus Monden (emisiune de
16:30 Rosalinda (mexican serial. divertisment, 2009, rel.)

1999) 16:30 Cine știe...câștigă!
17:30 Poveștiri adevărate 17:45 Voluntar de profesie
18:30 O mare de pasiune 18:00 Focus 18
19:30 Fnictul oprit (mexican serial, 19:00 Focus Sport

2009) 19:30 Cireașa de pe tort (reality
20:30 Contesa de gheață (englez- show, 2008)

SUA-german-chinez dramă. 
2005)-

20:30 Rețeaua păianjen (SUA-ger- 
man-canadian polițist, 2001)

23:30 7 păcate 22:30 Proiectul Pandora

12-55 
1440 
16:50 
18:25 
20.00 
2030 
21:00 
23:00

Din nou la 17 ani (SUA comedie, 2009) 
Struguri în soare (SUA dramă, 2008) 
Chemarea naturii (SUA comedie, 2009) 
Chihuahua de Beverly Hills (SUA-mexican comedie, 2008) 
Filme și vedete
în derivă (român serial de dramă, 2010-5.)
Sugar (SUA dramă, 2008)
True Blood (SUA serial, 2008 - 4.)

TV^ »
07:00 Desene animate
07:55 Doar România!
08:00 Semne (reportaj, 2007)
08:30 Arca lui Noe
09:00 Bebe magia (emisiune informa- ■ 

tivă, 2010)
09:30 Hannah Montana (SUA serial, 

2006 - 5.)
10:00 Tuning România
11:00 Magazin UEFA Champions 

League
11:30 Zile și nopți
12:00 Vizor monden
12:30 Pro Patria
13:00 Fără frontiere
14:00 Telejurnal
14:20 tîe vedem la TVR' (talk show,

2007) Prima parte
16:40 Doar România!
16:45 O dată-n viață
18:40 TeleEnciclopedia (1965)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
20:40 Tema zilei
21:10 ÎnTrecerea Anilor (emisiune de

divertisment, 2010)
22:10 Campania Ovidiu Rom
22:20 ÎnTrecerea Anilor (emisiune de
divertisment. 2010) Partea a doua
23:30 Profesioniștii... (talk show, rel.)

07:00
07:55
08:00

09:00
09:35
10:30
11:00
11:30
12:00
12:35

13:35

15:10

19:15
19:20

19:40

21:20
21:40
22:00
23:00

D'ale lu’ Mitică (reportaj, rel.) 
Doar România!
ABC... De ce? (program pentru 

copii)
Atenție... copii
Liber pe contrasens 
Opera prima
Lumea de aproape 
între cer și pământ (2008) 
Zestrea românilor
Ora de business (emisiune in

formativă. 2010, rel.)
Atenție, se cântă! (emisiune de : 

divertisment)
Singur pe lume (francez-italian i 

dramă. 2000)
Doar România!
Telejurnal
Orașele lumii-Bahamas
Natură și aventură
Moda 
învingătorii (serial documen

tar, 2008)
Doar România!
Handbal feminin
Campionatul european. Studio 
Handbal feminin: România -

Serbia
Handbal Feminin
Super-gadgeturi
Ora de știri
Timpul chitarelor

07:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV 08:15
09:00 Enigma (englez thriller, 2007, 10:00 Ce se întâmplă, doctore?

09:45rel.) (2007)
11:00 Joe Kidd (SUA western, 1972) 10:30 Un cățel în cupele europene 11:15
13:00 Observator (SUA film de familie, 2004)
13:15 Maddie și David (SUA serial, 12:30 Pro Motor 12:30

1985) 13:00 Știrile Pro TV
13:30

14:00 Regele Scorpion: Războinicul 13:05 Gossip Girl: Intrigi la New
(SUA-sud-african-german aven- York (SUA serial. 2007-9.) 15:30
tură, 2008, rel.) 14:00 Legenda căutătorului (SUA

16:00 Observator film serial de acțiune) 16:25

16:45 La pândă II (SUA comedie. 15:00 Bascheții fermecați (SUA co- 16:30

1993) medie de familie, 2002) 17:30
19:00 Observator 17:00 Mașina timpului (SUA aven- 18:30
20:30 în puii mei (emisiune de diver- tură S.F., 2002)

tisment, 2009) 19:00 Știrile Pro TV 19:30

22:00 Profesorul trăsnit și clanul 20:30 Singur acasă 2: Pierdut în. New 20:30
Klump (SUA comedie. 2000) York (SUA comedie, 1992)

23:00- Finala K-l ("Visul românesc") 22:30

Fructul oprit (mexican serial, 
2009, rel.)
Rosalinda (mexican serial,

1999, rel.)
Paradisul blestemat (mexican 

serial, 2007)
O mare de pasiune (mexican 

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

2006)
Clase 406 (mexican serial de 

comedie, 2002)
Vremea de ACASĂ
Rosalinda (mexican serial, 

1999)
Poveștiri adevărate
O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009)
Fructul oprit (mexican serial, 

2009)
Idile de salon (SUA-englez- 

german comedie, 2001)
7 păcate (brazilian serial)

0600
0700

08:00

14:30

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

6
20:30
22:30

Cireașa de pe tort
Cu lumea-n cap (emisiune de 

divertisment, 2009, rel.)
Curajul de a trăi (englez 

dramă, 2001, rel.)
Autoforum
Imobiliare Blitz
Sport, dietă și o vedetă (2008
Căminul de 5 stele
Camera de râs
Mondenii (emisiune de diver

tisment, 2006, rel.)
Rețeaua păianjen (SUA-ger- 

man-canadian polițist, 2001, 
rel.)
Schimb de mame
Focus 18
Focus Sport
Cireașa de pe tort (reality

show, 2008)
Asasinul din vis
Un știrist legendar: Ron Bur

gundy (SUA comedie, 2004)

10:55
11:00

11:30
13:00
14:00
14:20

15:00
16:00

17:10
18:00

1*40
19411
20.00
20:40
21:10

22:55
23:55

Universul credinței
Doar România!
Ca la carte
Desene animate - Clubul Dis
ney
Doar România!
Europa mea- Politici de dez 
voltare regională
Viața satului (magazin cultural)
Ultima ediție
Telejurnal
Festivalul Viața e frumoasă
‘Making of
Vedeta familiei
Tezaur folcloric (emisiune de 
divertisment)
Dănutz S.R.L.
Tragerile Joker, Loto 5 /40,
Loto 6/49 și Noroc
Dănutz S.R.L.
Sport
Telejurnal
Tema zilei
Jaful secolului (englez polițist,
2008)
Garantat 100% (talk show)
O carte pe săptămână

TV <72
08:00

08:30
09:00

10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00

14:30
15:10

Dincolo de hartă (documentar, 
rel.)
Natură și aventură (rel.)
H...ora prichindeilor (program 

pentru copii)
Ferma (reportaj)
Pescar hoinar (rel.)
Chip și asemănare
Motomagia (2007)
Bugetul meu (reportaj, rel.) 
Top cut
Zon@ IT (2007, rel.) 
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez film serial documentar, 
2002 - 50.)
Atlas
Spre Cascada Niagara (SUA- 

englez dramă, 2001)
Doar România!
Telejurnal
Fotbal

16:50
17:00
17:30
Magazin UEFA Champions League
18:00
19:00

19:55
20:10

21:50

22:00
23 X»

D'ale lu' Mitică (reportaj) 
Videoterapia (emisiune de di

vertisment, 2010)
Doar România!
Călugărițe pe fugă (englez co- : 

medie, 1990)
învingătorii (serial documen

tar, 2008)
Ora de știri
Pet Shop Boys la BBC

12:15
13:15
15:30
16:00

17:00
19:00 
20:00
22:15

Entertainment News (6.)
Și îngerii se îndrăgostesc (SUA film romantic, 1987, rel.) 
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 49.) 
Galidor (canadian-SUA serial, 2002 - 7.)

Maria și marea (român film romantic, 1988)
Daune și interese (SUA serial polițist, 2007 - 3.) 
Subiect de conversație (SUA comedie romantică, 1995) 
Truman Show (SUA comedie, 1998)

II 50
14:25 
16:20 
18:25 
2U:OO 
20.30 
213)0 
22:35

în derivă (român serial de dramă, 2010 - 1.) 
Rachel se mărită (SUA dramă romantică, 2008) 
Doctor Parnassus (francez-canadian aventură, 2009) 
Premiile Academiei Europene de Film 2010 
Viața și apucăturile lui Kenny Powers (SUA serial de comedie, 2009) 
Anturaj (SUA serial, 2004 - 3.) Ratatul
Concert Paul McCartney: Bună seara, New York! 
Miss Martie (SUA comedie, 2009)

Maria și marea (român film romantic, 1988, rel.)

antenFTopseț* f
07:00 Observator 06:00 Legenda căutătorului 08:15
09:00 Mica prințesă (SUA comedie, 07:00 Știrile Pro TV

1939) 10:00 După 20 de. ani (talk show) 09:45
1 15

11:00 Liceul muzical (SUA comedie 11:00 Mașina timpului (SUA aven-
de familie, 2006) tură S.F., 2002, rel.) 12:30

13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV
13:3013:15 Narcisa sălbatică (român serial 13:30 Apropo TV

de dramă, 2010) 14:30 Madagascar fericit! (SUA film 15:30
14:15 Frumoasa și Bestia (SUA des- de animație, 2009)

ene animate, 1991) 15:15 Singur acasă 2: Pierdut în New 16:25
16:00 Observator York (SUA comedie. 1992, rel.) 16:30

16:45 Benny Hill (englez serial, 18:00 România, te iubesc! (magazin 17:30

1969) cultural, 2008) 18:30
17:30 în puii mei (emisiune de diver- 19:00 Știrile Pro TV

tisment, 2009, rel.) 20:45 Land of Jokes (emisiune de di-
19:00 Observator vertisment, 2010) ' 20:30

20:00 Inamicul invizibil (SUA film 21:45 Serviciul Român de Comedie 22:30
de acțiune, 2007) 22:45 O noapte de teroare (german-

22:00 SuperBingo Metropolis ;canadian-SUA thriller, 2008) 23:30

13:30IPFrJ 15:30 Lumea PRO CINEMA

19:00
20:00
22:00
23:45

Galidor (canadian-SUA serial, 2002 - 9.)
Alibi din dragoste (SUA comedie, 1989)

16:00
17:00

Daune și interese (SUA serial polițist, 2007 - 4.) 
Moromeții (român dramă, 1988)
Ținta răzbunării (englez thriller, 2007)
Philadelphia (SUA dramă, .1993)

12:30
14:00 

I 15:00 
! 16:45 
' 18:20

30:00
21:30 

i 23:20

Fructul oprit (mexican serial, 
2009, rel.)

Rosalinda
Rețeta de ACASĂ - Retrospec

tiva săptămânii
O mare de pasiune (mexican 

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

2006)
Clase 406 (mexican serial de 

comedie, 2002)
Vremea de ACASĂ
Rosalinda
Doamne de poveste (reportaj, 

2010) Ultima ediție
Campionatul mondial de dans - 

Mexic, 2010 (emisiune concurs, 
2010) Ultima ediție
Partenerul ideal (SUA comedie 

romantică, 1997)
La naiba, să PoveȘtim! (emi

siune de divertisment, 2009)
7 păcate

07:00
08:00
09:30

10:30

11:00

11:30

12:30

13:00

15:00

18:00
19:00
19:30
20:30
22:00

23:00

Camera de râs
Un știrist legendar
Casă, construcție și design 

(emisiune de divertisment)
Cu lumea-n cap (emisiune de 

divertisment, 2009)
Levintza prezintă (emisiune q 

divertisment)
Mondenii (emisiune de diver

tisment, 2006, rel.)
Voluntar de profesie (reality 

show, 2010)
Fermier. Caut nevastă! (real it 

show, 2009, rel.)
Cronica Cârcotașilor (emisiur 

de divertisment, rel.)
Focus 18
Focus Spori
Cireașa de pe tort
Schimb de mame
Viceversa (reality show) Redi 

fuzare
Clubul de Poker

Niciodată nu e prea târziu (SUA comedie, 2009) 
Dully în concert
Te iubesc, Beth Cooper! (canadian-SUA comedie, 2009) 
Marele Buck Howard (SUA comedie. 2008)
Evan Atotputernicul (SUA comedie, 2007)
Vechi tovarăși (SUA comedie de familie, 2009) 
Luptătorul (SUA dramă, 2008)
True Blood (SUA serial, 2008 - 4.) 9 crime

IB
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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 
nisator piese din piele 

• înlocuitori_______ 15
jofer 
autocamion/mașină de 
nare tonaj________ 5
ăcătuș mecanic de în- 
reținere și reparații 
miversale_________ 1_
vânzător de produse 
îaturiste 1
nuncitor necalificat la 
isamblarea, montarea 
aieselor__________ 51
sudor manual cu 
flacăra de gaze 1

Hunedoara
^elefon: 0755.999.917

:usător piese din piele

ji înlocuitori 10
iulgher(exclusiv
estaurator) 18

excavatorist pt.excava
toare cu rotor de mare 
capacitate ______ 1
facturist___________ I
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______ l_
asistent medical gener
alist----------------- -■----- L
consilier administrație 
publica------------------- L
consilier expert 
inspector referent 
economist în manage
ment______________ L
contabil___________ L
cusator articole

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

Lupeni
Telefon: 0755.999.921

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____________Ț
redactor prezentator de 
televiziune_________ 1
șofer 
autocamion/mașina de 
mare tonaj 4

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

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

Orăștie
Telefon: 0755.999.922

asistent personal al 

pers.cu handicap grav
2.

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

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman_____________ £
bucatar_____________2_
inginer industri- 
alizarea lemnului I
munc.necal.la asam
blarea,montarea 
pieselor____________ 4
ospatar(chelner) 2

Călan
Telefon: 0755.999.924

munc.necal.în ind.con
fecțiilor 3

Hațeg
Telefon: 0755.999.925

barman 1
ospătar (chelner) 3
sef coloană auto 1

Ilia
Telefon: 0755.999.926

drujbist 2
munc.necal.în silvicul
tură 2

Petrila
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

1 ▼ 11V | l cl IV

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

'ând urgent casă cu 4 camere, 2 holuri, bucătărie, baie, 2 
:amere, subsol, pivniță, mansardă, etaj, garaj, grădină, încălzire 
centrală, parțial mobilată, Ceangăi sau schimb cu Alba-lulia. 
Accept credit imobiliar, fără intermediari. Preț U5...euro neg. 
fel.0733.955.113, 0722.479.215 

/ând apartament cu 4 camere, zonă centrală în Petroșani, mul- 
iple îmbunătățiri. Preț negociabil. FEL. 0766340490 / 
1763602256 

/ând garaj în Deva, teren proprietate particulară, zona C.E.C.,
-ido. Tel. 0722.571.870

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

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

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

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, 
Anglia, Irlanda și Germania, la destinație, cu mașini moderne, 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

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 computerului: Office și Internet; 
experiența în vânzări constituie un avantaj;

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

Nr. 314 - 10 decembrie 2010 !

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

I
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :

/ând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, complet 
enovat și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
Iel.0734.310.133

Închiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în casă, 
■obă de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775.557

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

Ing. electronist repar la prețuri mici următoarele: TV color, moni
toare, calculatoare, DVD-uri, mașini de spălat orice tip, instalații inte
rioare. Tel. 0733.593.193

Tel:_______________

(text maxim 50 de cuvinte)

/ând urgent garsonieră et.2, Orașul Nou, Brad, parchet, gresie, 
aianță, lambriuri, termopane, calorifer și instalații sanitare noi. 
’reț negociabil. Tel. 0725.293.386

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

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

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

Nume...........................
Strada...........................
Ap..... Localitatea.......
C.I. seria...............nr.____________________ __ __ _____
Eliberat de.....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE, <

Semnătura

/ând 3 căței Huschi la 200 lei, 2 Ciobănesc German la 150 lei, 
’ 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 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

mică publicitate persoane juridice:

L

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „g^ng”, cum spun devenii), la chioș- 1 
cui de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- ■ 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de orc 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.

Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.

mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
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Comform Wikileaks, China deține 
deja aparate de teleportare

Un băiețel din Dallas, fără 
picioare, colecționează proteze

China a luat, deja, un avans impor
tant in fața statelor occidentale și a 
SUA, în ceea ce privește investițiile în 
infrastructură și tehnologii futuriste.

Până în prezent, nu se știa, cu exacti
tate, nivelul la care au ajuns chinezii în 
aceste domenii de maximă importanță. 
După publicarea pe Wikileaks a docu
mentelor care privesc China, o întreagă 
lume află cu stupoare că Marele 
Dragon de la Răsărit a făcut pași fără 
precedent în domenii precum fisiunea 
nucleară, biometrie și chiar teleportarea 
fizică. Conform unui canal de infor
mații dintre Ambasada Americana la 
Beijing și Washington D.C., China își 
dezvoltă agresiv centralele nuclare, in
tenționând să deschidă peste 70 de noi 
centrale, în următorii 10 ani. în plus, 
Academia Chineză de Știinte ali
mentează cu fonduri nelimitate Institu
tul de Fizică al Plasmei, pentru a 
continua cercetări fără precedent în 
privința fuziunii nucleare. Se pare că, 
China lucrează la un nou reactor, intit
ulat Experimental Advanced Supercon
ducting Tokamak. în acest reactor, 
savanții chinezi speră să obțină o fuzi
une nucleară controlată care să mențină 
nedefinit o temperatură extremă.

în anul 2009, cercetătorii chinezi au 
reușit să mențină o reacție nucleară care 
atinsese temperatura de 18 milioane 
grade Celsius, până la 400 de secunde, 
după ce anterior menținuseră, timp de 
60 de seunde, o reacție nucleară de 180 
milioane grade Celsius.
Pe parcursul acestui an, chinezii și-au 
propus să obțină temperatura de 180 
milioane grade Celsius, menținută timp 
de 400 secunde; spre disperarea lor, ser
viciile secrete americane nu au reușit să 
afle dacă asiaticii au reușit acestă per
formanță, conform documentelor pub
licate de Wikileaks. China face pași 

uriași și spre celebrele operațiuni de 
teleportare: conform unui oficial al 
Universității de Știinte și Tehnologii 
din orașul Hefei, savanții chinezi ar fi 
reușit teleportarea cu succes a unei sin
gure particule quantum, iar în prezent 
lucrează la teleportarea a două partic
ule. Institutul de Tehnologii Inteligente 
din China nu se lasă mai prejos, reușind 
crearea unui sistem biometrie care 
identifică persoanele în funcție de trăsă
turi faciale, greutate și proporții corpo
rale. Device-ul futurist îți citește toate 
datele antropometrice într-o fracțiune 
de secundă.

Cody McCasland nu este un 
băiat obișnuit. Deși pi
cioarele i-au fost ampu
tate de la genunchi în jos, 
el este la fel de activ și 
zâmbitor ca orice copil de 
vârsta lui.

un exemplu pentru lumi 
întreagă. Cu ajutorul m 
multor perechi de pr< 
teze, pe care le schiml 
în funcție de natura actr 

ităților zilnice, băietei 
poate înota și juca rugb 

hockey, golf, fc 
bs

Nu toți părinții copiilor cu 
handicap locomotor găs
esc puterea să îi încurajeze ” 
pe micuți pentru a se bucura 
de viață ca orice copil normal, 
ci tind să devină ultraprotectori 
și să îi ferească de aproape 
orice efort fizic.
Cody McCasland este un 
băietei special, care se bu
cură din plin de copilărie, 
deși la vârsta de 15 luni și-a 
pierdut ambele picioare din 
cauza unei boli genetice. 
Acum, la 9 ani, el zâmbește 
și se distrează ca orice copil 
de vârsta lui și, mai mult, se 
implică în diverse activități 
care necesită efort fizic 
sporit. Datorită fami
liei, care l-a ajutat să 
își păstreze optimis
mul, dar și a propriei 
voințe de a trăi nor
mal, Cody a devenit

și karate. 1 
măsură ce Coc 

înaintează în vârst 
părinții lui sunt nevo 

să îi schimbe proteze 
pentru a le adapta la d 
mensiunile corpului, as 
fel că el are acum 
colecție impresionan 
de „picioare false 
Povestea lui Cody es 
impresionantă și pi 
duitoare, de aceea 
merită „felicitări” pe' 

tru modul în care a înț 
Ies să își accep 

handicapul.

S.C. TELECERNA SRI

REVELION 2011
MUREȘULUI

PACHET SERVICII CU CAZARE
TREI NOPȚI

-3 nopți cazare
-intrare in 30-12.2010 cu cina 
-ieșire in 02.01.2011 cu mic dejun

-Cina in 30.12.201C
■ Mic dcju?5 în 31.12.2010
- Prânz in 31.12.2010
- MASA FESTIVA OE REVELION
- P"ânz in Qi 01.20’1
- Cina în 01.01.2011
- Mic 02 C1 20M

PREȚ: 500 LEi/PERS.*

Antrenai din seara de 
revelion este asigurat de 
orchestră și stdiști vocali

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

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

! pachet servicii 
PENTRU REVELION

- Masa festiva de revelion
- Cina festiva in 01 012011

PREȚ: 180 LEVPERS

TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 204
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