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1.250 de firme hunedoren 
și-au suspendat 
activitatea 
de la începutul 
anului

Vești proaste pentru săracii 
din comuna Crișcior

pag. 4
Vești proaste de sărbători pentru familiile sărace din comuna 
Crișcior. Banii pentru diferite ajutoare sociale se dau „cu 
porția”, în măsura posibilităților primăriei.

Final de an în forță pentru 
Inter Petrila

^0 pag. 9 
Popicarii de la Inter Petrila au terminat anul în forță. Elevii 
lui Marcel Dobrică au obținut cinci medalii naționale la 
Campionatul Național de Seniorce a avut loc la finele săp
tămânii trecute în Vale.
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Supermarketurile UNICARM 
și-au deschis porțile în DEVA

g. Din cuprins
Moloț continuă 

decimarea 
legiunii 
liberale

UNICARM
deschis

decembrie

Clipa Micilor 
Campioni, la 
Școala Generală 
„Octavian 
Goga”

SJ Politic

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

Oancea vrea organizații de 
cartier și disciplină de 

partid

Eveniment «mmQ
Cozonaci gustoși< i aromați 

îmbrâcati de sărbătoare

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

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

Cu o varietate bogată de produse alimentare și nealimentare ia prețuri 
accesibile, cu prețuri de producător la: carne și mezeluri, conserve, 
pâine, patiserie și cofetărie, lactate și înghețată, UNICARM își deschide 
larg porțile pentru consumatorul de zi cu zi.

ueschis pentru tine! acum și în orașul tău!

S-au aprobat banii pentru 
exproprieri la autostradă

Guvernul a aprobat sumele de bani pentru expro
prierea imobilelor aflate pe traseul tronsoanelor de 
autostradă Lugoj - Deva și Orăștie - Sibiu.
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► DN 7 Deva -Simeria
~ ► DJ 687 Cristur - Hunedoara
~ ► DJ 687 Hunedoara - Hășdat
O ► DN 66 Călău - Băcia
< ► DN7 Mintia -Vețel

► DN7 Vețel - Leșnic

► DN7 Leșnic - Săcămaș
► DN7 Ilia - Gurasada
► DN7 Gurasada - Burjuc
► DN7 Burjuc-Zani
► DN 76 Câinelui de Jos - Bej an
► Petroșani pe DN 66
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f greco-catolic 
Sf. luliana din 
Nicomedia
f romano-catolic 
Sf. Petru Canisiu

Rețeta zilei

Cozonac cu
mac

Ingrediente:
Pentru aluat:

- 2 ouă
- 2 gălbenușuri
- 600 g faină
- 140 g unt
- 20 g drojdie
- 2 linguri de zahăr
- jumătate linguriță sare
- 1 ceașcă de lapte.

Pentru umplutură:
- 300 g mac
- 250 g zahăr
- 150 g unt
-11 lapte
- vanilie

Mod de preparare:
Drojdia se amestecă cu o lin

guriță de zahăr și cu puțin lapte cald. 
Untul se freacă cu 2 linguri dc zahăr 
până devine ca o spumă. Făina se 
pune într-un vas, se amestecă cu dro
jdia diluată, ceașca de lapte, cele 2 
ouă întregi și gălbenușurile frecate cu 
puțină sare. Apoi totul se fiământă, 
adăugându-se treptat untul frecat. 
Aluatul se lasă să crească. Macul tre
buie spălat foarte bine cu apa rece, 
apoi se opărește cu apă clocotită, 
lăsându-1 să stea astfel 4 ore. Apoi se 
scurge de apă și se pisează foarte 
bine. După aceea macul pisat se pune 
la fiert cu lapte, zahăr, pesmet și 
vanilie. Trebuie să avem grijă să 
mestecăm permanent în cratița cu 
lapte până se obține o cremă destul 
de groasă. După ce o dăm de pe foc, 
adăugăm untul și o lăsăm să se
răcească. Cu această cremă umplem 
cozonacul și procedam mai departe 
la fel ca la orice alt cozonac.

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

-ț-Sfântul Zilei HOROSCOP

Pomenirea Sfintei Mucenițe luliana. 
Pomenirea Sfântului Mucenic Temistocle

Sfânta Muceniță luliana a trăit 
pe vremea împăratului Maximian. 
Era din Nicomidia, copila unor 
părinți bogați. Părinții au logodit-o 
cu un senator elin, cu numele 
Eleusie. Logodnicul voia să se facă 
nunta, dar sfânta n-a vrut, ci a zis: 
„Nu mă mărit cu tine, până nu 
ajungi prefectul cetății”. După ce a 
ajuns prefect, sfânta i-a zis iarăși: 
„N-am să primesc să mă mărit cu 
tine, dacă nu treci de la slujirea ido
lilor la credința creștinilor”. Logod
nicul a spus totul tatălui ei. Tatăl, 
pentru că n-a putut să o întoarcă de 
la credința în Hristos, a dat-o pe 
mâna prefectului, logodnicul ei, ca 
să o cerceteze după legile romane. 
Prefectul a dezbrăcat-o de haină și 
a poruncit să fie chinuită cumplit și 
apoi a poruncit să fie aruncată în 
temniță. In noaptea în care a fost 
aruncată în temniță, pe când se 
ruga, s-a apropiat de ea, în chip de 
înger, dușmanul nevăzut al tuturor 
oamenilor, diavolul, și a îndemnat- 
o să jertfească idolilor, ca să scape. 
Sfânta l-a alungat și l-a făcut să

mărturisească, chiar fără voia lui, 
cine este. A fost adusă din nou în 
fața prefectului, dar a rămas neclin
tită în dragostea pentru Hristos. De 
aceea a fost aruncată într-un cuptor 
încins tare, c?.rc cu minune, cup- 
torul s-a răcit. La vederea minunii, 
cinci sute de bărbați împreună cu o 
sută treizeci de femei au crezut în 
Hristos și au fost tăiați îndată cu 
sabia. Iar muceniță a fost supusă 
din nou la chinuri; dar arătându-se 
mai tare decât toate aceste încer
cări, a fost tăiată cu sabia. Era 
sfânta de 16 ani când a fost logodită 
de părinții ei cu Eleusie, iar când s- 
a logodit cu Hristos prin mucenicie 
era de 18 ani.

Iar Sfântul Mucenic Temisto
cle a trăit pe vremea împăratului 
Deciu, în Mira Lichiei. Era păstor 
la oi. Ighemonul Asclipie pornind 
prigoana împotriva creștinilor îl 
căuta pe Sfântul Dioscorid, fugit în 
munți. Cei ce-1 căutau au dat de 
Temistocle, care păștea oile. L-au 
întrebat de Dioscorid. Temistocle, 
care-1 ascunsese, a spus că nu știe

unde este, dar s-a dat pe sine măr
turisind că e creștin. Dus înaintea 
ighemonului Asclipie, a propovă
duit pe Hristos. Grăind cu în- 
drăznire a fost atârnat de un lemn și 
lovit în pântece până ce i s-a sfâșiat 
pântecele. Apoi a fost târât pe 
piroane ascuțite de fier și așa și-a 
dat lui Dumnezeu duhul.

21 decembrie 
de-a lungul timpului

1898: Mane și Pierre Curie descoperă radiul
1947: Primă audiție în concertul Filarmonicii bu- 

cureștene a oratoriului bizantin de Crăciun „Nașterea Domnu
lui”, de Paul Constantinescu

1958: Generalul Charles de Gaulle a fost ales președinte 
al celei de -a V a Republici Franceze

1968: Lansarea navei cosmice „Apollo 8” care a efectuat 
prima oară un zbor circumlunar (21 - 27 decembrie)

1969: Un echipaj românesc a efectuat ocolul lumii în 80 
de ore cu un avion IL 18 din dotarea TAROM, parcurgând 
46.000 km

1989: Revoluția română din 1989: începutul Revoluției 
la București.

2007: Spațiul Schengen s-a mărit cu 9 state membre ale 
I Kniunn Europene

2009: Traian Băsescu a participat la ceremonialul de ta
re în cel de-al doilea mandat.

S-au născut
1597: Petru Movilă, teolog și om de cultură român, mit

ropolit al Kievului
1879: Iosif Stalin, conducător al Uniunii Sovietice
1886: Gheorghe Tătârăscu, politician român
1917: Heinrich Boll, romancier german, laureat al Pre

miului Nobel
1933: Dan Zamfirescu, istoric literar și scriitor român
1935: Stela Popescu, actriță româncă de teatru și film
1937: Jane Fonda, actriță americană
1938: Adela Mărculescu, actriță româncă de teatru și 

film

Comemorări:
1375: Giovanni Boccaccio, scriitor italian, precur

sor al Renașterii.
1933: Knud Johan Victor Rasmussen, explorator 

danez; a realizat cea mai lungă expediție cu sănii trase 
de câini din istoria Arcticii (1921 - 1924) (n. 7 iunie 
1879)

1969: Alexandru S. Sanielevici, fizician român (n. 
1899)

2008: Raluca Zamfirescu, actriță româncă de 
teatru și film

Bancurile zilei
© © ©

Vine Alinuța acasă de la 
școală și o întreabă pe mă-sa:

- Mamă, mamă, pot să fac 
și eu roata afară?

- Nu că o să ți se vadă chi
loțeii.

A 2-a zi vine Alinuța și o 
întreabă pe mama ei din nou:

- Mamă, mamă, pot să fac 
și eu roata afară?

- Nu mamă că o să ți se 
vadă chiloțeii.

A 3-a zi vine Alinuța acasă 
și îi spune mamei ei:

- Mamă, mamă, am făcut 
roata.

- Și nu ți s-au văzut chilo
țeii?

- Nu, că i-am dat jos...

© © ©
Vine primul fiu acasă:
- Tată, dă-mi cinci milioane

că am lăsat-o pe una gravidă. 
Vine și al doilea fiu:
- Tată, dă-mi șapte milioane 

că am lăsat-o pe una gravidă.
Vine și fiica:
- Tată, am rămas gravidă. 
Tatăl:
- In sfârșit se mai și înca

sează!

© © ©
Alinuța: Mamă, mamă, tata

are ceva în ochi! Mama: Lasă, 
mănâncă și tu restul...

© © ©
- De ce ești atît de supărat, 

amice, tot nu ți s-a întors ne
vasta acasă?

- S-a întors, de asta sînt su
părat.

© © ©

Trăiești clipe de pasiune, iar dacă 
ești într-o relație de mulți ani, azi sunt 
toate șansele să te decizi să oficializezi 
această relație.

Ești în cea mai bună formă. Judeci 
lucrurile cu obiectivitate și ești ponde
rat în gesturi. Vei reuși să te impui și 
să faci unele schimbări în zilele ce vor
urma.

Sfaturile unor nativi în Rac sau 
Gemeni se dovedesc utile, pe plan fi
nanciar. Gestionează-ți cu grijă banii. 
Petreci clipe frumoase alături de un 
vechi prieten.

Este o zi bună și pentru cei care se 
logodesc, se căsătoresc sau își reînnoi
esc jurămintele. Unii nativi se con
fruntă cu litigii complexe, afaceri 
dificile, procese.

Chiar dacă simți nevoia să dai sfa
turi persoanelor din jur, gândește-te 
bine ce le spui și cum anume le spui 
ceea ce crezi tu despre situația în care 
se află.

Te bucuri însă de un statut de invi
diat în societate și știi să apelezi la per
soanele influente care te pot introduce 
în cercuri închise.

Este posibil să pleci împreună cu 
persoana iubită într-o călătorie și să 
vă faceți noi prieteni. Dorința de a 
schimba ceva cu orice preț te poate 
face să exagerezi.

Nativii care încep o nouă activi
tate abordează dificultățile având toate 
șansele de succes.

Pentru a reuși în ceea ce îți propui 
în plan material va fi nevoie să faci 
niște sacrificii. La locul de muncă ai
ocazia să pui pe roate niște proiecte, 
mai ales că nu întâmpini obstacole important.

Ești într-o stare excelentă și se 
vede. De asemenea, vei primi suport 
pentru a-ți atinge telul dar, ai grijă, s-

Evită geloziile și suferința care în
soțesc de obicei pornirile amoroase 
care au la bază o atracție sexuală.

ar putea ca la un moment dat să își ceară înapoi
partea lui de investiție.

Primești bani dintr-o sursă necu
noscută. Reușita ta profesională poate 
să depindă în mare măsură și de supor
tul prietenilor. Nu fii prea pretențios, pentru că
îi vei indispune.
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Președintele liberalilor hunedoreni, Mircea Moloț a anunțat că PSD va sus
ține candidatul desemnat de PNL la alegerile pentru postul de primar al co
munei Bant, drept pentru care va fi semnat si un protocol între cele două 
formațiuni politice. Alegerile vor avea loc în data de 16 ianurie. Candidatul 
PNL pentru primăria Baru este Axinte Bolesc.g Politic 3
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Moloț continuă decimarea legiunii liberale
Liberalii vor depune plângere penală 
împotriva primarului din Hațeg, 
Nicolae Timiș, pe motiv că și-ar fi 
câștigat fraudulos independența 
politică și dreptul de a candida 
folosind înscrisuri care au dus în 
eroare completul de judecată de la 
Curtea de Apel Alba lulia, judecă
torii pronuțându-sc în favoarea 
edilului hațcgan.

Primarul orașului Hațeg va fi chemat în 
boxa acuzațiilor chiar înainte de Sărbă
tori. Potrivit celor anunțate de președ
intele Organizației Județene a PNL 
Hunedoara, Mircea Moloț, juriștii lib
erali pregătesc o plângere penală îm
potriva edilului hațegan care este acuzat 
de fals intelectual. Liberalii hunedoreni 
îl vor acționa în judecată pe Timiș pen
tru că acesta a candidat la alegerile 
parțiale din 5 decembrie, în calitate de 
independent, cu toate că ei susțin că 
avea calitatea de membru al partidului. 
Primarul Hațegului și-a depus candi
datura pentru alegerile parțiale din 5 de
cembrie, ca independent, susținând că 
și-a pierdut calitatea de membru al par
tidului, fiind demis pentru neplata coti
zației lunare timp de șase luni. Liberalii 
îl atacă pe Timiș în instanță în baza pro
belor pe care acesta le-a prezentat la re
curs. Și anume două procese verbale ale 
ședințelor Biroului Politic Local al PNL 
Hațeg. Unul din procese figura ca fiind 
încheiat la ora 13.30, iar pe ordinea de 
zi se afla în discuției situația unor mem
bri care nu și-au achitat cotizația, însă 
edilul din Hațeg nu figura pe acea listă. 
Al doilea proces verbal adus ca probă 
în instanță a fost încheiat în aceeași zi, 
dar cu câteva ore mai târziu, de această 
dată în discuții apărând și Timiș în cal
itate de rău platnic, motiv pentru care 
acesta a fost demis din funcția de 
președinte al Organizației Locale PNL 
Hațeg. La câteva zile după ședința de 
la Hațeg, Timiș și-a dat demisia și din

Societate Comercială din Deva 
angajează

NicoIac Timiș Mircea Moto!

funția de membru al Delegației Perma
nente a partidului. „PNL va depune 
plângere penală împotriva lui Nicolae 
Timiș pentru fals intelectual, întrucât a 
prezentat Curții de Apel Alba două pro
cese verbale comandate de el. A depus 
în instanță un proces verbal prin care 
arăta că a fost dat afară din partid. De 
fapt a depus un proces verbal la 13:30 
în care, la punctul doi de pe ordinea de 
zi, era trecută situația plății cotizațiilor 
și domnul Timiș nu figurează ca 
restanțier, după care a apărut un alt pro
ces verbal, la ora 20:30, în care Timiș 
apare ca fiind exclus din partid. Curtea 
de Apel necunoscând statutul i-a dat lui 
Timiș câștig de cauză. Nu s-a verificat 
nici autenticitatea proceselor verbale. 
Timpul a fost scurt, termen de 24 de 
ore. O să-l atacăm în instanță înainte de 
sărbători. Nu am nici un fel de scrupule 

să fac acest lucru înainte de sărbători, 
pentru că nici alții nu au față de mine”, 
a declarat președintele liberalilor hune
doreni, Mircea Moloț.

Timiș acuzat și că a golit visteria par
tidului

Edilul hațegan va fi chemat în instanță 
și pe motiv că ar fi golit visteria Orga
nizației Locale PNL Hațeg. Potrivit 
spuselor lui Mircea Moloț, din contul 
organizației de la Hațeg lipsește suma 
de 30.000 de lei. Cotizația lunară ar fi 
fost stabilită de Nicolae Timiș /Jupă 
bunul său plac, membrii fiind nevoiți să 
plătească anumite sume de bani, în 
schimbul cărora nu primeau chitanță. 
„Doamna trezorier venea, încasa banii, 
dar chitanțe nu elibera. Toți cei care 
plăteau erau trecuți pe un caiet, doar că 
de fiecare dată caietul era altul. O să-i 
facem plângere penală și acestei 
doamne care avea datoria să taie chi
tanță”, a mai precizat Mircea Moloț. 
Totodată președintele Organizației 

Județene a PNL Hunedoara le-a pus 
gând rău și celor patru consilieri locali 
PNL de la Hațeg care fac parte din 
tabăra lui Timiș. După ce a inițiat toate 
demersurile necesare pentru excluderea 
celor patru consilieri PNL din tabăra lui 
Mircia Muntean, Moloț aplică aceeași 
strategie și în cazul „rebelilor” din Con
siliul Local Hațeg. Consilierii PNL 
vizați sunt Cristinel Mihai Bătrâncea, 
Teodor Florescu, Aurel Anca și Ana-Lia 
Moisoni, pe motiv că l-au susținut pe 
Nicolae Timiș în campania electorală, 
între timp consilerul Aurel Anca și-a 
depus demisia din partid. „Urmează ca 
procedurile să-și urmeze cursul. Pentru 
noi sunt ca și excluși. Au dreptul pre
văzut în statut să depună contestație la 
Curtea de Onoare și Arbitraj (COA) 
județeană, iar în cazul în care nu sunt 
mulțumiți de răspunsul de aici, mai au 
o șansă la COA națională”, a mai spus 
Mircea Moloț. Primarul Nicolae Timiș 
nu a putut fi contactat pentru a-și putea 
exprima punctul de vedere.

Irina Năstase

Oancea vrea 
organizații de cartier 
și disciplină de partid
După ce la sfârșitul săptămânii trecute 
Curtea de Onoare și Arbitraj a PNL a 
respins contestația depusă de Mircia 
Muntean. în urma alegerilor din cadrul 
Organizației Municipale PNL Deva, din 
luna aprilie, președintele Florin Oancea 
a făcut publice obiectivele pe care și-a 
propus să le îndeplinească pe perioada 
mandatului său. Printre obiectivele lui 
Oancea se numără înființarea Organiza
țiilor PNL de cartier și câștigarea fotoli
ului de deputat al Colegiului 
Deva-Cârjiți la viitoarele alegeri. De al
tfel, în plan administrativ, președintele 
Organizației Municipale PNL Deva, 
vrea pentru liberali cele două posturi de 
viceprimari ai municipiului și un număr 
de cel puțin zece consilieri locali în 
Consiliului Local Deva. Totodată, 
Oancea vrea și disciplină în partid. 
„Orice punct de vedere al membrilor 
partidului liberal va fi luat în consider
are și dezbătut în cadrul ședințelor. 
După care se va supune la vot, iar ce va 
decide majoritatea, membrii partidului 
vor fi nevoiți să respecte. Fie sunt cu 
partidul și respectă deciziile luate în 
cadrul acestuia, fie se situează în afara 
partidului”, a declarat președintele Or
ganizației Municipale PNL Deva, 
Florin Oancea. în ceea ce privește 
proiectele supuse la vot în Consiliul 
Local Deva, Oancea spune că fiecare 
hotărâre de consiliu care este utilă și . 
adoptată în interesul cetățenilor va fi 
aprobată, cele care nu se încadrează în 
aceste condiții vor fi amendate, iar cele 
fără temei legal vor fi respinse de con
silierii PNL.

Irina Năstase
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Ospătar;
Rcccpționcr;
3 instalatori;

hifomuiții la telefon: 
0254/2.U.448 

de luni până vineri 
intre orele 8 —16.

Antei sărbători a
Cu ocazia s" oSmit tuturor 

. Crăciunului * j jurdaș ce]e 
Puitorilor —

maicaldeSe? 
prosperi^

Cu ocazia

ne sănătate, 
si fericire.

Să aveți parte de un 
Crăciun luminat plin 
de bucurii și fericire 
alături de cei dragi.

» • 1* 
f* 9

Crăciun ferici*/

Primarul comune, 
Sarmisegrtusa, 

‘ Mihai Todbni

Crăciun Fericit?

Primarul comunei Turdaș. Aurel Lup
9
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| Agenția de Plăți și intervenție pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii 
plăților naționale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, !a specia 

I ovine/caprine, aferente anului în curs, că eliberează adeverințe pentru cei care in
tenționează să acceseze credite de la băncile care au încheiat convenții cu APIA 
pentru finanțarea activităților curente. Până la această dată, APIA a încheiat con- 
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Furturile din magazine con
tinuă

Un bărbat din localitatea Bobâlna 
a fost prins de polițiștii hune- 
doreni. după ce a furat dintr-un 
supermarket din municipiul 
Deva, mai multe produse ali
mentare. Dumitru S., în vârstă de 
50 de ani a ascuns în plasa pe 
care o a avea asupra lui mai 
multe alimente, în valoare de 
aproximativ 223 de lei. Deveanul 
a fost surprins de agentul de pază 
al magazinului, după ce a trecut 
dc casele dc marcat. Prejudiciul a 
fost recuperat în totalitate, iar pe 
numele bărbatului s-a întocmit 
dosar de cercetare penală pentru 
comiterea infracțiunii de furt.

Urmărit național, prins la Deva

Polițiștii din cadrul Postului de 
Poliție Transporturi Feroviare 
(TF) Deva au indentifîcat un băr
bat, în urma unei acțiuni efectu
ate în complexul Stației CFR 
Deva, care sc pare că era urmărit 
penal. în urma verificărilor efec
tuate, oamenii legii au constatat 
că Marius R., în vârstă de 25 de 
ani, din comuna Platonești, 
județul Ialomița este urmărit 
național din data 11 decembrie. 
Bărbatul are mandat de executare 
a închisorii emis de Judecătoria 
Bârlad și este condamnat la trei 
ani de închisoare, pentru furt cal
ificat. Tânărul a fost transportat 
la Penitenciarul Bârcea Mare și 
încarcerat, în vederea executării 
pedepsei.

Accident rutier din cauza 
neatenției

O tânără a fost ușor rănită în 
urma unui accident rutier produs 
în localitatea Câmpuri Surduc. în 
timp ce conducea un autoturism, 
Petre H., în vârstă de 34 de ani, 
din comuna Bughea de Jos, 
județul Argeș, a pierdut controlul 
volanului din cauza neadaptării 
vitezei în curbă. Bărbatul a intrat 
pe contrasens și s-a tamponat 
frontal cu un autotractor condus 
de turcul Turgut P., în vârstă de 
24 de ani, care circula regula
mentar. în urma acestui impact 
argeșeanul a fost proiectat în alt 
autotractor condus de bulgarul 
Mikolov Y., în vârstă de 37 de 
ani, care circula în același sens 
de mers ca și autoturismul. După 
acest impact mașina s-a răsturnat 
în afara părții carosabile, iar 
pasagera care se afla in autotur
ism s-a rănit ușor. Bărbtului i s-a 
întocmit dosar de cercetare pe
nală.

Oamenii legii recomandă 
șoferilor să fie prudenți în 
trafic

Polițiștii hunedoreni recomandă 
persoanelor aflate în trafic, în pe
rioada iernii, să adapteze perma
nent viteza la condițiile de drum, 
să determine toți conducătorii 
auto să folosească centura dc 
siguranță, să asigure buna 
funcționare de iluminare- 
semnalizare și climatizare-dez- 
aburire, să nu bruscheze comen
zile autovehiculului, să 
folosească luminile dc întâlnire și 
pc timpul zilei, să păstreze dis
tanța corespunzătoare între 
mașini și să se folosească frâna 
de motor. Pietoni sunt și ei sfătu- 
iți de oamenii legii să traverseze 
doar prin locurile marcate sau 
semnalizate și numai după ce 
sunt siguri că șoferii au posibili
tatea să oprească.

________ (P.T.)
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1.250 de firme hunedorene și-au suspendat 
activitatea de la începutul anului
O evidență realizată de Oficiul 
Național al Registrului Comerțului 
(ONRC) arată că 1.250 de firme 
hunedorene și-au suspendat activi
tatea în perioada ianuarie - noiem
brie 2010.

Procentajul este însă cu 53,94 la sută 
mai mic decât în aceeași perioadă a an
ului 2009, când și-au oprit activitatea 
2.714 firme. în același interval de timp, 
a scăzut și numărul dizolvărilor vol
untare, respectiv 364 de firme, față de 
419 în anul precedent. Cele mai înalte 
cote au înregistrat operațiunile de 
radiere voluntară a firmelor, până la 
sfârșitul lunii noiembrie fiind desfi
ințate un număr de 2.338 de firme, în 
raport cu cele 719 închise anul trecut, 
reprezentând o creștere'cu 225 la sută a 
radierilor voluntare în județ. Totodată, 
până la sfârșitul lunii noiembrie un 
număr de 473 firme au intrat în insol-

Vești proaste pentru săracii din comuna Crișcior

Vești proaste de sărbători pentru famili
ile sărace din comuna Crișcior. Banii 
pentru diferite ajutoare sociale se dau 
„cu porția”, în măsura posibilităților 
primăriei. Cei care își fac planuri că vor 
avea cu ce să-și facă ceva cumpărături 
de sărbători trebuie să renunțe la ele. 
Părinții care au copiii înscriși la școlile 
din Crișcior sperau ca acum, în preajma 
sărbătorilor de iarnă, să primească 
sumele restante aferente burselor so
ciale ale acestora. Potrivit primarului 
comunei Crișcior, Ovidiu Furdui, 
primăria nu dispune însă de fonduri 
pentru a plăti aceste burse. „Anul acesta 
am plătit burse din bugetul local în val
oare de 60.000 de lei. Bursele au fost 
plătite pentru perioada de până la sfârși
tul lunii august, iar de atunci se înreg
istrează restanțe. Avem dC-a face cu o 
anomalie în acest caz. Noi nu avem un 
buget diferit de alte comune, dar avem 
o situație diferită în sensul că pe terito
riul comunei funcționează un liceu. La 
această unitate de învățământ sunt în

Societate comercială 
angajează

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

* sLivuitorișli: * muncitori necaii ficați;
—. ..... ~ <

Informații la sediul firmei din Chimindia, 
nr.121 Df corn, llărâu,

sau Iu lei, 0722 574 092; 0354/501021. ■

vență, în conformitate cu prevederile 
legii 85 din 2006.

A crescut numărul de firme nou înfi
ințate

în a doua jumătate a anului 2010 s-a in
versat și tendința înființării de noi firme 
în județ. Astfel, dacă până la sfârșitul 
lunii august numărul firmelor nou înfi
ințate a fost mai mic comparativ cu 
aceeași perioadă a anului precedent, la 
sfârșitul lunii noiembrie erau înmatric
ulați la ONRC 2.646 dc noi agenți eco
nomici, în creștere față de anul 2009 
când, în același interval temporal, se în
ființaseră 2.281 de firme. La sfârșitul 
lunii noiembrie erau activi în județul 
Hunedoara un număr dc 16.979 comer- 
cianți, dintre care 5.219 erau persoane 
fizice autorizate, iar 11.760 aveau per
sonalitate juridică.

Cătălin Rișcuța

scriși atât elevi din municipiul Brad, cât 
și din comunele limitrofe. Este o aber
ație să ni se ceară să plătim burse so
ciale pentru toți cei 1.500 de elevi, când 
procentul localnicilor la școală este de 
doar 10 la sută din total. De abia 
reușesc să plătesc facturile la com
bustibilul pentru încălzirea instituției de 
învățământ”, afirmă primarul Furdui. 
Potrivit acestuia și alte ajutoare sociale 
se plătesc cu mari eforturi din partea 
administrației locale. „Avem 60 de per
soane cu handicap pe teritoriul co
munei. Am luat bani din bugetul de 
salarii al primăriei ca să le putem da 
ceva bani acestor oameni înaintea săr
bătorilor. Plățile se vor face mâine 
(astăzi, n.red.)”, afirmă primarul. Nici 
ajutoarele pentru încălzire nu s-au dat 
până acum la Crișcior. „Acești bani vin 
de la bugetul de stat și cum nu i-am 
primit încă, nu am de unde să-i dau. 
Probabil vor fi plătiți în luna ianuarie”, 
mai spune primarul.

Cătălin Rișcuța

S-au aprobat banii pentru 
exproprieri la autostradă
Guvernul a aprobat sumele de bani 
pentru exproprierea imobilelor aflate 
pe traseul tronsoanelor de autostradă 
Lugoj - Deva și Orăștie - Sibiu. Prin 
actul normativ, publicat recent, statul 
român declanșează procedura de ex
propriere a imobilelor proprietate 
privată situate pe amplasamentul au
tostrăzii. Suma totală alocată pentru 
despăgubirea proprietarilor de imo
bile de pe tronsonul de autostradă 
Lugoj - Deva este de 156 milioane 
lei, iar fondurile alocate pentru tron
sonul de autostradă Orăștie - Sibiu se 
cifrează la 200 de milioane lei. 
Planul cu amplasamentul lucrării, de

limitarea suprafețelor și a construcți
ilor supuse exproprierii, precum și 
tabelul cu imobilele care constituie 
coridorul de expropriere se aduc la 
cunoștință publică prin afișare la 
sediile consiliilor locale implicate și 
vor rămâne afișate până la finalizarea 
procedurii de expropriere.

Cătălin Rișcuța



Ie Guvernul Iranian a început si aplice de duminică un amplu plan ecnnu- 
mie de eliminare progresivă a subvențiilor directe pentru principalele 
produse energetice fi pentru unde produce alimentare, a anunțai preșe
dintele yiahmoud thmadinejad. citat de HP.
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Economia va crește cu 1,2% anul viitor și cu 2,3% în 2012
Economia va crește cu 1,2% anul vi
itor și cu 2,3% în 2012, însă ieșirea 
din recesiune va fi anevoioasă și 
presărată cu măsuri nepopulare pe 
care guvernul va trebui să le adopte 
pentru atingerea țintei de deficit 
bugetar de 4,4% din P1B în 2011, 
apreciază economistul-șef al BCR, 
Lucian Anghel.

Creșterea economică din 2011 va fi 
susținută în special de investițiile real
izate de companiile private, în timp ce 
consumul gospodăriilor populației va 
consemna cel mai probabil doar un 
avans marginal, potrivit raportului 
macroeconomic „România - Sub sem
nul austerității”.
■BCR estimează că performanța indus
triei va rămâne în 2011 strâns corelată 
cu trendul zonei euro, în condițiile în 
care cea mai mare parte a exporturilor 
se îndreaptă spre aceste țări, iar acest 
sector ar putea înregistra un avans de 3- 
4% în 2011.
De de altă parte, BCR anticipează că 
.clorul construcțiilor nu dă semne 

clare de revenire și, cel mai probabil, 

intrarea în teritoriul pozitiv la nivel 
anual va mai dura.
Anghel a arătat că atragerea de noi in
vestiții străine directe, în condițiile în 
care mediul intern va fi unul stabil, 
creșterea gradului de absorbție a fon
durilor europene și îndeplinirea re
formelor structurale cuprinse în 
actualul acord cu FMI și UE și probabil 
și în viitorul acord sunt elemente cheie 
pentru reluarea creșterii economice 
sustenabile.
„Eforturile de consolidare fiscală au în
ceput să dea roade, iar deficitul bugetar 
se află în prezent sub control. România 
trebuie să găsească punctul de echilibru 
între nevoia stringentă de restructurare 
a sectorului public, ce presupune reduc
erea anumitor categorii de cheltuieli, și 
disponibilizarea unor resurse pentru in
vestiții atât de necesare generațiilor vi
itoare”, consideră economistul-șef al 
BCR.
El consideră că parteneriatul cu FMI și 
Uniunea Europeană ar trebui să con
tinue și în 2011 sub forma unui acord 
de tip preventiv care să se focalizeze pe 
reforme menite să modernizeze soci
etatea românească.

A avut loc eclipsa totală de lună Bulgarii ieftinesc gazele în 2011, 
la noi se scumpește energia

Azi am avut parte de o eclipsă totală de 
Lună. Fenomenul care a avut loc în 
dimineață zilei de 21 decembrie, este 
prima eclipsă de acest fel ce coincide 
cu solstițiul de iarnă, din 1638 și până 
astăzi.
Eclipsele selenare sunt întotdeauna 
fenomene speciale, dar cea care a avut 
loc în această noapte, spre mâine 
dimineață, reprezintă o adevărată real
itate: este prima dată în 372 de ani când 
o eclipsă de lună are loc odată cu sol
stițiul de iarnă. Astfel, Luna a intrat în 
conul de umbră al Pământului la 6.33 

GMT, iar în România, eclipsa parțială 
a putea fi văzută, doar în primele faze, 
între orele 8.53 GMT și 10.01 GMT. 
Locuitorii Americii de Nord, Groenlan
dei și Islandci au putut să o observe cel 
mai bine, unde a durat mai mult de o 
oră - de la 7.41 la 8.53 GMT, în timp ce 
din Japonia au putut fi observate ul
timele etape ale fenomenului.
Pe 4 ianuarie, însă, Luna va fi cea care 
va ascunde parțial Soarele pentru o 
parte din populația globului, fiind astfel 
prima eclipsă solară parțială din 2011. 
Și anul trecut, în noaptea dintre ani, a 

avut loc un fenomen astronomic rar în
tâlnit. „Blue Moon” sau „Luna Albas
tră” reprezintă cea de-a 13-a lună plină 
a anului (în majoritatea anilor, luna 
plină apare de 12 ori), pe care as
tronomii au putut-o admira de Reve
lion, dar în aceeași noapte a avut loc și 
o eclipsă parțială de lună. Faptul că 
„Luna Albastră” a coincis cu data de 31 
decembrie este de asemenea un 
fenomen neobișnuit prin raritate. Acest 
lucru s-a întâmplat ultima oară în 1990 
și urmează să se întâmple din nou în 
2028.

Bulgarii scad de la începutul anului vi
itor tarifele gazelor naturale furnizate 
consumatorilor captivi cu 5,2%, în timp 
ce la noi este posibil să se scumpească. 
Ieftinirea de la începutul anului viitor a 
gazelor, cu 5.2%, este posibilă ca ur
mare a evoluției prețului pe plan mon
dial, modificării cursului leu/dolar și a 
acordurilor încheiate recent privind 
prețul gazelor importate din Rusia, 
în România au fost anunțate scumpiri 
la energie și la gaze naturale de la 1 ian
uarie și chiar faptul că operatorii au 
cerut în cazul gazelor naturale apro
barea unor scumpiri de două cifre. 
Conducera ANRE (Autoritatea Națion- • 

ală de Reglementare în domeniul En
ergiei) spune eă factura lunară la en
ergie va crește în 2011 în medie cu 2 
lei, ca urmare a introducerii unei con
tribuții pentru sprijinirea producției de 
energie în unități de cogcnerarc de 
înaltă eficiență.
„Orice consumator va plăti 20 lei/M Wh 
pentru energia produsă în cogcnerarc”. 
a declarat președintele ANRE, Iuliu 
Plaveti, taxa urmând să fie inclusă în 
factura lunară. în ceea ce privește ma
jorările de prețuri vehiculate de presă, 
ANRE va stabili cel mai târziu la finele 
acestei săptămâni care vor fi scumpirile 
la electricitate și gaze naturale.

Al Treilea Război Mondial ar putea porni din Coreea
Rusia avertizează că al Treilea 
Război Mondial ar putea izbucni în 
Coreea.
Coreea de Sud a început în această 
dimineață exercițiile militare în 
apropierea graniței cu Republica 
Populară Democrată Coreeană.
Specialiștii atenționează în legătură 
cu serioasele riscuri politico-militare, 
sociale și ecologice ale unui potențial 
conflict de anvergură dintre cele 
două Corei, notează cotidianul rus 
Nezavisimaia Gazeta. Rusia consid
eră că manevrele cu tiruri de artilerie 
ale sud-corccnilor ar putea tensiona 
și mai mult situația din zonă.

„în Coreea de Sud există 20 de cen
trale nucleare, care ar putea fi dis
truse cu arme obișnuite. Aceasta 
înseamnă 20 de noi Cernobiluri. De 
altfel, și în Coreea de Nord există 
obiective nucleare”, declară Voron- 
tov, expert în cadrul Institutului de 
Orientalistică al Academiei de Științe 
din Rusia. Phenianul afirmă că sud- 
coreenii se folosesc de americani ca 
de un scut, dar nu au ezitat să 
amenințe cu „atacuri imprevizibile în 
scopul autoapărării” Phenianul a 
promis un „dezastru”, dacă Seulul nu 
renunță la aceste manevre militare cu 
muniție reală.
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Lindsay Lohan e din nou la dezintoxicare
Actrița Lindsay Lohan s-a mutat la 
un alt centru de dezintoxicare, 
potrivit tatălui vedetei, care a de
clarat că au existat neliniști în ceea ce 
privește siguranța tinerei, in
formează contactmusic.com.

Lindsay Lohan s-a internat pe 10 oc
tombrie în Clinica Betty Ford, în urma 
unui ordin judecătoresc care o obliga să 
facă un tratament de dezintoxicare de 
trei luni.
Totuși, în presa americană au apărut 
mai multe zvonuri potrivit cărora 
Lohan ar fi părăsit clinica de dezintoxi
care, la începutul acestei săptămâni, 
după ce ar fi primit mai multe telefoane 
misterioase. Aparent, Sam Lutfi, fostul 
manager și iubit al lui Britney Spears, 
ar fi luat legătura cu Lohan.
Pe de altă parte, tatăl lui Lohan a 
dezmințit ipotezele potrivit cărora 
Lohan ar fi fost mutată la o altă clinică 
din cauza lui Lutfi, mărturisid că alți 
„doi indivizi” ar fi fost în spatele mis
terioaselor telefoane.
Lindsay Lohan a fost eliberată din în
chisoarea Lyndwood din California, pe 
24 septembrie, după ce a câștigat apelul 
prin care solicita justiției americane să 

o elibereze pe cauțiune. Lohan, care a 
fost condamnată la patru săptămâni de 
închisoare pentru încălcarea termenilor 
de eliberare condiționată, a fost eliber
ată ulterior, după ce a plătit cauțiunea. 
Inițial, un judecător american ordonase 
ca Lohan să stea după gratii până pe 22 
octombrie când a avut loc o nouă au
diere în cazul său, dar un alt judecător 
a revocat decizia și a stabilit o cauțiune 
de 300.000 de dolari pentru eliberarea 
actriței.
După 13 zile într-o închisoare din Los 
Angeles, la sfârșitul lunii iulie și în
ceputul lunii august, actrița s-a internat 
într-o clinică de dezintoxicare, unde tre
buia să rămână timp de 90 de zile. 
Justiția i-a permis în cele din urmă star
letei americane să se întoarcă în reșed
ința ei, la sfârșitul lunii august, în 
schimbul unui control medical și psiho
logic foarte strict, ce impune efectuarea 
a două teste săptămânale antialcool și 
antidrog.
La sfârșitul lunii august, judecătorul în
sărcinat cu judecarea cazului a averti- 
zat-o pe starletă că orice test care se va 
dovedi pozitiv va atrage după sine o 
pedeapsă de 30 de zile de închisoare. 
Linsday Lohan a recunoscut în 2007 că 
este dependentă de droguri și de alcool

sit de la ședințele obligatorii de terapie.și s-a internat de trei ori în clinici de 
tratare a dependenței. în luna mai a 
acestui an, justiția americană i-a ordo

nat să poarte o brățară de monitorizare 
a concentrației de alcool din sânge și a 
fost din nou încarcerată, pentru că a lip

Cătălin Botezatu a întocmit topul 
celor mai eleganți politicieni

Cătălin Botezatu a întocmit duminică, 
în cadrul emisiunii „SPA-ul de du
minică seara” de la Realitatea TV, un 
clasament al celor mai eleganți politi
cieni români. Botezatu este de părere că 

femeia cea mai elegantă din politica 
românească este Raluca Țurcan: „Mie 
îmi place cum se îmbracă Raluca Țur
can. E un exemplu pentru mine. E o fe
meie frumoasă. Din punct de vedere 

vestimentar și al atitudinii, mi se pare 
extraordinar de bine îmbrăcata. Are at
itudine, prestanță, poartă de cele mai 
multe ori haine de firmă”.
„Pe locul doi ar fi Elena Udrea. Dacă 
cu mulți ani în urmă era comentată că e 
foarte dezbrăcată, acum are un stil ele
gant. E o femeie frumoasă pe care stă 
bine aproape orice. Mie îmi place și 
Elena Băsescu. Se îmbracă bine”, a mai 
declarat Cătălin Botezatu.
Cât despre bărbați, Cătălin Botezatu îl 
pune pe primul loc în topul său pe 
Adriean Videanu: „Videanu se îmbracă 
foarte bine. Tăriceanu, Gigi Becali au 
costume de cea mai bună calitate. își 
comandă costume la Londra. Am admi
rat tot timpul la el acea eleganță. Codrin 
Ștefanescu se îmbracă OK. Președintele 
este foarte bine consiliat. Mazăre se îm
bracă extrem de bine, dar extravagant”.

Trupele L.A, A.S.I.A și Animal X 
se reunesc de Revelion

Trupele L.A., A.S.I.A și Animal X vor 
cânta în noaptea de Revelion, la Pro Tv, 
hit-urile de la începutul anului 2000.
Liviu Varciu și Pavel Bartoș vor 
prezenta show-ul de Revelion transmis 
de Pro Tv, pe scenă urmând să urce 
câteva dintre trupele românești care au 
avut success în ultimii 10-15 ani dar 
care s-au destrămat.Astfel vom asculta, 
din nou hit-ul anului 2000, „Ochii tăi”, 
dar și celelalte manele de succes inter
pretate de Liviu Vârciu, Aurelian Cio
can și Adrian Zainea. Trupa L.A. s-a 
înființat în anul 1998, toți trei membrii 

fiind colegi de școală în Constanța ș; 
buni prieteni. Formația a avut succes 
încă de la lansarea primei lor melodii, 
„Femeia”, ce a creat isterie în rândul 
domnișoarelor, care nu au rămas in
diferente la farmecul și talentul celor 
trei băeți.
La fel se va întâmpla și cu Animal X 
care, deși nu s-a destrămat, va aduce în 
fața telespectatorilor hit-urile de la în
ceputul anilor 2000 și mișcările break- 
dance.Cele patru fete din formula 
originală A.S.I.A. vor urca pe scenă 
pentru a cânta „Inima mea”.

Sienna Miller și Jude Law s-au mutat împreună

Actorii britanici Sienna Miller și Jude 
Law și-au cumpărat o casă luxoasă în 
Londra, unde locuiesc împreună de mai

mult de o lună, potrivit presei britanice 
citate de contactmusic.com.
Cele două vedete și-au anulat logodna 
în 2006, după ce Law a avut o aventură 
cu bona copiilor săi, care a divulgat 
amănunte despre acest lucru tabloidelor 
britanice.
Cei doi s-au împăcat anul trecut și și-au 
făcut publică relația în mai 2010. 
Potrivit presei britanice, cei doi actori 
au făcut un nou pas în relația lor și au 
cumpărat o casă în Londra, care a costat 
circa 12 milioane de dolari, unde s-au 
mutat împreună, luna trecută.
Recent, Miller a dezmințit informațiile 
potrivit cărora ea și Law s-ar fi căsătorit 
în secret, în timpul vacanței lor din 
Laos, din luna aprilie, așa cum s-a ve
hiculat în presă.
In 2009, Jude Law s-a bucurat de suc
ces cu interpretarea lui Hamlet pe 
Broadway, precum și cu noul film în 
care a jucat, „Sherlock Holmes”, de

Guy Ritchie , dar a avut un șoc când a 
aflat că este din nou tată, după o aven
tură de o noapte avută cu Samantha 
Burke, un model și actriță aspirantă din 
Florida.
Jude Law, în vârstă de 37 de ani, a fost 
nominalizat la premiul Oscar în 1999, 
pentru rolul din filmul lui Anthony 
Minghella „Talentatul domn Ripley”. 
Pentru același rol a câștigat și un pre
miu BAFTA, în 2000. în 2003, Law a 
fost din nou nominalizat la premiul 
Oscar, pentru rolul dintr-un alt film al 
regretatului regizor Anthony 
Minghella, „Cold Mountain”.
Sienna Miller, în vârstă de 28 de ani, a 
cochetat cu industria modei, lucrând ca 
model și designer. Miller a devenit 
cunoscută pentru rolurile din filmele 
„Alfie” (2004), „Factory Girl” (2006) 
și „Triunghiul dragostei” (2008). în 
2009, Miller a apărut pe afișul filmului 
„G.l. Joe: Rise of Cobra”.

a
Robert Pattinson si Kristen Stewart 
petrec Crăciunul separat
Robert Pattinson si Kristen Stewart, 
vedetele seriei „Twilight”, nu vor pe
trece Crăciunul împreună, potrivit 
showbizspy.com.
„Rob va fi la Londra alături de pri
eteni și familie, iar Kristen se va în
toarce la Los Angeles. Acest lucru 
nu-i deranjează, au petrecut de 
curând mult timp împreună. Se vor 
revedea după Anul Nou”, a declarat 
un apropiat al cuplului. Cei doi se 
pare că s-au săturat unul de celălalt 
deoarece sunt tot timpul împreună.
„Rob și Kristen s-au săturat efectiv 
unul de celălalt. Sunt în aproape toate 
scenele împreună și asta este cea mai 
solicitantă filmare de până acum. 
Toată lumea se întreabă cum va 
supraviețui relația lor”, au declarat 
surse citate de National Enquirer.

ri 
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Guvernul permite instituțiilor publice să cumpere automobile prin Programul de 
stimulare a innoirii parcului auto, „Rabla", potrivit Ol (, nr. 109/21) Ut privind 
unele măsuri financiar-bugetare. In acest mod. instituțiile statului vor putea 
achiziționa autoturisme in cadrul Programului de stimulare a parcului auto 
nufional din România.
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Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a decis în cadrul ședinței de 
luni ca Liga l să se reia cu etapa a X!X-a, programată la data de 25 februarie 2011, 
informează site-ul oficia! al FRF. Comitetul de Urgență al Federației Române de 
Fotbal stabilise la 6 decembrie, în urma unei solicitări venite din partea a 14 cluburi 
din Liga 1, ca etapa a XlX-a a Ligii1, care ar fi trebuit să aibă loc la 1! decembrie, 
să lie amânată pentru 2011, din cauza vremii nefavorabile-

Rafa Benitez, la un pas de a părăsi Inter Milano
Zilele spaniolului Rafael Benitez pe 
banca tehnică a campioanei Europei, 
Inter Milano, sunt numărate. Benitez 
a amenințat sâmbătă, după ce for
mația sa a câștigat Mondialul 
Cluburilor, că va pleca în cazul în 
care nu vor veni noi jucători la 
echipă, însă patronul Moratti nici nu 
vrea sa audă de acest lucru, presa 
italiană anunțând că Inter îl va con
cedia pe Benitez în zilele următoare.

Publicația italiană „Gazzetta dello 
Sport" susține pe prima pagină că Ben
itez va părăsi echipa în următoarele 
zile, patronul Massimo Moratti fiind 
deranjat de atitudinea tehnicianului 
spaniol. Sâmbătă, Inter a câștigat Mon
dialul Cluburilor după ce a învins în fi
nală pe congolezii de la Mazembe, iar 
la conferința de presă de după meci, 
antrenorul Rafa Benitez și-a vărsat 
frustrările, criticând conducerea lui 
Inter. „Anul trecut, Moratti a cehltuit 80 
de milioane de euro pe cinci jucători, 
dar în acest an nu a cheltuit deloc pen
tru mine. Nu știu de ce, dar sunt extrem 
de dezamăgit. Merit mai mult respect”,

a declarat tenhicianul spaniol. De 
asemenea, Benitez a amenințat cu 
demisia, dacă patronii nu vor face 
achiziții în vacanța de iarnă. „Clubul 
are trei posibilități. Una este sprijinirea 
100% a antrenorului și achiziționarea a 
cinci jucători pentru a crea o echipă mai 
puternică și a putea câștiga meciuri și 
trofee. A doua posibilitate este să con
tinuăm așa fără vreun proiect, fără pla
nuri și să învinuim o singură persoană 
pentru întreg sezonul. A treia este să iau 
legătura cu agentul meu pentru a ajunge 
la o înțelegere, dacă nu primesc sprijin. 
E simplu”. Patronul lui Inter a refuzat 
să comenteze speculațiile privind 
demiterea lui Benitez, menționând însă 
că nu va cumpăra jucători în această 
iarnă: „Prefer să nu vorbesc acum pen
tru a evita riscul de a crea controverse. 
Deocamdată, fanii lui Inter sunt fericiți. 
Nu e momentul pentru a cere întăriri”. 
Potrivit presei din Italia, printre tehni
cienii care ar putea să-l înlocuiască pe 
Benitez se numără antrenorul lui Zenit 
Sankt Petersburg, Luciano Spaletti, dar 
și fostul antrenor al lui AC Milan, 
Leonardo. Jose Mourinho continuă 
războiul la distanță cu Benitez. The

Special One a spus în mai multe rânduri 
că Benitez nu va face decât să profite 
de munca lui la Inter. Portughezul îl 
ironizează pe spaniol și spune că 
așteptă felicitările lui după câștigarea 
Mondialului cluburilor. „Mă așteptam 
ca Benitez să mă felicite după ce a

câștigat Campionatul Mondial al 
cluburilor. Cereți-le interiștilor să facă 
o comparație între mine și el. Sunt ex
trem de fericit pentru jucători și mi-a 
făcut o mare plăcere să-i antrenez timp 
de doi ani”, a spus Mourinho, în stilu-i 
deja inconfundabil. In Serie A, Inter a

câștigat un singur meci din ultimele 
șase jucate și se află pe locul al șaptelea 
în clasament, la 13 puncte în spatele 
liderului AC Milan, având însă două 
meciuri în minus.

Cristina Neagu, golgheterul CE 
de handbal feminin

Premier League vrea ca toate cluburile din 
prima divizie să aibă încălzire sub gazon

Componenta naționalei României, Cristina 
Neagu, a câștigat titlul de golgheter al Campionat
ului European din Danemarca și Norvegia, cu un 
total de 53 de goluri marcate în cele opt meciuri 
disputate la turneul final. Cele șase goluri marcate 
de Neagu în finala mică, ce a fost câștigată în fața 
Danemarcei (16-15), i-au mărit bilanțul la 53 de 
goluri marcate în întreaga competiție. Handbalista 
tricoloră a avut de așteptat, pentru a fi sigură de 
titlul de golgeter, desfășurarea finalei mari. între 
Norvegia și Suedia, pentru că ocupanta locului se
cund în clasamentul golgheterilor, suedeza Linnea 
Torstenson, începea meciul de la 45 de goluri 
marcate. Torstenson nu a reușit să înscrie 9 goluri 
în disputa cu Norvegia, ci doar trei, astfel că a 
încheiat ierarhia golgheterilor cu un total de 48 
goluri, pe locul secund. Pe locul trei s-a clasat Bo- 
jana Popovici (Muntenegru), cu 46 de goluri. La 
doar 22 de ani, Cristina Neagu a fost aleasă și în 
echipa ideală a Campionatului European, fiind de
clarată cel mai bun inter stânga. In 9 ianuarie, la

Paris, Cristina Neagu va afla dacă a fost declarată 
și cea mai bună jucătoare a lumii, Federația Inter
națională de Handbal având în derulare un sondaj 
în acest sens. O altă eroină a Naționalei de Hand
bal. portărița Talida Tolnai s-a clasat pe locul trei 
în topul portarilor, cu 95 de intervenții din 227 
aruncări (procentaj de 42 la sută), din care 6 de la 
7 metri, iar Aurelia Brădeanu s-a clasat pe locul 7 
în topul blocajelor (9 reușite în total). Portarul 
Paula Ungureanu, care a evoluat în doar patru 
meciuri, până la accidentarea gravă la genunchi 
(ruptură de ligamente încrucișate) a avut 36 de in
tervenții din 100 de șuturi la poarta sa. în cele opt 
meciuri de la CE, echipa României a marcat 209 
goluri, din 409 aruncări (procentaj de 50 la sută), 
27 dintre acestea fiind marcate de la 7 metri, din 
35 acordate. Cristina Neagu a marcat cele mai 
multe goluri ale României și de la 7 metri. 19 
reușite din 24 acordate. Tricolorele au încheiat 
competiția cu 16 cartonașe galbene, niciunul roșu 
și 13 eliminări a câte 2 minute.

Premier League, forul care guvernează prima ligă 
de fotbal din Anglia, vrea să oblige cluburile care 
promovează în prima divizie să aibă încălzire sub
terană, după ce Blackpool (nou promovată) și-a 
amânat deja două meciuri din cauza condițiilor 
meteo, informează The Telegraph.
Premier League nu s-a arătat îngrijorat de 
amânarea a șapte partide contând pentru etapa 
XVlll-a a primei ligi engleze din cauza ninsorilor 
și a temperaturilor scăzute. Totuși problema cea 
mai marc pentru Premier League o reprezintă nou- 
promovata Blackpool care și-a amânat deja două 
partide. Blackpool este singurul club din prima 
ligă care nu are încălzire sub gazon, iar Premier 
League ar putea introduce în manualul de li
cențiere obligativitatea amenajării unei asemenea 
instalații.
Cele două partide pe care Blackpool le-a amânat 
sunt împotriva formațiilor Manchester United și 
Tottenham Hotspur, ambele echipe fiind implicate 
și în Liga Campionilor, ceea ce face și mai dificilă 
reprogramarca acestora pentru lunile februarie și 
martie, când se vor desfășura meciurile din opti
mile competiției europene. Premier League a pro
gramat meciul dintre Blackpool și Manchester 
United pentru 25 ianuarie.Următoarele două meci
uri de pe teren propriu ale echipei Blackpool sunt 
programate la 26 decembrie (FC Liverpool) și 4 
ianuarie (Birmingham City), dar și acestea ar 
putea fi amânate din cauza condițiilor meteo.
Deși liga engleză a "oprit" deja niște date în cal
endar pentru astfel de situații, faptul că Blackpool 
ar putea rămâne cu trei sau patru partide mai puțin 
disputate ar putea reprezenta o problemă pentru 
programarea restanțelor.
O altă problemă ar reprezenta-o avansarea în Cupa 
Angliei a ocupantei locului 10 din Premier 
League.
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Tehnicianul echipei Galatasaray, Gheorghe Hagi. a fast protagonistul unui incident, duminică, înainte de 
meciul cu Konyaspor, scor 1-0. din campionatul Turciei, el enervândit-se după ce un agent de pază l-a ata
cat verbal pe portarul Ufak Ceylan, informează cotidianul Hurriyet.

Cupa Micilor Campioni, la Școala 
Generală „Octavian Goga”
hiar dacă sistemul de învățământ îi 
itermină pe copii să se îndepărteze 
j sport, prin reducerea orelor de 
iucație fizică în școli, unii profesori 
cearcă să îi atragă pe cei mici către 
(ișcare, prin diferite metode. Poate 
na din cele eficiente metode de a 
rage „piticii” spre sport este cea de 
-ganizare a competițiilor inter-șco- 
re. La acest lucru s-a gândit și pro- 
sorul Marius Biji, când a organizat 
entru prima dată, în urmă cu 
'țiva ani, împreună cu fosta mare 
mnastă Gina Gogean, o competiție 
e gimnastică Ia nivelul claselor pri- 
lare. Concursul, dedicat prichin- 
eilor din clasele 1-I1I, continuă și 
«tăzi la Școala Generală Nr. 6 „Oc- 
ivian Goga” din Deva, unde micuții 
au întrecut înainte de Crăciun în 

pa Micilor Campioni” la gimnas- 
că.

ei mici i-au putut arăta astfel profe
tului lor cât de bine au învățat 
tișcările de bază din gimnastică, 
ecare dintre ei primind la final câte o 
iplomă pentru „performanțele” lor. Fie 
i au aptitudini spre acest sport, fie că 
oar sunt perseverenți în ceea ce fac și 
doră să facă mișcare, micuții își dau 
>ată silința să facă exercițiile cât mai 
ine, așa cum domnul profesor le-a ex- 
5cat în orele de curs.

Atât timp cât fac mișcare și sunt 
ușii în obraji, înseamnă că mi-am în- 
eplinit obiectivul”

’eva într-un colț, un băiețel roșu-n 
„,aji se străduiește să execute o 
umpănă și reușește după două căzături 

pe salteaua albastră. Ceilalți colegi ai 
săi, conduși de o fetiță căruia gimnas
tica nu îi dă atâtea bătăi de cap precum 
matematica se uită atent la profesorul 
lor care astăzi, primește mulțumit stră
dania copiilor. După câteva minute de 
încălzire, „piticii” dau drumul exerciți- 
ilor în linie și nici unul nu pare a se 
poticni. Doar unul mai rotofei cade dar 
se ridică repede ca nu cumva ochiul 
vigilent al dascălului să vadă greșeala. 
Oricum nu contează pentru că la final 
toți primesc aplauze și diplome. „Am 
pornit acum câțiva ani inițiativa și de 
atunci fac tot posibilul să organizez la 
fiecare final de an o astfel de mini-com- 
petiție. Copii se simt bine și asta con
tează cel mai mult. Să îi vezi cu ce 
bucurie primesc diplomele face enorm. 
Mulți dintre ei provin din niște familii 
care nu au posibilități deosebite și astfel 
sportul pentru ei, fie el și la acest nivel 
poate fi o evadare. Atât timp cât fac 
mișcare și sunt roșii în obraji, înseamnă 
că mi-am îndeplinit obiectivul”, spune 
încântat Marius Biji.
Școala Generală „Octavian Goga” face 
tot posibilul ca cei mici să fie cât se 
poate de activi în preajma sărbătorilor 
de iarnă. Pe lângă activitățile sportive 
pe care le fac cu profesorul lor, elevii 
școlii cântă în corul școlii, condus de 
domnul profesor Jude Viorel și 
dansează în ansamblul „Muguri de 
Tezaur” sub atenta coordonare a doam
nei Popițiu Rodica. „Copii vin după 
școală pentru a se perfecționa în dans și 
cântec. Și asta e un lucru mare în zilele 
noastre. Au pregătit o grămadă de col
inde vechi pentru Crăciun cu domnul 
lor profesor, iar ceilalți au învățat o 
sumedenie de dansuri populare 
tradiționale. Iar acum în ultimele zile de

școală, cei din cor colindă profesorii spectorat, Consiliu Județean și e o directoarea școlii, doamna Ecaterina 
școlii, apoi vor merge la Primărie, In- încântare să îi auzi”, povestește mândră fica. Claudiu Sav

Final de an în forță pentru Inter Petrila
opicarii de la Inter Petrila au terminat 
nul în forță. Elevii lui Marcel Dobrică 
u obținut cinci medalii naționale la 
’ampionatul Național de Seniorce a 
vut loc la finele săptămânii trecute în 
ale. Aur și bronz la tandem, argint la 
idividual clasic și două medalii de 
ronz la sprint. Tandemul de aur al 
elor de la Inter a fost format de Marius 
îhețea și Marian Bălan, în vreme ce 
)cul doi, la aceeași categorie, a revenit 
ierechii liderului CFR Cluj, Petruț Mi- 
ălcioiu și Bogdan Dudaș, pentru ca 
jodiumul să fie completat de un cuplu 
in Maramureș (Vlad Sabău-Vlăduț 
oca de la Unio Satu Mare). Petrilenii 
nai puteau obține încă o medalie de 
ur, la individual clasic, unde Mănel 
danea a pierdut titlul de campion 
lațional, la un singur punct de noul 
ampion, Bogdan Dudaș de la CFR 
"luj, podiumul fiind completat de un 
lt sportiv din lotul celor de la CFR 
lluj. în cele din urmă, popicarii din 
/ale au obținut și alte două medalii de 
>ronz la proba de sprint, prin Ioan 
lordilă și Marius Codarcea, dar s-au 
ăzut învinși din nou de sportivii CFR- 
ilui clujean. Deși inițial anunțase că 
:chipa sa va „sabota” CN de la Petrila.

ca protest față de neimplicarea edilului 
șef în organizarea competiției, 
antrenorul petrilenilor, Marcel Dobrică 
a revenit la sentimente mai bune, chiar 
dacă este în continuare indignat de fap
tul că primarul Păducel nu se implică 
deloc în sprijinirea echipei care aduce 
cele mai multe medalii urbei. „Am 
încheiat un an competițional excelent și 
pe această cale țin să-i felicit pe toți 
componenții din echipă. Păcat că edilii 
locali nu s-au ridicat la nivelul 
sportivilor și nu le-au achitat nici până

în prezent indemnizația de sportiv. Sunt 
foarte supărat pe primatul Păducel. Nu 
trebuie să mă plătească pe mine, dar 
măcar pe sportivii aceștia care mă sună 
în fiecare zi și mă întreabă de bani și nu 
mai știu ce să le mai spun”, a spus cu 
mâhnire antrenorul Interului.
Cu cele cinci medalii câștigate, Inter 
Petrila s-a clasat pe locul secund în 
clasamentul general pe medalii, după 
CFR Cluj, formație care a terminat anul 
campionatul tot în fața hunedorenilor.

Claudiu Sav
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"*‘*7 zăpezii '2 ISVA-eanadianfilm de familie, 2008) la Prima Tv
Cu doar două zile înainte de Crăciun. Nick Snowden, alias Santa, este atât de ocupat 
cu îndatoririle sale de Moș Crăciun încât uită eu desăvârșire de timpul pe care ar fi 
trebuit să-l petreacă împreună eu sofia sa. O aterizare nepotrivită îl trimite pe Nick în 
spital cu amnezie. Sofia sa, încearcă să-l determine să-și amintească cine este. Din 
păcate, ea nu ti poate spune că este Moș Crăciun pentru că nimeni nu ar crede asta.
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< TV^I
07:00 Telejurnal Matinal
09:00 Dovadă de iubire
10:00 Ca la carte (rel.)
11:00 Oameni mari la TVR (rel.)
11:15 Motanul încălțat (japonez serial 

desene animate, 1992)
12:45 Legendele palatului
13:50 Eurovision
14:00 Telejurnal
14:45 Oamenii Deltei
14:50 Doar România!
14:55 Pur și simplu delicios
15:30 Rom european
16:00 Kronika (magazin cultural)
17:00 Cu tine pentru totdeauna- 

Partea a doua
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului
19:35 Doar România!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:40 Tema zilei
21:00 Revoluția română sub privirile 

presei
22:00 Eurovision
22:15 Amintiri din Epoca de Aur I - 

Tovarăși, frumoasă e viața!
23:40 Cântecele Revoluției

07:00
07:55
08:10
10:00
10:30
11:00

12:00
12:30

14:30
15:30

16:00
16:55
17:00
17:30
18:30
19:00
20:00

21:00

22:00
23:00

23:55

TV-72
Asul din mânecă
Doar România!
fonomatul DP 2 ,
Jamie: Crăciun în familie
Orașele lumii- Mumbay 
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010. rel.)
Telejurnal
Profesoara detectiv (italian se

rial de comedie, 2005, rel. - 1.) 
împreună în Europa!
Tribuna partidelor parlamen

tare
Asul din mânecă
Doar România!
Telejurnal
Confesiuni
Jamie: Crăciun în familie 
Profesoara detectiv 
Supravegheat de securitate în 

anii '70-'80 România, 2009
Legea Lui Murphy (englez po

lițist, 2001 - 1.)
Ora de știri
Eureka (SUA serial de aven

tură S.E, 2006 - 12.)
Doar România!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 ■
3 ■ ■
4 ■
5 ■
6 ■ ■ ■
7 ■ ■
8 ■
9 ■
10 ■
11 ■

^ORIZONTAL: 1) Un nărav deprins cu ușurință. 2) A elibera prin cur-k
marca ocupației - Contribuție simbolică la o acțiune de ajutorare. 3) Om fâră^^-. 

pic de stare - A pregăti o porție de chiftele. 4) Prinse în cuie! - O degradare morală 
deprimantă. 5) A împărți după un criteriu politic - Obiectivul unor grupări cu pretenții. 
6) O datorie de cetățean - Instrument folosit în educația primară. 7) Un tip credincios
- Aria bărbierului - Centru nervos! 8) Reprezentarea opoziției - Aproapele nostru. 9) 
Materiale pentru scule - Proiect în faza de execuție. 10) Talent în arta scamatoriei. 
11) Cheag de bună calitate - A-și purta odorul.
VERTICAL: 1) Deposedare sancționată de arbitru. 2) Magazin cu cartușe - Un timp 
de zile mari. 3) A ieși în evidență - Risipă de energie. 4) Oameni care se țin de cuvâ'
- Preludiu erotic! 5) Ochitori de frunte! - Locul unei lovituri fatale - Perii lăsați de i 
beliște. 6) înaintaș în reprezentativa italiană - Suferă în tăcere (pl.l. 7) Unele bine afu
mate - Omul viselor noastre. 8) Pregătește o mâncare de porumbel - Efectiv complet 
la votare. 9) Parteneri într-o partidă trucată - Grad de confort la hotel. 10) Luate la bă- 
ux' Mănușa care no tine de cald. 11) Drojdia cafenelelor - Gencmloore de călduri

s
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3 4 8
1 3 ! 4 8
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5 4 1 3

6:00 Observator 06:00 Happy Hour (emisiune de di 07:00 Umbrele trecutului 07:00 Camera de râs
08:00 'Neatza eu Răzvan și Dani vertisment, 2007, rel.) 08:15 Fructul oprit 07:30 Specialiștii (talk show, 2010)
16:00 în gura presei (emisiune infor 07:00 Știrile Pro TV (2009) 09:45 Esmeralda Redifuzare

mativă) 10:00 Om sărac, om bogat (român 11:15 Tărâmul spiridușilor 08:20 Sport cu Florentina
11:15 Confidențe pe pemă serial de comedie - 99.) 12:30 O mare de pasiune (mexican 09:15 Prințul Egiptului
13:00 Observator 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, serial, 2009, rel.) 11:30 Festivalul de circ (rel.)- Ediția
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 1973, rel.-3890.) 14:00 Magia lui Moș Crăciun 26

comedie, 1987) 13:00 Știrile Pro TV 15:00 Clase 406 (mexican serial de 12:00 Lcvintza prezintă (emisiune de
14:30 Să te prezint părinților 13:45 Cel mai tare Moș Crăciun (en comedie, 2002) divertisment, rel.)
16:00 Observator glez dramă. 2008) 16:25 Vremea de ACASĂ 13:15 Camera de râs
17:00 Acces Direct 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 16:30 Esmeralda 14:00 Festivalul de circ- Ediția 27
19:00 Observator 1973 - 3891.) 17:30 Poveștiri adevărate 15:00 Globul de Crăciun
20:30 Plasă de stele (emisiune de di 17:00 Știrile Pro TV 18:30 O mare de pasiune 17:00 Cireașa de pe tort

vertisment, 2010) 17:45 Happy Hour (emisiune de di; 19:30 Fructul oprit 18:00 Focus 18
22:00 Narcisa sălbatică (român serial vertisment, 2007) 20:30 Crăciunul împreună (SUA film 19:00 Focus Sport

de dramă, 2010) 19:00 Știrile Pro TV de familie, 2006) 19:30 Magia zăpezii 2 (SUA-cana-
23:00 Observator 20:30 Click Zapând prin viață 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune dian film de familie, 2008)
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 22:45 88 de minute (german-SUA de divertisment. 2007) 21:15 Școala de bune maniere

divertisment) thriller. 21)07) 23:30 7 păcate 23:00 Focus Monden

14:15 Zoom în 10 (emisiune de divertisment)
14:30 Peștera monstrului sacru 3(italian film de aventură fantastică)
16:30 Colegii tăi (SUA serial, 2006 - 8.)
17:00 Poirot (englez serial, 1989) 100' Poirot: A treia fată

19:00 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/1.)
20:00 Dispăruți fără urmă (SUA serial polițist, 2002 - 14.)
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994- 17.)
22:00 Mad Max (australian film de acțiune. 1979)

12:00
12:30
14:40
16:20
18:15
20:00
21:00
22:50

Lord (român film de scurt metraj. 2009)
Saga Amurg: Lună Nouă (SUA fantasy, 2009)
Totul va fi bine (SUA-italian dramă, 2009)
Polițist, adjectiv (român dramă, 2009)
Zizou cel mic (indian comedie de familie, 2008) 
în derivă (român serial de dramă. 2010 - 7.) 
Școala de rock (SUA-german comedie, 2003)
Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial de dramă, 2007 - 5.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

Deva
Telefon: 0755.999.916

administrator 
bancar/produs leasing 
________________ 2_ 
cusator piese din piele 
și înlocuitori_____ 15
șofer 
autocamion/mașină de 
mare tonaj_______ 5
lăcătuș mecanic de în
treținere și reparații 
universale________ 1_
vânzător de produse 
naturiste 1
muncitor necalificat la 
asamblarea, montarea 
pieselor_________ 51
sudor manual cu 
flacăra de gaze 1

Hunedoara
elefon: 0755.999.917

cusător piese din piele 
și înlocuitori 10 
dulgherțexclusiv 
restaurator)18

excavatorist pt.excava- 
toare cu rotor de mare 
capacitate________ 1
facturist_________ 1
gestionar depozit I 
instalator rețele de dis- 
tributie/tran sport flu
ide______________ 6
lăcătuș montator 11
șofer autobuz______4
șoter 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-------------------- 1-
consilier administrație 
publica---------------- U
consilier expert 
inspector referent 
economist în manage
ment____________ J_
contabil__________L
cusator articole

marochin arie_______ [
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

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

dulgher(exclusiv
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___________ 1_

Orăștie
Telefon: 0755.999.922

asistent personal al 

pers.cu handicap grav
2

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

Mică pwMieitwte

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

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

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

Vând garaj în Deva, teren proprietate particulară, zona C.E.C., 
Lido.Tel. 0722.571.870

Câștigați 1.200-2.000 USD lunar, muncă la domiciliu! Angajăm co
laboratori din toată țara! Domenii:confecționați plicuri, felicitări, înși
rați mărgele, coaseți scutece,etc. Trimiteți plic autoadresat (plic în 
plic) la O.P.1-C.P.122, pentru Lucaci Nicolae.

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

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

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

I
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Vând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, complet 
renovat și mobilat. Preț avantajos și negociabil
Tel.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
(text maxim 50 de cuvinte)

închiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în casă, 
sobă de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775.557 Ing. electronist repar la prețuri mici următoarele: TV color, moni

toare, calculatoare, DVD-uri, mașini de spălat orice tip, instalații inte
rioare. Tel. 0733.593.193Vând urgent garsonieră et.2, Orașul Nou, Brad, parchet, gresie, 

faianță, lambriuri, termopane, calorifer și instalații sanitare noi. 
Preț negociabil. Tel. 0725.293.386 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 4 genți din aluminiu pentru Renault, din care 2 echipate 
cu cauciucuri de iamă 165/70/13 și 2 cu cauciucuri de vară, în 
stare bună. Tel.0723.696.265, 0254.213.509

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

VÂND CENTRALĂ TERMICĂ PE GAZ (pentru piese 
de schimb) “BERETA C1AO”, VÂND PATINE 
GHEAȚĂ NR.34, COJOC COPII (vârsta 9-11 ani); BI
CICLETĂ DHS CU VITEZE PENTRU COPII (vârsta 
7-11 ani); ROLE AJUSTABILE PÂNĂ LA MĂRIMEA 
34-37; HEELYS ORIGINAL NR.35 - LA PREȚURI 
NEGOCIABILE
RELAȚII LA TELEFON: 0741-133147

Tarife

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 țhioș- 
cul de lângă Deva Mail și la chioșcul de Ia 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.

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

http://glasulhunedoarei
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
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O englezoaică a plutit 200 de lire pentru Poimer-iil l g, pe care l-a rebotezat Doug și 
l-a dus acasă, la cele două fiice. Cu dittfii stânibi, barba curbată, ochii dispuși atime- 
trie și de dimensiuni diferite, cuinele l « a stat luni de zile în adăpost, dar și-u găsit 
in sfârșit stăpân.
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Personajul Shrek, inspirat din realitate Michelito Lagravere, toreador la 11 ani

Maurice Tillet, modelul uman după 
care s-au inspirat cei de la Dream
Works în a-1 crea pe Shrek.

Surprinzător pentru unii, dizgrațios 
pentru alții, fostul luptător francez 
Maurice Tillet a fost sursa de inspirație 
pentru creatorii animației Shrek.
Tillet, născut pe 4 august 1903 și dece
dat în 1954, a fost un luptător renumit 
la începuturile sporturilor de divertis
ment. Originar din Franța, Maurice era 
foarte inteligent și putea vorbi în 14 
limbi străine. De asemenea era apreciat 
ca poet și dorea să ajungă tin actor ren
umit.
Din păcate pentru el, în adolescență a 
fost diagnosticat cu acromegalie, o 
boală hormonală care provoacă o 
creștere anormală a extremităților 
(palme, labele picioarelor, maxilar). în 
scurt timp această boala i-a cauzat 
dureri foarte mari și cei din anturajul 
apropiat i-au alocat diverse porecle de- 
terminându-1 să fugă în America. 
Nevoit să se adapteze la noul sau aspect 
fizic, Tillet și-a schimbat identitatea și 
a devenit luptător profesionist, fiind 
supranumit drept „Căpcăunul ringului”. 
Ulterior, porecla i s-a schimbat, datorita 
firii sale sensibile, devenind „îngerul 
francez”.
Chiar înainte de a muri, un alt luptător 
celebru, Bobby Mangoff, i-a cerut acor

Michelito Lagravere sau ucigașul de 
tauri, în vârstă de 11 ani, a uimit lumea 
întreagă datorită spectacolelor din 
arenă. Copilul toreador a ucis în timpul 
unei singure coride șase tauri, fapt ce 
le-a atras atenția și anumitor persoane 
de la protecția animalelor. Tatăl lui 
Michelito este cel care l-a încurajat să 
lupte cu taurii în arenă. Michelito face 
acest lucru încă de la vârsta de șase ani.
Până la această vârstă, copilul - tore-

dul lui Tillet să facă mască după chipul York, Pennsylvania, expusă în „Sala 
său. Mangoff a realizat trei măști dintre celebrităților”.
care una a ajuns la Muzeul Barbell din

REVELION 2011
STEAUA MUREȘULUI

RACKET SERVICII CU CAZARE 
TREI NOPȚI 

-3 nopți cazare 
-intrare in 30.12.2010 cu cina 
-ieșire in 02.01.2011 cu mic deiun

-Cinain 3012.2010
• Mic dejun în 31.122010
- Prânz in 3112 20 W
- MASĂ FESTIVĂ DE 3EVELKJN
- Prinz ta 01.01.2011
- Ctaa ftst'vâ ta 01.01-2011
- Mic ta W 01.2311

PREȚ: 500 LEI/PERS.
Arrtnntri din seara cfe 

reve/fon ©st© as/gurar cfc 
orchestra aolisti iroca#

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

r
CMYK

PACHET SERVICII

ador a omorât zeci de tauri. Multe di 
spectacolele sale au fost interzise î 
Franța, după mai multe proteste. Cei d 
la protecția animalelelor au depus plân 
geri chiar și la protecția copilului, încei 
când să îl oprească pe Michelito. C 
toate plângerile depuse, Michelito *" 
tatăl său, tot toreador, au ieșit câștigă 
tori, iar copilul - toreador poate lupta îi 
continuare în coridă.

Planta carnivoră gigantică devoratoare de șobolani
în zonele izolate ale arhipelagului filip- 
inez, o echipă de cercetători au de
scoperit o plantă carnivoră gigantică. în 
zonele izolate ale arhipelagului filip- 
inez, o echipă de cercetători au de
scoperit o plantă carnivoră gigantică și 
înspăimântătoare. Echipa mixtă for
mată din botaniști germano-britanici au 
descoperit planta în expediția lor și au

numit-o „Planta Ulcior”, datorit: 
formei frunzelor sale. După anul 2.( 
doi alpiniști misionari ce escaladau ui 
munte din Palawan, s-au îngrozit dup: 
ce au întâlnit planta în drumul lor. Ce 
doi au povestit despre plantă că ești 
foarte agresivă si „mănâncă” nu doa 
insecte, ci și șobolani.

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte raari

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

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/tonă

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/tonă

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/tonă

Piatra concasată (criblură) 8 - 16mm 25.00 lei/tr > e

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


