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tărbat, ucis de un perete
lin beton © pag.4

n bărbat în vârstă de 49 de ani, din Tumu Măgurele, județul 
deorman, și-a pierdut viața după ce un perete din beton a 
zut peste cabina escavatorului cu ajutorul căruia executa lu
ări la o clădire dezafectată din incinta Arcelor Mittal, din 
unedoara.

Gimnastele de la CNS 
„Cetate” Deva au fost 
premiate de Primărie pag. 9 
Micuțele gimnaste ale Clubului Sportiv „Cetate” Deva au 
fost premiate, ieri, de către administrația locală, pentru 
rezultatele deosebite obținute la competițiile la care au par
ticipat în acest an.
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Bradul și Gurabarza ar 
putea să rămână „pe uscat”

J Din cuprins
Resmeriță, șef 

peste 
„Absurdistan”

Jn plus de 
guranță” 
ntru 
inedoreni

Actualitate
rășelui Copiilor, la un pas 

de a fi deschis
----------------/W.l*- * ►

Actualitate

Câteva sute de persoane care locuiesc în 
blocurile de la Gurabarza (comuna Crișcior) au 
rămas ieri fără apă, după ce Apa Prod Deva - Su
cursala Brad a sistat furnizarea acestui serviciu. 
Reprezentanții Apa Prod Brad susțin că decizia

de a opri furnizarea apei a fost luată ca urmare a 
datoriilor substanțiale înregistrate de Asociația 
de Proprietari din Gurabarza.
Situația este însă mult mai gravă în municipiul 
Brad unde, potrivit reprezentanților Apa Prod,

datoriile acumulate depășesc 800.000 lei. Aceș
tia spun că restanțele foarte mari ar putea duce 
la oprirea apei pentru tot mu
nicipiul.

Jegerile pentru Primăria Baru 
or avea loc în 16 ianuarie 2011
egerile pentru desemnarea primarului comunei 
iru se vor desfășura în data de 16 ianuarie 2011. 
ecutivul a decis și calendarul alegerilor parțiale 
la Baru.
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► DN 76 Luneoiti de Jos - Brad 
M ► DN 74 Brad - Crișcior
7 ► DN 76 Brad - Baia de Criș
Q ► DN76liaiadeCriș-TâniavadeCriș 
< kDN7 Mintia-Vețel

► DN7 Vețel - Leșnic

► DN7 Leșnic - Săcămaș
► DN7 Ilia - Gurasada
► DN7 Gurasada - Burjuc
► DN7 Burjuc-Zam
► DN 76 Șoimuș - Bejan
► Vulcan pe DN 66A
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4-Sfântul Zilei HOROSCO

f greco-catolic
Ss Tirs, Leuciu, Calinic, 
Filimon, Apoloniu si 
Arian. S loan al Crucii 
f romano-catolic
Sf. loan al Crucii

RețeHr«île!

Iahnie de
cartofi (de 
post)

Ingrediente:

- 1 ceapă
- 4-5 cartofi de mărime medie
- sare și piper după gust,
- ulei pentru prăjit,
- 1 legătură de verdeață
- 2 linguri de pastă de roșii
- 2-3 căței de usturoi.

Mod de preparare:

Se călește ceapa pentru iahnia 
de cartofi timp de 2-3 minute, după 
care se adaugă cartofii tăiați 
cubulețe și se lasă să se înăbușe 
într-o cantitate de apă cât să 
acopere cartofii pe trei sferturi. Se 
adaugă sarea și piperul, cam o 
jumștate de linguriță din fiecare, 
dar depinde de gust. Când cartofii 
încep să se înmoaie, se adaugă 
pasta de roșii și se amestecă. Us
turoiul tocat mărunt este adăugat 
când iahnia de cartofi este aproape 
gata, ca să își mențină aroma. La 
sfârșit se presară verdeața tocată. 
Iahnia de cartofi este o rețetă de 
post ușoară, care se poate prepara 
rapid, în orice anotimp. Se servește 
cu salată verde sau salată de mură- 

\ turi, în funcție de sezon.

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 
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Pomenirea pătimirii Sfinților Mucenici Tirs, 
Calinic, Filimon și Apolonie

Acești sfinți mucenici au trăit pe vre
mea împăratului Deciu și a ighemonului 
Cumvrichie, care a pornit mare prigoană 
împotriva creștinilor în părțile Nicomidiei, 
Niceii și Cczareii Bitiniei. Pe când ighe- 
monul făcea o călătorie în Helespont i-a 
ieșit întru întâmpinare marele între atleți 
Tirs. Acesta a propovăduit cu îndrăznire că 
Hristos este Dumnezeu și a mustrat pe tiran, 
că tară să judece cinstește pe idoli. Stântul 
Tirs a fost supus la chinuri îndelungate și 
de multe feluri, de către mai mulți ighe- 
moni. în timpul acestor chinuri pe care 
sfântul le îndura cu seninătate, la rugăci
unea sfântului s-au sfărâmat chipurile cio
plite ale idolilor. Atunci Calinic, care era 
preot al idolilor, gândind în sine că Dum
nezeul lui Tirs este mai mare și mai puternic 
decât toți idolii, de vreme ce la rugăciunea 
lui Tirs idolii au căzut la pământ și s-au 
sfărâmat, a primit și el credința în Hristos. 
Și rugându-se și el, lui Hristos, a fost sfărâ
mat idolul pe care el îl slujise până atunci. 
Pentru aceasta Stântul Calinic a fost ucis cu 
sabia. Iar Sfântul Tirs și-a dat lui Dumnezeu 
sufletul în timpul chinurilor.

Iar Sfinții Mucenici Filimon și 
Apolonie au trăit pe vremea împăratului 
Dioclețian și a lui Arian, ighemonul 
Tebaidei Egiptului. Chipul muceniciei lor a 
fost așa: au fost prinși și duși înaintea ighe
monului 37 de creștini. Printre aceștia se 
afla și un creștin cu numele Apolonie, anag- 
nost al Bisericii. Când a fost amenințat cu

chinurile, Apolonie s-a spăimântat și a dat 
patru galbeni Iui Filimon, cântărețul din 
fluier, ca să-i ia locul și să aducă jertfe ido
lilor în locul lui; totodată i-a dat și hainele 
sale. Filimon, odată cu îmbrăcarea hainelor 
lui Apolonie, a îmbrăcat și credința în Hris
tos, și când a fost îndemnat să jertfească 
idolilor, a mărturisit pe Hristos. Când ighe
monul a poruncit să vină Filimon ca să 
cânte din fluier, pentru că prin cântecele 
sale să cânte și să ademenească pe cel ce nu 
voia să jertfească idolilor, să-1 facă să so
cotească bune, pe cele din lumea aceasta, 
să-și schimbe credința și să jertfească ido
lilor, atunci s-a aflat că Filimon era cel din 
stadion și că el ținea locul lui Apolonie. 
Mulți l-au sfătuit și l-au îndemnat stăruitor 
să se lepede de Hristos, dar n-a fost îndu
plecat. Ighemonul l-a luat în râs, spunându- 
i că în zadar se ostenește odată ce n-a primit 
botezul creștinilor. Sfântul Filimon însă s-a 
rugat și s-a pogorât ploaie numai peste ei. 
Toți cei de față s-au minunat, iar Sfântul 
Filimon a luat încredințare că s-a pogorât 
peste ei din cer apa botezului său, pentru că 
nimeni nu îndrăznea să-l boteze de frica 
ighemonului. Sfântul Filimon s-a rugat apoi 
și pentru fluierele lui, pe care le dăduse lui 
Apolonie. Și s-a pogorât foc din cer, care a 
ars și a mistuit fluierele în mâinile lui 
Apolonie. Și fiindcă Apolonie a fost pricina 
credinței lui Filimon în Hristos, a fost prins 
și el. Dus înaintea ighemonului, a propovă
duit credința lui Hristos. Pentru aceasta au

fost supuși amândoi la felurite chinuri. 
Când Sfântul Filimon a fost atârnat de un 
măslin și săgetat, o săgeată s-a îndreptat 
spre ighemon și i-a străpuns ochiul. Sfântul 
Filimon a spus mai dinainte ighemonului că 
i se va vindeca ochiul cu minune, dacă după 
mucenicia lui va lua țărână de pe mormân
tul său. Apoi au fost tăiate capetele Sfinților 
Filimon și Apolonie. Ighemonul s-a dus în 
ziua în care au fost îngropați sfinții la mor
mântul Sfântului Filimon, a făcut cum îi 
spusese sfântul și s-a făcut sănătos. Pentru 
aceasta a crezut și el și cei dimpreună cu el 
în Hristos și s-au botezat. Când împăratul 
Dioclețian a aflat că ighemonul s-a făcut 
creștin, a trimis de l-a adus la el, l-a legat 
cu lanțuri, i-a atârnat o piatră de gât, și l-a 
aruncat în mare. Moaștele Sfântului Arian 
au fost aduse la uscat și au fost îngropate de 
slujitorii săi.

Astăzi îți este recomandat să as- lJ| 
culți de sfatul celor apropiați. Poți să- • 
ți duci la bun sfârșit planul, dacă iei în 
calcul și elementele neprevăzute ale ecua

Nu accepți ca cineva din anturaj 
sau familie să ia decizii în locul tău și 
te vei încăpățâna să muncești chiar și ' 
până la epuizare. înregistrezi câștiguri 
financiare importante, pe care însă le chelti 
imediat.

Ai un fler comercial deosebit și vei $ 
avea norocul să găsești și parteneri de 1 
afaceri disponibili. Ordinea lucrurilor y 
va trebui un pic modificată, astfel încât 
cuvântul zilei este restructurarea.

Ziua începe sub auspicii extrem de c 
bune. Cea mai frumoasă surpriză vine 
din domeniul financiar. Dacă îți asumi 
unele mici riscuri și investești o parte 
din bani, îți vei ușura simțitor munca în v

Cei din familie cred că te prefaci k. 
și că, de fapt, tu nu ești bolnav, însă bă- 
nuielile tale se dovedesc a fi mai j 
aproape de realitate.

Este posibil ca astăzi să faci o , 
scurtă călătorie pentru a-ți rezolva 
unele probleme. Succesul acestei că- ‘ 
lătorii este în întregime garantat, pentru c 
obține câștiguri semnificative.

14 decembrie
de-a lungul timpului

1918: Pentru prima oară femeile din Marea Britanie au 
avut drept de vot la alegerile generale

1918: La "Metropolitan Opera" din New York a avut loc 
premiera operei "Gianni Schicchi" a compozitorului italian Gi
acomo Puccini

1927: Irak-ul își câștigă independența față de Marea Bri
tanie

1946: Adunarea Generala a ONU a ales orașul New York 
ca sediu permanent al ONU

1948: Stabilirea de relații diplomatice între România și 
India

1955: România a fost primită în rândul statelor membre 
ale Organizației Națiunilor Unite

I 1961: A avut loc. la Berlin, premiera mondială a filmului 
«egizat de americanul Stanley Kramer. "Procesul de la Num- 

j; fierg”, ecranizare a piesei lui Abby Mann

S-au născut
1924: Raj Kapoor, regizor și actor indian
1932: Gheorghe Constantin, fotbalist și antrenor român
1946: Aura Urziceanu, interpretă română de jazz
1946: Jane Birkin, actriță de origine britanică
1947: Kâroly Kerekcs, politician român
1948: Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz, politician 

român
1949: Cliff Williams, chitarist de origine britanică 

(AC/DCj
1960: Florin lordache, politician român

Comemorări:
1799: George Washington, primul președinte al 

Statelor Unite ale Americii
1861: Prințul Albert, soțul reginei Victoria
1878: Prințesa Alice a Regatului Unit, fiica reginei 

Victoria, Mare Ducesă de Hesse
1946: Ioan Alexandru Brătescu-Voinești, prozator 

român
1989: Andrei D. Saharov, fizician rus și cunoscut 

disident, laureat al Premiului Nobel pentru Pace
1990: Friedrich Durrenmatt, dramaturg elvețian

le Bancurile zilei
© © ©
într-un compartiment de 

tren erau: o ardeleancă, un 
ungur, un oltean inteligent, un 
moldovean inteligent, Făt-Fru- 
mos și împăratul Roșu.

Trecând trenul printr-un 
tunel, ardelencei i-au fost furați 
banii.

întrebare: - Cine este hoțul?
Răspuns: - Ungurul! Pentru 

că restul sunt personaje imagi
nare sau inexistente.

© © ©
Ardelenii se hotărăsc să de

clare război Chinei. La un mo
ment dat ținui dintre ei îi 
atenționează pe ceilalți:

- Bă, da'-s milioane!
- Da' chiar, bă, unde-i în

gropăm?

© © ©
Stă un plutonier și privea în 

zare. Se apropie un soldat:

- Dar cât costă o bombă 
atomică?

- Mai mult de un milion de 
dolari!

- Vai! Ce bogăție zboară 
spre noi!

© © ©

Trei bețivi erau pe o cale 
ferată.

Primul bețiv zice: - Băi, ce 
scară lungă!

Al doilea: - Băi, țin-te de 
balustradă, sa nu cazi!

Al trelea: - Ce proști sun
teți! Nu vedeți că vine liftul?

© © ©
Un oltean se duce la poștă, 

să trimită o scrisoare.
Casiera: - Par avion? 
Olteanul: - Nu, nu păreți!

© © ©

Aștepți de mult timp să faci un pas 
important, dar tocmai când ți s-a oferit â 
șansa, tu ai ezitări. îți trebuie mai multă 
determinare, pentru că viitorul tău ar 
putea depinde de acest pas.

Ziua este favorabilă întâlnirilor și 
discuțiilor familiale. Starea sănătății r" 
este mulțumitoare, dar cea sentimen
tală lasă de dorit.

Ești melancolic și în curând va / 
ieși la iveală pesimismul cu care pri- ț ( 
vești lucrurile. Cei din jur te sfătuiesc ’ 
să nu te resemnezi, ci să acționezi cât 
încă mai ai această posibilitate.

Deși nu este tocmai firesc, pentru j 
astăzi ai programat întrevederi foarte 
importante, de care depinde cariera ta. C

Ți se propune o asociere, care ți- 
ar putea părea în cel mai bun caz bi
zară, la prima vedere. Nu ești persoana 
cu bani mulți de investit, tocmai de acee 
de la bun început, că sunt planuri sortite e 
lui.

Te confrunți cu unele probleme în t 
relația de cuplu, care îți tulbură liniș- 'A 
tea și îți anulează planurile făcute. Nu 
trebuie să te întristezi. Ia lucrurile pe rt 
concentrează-te asupra nevoilor prezente
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ig Consilierii locali ai Devei au stabilit chiria anuală pentru parcările neaco
perite arondate blocurilor de locuințe din municipiu. Astfel, persoanele fi
zice vor plăti, anual, pentru un loe de parcare suma de 84,43 lei, fără TVA. 
in cazul persoanelor juridice, acestea vor plăti anual o taxă de 256,51 de 
lei, fără TVA. Marți, 14 decembrie 2010

Bradul și Gurabarza ar putea să rămână „pe uscat”
Câteva sute de persoane care locuiesc 
în blocurile de la Gurabarza (co
muna Crișcior) au rămas ieri fără 
apă, după ce Apa Prod Deva - Sucur
sala Brad a sistat furnizarea acestui 
serviciu.

Reprezentanții Apa Prod Brad susțin că 
decizia de a opri furnizarea apei a fost 
luată ca urmare a datoriilor substanțiale 
înregistrate de Asociația de Proprietari 
din Gurabarza. „Furnizarea apei a fost 
sistată pentru toate blocurile din 
Gurabarza, cu excepția Blocului 
Tineretului unde locatarii au termen 
până la 1 ianuarie să încheie contor- 
izarea individuală a apartamentelor, 
după care se vor încheia contracte indi
viduale. Măsura a fost luată pentru că 
datoriile acumulate de Asociația de 
Proprietari din Gurabarza au o vechime 
de peste 45 de zile și au înregistrat deja 
mari penalități. Datoriile pe comuna 
Crișcior se ridică la 154.877,13 lei”, a 
declarat șeful sectorului Relații cu 
Clienți din cadrul Apa Prod Brad, Jan 
ihiță. Măsura a stârnit însă nemulțu

miri printre locatarii care sunt buni plat
nici. „Eu am contor individual și nu am 
înregistrat nicio restanță. Cei de la Apa 
Prod mi-au spus însă că asta este, fac 
parte dintr-o asociație care are datorii. 
Nu mi se pare în regulă să fie toți afec
tați pentru că unii nu-și plătesc datori

ile”, spune un locatar din Gurabarza, 
supărat.

Bradul, în pericol de a rămâne fără 
apă

Situația este însă mult mai gravă în mu
nicipiul Brad unde, potrivit reprezen
tanților Apa Prod, datoriile acumulate 
depășesc 800.000 lei. Aceștia spun că 
restanțele foarte mari ar putea duce la 
oprirea apei pentru tot municipiul. „Ex
istă un calendar al sistării apei Ia asoci
ațiile de proprietari din Brad. 
Săptămâna trecută a fost oprită apa la 
Asociația nr. 6. în zilele următoare va 
fi stopată furnizarea apei la câte un bloc 
din cadrul Asociațiilor 3, 6, 2 și 8. în 
urma aplicării măsurii de oprire a 
furnizării apei unii dintre restanțieri și- 
au plătit datoriile. Astfel, săptămâna 
trecută un restanțier din cadrul Asoci
ației nr. 3 și-a plătit datoria în cuantum 
de 2.200 lei, sumă care nu se încasa al
tădată nici într-o lună. îi sfătuiesc pe 
debitori să-și plătească restanțele, pen
tru că potrivit unui act nonnativ aflat în 
vigoare, în decurs de un an penalitățile 
acumulate vor fi șterse”, spune Jan 
Ghiță. Potrivit reprezentanților Apa 
Prod Brad măsura sistării apei nu este 
doar o „sperietoare” pentru recuperarea 
restanțelor, ci o etapă obligatorie 
înainte ca asociațiile de proprietari să 
fie acționate în instanță. „Oprirea apei

este doar temporară și de scurtă durată, 
pentru că aceștia sunt pașii pe care ne 
obligă legea să-i parcurgem. Prima dată

trebuie să le adresăm o somație, apoi 
oprim apa pentru o zi și abia după aceea 
putem să acționăm în instanță”, pre

cizează Jan Ghiță.

Cătălin Rișcuța

Debranșări în Hunedoara, din cauza datoriilor la apă

Datoriile în valoare de peste trei milioane de lei la apă și canal, mai vechi de 45 de zile, au determinat societatea Apa Prod 
Deva, prin Centrul Operativ Hunedoara, să demareze o nouă campanie de debranșări în municipiul Hunedoara. Ieri, a fost 
sistată furnizarea apei potabile la 18 scări de bloc aparținând asociațiilor de proprietari 267 și 322 - străzile Trandafirilor 
și Pinilor Microraion VII, urmând ca în funcție de evoluția din topul datornicilor să fie blindate alte 23 de imobile.
„Datoria totală a consumatorilor din municipiul Hunedoara către operatorul de apă și canal se ridică la 3.110.291,14 lei 
din care 1.714.379,24 lei reprezintă datoriile acumulate de către asociațiile de proprietari, sold final înregistrat la data de 
30.11.2010. Menționăm că acestor consumatori le-au fost aduse la cunoștință, în termen legal, somațiile de plată”, a 
precizat purtătorul de cuvânt al Apa Prod, Bogdan Leucuța. începând cu 1 octombrie 2010, penalitățile pentru întârzierea 
plăților către furnizor sunt de 0,04 % pentru fiecare zi de întârziere. (M.T.)

Alegerile pentru Primăria Baru vor 
avea loc în 16 ianuarie 2011
Alegerile pentru desemnarea primaru
lui comunei Baru se vor desfășura în 
data de 16 ianuarie 2011. Executivul a 
decis și calendarul alegerilor parțiale de 
ia Baru. Astfel, depunerea candida
turilor va avea loc până cel târziu în 27 
lecembrie, iar campania electorală va 

debuta, odată cu noul an, în 1 ianuarie 
2011. Chestionați în legătură cu candi- 
dații proprii la funcția de primar la 
Baru, șefii principalelor formațiuni 
politice din județ au ezitat în a da 
răspunsuri concrete. „încă nu ne-am 
decis asupra candidatului pe care îl 
vom susține. Biroul Județean va 
hotărî”, a spus președintele interimar al 
PDL Hunedoara, deputatul Viorel 
Arion. Nici PSD nu a luat o decizie în 
acest sens. „Trebuie să discutăm mai 
întâi cu cei din organizația locală, iar 
apoi vom aproba în cadrul conducerii 
județene a partidului”, a declarat 
președintele PSD Hunedoara, deputatul 
Laurențiu Nistor. Și UN PR se arată in
teresat de alegerile de la Baru. „La Baru 
avem organizație deja constituită. După 
ce vom discuta cu ei, vom lua decizia 
în Biroul Politic Județean", a spus 
proaspătul președinte al UN PR Hune
doara, Mihail Rudeanu. Primii care și- 
au desemnat candidatul la funcția de

Excluderea celor patru consilieri locali PNL ai Devei mai are de așteptat
Ședința ordinară a Consiliului Local 
Deva, care a avut loc ieri, s-a desfășu
rat, spre surprinderea tuturor, fără 
„scântei”. Cu toate că în ședința de ieri, 
ar fi trebuit să se ia la cunoștință elib
erarea din funcție a celor patru con
silieri PNL, respectiv Ioan David, Carol 
Panduru, Dorel Cuiava și Nicolae 
Oană, ca urmare a excluderii lor din 
partid de către Delegația Permanentă a 
PNL. Hunedoara, nu s-a mai pomenit de

primar al comunei Baru sunt liberalii a declarat președintele PNL Hunedoara, 
hunedoreni. „Candidatul nostru la Mircea Moloț.
funcția de primar este Bolesc Axinte”, Cătălin Rișcuța

acest subiect.
Tăcerea din CL Deva vine ca urmare a 
unei adrese, trimisă de Secretariatul 
General al PNL, prin care este precizat 
faptul că excluderea celor patru con
silieri se va face doar în momentul în 
care vor fi epuizate toate căile de atac 
la instanțele interne ale PNL. Decizia 
conducerii centrale, de a amâna exclud
erea celor patru consilieri, este un sem
nal la adresa președintelui Organizației 

Județene PNL Hunedoara, Mircea 
Moloț care, în urmă cu câteva zile, le-a 
trimis o înștiințare prin care acestora le 
este adus Ta cunoștință faptul că, în
cepând cu 15 decembrie, sunt excluși 
din partid. în ciuda voinței președin
telui PNL Hunedoara, Mircea Moloț, 
cei patru consilieri „proscriși” își vor 
exercita în continuare mandatul încred
ințat de electorat.

Irina Năstase

Majorarea de capital a Salubritate 
SA se va decide peste câteva zile
Majorarea de capital a societății 
Salubritate SA, care vine ca urmare a 
deciziei AGA, se va hotărî, în cursul 
săptămânii acesteia, într-o ședință ex
traordinară a Consiliului Local (CL) 
Deva. în ședința ordinară a CL Deva, 
de ieri, nu a fost introdus pe ordinea de 
zi proiectul care viza majorarea de cap
ital a firmei de salubritate din Deva. 
Grupul de consilieri locali care au in
ițiat proiectul, și l-au depus vineri, 
susțin că amânarea introducerii acestuia 
pe ordinea de zi este de fapt o modali
tate de a aproba tacit faptul că CL Deva 
nu dorește să participe la majorarea de 
capital al societății Salubritate SA. Pe

Orășelul Copiilor, la un pas de a fi deschis

Pregătirile pentru evenimentele prile
juite de venirea Sărbătorilor de Iarnă se 
află pe ultima sută de metri. Și cum au- 
toritățiile locale au promis că în acest 
an devenii vor avea parte de ceva cu 
totul deosebit, încă de le primele ore ale 
dimineții, în parcarea de la poalele 
Cetății a început amenajarea Orășelului 
Copiilor și a Târgului de Crăciun. De 
altfel, bradul înalt de 12 metri a fost 
montat și împodobit, precum și staulul 
care înfățișează scena Nașterii Domnu
lui. Tot în cursul zilei de ieri, au fost 
așteptați producătorii autohtoni din 
toată țara, pentru a-și prelua locurile pe 
care vor amplasa tarabele cu bunătăți. 
Orășelul Copiilor își va deschide porțile

de altă parte, secretarul primăriei, Au
gustin Socol, a declarat că proiectul nu 
a fost introdus pe ordinea de zi a șed
inței de ieri, doarece compartimentul de 
specialitate al primarului nu a avut la 
dispoziție timpul necesar pentru în
tocmirea raportului de specialitate. Ca 
urmare a acestora, subiectul va fi reluat 
într-o ședință extraordinară care va fi 
convocată în cursul săptămânii aces
teia. Este de menționat și faptul că CL 
Deva are la dispoziție un termen de 30 
de zile pentru a da un răspuns referitor 
la participarea administrației locale, în 
vederea majorării de capital al firmei de 
salubritate. (I-N.)

mâine, odată cu lăsarea serii, prilej cu 
care va avea loc și deschiderea oficială 
a patinoarului din Deva. Și cum în pe
rioada imediat următoare, 21 decem
brie, va avea loc și mult așteptata 
inaugurare a parcului acvatic, ieri a fost 
montată și firma luminoasă de la Aqua- 
land. Autoritățiile locale ne promit, pen
tru perioada următoare, multe 
spectacole de colinde, muzică folclorică 
și muzică ușoară. Printre artiștii, care se 
vor ocupa de „încălzirea” atmosferei de 
Sărbători, se numără DJ Sava și Raluca 
și îndrăgiții artiști de muzică populară 
Ioan Bocșa, Nicolae Furdui lancu și 
Nicolae Busuioc.

Irina Năstase
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Violatorul loan Mitru rămâne în 
arest

Deveanul care a fost arestat pre
ventiv în luna septembrie, pentru 
că și-ar fi sechestrat și violat fiica 
vitregă, nu a fost eliberat din arest. 
Magistrații Tribunalului Hune
doara au decis, ieri, ca inculpatul 
loan Mitru, în vârstă de 42 de ani, 
să nu fie eliberat din arest. „In
stanța a respins ca fiind nefondat 
recursul declarat de inculpatul Ioan 
Mitru, iar următorul termen de 
judecată a fost stabilit pentru data 
de 31 ianuarie 2011”, »a declarat 
purtătorul de cuvânt al Tribunalu
lui Hunedoara. Ildiko Glăman. 
Bărbatul este recidivist, iar în urmă 
cu câteva luni a violat, sechestrat 
și bătut cu bestialitate, pe fiica sa 
vitregă în vârstă de 17 ani, într-o 
pădure din apropierea municipiului 
Deva, fapt pentru care a fost arestat 
preventiv.

Prins, după ce a furat banii din 
cutia milei

Orăștie. Un tânăr în vârstă de 20 de 
ani a fost prins de oamenii legii 
după ce a furat banii din cutia 
milei, din incinta Catedralei Orto
doxe din Orăștie. Au fost anunțați 
oamenii legii care au reușit, în 
scurt timp, să îl identifice pe 
prezumtivul autor al furtului, Preda 
S., de 20 ani, care locuiește fără 
forme legale în Orăștie. Asupra 
acestuia a fost găsită suma de 206 
lei, bani despre care bărbatul a re
cunoscut că i-a furat din cutia 
milei. Prejudiciul a fost recuperat 
și restituit părții vătămate, în timp 
ce pe numele suspectului a fost în
tocmit dosar penal sub aspectul 
comiterii infracțiunii de furt califi
cat.

Șofer, rănit grav în urma unui 
accident, pe DN7

Agentul Remus Mihtițiu, din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara, membru al 
unui grup infracțional organizat, constituit în scopul săvârșirii infracțiunii de tra
fic de migrunți, a demisionat din funcție.

Bărbat, ucis de un perete din beton
Un bărbat în vârstă de 49 de ani, din 
Turnu Măgurele, județul Teleorman, 
și-a pierdut viața după ce un perete 
din beton a căzut peste cabina escav- 
atorului cu ajutorul căruia executa 
lucrări la o clădire dezafectată din in
cinta Arcelor Mittal, din Hunedoara.

Tragedia s-a produs duminică seara, în 
jurul orei 20. Bărbatul a fost găsit de 
colegii săi care au dat alarma. La locul 
accidentului au ajuns polițiștii, para- 
medicii și pompierii.
„Detașamentul de Pompieri Hunedoara 
a intervenit, în incinta S.C. Arcellor 
Mittal, pentru degajarea unui bărbat, în 
vârstă de 49 ani, prins sub dărâmături. 
Victima se afla într-un buldoexcavator, 
peste care s-a prăbușit peretele unei 
clădiri dezafectate. Deși paramedicii 
SMURD din Hunedoara au aplicat pro
cedurile de resuscitare, timp de câteva 
zeci de minute, bărbatul nu a mai putut

fi salvat”, a declarat purtătorul de cu
vânt al Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență Hunedoara, locotenent 
Anemona Doda.
în cauză, oamenii legii au întocmit

dosar penal, iar cercetările sunt contin
uate de procurori și inspectorii de 
muncă.

Mihaela Tămaș

Stand de carte, cu 
vânzare, dedicat 
copiilor
în perioada ce precede sărbătorile de 
iarnă, precum și în prima jumătate e 
lunii ianuarie, până în 16 ianuarie 
Secția de Artă și Carte Franceză a Bib
liotecii Județene „Ovid Densușianu’ 
găzduiește un nou stand de carte cu vân
zare. însă, de această dată, standul este 
dedicat exclusiv copiilor care îl așteaptă 
pe Moș Crăciun.
Editurile invitate, care se prezintă cu c 
bogată ofertă de carte, sunt Editura Gi- 
rasol din București și Tchno Art din 
Petroșani.
Prima dintre acestea este specializată în 
publicarea cărților pentru copii, în 
colecții cunoscute și îndrăgite. La rân
dul ei, Editura Tehui Art dispune din 
1998 de un segment special dedici, 
cărții pentru copii și celor care se ocupă 
de educarea lor.

Irina Năstase

„Un plus de siguranță” pentru hunedoreni 
cată de la ușa propriei case, sau un bec 
ars de pe scara blocului, când montezi 
un interfon la scara blocului, dar nimeni 
nu-1 folosește corespunzător, când 
având montată o yală la ușa sau la 
poartă că ești plecat în concediu și te în
torci abia peste o săptămână”, a de
clarat inspectorul de poliție Andrea 
Fieraru (foto), din cadrul IPJ Hune
doara. Această campanie a avut rol in
formativ, prin transmiterea unor 
recomandări și soluții concrete de secu
ritate. în acest sens, în municipiile 
Deva, Hunedoara, Brad, Orăștie, Vul
can și Lupeni, în zonele cu cel mai ridi
cat risc infracțional din punct de vedere 
al furturilor din locuință, polițiștii au 
distribuit aproximativ 2.400 de pliante 
și 200 de afișe informative, pe care le- 
au pus în cutiile poștale ale locuințelor.

Polițiștii au avut o serie de întâlniri 
cu asociațiile de proprietari care au 

' aflat și de posibilitatea de a se în
scrie la un concurs, din cadrul 

4 acestei campanii, prin completarea 
unui formular disponibil pe site- 

urile partenerilor. Premiul va fi 
acordat, prin tragere la sorți, 

la finalul lunii decembrie 
2010, și va consta în 

oferirea unei soluții 
de securitate pen

tru proprietarul 
imobilului 
câștigător.

Poliția Română, în parteneriat cu 
Asociația Română pentru Tehnică de 
Securitate, a derulat, în perioada 20 
octombrie și 10 decembrie 2010, 
Campania Națională de prevenire a 
furturilor din locuințe dnumită „Un 
plus de siguranță”.

în urma rezultatelor unui studiu socio
logic realizat la nivel național de Insti
tutul de Cercetare și Prevenire a 
Criminalității, s-a constatat că un sfert 
din spargerile de locuințe de anul trecut 
au fost favorizate de ignoranța sau 
neglijența proprietarilor. Polițiștii hune- 
doreni recomandă oamenilor să fie mai 
puțin ignoranți, neglijenți sau superfi
ciali. Faptul că proprietarii 
nu-și iau nici măsurile de 
protecție elementare \
pentru a nu deveni 
victime, ușurează 
foarte mult activi
tatea infracțională. 
„Ignoranța < 
atunci când 
schimbăm o în
cuietoare 
aproape 
stri-

V
Conducătorul unui autotren a fost 
grav rănit în urma unui accident de 
circulație produs pe DN7. între 
Deva și Simeria. Daniel C., de 39 
de ani, din Mediaș, județul Sibiu, 
în timp ce conducea un autotren, 
pe sensul de mers Deva - Simeria, 
nu a adaptat viteza la condițiile de 
drum, iar în momentul formării 
unei coloane de mașini pe sensul 
său de mers, a frânat brusc. A intrat 
în derapaj și a pătruns pe con- 
trasens, unde a intrat în coliziune 
cu un autotractor care circula reg
ulamentar și era condus de Paul 
M„ de 32 de ani, din orașul 
Zămești, județul Brașov. în urma 
evenimentului rutier, Daniel C. a 
fost rănit gravși transportat la Spi
talul Județean din Deva în vederea 
acordării de îngrijiri medicale.

Petronela
Tămaș

Petronela Tămaș

APIA primește cererile pentru 
motorina subvenționată pe 2011 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură anunță producătorii agricoli 
că pot depune cererea de acord preala
bil, pentru finanțarea prin rambursare 
pentru motorina utilizată în agricultură, 
pentru anul 2011, până în 31 decembrie 
2010. Prin această cerere, beneficiarii 
estimează cantitatea de motorină care 
va fi utilizată în anul 2011 la efectuarea 
lucrărilor mecanizate în agricultură, re
spectiv în sectoarele vegetal, zootehnic 
și îmbunătățiri funciare și pentru care 
solicită trimestrial ajutorul de stat. 
După obținerea acordului prealabil, 
emis de către APIA, beneficiarii trebuie 
să depună la centrele județene APIA o 
cerere trimestrială pentru ajutorul de 
stat prin rambursare a diferenței de ac-

ciză. Potrivit HG 408/2010, pentru mo
torina utilizată la efectuarea lucărilor 
mecanice în agricultură se stabilește o 
acciză redusă de 21 euro/1000 litri. 
Diferența, dintre acciza standard și cea 
redusă, se acordă ca ajutor de stat sub 
formă de rambursare. (C.R.)

Tronsoanele Lugoj-Deva și 
Nădlac-Arad au ca durată de 
proiectare și execuție 30 de luni

Compania Națională de Autostrăzi și 
Drumuri Naționale din România 
(CNADR) a anunțat că tronsoanele de 
autostradă Nădlac-Arad și Lugoj-Deva 
au ca durată de proiectare și execuție 30 
de luni, șase luni de proiectare, 24 de 
execuție, la care se vor mai adăuga 24 
de luni de garanție. în total, vor fi 54 de 
luni de derulare a contractului. Compa
nia care se ocupă cu contruirea au
tostrăzilor a demarat licitația pentru 
proiectarea și execuția autostrăzii 
Lugoj- Deva. Valoarea estimată este de

peste un miliard de lei, fără TVA. Ter
menul limită pentru primirea oferteloț 
sau a c’ererilor de participare este de 14 
februarie 2011. Compania a mai scos la 
licitație două loturi care compun tron! 
sonul Nădlâc-Arad, lotul 1 (22.2 km' 
valoarea estimată fiind de aproximativ 
490 de mii de lei și lotul 2 (16.6 km), 
estimată la aproximativ 500 de mii do 
lei. Cele două tronsoane fac parte din 
Coridorul IV Pan- european.

Petronela Tămaș

Mai multe străzi din 
Hunedoara rămân fără apă 
Furnizarea apei se sistează astăzi, între 
orele 8.00 și 19.00, pe mai multe străzi 
din municipiul Hunedoara, din cauza 
lucrărilor de montare a unei vane de 
separație pe străzile Decebal, Rotarilor 
și Dacilor. Astfel, locuitorii imobilelor 
situate pe străzile: Rotari lor,’Carierei, 
Serei, Decebal - parțial, Sarmizegetusa, 
Roma, Tomis, Prunilor, G. Coșbuc, Al. 
Russo, D. Cantemir, I. Slavici, Făgetu
lui, T. Ciorogaru, Plopilor, Dumitru 
Merticariu, Emil Racoviță, Fumicularu-

lui, D. Pleșului, Corbului, Spătar 
Milescu, Severin, Bogdan Vodă, Perin- 
tei, Unirii, Piața Unirii, Dacilor și sat 
Hășdat. D easemenea, mâine, în același 
interval orar, se sistează furnizarea apei 
pe străzile: C. Davila, Brădet - parțial, 
Primăverii, Pădurii, Aleea Pădurii, Dr. 
Marinescu, Trandafirilor, Pinilor, Lă- 
tureni, Valea Seacă, Stejarilor - parțial, 
Cărpiniș, Dr. Cantacuzino. Motivul în
treruperii îl reprezintă montarea unei 
vane de separație pe strada C. Davila.

ANUNȚ PUBLIC

SC MAX PCS1 COMPLEX SRL cu sediul în comuna Șoimuș, sat 
Chișcădaga, str.Principală, nr. 12, județul Hunedoara anunță depunerea solic

itării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul “GATER - 
Secție prelucrarea lemnului”, situat în localitatea Chișcădaga, str.Principală, 

nr. 12, jud.Hunedoara.
Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str.Aurel 

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

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



Funcționarii publici parlamentari »w «tvw dreptul să lucreze iu sectorul privat, 
inclusiv in regii autonome ți sucielăfi comerciale, vcttpând funcții cure nu suni in 
legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate potrivit fișei postului, a 
decis Gurernul printr-un amendament aprobat luni.
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Comunitate 5

lesmeriță, șef peste „Absurdistan”
ngajații Universal Edil nu pot protesta din cauza... colindătorilor

angajații societății de 
lodărire Universal Edil, din niu- 
tiul Lupeni, au protestat în 
ea instituției pentru că abia în 
mbrie își primesc avansul pen- 
una mai.

. ziua de ieri ar fi trebuit să fie una 
cată unui marș, al celor 92 de an- 
ți ai societății de gospodărire, ca 
uns la nepăsarea conducerii și a 
lăriei Lupeni, marșul nu a putut 

loc, întrucât primarul Cornel 
neriță era prea ocupat să primească 
îdători.

Mânzală: ..... am avut voie să
estăm în curte, să ne adunăm în 
ă, cum fac câinii”.

i avut o cerere de marș de protest 
i Universal Edil până la Primărie 
ru data de azi (ieri - n.r.) și nu ni s- 
.obat. Una dintre motivațiile din 
unsul domnului primar este că nu 
m perturba orele la școala ce se află 
propierea primăriei și al doilea 
v ar fi că domnul primar așteaptă
i ziua grupuri de colindători de la 
. Astfel, între 8:00 și 10:00 am avut

să protestăm în curte, să ne 
lăm în haită, cum fac câinii. Este 
ios ce s-a întâmplat. In zilele de 14,

16 decembrie voiam să pichetăm 
tăria și nici asta nu ne lasă să 
m. Stăm ca pușcăriașii în curtea 
Jlui”, susține Ion Mânzală, liderul 
indicat al angajaților societății de 
tdărire lupenene.
asemenea, Ion Mânzală măr
ește că nu sunt mari speranțe să 
tească restanțele salariate luna 
ta, cu toate protestele lor. „Dom- 

primar, care a fost prezent astăzi 
ne-a spus că va plăti utilitățile, apa 
ircntul adică la firmă. Și că noi ne 
lua salariile din încasări. Dar ce

ii să ne luăm noi, când oamenii în 
asta, când vin sărbătorile, nu vin 

^orkshop Național pentru 
itrimoniul arheologic din județ

kshop-ul Național cu titlul „Turis- 
cultural și punerea în valoare a 
moniului arheologic în județul 
edoara” are loc astăzi, la ora 09:30, 
ila Festivă a Consiliului Județean. 
:ctul este finanțat de Uniunea Eu- 
ană prin programul Ciudad - Coop- 
on In Urban Development And 
ogue. Evenimentul va avea o di- 
siune teoretică, sub forma unei 
erințe, și una practică, ce va avea 
nâine și va fi sub forma unei vizite 
icru pe traseul de interes al proiec- 
, și anume la ruinele romane de la 
îisegetuza și Geoagiu. La confer- 
de presă vor participa reprezentanți 
itorităților locale și ai instituțiilor 
rofil. Vor fi invitați să participe și 
potențiali investitori, investitori în 
eniul turistic (în special femei și 

să plătească gunoiul sau termofi- 
carea?”, mai spune liderul sindical.
Totuși, angajații Edil au decis să între
rupă activitatea de colectare a gunoiului 
numai o zi, iar „după aceea protestăm 
în fiecare dimineață de la 8:00 la 10:00, 
dar tot muncim, să nu intrăm sub inci
dența legii, să ne spună că ne putem 
alege cu dosare penale dacă nu 
muncim”.

Primarul Resmeriță îi acuză pe an
gajații Edil că ar fi hoți

La protest, a fost prezent și primarul 
Lupeniului, Cornel Resmeriță, care le- 
a explicat oamenilor că el nu va sacri
fica confortul a 30.000 de cetățeni în 
favoarea a 100 de angajați. Mai mult, 
protestatarii au fost și trași de urechi de 
către edil, care le-a reproșat că trebuiau 
să se gândească la nevoile lor „înainte 
de a fura din piese”, însă nu a dorit să 
facă referire la vreun caz anume.
„Ne-a acuzat că am fi hoți, că am furat 
piese și țevi, dar când mai mulți l-am 
întrebat la ce se referă, nu a vrut să ne 
spună. El nu a dat detalii, dar practic 
ne-a făcut hoți pe toți. Nu se poate așa 
ceva. După ce că suntem vai mama 
noastră, el mai spune și că suntem hoți. 
Acum nu pot să spun că nu ar fi luat 
vreunul vreo țeavă s-o ducă la fier 
vechi, dar nu ne poate băga pe toți în 
aceeași oală”, precizează una dintre an
gajatele Universal Edil.
Referitor la așa zisele furturi imputate 
angajaților Universal, consilierul local 
național liberal Constantin Brândușe îi 
reproșează primarului că a încasat peste 
4 miliarde de lei vechi din banii soci
etății de gospodărire, fără să-i ajute. 
„Poate ar trebui domnul primar să se 
uite în raportul Curții de Conturi, să 
vadă cine a luat 4,5 miliarde de lei de 
la Edil, în loc să-i ajute. Atâta timp cât 
el a luat bani în defavoarea celor de la 
Edil, nu cred că îi poate acuza pe acei 
oameni de furt. A fost rectificare buge
tară și nu a dat nici un leu, preferă să 

tineri) și reprezentanți ai instituțiilor 
publice, organizații nonguvemamentale 
și societăți comerciale. In cadrul work- 
shop-ului, se vor prezenta rezultatele 
obținute în primele faze și beneficiile 
pentru județul Hunedoara și comuni
tate. Va fi prezentată „Moștenirea arhe
ologică și culturală în județul 
Hunedoara”, Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane Deva, „Ulpia Tra- 
iana Sarmizegetusa” și celelalte situri: 
o oportunitate importantă pentru IMM- 
uri din turism. în partea a doua a con
ferinței se va desfășura o sesiune de 
lucru, pe echipe, cu tema „Abordarea 
participativă a turismului cultural: sce
narii și strategii”.

Petronela Tămaș

arunce banii pe toate prostiile”, susține 
Brândușe.

Attila Dezsi, țapul ispășitor pentru 
Resmeriță

Mai mult, Cornel Resmeriță, profitând 
de faptul că subordonații săi de la Edil 
nu cunosc foarte bine legile, a aruncat 
și vina pe prefectul județului Hune
doara, susținând că și Attila Dezsi ar 
avea un rol în neplata salariilor restante. 
„A spus până și că prefectul este unul 
dintre vinovați, nu știm de ce, dar a 
spus că este. Noi l-am rugat de mai 
multe ori să ne ajute, dar ne-a spus de 

Scriitoarea
Paulina Popa, 
cetățean de 
onoare al Devei
Scriitoarea Paulina Popa a primit titlul 
de „Cetățean de Onoare al municipiului 
Deva” pentru întreaga sa activitate cul
turală. Scriitoarea este membră a Uniu
nii Scriitorilor din România, filiala 
Arad, membră a Academiei de Știință 
Literară și Artă, a Academiei Româno- 
Americană și nu numai. De-a lungul 
carierei sale, Paulina Popa a obținut mai 
multe premii și distincții, printre care 
Premiul pentru poezie al Salonului In
ternațional de Carte Oradea, Premiul re
vistei „Convorbiri Literare”, Premiul 
Uniunii Scriitorilor din România, Fil
iala Arad și multe altele. „Vă 
mulțumesc pentru încrederea pe care ați 
acordat-o poeziei. Consider că acest 
titlu l-ați acordat poeziei hunedorene și 
culturii hunedorene. Pe lângă marile re
alizări sportive, se întâmplă să intrăm și 
noi scriitorii în atenția celor care 
gospodăresc municipiul. Vă mulțumesc 
pentru acest titlu, mai ales că vine 
acum, în preajma împlinirii a 40 de ani 
de la debut”, a precizat scriitoarea 
Paulina Popa. (I.N.) 

fiecare dată că nu poate interveni, pen
tru că Universal Edil este o societate 
subordonată Consiliului Local Lupeni, 
iar Prefectura Hunedoara nu are nici un 
amestec”, povestește un alt angajat al 
societății de gospodărire.
Prefectul Attila Dezsi neagă însă orice 
legătură cu Universal Edil, precizând că 
problemele societății se datorează unui 
„management prost”. „Universal Edil 
aparține de Consiliul Local Lupeni. 
După cunoștințele mele, această soci
etate are probleme încă din anul 2005, 
iar Consiliul Local Lupeni putea să 
bugeteze în mod corect cheltuielile atât 
pentru administrarea orașului, cât și

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști; * gatcrîști; * tâmplari; * ifroniști;

* stivui lori ști: * muncitori necaii ficați:

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

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

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar:

• Rccepționcr:
• 3 instalatori: 

pentru administrarea societăților subor
donate CL. Instituția prefectului nu are 
nicio implicare în bunul mers al unei 
societăți de interes local și nici în opor
tunitatea unor hotărâri adoptate de con
siliul local. Singurul vinovat pentru 
situația creată la Lupeni este adminis
trația publică a municipiului Lupeni, re
spectiv prostul management al 
conducerii acestei societăți”, a declarat 
prefectul județului Hunedoara.
Miron Cocotă, directorul Universal 
Edil, nu a dorit să comenteze cu privire 
la situația grea în care se află societatea 
pe care o conduce.

Anamaria Nedelcoff

hifbnmpo la țcMăn: 
0254, " M ■' 

de Imn pană iwn 

in lre. oreie -5 — l6.
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Concertul cântăreței Anahi a fost 
mutat la Arenele Romane

Miss România 2010 a ajuns în cârj

Concertul pe care cântăreața Anahi 
îl va susține pe 17 decembrie, la Bu
curești, ce urma să aibă loc la Rom- 
expo, a fost mutat la Arenele 
Romane, potrivit unui comunicat.

Potrivit comunicatului, modificarea a 
survenit din „dorința organizatorilor de 
a le oferi fanilor artistei cele mai bune 
condiții de a asista la spectacol”: spațiu 
central, renovat în acest sezon, ce va fi 
acoperit pentru a se asigura temperatura 
adecvată. Ora de începere a show-ului 
va rămâne aceeași: 19.00.
Concertul face parte din turneul de pro
movare a ediției speciale a albumului 
„Mi Delirio”, primul album solo lansat 
de Anahi după destrămarea trupei RBD 
în 2009.
în deschiderea concertului, vor cânta 
Penya (Carlos Pena) și trupa Matute.
Pe ediția specială a albumului lui Anahi 
sunt incluse o versiune nouă a single- 
ului „Me Hipnotizas”, versiune real
izată de trupa care va cânta în 
deschiderea concertului lui Anahi, dar 
și noul single al solistei, intitulat „Aler- 
gico”. Această piesă a fost cântată în 
premieră în cadrul festivității de de
cernare a premiilor revistei GQ Mex
ico, unde Anahi a fost însoțită de sora 
sa și Jorge Dalessio, liderul trupei 
Matute. „Alergico”.a debutat pe 19 oc-

Guy Ritchie își petrece Crăciunul cu Madonna

Guy Ritchie își va petrece din nou Crăciunul alături de fosta 
lui soție, cântăreața americană Madonna, și de copiii cuplu
lui, iar actuala iubită a regizorului britanic, Jacqui Ainsley, a 
fost exclusă de la această sărbătoare în familie, informează 
dailymail.co.uk. „Jacqui abia aștepta să petreacă acest Cră
ciun împreună cu iubitul ei, însă acum se simte abandonată”, 
a declarat o sursă pentru tabloidul britanic Daily Mail. „Guy 
este nerăbdător să își răsfețe copiii în ziua de Crăciun. El i-a

spus lui Jacqui că își petrece Crăciunul împreună cu fosta lui 
soție, doar de dragul copiilor, însă acest lucru nu pare să fie 
adevărat”, a adăugat aceeași sursă. Ca și în 2009, Guy 
Ritchie, în vârstă de 42 de ani, și Madonna, în vârstă de 52 
de ani, își vor petrece sărbătoarea de Crăciun în fosta reșed
ință a cuplului, Ashcombe House, din comitatul Wiltshire. 
Madonna și Guy Ritchie s-au căsătorit în decembrie 2000. 
După un mariaj care a durat șapte ani și jumătate și nu
meroase zvonuri referitoare la o despărțire iminentă, cei doi 
artiști au făcut public, în cele din urmă, la sfârșitul anului 
2008, că vor divorța. Divorțul a fost fi
nalizat în ianuarie 2009. Cei doi au îm
preună un fiu biologic, Rocco, în vârstă 
de zece ani, și un alt fiu adoptat din 
Malawi, David, în vârstă de cinci ani. 
Madonna mai are o fiică biologică, Lour
des, în vârstă de 14 ani, cu fostul ei 
antrenor de fitness, Carlos Leon, și o altă 
fiică adoptată din Malawi, Mercy, în 
vârstă de șase ani.

tombrie direct pe locul întâi în topul 
iTunes Mexico, la doar câteva ore după 
ce a fost disponibil, surclasându-i pe 
Eminem & Rihanna.
Solista va sosi în România miercuri și 
va fi găzduită pe toată durata șederii 
sale în România la hotel Howard John

son Plaza.
în ziua sosirii sale în țară, Anahi va 
susține o sesiune de autografe. Eveni
mentul va avea loc pe 15 decembrie, la 
ora 19.00, la Promenada Mali din 
Focșani.

După ce în urmă cu o săptămână și-a 
adjudecat titlul de Miss România 2010, 
deși a defilat cu ruptură de ligamente, 
timișoreanca Sandra Bachici în vârstă 
de 18 ani, și-a pus, totuși, piciorul în 
ghips. Acum, pentru a putea merge, ea 
se ajută de cârje, potrivit Libertatea.
„Sper ca, în mai puțin de două săp
tămâni, să merg din nou fără prob
leme”, a declarat Sandra.
Câștigătoarea titlului Miss România 
2010 va participa la finala Miss World 
FTV, care va avea loc în Insula Sanya 
din China.
Sandra participă la concursuri de fru
musețe încă de la vârsta de 12 ani. 
Mama ei a fost cea care a încurajat-o și 
a sprijinit-o mereu.
A făcut cursuri de modeling și 
prezentare scenică, iar la vârsta de 14 
ani se afla pe podium și prezenta pentru 
nume mari din industria modei.
Lumea a primit-o cu brațele deschise pe 
Sandra, care a început să cunoască o 
viața pe care puține fete au șansă să o

Nicolas Cage a fost implicat într-un 
scandal în București

fuzată de Realitatea TV, se aud repli 
nervoase ale lui Nicolas Cage, preci 
„Nu mă atinge” și „Mi-aș da viața p 
tru onoare”. Presupusul motiv pei 
care celebrul actor și-a ieșit din 
sâmbătăt seara ar fi presiunea fo; 
mare pe umerii actorului, care are 
torii de milioane de dolari la s 
Potrivit tmz.com, Nicolas C

Nicolas Cage s-a certat, in noaptea de 
sâmbăta spre duminică, cu două per
soane, în fața unui club din București.
Actorul, care filmează în România pen
tru „Ghost Rider 2”, a fost filmat în 
timp ce striga și gesticula nervos în fața 
clubului la cinci dimineața. Nicolas 
Cage s-a certat minute bune cu doi băr
bați, până când gărzile de corp ale ac
torului l-au convins să urce în mașina 
care urma să îl ducă la hotel. în înreg
istrarea realizată de un amator și di-

trăiască la o asemenea vârstă.
Prin prisma meseriei a reușit s; 
cunoască pe Michael Bolton, fotbal i 
Carles Puyol, precum și alte vedete 
temaționale și autohtone.
Chiar dacă meseria de model îi oc 
marea parte a timpului, Sandra 
dorește să urmeze o facultate, cea 
Științe Politice.

încearcă din răsputeri să iasă din înt 
cătură. Actorul are datorii enormi 
stat, iar de curând Cage a înap< 
360.545 de dolari pentru taxe din 2' 
și 2004. Cage avea datorii la guven 
14 milioane de dolari pentru taxe 
care nu le-a plătit în anii 2002, 2G 
2004 și 2007. Celebrul actor a dat \ 
pe fostul său manager că l-ar fi rui 
Actorul a vândut din proprietățile s 
a renunțat la mașinile scumpe, i 
yachturi ca să se redreseze fmancia

K

iitnli.nl
dailymail.co.uk
tmz.com
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Alexandru Eftimie, deveanul care mixează 
alături de nume mari din România
La 22 de ani, tânărul devean a participat la mai multe concursuri de mixat și grafică, atât pe plan 
național, cât și internațional. A mixat în fața a peste 2.500 de oameni.

povestit Alexandru. De când a luat-o pe 
ăcest drum, Alex a mixat în peste 20 de 
cluburi din țară. A început timid, cu un 
public de aproximativ o sută de per
soane, iar acum mixează în cluburi, 
pentru mii de oameni. Alexandru își 
amintește cum a câștigat primii bani din 
jobul acesta, „Primii mei bani câștigați 
au fost 30 de lei. Nu erau mulți, însă nu 
o făceam pentru bani, ci din plăcere. La 
început, în acest club am încercat să 
aduc ceva nou, m-am axat foarte mult 
pe clubbing, însă, publicul nu a fost 
foarte încântat. Lucru care m-a deza
măgit atunci. Am avut momente în care 
am vrut să renunț, eram practic frustrat 
din cauză că nu puteam să fac ce îmi 
doream și cu toate acestea am mers mai 
departe”, a mai adăugat Alex. Deveanul 
mai povestește și cum a ajuns, ca în

Student în anul III, la Universitatea 
Tibiscus, Facultatea de Design, spe
cializarea Design Grafic, având ca 
specializare secundară Designul Am
biental, Alexandru Eftimie este un 
tânăr ambițios și perseverent. 
Iubește muzica și desenul, încă din 
copilărie. Fostul elev al Liceului Teo
retic „Traian” din Deva, se va lansa 
și pe plan național în doar câteva 
luni.

Intr-o lume în care tinerii au preocupări 
de genul etnobotanicelor, alcoolului sau 
alte lucruri total nepotrivite pentru 
vârsta lor, deveanul a ales o altă cale. Și 
anume cea a muzicii și a desenului. 
Trăiește pentru a mixa în cluburi și pen
tru a-i face pe tineri să se simtă bine la 
petreceri. Alexandru adoptă orice gen 
de muzică, începând de la clubbing, 
electro, până la muzică populară. „Am 
mixat o dată, ce-i drept într-un cadru re
strâns de prieteni, și o melodie popu
lară. Nu sunt adeptul acestui gen de 
muzică, dar la cererea prietenilor am 
făcut și acest mix. Eu abordez muzică 
electronică house și sunt fan al pla
tanelor. Iubesc ceea ce fac și mă des
curc pe cont propriu de câțiva ani”, a 
spus Alexandru. Pasiunea pentru mixaj 
a început încă de când era un puști. A 
început să „se joace” la diverse chefuri 
între prieteni, iar primul lui „show” a 
fost la un revelion, pe când era elev în 
clasa a IX-a. „Am observat că îmi 
plăcea să stau mai mult în spatele 
pupitrului decât în fața lui, îmi dădea o 
stare pe care nu am cum să o explic”, a 
mai spus Alexandru. Tânărul a mixat 
mai bine de doi ani într-un club din 
Deva, club în care s-a și lansat, pe plan 
muzical. în clasele IV-VIII a studiat pi
anul, iar la îndemnul mamei sale, 
vioara.

Televiziune, muzică și design

A început să mixeze în cluburi la 16 
ani

din

Povestea lui Alexandru în ceea ce 
privește muzica este, după cum spune 
și el, foarte interesantă. „Eram acasă și 
mixam, ceea ce făceam aproape tot tim
pul. în acest timp, venise tipul de la 
cablu. în timp ce își făcea treaba, eu 
mixam, iar el a intrat în vorbă cu mine. 
M-a auzit cum mixez și mi-a spus că o 
fac chiar foarte bine și că are el un pri
eten cu care m-ar putea pune în legă
tură. Zis și făcut. Prietenul său nu era 
altcineva decât patronul clubului în 
care mi-am făcut rezidența de Dj și 
unde am mixat mai 
bine dc doi

ani”.

Aceasta este lucrarea cu care Alexandru se mândrește

A participat la concursuri inter
naționale de remixuri și design

Au strâns suficienți bani încât să își 
cumpere propriile „scule” de care nu se 
despart nici în ruptul capului.

numai un an să ridice, în topul național, 
clubul în care mixa, de pe locul 85 pe 
locul 37. Când a început facultatea a re
nunțat să mai mixeze în clubul 
Deva, plecând la Timișoara.

Alexandru Eftimie a cochetat și cu tele
viziunea. A lucrat opt luni la un post de 
televiziune local, din Deva. „Am lucrat 
și la o televiziune din Deva, ca mon- 
teur, însă nu făceam doar atât. M-am 
ocupat și de design, sunet și emisie. 
Trebuie să recunosc că m-a ajutat mult 
acest lucru, deoarece am acumulat 
multe cunoștințe”, a spus tânărul. în pe
rioada în care era la televiziune, mixa 
și în cluburi din Timișoara. Și în orașul 
de pe Bega a început să mixeze 
din întâmplare. „Era o pe
trecere studențească 
la Facultatea de 
Medicină, iar 
eu eram cu 
C D - u r i 1 e 
după mine. 
Țin minte că in

dus acolo cu un pri
eten de-al meu, care 
m-a lăsat să pun ce 
muzică vreau eu, 
lucru pe care l-am și 
făcut. Patronul 
clubului respectiv a 
văzut ce pot să fac și 
mi-a propus să lu
crez pentru el. Am 
mixat acolo vreo 

șapte luni”, a mai adăugat deveanul. 
Tânărul îmbină perfect muzica și de
senul. „Cariera” în desen a început-o la 
vârsta de nouă ani, când i-a desenat 
unei vecine toți pereții din cameră. 
„Am desenat pereții din camera vecinei 
numai cu personaje din desene animate, 
îmi amintesc că Road Runner îmi 
dădea multe bătăi de cap și nu reușeam 
să-l desenez cum trebuie”, povestește 
amuzat Alexandru. La facultate nu i-a 
fost ușor, pentru că la început nu era 
la nivelul la care erau alți colegi 
de-ai săi. „Designul 
a început 

un hobby, iar pe parcursul facultății mi- 
am dezvoltat foarte mult simțul artistic, 
în primul an de facultate, stăteam peste 
program să desenez, ca să mă ridic la 
nivelul celorlalți colegi. Am făcut multe 
sacrificii, dar a meritat”, a spus Dj-ul 
devean. La sfârșitul primului an de fac
ultate a început din nou să mixeze, ală
turi de prietenul său, Zoly, sub numele 
de White Nights Deejays. Succesul nu 
a încetat să apară, iar în scurt timp au 
venit și primii bani din 
acest 
inedit.

Alexandru Eftimie a mixat alături de 
nume cunoscute ale industriei clubbing 
din România, precum Dj Allen, Dj 
Rynno și Dario Zack. Alături de pri
etenul său, a fost invitat la un radio din 
Austria, unde au mixat, live în studio și 
au făcut și un remix pentru un concurs 
de acest gen. A mai participat la un con

curs, organizat pe Internet, în care au 
fost înscriși peste 700 de Dj din 
străinătate, Alexandru ocupând locul 
patru. în ceea ce privește designul, 

Alexandru Eftimie a obținut și în 
acest domeniu mai multe premii, care 

s-au concretizat în diverse colaborări. 
„Am participat la peste 20 de concur
suri de grafică și am câștigat trei din 
ele. în urma acestor concursuri, m-am 
ales cu foarte multe colaborări. Ultimul 
proiect a fost pentru un club de polo din 
Anglia. Colaborez, pentru design, cu 
mai multe reviste și cluburi din țară și 
din străinătate”, a spus tânărul. Cea mai 
de seamă realizare a sa, până în prezent, 
este evenimentul de muzică electronică 
numit House Parade, care are loc în 
fiecare an la Timișoara și la care a avut 
ocazia să mixeze, aflându-se pe o listă 
de 110 Dj.

Dj Alexandru Eftimie se pregătește 
de lansarea oficială 

în următoarea perioadă, în maximum 
șase luni, Alexandru, împreună cu Zoly 
(White Nights) vor să se lanseze pe 
plan național. Cei doi tineri au deja un 
impresar, care lucrează cu nume mari 
ale muzicii românești. „Proiectul va 
aduce ceva nou pe piață, va fi un sunet 
nou și un vibe nou, optimist și vesel. 
Acum înregistrăm într-un studio din 
Timișoara și urmează noi colaborări”, a 
conchis Alexandru.

Petronela Tămaș



Minerii amenință cu greva generală 
din 10 ianuarie

Numărul 
românilor care au 
plecat în 
străinătate cu

Peste 30.000 de salariați din industria 
minieră și energetică amenință cu 
greva generală din 10 ianuarie, dacă 
nu se înființează Compania Națion
ală Electra și dacă nu se negociază un 
plan social pentru acești angajați 
pentru evitarea concedierilor colec
tive și pentru crearea de noi locuri de 
muncă.

în comunicatul de luni al federației, 
prezentat de Mediafax, consiliul de Co
ordonare a Federației Naționale „Mine 
Energie”, a hotărât declanșarea grevei 
generale din 10 ianuarie 2011. 
Nemulțumirile constă în nerespectarea 
protocolului din 14 aprilie 2010 
încheiat cu Ministerul Economiei cu 
privire la constituirea Societății 
Naționale „Electra” până la 31 decem
brie 2010 și negocierea contractului 
colectiv de muncă pentru 2011.
De asemenea, sindicaliștii sunt 
nemulțumiți că nu s-a înființat Strategia 
minieră și energetică pentru 2010-2025. 
„Federația a constatat acțiunile de sab
otare a sistemului energetic național, 
încălcând hotărârile CSAT și punerea în 
pericol a siguranței energetice naționale 
prin aplicarea unor strategii clientelare 
și de grup având ca efect pierderea a 
40.000 de locuri de muncă în sectorul 
minier și energetic începând cu anul 
2013, disponibilizarea a 6.000 de 
salariați din 2011, falimentarea pro
ducției de energie electrică pe cărbune, 
pierderea independenței energetice a

Universitatea Politehnică București se află în Top 500 Internațional
România a fost trecută pe harta celor 
500 de instituții de învățământ de pres
tigiu din lume. Lucrările de știință pub
licate de Universitatea Politehnică din

României, aplicarea unor politici ener
getice care vor duce la scumpirea en
ergiei electrice până în 2015 cu 30 la 
sută”, se arată în comunicat.
Sindicaliștii cer înființarea Companiei 
Naționale „Electra” în conformitate cu 
politica economică a Guvernului 
României, a platformei economice a 
președintelui Traian Băsescu, a proto
colului din Ministerul Economiei, 
Comerțului și Mediului de Afaceri și

București au fost evaluate pozitiv de 
americanii care dețin baza de date 1SI 
Thomson, singura din lume care adună 
lucrările publicate de universități. în 

Federația Națioanală „Mine Energie”, 
a hotărârilor de Guvern, a hotărârilor 
CSAT. .
De asemenea, sindicaliștii cer ne
gocierea unui „Plan Social” pentru 
salariații din minerit și energie, care va 
duce la evitarea concedierilor colective, 
la crearea de noi locuri de muncă și al
ternative economice și eficientizarea 
producției de energie electrică, care să 
fie aprobat prin lege.

top și-a câștigat un loc și Institutul de 
Fizică Atomică de la Măgurele.
în topul întocmit de americarini. Uni
versitatea Politehnică ocupă de anul 
acesta locul 472. Deși ne aflăm la coada 
clasamentului, pasul este unul extrem 
de important pentru învățământul 
românesc.
Criteriile de selecție țin cont de 
numărul de lucrări publicate de profe
sorii instituției, valoarea acestora, dar și 
de câte ori pasaje din aceste documente 
au fost citate în alte lucrări.
„Am stat cel mai bine la numărul de lu
crări. Suntem oarecum cu semnul 
Atenție! în ceea ce privește ponderea 
lucrărilor citate. Există și o explicație. 
Există în zona noastră multe reviste 1S1 
care nu au suficientă răspândire inter
națională să poată fi citate și de alți au
tori”, a declarat Ecaterina Adroncscu, 
rector Universitatea Politehnică din Bu
curești.
Pe primele locuri în Topul Internațional 
se află Academia de Științe din China, 
Autoritatea pentru Cercetare Științifică 
din Franța, Academia de Științe din 
Rusia și pe locul 4 Universitatea Har

Aprobarea și publicarea în Monitorul 
Oficial a Strategiei miniere și energet
ice a României pentru 2011-1025, 
reprezintă o altă cerere a federației.
Sindicaliștii sunt deschiși la negocieri 
și speră să fie evitată declanșarea grevei 
generale și disponibilizările de per
sonal, care vor duce la „convulsii so
ciale greu de gestionat”.

vard.
O altă instituție de învățământ din 
România, Universitatea din București, 
se află într-un alt top 500 al școlilor din 
lume și tot la coadă. Clasamentul nu 
este însă cel oficial și a fost realizat de 
o companie privată pentru The Times.

CUU ZAHAMUUIUI nr.150 (lingă VOLVO)

Prestăm:
PROGRAM culoare:
zilnic 08-21 - pnliș luciu;
Duminica 09-11 - tapițerie cu soluții specifice;

In-lrfon: <>"761 - 973.940

5 Kftâlâri fi grsrlKl 
legirirnație (exterior + interior, 16 reni

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 

pentru orașele
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

contract de muncă 
s-a triplat în 2010

Numărul românilor care au plecat în 
străinătate cu contract de muncă a cres
cut de trei ori în 2010, comparativ cu 
anul trecut, în condițiile în care tot mai 
mulți români au căutat o soluție de 
creștere a veniturilor printr-un loc de 
muncă în străinătate, potrivit firmei de 
recrutare Thera Group.
Potrivit Thera Group, românii au optat 
pentru un loc de muncă înafara 
României și din dorința de a-și îm
bunătăți condițiile de viață.
Cele mai populare programe de re
crutare ale firmei au fost cele de tip 
work&travel pentru Spania și Grecia și 
locurile de muncă oferite în domeniul 
hotelier sau agricultură. Mulți aplicanți 
au ales țările nordice (Norvegia, Suedia 
și Danemarca), cele mai căutate posturi 
fiind de șoferi profesioniști, specialiști 
în domeniul petrolier și construcții.
Thera Group a deschis în acest an două
agenții în Cluj-Napoca și București și 
și-a triplat numărul de angajați. Anul vi
itor, firma vrea să se extindă în Româ
nia și să își diversifice gama de servicii 
din zona resurselor umane.
Firma Thera Group a fost inființată în 
2007 și operează prin agenții proprii în 
București, Constanța și Cluj-Napoca.
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Minerul Vricani pune capăt unui tur de vis, eu o petrecere de zile mari. Băieții antrenați de Vasiie Scurta 
vor fi răsplătiți de către oficiali fi de către primar cu un chef de pomină pentru performanța din acest an. 
La finele acestei săptămâni, „minerii” vor participa la un banchet pentru a sărbători cum se cuvine înche
ierea anului 2010 de pe primul loc fi vor primi fi cei... 100 deeuro promt fi pentru încheierea turului pe 
prima poziție.

Gimnastele de la CNS „Cetate” Deva au
ost premiate de către Primărie

cuțcle gimnaste ale Clubului 
ortiv „Cetate” Deva au fost premi- 
. ieri, de către administrația lo- 
ă, pentru rezultatele deosebite 
ținute la competițiile la care au 
rticipat în acest an. Astfel, la iniția- 
a consilierului local PDL Mădălina 
iteucă, micuțele gimnaste au 
imit câte 1500 de lei fiecare pentru 
rformanțele obținute de-a lungul 
ului, în vreme ce antrenorii lor au 
imit câte 2500 de lei fiecare pentru 
idul în care le-au pregătit pe 
,(tive.

jșul a venit mai devreme pentru cele 
gimnaste legitimate la clubul de la 
alele cetății. Administrația locală le- 
âsplătit astfel performanțele obținute 
acest an la competițiile naționale și 
emaționale la care au participat și le- 
ferit micuțelor sportive și antreno- 
>r acestora, un cadou binemeritat. La 
țiativa consilierului local Mădălina 
iteucă, Primăria a aprobat alocarea a 
.5000 de lei pentru echipa de la 

notătorii hunedoreni s-au descurcat 
le minune la un turneu din Serbia
i mai valoroși înotători ai Clubului 
ortiv Școlar din Hunedoara, au 
.Tezentat cu brio județul nostru la 
mpionatul Țărilor Central Europene, 
janizat la sfârșitul săptămânii trecute 
Serbia.
exandru Ancuța (foto) a obținut o 
:dalie de bronz în proba de ștafetă 
100 de metri mixt și s-a clasat pe 
al șapte la 100 de metri spate, în 
mie ce Cristian Rizan s-a clasat în 
mii 15 înotători la 100 și respectiv 
0 de metri bras. Ultimul nu se află la 
ma participare de acest gen, în Ser- 
i, anul trecut, cel mai titrat sportiv al 
ibului de pe Cema ratând podiumul 
doar câteva sutimi de secundă. 

Colegiul Național Sportiv, condusă, 
printre alții și de fosta campioană 
olimpică, Giga Gogean.
„Sunt onorată să avem alături de noi 

micuțele sportive care în 2010 au 
obținut rezultate deosebite și care au 
dus în toată Europa numele municipiu
lui Deva. Vreau să le felicit și să le arăt 
recunoștința atât lor cât și antrenorilor, 
care spre deosebire de.alți profesori nu 
au vacanță sau concedii și își petrec tot 
timpul în sălile de sport”, a spus con
silierul local PDL, Mădălina Mateucă. 
Unul din antrenorii lotului de gimnaste 
de la Deva, Adela Popa, a ținut și ea să 
mulțumească administrației locale pen
tru faptul că nu le-au uitat pe micuțele 
sportive: „Vă mulțumim tuturor pentru 
ceea ce ați făcut, dar în mod în special 
fetelor pentru modul în care s-au 
pregătit pentru fiecare competiție. Mer
ită din plin toate medaliile pe care le-au 
obținut, știm cu toții cât muncesc pen
tru performanță”, a declarat antrenoarea 
micuțelor sportive.
Din lotul echipei care a fost premiată, 
ieri, în cadrul ședinței Consiliului

Sportivii hunedoreni (selecționați în 
rândul celor 20 de sportivi care au 
reprezentat țara noastră) au concurat 
„sub tricolor” împotriva celor mai buni 
sportivi din 12 țări, naționala României

Local, face parte și Cerasela Pătrașcu, 
votată recent una din cele mai bune 
gimnaste ale anului 2010, într-un top în 
care mai fac parte și alte două sportive 
„școlite” la Deva: Amelia Racea și

cucerind 11 medalii (opt la individual 
și trei la ștafetă), clasându-se astfel pe 
locul patru în clasamentul general pe 
echipe, după Ungaria, Polonia și Slove
nia. Claudiu Sav

Raluca Haidu.
Gimnastele de la CNS „Cetate Deva” 
au obținut anul acesta nu mai puțin de 
61 de medalii la Campionatele 
Naționale de la Bacău, precum și la 

Două titluri naționale pentru 
popicarii de la Inter Petrila

competițiile internaționale de la 
Klagenfurt, Austria și Bmo, Cehia.

Claudiu Sav
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phme Tracfer dte diferite mărimi

Popicarii clubului din Valea Jiului s-au 
obișnuit cu aerul tare al primelor poz
iții. Cadeții grupării petrilene au obținut 
două medalii de aur și una de bronz la 
Campionatul Național de Cădeți, care a 
avut loc la finele săptămânii trecute, la 
Iași. Bogdan lura a devenit campion 
național la individual, în vreme ce 
colegul său Mihai Balaban a urcat pe 
ultima treaptă a competiției la aceeași 
categorie. Duo-ul hunedorean a ocupat 
apoi prima poziție și la proba de tan
dem. Antrenorul Inter-ului, Marcel Do- 
brică, s-a declarat mulțumit de ceea ce 
au realizat tinerii săi și speră ca seniorii 
să îi copieze la Campionatul Național

rezervat acestora, care se va desfășura 
la Petrila. „Sunt foarte mulțumit de 
aceste rezultate. Sper să luăm medalii 
și la Campionatul Național de seniori 
ce va avea loc chiar la Petrila”, a de
clarat Marcel Dobrică.
Medaliile obținute de popicarii hune
doreni sunt cu atât mai prețioase cu cât, 
fiecare deplasare sau competiție, la care 
sunt nevoiți să participe, aduce mereu 
în prim plan problema banilor, de cele 
mai multe ori, antrenorul popicarilor 
fiind nevoit să se împrumute de la pri
eteni pentru a putea face deplasările.

Claudiu Sav

Ofertă Job Hostesse India New Delhi - Complex turistic 
<l« 5 stele - întâmpinarea oaspeților fa intrarea ia complex.

Contracte de muncă cu viză de lucru pentru 6 luni începând cu01 .decem
brie 2010.

Lcmdiții de aplicate la job: tete vârsta minim 1K am. înălțimea minimă 
I Tim. lisped fizic plăcui, vorbitoare de limbii engleză

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

Posibilitate extra joburi in cele 6 luni participare la eastinguri modeling 
& phots i-shoi>ti ny s.

Detalii suplimentare pc officc^ACxelusivcvcnt.ro sau 0727177994.

ACxelusivcvcnt.ro
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Detectiv fără voie la Pin tv
Miles Logan (Martin Lawrence) este un hoț de bijuterii ce are o singurii dorință: 
să-fi recupereze valorosul diamant pe care pusese mâna eu ceva timp în urmă. Iar 
pentru acest lucru ar face orice, chiar fi să pretindă că este om al legii. Numai că 
acest lucru e foarte periculos, căci i-ar putea aduce... o promovare. Cu doi ani în 
urmă, Miles plănuise furtul unui celebru diamant.
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V I joc cu V LA ARIE 1
HAINĂ >

V A POSTI BICE ! vr SEMN DE
RACEAl A

SOL 
SECETOS 
MIEZJDE 

PITA !
REA LA
SUFLET

COADjĂ DE 
ȘALAU !EXPRIMA 

REFUZUL
GRUP DE

GIȘTE
POARTĂ 

CLOP

V ~V
DAU PASE 
PE TEREN 
PASĂ LA 
POCHER

\ /

-

V

FOȘTI
OSPĂTARI 

CURB!

VECHIUL 
ZID

V> ' HOTĂRÎTOE 
SOARTĂ

ȚINUTĂ DE 
BAL

IAPĂ
ROȘCATA

>

OBIȘNUIT CANTAUTOR 
ELIN

r

TRANSMIS 
PRINTR-C 

PASĂ
CAQiRU DE

RĂZBOI CAIAT DUPĂ
MODEL

REȘT DIN 
MALAI! >

X /V A POTRIVI 
SUB

STANȚELE 
IN AMESTEC
OM NEGRU

MINĂ DE
SARE

X

UCIS LA 
CORIDANU-I 

ACEASTA
CAP DE 
MOTAN!

V
t>

v
MASĂ 

GOALA !
A FACE

BUCĂȚELE

/ V V

CINȚECUL 
ȚARII

CÎNTEC DE 
GREIER

CÎNTATE.LA
OPERA

V
LUPUL 

PRERIEI 
ACUT !

> v
PRINSE ÎN

LANȚ 1
>

PRINSE ÎN 
OCHI'

SÎNT ÎN
ORAȘ!

p>
V

APRINDE 
IASCA >

V
SÎNT ÎN 
ABIS !

’> EȘAfOp ÎN 
FLĂCĂRI

>
A

ÎN SACI!
FEMEIE 

CARE FACE 
PASE >

/Definițiile permit ca fiecare poziție din grilă\ 
— să fie completată cu trei sau mai multe cuvinte ~~~ 
distincte. O versiune este corectă iar cealalte sunt piste 
false.

ORIZONTAL: 1) O damă care uită că mă răzbun serios. 
2) Numără cine le lasă racilele. 3) E redusă școala trasă 
la termen iscusit. 4) Nu i-a pasat Anicăi că l-a reținut.
5) Si s-a chinuit aproape reușind. 6) Dispar ideile mascate 
de știință. 7) lată cum acel orar un minut i l-a jefuit.
8) în grabă tornada stârni cititori tineri. 9) Parcă nici c-o 
iotă Ina nu s-a calmat. 10) Măcar ar simula țipete 
crâncene.

VERTICAL: 1) Cam asa le e pe plac a sta. 2) Scara 
piticul papă un bob ordinar. 3) în casă tata i-a tapat ușor. 
4) Tu află când Ida are păsări toropite, sticleți etc. 5) Si n- 
a redus azi nota mare. 6) S-a temut, însă nu riscă ceva.
7) Dacă l-a reținut ilegal, beneficiază des elevul.
8) Să rămână tot cu rente, mirate. 9) L-a urmat acasă 
liceanul angajat. 10) Mia tace la comanda ta, ca-n apă.
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( TV/?1
(17:10 Telejurnal Matinal
IN.Co Dovadă de iubire
!(><•• Ca la carte (rel.)
11 ih: Oameni mari la TVR (rel.) 
IftlS Spune-mi ce te doare 
11:45 Bebe magia
12 15 Meseria brățară de aur (rel.)
12:45 Legendele palatului
13:50 Eurovision
14:00 Telejurnal
14:45 Oamenii Deltei
I4:5U Doar România!
14:55 Pur și simplu delicios
15: )n Rom european
IbOCi Kron ika (magazin cultural)
17'00 Atunci și Acum (rel.)
17:30 Curier TV

— 18:00 Telejurnal
— 18:30 Legendele palatului

f
19:35 Doar România!

— 19:40 Sport
u. 20:00 Telejurnal
“ 20:40 Tema zilei
“ 21:00 Eu. cetățeanul (talk show, 2010)
— 22:00 Eurovision
5 22 1' Egipteanul (SUA dramă, 1954)

TV?2 anteț^^

07:00 Asul din mânecă
07:55 Doar România!
08:10 Tonomalul DP 2 (emisiune de 

divertisment, 2010)
10:00 Top cut (rel.)
10:30 Zonto IT (2007, rel.)
11:00 Confesiuni (magazin de diver

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

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

educativ)
15:30 Tribuna partidelor parlamen

tare
16:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003, rel. - 22.)
16:55 Doar România!
17:00 Telejurnal
17:30 Confesiuni (magazin de diver

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

formativă, 2010)
20:00 Joc deschis
21:00 Legea Lui Murphy
22:00 Ora de știri
23:00 Eureka
23:55 Doar România!

"CTf "Ti

06:00 Observator la Antena 1 06:00 Happy Hour
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile Pro TV (2009)
10:00 In gura presei (emisiune infor 10:00 Om sărac, om bogat (român se

mativă) rial de comedie - 97.)
11:15 Cronicile din Iluadu 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,
13:00 Observator 1973, rel.- 3885.)
14:00 Familia Bundy 13:00 Știrile Pro TV
14:30 Să te prezint părinților 13:45 Povestea nașterii Domnului
16:00 Observator (SUA dramă, 2006)
17:00 Acces Direct 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial.
19:00 Observator 1973 -3886.)
20:30 Plasă de stele (emisiune de di 17:00 Știrile Pro TV

vertisment, 2010) 17:45 Happy Hour
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 19:00 Știrile Pro TV

de dramă, 2010) 20:30 Detectiv fără voie (SUA-ger-
23:00 Observator man comedie, 1999)
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 22:15 Moștenirea (român serial de

divertisment) comedie, 2010 -35.)
23:30 Știrile Pro TV

B 114:15 Zoom in 10 (emisiune de di vertisment)
14:30 Peștera monstrului sacru 2 (italian film de aventură) 

■ C , 1 116:30 Colegii tăi (SUA serial, 2006 - 3.)
EÎLJ 17:00 Poirot (englez serial, 1989)
19:00 Legea lui Canterbury (SUA serial polițist, 2008 - 2.) 
20:00 Dispăruți fără urmă (SUA serial polițist, 2002 - 12.) 
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 13.) 
22:00 Numărătoare inversă (SUA film de acțiune, 2000)

07:00 Umbrele trecutului 07:00 Camera de râs
08:15 Fructul oprit 07:30 Specialiștii
09:45 Rosalinda 08:20 Sport cu Florentina
11:15 Paradisul blestemat 09:15 Atlantida
12:30 O mare de pasiune (mexican 11:30 Mondenii (emisiune de diver

serial, 2009, rel.) tisment. 2006, rel.)
14:00 Marina (mexican-SUA serial, 12:00 Levintza prezintă

2006) 13:15 Camera de râs
15:15 Clase 406 (mexican serial de 14:00 Se rezolvă...amigo

comedie, 2002) 16:00 Cireașa de pe tort (reality
16:15 Rețeta de ACASĂ show, 2008, rel.)
16:25 Vremea de ACASĂ 17:00 Trăsniții (serial de comedie,
16:30 Rosalinda (mexican serial, 2007, rel. - 57.)

1999) 18:00 Focus 18 90' la Prima TV
17:30 Poveștiri adevărate 19:00 Focus Sport
18:30 O mare de pasiune (mexican 19:30 Viceversa (reality show) Red

serial, 2009) fuzare
19:30 Fructul oprit (mexican serial. 20:30 Școala de bune maniere (rea-

2009) lity show, 2010)
20:30 Iubire și onoare 21:30 Focus Monden (
21:30- Cealaltă față a Analiei 22:15 Trăsniții
22:30 Poveștiri de noapte 23:00 Mondenii
23:30 7 păcate 23:30 Agentu' CIA

12:05 Premiile Academiei Europene de Film 2010 IIWS
13:40 Chihuahua de Beverly Hills (SUA-mexican comedie) ^3A£l
15:15 The Rocker (SUA comedie, 2008)
17:00 Scooby Doo - Misterul începe (SUA-canadian comedie, 2009)
18:25 Pantera Roz 2 (SUA comedie, 2009)
20:00 în derivă (român serial de dramă. 2010- 2.)
21:00 Dovada vie (SUA dramă biografică, 2008)
22:30 Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial de dramă, 2007 - 3.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva
Telefon: 0755.999.916

administrator 
bancar/produs leasing

2 
casator piese din piele 
și înlocuitori______ 15
șofer 
autocamion/mașinâ de 
mare tonaj_______ 5
lăcătuș mecanic de în
trețineri și reparații 
universale________ 1_
vânzător de produse 
naturiste 1
muncitor necalificat la 
asamblarea, montarea 
pieselor_________ 51
sudor manual cu 
flacăra de gaze 1

excavatorist pt.excava
toare cu rotor de mare 
capacitate________ 1
facturist__________1
gestionar depozit 1 
instalator rețele de dis- 
tributie/transport flu
ide______________ 6
lăcătuș 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

pers.cu handicap grav
1 

munc.necal.în ind.con
fecțiilor 5
munc.necal.la asam
blarea,montarea 
pieselor___________ 2
referent specialitate in
giner silvic _____ [
secretară 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

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

Ilia
Telefon: 0755.999.926

Hunedoara
Telefon: 0755.999.917

cusător piese din piele 
și înlocuitori 10 
dulgher(exclusiv 
restaurator)18

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

marochinarie_______ [
desenator tehnic 1
îngrijitor câini în adă
posturi____________ 1_
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

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

Lupeni
Telefon: 0755.999.921

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

drujbist___________ 2
munc.necal.în silvicul
tură______________ 2

Petrila
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

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______ __ f

Orăștie
Telefon: 0755.999.922

asistent personal al

Călan
Telefon: 0755.999.924

munc.necal.în ind.con-
fecțiilor 3

Hațeg
Telefon: 0755.999.925

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

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

Vând urgent casă cu 4 camere, 2 holuri, bucătărie, baie, 2 
camere, subsol, pivniță, mansardă, etaj, garaj, grădină, încălzire 
centrală, parțial mobilată, Ceangăi sau schimb cu Alba-lulia. 
Accept credit imobiliar, fără intermediari. Preț 115...euro neg. 
Tel.0733.955.113, 0722.479.215

Vând apartament cu 4 camere, zonă centrală în Petroșani, mul
tiple îmbunătățiri. Preț negociabil. TEL. 0766340490 / 
0763602256

Vând garaj în Deva, teren proprietate particulară, zona C.E.C., 
Lido.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.1-C.P.122, pentru Lucaci Nicolae.

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

Economist, contabil,inspector resurse umane.ofer servicii complete 
de la A la Z, inclusiv declșarații, Revisal, inclusiv fișa postului 
firmelor și persoanelor fizice interesate. E-mail: 
nicutrufas@yahoo.com.Tel.0723.409.007

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

închiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în casă, 
sobă 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

■ (text maxim 50 de cuvinte)

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

Vând 4 genți din aluminiu pentru Renault, din care 2 echipate 
cu cauciucuri de iarnă 165/70/13 și 2 cu cauciucuri de vară, în 
stare 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:activmarkct@yahoo.com 
sau www.activmarket.cabanova.ro

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

I Semnătura

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

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

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

mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
mailto:activmarkct@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
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Cea mai grasă femeie din lume 
e cât un elefant

MISS TOURISM ROMANIA

La 49 de ani, Terri Smith are 320 de 
kilograme, stă pe spate în pat, fără să 
fie în stare să se întoarcă măcar sin
gură pe o parte și poartă scutece, 
fiind spălată și schimbată de către 
soțul și fata ei. Dacă nu slăbește, va 
muri, o avertizează medicii. Terri 
Smith nu încape în aparatul de 
RMN.

Are dureri îngrozitoare de cap, medicii 
suspectând o problemă la creier, însă 
dimensiunile ei gigantice sunt nepotriv
ite cu orice aparat RMN, prin urmare 
nu pot afla cauza acestora. Teri Smith a 
fost întotdeauna mai mult decât grăsuță. 
La șapte ani avea 50 de kilograme, la 
20 avea 114. Infirmieră într-un spital 
psihiatric timp de 20 de ani, scrie dai
lymail.co.uk, Terri Smith n-a mai putut 
să facă decât câțiva pași din cauza ar
tritei, la 32 de ani, continuându-și viața 
în scaun cu rotile, ultimii trei ani pe- 
trecându-și-i doar în pat.
Kilogramele ei s-au adunat și s-au tot 
adunat, până n-a mai putut să se dea 
deloc jos din pat. „Asta era meseria 
mea, să ajut oamenii să se spele, să se 
hrănească sau să se îmbrace. Pe atunci 
nu m-aș fi gândit niciodată că se va în
toarce roata și va fi rândul altcuiva să

jimmy
r r ir IT 1

facă asta pentru mine”, spune Teri 
Smith. Se referă la fata ei în vârstă de*
30 de ani, Najah, și la soțul ei, care are
44 de ani, Myron: „El este îngerul meu 
păzitor”.
Renee Williams, tot americancă, avea

444 de kilograme când a murit la 29 de 
ani, in 2008. Ea își pusese speranța într- 
un bypass gastric s-o scape de kilo
grame, însă a decedat la numai 12 zile 
de la acesta, din cauza unui stop car
diac.
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S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră In cantități foarte man

REVELION 2011
STEAUA MUREȘULUI

■

RRCMffT SERVICII CU CAZARB 
TREI NQPȚi 
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«Intrare In 30 12 2010 eu cina 
"Ieșire in 02 01 2011 eu mie dejun

PRCȚi 800 Lfil/PERii
Aimwwl dffi fâ

^iuutat ite
arenes Iff a i aaw vsfâtt

. Mie h* 11111816
>• 1i.lt 18

-• Mie-’••i" Qiâl.fill

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

prnr.oANri r < azaîf in iiotfi au At err* gratuit
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. PACHET
PENTRU REVELION
. Masa faaiiva dt vehon
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PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚII
TEL/FAX; 0284 234 448 MOBIL; 0723 154 204

dailymail.co.uk

