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P«g 3
Invidios pe patinoarul din Deva al lui Mircia Muntean, președ
intele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloț a trans
format întreg județul în derdeluș.

La Hunedoara, se vreau
jucători de primă di

turul ligii a doua pe locul 12, aproape de „zona fierbinte” a 
retrogradării. Glasul Hunedoarei vă propune un rezumat al 
evoluției singurei reprezentante a județului în liga a doua.

Deși au pornit la drum cu un lot reunit, cu doar o săptămână 
înainte de startul noului sezon, devenii au reușit să termine

Supermarketurile UNICARM 
își deschid porțile în DEVA

www. unic arm.ro
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UNICARM \

fermierii 
zor primi 
este 400 de 

ei pentru 
îecare vacă

Guvernul Boc îl scoate pe 
Cazacu din iarnă
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Cuplurile care au sărbătorit „Nunta 
de Aur”, premiate de edilul Devei

Zi specială pentru 28 de familii din Deva, care în pe
rioada mai-decembrie 2010. au împlinit 50 de ani de 
căsnicie neîntreruptă.

Unicarm anunță deschiderea a 4 magazine de tip Supermarket, în 
orașul Deva.

* str. Horea, bl. 4
* str. Bejan, bl. 67

* str. Mihail Kogălniceanu, nr. 30
* Bdi. Dacia, Complex comercial Dacia 

Cu o varietate bogată de produse alimentare și nealimentare la prețuri 
accesioile, cu prețuri de producător la: carne și mezeluri, conserve, 
pâine, patiserie și cofetărie, lactate și înghețată, UNICARM își deschide 

consumatorul de zi cu zi.

tine! acum și in orașul tău.(
pâine, patiserie și cofe 
larg porțile pentru cons 

Deschis pentru

înotătorul Clubului 
Sportiv Școlar 
Hunedoara, 
Alexandru Ancuța

Pentru că a adus grupării 
de pe Cema prima 
medalie internațională, 
după mai bine de 20 de , 
ani, prin bronzul câștigat 
împreună cu naționala 
României de ștafetă, la o 
competiție prestigioasă de 
înot din Serbia.

me blamat...”
Primarul orașului 
Uricani, 
Dănuț Buhăescu

Pentru că în timpul mandatului său de 
primar a vândut toate centralele termice 
din localitate, lăsând uricănenii în frig, 
în lipsă de alte surse de încălzire, 
locuitorii orașului Uricani apelează la 
aparatura electrică, fapt care duce dese
ori la suprasolicitarea rețelelor de en
ergie electrică.
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► DN7 Izvorul Rece - Geoagiu
— ► DN7 Halta Geoagiu - OrSștie

► DN7 Orăștie - Spini 
O ► DN 7 Spini - Simeria 
Z ► DN 7 Deva - Mintia
” ► DN 7 Mintia - Săcămaș

► DN 68 A Săcămaș Dobra
► DN7 Ilia - Gurasada
► DN7 Gurasada - Burjuc
► DN7 Burjuc-Zam
► DN 76 Șoimuș - Bejan
► Lupeni DN 66 A
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Salam de
biscuiți*

Ingrediente:

- 300 g biscuiți populari
- 200 g rahat diferit colorat
-150 g margarina
- 150 g miez de nucă
- 3 linguri cacao
- coaja rasă și zeama de la o lămâie
- câte 1/2 fiolă esență de vanilie și 
de rom
- 2 linguri miere.

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

țSfânțulZilei HOROSCO^

Sfântul Mucenic Elefterie.
Sfintele Mucenițe Antia și Suzana

Sfântul Mucenic Elefterie era din 
cetatea Romei. De mic a rămas orfan de 
tată și a fost crescut numai de mama sa 
Antia, care fusese învățată credința creșt
ină de Sfântul Apostol Pavel. Copilul a 
fost dus de mama lui la episcopul Anichit 
și a învățat de la el Sfintele Scripturi. 
Anichit l-a rânduit în ceata clericilor; 
când a fost în vârstă de 15 ani l-a hiro
tonit diacon, la 18 ani preot, iar când a 
ajuns de 20 de ani a fost făcut episcop al 
Ibricului. Pentru că învăța și propovăduia 
pe Hristos a atras pe mulți la credință; de 
aceea împăratul Adrian a trimis de l-a 
adus la el. Dus înaintea lui, sfântul a măr
turisit că Hristos este Dumnezeul tuturor. 
La porunca împăratului a fost supus la 
chinuri pe care le-a îndurat cu .seninătate. 
Sfătuit de prefectul Coremon, împăratul 
a făcut un cuptor, care avea țepușe as
cuțite, de o parte și de alta. La rugăciunea 
sfântului către Dumnezeu, Coremon, 
umplându-se de Duh Sfânt a intrat el întâi 
în cuptor și a mărturisit că Hristos este 
Dumnezeu. Din cuptor a ieșit nevătămat 
și i s-a tăiat capul. A fost aruncat și Sfân
tul Elefterie în cuptor; dar s-a stins focul 
și a ieșit sănătos. Apoi a fost legat într-un 
car tras de cai sălbatici. Dezlegat de în
geri, sfântul a fost dus într-un munte 
înalt, unde trăia cu animalele sălbatice; 
aceste fiare se îmblânzeau când sfântul le

vorbea cuvintele lui Dumnezeu. îm
păratul a trimis ostași ca să-l prindă; dar 
sfântul i-a îndrumat la Hristos și i-a 
botezat. Odată cu ei au mai crezut în 
Hristos și alții ca la cinci sute. Dus la îm
părat a fost ucis de doi ostași. Mama lui, 
Antia, a fost ucisă și ea cu sabia pe când 
îmbrățișa și săruta pe fiul ei mort.

Iar Sfânta Muccniță Suzana a trăit 
pe vremea împăratului Maximian. Era de 
loc din Palestina. Tatăl ei era păgân și 
mama evreică. Sfânta însă a fugit de ne
credința celor doi; a alergat la Hristos și 
a primit botezul de la episcopul Silvan. 
După moartea părinților ei, a împărțit 
toată averea la săraci și a slobozit din 
jugul robiei pe robii și roabele sale. S-a 
îmbrăcat în haine bărbătești, și-a tuns 
părul și a intrat într-o mănăstire de 
călugări, schimbându-și numele în loan. 
După ce a trăit acolo douăzeci de ani, a 
fost clevetită. Venise la mănăstire o 
schimnică. Socotind că e bărbat, a în
demnat-o la desfrânare. Suzana n-a vrut, 
așa că schimnica a pârât-o că a încercat 
să o necinstească. Sfânta s-a plecat bâr- 
felii și a cerut să i se dea canon pentru pă
catul de care era învinuită. Când 
episcopul Elefterupolei a aflat de aceasta, 
s-a dus la mănăstire și a mustrat pe stareț. 
Starețul atunci a vrut s-o de- 
scălugărească. Fericita, găsindu-se într-o

nevoie ca aceasta, a cerut să vină la ea 
două fecioare și două diaconițe. Și lor le- 
a destăinuit toată taina ei. Când s-a aflat 
aceasta, episcopul s-a umplut de uimire; 
a hirotesit-o diaconiță și a poruncit să fie 
stareță. Multe minuni a făcut ea în nu
mele lui Hristos. Când a venit ighemonul 
Alexandru în Elefterupole și a adus jertfe 
idolilor, sfânta, de bunăvoie, s-a dus 
acolo și numai prin rugăciunea ei a dărâ
mat la pământ idolii. Pârâtă ighemonului, 
a fost dusă înaintea lui și a fost supusă la 
felurite chinuri și la sfârșit a fost aruncată 
în foc. Acolo și-a dat lui Dumnezeu 
duhul.

Dacă îți joci cărțile într-un mod 
abil, ai șanse să progresezi lent, dar 
sigur.în plus, vei ști să faci în așa fel
încât succesele tale să nu lezeze atmosfera
monioasă din mediul de lucru.

îți stă tot timpul mintea la dra
goste. Și nu te mulțumești doar să vi
sezi la o împlinire afectivă, ci acționezi 
în consecință.

Dacă te gândești să-ți schimbi lo
cuința, ai toate șansele să-ți îndepli
nești dorința. Când faci alegerea în 
cauză, gândește-te bine la avantajele și 
dezavantajele acesteia.

Fericite circumstanțe vin în întâmp
inarea ta, permițându-ți să ai relații 
mai călduroase cu persoanele din jur.

Cheltuieli neașteptate și de neînțe
les te obligă să intri în niște rezerve fi
nanciare. în loc să faci sacrificii mari, 
examinează situația pentru a vedea 
dacă există și altă soluție.

Viața ta sentimentală se îmbunătă
țește, dar numai dacă faci și tu ceva în 
privința aceasta. Astrele sunt de acord 
să te ajute, dar cu suportul tău.

Problemele materiale sunt la ordi- xH 
nea zilei. Trebuie să te implici și să gă- 5«j 
sești o soluție. Neglijența în acest J 
domeniu te costă mult.

15 decembrie 
de-a lungul timpului

1885: Apare, la București, revista modernistă "Analele 
literare", editată de Mircea C. Demetrescu (până 1888)

1887: Apare primul număr al publicației lunare "Revista 
Nouă", condusă de Bogdan Petriceicu Hasdeu

1964: Oficialitățile canadiene au arborat pentru prima 
dată actualul lor steag, reprezentând o frunză roșie de arțar

1965: Navetele spațiale americane "Gemini 6" și "Gem
ini 7" au realizat prima.întâlnire in spațiu

1995: Madrid: La Conferința Uniunii Europene, șefii de 
stat și de guvern au convenit asupra noii monede europene. 
Aceasta a fost denumită "EURO" și a înlocuit moneda națion
ală din Germania, Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg, Italia, 
Spania. Portugalia, Austria, Irlanda. Finlanda, Grecia la I ian
uarie 2002

1999: Germania acceptă să plătească 10 milioane de
apărci drept compensații persoanelor care au fost supuse la 
muncă forțată în timpul nazismului

S-au născut
1860: Niels Ryberg Finsen, medic danez, laureat al Pre

miului Nobel
1887: Cella Delavrancea, prozatoare, pianistă și fiica 

scriitorului Barbu Delavrancea
1926: Mircea Olteanu, medic român, chirurg oftalmolog 
1947: George-Mihail Prutcanu, lingvist, eseist și politi

cian român
1948: Cornel Nistorescu, prozator, publicist
1951: Ioan Luchian Mihalea, fondatorul grupurilor 

„Song”, „Minisong”
1955: Paul Simonon, basist englez (The Clash)
1972: Cristian Boureanu, politician român

Comemorări:
1675: Johannes Vermeer, pictor olandez (n. 1632)
1885: Regele Ferdinand al II-lea al Portugaliei (n. 

1816)
1958: Wolfgang Pauli, fizician atomist austriac, 

laureat al Premiului Nobel (n. 1900)
1966: Walt Disney, producător, desenator și regi

zor american (n. 1901)
2008: Angliei Rugină, economist american de 

origine română (n. 1913)

Nativii trec printr-o perioadă fru
moasă în viața afectivă. Cei în cuplu 
se descoperă și se redescoperă, con- 
solidându-și relația. Ai mai multă în
credere pentru a spune ceea ce dorești ș' 
cuceri persoana de lângă tine. Q

Viața ta sentimentală este tulbu
rată de iubiri pasionale, gelozie, po- 
sesivitate, tot ceea ce tu de obicei
detești. Pe de altă parte este un mo
ment bun să faci o strategie financiară, e 
luând riscurile și fructificând resursele.

Te bucuri de multe succese astăzi, 
pe plan material. Jupiter te ajută să ai 
o condiție fizică bună. Fii însă atent la 
excesul de alcool și de tutun.

le
© © ©

Bancurile zilei

Fii prudent dacă trebuie să călăto
rești astăzi. Mai ales la comportamen
tul celor de lângă tine. Dacă te
gândești să-ți schimbi domeniul de activita
astrele nu vor fi defavorabile.

întrebare: - De ce împere
chează oltenii, oaia, cu pisica?

Răspuns: - Ca să obțină 
lâna gata toarsă!

© © ©
întrebare: - Cine a fost pri

mul om pe Lună?
Răspuns: - Un somalez, 

care s-a jucat cu elasticul de la 
chiloți...

© © ©
Doi somalezi stăteau pe un 

bloc.
Deodată, unul se aruncă și 

cade, ca o frunză.
Apoi, se aruncă și celălalt. 

Ăsta cade brusc.
întrebare: - De ce?
Răspuns: - Avea piatră la ri

nichi.

© © ©

Maica stareță: - Fetelor, am 
o veste bună și una rea. Pe care 
să o spun prima?

Măicuțele: - Pe aia bună!!
Maica stareță: - La masă 

avem castraveți...
Măicuțele: - Și aia rea ?
Maica stareță: - ... tăiați 

felii ...

© © ©

fisus, mergând prin deșert, 
întâlnește un bătrân sărac și cu 
vederea slabă.

lisus: - Ce caută un om bă
trân, ca d-ta, în deșert?

Bătrânul: - Îmi caut fiul.
lisus: - Și, cum arată fiul 

dumitale?
Bătrânul: - Păi, are urme de 

cuie în palme.
lisus: - Tată!!!
Bătrânul: - Pinocchio!

Viața sentimentală ar trebui să fie 
pasionantă astăzi: dorință și pasiune 
pentru cupluri, iar pentru cei singuri,
o întâlnire foarte importantă. Impactul astral
face totuși foarte exigent în dragoste.
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CFR Călători mai informează că nu vor circula, tn zilele de 24, 25, 31 de
cembrie și l ianuarie, trenul 1828/1828-1 Cluj Napoca - Deva, în zilele de 
25, 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie, trenul 1829/1829-2 Deva - Cluj Napoca.

arna e ca vara, pentru firmele „de casă” ale lui Moloț
vidios pe patinoarul din Deva al lui 
ireia Muntean, președintele Con
tului Județean Hunedoara, Mircea 
oloț a transformat întreg județul în 
rdeluș. Drumurile județene sunt 
>ate în voia ninsorii ți a poleiului. 
»ar câțiva centimetri de zăpadă s- 

așternut pe drumuri și unele 
imării hunedorene au primit deja 
imeroase reclamații privind 
ndițiile de trafic.

mtru a nu părea că vor fi surprinși de 
nirea iernii, în ședința din data de 
.11.2010, șefii CJ au supus spre apro- 
re „Planul operativ de acțiune pe tim- 
1 iernii 2010-2011 pentru drumurile 
iețene”. Acest plan de acțiune urma 
fie pus în operă de o serie de firme 
ivate care au primit contractele de 
szăpezire pe drumurile județene, 
jmai că modul în care se circula ieri, 

majoritatea drumurilor județene, 
vedește faptul că șefii CJ Hunedoara 
înlocuit managementul defectuos al 

recției Județene de Drumuri și Poduri 
nedoara, cu dezinteresul firmelor 

e casă”. Exemplul cel mai conclu- 
nt este DJ 687 pe tronsonul Sân- 
îalm - Hunedoara, unde s-a circulat 
sară în condiții foarte grele. Traficul 
ost blocat timp de mai multe ore, mai 
:s pe sensul de mers spre Hunedoara. 
. nivel județean, nu există un coman- 
ment care să se ocupe cu dezăpezirea 
Limurilor. După unele surse, coordo- 
torul activităților de deszăpezire este

șeful Serviciului de Administrare Dru
muri și Achiziții Publice din cadrul CJ 
Hunedoara, Cornel Pricăjan. Deși am 
încercat să-l contactăm, nu am reușit să 
aflăm un punct de vedere al acestuia 
privind situația creată.

în nordul județului, se circulă greu

Mai multe lucruri am aflat de la pri

marii hunedoreni pe care i-am contac
tat. Ieri, la orele prânzului, unii dintre 
aceștia erau supărați pentru că au fost 
„lăsați de izbeliște”. „Situația este 
destul de grea pentru că a nins și dru
mul este acoperit cu un strat de zăpadă. 
Am primit deja reclamații de la oameni. 
Probleme sunt mai ales pe Dealul Riș- 
culiței, unde autovehiculele au reușit să 
urce foarte greu. Nu știm cine se ocupă 
și când o să vină să rezolve problema. 
După mai multe telefoane la Consiliul 
Județean, am aflat despre o firmă din 
Brad care trebuie să facă deszăpezirea. 
Până acum, au venit și au dat cu zgură 
peste zăpadă, dar asta nu este o soluție. 
Fără plug, care să curețe drumul, nu 
faci nimic, pentru că zăpada se înmoaie 
ș nu mai pleci de pe loc. De vreo 40 de 
minute mi s-a comunicat că a plecat, 
din Brad, o mașină echipată cu plug”, a 
spus primarul comunei Bulzeștii de 
Sus, Dumitru Stănilă.

Deszăpezirea se face doar la cerere

în alte câteva comune hunedorene s-a 
circulat greu în ultimele zile, iar cei 
care trebuie să deszăpezească dru
murile au intervenit târziu, abia după 

apeluri insistente ale edililor locali. 
„Duminică am avut probleme. Domnul 
primar n-a putut ajunge la primărie și 
am venit eu și, după mai multe tele
foane la Consiliul Județean, am primit 
un număr de telefon al firmei care se 
ocupă cu deszăpezirea pe zonă. Și 
astăzi s-a circulat greu până pe la 12. 
După ce am sunat, au venit și au curățat 
drumul județean. Sperăm să ne putem 
aproviziona și noi cu zgură, nisip și 
sare, și atunci o să încercăm să ne mai 
descurcăm și singuri. Pe drumurile co
munale se circulă normal, pentru că 
traficul este redus”, a declarat vicepri- 
marul comunei Blăjeni, Mircia Micu. 
în schimb, cei din comuna Bătrâna au 
decis să se descurce singuri. „Pe terito
riul comunei se cirqulă în condiții de 
iarnă. Drumurile sunt înzăpezite, însă 
traficul nu este oprit. Am încercat să ne 
descurcăm singuri. Din păcate nu avem 
antiderapant. Avem un caterpilar la 
primărie și cu el am reușit să curățăm 
drumurile de legătură. Nici n-am mai 
apelat la ei (Consiliul Județean - n. 
red.). Dacă vremea se va înrăutăți și 
precipitațiile vor fi mai abundente 
atunci vom face apel să ne ajute. Nu 
știm cu cine să luăm legătura la Consil

iul Județean, dar știm că Drumurile 
Județene au o secție la Păuliș și o să 
apelăm la ei”, a declarat primarul co
munei Bătrâna, Radu Herciu.

Unii primari așteaptă încă în
deplinirea promisiunilor

Deși stratul de zăpadă, depus pe caros
abil, nu a fost foarte consistent, neaua 
a făcut viața grea șoferilor care au cir
culat pe raza comunei Băița, traficul 
fiind blocat spre Ormindea atât ieri, cât 
și duminică. „Se circulă greu pentru că 
cei de la Drumuri Județene nu-și fac 
treaba. Este un dispecerat la Consiliul 
Județean, dar duminică seara n-a 
răspuns nimeni, aseară n-a răspuns ni
meni. Abia astăzi am reușit să vorbesc 
cu domnul vicepreședinte Rus. Acum, 
împrăștiem zgură și nisip cu sare din 
stocul pe care l-am făcut pentru dru
murile comunale, dar nu suntem 
pregătiți să acoperim și drumul 
județean. Am promisiuni că se va inter
veni, dar mi-e teamă să nu rămân doar 
cu promisiunile”, spune primarul co
munei Băița, Damian Diniș.

Nicolae Grecu

juvernul Boc îl scoate pe Cazacu din iarnă
'ecutivul a aprobat, săptămâna trecută, plata 
tre Primăria Brad a sumei de 796.000 de lei, 
stinată compensării prețului la combustibilii 
dizați în sistemul centralizat de încălzire. Banii 
imiți de la Guvern vor fi alocați, de adminis- 
iția locală din Brad, achiziționării de păcură, 
cesară încălzirii locuințelor. Sumele alocate de 
ecutiv, prin Ministerul Administrației și Inter
ior, au fost aprobate, în urma discuțiilor purtate 
subprefectul județului Dorin Gligor (foto) cu 

inistrul Traian Igaș cu ocazia vizitei acestuia în 
dețul Hunedoara, de acum două săptămâni, 
rebui să-i mulțumesc ministrului Traian Igaș 
ntru promptitudinea de care a dat dovadă. Cu 
ate că trebuie să administreze un buget de aus- 
itate, a găsit totuși resurse pentru eliberarea 

iei tranșe din banii alocați pentru compensarea 
mbustibililor necesari în producerea energiei 
•mice. Fără acești bani, populația Bradului ar fi 
mas, de sărbători, în frig. Chiar dacă Guvernul 
mai întins-a mână de ajutor administrației din 
■ad, factorii responsabili ar trebui să îm- 
mătățească managementul dezastruos al sis

temului de încălzire în așa fel încât confortul bră- 
denilor să nu mai depindă de-mărinimia Guver
nului”, a declarat subprefectul județului 
Hunedoara, Dorin Gligor. Prin aceeași hotărâre,

executivul a aprobat și suma de 300.000 de lei, 
destinată compensării încălzirii din municipiul 
Deva

Alexandru Avram

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
DEVA

Vă invită, între 16 și 22 decembrie, 
să participați la manifestările 
organizate în Piața Telecabinei, cu 
ocazia TÂRGULUI DE IARNĂ 2010.

în 16 decembrie se vor inaugura 
Orășelului Copiilor și Patinoarul, iar din 
22 decembrie, va sta la dispoziția 
oaspeților complexul AQUALAND. 
Deasemenea, în această perioadă 
TELECABINA va funcționa cu program 
normal.

Oaspeții târgului de iarnă se vor 
putea bucura, împreună cu cei mici, de 
multe surprize și vor putea încerca 
produsele tradiționale românești din 
Hunedoara și din județele învecinate.
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Ziua de 15 ianuarie a fost declarată prin lege Ziua Culturii Naționale, Potrivit ac
tului normativ, autoritățile administrației publice centrale ți locale sprijină, mate
rial ți financiar, organizarea de manifestări cuhural-artistice ți de acțiuni 
soeial-culturale dedicate sărbătoririi acestei zile, iar Ministerul Culturii ți Patri
moniului Național elaborează un ghid anual al manifestărilor dedicate acestei 
sărbători.

Italienii ne ajută să promovăm turismul cultural
15 decembrie - termen limită 
pentru depunerea Declarației 
390

Direcția Generală a Finanțelor 
Publice a Județului Hunedoara in
formează contribuabilii că până 
miercuri, 15 decembrie, inclusiv, 
trebuie depusă la Fisc „Declarația 
recapitulativă privind
Iivrările/achizițiile/prestările intra- 
comunitare pentru obligațiile de 
declarare aferente operațiunilor 
desfășurate în luna noiembrie 
2010”, formular 390 VIES. 
Nedepunerca sau depunerea de ast
fel de declarații cu sume incorecte 
ori incomplete se sancționează cu 
amendă de doi la sută din suma to
tală a
achizițiilor.'livrărilor/prestănlor de 
servicii intracomunitare nede
clarate sau, după caz, din difer
ențele nedeclarate rezultate ca 
unnare a declarațiilor incorecte ori 
incomplete. Amenda se reduce cu 
50 la sută în situația în care per
soana impozabilă corectează de
clarația recapitulativă până la 
termenul legal de depunere a ur
mătoarei declarații recapitulative. 
Nu se sancționează contra
vențional persoanele care 
corectează declarațiile recapitula
tive până la împlinirea termenului 
legal de depunere a acestora. De 
asemenea, nu se sancționează con
travențional persoanele care, ulte
rior termenului legal de depunere, 
corectează declarațiile ca urmare a 
unui fapt neimputabil persoanei 
impozabile. (l.N.)

Lansare de carte, la Casa de 
Cultură din Deva 

în așteptarea sărbătorilor de 
iarnă, Editura Călăuza din Deva 
aduce în dar cititorilor o carte de 
excepție, în ale cărei pagini se 
regăsește un dialog incitant, plin 
de spirit și credință, o discuție 
amplă între renumitul chirurg 
cardiovascular, doctor Dan 
Cioată, și poeta, totodată edi
toarea Mariana Pândarul. Cartea 
de intitulează „Medicina ca mis
iune”, iar lansarea va avea lor 
vineri, 17 decembrie, la ora 12, în 
Sala Mică a Casei de Cultură 
„Drăgan Muntean” din Deva. 
Publicul prezent la evenimentul 
de vineri, va avea prilejul să di
alogheze cu reputatul om de ști
ință, doctorul Dan Cioată.

Irina Năstase

Turismul cultural din județul Hune
doara va fî promovat la nivel 
național. Workshopul național cu ti
tlul „Turismul cultural și punerea în 
valoare a patrimoniului arheologic în 
județul Hunedoara”, care a avut loc 
ieri, face parte dintr-un amplu 
proiect de promovare a cunoașterii și 
conștientizării felului în care patri
moniul arheologic al regiunilor im
plicate poate fî integrat în 
dezvoltarea turismului local.

Obiectivul principal al proiectului, al 
cărui titular este Provincia Cagliari din 
Italia, și are ca parteneri județul Hune
doara, municipalitatea Nabeul - Tunisia 
și Districtul Temryuk - Rusia, ur
mărește creșterea turismului sustenabil 
și strategiilor de planificare teritorială a 
regiunilor implicate prin valorificarea 
siturilor arheologice originale ale Im
periului Roman. Proiectul implică patru 
zone importante ale fostului Imperiu 
Roman, și anume județul Hunedoara - 
având ca element caracteristic apele ter
male, municipalitatea Nabeul — Tunisia 
cu element caracteristic ceramica, 
Provincia Cagliari din Italia - având ca 
și caracteristică producția de grâu și im
plicit a pâinii, și Districtul Temryuk -

Jandarm hunedorean, 
campion la culturism

Plutonier adjutant Adrian Piper din 
cadrul Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Hunedoara a ocupat locul 
I la Concursul de culturism „Mister 
Napoca”, categoria +85 kilograme, ce 
s-a desfășurat în municipiul Cluj 
Napoca la sfârșitul săptămânii tre
cute.

Jandarmul hunedorean a concurat, la 
categoria +85 kilograme, alături de alți 
șase sportivi din România.
în octombrie, plutonierul adjutant 
Adrian Piper a câștigat locul I la Con
cursul internațional de culturism „Tro
feul Hercules”, categoria 85 kilograme,

ANUNȚ PUBLIC

NAGY IULIUS IOSIF, titular al proiectului PUZ “LOCUINȚĂ 
INDIVIDUALĂ D+P+1E, GARAJ AUTO ȘI FILIGORIE”, extravi
lan Hășdat, f.n., jud.Hunedoara, aduce la cunoștința publicului că de

cizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform 
H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fără aviz de 

mediu.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în 
termen de 10 zile calendaristice, la sediul ARPM Timișoara, str.Liviu 

Rebreanu nr. 18-18 A, jud.Timiș.

Emanuele ( abraș (stânga> alături dc directorul muzeului din Deva, Adriana Ardcu (dreapta), la Workshopul Național

Rusia, implicată în proiect datorită im
portului de vin din porturile de pe țăr
mul Mării Negre (Pontus Euxinus).

Operatorii economici vor fi cei care 
trag foloasele

Valoarea totală a proiectului se ridică la 
617.251 de euro, din care 80 la sută este 
contribuția Uniunii Europene. în cadrul 
proiectului, în cele patru zone implicate 
au fost efectuate analize ale turismului 
cultural și arheologic, lucru care s-a 
concretizat prin elaborarea unor pla

ce s-a desfășurat la Oradea.
în cursul acestui an, jandarmul a mai 
câștigat locul trei, la Cupa României, la 
categoria 80 de kilograme, ce s-a des
fășurat la Oradea, locul cinci la Campi
onatul Național de Culturism al 
României, la aceeași categorie, care a 
avut loc la Târgu Mureș, și două locuri 
cinci la două concursuri internaționale, 
la Lugoj și Timișoara. Plutonier adju
tant Adrian Piper are 37 ani și este ab
solvent al Școlii Militare „Vasile 
Lascăr” din Câmpina - specializarea 
jandarmi. Din 1994, lucrează în cadrul 
Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Hunedoara și practică acest sport, cul
turismul, din 1990. (M.T.) 

nuri strategice ale turismului sustenabil 
pentru fiecare arie. De altfel, turismul 
cultural va permite și operatorilor din 
sectorul privat să potențeze propria 
ofertă și să genereze dezvoltare locală. 
„Teritoriul nostru are ca element carac
teristic producția de grâu, care este 
legată de tradițiile antice. Reconsti
tuirea metodelor antice de producție 
stimulează turistul să guste și să 
cumpere astfel de produse, dar să și 
viziteze aceste regiuni. încercăm să 
aplicăm acest concept și în teritoriile 
implicate în proiect. Există și un traseu

Cuplurile care au sărbătorit
„Nunta de Aur”, premiate de edilul Deve
Zi specială pentru 28 de familii din 
Deva, care în perioada mai-decem- 
brie 2010, au împlinit 50 de ani de 
căsnicie neîntreruptă. într-un cadru 
festiv, organizat la Biroul de Stare 
Civilă din Deva, celor 28 de perechi, 
au fost întâmpinate de primarul Mir- 
cia Muntean, care a recompensat cu- 
plucrile cu „Diplome de Fidelitate” 
pentru afecțiunea pe care și-o poartă.

Totodată, municipalitatea a oferit cu
plurilor care au sărbătorit „Nunta de 
Aur”, flori, șampanie și prime de 300 
de lei; „Diploma de fidelitate”, pentru 

ANUNȚ PUBLIC

SC S&S GROUP FAM SRL cu sediul în localitatea Deva, 
str. 1 Decembrie, bl.C, ap. 11, județul Hunedoara anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
“Spălătorie auto”, situat în localitatea Deva, str.Sântuhalm, nr.67F, 

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

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

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

de formare a operatorilor turistici, 
ajutorul căruia dorim să-i facem să îr 
leagă că turismul cultural este o op 
tunitate de dezvoltare”, a preci: 
reprezentantul provinciei Cagliari, < 
Italia, Emanuele Cabras. Proiectul se 
desfășura până în decembrie 2011, câ 
județul Hunedoara va fi promovat 
destinație turistică și culturală la Bui 
de Turism Arheologic din Paestun 
Italia.

Irina Năsta

împlinirea a 50 de'ani de căsnicie, 
acordă din anul 2000, când a fost ad< 
tată printr-o hotărâre a Consiliu 
Local Deva. De la adoptarea hotărî 
până în prezent, municipalitatea De 
a acordat aproximativ 800 de astfeV 
diplome, cuplurilor căsătorite de < 
puțin o jumătate de secol. „Organizț 
acest eveniment de 10 ani și mă bm 
că, în fiecare an, am onoarea de 
cunoaște cupluri care sunt un etal 
pentru societate. Le mulțumesc că • 
au onorat cu prezența și le doresc săi 
tete și cât mai multe bucurii”, a decla 
primarul municipiului Deva, Mirt 
Muntean. (I.l



Proprietarii care au cumpărat deja o asigurare facultativă ce acoperă daunele 
produse de inundații, cutremure și alunecări de teren nu var mai trebui să în
cheie și una obligatorie, președintele Băsescu promulgând legea care elimină ne
cesitatea încheierii unei astfel de asigurări.
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\ început „războiul” între angajații 
Universal Edil și Primăria Lupeni
. Universal Edil, scandalul de- 
nerează, transformându-se într-un 
evărat război între angajații, care 
ia luna aceasta își primesc o parte 
i banii pe mai, și Primăria mu- 
ripiului Lupeni, în subordinea 
reia se află societatea.

■ luni, protestatarii au decis să nu mai 
icc gunoiul de pe străzile municipi- 
îi. fapt pentru care primarul Cornel 
smeriță este decis ca, în cazul în care 
uația nu se deblochează, să predea
■ ivitatea firmei Prestcom Hercules, 
adusă de „regele gunoaielor”. loan 
ițegan. De altfel, reamintim cititorilor 
ștri că Resmeriță s-a împrumutat cu
miliarde de lei vechi, în urmă cu 

teva luni, pentru a-1 ajuta pe Hațegan 
•și plătească dările către Fisc. Asta, în 
tp ce de ani buni, angajații Universal 
Iii se zbat într-o sărăcie lucie, 
ăndu-se la limita supraviețuirii.

Gunoierii” amenință cu greva 
miei

tuși, oamenii sunt deciși să nu re- 
nțe la proteste sub nicio formă, 
unând că, în cazul în care activitatea 
fi predată, nu mai există șanse să-și 

•upereze vreodată banii pe care nu i- 
primit de mai multe luni. Astfel, 

eștia vorbesc despre greva foamei 

sau despre formarea unor lanțuri umane 
în jurul utilajelor societății de 
gospodărire. „Ni s-a spus că, dacă de 
mâine (astăzi - n.r.) nu vom relua ac
tivitatea de ridicare a gunoiului, va tre
bui să predăm activitatea. Așteptăm 
ziua de mâine să vedem ce se va întâm
pla, că mă gândesc că un astfel de lucru 
nu se vti putea face oricum. Noi nu știm 
ce să mai credem, nu ne cerem decât 
drepturile și atât”, a declarat una dintre 
angajatele societății de gospodărire.
Un alt angajat al Universal Edil, Mitică, 
a declarat că: „am ajuns la capătul răb
dărilor, am ajuns să fim amenințați că 
vom fi închiși dacă nu muncim. Păi, 
cum să muncim când noi de abia acum 
ne vedem banii pe luna mai? Cum să 
mai facem treabă? Dacă intrăm în fali
ment, o să ne pierdem toți banii, așa că 
nu renunțăm la proteste, nicio 
amenințare nu mai funcționează, am 
ajuns de-a dreptul disperați. Ne-am să
turat de bătaia lor de joc”.

„O să mor cu ei de gât și tot nu-i las 
să pună mâna pe mașini!’' (

Cu nervii încordați la maximum, un alt 
angajat al societății își strigă nemulțu
mirea. „Numai să vină să dea utilajele 
la Hațegan! Atâta le trebuie! Pe acela îl 
domnesc iar de noi își bat joc. O să mor 
cu ei de gât și tot nu-i las să pună mâna 
pe mașini! Vom face greva foamei,

dacă e nevoie, vom face lanț uman în 
jurul mașinilor, să vedem, sunt în stare 
să ne facă ceva? Sunt în stare să ne facă 
rău, să ne rănească? Dacă vor război, 
război vor avea primarul și cei care-1 
susțin. Că dacă e, vom renunța să mai 

lucrăm și la punctele termice și lumea 
nu va avea căldură. Și să nu în
drăznească nesimțitul să ne spună că e 
din vina noastră! E din vina lui, că el nu 
ne dă banii”, dedată, un alt angajat. 
Totodată, surse din interiorul Primăriei 

Lupeni au declarat că, joi, va fi o zi de
cisivă pentru societatea de gospodărire, 
având în vedere că se va ridica prob
lema Universal Edil în cadrul ședinței 
ordinare de consiliu local.

Ănamaria NEDELCOFF

Fermierii vor primi peste 400 de lei pentru fiecare vacă
Fermierii crescători de bovine vor primi, 
pentru fiecare animal deținut în 
gospodărie, peste 400 de lei. Plățile se 
vor face anul viitor, pentru cererile de
puse de producătorii agricoli, persoane 
fizice sau juridice, care dețin, cresc și ex
ploatează animale din specia bovine, 
identificate și înregistrate în sistemul 
național al exploatațiilor. Suma acordată 
s-a stabilit prin împărțirea sumei totale 
destinată acestei scheme de ajutor la 

numărul de bovine pentru care s-a cerut 
sprijinul. Astfel, de această formă de 
sprijin vor beneficia 224.183 de producă
tori, care dețin un număr de 1.387.837 
animale. în total, se vor acorda plăți în 
valoare de 569.014.000 lei, care se asig
ură de la bugetul de stat, prin bugetul 
aprobat Ministerului Agriculturii și Dez
voltării Rurale pentru anul 2011. Ca ur
mare, valoarea plății naționale directe 
complementare (PNDC) pentru anul 

2010, în sectorul zootehnic, pentru specia 
bovine, a fost stabilită la 410 lei. Fer
mierii pot beneficia de acest sprijin fi
nanciar încă din acest an, dacă solicită 
băncilor un credit egal cu valoarea 
sumelor ce le sunt alocate prin această 
schemă de sprijin, în baza unei adever
ințe eliberate de Agenția de Plăți și Inter
venție pentru Agricultură (APIA), 
urmând să restituie suma împrumutată 
după efectuarea plăților.(C.R.)

dai multe străzi din Deva rămân fără apă
irnizarca apei reci se sistează astăzi, 
Deva, între orele 9:00 și 13:00, pe 
cea Neptun, 1 Decembrie (de la Piața 
ctoriei la Piața Unirii), bulevardul 
iiu Maniu (de la bulevardul 1 Dccent- 
ie la bulevardul Deccbal), strada Lib
ații (dc lâ Mihai Eminescu la l 
iccmbrie) și Aleea Patriei, pentru in
tuirea unor apoinetrc la blocurile D2 
D3 de pe Aleea Patriei.

asemenea, sc sistează furnizarea 
ei reci, între orele 8:00 și 12:00 pe 
ăzile: Izvorului (de la Merilor la 
vezilor). Aurel Vlaicu (de la 
vezilor la bulevardul I Decembrie), 
ia Ipatescu, Aleea Trandafirilor, 
■tății, Gheoreghe Lazăr. Barbu Ștefă- 
scu Delavrancea, Privighetorilor, 
efan cel Marc, Ștefan Octavian Iosif, 
ntru lucrări de reparații la un bransa- 
ent pe strada Aurel Vlaicu, nr. 20.

■ntru montarea unui hidrant se 
ivește apa și mâine

rprezentanții ApaProd anunță că și 
âine sc va sista furnizarea apei reci în 
;■ a. A stfel. între orele 8:00 și 17.00, 
oprește apa pe străzile: Mihai Emi- 
scu (de la C. Porumbescu la Lib

ertății), Potopop V. Damian, Dragoș 
Vodă, împăratul Traian, 22 Decembrie 
(de la Piața Aras la Piața Victoriei), 
Aleea Transilvaniei, Aleea Patriei, Lib
ertății, bulevardul 1 Decembrie, Gheo- 
rghe Barițiu, Lucian Blaga, Aurel 
Vlaicu (de la Ghcorghc Lazăr la bule
vardul 1 Decembrie), Mareșal 
Averescu, Aleea Neptun, Ion Creangă, 
luliu Maniu (de la Piața Unirii la bule

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea:
* cîrcLilarîști; * gateriști; * tâmplari: * ifronisti;

* s Li viii Lori ști: * mmiciLori necaliricaLi:

biformard la sediul pvmei din Chimitidfu.
nr. 121 D. com. llărâu,

sau Iu îeL 0722 5" I 092: 035-i:'50l021.

Societate Comercială din Deva 
angajează

vardul Decebal), Octavian Goga, Aleea 
Magnoliei, Avram lancu, Axentc Sever, 
Aleea Parcului, Tribunul Solomon, Sta
dion, V. Brănilște, Horia (de la A. lancu 
la 16 Februarie), Bucegi, Bălata parțial. 
Plcvnei, Grivița parțial, G. Enescu 
parțial, Progresului parțial, pentru 
montarea unui hidrant pc strada Emi- 
nescu intersecție cu Călugăreni.

Mihaela Tămaș

• Ospătar;
• Rcccpționcrt
• 3 instalatori;

i,- icâ/on:
> 1 *> c f i - ■ .<•

de luni piua v>nt n 

inl/v areli- <i -16.



6 Monden Rihanna a iii mus fiiră iubit
Rihanna e din unu singură! t antăreațu iubitul său, sportivul Mutt Kemp s-au de
spărțit. potrivit celebs.guthrr.com. Despărțirea bruscă s-a produs cel mai probabil pen
tru i» Mau a irișrtat a pe ' dotări atu

Kirsten Dunst va juca într-un film 
despre solista trupei Blondie
Actrița americană Kirsten Dunst a 
declarat într-un interviu recent că ar 
putea să joace, într-un viitor 
apropiat, într-un film inspirat din 
viața și cariera cântăreței Debbie 
Harry, solista trupei Blondie, in
formează thesun.co.uk.

Primele informații despre distribuirea 
actriței americane în acest rol au apărut 
în presa de specialitate în urmă cu trei 
ani.
Kirsten Dunst, deținătoarea rolului 
feminin principal din trilogia "Omul- 
Păianjen/ Spider-Man", și-a reafirmat 
interesul pentru acest rol cu ocazia unui 
interviu recent: "Debbie a vrut să 
amânăm pentru o vreme acel proiect, 
însă, peste un an sau doi, ar putea să 
vrea din nou să facem acest film. Mi-ar 
plăcea să interpretez rolul ei".
Actrița americană a mărturisit că a visat 
dintotdeauna să interpreteze rolul unei 
cântărețe legendare.
"Muzica este o pasiune de-a mea. Dacă 
nu aș fi fost actriță, probabil că aș fi 
cântat într-o trupă sau la un instru
ment", a adăugat Kirsten Dunst.
Membrii trupei Blondie au fost pionieri 
ai punk rock-ului american și ai 
scenelor new wave, iar primele două al
bume ale formației au conținut puter
nice elemente din ambele stiluri. Deși 
a avut succes în Australia și Marea Bri- 
tanie, Blondie a fost privită în SUA ca 
o trupă underground, până la lansarea 
albumului "Parallel Lines", în 1978. 
După șase albume de studio, care au in
clus stiluri diverse, precum new wave, 
disco, pop și raggae, și peste 60 de mil
ioane de discuri vândute, trupa Blondie

s-a destrămat, în 1982.
Grupul s-a reunit în 1997 și a fos1 
primit cu succes de public, iar în 1999 
a ajuns pe primul loc în topurile muzi
cale britanice, cu hitul "Maria". în 
2006, membrii trupei au fost incluși în

Rock 'n' Roll Hall of Fame.
Blondie va lansa un nou album de stu
dio în 2011, intitulat "Panic of Girls", 
după o pauză de opt ani,- trupa ameri
cană urmând să susțină și un turneu 
mondial de promovare a acestui mate

rial discografic. 
comentează și tu 
Momentan sunt 0 
comentarii.

ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ

-8 buc., cod CPV: 30213100-6;
- 1 buc., cod CPV: 38652120-7;
- 1 buc., cod CPV:.30232110-8;

Achizitorul: UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN TIMIȘOARA - FACULTATEA DE IN
GINERIE DIN HUNEDOARA, cu sediul în Hunedoara, str. Revoluției, nr.5, jud. Hunedoara, cod 
poștal 331128, telefon 0254-207537, fax. 0254-207511, adresa e-mail: decan@fih.upt.ro;
Titlul proiectului POSDRU - „Parteneriat pentru efectuarea stagiului de practică a studenților în 
domeniul tehnologiei informației și a comunicației”;
ID proiect POSDRU: POSDRU/22/2.1/G/40356;
Manager proiect: Conf. dr. ing. Manuela Pănoiu, tel. 0254-207537, fax. 0254-207511; e-mail: 
manuela.panoiu@fih.upt.ro;

Sunt invitați operatorii economici ai căror obiect de activitate autorizată corespunde 
furnizării următoarelor produse și servicii:

1. - Echipamentului IT compus din:
computere personale - laptop 
videoprorector 
multifuncțională color laser

să-și depună ofertele în scopul atribuirii contractelor de achiziție a produselor echipamentului IT 
până în data de: 21.12.2010, ora: 10:00
Deschiderea ofertelor: 21.12.2010, ora 10:30

2. - Echipament de birotică și echipamente de procesare a informațiilor cod CPV 
42960000-3 format din:

mașină de îndosariat - 1 bucata
mașină de laminat - 1 bucata,

Termenul limită de depunere a ofertelor: 21.12.2010, ora 10:00
3. - Servicii de curierat, cod CPV 64120000-3;
4. - Servicii de publicitate, cod CPV 79341000-u,

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Adresa unde se primesc ofertele: Facultatea de Inginerie din Hunedoara, str. Revoluției, nr.5, Corp 
C, parter, Decanat
Data deschiderii ofertelor: 21.12.2010 ora 10:30

Documentația de atribuire se obține prin email sau fax de la serviciul de achiziții publice 
al facultății la tel. 0254 -207510, fax. 0254-207511; e-mail: supuran.adriana@fih.upt.ro;

Manager Proiect,
Conf. dr. ing. Pănoiu Manuela

Elton John recunoaște că 
drogurile aproape l-au ucis 
Legendarul muzician Elton John - care 
a scăpat de dependența de alcool și co
caină și a avut de luptat în trecut și cu 
bulimia - a recunoscut că a fost foarte 
aproape de moarte din cauza problemei 
cu drogurile, informează DPA.
La întrebarea cât de aproape a fost de 
moarte din cauza dependenței, el a 
spus: "Foarte aproape...Viața mea, de
primantă, era cam așa: fumam ceva 
droguri, beam o sticlă de Johnnie 
Walker și apoi rămâneam în picioare 
trei zile, mergeam pe urmă să mă culc, 
dormeam o zi jumătate, mă sculam și, 
pentru că mi-era foame după ce nu 
mâncasem nimic, beam mult și făceam 
trei sandwichuri cu șuncă pe care le 
înghițeam, alături de o caserolă de 
înghețată. Eram bulimic. Apoi o luam 
de la capăt." 
Cântărețul de 63 de ani - care a suferit 
din cauza unei supradoze în 1975 - 
spune că, în pofida viciilor sale, nu s-a

considerat niciodată un toxicoman. 
La seria de emisiuni TV "Life Storie: 
a lui Piers Morgan, Elton John a adăi 
gat: "Când mă uit în trecut, la compo 
tamentul meu de atunci, mă trec fio 
fiindcă-mi dau seama de ce-mi făceai 
mie însumi. Drogurile îți iau pur și sim
plu mințile. Nu m-am considerat nici< 
dată dependent de droguri, credeam < 
dependenți sunt cei cu ace în brațe. ! 
eram cel mai mare narcoman".

’’Dexter” divorțează pentru a doua oarî 
Actorul american Michael C. Hali, 
starul serialului "Dexter", s-a separat de 
cea de-a doua lui soție, actrița Jennifer 
Carpenter, și a intentat divorțul, in
formează people.com. Michael C. Hali, 
în vârstă de 39 de ani, și Jennifer Car
penter, în vârstă de 31 de ani, "s-au de
spărțit de ceva vreme", iar despărțirea 
lor a fost una pe cale "amiabilă", a afir
mat agentul de presă al actorului. Ac
torul american, care în trecut a fost 
căsătorit cu actrița Amy Spangler, s-a 
căsătorit cu Jennifer Carpenter - care 
joacă rolul surorii personajului interpre
tat de Michael C. Hali în serialul "Dex
ter" - în noaptea de Revelion din 2008. 
Anunțul despărțirii celor doi actori a 
fost făcut la doar o zi după petrecerea 
de lansare a celui de-al cincilea și ultim 
sezon al serialului, la care Jennifer Car
penter s-a prezentat neînsoțită de 
partenerul ei de viață. în luna aprilie,

Jennifer Carpenter anunțase că soțul 
a ieșit învingător din lupta cu cancer 
și și-a reluat activitatea pe platourile < 
filmare. Actorul american a anunțat, ■ 
luna ianuarie, că tratamentul pe care 
a urmat este aproape încheiat și ( 
evoluția bolii de care suferea, limfoi 
Hodgkin, a fost oprită. Limfom 
Hodgkin este o formă de cancer lin 
fatic ce poate fi tratată. Actorul nu 
precizat când a fost diagnosticat c 
această boală. Michael C. Hall a fo 
recompensat, la începutul acestui an, c 
un Glob de Aur și cu premiul Sindic? 
ului actorilor americani/ Screen Acto 
Guild Award pentru rolul din seriali 
"Dexter". în acest serial, el intei 
pretează rolul lui Dexter Morgan, t 
analist din corpul ofițerilor de poliț 
din Miami, care acționează ca un crin 
inal în serie ce ucide sociopați.

celebs.guthrr.com
thesun.co.uk
mailto:decan@fih.upt.ro
mailto:manuela.panoiu@fih.upt.ro
mailto:supuran.adriana@fih.upt.ro
people.com
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RETIM, un operator serios și apreciat, 
preocupat de protejarea mediului
'urâțenia este “obiectul” de activitate 
1 RETIM Ecologic Service Timișoara. 
) activitate pe care încearcă, și se pare 
ă și reușește, să o facă în condițiile 
ele mai bune. Asta o certifică și Pre- 
îiu Național 2010 în Topul Național al 
irmelor din România, la categoria ser
icii de salubritate, întreprinderi mari, 
pp întocmit de Camera de Comerț și 
ndustrie a României. Și acesta nu e 
ingurul argument forte. Investițiile pe 
are compania le face continuu pentru 
putea oferi clienților servicii de cât 

lai bună calitate sunt principalele ar- 
umente. In județul Hunedoara soci
etatea timișoreană deține trei puncte de 
<cru - Brad, Petroșani și Geoagiu - de- 
ervind totodată și o serie de localități 
imitrofe acestora.
Irija pentru protejarea mediul încon- 
arător este de asemenea o preocupare 
permanentă a societății și tocmai de 
ceea utilajele cu care operează sunt 
prietenoase cu mediul, marea majori- 
'te a flotei fiind cu un nivel redus de 
oluare (EURO 4 și EURO 5). Pe lângă 
nvestițiile în utilaje specifice activ- 
răților de salubritate, compania acordă 
p atenție deosebită și relației cu clienții. 
Societatea a investit și continuă să in- 
estească în dotarea clienților cu recip- 
enți de colectare, pe care îi acordă în 
omodat persoanelor fizice și asociați
lor de proprietari. Și asta pentru că un 
lient mulțumit este obiectivul tuturor 
ngaților RETIM Ecologic Service, 
"otodată, societatea privește spre viitor 

și tocmai de aceea se adaptează noilor 
tendințe în gestionarea deșeurilor, re
spectiv colectarea selectivă și valorifi
carea deșeurilor reciclabile. Mai mult, 
se preocupă de eliminarea unei fracții 
importante din deșeurile colectate de la 
populație prin valorificarea energetică 
astfel încât la depozitele de deșeuri să 
ajungă o cantitate cât mai mică de 
gunoi, conformându-se astfel și ul
timelor directive europene.
La Brad, RETIM Ecologic Service are 
în grijă atât colectarea deșeurilor, cât și 
salubrizarea stradală, folosind în acest 
scop utilaje performante. Rezultatul? 
Un oraș mai curat! în parteneriat cu 
Primăria din Brad, compania admin
istrează o stație de sortare care de
servește practic toată zona. Aici se 
sortează deșeurile colectate astfel încât 
o importantă cantitate poate fi acum re
ciclată și valorificată. Această activitate 
aduce mai multe beneficii. O parte din
tre deșeuri se reciclează și revin în cir
cuitul economic, se elimină o fracție 
importantă din deșeurile ce ajung la 
„gropile de gunoi”, iar o altă fracție im
portantă este valorificată energetic la 
marii consumatori energetici, precum 
sunt fabricile de ciment.
La Petroșani, RETIM Ecologic Service 
se ocupă numai de salubrizarea
stradală, iar prezența oamenilor com
paniei se resimte în aspectul general al 
orașului, unul mult mai curat de când 
societatea timișoreană și-a stabilit aici 
un „cap de pod”.

La Geoagiu și în împrejurimi RETIM 
Ecologic Service se ocupă de 
colectarea deșeurilor de la populație, 
dar și de la agenții economici. Princi
palele probleme ale angajaților punctu
lui de lucru de la Geoagiu sunt cele 
legate de distanțele mari dintre local- 

suprafață. Chiar și așa programul de 
colectare este respectat.
însă, pentru a-și atinge obiectivul de a 
le oferi clienților servicii de calitate și 
o localitate curată angajații companiei 
au nevoie și de sprijinul cetățenilor, de 
responsabilitatea lor. Iar în majoritatea

Pur și simplu eleganța

itățile pe care le 
deservesc în 
zonă, nici acestea 
nefiind prea
„concentrate” ca
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cazurilor o și au. Și pentru asta RETIM 
Ecologic Service nu poate decât să le 
mulțumească hunedorenilor. Pentru că, 
parafrazând sloganul companiei, doar 
împreună putem avea o localitate cu
rată!

Bd. Corvin, bl. H7, sc. B, ap. 24 , Hunedoara 
(vis a vis de Școala Generală nr. 1) .



I

8 Noi și lumea
Miercuri, 15 decembrie 2010 .........

Unul din trei români are o situație materială gravă
Unul din trei romani întâmpină privațiuni materiale grave, ceea 
ce înseamnă că nu poate să-și plătească facturile, nu-și poate în
călzi casa, nu-și permite să achiziționeze o mașină sau un telefon, 
arată tin studiu Eurostat, pe tema condițiilor de trai din Europa.

Locuințele asigurate facultativ împotriva dezastrelor
naturale nu mai intră în schema obligatorie

Preoții bulgari 
și-au înființat 
sindicat

Proprietarii care au cumpărat deja o 
asigurare facultativă ce acoperă 
daunele produse de inundații, 
cutremure și alunecări de teren nu 
vor mai trebui să încheie și una oblig
atorie, președintele Băsescu promul
gând legea care elimină necesitatea 
încheierii unei astfel de asigurări.

Potrivit Ziarului Financiar, companiile 
de asigurări implicate în sistemul de 
asigurare obligatorie ar putea pierde 
astfel prime de peste 30 milioane euro, 
ceea ce pune în pericol funcționarea sis
temului sau poate duce la majorarea 
tarifelor. Legea, adoptată în 16 noiem
brie de Camera Deputaților, prevede 
modificarea titlului Legii nr.260/2008 
privind asigurarea obligatorie a 
locuințelor împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren sau inundațiilor, 
care devine "Lege privind asigurarea 
obligatorie a locuințelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de teren și 
inundațiilor". Noua lege definește deza
strul natural drept "cutremure de 
pământ, alunecări de teren și inundații, 
ca fenomene naturale" și include și 
Ministerul Administrației și Internelor, 
alături de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor, printre cei care trebuie să 
adopte normele de aplicare. De aseme
nea, legea prevede că locuințele exper- 
tizate sesintic și încadrate la gradul I de 
risc nu vor fi asigurate decât după re- 
cepționarea lucrărilor de consolidare.
La articolul 3, care reglementează tipul 
de imobile pentru care se încheie asig
urare, a fost introdus un alineat nou, 
potrivit căruia nu intră sub incidența 
legii "persoanele fizice și juridice care 
și-au încheiat o asigurare facultativă a 
locuințelor care să acopere toate 
riscurile prevăzute în asigurarea oblig
atorie". Textul alineatului care prevedea 
că "suma asigurată obligatoriu, precum 
și prima obligatorie aferentă pot fi

modificate prin hotărâre a Guvernului, 
în primii 5 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi, iar după această pe
rioada, prin ordin al președintelui CSA" 
a fost schimbat astfel încât suma și 
prima de asigurare pot fi modificate 
prin ordin al președintelui CSA. 
Prevederea conform căreia modificarea 
valorii sumelor aferente asigurării se 
poate face anual este eliminată, 
rămânând numai aceea conform căreia 
"criteriile care pot sta la baza modi
ficării se stabilesc prin normele de apli
care a prezentei legi si trebuie să vizeze 
cel puțin suprafața locuinței, costurile 
de înlocuire și rata inflației". Articolul 
6 al Legii 260/2008, care prevedea că 
"riscurile care se asigură obligatoriu 
prin PAD sunt daunele produse con
strucțiilor cu destinația de locuință de 
oricare dintre formele de manifestare a 
dezastrului, ca efect direct sau indirect 
al producerii dezastrului natural", a fost 
modificat, astfel încât prevede că "prin 
PAD sunt acoperite daunele produse 
construcțiilor cu destinația de locuință". 

în ceea ce privește drepturile, a rămas 
în vigoare acela de a reține comisionul 
din valoarea primei obligatorii plătite, 
în cuantumul prevăzut prin ordin al 
președintelui C.S.A, fiind eliminat 
dreptul de a refuza "plata despăgubir
ilor în cazul în care, în termen de 60 de 
zile de la producerea riscului asigurat", 
beneficiarii "nu au înștiințat asigură
torul despre acest fapt și daca, din acest 
motiv nu s-a putut determina cauza pro
ducerii riscului asigurat, respectiv 
mărimea și întinderea prejudiciului".
Dacă potrivit legii inițiale, plata de
spăgubirilor se făcea "de societatea care 
a efectuat constatarea și evaluarea în 
termenul prevăzut prin normele emise 
de CSA", în varianta modificată plata 
despăgubirilor se va face direct de către 
PAID, în baza unui centralizator emis 
de către asigurătorul care a făcut con
statarea și evaliarea. iar PAID va de
conta asigurătorilor cheltuielile pentru 
aceste operațiuni. O altă modificare sta
bilește că "sumele plătite de PAID asig
uratului cu titlu de despăgubire, în baza 

PAD, se constituie în baza principiului 
asigurării de prim risc", în forma in
ițială, prevederile referitoare la sumele 
find aceea conform căreia "valoarea 
asigurată obligatoriu sau, după caz, 
parte din aceasta, corespunzătoare val
orii pagubei" se va încasa de asigurător 
de la PAID, în conformitate cu normele 
emise de C.S.A", precum și cea con
form căreia "calculul despăgubirii pen
tru suma asigurată prin PAD se va face 
pe baza asigurării de prim risc". în noua 
formă, pot fi acționari ai PAID soci
etățile de asigurare-reasigurare autor
izate de CSA să încheie asigurări 
obligatorii pentru locuințe care singure 
sau prin intermediul sau în legătură cu 
alte societăți de asigurare controlate de 
aceleași persoane sau grup de persoane 
exercită drepturi ce decurg din reținerea 
unor acțiuni care, cumulate, reprezintă 
cel puțin 15% din capitalul social al 
PAID sau îi conferă acesteia cel mult 
15% din totalul drepturilor de vot în 
adunarea generală a acționarilor PAID".

Un sindicat nou creat al preoților ș' 
celorlalți angajați ai bisericilor se va 
afilia Blocului Sindical Podkrepa, a 
anunțat organizația sindicală luni, re
latează cotidianul Sofia Echo, în pagina 
electronică. Anunțul intervine la doar 
câteva zile după ce ministrul Iară porto
foliu Bojidar Dimitrov, responsabil cu 
bulgarii din străinătate, a declarat că ex 
istă intenția creării unui "sindicat al pre
oților". în cadrul Podkrepa. Dimitrov, 
citat de presa bulgară, a declarat că 
"preoții din orașele mari o duc relativ 
bine din punct de vedere financiar, dar, 
în satele mici, sunt săraci". O problemă 
majoră pentru preoți și angajații biseri
cilor este plata cu întârziere a salariilor, 
dar și a contribuțiilor pentru securitate 
.socială, potrivit agenției BTA. Către 
sfârșitul lui noiembrie, preoți din orașul 
Vrața, din nord-vest, afirmau, într-o 
scrisoare deschisă adresată Sinodului, 
în termeni duri, că nu au fost plătiți "de 
mult timp" și sunt "condamnați la 
foame și la o criză spirituală", fără a 
avea nici măcar "dreptul de a protesta 
sau formula cereri". Podkrepa are, la 
nivel național, 150.000 deț membri, care 
fac parte din 36 de organizații sindicale 
regionale, 30 de organizații sindicale 
naționale și patru organizații asociate. ■

Taxa auto din 2011 a dublat numărul z

înmatriculărilor de mașini second hand

înmatriculările de autoturisme second
hand au înregistrat în luna noiembrie 
cel mai ridicat nivel al acestui an, de

26.887 unități, în creștere cu peste 80% 
față de aceeași luna a anului trecut, ca 
urmare a deciziei Ministerului Mediu
lui de a majora taxa de poluare în
cepând cu 1 ianuarie 2011, anunță 
Mediafax. Din luna septembrie, când a 
fost anunțată majorarea taxei auto, în- 
mmatriculărilc de mașini rulate au în
registrat o creștere semnificativă, dc la 
17.860 unități în luna a noua și 20.038 
în octombrie la aproape 27.000 în 
noiembrie, potrivit datelor Direcției 
Regim Permise Conducere și înmatric
ulare a Vehiculelor (DRPCIV). Mi
nistrul Mediului și Pădurilor, Laszlo 
Borbely, a anunțat că taxa auto va fi

majorată, de la 1 ianuarie 2011, cu 25 - 
50%, pentru a stopa intrarea în Româ
nia a mașinilor second-hand. Reprezen
tanții portalurilor de anunțuri cu mașini 
rulate au declarat pentru MEDIA FAX 
că majorarea taxei de poluare va face 
achiziția vehiculelor second-hand 
nerentabilă, factor cc va determina sto
parea importurilor. Borbely a spus că în 
ultimul an au fost aduse în România 
120.000 de mașini second-hand, din 
care multe mai vechi de zece ani. Cu
mulat, la 11 luni, înmatriculările de au
toturisme noi au înregistrat o scădere de 
peste 21%, la 82.069 unități.
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Tenismanul spaniol Rafael Nadal și daneza Caroline Wozniacki au fast desemnați jucătorii anului de către 
Federația Internațională de Tenis țiTF). Este a doua oară când Nodal, numărul l mondial, primește 
această recompensă, în timp ce Wozniacki, tot numărul l mondial, este prima daneză premiată de ITE Sport 9
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Mureșul Deva, la ora bilanțului
Chiar dacă jucătorii formației de sub 
:etate au parte de o vacanță prelun
gită, lotul urmând să se reunească de 
ibia pe 10 ianuarie, conducerea 
rlubului devean vrea să încheie anul 
icesta într-un mod cât mai organizat, 
in acest sens, în cursul acestei săp- 
ămâni va avea loc o ședință în care 

>e va analiza parcursul echipei din 
tur, existând posibilitatea ca în urma 
discuțiilor să se contureze un nou 
itaff tehnic pentru anul ce vine.

Cu toate acestea, reprezentanții alb 
"oșiilor sunt extrem de secretași în ceea 
:e privește planurile de viitor ale 
’chipei, fiind extrem de dificil de aflat 
tare va fi configurația noului staff 
:ehnic, sau care sunt jucătorii care vor 
i'eni sau vor pleca de sub cetate. Există 
■ianse mari ca echipa să fie condusă mai 
departe în acest sezon de „tandemul” 
format din Dan Ardelean și Elek 

Szemely. instalați imediat după ple
carea „nemuritorului” Gică Barbu, 
echipa dând semne de revenire în ul
timele patru etape în care a fost con
dusă de cei doi. Un alt atu este acela că 
Ardelean și Szemely fac parte din an
turajul echipei de mai bine de șase ani, 
primul fiind antrenor al Centrului de 
Copii și Juniori al clubului, în vreme ce 
Szemely a fost antrenor secund în lun
gul mandat al demisionarului Barbu. în 
ceea ce privește situația jucătorilor, lu
crările sunt Ia fel de neclare, „ceața” 
planând și peste acest subiect, cel puțin 
până la reunirea lotului după vacanța de 
sărbători.
Astfel, pentru a nu perturba și mai mult 
liniștea ce s-a așternut odată cu prima 
ninsoare la poalele cetății. Glasul 
Hunedoarei vă prezintă un bilanț al 
evoluției singurei echipe hunedorene 
din liga a doua, în acest tur de campio
nat.

Claudiu Sav

Bilanțul turului în cifre:

22 de jucători au jucat în acest tur pentru Mureșul Deva, lotul hunedorenilor fiind unul din cele mai restrânse din serie.
10 goluri a marcat Mureșul în cele 14 jocuri disputate în acest tur, cu unul mai mult decât echipele cu cel mai slab atac din serie (ACU Arad, Unirea Alba lulia și FC Silvania).
7 goluri au fost semnate de oamenii din linia mediană a Devei, golgheterul echipei fiind Valerian Gîrlă cu 3 reușite.
3 dintre cei 22 de jucători folosiți în acest tur au evoluat doar din postura de rezervă: Furdean, Szemely și Moca.
Două puncte a strâns Deva din deplasările efectuate în acest an. Doar CSM-uI din Râmnicu-Vâlcea „surclasează” echipa noastră în acest clasament, cu doar un singur punct adus de pe teren străin.
Două penaltiuri a ratat Mureșul în acest tur de campionat, ambele pe teren propriu. Dinu Sânmărtean în jocul cu UTA Arad, respectiv Daniel Bogman în meciul cu ALRO Slatina.
Doar 2 jucători au bifat toate cele 14 meciuri din acest tur: Adrian Dosan și Horațiu Sătmar.
în doar două jocuri, devenii au înscris mai mult de un gol, ambele câștigate pe teren propriu: 3-0 cu Silvania și 2-1 cu CSM Râmnicu-Vâlcea.
1 singur gol au marcat atacanții de la poalele cetății, prin Elvis Dîrvaru în chiar primul joc al anului (3-0 cu FC Silvania.).
„Alb-roșii” au beneficiat și de 1 autogol, Pătrană (CFR (raz Metan Craiova) înscriind în proprie poartă, în jocul din runda a opta.
De remarcat că Mureșul nu stă prea bine nici la numărul suporterilor care au asistat la jocurile de pe stadionul „Cetate”, în medie doar 350 de oameni luând loc în tribunele stadionului de la poalele cetății 
în cele șapte meciuri. Doar ACU Arad (cu o medie de 200 de suporteri) și Unirea Alba lulia (cu 270 de suporteri pe meci) stau mai prost la acest capitol decât Mureșul.

Jucătorii utilizați de Gică Barbu (1-10) și Dan Ardelean (11-15):

Linia de clasament:

12. Mureșul Deva 14 3 4 7 10-17 »3p (-8)
Acasă: 7 3 2 2 8-5 lip
Deplasare: 7 0 2 5 2-12 2p

14 prezențe: Dosan și Sătmar; 13: Coca, Câmpean, Gîrlă, Dîrvaru; 12: Bogman, Melcea, Ginghină; 10: Gongolea, Sânmărtean, Stan; 7: Horvat, Golguț, Furdean, Pîrvu; 6: Al. Dan; 5: Trif; 3: Petresc; 2: 
Szemely; 1: Moca, Pistol.

La Hunedoara se vreau jucători de primă divizie!
Chiar dacă echipa de pe Cema nu și-a 
definitivat prea bine planul de bătaie 
pentru anul ce vine, conducătorii sunt 
hotărâți să aducă numai jucători cu ex
periență pentru a readuce orașul de sub 
furnale în eșalonul secund. Pentu în
deplinirea acestui obiectiv, conducerea 
a pregătit o remaniere a lotului, în locul 
jucătorilor ce vor părăsi Hunedoara 
vrând să se aducă, chiar și jucători care 
au evoluat în prima divizie. După ce â 
reușit să își impună oamenii de în
credere în structura clubului, Cornel 
Ene vrea să facă curățenie și în rândul 
jucătorilor. Deși nu s-a hotărât încă 
dacă Nelu Petcu va mai continua și în 
2011 la cârma echipei, un lucru este 
sigur: Hunedoara va renunța la o parte 
din jucători și va căuta în pauza din 
inter-sezon numai jucători cu expe
riență la nivelul primelor două eșaloane 
pentru a-i înlocui.
Directorul tehnic al „alb-albaștrilor” 
Romulus Gabor (foto) recunoaște că 
lotul va suferi modificări în această 
pauză și că o parte din componenții lo
tului actual vor evolua în altă parte. în 
ciuda tuturor numelor vehiculate, fostul 
mare jucător al Corvinului a spus că nu 

există încă o listă cu jucători doriți de 
Hunedoara, acest lucru urmând să fie 
stabilit imediat după sărbători. „Con
ducerea nu a prea fost mulțumită de 
ceea ce s-a realizat în prima parte a 
campionatului, cu toate că sunt și cauze 
obiective la mijloc, cum ar fi 
închegarea lotului cu două săptămâni 
înainte de start, și de aceea se vrea în
tărirea grupului din această iarnă. Ne
ar mai trebui patru-cinci fotbaliști 
pentru a putea promova în vară, fiindcă 
e mult prea greu să o facem cu jucători 
fără prea mare experiență, tocmai de 
aceea căutăm jucători care au evoluat 
ani buni la nivelul primelor două ligi. 
Se va întocmi o listă și vom vedea ce se 
va putea face”, a declarat Gabor.
Acesta a mai spus că nu știe dacă fostul 
său coechipier de pe vremea Corvinu
lui, Nelu Petcu va mai rămâne la 
echipă, acest lucru urmând să fie comu
nicat după ce Cornel Ene se va întoarce 
în țară. Zilele acestea s-a vehiculat că 
Alin Artimon este unul din antrenorii la 
care se gândesc finanțatorii Hune
doarei, această variantă fiind mai 
aproape de realizare deoarece fostul 
antrenor al Unirii Alba lulia și-a reziliat 

contractul cu FCM Târgu Mureș, 
echipă la care a ocupat postul de direc
tor al Centrului de Copii și Juniori al 
clubului, în ultimele trei luni. Ultima 
echipă pe care a antrenat-o Artimon 
fiind divizionara B, Juventus Colentina, 
la care tehnicianul a stat numai o etapă. 
Neclară rămâne și situația golgheterului 
formației, Tibi Zelencz, care a fost tras 
pe linie moartă în ultimele etape, din 
motive încă necunoscute. Cel poreclit 
„El Torro” a ținut să anunțe fanii 
echipei de pe Cema că nu a fost înști
ințat cum că ar fi liber să plece și că 
așteaptă încă o decizie din partea lui 
Ene. Ca o coincidență sau nu, Zelencz 
nu a mai prins „primul unsprezece” 
exact după plecarea lui Eusebiu Șu- 
vagău, nimeni altul decât cel care a in
sistat pentru aducerea sa în vară de la 
Unirea Dej, acolo unde au mai colabo
rat împreună.
FC Hunedoara a terminat turul la cinci 
puncte de Luceafărul Oradea, având la 
activ doar două înfrângeri; 0-2, cu lid
erul și 0-3 cu ACS Recaș, în ultima 
etapă a turului.

Claudiu Sav

Ofertă Jnb Hostcssc India - New Delhi - Complex turistic 
de 5 stele - întâmpinarea oaspeților la Intrarea în complex.

Contracte de muncă cu. v îză de luc ru pentru fi luni începând cu 01 .decem
brie 2010.

Condiții de aplicare Ia job: fete vârsta minim 18 ani. înălțimea minimă 
l.70m, aspect fizic plăcui, vorhhoan: de limba engleză.

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

Posibilitate extra jobu. in cele 6 luni participare la castmguri modeling 
& pbotu-shootirigs.

Detalii suplimentare pc officcyLcxClusivcvcnt.ro sau 0727177994.

officcyLcxClusivcvcnt.ro
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Îngeri w demoni (SI A thriller, 2008) la HRO
Robert! angdon, specialist celebru în simbolistică, este chemat de urgență în Elve
ția pentru a examina cadavrul lui Leonardo Vectra, pe al cărui piept a fost înfierat
un simbol ciudat. Pornit într-o cursă contracronometru pentru a depista și a deza
morsa o bombă care amenință Vaticanul, Langdon are un singur ajutor de încre
dere, tânăra cercetătoare Vittoria.
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Îngeri și demoni (SI A thriller, 2M8) la HRO
Rohm ! attgdon. specialist celebru în simbolistică, este chemat de urgență în Elve
ția pentru a examina cadavrul lui Leonardo Vectra, pe al cărui piept a fost înfierat 
un simbol ciudat. Pornit într-o cursă contracronometru pentru a depista și a deza
morsa o bombă cure amenință Vaticanul, Langdon are un singur ajutor de încre
dere, tânăra cercetătoare Vittoria.
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/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)0 cară tontul ăsta ras, nu refuză. 2) 
Cumpără, dar acum pe toate la limita riscului. 3) Daca i- 
a dat apă, ticălosul cere iar. 4) înadins prepară tare greu 
alt meniu. 5) Si latră până hoții se retrag. 6) S-a secat apa 
cu tărie. 7) Ești ca o figură taiturnă reală. 8) Aici Nică s- 
a târât, însă nu cu răbdare. 9) Pasa tura ritmat, iar arta sa 
nu. 10) Si rase tenul Călin, atras, atent.

VERTICAL: 1) Dacă rănile mă dor, ar fi cu siguranță 
sterilizate. 2) Se arată că-i eretic acela, dacă refuză ritu
alul. 3) C-o mică dubă lada patului e dusă, totuși. 4) Chiar 
asa, para rece-n tău rezistă. 5) Parcă s-ar aduna tineretul 
în odaie. 6) E reglată partea tare a barei. 7) Deci mă tai de 
constați că-1 ostenește acea luptă. 8) Cine tace, că s-a- 
ntâlnit cu-n bursuc uriaș asinul? 9) Ca si arcul iute rata la 
zid, un tir anume. 10) Săraca noră regretă rana care 
_ strânge.
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile Ia A.J.O.EM. Hunedoara
)eva
elefon: 0755.999.916

dministrator 
ancar/produs leasing 
 2_ 
usator piese din piele 
i înlocuitori 15
ofer 
.utocamion/mașină de 
nare tonaj_______ 5
icătuș mecanic de în- 
reținere și reparații 
niversale________ 1_
ânzator de produse 
.aturiste 1
nuncitor necalificat la 
samblarea. montarea
deselor 51
udor manual cu 
lacăra de gaze 1

iunedoara
relefon: 0755.999.917

usător piese din piele

i înlocuitori 10
ulgherț exclusiv 
estaurator) 18

excavatorist pt.excava
toare cu rotor de mare 
capacitate________ 1
facturist__________ 1
gestionar depozit I 
instalator rețele de dis- 
tributie/transport flu
ide_______________ 6
lăcătuș montator 11
șofer autobuz______ 4
șofer de autoturisme și 
camionete_________ 3
sudor manual cu arc 
electric____________5
sudor_____________ 10
tapițer 3
vânzător 2

Petroșani
Telefon: 0755.999.918

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

marochinarie 1
desenator tehnic 1
îngrijitor câini în adă
posturi_____________Ț
îngrijitor clădiri 3
lucrator operativ pen
tru autocompactoare 
__________________13 
lucrator pentru salu
brizare____________ 3
munc.necal.la 
demol.clădiri,zidărie, 
mozaic,faianță,gre-

sie,parchet_________ 1
operator calculator 
electronic și rețele 1 
redactor 1
redactor prezentator de 
televiziune 1
șofer 
autocamion/mașina de 
mare tonaj 4

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

dulgherțexclusiv 
restaurator) 2
fierar betonist 2
finisor produse 
abrazive 5
mecanic auto_______ [
tâmplar universal 1 
vânzător___________ 1
zidar pietrar 2

Lupeni
Telefon: 0755.999.921

medic stomatolog 1 
munc.necal.la asam
blarea, montarea 
pieselor____________ț

Orăștie
Telefon: 0755.999.922

asistent personal al 

pers.cu handicap grav
2.

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

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman____________ ț
bucatar____________ 2_
inginer industri- 
alizarea lemnului 1
munc.necal.la asam
blarea,montarea 
pieselor___________4
ospatar(chelner) 2

Călan
Telefon: 0755.999.924

munc.necal.în ind.con-
fecțiilor 3

Hațeg
Telefon: 0755.999.925

barman 1
ospătar (chelner) 3
sef coloană auto 1

Ilia
Telefon: 0755.999.926

drujbist 2
munc.necal.în silvicul
tură 2

Petrila
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj I

Mkă»p«W ieitate

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 
entrală, parțial mobilată. Ceangăi sau schimb cu Alba-lulia. 
\ccept credit imobiliar, fără intermediari. Preț 115...euro neg. 
el.0733.955.113, 0722.479.215

zând apartament cu 4 camere, zonă centrală în Petroșani, mul- 
ple îmbunătățiri. Preț negociabil. TEL. 0766340490 / 
763602256

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

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

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

''ând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, complet 
snovat și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
el.0734.310.133

nchiriez 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/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 
tare 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

''ând 3 căței Iluschi la 200 lei, 2 Ciobănesc German la 150 lei, 
Ciobănesc Mioritic la 100 lei, hamsteri rusești la 10 lei buc.

el. 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
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Semnătura

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 (Ia „gang”, cum spun devenii), la chioș- I 
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, 1 
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.

g Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei. 3
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Cea mai rară specie de muște din 
lume, redescoperită în Kenya

MISS TOURISM ROMANIA

O specie de muște aurii, acoperite cu 
păr, au fost redescoperite în Kenya, 
pentru prima dată din anul 1948.

Oamenii de știință din Kenya au de
scoperit o specie de muște păroase 
prima dată în anul 1933, le-au găsit din 
nou în 1948, iar acum le-au re
descoperit în Kenya și le-au descris ca 
fiind „cele mai rare și mai ciudate 
muște din lume”. Entomologii Robert 
Copeland și Ashley Kirk-Spriggs au re
descoperit exemplarele de Mormoto- 
myia hirsuta în crăpătura unei stânci din 
zona Ukazi Hill (Kenya), la 200 de 
kilometri est de Nairobi, acesta fiind 
singurul habitat cunoscut al speciei. 
Muștele aurii, acoperite cu păr, sunt 
ciudate din cauza corpului relativ mare, 
a ochilor atrofiați, a aripilor care nu

Străbunica lui Iisus a fost identificată
„Nu cred că e menționată nicio altă fe
meie. Maria este menționată foarte 
puțin în Biblie”, spune cercetătoarea 
Catherine Lawless, care susține că a 
identificaU-o pe străbunica lui Iisus 
Hristos. Un istoric a identificat^-o pe 
străbunica lui Iisus Hristos. Potrivit 
manuscriselor florentine medievale 
analizate de un istoric, străbunica lui

funcționează și a faptului că masculii își 
pot întinde picioarele, acoperite cu păr 
galben, pe mai bine de un centimetru.

Iisus a fost o femeie numită; Sfânta Is- 
meria. Sfânta Ismeria era un model 
pentru femeile mai în vârstă, în timpul 
secolului al XIV-lea și al XV-lea, 
potrivit timesofindia.indiatimes.com. 
Legenda Sfintei Ismeria vorbește atât 
despre familia Fecioarei Maria, cât și 
despre valorile culturale și religioase 
ale Florenței secolului al XIV-lea. Law- 

Aceste muște, care seamănă mai de
grabă cu păianjenii, vor fi readuse în 
habitatul lor extrem de limitat.

less a studiat povestea Sfintei Ismeria, 
despre care spune că a fost ignorată de 
cercetători, în două manuscrise - „MS 
Panciatichiano 40” de la Biblioteca 
Națională din Florența și „MS 1052” de 
la Biblioteca Riccardiana din Florența. 
Legenda Sfintei Ismeria a fost publicată 
în cea mai recentă ediție a „Journal of 
Medieval History”,
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S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte mir

REVELION 2011

PACHET SERVICII CU CAZARE 
TREI NOPȚI

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

jIO
• Mic dejun in 31 12 2010
* Prânz in 31.12.2010
- MA5A FESTIVA DE REVELION 
-Prânz in 01.01.2011 
•Cini fm-vl m 01.01.2011 
-Mic dejun in02 01 2011

PREȚ: 500 LEI/PERS.

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

PERSOANELE CAZATE IN HOTEL AU ACCES GRATUIT 
LA PISCINA ȘI SAUNA INTERIOARA I

J*

Pentru rezervări ți aits mfarmapi ne puteți contacta 
la următoarele numere de telefon. 

076265793 - Vtsot Ana Maria . 
0720530953 Vraci Adina

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

K
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