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Discuții aprinse, la punctul 
Diverse, în CJ Hunedoara

O 3

Punctul Diverse de pe ordinea de zi a ședinței de ieri, a CJ 
Hunedoara a aprins din nou spiritele între președintele Mircea 
Moloț și consilierul județean PD-L, Marius Constantinescu.

Daniel Dăscălescu vrea să fie
din nou golgheterul ligii a treia

Vârful de 35 de ani al CFR-ului din Simeria vrea să termine 
și acest sezon în fruntea golgheterilor ligii a treia, seria a 
cincea.
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Supermarketurile UNICARM 
își deschid porțile în DEVA

www.unkrtrni.ro
Din cuprins

Unele trenuri 
nu vor circula 

în perioada 
sărbătorilor

decembr1 ej

Peste 80 la sută 

iintre hunedorenii 
ifectați cu HIV, au 

contactat virusul 
înainte de anii ’90
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Unlcarm anunță deschiderea a 4 magazine de tip Supermarket, în 
orașul Deva.

Teatrul din Deva a fost 
rebotezat

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

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

Cu o varietate bogată de produse alimentare și nealimentare la preturi 
accesibile, cu preturi de producător la; carne și mezeluri, conserve, 
pâine, patiserie șl cofetărie, lactate și înghețată, UNICARM își deschide

I larg porțile pentru consumatorul de zi cu zi.

Deschis pentru tine! acum și in orașul tâu/i
Sport

Jiul vrea amicale tari. Prima țintă: 
Pandurii Târgu Jiu

Nici nu a fost instalat bine în funcția de antrenor 
principal după demiterea lui Toni Sedecaru, și Daniel 
Huza a și întocmit un plan bine conturat pentru 
pauza de iarnă.

Pentru că, în prag de săr
bătoare, le oferă devenilor 
prilejul de a uita de grijile 
cotidiene și a se bucura 
din plin de venirea sărbă
torilor de iarnă, la Târgul l 
de Crăciun și în Orășelul 
Copiilor.

„...de pupat...”

Primarul municipiului 
Deva, Mircia Muntean

lamat...”
Șeful serviciului de 

tninistrare al drumurilor 
din cadrul CJ Hunedoara, 

Cornel Pricăjan
Pentru că, deși a fost elaborat un plan 

operativ de acțiune pe timpul iernii pen
tru drumurile județene și combaterea 

poleiului și înzăpezirii, la primii fulgi de 
zăpadă, pe drumurile din județ s-a circu

lat cu mare dificultate, serviciul de ad
ministrare al drumurilor fiind luat din 
nou prin surprindere de venirea iernii.

Cozonaci gustosi si aromați 
imbrăcati de sărbătoare

http://www.unkrtrni.ro
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Sarmale cu 
ciuperci și soia

Ingrediente:
- 2 verze murate
- 300 g ciuperci deshidratate
- 200 g boabe de soia
- 1 ceapă
- 1 morcov
-100 ml ulei
- 2 linguri bulion
-100 g orez
- 1 legătură mărar
- câte 1 linguriță rasă boia dc ardei 
dulce, cimbru uscat și condiment 
din legume uscate
- piper
- sare

Mod de preparare:
Cu 24 de ore înainte de 

preparare, pui boabele de soia și ciu
percile în apă, ca să se rehidrateze.

Fierbi soia pentru 1 oră, înde
părtând cojile care se ridică la 
suprafață. Tai în cubulețe ciupercile 
rehidratate.Cureți morcovul și ceapa, 
le speli și le toci mărunt. Le călești 
împreună cu ciupercile scurse, în 
uleiul încins, pentru 10 minute. 
Adaugi soia, bulionul, boiaua și 
puțină apă și continui să le fierbi 15 
minute, amestecând.în amestecul 
rece, încorporezi orezul spălat, 
condimentul din legume, mărarul 
tocat, piper și sare după 
gust.Pregătești foile de varză și îm
pachetezi câte 1 lingură de compoz
iție. Așezi într-un tuci varza rămasă, 
tocată fideluță și sărmăluțele, cu 
boabe de piper și cimbru printre ele. 
Torni bulionul dizolvat în apă cât să 
acopere sarmalele și le fierbi 2 ore la 
foc mic. Introduci vasul 1/2 ora în 
cuptor, pentru ca sarmalele să se 
rumenească.

Telefoane utile

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

-■^■Sfântul Zilei HOROSCOP
___________________ i

Sfânta și făcătoarea de minuni Teofana, împărăteasă, 
care a fost soția preaînțeleptului împărat Leon

Sfânta Teofana s-a născut și a crescut 
în Constantinopol. Era de neam împărătesc, 
din vestiții Martinachi, fata lui Constantin 
și a Anei, amândoi de loc din Răsărit. Con
stantin și Ana se mâhneau și se întristau în 
fiecare zi că nu aveau copii, și chemau în 
ajutor pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu. 
Rugăciunile ior și le făceau in cinstita bis
erică a Maicii Domnului din Vascu. Și se 
rugau, zicând: "Să ni se dezlege, Doamnă, 
stăpâna lumii, lipsa dc copii, care ne topește 
pe noi, robii tăi!". Și pentru că s-au rugat cu 
credință au primit o fetiță. După ce a fost 
înțărcată și după ce a împlinit șase ani, a în
vățat Sfintele Scripturi și se împodobea cu 
tot felul de virtuți. Părinții vedeau toate 
acestea și se bucurau; se gândeau că nu-i 
departe ziua când vor culege roadele unui 
copil atât de bun. Iar când copila a crescut 
și a întrecut pe cele asemenea ei, chiar pe 
cele mai bune dintre ele, s-a făcut căutare 
de către împărați după o copilă frumoasă și 
virtuoasă, ca să fie dată soție fiului lor, 
Leon împăratul. Și au găsit împărații toate 
aceste bunătăți la Teofana, fiica lui Con
stantin și a Anei. Atunci toate s-au umplut 
de bucurie și de veselie. Dar n-a trecut 
multă vreme și vicleanul diavol a semănat 
zâzanie în urechile împăratului Vasile, prin 
limba lui Santovarin, așa că împăratul a în
chis pe fiul său Leon împăratul, împreună 
cu soția sa, trei ani. De sfințirea bisericii 
Sfântului Prooroc Ilie s-a împăcat cu fiul 
său, și au ieșit împreună la slujbă. Când îm

păratul Vasile l-a lăsat singur împărat pe fiul 
său Leon, din pricina bolii ce venise peste 
el, atunci cinstita împărăteasă Teofana trăia 
în palatele împărătești, dar se îngrijea de 
mântuirea sufletului ei. Socotea ca nimic 
mărirea împărătească, iar desfătările vieții, 
ca pe o pânză de păianjen și umbră, le dis
prețuia; nu inceta zi și noapte să slujească 
lui Dumnezeu cu psalmi, cântări și rugăci
uni și să-L facă îndurător prin milostenii. 
Niciodată în viață nu s-a mâniat, nici a spus 
neadevăruri, nici a vorbit de rău pe cineva. 
Cum spune despre ea una dintre cântările 
Bisericii: „Cu-adevărat strajă gurii tale 
punând, nici un singur cuvânt rău nu ai ros
tit, necontenit pe Domnul lăudând, și 
slugilor tale ca unor frați grăind”. Nu 
dormea în patul împărătesc, căci era 
acoperit cu așternuturi scumpe, voind mai 
curând să fie în stare să se ridice spre a-și 
continua rugăciunea neîncetată. După lungă 
vreme, s-a îmbolnăvit de pe urma 
nevoințelor și suferirii nedreptăților, însă și 
boala a folosit-o ca pe un prilej de mai mare 
înfrânare. Nu se deosebea cu nimic de marii 
nevoitori din pustie, dându-i-se să-și 
cunoască și ceasul morții.

După moartea ei, în 895, nu a trecut 
mult timp până ce Dumnezeu a arătat-o 
făcătoare de minuni, pentru lipsa ei de piz- 
muire, neținerea de minte e răului, marea sa 
milostenie și rugăciunile sale. însuși îm
păratul Leon al VI-lea, fostul ei soț - a 
zidit o frumoasă biserică în cinstea ei, lângă

vestita biserică a sfinților Apostoli. Cum 
zice una dintre cântările ei: „Cunoscut-a 
împărătescul tău soț sfințenia ta, văzându- 
ți nevoințele și viața neprihănită, iar după a 
ta adormire a fost cuprins de râvna de a 
ridica ție sălaș de închinare”. Trupul ei 
neputrezit se păstrează astăzi la Patriarhia 
Ecumenică din Constantinopol.

în relațiile cu cei din jur apar unele 
perturbări. Riști să te cerți cu un prie
ten sau cu partenerul de viață, sau tre
buie să suporți o situație stânjenitoare.

Evită să ceri la nesfârșit dovezi de 
iubire și de fidelitate partenerului de 
viață, presiunile ar putea face să se în
tâmple exact lucrul de care te temi. As
pectul financiar este oarecum confuz s 
dezordonat.

Nativii sunt puși pe cuceriri și o 
fac cu un entuziasm aproape fanatic, 
chiar dacă adesea pășesc pe un câmp 
minat.

Este important să faci mișcare pen
tru a rămâne în formă. Apucă-te de un 
sport și alege un program de exerciții 
regulat.

Investești într-un proiect personal 
sau într-o nouă activitate. Grație efor
turilor tale, te vei bucura în curând de 
rezultate.

Apar probleme cu persoanele 
apropiate. Mai secretoase ca niciodată, 
nativele se închid în cochilia lor, însă 
acest lucru nu te face mai puțin critică 
la adresa celor din jur.

16 decembrie
de-a lungul timpului

1944: Al doilea război mondial: Ultima ofensivă ger
mana în Vest: "Ofensiva din Ardem"

1945: Moscova. Conferința miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai URSS, SUA și Marii Britanii. în privința României, 
Conferința hotărăște recunoașterea guvernului condus de Petru 
Groza, dar cere includerea câte unui reprezentant al PNL și 
PNȚ precum și organizarea de alegeri libere

1963: Stabilirea de relații diplomatice, la rang de am
basadă între România și Tunisia

1989: Timișoara. De la nemulțumiri locale (hotărârea 
I Judecătorească după care pastonil reformat Laszlo Tokes urma 

să fie strămutat în altă localitate), se ajunge la revendicări pe 
| plan politic. Timișorenii se strâng în Piața Catedralei. în 

noaptea de 16 spre 17 decembrie au loc confruntări între man- 
il'estanți și forțele de ordine

2000: Colin Powell a devenit primul secretar de stat afro- 
Iitaerican din istoria SUA

S-au născut
1936: Constantin Elondor, artist plastic

1943: Tudor Olteanu, comparatist și teoretician literar 
("Morfologia.romanului european")

1953: Leonard Oprea, prozator, eseist român
1964: Mircia Giurgiu, politician român
1972: Zeljko Kalac, fotbalist australian
1973: Scott Storch, rapper, producător american
1979: Mihai Trăistariu cântăreț român
1985: Aylin Cadîr cântăreață și actriță româncă de orig

ine turcă

Comemorări:
1922: Gabriel Narutowicz, primul președinte 

polonez
1943: Nicolae Ghica-Budești, arhitect, unul dintre 

promotorii stilului neoromanesc in arhitectura 1975: 
Eugen Aburel, medic român

2001: Gqorges Bernier, critic de artă francez, cel 
care a înființat, ia începutul anilor '50, prestigioasa re
vistă de artă "E Oeil"

2008: Eugen Cizek, istoric și filolog român

Bancurile zilei
© © ©

Joc de fotbal, într-un sat 
scoțan.

înaintea să înceapă meciul, 
pentru alegerea terenului, arbi
trul aruncă o monedă în sus.

Rezultat: 4200 de răniți.

© © ©
Două blonde hotărăsc să 

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

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

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

© © ©
O discuție între 2 copii, în 

camera lor.
Băiețelul către fetiță:

- Ce-i vei cere lui Moș Cră
ciun anul acesta?

- O păpușică Barbie. Dar 
tu?

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

zic la televizor că dacă-l folo
sești poți merge la plajă în fie
care zi, să mergi cu bicicleta, să 
înoți în piscină, să dansezi, să 
alergi, să faci o mulțime de lu

cruri...fără ca nimeni să-și dea 
seama!

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

Mos Crăciun?
-30 euro. ca la toată lumea!
Maica stareță: - ... tăiați 

felii ...
© © ©

Persoanele apropiate au nevoie de 
prezența ta, însă nu ai timp suficient să 
te ocupi de ele. Fă în așa fel încât să nu 
se simtă complet abandonate.

Ai aliați de invidiat. întâlnești 
persoane încântătoare și îți creezi re
lații utile. Popularitatea ta este din ce 
în ce mai mare.

Rezultatele obținute sunt la înălți
mea eforturilor făcute. Marea majori
tate a ideilor și proiectelor vor găsi un 
ecou favorabil. Ești vesel și știi să răs-

Cauți armonia în sfera familială, 
evitând pe cât posibil subiectele spi
noase sau comportamentele provoca
toare.

frângi această veselie și asupra persoanelor d 
jurul tău.

Este o zi bună pentru a recupera 
niște sume de bani care îți sunt dato
rate. Ai însă grijă că odată primite să
nu le cheltuiești, se poate să primești reproșu 
din partea anturajului.

Te simți cumva prizonierul con
strângerilor familiale, iar acest lucru 
te indispune. Trebuie însă să știi că ai
calitățile necesare pentru a-ți organiza viața
așa fel încât să le faci mai puțin apăsătoare.
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Președintele Traian Băsescu a promulgat, miercuri. Legea privind sistemul 
unitar de pensii publice, declarată constituțională. Potrivit unui comunicat 
al Președinției, șeful statului a semnat, ieri, decretul în acest sens.
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Discuții aprinse, la punctul 
Diverse, în C J Hunedoara

Universal Edil, foarte 
aproape de faliment

unctul Diverse de pe ordinea de zi a 
dinței de ieri, a Consiliului 
idețean (CJ) Hunedoara a aprins 
n nou spiritele între președintele 
lircea Moloț și consilierul județean 
D-L, Marius Constantinescu.

;ma „gâlcevei” a fost numirea în 
ncția de manager al Asociației pentru 
ezvoltare Intercom unitară (AD1) pe 

nagementul deșeurilor, în ședința de 
na trecută, a fostului director general 
Drumurilor Județene, loan Prip. Pus 
funcția de manager al ADI pe man- 

jementul deșeurilor, Prip gestionează 
înduri europene în valoare de 52 de 
lilioane de euro, în condițiile în care 
rip a reușit contraperformanța man- 
’erială de a falimenta societatea de 
rumuri Județene.

1 ședința de luna trecută, consilierul 

PD-L, Marius Constantinescu, a solici
tat să primească, în scris, considerentele 
pentru care Prip a fost desemnat man
agerul ADI. Cum nu a primit nici un 
răspuns până la șadința de ieri a Con
siliului Județean Hunedoara, Constan
tinescu a readus în discuție subiectul. 
„Am solicitat în scris criterile pentru 
care Ioan Prip a fost numit manager la 
ADI și nu am primit nici un răspuns. 
Am tot stat și m-am gândit care ar fi 
aceste criterii. Cred că, fiind vorba de 
administrarea haldelor de gunoi, se jus
tifică totuși numirea acestuia în funcție, 
pentru că și așa a trimis la lada cu gunoi 
o mulțime de firme. Era necesar să fie 
numit acolo, pentru a administra aceste 
lucruri”, a precizat consilerul județean 
Marius Constantinescu. De altfel, Con
stantinescu a întrebat și ce s-a întâmplat 
cu patrimoniul societății Drumuri și Po
duri SA, falimentată sub conducerea lui

Prip. Ca urmare a interpelării lui Con
stantinescu, președintele Mircea Moloț 
a dat vina pe Guvernul Boc, pentru fal- 
imentarea societății Drumuri Județene. 
„Răspunsul la întrebarea asta nu îl veți 
afla de la Consiliul Județean. întrebați- 
i pe primari de ce l-au ales pe Prip, pen
tru că ei sunt cei care l-au ales. 
Societatea a fost băgată în faliment de 
partidul pe care îl reprezentați. Până în 
2008, a mers excelent, după care, prin 
neplata lucrărilor efectuate la primării, 
nu s-au mai putut achita facturile, ceea 
ce a dus la falimentarea firmei. Veți 
avea pe veci pecetea că sunteți cei care 
au nenorocit economia”, a replicat 
președintele CJ Hunedoara, Mircea 
Moloț.

Irina Năstase

De ieri dimineață, angajații Universal 
Edil au renunțat la proteste, revenind la 
treabă, fiind siguri că nu vor mai re
zolva nimic.
De altfel, aceștia spun că singura sper
anță să-și primească salariile restante ar 
fi intrarea în insolvență a societății de 
gospodărire, menționând că aceste as
pecte vor fi discutate în cadrul ședinței 
de consiliu local de astăzi. Totodată, de
clarațiile „războinice” de ieri, în care 
greviștii amenințau că vor intra în greva 
foamei sau vor face lanțuri umane în 
jurul utilajelor au mai scăzut în intensi
tate, din cauza dramei prin care oamenii 
trec. „Ne-am săturat, nu suntem uniți să 
ducem un protest până la capăt. într-un 
fel îmi ințeleg colegii, au copii acasă, 
au de plătit rate, utilități, vin sărbătorile 
și nu au cu ce. S-au săturat să tot facă 
pe-a vitejii. Azi dimineață (ieri - n.r.) a 
venit conducerea la noi și ne-a spus că 
ar fi bine să ne apucăm de lucru, că al
tfel chiar nu vom vedea nici un ban și 
că Hațegan se va bucura să preia el ac
tivitatea noastră. Dacă nu avem nici un 
sprijin, de niciunde, ce să facem? Cei 
mai mulți au hotărât să continue, asta 
este, ne dăm bătuți și așteptăm, mai 
sperăm”, a declarat unul dintre angajații 
Universal Edil. „Mâine (astăzi - n.r.) 
este ședința de consiliu local și se va 
băga procedura de insolvență. Acesta 
este unul dintre motivele pentru care 
am hotărât să ne oprim din grevă. Am 
început să lucrăm și-1 așteptăm pe acel 
judecător să vină să rezolve problema, 
să vedem cum ne recuperăm banii și ce 
se va întâmpla. în concluzie, Universal 
Edil intră în insolvență și poate e mai 

bine așa, dacă oamenii au speranțe că 
își pot primii banii”, a declarat Ion 
Mânzală, liderul de sindicat al sindicat
ului din cadrul societății de 
gospodărire.

Constantin Brândușe: „Intrarea în 
insolvență, cel mai bun lucru pentru 
firmă”

Constantin Brândușe, consilier local 
PNL, este de părere că intrarea în insol
vență a societății poate fi cel mai bun 
lucru ce i se poate întâmpla, având în 
vedere condițiile actuale.„Deocamdată 
pe ordinea de zi pe care am primit-o 
astăzi (ieri - n.r.) nu apare vreun proiect 
legat de Universal Edil, dar probabil că- 
1 vor introduce sub ochii noștri așa cum 
fac ei de obicei, fără să anunțe și fără să 
ne dea răgazul necesar studierii lui. Păr
erea mea este că intrarea în insolvență 
este un lucru bun, dacă se va face cu re
structurări. deoarece atunci oamenii își 
vor primi banii. Dar mă uimește că la 
Hațegan i-a dat 10 miliarde, de la Uni
versal a luat Resmeriță 4 miliarde și tot 
nu se rezolvă problema acestor oameni. 
Nu înțeleg nici de ce acești oameni nu 
au venit să propună lucrări pe care să le 
ia ei? Atunci nu mai dădea Resmeriță 
multe miliarde ca să tundă unii tufele de 
prin oraș, când puteau ș-o facă angajații 
Edilului. în concluzie, eu zic că singu
rul lucru bun este insolvență prin reor
ganizare și atunci nu se vor mai putea 
face mișcări de masă monetară fără 
avizul celui delegat acolo”, a declarat 
Brândușe.

Anamaria NEDELCOFF

featrul din Deva a fost rebotezat
upă îndelungi așteptări, Teatrul din Deva își va 
fschide, vineri, porțile. Inagurarea Teatrului se 
îunță a fi una cu mare ștaif, Ia care vor fi 
rezenți, pe lângă oficialitățiile din județ, și cari- 
ituristul Ștefan Popa Popa’s. Odată cu re- 
eschiderea instituției culturale, s-a purces și la 
ihimbarea denumirii acestuia. După ce, în- 
îpând din 1960, instituția a purtat denumirea de 
eatrul de Estradă, Teatrul de Revistă, Teatrul de 
rtă Dramatică sau Teatrul Municipal Deva, con- 
lierii județeni au aprobat în ședința de ieri, a 
onsiliului Județean, rebotezarea instituției sub 
tlul de „Teatrul de Artă Deva”. Sub noua denu- 
lire și cu noua înfățișare, Teatrul își va deschide 
oțile vineri, începând cu orele 17.30, când va 
vea loc, pe traseul Consiliul Județean Hunedoara 
Piața Uniri, un moment aristic deosebit susținut 
e trupa Street Art. în cadrul evenimentului, vor 
îai evolua Famfara „Peneș Curcanul”, care va 
îcânta publicul cu muzică de promenadă și un 
ar alegoric cu artiști jongleuri. Tot atunci, va 
vea loc și parada celor o sută de clovni și statui 
i. în foaierul teatrului, vor fi expuse lucrări de

pictură, dar și o expoziție de caricatură a artistului 
Ștefan Popa Popa’s.
Cu începere de la ora 19, pe scena teatrului de- 
vean va evolua Corul „Passiones” al Universității 
de Muzică „George Enescu”, din București, și ar

tiști ai Teatrului Notara, din București, care vor 
interpreta piesele „Ritmuri” și „Umor, amor, fior 
de dor. .în București”, în regia Dianei Lupescu.

Irina Năstase

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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Peste 80 la sută dintre hunedorenii infectați cu
Condamnat la închisoare, escor
tat de polițiști la Penitenciarul 
Bârcea Mare HIV, au contactat virusul înainte de anii ‘90
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, 
din Vulcan, care are de executat 
trei ani de închisoare pentru furt 
calificat, a fost prins și reținut de 
polițiști. Oamenii legii l-au reținut 
pe Iosif S., pe numele căruia, 
Judecătoria Petroșani a emis, în 6 
decembrie, un mandat de executare 
a pedepsei cu închisoarea. Bărbatul 
a fost condamnat de judecători la 
trei • ani de închisoare, pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt cali
ficat. Iosif S. a fost închis în Peni
tenciarul Bârcea Mare, în vederea 
executării pedepsei.

Trei agenți de pază, prinși la 
furat de cablu din cupru

Trei agenți de pază sunt cercetați 
de polițiști întrucât ar fi sustras 
cablu de cupru de la societatea 
comercială pe care o păzeau. în 
urma unei acțiuni, organizată de 
polițiștii Biroului Investigații 
Criminale Hunedoara pe linia pre
venirii și combaterii furturilor din 
societății comerciale, au fost iden
tificați trei hunedoreni suspectați 
că ar fi sustras cablu de cupru din 
incinta societății comerciale căreia 
îi asigurau paza. Polițiștii au sta
bilit că cei trei agenți de pază, cu 
vârste cuprinse între 21 și 34 de 
ani, au furat din incinta unității in
dustriale 19 kilograme de cupru ce 
provenea de la bobinajul unui 
motor electric și de la un cablu 
electric de forță. Cei trei au cauat 
un prejudiciu de peste 695 de lei, 
care a fost recuperat. Față de 
agenții de pază, Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Hunedoara a 
emis o ordonanță privind obligarea 
de a nu părăsi țara pe o perioadă de 
30 zile. în cauză, cercetările vor fi 
continuate de polițiștii hunedoreni 
în vederea stabilirii întregii activ
ități infracționale a celor trei.

Minoră rănită în parcarea unei 
școli

O adolescentă, în vârstă de 14 ani, 
a fost rănită, de un autoturism, în 
timp ce se juca într-o parcare ame
najată în fața unei școli. Accidentul 
s-a produs în jurul orei 14.00. 
Adrian B., de 20 de ani, din Hune
doara, în timp ce conducea un au
toturism pe strada Moldovei, din 
Hunedoara, din direcția străzii 
Mihai Viteazu înspre strada Avram 
Iancu, nu a adaptat viteza la 
condițiile de drum acoperit cu ză
padă și a derapat, accidentând-o 
ușor pe V.I., de 14 ani, din Hune
doara, care se juca în parcarea 
amenajată în fața unei unități de în
vățământ. în cauză s-a întocmit 
dosar de cercetare penală.

Mihaela Tămaș

în județul Hunedoara există 250 de 
persoane infectate cu virusul HIV. La 
nivel național județul Hunedoara 
ocupă al doilea loc, după județul 
Constanța. Peste 80 la sută dintre cei 
infectați de acest virus sunt cei depis
tați, încă din anii ’90.

Virusul HIV atacă celulele care prote
jează corpul împotriva infecțiilor. Pe 
măsură ce numărul acestor celule 
scade, organismul persoanelor infectate 
cu HIV (seropozitive) nu mai poate 
face față bolilor (pneumonie, tubercu
loză, meningită). Specialiștii afirmă că 
încă din anii ‘70-‘80 au existat per
soane infectate. De atunci, SIDA a 
provocat moartea a peste 20 de mil
ioane de oameni din toată lumea. „Cele 
mai multe cazuri de SIDA se înreg
istrează în municipiile Deva, Hune
doara și în Valea Jiului. în Petroșani 
avem un centru special, cu personal 
specializat, care se ocupă de aceste per
soane. Există și în Deva două persoane, 
angajate ale spitalului, prin programul 
HIV-SIDA, care aparțin de Direcția de 
Sănătate Publică (DSP) Hunedoara, 
care se ocupă de consilierea și testarea 
gratuită a persoanelor care vor să își 
facă acest test, de tratament și pre
venție”, a declarat directorul adjunct 
din cadrul DSP Hunedoara, Cecilia 
Birău. Persoanele care află că sunt in
fectate urmează tratamente prin Casa 
de Sănătate și se fac determinări gratu
ite. Conform Ceciliei Birău, în urma

Unele trenuri nu vor circula
în perioada sărbătorilor

După ce s-a răsturnat cu mașin: 
în șanț, a fugit acasă

CFR Călători a anunțat că peste 70 de 
trenuri vor fi anulate în perioada sărbă
torilor de iarnă, începând cu 24 decem
brie până pe 2 ianuarie, pentru 
adaptarea ofertei de transport la traficul 
de călători estimat în acest interval. în 
ceea ce îi privește pe călătorii hune
doreni, aceștia trebuie să fie atenți cu ce 
trenuri doresc să călătorească în prea
jma sărbătorilor, pentru că vor fi anu
late și câteva dintre trenurile care 
pornesc de la Deva sau tranzitează 
județul. Astfel, nu vor circula urmă
toarele trenuri accelerate: trenul 1814 
Timișoara Nord - Sibiu, în 31 decem
brie; trenul 1811 Sibiu - Timișoara 
Nord, în 1 ianuarie; trenul 1812 Tim
ișoara Nord - Sibiu, în 25 decembrie și 
f ianuarie; trenul 1813 Sibiu .- Ti

Tip Număr De la Până la Plecare
Deva

Data Obs

A 1814 Timișoara 
Nord Sibiu 19.20 31.12.2010 Anulat

A 1811 Sibiu Timișoara 
Nord 06.15 01.01.2011 Anulat

A 1812 Timișoara 
Nord Sibiu 08.52 25.12.2010

01.01.2011 Anulat

A 1813 Sibiu Timișoara
Nord 20.54 25/26.12.2010

1/2.01.2011 Anulat

A 1828 Cluj- 
Napoca Deva

24.12.2010
25.12.2010
31.12.2010
01.01.2011

Anulat

A 1829 Deva Cluj-
Napoca 05.27

25.12.2010
26.12.2010
01.01.2011
02.01.2011

Anulat

Directorul adjunct al DSP Hunedoara, C ecilia Birău

consultului oamenii pot discuta despre 
motivele pentru care au hotărât să-și 
facă acest test, despre rezultatul testului 
și posibila reacție, idiferent de rezultat. 
Discuțiile sunt confidențiale, iar con
silierul nu are dreptul de a judeca aceste 
persoane.

Peste 80 la sută dintre hunedorenii 
infectați sunt dinainte de anii ‘90

La nivel de județ, sunt aproximativ 250 
de persoane infectate cu virusul HIV.

mișoara Nord, în 25/26 decembrie și 
1 /2 ianuarie. în perioada sărbătorilor nu 
vor circula nici acceleratele 1828 Cluj 
Napoca - Deva, în zilele de 24, 25, 31 
decembrie și 1 ianuarie, și 1829 Deva- 
Cluj Napoca, în zilele de 25,26 decem
brie, 1 și 2 ianuarie. De asemenea, 
trenurile accelerate 1831 și 1832, 
Craiova - Cluj Napoca și retur, cu tre
cere prin Petroșani și Subcetate, vor fi 
anulate în zilele de 25 decembrie și 1 
ianuarie. Totodată, unele trenuri per
sonale caie asigură traficul de navetă în 
jurul orașelor vor fi anulate în zilele cu 
trafic redus din perioada sărbătorilor, 
respectiv 25,26,31 decembrie și 1 ian
uarie.

Cătălin Rișcuța 

Din acest număr, aproximativ două sute 
de hunedoreni afectați sunt doar în 
Valea Jiului. în ultimii ani nu s-a mai 
înregistrat nici un astfel de caz. Peste 
80 la sută dintre hunedorenii care suferă 
de această boală, au fost infectați di
nainte de 1990. „Este o moștenire a 
netestării sângelui în momentele în care 
s-au făcut transfuzii. Acum avem deter
minări, iar situația stă altfel. Majori
tatea persoanelor s-au infectat în anii 
‘70- ‘80, mai mulți în anii ‘80. Acum, 
mai sunt în județ doar acei oameni care,

n -hM"
Pentru că nu avea permis de conducere, bărbatul

I riscă o pedeapsă cu închisoarea între l

Pentru că nu avea permis de conducere, 
un bărbat din comuna Hărău, care s-a 
răsturnat cu autoturismul în afara părții 
carosabile, a fugit acasă pentru a nu fi 
tras la răspundere de oamenii legii. 
Agenții Postului de Poliție Certeju de 
Sus s-au sesizat din oficiu despre faptul 
că în 7 decembrie, în jurul orei 23:00, 
Daniel S., de 39 de ani, din comuna 
Hărău, a condus un autoturism Dacia 
1310, proprietate personală, pe drumul 
județean care face legătură dintre local
itățile Bârsău și Certej. Bărbatul a pier
dut controlul volanului și s-a răsturnat 
în afara părții carosabile. Evenimentul 

ANUNȚ PUBLIC

SC FERAZ EXAGRO SRL cu sediul în localitatea Deva, str.Iuliu 
Maniu, bl.B, ap.86, județul Hunedoara anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Fermă de 

creștere și îngrășare suine”, situat în localitatea Turdaș, nr.217, 
j ud.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.

din cauza sistemului din vremi* 
„triste”, au fost infectați. Aceste p 
soane nu trebuiesc discriminate sub r 
o formă”, a conchis Cecilia Birău. ' 
mult de jumătate dintre hunedore 
„îmbolnăviți” de sistemul sanitar 
anilor ‘70-‘90, sunt persoane adi 
acum. Medicii recomandă efectua 
testului HIV, pentru a afla starea 
sănătate, pentru a descoperi posibila 
fectare cu acest virus și mai ales pen 
prevenirea îmbolnăvirii altor persoa

Petronela Tăn

rutier s-a soldat doar cu avarierea au 
turismului, fără a se înregistra victin 
întrucât nu deținea permis de condt 
ere, bărbatul nu a raportat cvenimen 
rutier la poliție, sperând că nu va : 
porta consecințele penale ale fap 
sale. Polițiștii au întocmit, pe num< 
lui Daniel S„ dosar de cercetare pena 
iar dacă va fi găsit vinovat pentru cc 
ducerea autoturismului pe un drt 
public fără a deține permis de condt 
ere, acesta riscă o pedeapsă cu j 
chisoarea între unu și cinci ani.

Mihaela Tămi



Asigurătorii au obligația de a numerota vigneta care însoțește polița de răspun
dere civilă auto (RCA) și de a înscrie numărul acesteia și pe contract, pentru a 
oferi asiguraților un plus de siguranță in privința veridicității acesteia, a decis 
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA).
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rârgul de Crăciun din Deva 
ji-a deschis porțile
Municipiul Deva a îmbrăcat mantaua de sărbătoare. Așa cum ne-a promis, municipalitatea 
leva a inaugurat ieri, într-un cadru festiv, Orășelul Copiilor și Târgul de Crăciun

u bunătăți tipic românești, de la 
adiționalii caltaboși și cârnați afu- 
,ați, vin fiert și produse de panifi- 
îție, până la obiecte de decor 
■alizate manual, Târgul de Crăciun, 
i așteaptă vizitatorii. Nu vor lipsi 
ici spectacolele de colinde și nici 
irprizele pentru cei mici.

fna nu este numai anotimpul zăpezii 
«1 frigului, ei și al bucuriilor prilejuite 

.■ datinile și obiceiurile legate de săr- 
îtorirea Nașterii Domnului. Sărbă- 
iarea Crăciunului, poate cel mai 
iteptat moment al anului, este marcată 
în municipiul Deva, prin organizarea 
iui eveniment cu totul deosebit, care 
debutat ieri, odată cu deschiderea Târ- 
lui de Crăciun și a Orășelului Copi- 

or.

iferte variate, pe gustul tuturor

ârgul de Crăciun, amenajat în par- 
irea de la poalele Cetății și-a deschis 
orțile. încă de la intrare, miresmele 
Jemenitoare îți „gâdilă” nările, iar 
rodusele tradiționale românești te fac 
i uiți că încă este postul Crăciunului, 
eniți de pe meleagurile sătmărene, 
roducătorii autohtoni, de produse 
adiționale, și-au amenajat deja tara- 
ele. Pe lângă bunătățile făcute după 
■țete din străbuni, cârnați afumați,

șuncă țărănească, gușă fiartă de porc și 
șunculiță ardelenească, atracția princi
pală este taurul la proțap. Taurul, de 
220 de kilograme, ținut trei zile în baiț, 
injectat cu condimente și vin, apoi copt 
la tăciune, a atras deja zeci de deveni 
gurmanzi, care au plătit șapte lei pentru 
o sută de grame de carne. Nu lipsesc 
nici băuturile, precum vinul fiert de 
Jidevei sau palinca fiartă, numai bune 
să pună sângele în mișcare, ținând cont

de temperaturile scăzute de afară.

Surprize pentru toți

Și cum sărbătorile de iarnă se anunță a 
fi mai bogate ca niciodată, nici Moșul 
nu putea să lipsească din Orășelul 
Copiilor. Cei mici vor avea parte de 
multe surprize și de un Moș care le va 
asculta toate dorințele. începând de 
astăzi, pentru hunedorenii dornici de

distracție a fost amenajat și patinoarul, 
unde oficialitățile municipiului au 
anunțat că vor avea loc și concursuri. 
Iar de săptămâna viitoare, devenii se 
vor putea scălda și în bazinele de la 
Aqualand. Parcul acvativ din Deva va 
fi deschis publicului începând de marți. 
Pe platoul de la poalele Cetății, atmos
fera va fi „încălzită” de îndrăgiți inter
pret de muzică populară, printre care 
Mariana Deac și Ciprian Roman. (I.N)

Programul 
manifestărilor
Joi, 16 decembrie 2010
ora 17.00
1. Liceul de arte „Sigismund Toduță” 
Deva (soliști vocali și taraf)
2. Roxana Borza - solist vocal
3. Căminul Cultural Certej
4. Formația Frații Balea
5. Lidia Benea Matei solist vocal
6. Daniel Balea - Taragot
7. Aida Busuioc - solist vocal

Vineri, 17 decembrie 2010
ora 17.00
1. Grupul de colindători Poliția Comu
nitară
2. Formația Silvana (junior)
3. Sorin Bedca solist vocal
4. Dănuț Malutan ‘solist vocal
5. Andra Costea - solist vocal
6. Formația Frații Marișca
7. Valerica lanoși Marian solist vocal
8. Marceluț Gavriluță solist vocal
9. Lena Miclauș - solist vocal

Sâmbătă, 18 decembrie 2010
ora 17.00 - Muzică ușoară
Soliști vocali
- Adnana Olariu
- Cristina Vasiu
- Cindea lonuț
- Sârbu Ioana
- Igna Andrada
- Adina Bold
Trupe:
Dreamers Tg. Mures
Non - Profit - Sebeș (Alba)
DJ Sava & Raluk

Petre Berind, producător auto
hton de produse tradiționale 
românești, din Satul Mare

lirela lovănescu, producător 
utohton de virșli de la Sălaș
De la Târgul de Crăciun nu puteau 
psi micii și virșlii de Sălaș, produși 
upă rețeta tradițională. Pe lângă 
ceste produse, venim în întâmp- 
narea oaspeților de la Târg și cu alte 
eluri de mâncăruri românești. Le 
răm poftă bună și zile cât mai plă
tite la acest eveniment”.

„Este pentru prima dată când par
ticipăm la Târgul de lamă de la Deva. 
Venim tocmai de la Satu Mare cu pro
duse tradiționale, printre care se numără 
și taurul la proțap, perpelit bine și gătit 
după o rețetă din moși-strămoși. Tău- 
rașul nostru, copt pe tăciune, are 220 de 
kilograme și e ținut trei zile în baiț, 
după care este injectat cu condimente. 
Secretul rețetei nu vi-1 spun, dar cea 
mai bună recomandare este aspectul”.

Duminica, 19 decembrie 2010 
ora 17.00

Călușcrii și Grupul de colindători
- Orăștioara de Sus

Societate comercială 
angajează

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

* stivui lori stă; * muncitori necalificați:

Informații la sediul firmei din Chimindia, 
nn!21 D, corn. Hă rău, 

sau la tel 0722 574 092; 0354/501021.

Cristina Crișan, producător 
autohton de produse tradiționale 
românești, din Satul Mare
„Venim în întâmpinarea oaspeților de la 
târg cu produse tradiționale, făcute în 
casă după rețete străvechi. De la 
caltaboși și cârnați afumați, până la șun
culiță ardelenească, sunt convinsă că 
toți clienții vor fi mulțumiți de pro
dusele noastre, cu mențiunea că 
prețurile sunt „de criză” și pentru 
buzunarele tuturor.”

Primarul municipiului Deva, 
Mircia Muntean
„Am dorit să oferim devenilor, și nu 
numai, pilejul de a lua parte la un eveni
ment cu totul special. Astfel, am orga
nizat aici, pe platoul de la poalele 
Cetății, în apropierea Aqualandului, 
Târgul de Crăciun și Orășelul Copiilor. 
Toți producătorii au venit cu produse 
tradiționale deosebite. Avem vin fiert de 
Jidvei, avem și taur la proțap, tocmai de 
la Satu Mare. Am pregătit multe suprize 
și pentru cei mici, care vor avea ocazia 
să stea zilnic, de vorbă cu Moș Crăciun, 
un Moș darnic, care își va îndrepta 
atenția și către copii nevoiași. Sper să 
petrecem cele mai frumoase nopți de 
iarnă, alături de soliștii care ne vor 
cânta colinde. Vă așteptăm”.

1. Grupul de colindători - Bretea 
Murcșană
2. Ansamblul de Tradiți ș Obiceiuri 
Populare - Feregi
3. Ansamblul Folcloric „Ritmuri Zărăn- 
dene” - Hărțăgani (corn. Baița)
4. Călușcrii și Grupul dc colindători 
Orăștioara de Sus
5. Ansamblul Folcloric Silvana - Deva
6. Dubașii de la Boz (comuna Brănișca)

Luni, 20 decembrie 2010 
ora 17.00

Societate Comerciali din Deva 
angajează

• Oșpatar;

• Rcccpționcr:
• 3 instalatori:

bțfăntiapi la lele/bn: 
0254/234.448 

de luni până vineri 
Tnire orele 8—

1. Grupul de colindători Liceul Decebal 
Deva

2. Corul Anastasis - Deva
3. Ansamblul Folcloric Silvana - Deva
4. Ciprian Roman
5. Mariana Deac



loan (linii I'asen iși revine dopa tin act idem vascular
loan fiynri Pawn a fost internal la Spilahil I niversitar lie I ri;eii(ii Hncnresti (St I II), 
unde a primit tratament dnpii re a suferit tin accident vascular, starea Ini de sanittale 
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Vedetele din România 
s-au căsătorit și în 2010

Halle Berry, Sandra 
Bullock, Oprah Winfrey 
sunt printre prezentatorii a 
premiilor Oscar 2011

Un studiu realizat anul acesta arată 
că a scăzut numărul de nunți din 
cauza crizei economice și că ar fi 
crescut divorțurile. Cu toate astea, 
printre cei care nu au simțit efectul 
crizei când vine vorba de propria 
nuntă se numără Alex Velea, Răzvan 
Fodor, Alina Sorescu. Ei sunt doar 
câțiva dintre cei care au ales sa ofi
cieze relația legal, în 2010.

Potrivit unui top 10 realizat de 
apropo.ro, nunțile realizate în 2010 
sunt:
Pe locul 10 se plasează Nadine care s- 
a căsătorit în secret cu avocatul Dragoș 
Apostolescu, după o relație de mai bine 
de cinci ani.Cei doi au spus "Da" în fața 
ofițerului de stare civilă a Sectorului 3 
iar în prezent, Nadine se pregătește să 
devină mamă.
Locul 9 este ocupat de Simona Sensual 
și Nicu Maharu, care s-au căsătorit în 
Ibiza, în luna iunie, în fata a 20 de per
soane. Acolo a cerut-o Maharu de soție 
și tot acolo au considerat să se cunune. 
Cununia religioasă a avut loc la o mica 
biserică de pe plaja iberică. Momentan 
cei doi s-au despărțit, însă Simona de
clara că își dorește să devină mama în 
2010
Cuplul Adrian Enache și Iuliana Mar- 
ciuc ocupă locul 8, cei doi căsătorindu- 

se la Balcic, în Bulgaria, în luna iulie, 
în speranța că vor scăpa de obiectivele 
indiscrete ale paparazzilor. Din păcate 
pentru ei, lucrurile nu au stat chiar așa, 
poze de la cununia lor apărând în presă. 
Pe locul 7 se situează Gabriela 
Vrânceanu-Firea și primarul Florentin 
Pândele. Cei doi s-au căsătorit pe data 
de 12 septembrie 2010, căsătoria lor 
fiin un prilej de bârfă mai ales că 
prezentatoarea a ales să facă acest pas 
înainte de trecerea unui an de zile de la 
moartea fostului soț, alături de care are 
un băiat în vârstă de 15 ani.
Monica Dascălu, știrista de la ProTV și 
avocatul Mihai Băjenaru, sunt în top pe 
locul 6, cei doi alegând să se căsătore
ască în luna februarie a acestui an.
Cununia civilă a avut loc pe data de 5 
februarie la Primăria Sectorului 2 din 
București, iar ceremonia religioasă la 
Biserica Sfântul Spiridon, pe data de 6 
februarie 2010.
Adelina Pestrițu și Li viu Vârciu onore
ază topul de pe locul 5.Aceștia s-au de
spărțit, impăcat și iar despărțit. Si-au 
mai adus injurii, au făcut declarații de 
dragoste ori pictoriale în reviste pentru 
bărbați și femei frumoase, iar totul nu a 
rămas decât o altă amintire din tema 
"D'ale tinereții valuri"...
Pe locul 4 se află Lucian Viziru și Ema 
Daniela. Lucian Viziru a revăzut-o 
după 17 ani pe fosta colegă de bancă, 

Ema Daniela și a realizat că este jumă
tatea lui. Au urmat în ritm normal cu
nunia civilă și ceremonia religioasă, pe 
17 Iulie 2010 - la Biserica Sf. Spiridon 
din Capitală. Lucian și Ema vor deveni 
părinți în luna februarie 2011.
Răzvan Fodor și Irina, pe locul 3, au 
devenit soț și soție pe data de 4 septem
brie 2010, în cadrul unei ceremonii la o 
biserică din Corbeanca. Cei doi 
așteaptă un copil
Pe loul 2 îi găsim pe Alex Velea și 
Ana, care s-au căsătorit, pe 18 iulie, la 
Biserica Sfântul Spiridon din București 
iar Andreea Bănică și Lucian Mitrea 
le-au fost nași. Mirele a ieșit din tipar
ele obișnuite, adoptând un stil mai 
trendy, în timp ce mireasa a fost cât se 
poate de angelică și simplă.
Primul loc este „câștigat” de Alina 
Sorescu și Alexandru Ciucu.Nunta 
celor doi a fost una dintre cele mai 
așteptate nunți ale anului.
Nunta a fost ca în povești, cu prinți si 
prințese, la Palatul Știrbei (pe data de 
12 septembrie), în prezența a 250 de in
vitați.Cununia civilă s-a desfășurat la 
Primăria Sectorului 1 din București, pe 
data de 11 septembrie 2010, în prezența 
familiei și a prietenilor apropiați.
Alina a schimbat la nunta ei nu mai 
puțin de trei rochii de mireasă realizate 
de soțul ei.

Halle Berry, Jeff Bridges, Sandra Bul
lock, Marisa Tomei și Oprah Winfrey 
se numără printre vedetele care vor în
mâna trofeele câștigătorilor la viitoarea 
gală a premiilor Oscar, ce va avea loc 
în februarie, la Los Angeles, potrivit 
heraldsun.com.au.
Sandra Bullock și Jeff Bridges sunt 
câștigătorii premiilor Oscar de anul tre
cut la categoriile "cea mai bună actriță", 
respectiv "cel mai bun actor".
Halle Berry a primit premiul Oscar în 
2001, pentru rolul din "Puterea 
dragostei/ Monster's Ball".
Marisa Tomei a primit Oscarul pentru 
"cea mai bună actriță în rol secundar" 
grație partiturii din "Cu vărul Vinny nu-

Scarlett Johansson și
Ryan Reynolds divorțează

Scarlett Johansson și Ryan Reynolds 
divorțează după o căsnicie care a durat 
doi ani, au anunțat cei doi actori nord- 
americani, marți, într-un comunicat de 
presă comun. Scarlett Johansson și 
Ryan Reynolds s-au căsătorit în sep
tembrie 2008.
"După o îndelungată analiză, am decis 
de comun acord să punem capăt căsă
toriei noastre. Ne-am început relația cu 
dragoste și tot cu dragoste Și bunătate o 
vom încheia", se afirmă în comunicat. 
Tabloidul american US Weekly citează 
anumite surse care afirmă că mariajul 
celor doi actori a avut de suferit de pe 
urma faptului că petreceau mult timp 
despărțiți, din cauza proiectelor cine
matografice diferite în care erau impli
cați. Revista People afirmă că cei doi 
soți s-au despărțit, de fapt, în urmă cu 

i de glumit!/ My Cousin Vinny", î 
1992, iar Oprah Winfrey a fost nom 
nalizată la aceeași categorie în 1985 
pentru rolul din "Culoarea purpurie 
The Colour Purple". Oprah Winfrey 
fost și producătoarea lungmetrajuh 
"Precious: Based on the Novel «Push, 
by Sapphire", nominalizat în 2010 1 
categoria "cel mai bun film".
Numele altor prezentatori ai galei Os 
carurilor din 2011 vor fi anunțate î 
zilele următoare de Academia de filr 
americană.
Nominalizările la Oscar vor fi anunțat, 
pe 25 ianuarie, iar cea de-a 83-a gala' 
premiilor Academiei de film american 
va avea loc pe 27 februarie.

șase luni.
în urmă cu câteva săptămâni, editori 
revistei People l-au desemnat pe Ry. 
Reynolds cel mai sexy bărbat în viaț 
pe anul 2010.
Actrița Scarlett Johansson a deveni 
celebră odată cu rolul din filmul "îm 
blânzitorul de cai" (1998), con 
solidându-și statutul de star cu partitui 
precum cele din "Rătăciți printre cu 
vinte/ Lost in Translation", pentru car 
a câștigat premiul BAFTA, și "Fata ci 
cercel de perlă".
Ryan Reynolds, starul din comedia ro 
mantică "Vrei să te însori cu mine?/ Th 
Proposal", în care a jucat alături de San 
dra Bullock, este un actor canadian d 
film și televiziune care a devenit cunos 
cut pentru rolul din serialul TV "Tw< 
Guys and a Girl".

Andreea Marin Bănică a apelat la Ja Rule va merge la închisoare pentru posesie ilegală de armă
psiholog pentru depresie postnatala

Andreea Marin Bănică a recunoscut că 
a apelat la ajutorul unui psiholog după 

ce a născut-o pe fetița sa, Violeta. "în 
primă fază am fost cam sceptică. 
Prejudecățile mele veneau din faptul că 
nu credeam că un psihoterapeut îmi 
poate rezolva problemele. în mintea 
mea credeam că o să îi spun ce am pe 
suflet, după care plecam acasă.”, a de
clarat vedeta pentru ring.ro. “Ca multe 
mame, m-am confruntat și eu cu depre
sia postnatală. Psihologul m-a ajutat 
foarte mult în acea perioadă și m-a aju
tat să-mi rezolv problemele.” Depresia 
postnatală este o afecțiune, la fel ca di
abetul sau bolile de inimă. Poate fi 
tratată prin terapie, organizații care 
oferă suport moral și prin medicamen- 
tație cu antidepresive.

Rapperul american Ja Rule, acuzat de 
port ilegal de armă, a pledat vinovat, 
luni, în fața unui tribunal din New York, 
el urmând să fie condamnat la doi ani 
de închisoare, potrivit unor surse din 
justiția americană. în iulie 2007, poliția 
americană a percheziționat automobilul 
rapperului Ja Rule, după ce acesta par
ticipase la un concert susținut de Lil 

Wayne, și a descoperit o armă semiau
tomată. Rapperul în vârstă de 34 de ani, 
al cărui nume real este Jeff Atkins, risca 
să primească o pedeapsă mult mai mare 
dacă ar fi pledat nevinovat. Rapperul a 
fost lăsat în libertate până la data la care 
va fi pronunțată sentința. în seara acelui 
concert din 2007, poliția americană a 
descoperit arme de foc și în automo
bilul rapperului Lil Wayne, în vârstă de 
28 de ani. După ce a pledat vinovat, Lil 
Wayne a fost condamnat, în martie 
2009, la o pedeapsă de un an de în
chisoare. Rapperul a fost eliberat anul 
acesta, în luna noiembrie, pentru bună 
purtare. Ja Rule s-a născut în Queens, 
New York, în 1976. Și-a început cariera 
de rapper în 1994, împreună cu grupul 

Cash Money Click. Ja Rule a devenit 
în timp, mai mult decât un rapper, ui 
artist hip-hop de talie mondială, un tal 
entat compozitor de muzică, dar și sta1 
de cinema. Cunoscut pentru hituri pre 
cum "Holla-Holla", "I'm real" (în due 
cu Jennifer Lopez), Ja Rule a lansa 
șapte albume și a vândut peste 20 mii 
ioane de unități în întreaga lume. îr 
paralel, Ja Rule a urmat o carieră cine
matografică, jucând în multe producți 
de la Hollywood, cele mai cunoscute 
fiind "The Fast and the Furious" ș 
"Scary Movie 3". Ja Rule a concertat îr 
repetate rânduri în România, cel mai re
cent concert susținut de rapperul amer
ican în țara noastră având loc în lunt 
august, într-un club din Capitală.
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Violențe între protestatari și poliție la Atena și Salonic, un fost 
ministru a fost rănit
Aproximativ 20.000 de persoane participă la proteste în Atena și 
Salonic, poliția folosind gaze lacrimogene împotriva demonstran
ților din capitală, care au incendiat vehicule, stații de autobuz și 
l-au agresat pe un fost ministru.

Aproape 2.000 de deținuți vor învăța să 
lucreze pe calculator
Aproximativ 2.000 de deținuți și 
1.700 de angajați din sistemul peni
tenciar vor urma cursuri de utilizare 
a calculatorului și în domeniul infor
maticii în următorii trei ani, în 
cadrul unui program al Adminis
trației Naționale a Penitenciarelor, fi
nanțat cu peste 4,6 milioane de curo 
din fonduri UE.

Proiectul „Pregătire TIC la standarde 
europene în sistemul penitenciar româ
nesc” are ca obiectiv general creșterea 
șanselor de incluziune socială și facil
itarea integrării și reintegrării pe piața 
muncii a persoanelor care execută 
pedepse privative de liberate.
Deținuți cu vârste cuprinse între 16 și 
45 de ani, vor fi selectați să participe 
în cadrul programului și vor avea 
ocazia să obțină în penitenciar permisul 
ECDL (European Computer Driving 
License- permisul european de conduc
ere a computerului, n.r.).
„Permisul ECDL este documentul stan
dard pentru calificarea de bază în uti
lizarea computerelor, recunoscut la 
nivel intenațional, până în prezent peste 
10 milioane de persoane din întreaga 
lume obținând o astfel de certificare”, 
a precizat Petre Ghibu, reprezentant al 
Euroaptitudini SA, care este partenerul

Taxa auto va fi mare pentru mașinile de 8-9 ani
Actul normativ, care va stabili cuantu
mul taxei auto valabile din 2011, va 
intra în dezbatere în ședința de guvern 
miercuri sau, cel mai târziu, săptămâna 
viitoare, susține ministrul Mediului, 
care anunță că valoarea taxei pentru 
mașinile „mai vechi” va crește față de 
cuantumul propus recent. Proiectul de 
act normativ a fost suspus dezbaterii 
publice, perioada în care puteau fi for
mulate observații încheindu-se mier
curi. Cu toate astea, ministrul Mediului,

ANP în cadrul programului.
De asemenea, proiectul vizează și in
struirea unui număr de 1.600 de anga
jați ANP, cu vârste cuprinse între 25 și 
54 de ani, în vederea îmbunătățirii ac
tivităților, competențelor și a modal
ității de abordare utilizate în activitatea 
cu sau pentru personele aflate în de
tenție. In plus, la sfârșitul proiectului,

Laszlo Borbely, a anunțat că Guvernul 
intenționează să mai aducă o serie de 
modificări. „Vom intra cu taxa în Gu
vern astăzi sau cel mai târziu săp
tămâna viitoare”, a declarat ministrul 
Laszlo Borbely, care a participat, mier
curi, la prezentarea unui raport pe prob
leme de mediu la o universitate privată 
din Capitală. Borbely a anunțat însă că 
taxa va suferi „mici modificări” față de 
valorile propuse anterior și supuse dez
baterii publice. „Vom avea discuții în 

100 dintre cei mai buni angajați ANP în 
domeniul informaticii vor fi selectați în 
cadrul unei rețele naționale de multipli
catori de formare profesională, nece
sară îmbunătățirii sistemului de 
instruire din unitățile penitenciare.
în cadrul programului, vor mai fi achiz
iționate calculatoare și sisteme infor
matice necesare pentru dotarea a 16 săli

Guvern și. cel mai probabil, vom ma
jora puțin cuantumul taxei pentru 
mașinile mai vechi, cele de opt-nouă 
ani. Deși durata lor de viață nu mai este 
atât de mare, nu trebuie totuși să nu 
luăm în calcul faptul că, deși vor circula 
mai puțin, în anii în care o vor face vor 
polua mai mult, așa că vom crește 
taxa”, a spus Borbely, fără a putea pre
ciza cu cât anume va crește valoarea. 

mobile, care vor fi transportate în toate 
unitățile penitenciare din țară.
Proiectul durează 36 de luni, fiind deru
lat în perioada 1 octombrie 2010-30 
septembrie 2013, și beneficiază de o fi
nanțare de peste 4.6 milioane de euro 
din fonduri europene.

O treime 
dintre români 
ar emigra dacă 
ar putea

31 la sută dintre români ar emigra de
finitiv, dacă ar avea această posibilitate 
ei fiind devansați în cadrul Uniunii Eu
ropene doar de britanici (33 la sută), 
potrivit unui sondaj realizat de Gallup 
și dat publicității marți. Numărul mare 
al britanicilor care vor să emigreze nu 
poate fi atribuit crizei economice glob
ale sau recesiunii prin care trece țara, 
acesta fiind la fel ca înainte de intrare 
în recesiune, în 2008, potrivit sondaju
lui. Cu toate acestea, doar 2 la sută din
tre britanicii care au declarat că ar 
emigra susțin că intenționează să facă 
acest lucru în următoarele 12 luni, un 
procent mult mai mic decât în alte țări 
europene. Procentul românilor care 
susțin că intenționează să emigreze în 
următorul an este de 11 la sută, ceea ce 
clasează țara pe locul al optulea, la 
egalitate cu Irlanda.
Pe primul loc în intenția de a emigra în 
următoarele 12 luni se află spaniolii (1 d 
ia sută), urmați de portughezi (15 la 
sută), ungari și luxemburghezi (13 la 
sută), bulgari și lituanieni (12 la sută). 
Sondajul a fost efectuat pe un eșantion 
format din aproximativ 1.000 de adulți, 
cu vârste de peste 15 ani, în perioada 
mai-august 2010, în țările membre UE. 
Marja de eroare variază de la 3,5 la 4 
puncte procentuale.

Cel puțin 50 de imigranți clandestini s-au 
înecat în largul unei insule australiene

Cel puțin 50 de imigranți clandestini s- 
au înecat, după ce ambarcațiunea lor s- 
a scufundat în apropiere de Christmas 
Island, în Oceanul Indian, anunță surse 
medicale.
Un martor văzuse numeroase cadavre 
aduse la mal pe o faleză din Christmas 
Island, situată la 2.600 de kilometri de 
coasta de vest a Australiei.
„Am văzut oameni înecându-se. Din 
nefericire s-au lovit de pietre”, a de
clarat martorul.
Un alt martor a declarat că în apă erau 
aproximativ 60 de persoane, unele fiind 
salvate de nave de intervenție, sub 
privirile îngrozite ale localnicilor.

Poliția și administrația vamală din Aus
tralia au confirmat că o navă cu imi
granți clandestini a naufragiat. 
„Prioritatea noastră este să îi salvăm pe 
toți cei implicați în accident”, a anunțat 
poliția de frontieră. Naționalitatea imi
granților nu se cunoaște, dar mii de so- 
licitanți de azil din Irak, Afganistan și 
Sri Lanka încearcă să ajungă în Aus
tralia pe cale maritimă, pornind din In
donezia. Christmas Island, un teritoriu 
australian situat la 300 de kilometri de 
Indonezia, găzduiește un centru pentru 
solicitanți de azil.
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„Glasul Hunedoarei”

angajează vânzători volanți 

pentru orașele
Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.



Ie . 1 câștigat toate trofeele alături de FC Barcelona, iar acum este dorit la Manchester (atât la United cât și la 
City}. Josep Guardiola întârzie să semneze o prelungire a contractului scadent în iulie 2011, iar Sandro 
Rosei! (președintele catalanilor) i-a făcut tehnicianului o propunere incredibilă: un contract în alb, în care 
Pep să-și treacă singur salariul și durata înțelegerii, informează Marca. In aceste condiții, Guardiola este 
cel care va trece durata înțelegerii precum si suma pe care o va incasa.
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Daniel Dăscălescu vrea să fie
din nou golgheterul ligii a treia
Vârful de 35 de ani al CFR-ului din 
Simeria vrea să termine și acest 
sezon în fruntea golgheterilor ligii a 
treia, seria a cincea. După un tur în
treg, „veteranul” feroviarilor a punc- 

' tat de opt ori, și se află la egalitate cu 
atacantul celor de la ACS Recaș, Sz- 
abolcs Szekely. A reușit un hattrick 
în meciul de debut cu Giarmata și o 
„dublă” în meciul cu CSM Școlar 
Reșița și spune că vrea să repete per
formanța de anul trecut, când a fost 
primul în topul „puncherilor” cu 17 
reușite.

Aflat în vacanță după încheierea turului 
de campionat, vârful care a mai trecut 
în cariera sa, printre altele, pe la Corv- 
inul, Astra, „U” Cluj sau Aurul Brad a 
făcut un rezumat la ceea ce s-a întâm
plat în acest tur la Simeria și crede că 
șansele de promovare în eșalonul se
cund ar fi fost mai mari dacă echipa de 
lângă gara mare ar fi evoluat așa cum a 
făcut-o în ultimele patru jocuri. „E 
foarte greu să remontezi o diferență de 
12 puncte față de prima poziție și astfel 
că șansele de promovare sunt, în mare 
parte, compromise. Regret că nu am 
evoluat tot turul așa cum am făcut-o în 
ultimele patru jocuri, când am marcat 
de 16 ori și am primit doar un gol”, 
spune omul care poartă tricoul Simeriei 

de mai bine de patru ani.

„Am ratat ocazii cu duiumul”

Vârful de lance al CFR-ului nu își ex
plică de ce echipa sa a început atât de 
slab campionatul, deși condițiile sunt 
mai mult decât benefice performanței și 
pune punctele pierdute pe seama ghin
ionului și lipsei de concentrare în fața 
porții. „Nu am avut noroc, am ratat 
ocazii cu duiumul în multe din jocurile 
din startul campionatului. Cu Sebișul 
am pierdut trei puncte, în condițiile în 
care adversarul a trecut o dată de cen
trul terenului, cu Autocatania am rata 
un penalti la 0-0, iar la Recaș am scăpat 
victoria printre degete în minutul 92. La 
fel la Timișoara și Arad. în vreme ce în 
derby-ul cu Hunedoara, dacă fructifi
cam jumătate din ocaziile pe care le-am 
avut altfel ar fi stat lucrurile. E bine însă 
că ne-am revenit pe final”, povestește 
golgheterul formației antrenate de 
Sorin Comea.

Vrea titlul de golgheter și sezonul 
acesta

Obișnuit să „înțepe” ori de câte ori are 
ocazia, Daniel speră ca și finele acestui 
sezon să îl prindă pe prima poziție a 
marcatorilor și este convins că dacă nu 
se va accidenta va marca mai multe

goluri ca anul trecut. „Mi-aș dori foarte 
mult să se repete situația de anul trecut 
când am ieșit golgheter. Dacă nu ar fi 
fost accidentarea de la Recaș, sigur aș 
fi avut ocazia să mă desprind în jocurile 
cu Beiușul și Sânnicolau Mare. I-am 
lăsat pe „ăștia micii” să marcheze și ei” 
spune Zâmbind Dăscălescu. Vârful 
Simeriei eset unul din jucătorii expo
nențiali ai echipei alături de Vișan, 
Zaha sau Pepenar, jucători pe lângă 
care tehnicianul Simeriei vrea să aducă 

juniori din pepiniera clubului și de la 
alte echipe din județ. „Nu trebuie să 
mai repetăm greșelile din tur și dacă 
vom reuși asta, tinerii pe care îi avem 
în echipă și cei care vor veni alături de 
noi pot crește mult în experiență. Sper 
să evoluăm la fel ca în ultimele noastre 
jocuri”, a conchis „goleadorul” CFR- 
ului. Simerienii lui Cornea se vor reuni 
pe 17 ianuarie și vor pleca într-un can
tonament în stațiunea Moneasa, unde 
echipa va avea un program de pregătire

și amicale pentru o perioadă de zece 
zile. Claudiu Sav

Golgheterii Ligii a treia, seria a V-a:

Dăscălescu (CFR Simeria) 8 goluri 
Szekely (ACS Recaș) 8 goluri
Blănaru (Millenium Giarmata) - 7 goluri 
Zelencz (FC Hunedoara) - 7 goluri 
Paina (Luceafărul Oradea) 7 goluri
Pepenar (CFR Simeria) - 6 goluri
Țârlea (Luceafărul) -6 goluri

România-Portugalia 1-1.
Egalii vicecampioanei europene la futsal

Jiul vrea amicale tari. Prima 
țintă: Pandurii Târgu Jiu

Selecționatele României și a Portu
galiei la fotbal de sală au terminat la 
egalitate, 1-1, primul joc din „dubla” 
amicală, desfășurată în aceste zile în 
Sala Sporturilor din Târgu-Mureș. 
Pentru „tricolori” principalii oameni 
de bază au fost, din nou, foștii jucă
tori ai CIP Deva, Cosmin Gherman, 
Robert Lupu și Robert Matei, ul
timul înscriind unicul gol al 
României, cu 20 de secunde înainte 
de final. Selecționerul naționalei, Sito 
Rivera, a convocat la lot, în pre
mieră, și un jucător din Liga a doua 
de futsal a țării, în persoana lui Vlad 
lancu, unul din goalkeeperii celor de 
la Dava Deva.

„Biciuiți” permanent de pe bancă de 
ibericul Sito Rivera, și împinși de la 
spate de un public obișnuit cu futsalul 
de clasă, „tricolorii” au jucat de la egal 
la egal cu vicecampioana Europei, pe 
care puteau chiar să o și depășească, cu 
ceva mai multă atenție la finalizare. 
Spectacolul nu a lipsit în nici un mo
ment, golurile venind pe finalul celui 
de-al doilea act ca o încununare a jocu
lui de calitate etalat de cele două for
mații. Lusitanii au deschis scorul prin 
Paulinho, care a profitat de jocul 5-0 al 
României (fără portar) și a înscris cu un 
lob din apropierea centrului terenului, 
pentru ca băieții lui Rivera să egaleze 
cu doar 20 de secunde înainte de final, 
prin Matei, a cărui șut puternic la colțul 
scurt l-a învins pe Andre Sousa.
Aceasta esta a doua „dublă” amicală a 
României în ultimele două luni, după

cea împotriva Macedoniei, desfășurată 
chiar la Deva, la începutul lunii trecute. 
Meciurile cu Portugalia sunt ultimele 
înaintea preliminariilor de foc pentru 
Europeanul din 2012 care se va des
fășura în Croația, România fiind repar- 
tiază într-o grupă cu Cehia, Slovacia și

România: Klein - Matei, Lupu, Radu, Gherman. Au mai jucat: Stoica, Ignat, 
Mihaly, Răducu, Șotârcă, Al-Ioani.
Antrenor: Sito Rivera.

Portugalia: Andre Sousa - Goncalo Sousa, Joel Queiros, Pedro Cary, Leitao. 
Au mai jucat: Vitor Hugo, Paulinho, Arnaldo Pereira, Cardinal, Fabio Aguiar, 
Marinho, Joao Matos, Ricardo Fernandes și Bruno Coelho.
Antrenor: Jorge Braz.

Israel.
Meciurile se vor disputa în 24-27 
februarie 2011, câștigătorii și cinci din 
cele mai bine clasate echipe de pe 
locurile 2 se califică la Campionatul 
European.

Claudiu Sav

Nici nu a fost instalat bine în funcția de 
antrenor principal după demiterea lui 
Toni Sedecaru, și Daniel Huza a și în
tocmit un plan bine conturat pentru 
pauza de iarnă. Pe lângă întărirea lotu
lui cu câțiva jucători de la cele mai 
bune Centre de Copii și Juniori din 
Vale, tehnicianul Jiului vrea ca echipa 
sa să dispute o serie de jocuri cu adver
sari de primă ligă. Astfel, fostul jucător 
al Farului Constanța vrea să se înțe
leagă cu Petre Grigoraș (care i-a fost 
antrenor la malul mării) pentru a per
fecționa un prim amical cu „minerii” 
din Târgu Jiu, pentru ca tinerii pe care 
îi pregătește să se obișnuiască cu aerul 
tare al ligilor superioare. „Voi vorbi cu 
Petre Grigoraș, antrenorul echipei Pan
durii Târgu Jiu, pe care l-am avut și eu 
antrenor la Farul Constanța, pentru un 
amical și mai căutăm o grupare din 
Liga I. Vreau jocuri de verificare numai 
cu echipe tari pentru a evolua cu ade
vărat potențialul echipei noastre!”, a 
spus Huza. Lotul jiulist se va reuni de 
abia pe 17 ianuarie, însă până atunci 
tehnicianul „alb-negrilor” va testa îm

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

Contracte de m uncă cu viză de lucru pentru 6 luni începând eu 01 .decem
brie 2010.

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim 18 ani, înălțimea minimă 
l,70m, aspect Ir/îc placul, vorbitoare de limba engleză.

Sc oferă: salar moar minim 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele, 
Transport tur retur Tndia gratuit, acces la piscina și sals Illness a complexului.

Posibilitate extra joburi in cele 6 luni participare la castmguri modeling 
& pliuio-shontirigs.

Detalii suplimentare pc offic««:cxciusi vcvciit.ro sau 0727177994.

preună cu Damian Militaru o serie de 
jucători care vor da probe la Petroșani, 
deși în principiu cei doi se vor ghida pe 
jucători din propria pepinieră. Nici nu 
e de mirare dacă e să ne gândim că 
echipa de juniori A a clubului a mers 
fără cusur în acest tur de campionat, 
ocupând prima poziție a clasamentului 
cu o singură înfrângere și un singur 
egal. „Mai am nevoie de cel puțin patru 
jucători pentru a nu avea probleme mari 
în returul de campionat. Am planuri 
mari cu Jiul. Vreau ca la finele sezonu
lui să terminăm pe prima poziție și să 
participăm la barajul pentru pro
movarea în liga a treia”, a mai declarat 
Huza.
Claudiu Sav

vcvciit.ro
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O noapte la muzeu 2 la HBO
în primul film turnat vreodată iu complexul Smithsonian, distracția începe când 
Larry lasă în urmă slujba modestă de paznic de muzee pentru a deveni un căutat 
inventator de produse info-comerciale Dispozitive Daley. Pare să aibă totul, dar 
ceva în viața lui lipsește, ceva ce-l atrage înapoi, o veche obsesie, Muzeul de Istorie 
Naturală, unde a trăit cândva o noapte magică, unică în viată.
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AMICALE 

SE ÎNTRECE 
CU GLUMA

ÎNCHISE ÎN 
DUBĂ !
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SFINȚI

JOACA LA
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/ORIZONTAL: 1) Bine nivelată - De obicei e primul fel... 2)\
■' Cresc pe toate câmpurile - Mijlocelul unei Dame! 3) Vecinul dinspre x-. 

soarc-răsarc - Sc referă la lichidele organice. 4) Absolut necesare într-o in
stanță. 5) Soția unui om de temut. 6) Bun pentru sfințit - La marginea can
tului! - Din adâncuri! 7) Leagă vorbele... - Continuatoare a mișcării. 8) Se 
scoate plină cu... apă - La originea eredității! 9) Țopăituri... 10) în plină... 
acțiune - E de capul lui, adică face ce vrea...

VERTICAL: I) Corăbier fără licență - O barieră inexpugnabilă. 2) Provo
cate de globulele albe... 3) Prăjesc șoricul - Se deschid și se închid la nevoie. 
4) Un tub gol! - Obligată să se grăbească. 5) Lucrează numai cu nobile... - 
Geometrii... atrăgătoare. 6) Sustrageri... impuse. 7) O femeie pierdută 
printre calamități. 8) Pișcăcios - Un zvon muzical de altădată. 9) Fără vreo 
- nuanță anume, bine definită - Atingerea unui... curent. 10) Cu gust

^de pelin - Un element care... scânteiază._____________________14 5 8 68 5 3 4 90 3 6 43 52 36 3 9 4 58 <■» /8 6 9
acasa

07:00
09:00
10:00
11:00
11:15
12:15
12:45
13:50
14:00
14:45

14:50
14:55
15:30
17:00
17:30
17:45

18:00 
18:30 
19:35 
19:40 
20:00 
20:40 
21:00 
22:00 
22:15 
23:10

Telejurnal Matinal 07:00
Dovadă de iubire 07:55
Garantat 100% (talk show, rel.) 08:10 
Oameni mari la TVR (rel.) 
Ochiul magic (rel.) 
Călător pe viață (rel.) 
Legendele palatului 
Eurovision
Telejurnal
Oamenii Deltei (film serial do
cumentar, 2010) 
Doar România!
Oameni mari la TVR (rel.) 
Akzente (magazin cultural) 
Interes general (talk show) 
O carte pe săptămână (rel.) 
Tragerile Jocker, Loto 5 /40, 
Loto 6/49 și Noroc 
Telejurnal
Legendele palatului 
Doar România!
Sport 
Telejurnal 
Tema zilei
Judecă tu! (2010) 
Eurovision
CSI - Crime și investigații 
Noaptea e a noastră

10:00
11:00
12:00
12:30
14:30
15:30
16:00
16:55
17:00
17:30

17:40

19:20

19:40

20:00
21:00
22:00
23:00
23:55

Asul din mânecă
Doar România!
Tonomatul DP 2
Liber pe contrasens 
Confesiuni
Telejurnal
Ora de business 
împreună in Europa!
Tribuna partidelor parlamentare 
Asul din mânecă
Doar România!
Telejurnal
Handbal Feminin
Campionatul european. Studio 
Handbal Feminin: România - 
Rusia
Campionatul european
Handbal Feminin
Campionatul european. Studio 
Un strop de energie (serial do 
cumentar, 2007)
Liber pe contrasens

Ora de business
Ora de știri
Eureka (SUA serial de aventură) 
Doar România!

06.«i 
OS OO 

10.00

II 15

13:00
14:00

14:30

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

23:00
23:45

Observator
'Neatza cu Răzvan și Dani 
în gura presei
Prizonierul din Zenda (SUA

aventură, 1996)
Observator
Familia Bundy (SUA serial de

comedie. 1987)
Te pui cu blondele? (emisiune 
concurs, rel.)
Observator
Acces Direct
Observator
Marele câștigător
Narcisa sălbatică (român serial
de dramă, 2010)
Observator
Un Show Păcătos (emisiune de
divertisment)

14:15
15:15
16:15
16:45

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

06:00
07:00
10:00

12:00

13:00
13:45

16:00

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

22:15

23:30

Happy Hour
Știrile Pro TV (2009) 
Felicitarea de Crăciun (SUA 
film de familie, 2006, rel.) 
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973, rel.- 3887.)
Știrile Pro TV
Fără tine de Crăciun (SUA 
dramă, 2007)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 
1973 - 3888.)
Știrile Pro TV
Happy Hour
Știrile Pro TV
Acum ori niciodată (SUA film 
de acțiune, 2003)
Moștenirea (român serial de 

comedie, 2010 - 36.) cu Ra
mona Hanganu, Costin Sforaru, 
Gheorghe Visu, Carmen Tănase 
Știrile Pro TV

Legea lui Canterbury (SUA serial polițist, 2008, rel. - 3.) 
Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 19.)
Colegii tăi (SUA serial, 2006 - 5.)
Un Cadillac din aur masiv (SUA comedie, 1956)

Legea lui Canterbury (SUA serial polițist, 2008 - 4.) 
Operațiunea de salvare (SUA serial, 2004 - 6.)
Poză la minut (SUA serial, 1997 - 21.)
Direct la țintă (SUA polițist, 2005)

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 (mexican 

serial, 2007)
09:15 Corabia condamnaților (englez 

dramă. 1976)
12:30 O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009, rel.)
11:30 Mondenii (emisiune de diver

tisment, 2006, rel.)
14:00 Marina (mexican-SUA serial, 12:00 Casă, construcție și design

2006) 13:15 Camera de râs
15:15 Clase 406 (mexican serial de 

comedie, 2002)
14:00 Vorbind de lup (italian come

die, 1991)
1.6:15 Rețeta de ACASĂ 16:00 Cireașa de pe tort
16:25 Vremea de ACASĂ 17:00 Trăsniții
16:30 Rosalinda (mexican serial, 18:00 Focus 18

1999) 19:00 Focus Sport
17:30 Poveștiri adevărate 19:30 Cireașa de pe tort (
18:30 O mare de pasiune 20:30 îmblânzirea scorpiei (reality
19:30 Fructul oprit 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 (emisiune 23:00 Mondenii

de divertisment, 2007) . 23:30 Un motiv de a trăi, un motiv de
23:30 7 păcate a muri

14:00
14:45
16:30
18:20
20:00
21:05
22:10
23:40

Ce este o familie? (SUA film documentar, 2010)
O noapte la muzeu 2 (SUA-canadian acțiune-comedie) 
Regăsirea (SUA dramă, 2005)
Iepurașul casei (SUA comedie, 2008)
în derivă (român serial de dramă, 2010 - 4.)
Lumea văzută de Ion B. (român film documentar, 2009) 
Sex și minciuni (SUA dramă biografică, 2008) 
Spartacus: Nisip însângerat (SUA serial, 2010 - 1.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
leva
"elefon: 0755.999.916

dministrator 
iancar/produs leasing 
________________2_ 
usator piese din piele 
i înlocuitori______ 15
ofer 
.utocamion/mașină de 
nare tonaj_______ 5
ăcătuș mecanic de în- 
reținere și reparații 
miversale_________1_
'ânzator de produse 
laturiste - 1
nuncitor necalificat la 
,:amblarea, montarea 
deselor_________ 51
udor manual cu 
lacăra de gaze 1

hunedoara
relefon: 0755.999.917 

:usător piese din piele 
;i înlocuitori 10 
lulgher(exclusiv 
estaurator)18

excavatorist pt.excava- 
toare cu rotor de mare 
capacitate________ 1
facturist_________ 1
gestionar depozit 1 
instalator rețele de dis- 
tributie/transport flu
ide______________ 6
lăcătuș montator 11
șofer autobuz______4
șofer de autoturisme și 
camionete________ 3
sudor manual cu arc 
electric___________ 5
sudor____________ 10
tapițer 3
vânzător 2

Petroșani
Telefon: 0755.999.918

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

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

Lupeni
Telefon: 0755.999.921

marochinarie_______ 1
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__________ 1^
redactor prezentator de 
televiziune________ 1
șofer 
autocamion/mașina de 
mare tonaj 4

dulgher(exclusiv
restaurator) 2
fierar betonist 2
finisor produse 
abrazive 5
mecanic auto l
tâmplar universal 1
vânzător 1
zidar pietrar 2

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

Orăștie
Telefon: 0755.999.922 

asistent personal al

pers.cu handicap grav

munc.necal.în ind.con
fecțiilor 5
munc.necal.la asam
blarea,montarea 
pieselor___________ 2
referent specialitate in- 
giner silvic_________1
secretară 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

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

Călan
Telefon: 0755.999.924

munc.necal.în ind.con-
fecțiilor 3

Hațeg
Telefon: 0755.999.925

barman 1
ospătar (chelner) 3
sef coloană auto 1

Ilia
Telefon: 0755.999.926

drujbist 2
munc.necal.în silvicul
tură 2

Petrila
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

Mie» pwHieftate

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

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

Vând apartament cu 4 camere, zonă centrală în Petroșani, mul- 
iple îmbunătățiri. Preț negociabil. TEL. 0766340490 / 
3763602256

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 Ia 6 lei. Tel. 0743.832.083

Câștigați 1.200-2.000 USD lunar, muncă la domiciliu! Angajăm co
laboratori din toată țara! Domenicconfecțiânați 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

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

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

Tel:

Vând urgent butelie aragaz. Tel.0254.213.713, 0742.791.477
închiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în casă, 
sobă de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775.557 lng. 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 iama 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:activmarket@yahoo.com 
sau www.activmarket.cabanova.ro

Nume...........................
Strada...........................
Ap..... Localitatea.......
C.I. seria.................nr.
Eliberat de.....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

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

Sc.

Semnătura

Vând 3 căței Huschi la 200 lei, 2 Ciobănesc German la 150 lei, 
2 Ciobănesc Mioritic Ia 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

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

http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
mailto:nicutrufas@yahoo.com
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro


Primul pacient din lume vindecat de HIV MISS TOURISM ROMANIA
.. 4 r .fr»—-. .

Pentru prima dată în lume, un băr
bat a fost declarat vindecat definitiv 
de HIV și leucemie. Atunci când cre
dea că totul este pierdut s-a mai de
schis o portiță salvatoare.

Timothy Ray Brown a fost diagnosticat 
în 2007 cu leucemie mielodidă acută. 
El a efectuat chimioterapie și radiații 
pentru a distruge celulele cancerigene 
după care un transplant de celule stern, 
operația având succes, deși șansele de 
supraviețuire erau de 30 la sută.
„Pacientul din Berlin”, cum a fost den
umit de către medicii germani, era in
festat și cu virsul HIV. în urma 
transplantului de celule stern, medicii 
au observat că acestea au avut efect și 
asupra virusului, aducându-1 în faza de 
vindecare. Organismul lui Brown, in
ternat la o clinica din Germania, era 
aproape distrus din cauza tratamentului 
de chimioterapie și a radiațiilor. Sal
varea lui Brown a venit din partea 
medicilor, care i-au propus să facă un 
transplant de celule șușă, de la un do
nator străin'. în urma acestui transplant, 
medicii au observat că organismul a 
primit bine tratamentul, că celulele 
sănătoase le-au înlocuit pe cele bol
nave, iar virsul HIV a fost eliminat 
complet din organism. Nimeni nu se 
aștepta la un asemenea rezultat favora
bil. Un procent mic de pacienți reușesc 

să învingă boala, chiar dacă fac acest 
transplant. Medicii l-au declarat vinde
cat și se vor folosi de metoda aplicată 
în cazul lui Brown și în tratarea altor 
pacienți.
Pentru prima dată în lume s-a dovedit 
că HIV poate fi vindecat, și nu doar 

tratat.
De asemenea, se cunoaște faptul că per
soanele sănătoase care iau antivirale, 
medicamente prescrise în cazul infec
ției cu virusul HIV, au șanse de 73 la 
sută mai mici de a contacta acest virus.

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră in cantități foarte mar

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22
Nisip 22,00 lei/tonc 

j

Sort spălat 4 ■ 8mm 23.00 lei/tonâ

Sort spălat 8- 16mm 23,00 lei/tonu

Piatra concasală (criblură) 4 - 8mm 25,00 Ifci/tor’.:

Piatră concasata (criblura) 8 - 1âmm 25,00 jei/țpni

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

CM\K


