
Anul 2011, 
privit diferit 
de putere și 
opoziție

pag. v 
în fiecare lună decembrie a anului, milioane de puștani de 
pe diferite coordonate ale globului visează la sosirea lui, 
pentru ca în dimineața de 25 decembrie să se trezească între 
cadouri și zâmbete.
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Doi copii și mama lor și-au 
pierdut viața în urma unui 
incendiu ț

Doi copii de 8, respectiv 12 ani, și mama acestora, în vârstă 
de 38 de ani, și-au pierdut viața în urma unu incendiu care le- 
a cuprins casa în Ajunul Crăciunului, la Orăștie.

Hunedoarei
Moș Crăciun are propria 
echipă de fotbal
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Daniel Răducanu, singur 
împotriva tuturor, pentru 

Primăria Baru Anul 2011 se anunță primul an de creștere eco
nomică, după criza care a lovit întreaga lume. 
Unul dintre primii „competitori” pe piața fiscală

care a redus cu mai mult de 50 la sută celebra-i redusă la doar 20 de bani, 
taxă este cunoscutul Costică. Taxa Costică era,
până de curând, de 50 de bani, dar recent a fost

Actualitate

Aqualandul se redeschide
astăzi

Fie ca bucuria și liniștea 
aduse de sfintele sărbători

să va însoțească pe tot 
parcursul anului ce va

Complexul Aqualand poate fi, în sfârșit deschis pentru 
public. Deși în urmă cu o săptămână a avut loc inaugu
rarea oficială a parcului acvatic, Aqualandul din Deva 
nu a fost deschis publicului.

http://www.M-log.rc
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► DN 7 Deva -Simeria
— ► DJ 687 Cristur - Hunedoara

► D<l 687 Hunedoara - Hășdat 
fi ► DN 66 Călan - Băcia

► DN7 Mintia - Vețel
“ ► DN7 Vețel - Leșnie

► DN7 Leșnie - Săcămaș
► DN7 ilia - Gurasada
► DN7 Gurasada - Burjuc
► DN7 Burjuc-Zam
► DN 76 Câinelui de Jos - Bejan
► Petroșani pe DN 66-ț-SfântulZilei HOROSCOP

f greco-catolic
Sf. 20.000 m. arși de vii în 
Nicomidia.

f romano-catolic
SF. FAMILIE: Isus, Maria și 
Incif

N

Rete*srilei

Ciorbă de
pește

Ingrediente:
- pește mic de baltă (orice) 3 kg,
- pește mare (capete și cozi de 
somn sau somon, știuca, crap etc.) 
-țelină
-gulie
-morcov
-ceapă
-praz
-păstrânac
-pătrunjel
-frunze leuștean
-frunze pătrunjel
-borș
-sare
-piper
-vegeta

Mod de preparare:
Se fierbe peștele mic în apă fără 

sare până se face zdrențe, după care 
se strecoară și se aruncă peștele 
păstrându-se zeama. Se taie zarza
vatul cubul ețe și se pune la fiert în 
zeama strecurată de peste până 
fierbe. Se adaugă borșul (1/3 din 
cantitatea de zeamă de pește) și se 
dau câteva clocote. Se reglează cu 
condimente după gust. Se introduce 
peștele mare și se lasă la fiert maxim 
7 minute să se păstreze bucățile în
tregi. Se adaugă frunzele de leuștean 
și de pătrunjel și se mai dă un clocot. 
Se servește caldă cu ardei iute (după 
preferințe).

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
—

Sfinții 20.000 de Mucenici, arși în Nicomidia
în timpul împăratului Max- 

imian, pe când acesta se afla în 
cetatea Nicomidiei și aflând de 
numărul mare de creștini din ea a pus 
la cale exterminarea lor. Era în 
apropierea Praznicului Nașterii 
Domnului, când împăratul știind că 
toți creștinii se vor strânge în marea 
biserică din Nicomidia. De aceea, el 
a poruncit ca biserica să fie înconju
rată de lemne uscate, cărora soldații 
la momentul potrivit să le pună foc.

Sfântul Antim, episcopul Nico
midiei, a adunat în biserică tot 
poporul lui Hristos, a prăznuit împre
ună cu ci și i-a învățat adevărata 
credință. Soldații au înconjurat biser
ica și nu au mai permis nimănui să 
iasă din ea. înăuntru a intrat trimisul 
împăratului care le-a vestit creștinilor 
că împăratul le poruncește să jert
fească idolilor, altfel vor fi arși de vii. 
Atunci arhidiaconul bisericii, aprins 
de focul râvnei dumnezeiești, a în
tărit mulțimea și i-a pus înainte slava 
muceniciei la care îi cheama Dum
nezeu. El le-a amintit de pilda celor 
trei tineri din cuptorul de foc. Creș
tinii s-au umplut de Duhul Sfânt și au 
voit cu râvnă să răspundă dum
nezeieștii chemări. Când episcopul a

28 decembrie

aflat aceasta s-a grăbit de a botezat 
pe catehumeni, și a împărtășit pe toți 
creștinii cu dumnezeieștile și preacu
ratele Taine.

Soldații însă au aprins lemnele 
așezate din timp. Potrivit tradiției, 
douăzeci de mii de oameni au dobân
dit cununa mucenicească, înălțând

cântări de laudă lui Dumnezeu. Toți 
aceștia au luat mucenicia la anul 302. 
Prin mila lui Dumnezeu Sfântul 
Antim a scăpat nevătămat, ca să fie 
de folos și altora. A adus prin Botez 
pe mulți la Hristos și după ce a fost 
mult chinuit, s-a mutat la Hristos.

de-a lungul timpului

1897: Piesa "Cyrano de Bergerac", de Edmond Rostand, 
are premiera la Paris

1903: S a înființat „Societatea numismatică română”
1908: Un violent cutremur a provocat în orașul italian 

Messina, Sicilia peste 75.000 de victime
1973: Aleksandr Soljenițîn publică Arhipelagul Gulag
1989: Pentru prima dată, după o lungă pauză, se în

trunește Consiliul de Conducere al Uniunii Scriitorilor. Este 
ales un comitet provizoriu de conducere a Uniunii Scriitorilor, 

p președinte fiind Mircea Dinescu
2000: Adrian Năstase își începe mandatul de prim-min- 

istru al României
2004: Călin Popescu-Tăriceanu își începe mandatul de 

Lprim-ministru al Romanței

S-au născut

1903: Nicolae Kirculescu, compozitor român de muz
ică ușoară, de film și teatru

1903: John von Neumann, matematician american
1907: Nicolae Brânzeu, compozitor și dirijor român
1953: Richard Clayderman, pianist francez
1954: Denzel Washington, actor american
1956: Nigel Kennedy, violinist englez
1969: Linus Torvalds, informatician, creatorul nucle

ului de sistem de operare Linux

Comemorări:
1952: Alexandrine de Mecklenburg-Schwerin, soția 

regelui Christian al X-Iea al Danemarcei (n. 1879)
1986: Andrei Tarkovsky, regizor rus (n. 1932)
1989: Hermann Oberth, fizician și inventator german 

născut la Sibiu (n. 1894)
1997: Comeliu Baba, pictor român (n. 1906)
2007: Clody Bertoia, actriță româncă (n. 1913)
2008: Haralamb Zincă, pseudonimul literar al Iu. Hary 

Isac Zilberman, scriitor român (n. 1923)

Bancurile zilei
© © ©
AUn american, un francez 

și un scoțian se întîlnesc la o 
nuntă.

Americanul: "Eu am făcut 
cadou un serviciu de cafea de 
10 persoane."

Francezul: "Eu am făcut 
cadou unul de 20 de persoane."

Scoțianul: "Eu am făcut 
cadou un clește de zahăr de 200 
de persoane." '

© © ©
Un scoțian merge la un bar 

și comandă o bere la halbă. 
După ce i se aduce berea, ob
servă o muscă în ea și îi spune 
barmanului:

- Barman, în berea asta e o 
muscă. Barmanul răspunde:

- Domnule, zgîrcit mai ești, 
cîtă bere poate să bea o muscă?

© © ©
De două zile și două nopți, 

McConall stă de veghe la căpă- 
tîiul soției. în zori, biata femeie 
își dă duhul. Trist, McConall se 
duce la bucătărie și-i spune bă- 
trînei servitoare:

- Pentru micul dejun sa pră
jești doar o felie de pîine, nu 
două ca de obicei.

© © ©
Un scoțian bea o bere într- 

un bar. După un timp, dorește 
să meargă la toaletă. Fiind mai 
multă lume în bar, lasă un bile
țel pe bere: "Am scuipat în ea". 
Revenind, găsește alt bilețel: 
"Și noi".

© © ©

O persoană căreia i-ai făcut mai 
demult un serviciu își exprimă acum 
recunoștința. Gestul ei te emoționează
și te face să uiți pentru moment toate grijile 
tale.

Viața afectivă îți aduce, cele mai 
mari satisfacții. Trăiești clipe de pa
siune, iar dacă ești într-o relație de 
mulți ani, azi sunt toate șansele să te 
decizi să oficializezi această relație.

Este o zi pozitivă pentru toate per
soanele care au în general o activitate 
în care este implicat scrisul. Nativii 
sunt inspirați, au un simț al umorului 
ridicat și multă vitalitate.

Impulsivitatea și graba sunt cei 
mai mari dușmani ai tăi astăzi, la locul 
de muncă. Va fi nevoie să faci eforturi 
serioase pentru a-ți stăpâni elanurile 
imprudente, sau vei comite erori care te vor 
costa mult.

Ieși în lume pentru a întâlni cât 
mai multe persoane și a face schimb 
de impresii. Vei vedea că primești tot 
soiul de idei utile și ai totodată ocazia 
să-ți faci relații interesante.

Ai o gândire pozitivă și un mod 
relaxant de a trata lucrurile. Profită de 
acest lucru pentru a te menține în
formă, cu o hrană echilibrată și practicarea re
gulată a unui sport.

cesare.

Foarte dinamic la locul de muncă, 
ești temător și agitat în domeniul 
afectiv. Te macină ideea că vei vedea 
cum ființele iubite se vor îndepărta de 
tine.

obiectivitate și ești ponderat în ges
turi.

Dacă vrei să menții un climat ar
monios în familie, va trebui să faci mai 
devreme sau mai târziu concesiile ne

Astrele îți oferă astăzi mari avan
taje pe plan profesional. Ești în cea 
mai bună formă. Judeci lucrurile cu

Simți o nevoie imperativă de inde
pendență și îți schimbi starea de spirit 
destul de des. Această atitudine ar
putea să-i facă rău partenerului de viață.

Ești într-o formă fizică bună, însă 
acest lucru nu înseamnă că trebuie să 
întinzi coarda. Alege să ții un regim și 
redu consumul de țigări sau alcool.

Ferește-te să faci speculații îndo
ielnice. Astrele . refuză să-ți acorde 
vreo șansă astăzi și se poate să pierzi 
bani. Gândește-te bine înainte de a acționa și
înfrânează-ți nerăbdarea.
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Anul 2011, privit diferit de putere și opoziție
Noul an politic este cel al ieșirii din 
criza economică, potrivit spuselor 
parlmentarilor hunedoreni care fac 
parte din partidul aflat la guvernare. 
Pe lângă proiectele de legi, pe care le- 
au lăsat în rezervă în perioada care a 
trecut, parlamentarii hunedoreni 
PD-L văd cu optimism următoarea 
perioadă. Pe de altă parte, previziu
nile parlamentarilor hunedoreni din 
„barca” opoziției referitoare la noul 
an politic sunt cât se poate de sum
bre.

Senatorul PD-L, Dorin Păran, este 
mulțumit de faptul că în Parlament a 
reușit să treacă legea bugetului, fapt 
care înseamnă îndeplinirea condițiilor 
impuse de FMI, în vederea accesării 
unui nou împrumut. „Despre noul an 
politic, pot să spun în primul rând că 
mă bucur că au trecut legile salarizării 
și bugetului. Astfel, putem îndeplini 
condițiile impuse de Fondul Monetar, 
'entru ca în ianuarie să accesăm o nouă 
_>anșă de împrumut, un nou acord pen
tru 2011. Și sper să le dea Dumenezeu 
mai multă minte parlamentarilor din 
opoziție ca să putem depăși criza finan
ciară”, este de părere senatorul PD-L, 
Dorin Păran.

în timp ce opoziția vrea un nou Gu
vern...

Pe de altă parte, senatorul PSD, Cosmin 
Nicula, consideră că noul împrumut va 
împovăra mai mult datoria României, 

Aqualandul se 
redeschide astăzi

Complexul Ăqualand poate fi, în sfârșit, 
deschis pentru public. Deși în urmă cu o 
săptămână a avut loc inaugurarea oficială 
a parcului acvatic. Aqualandul din Deva 
nu a fost deschis publicului. Parcul acvatic 
nu putea funcționa din cauză că o parte a 
consilierilor locali s-au opus predării în 
concesiune directă a Aqualandului, către 
S.C Aqualand Deva SRL, astfel parcul ac
vatic nu putea funcționa în temeiul legal. 
Concesiunea parcului acvatic a fost apro
bată ieri, în ședința extraordinară a CL 
Deva. Cu toate că „gașca” de consilieri ai 
fostului viceprimar al Devei, Florin 
Oancea, au încercat să boicoteze ședința 
de ieri, prin neprezentare, fiind nevoie de 
două treimi din voturile consilierilor, con
cesiunea Aqualandului, cât și tarifele de 
funcționare au fost aprobate în cele din 
urmă. Pentru a putea fi dat în funcțiune, 
Aqualand Deva a fost concesionat pe o 
perioadă de trei luni, urmând ca ulterior să 
revină asupra acestui proiect de hotărâre. 
Prețurile aprobate de aleșii devenilor se în
cadrează între 15 lei/ 3 ore pentru elevii și 
bătrânii locuitori ai municipiului, și 20 de 
lei/ 3 ore pentru adulți, iar pentru 45 de 
minute de saună, doritorii vor plăti 10 lei. 
Aqualand Deva își va deschide porțile 
mâine la orele 9. Irina Năstase

care va fi trebui achitată de multe gen
erații viitoare.
„Nimic din ce a fost valabil anul acesta, 
din punct de vedere al declarațiilor 
politice făcute, nu va mai fi valabil. Se 
vorbește de un nou împrumut, cel de
spre care spuneam eu în urmă cu șase 
luni. Se vor lua din nou bani de la Fon
dul Monetar și vor merge direct în rez
erva băncii și va împovăra și mai mult 
datoria publică a României”, susține 
senatorul PSD, Cosmin Nicula. 
Proaspăt aleasă deputat PNL, Mariana 
Câmpeanu, speră ca până în primăvara 
anului viitor, actualul Guvern să cadă 
de la „cârma” țării. „Noul an politic va 
fi unul foarte greu. Ne mai rămâne eve-

Daniel Răducanu, singur împotriva 
tuturor, pentru Primăria Baru
Liberalii hunedoreni și-au unit forțele cu 
social democrații, conservatorii și mem
brii PRM, în vederea susținerii unui can
didat unic pentru ocuparea fotoliului de 
primar al comunei Baru Mitre. Alegerile 
pentru funcția de primar al comunei Baru 
vor avea loc în 16 ianuarie. Noua alianță 
la nivel județean, formată din PNL, PSD 
+ PC și PRM, va susține un candidat unic, 
în persoana liberalului Axinte Bolesc. Pro
tocolul de colaborare între cele patru for
mațiuni politice a fost semnat ieri, în 
prezența liderilor județeni care, în contin
uare, vor elabora o strategie de campanie 
comună. Protocolul va fi valabil și în cazul 
unui al doilea tur de scrutin. „Considerăm 
că această colaborare, pe care am avut-o 
de-a lungul timpului cu PC și PRM, încă 
din 2004, și PSD, din 2008, și punctele co
mune ne vor putea scoate mulțumiți dintr- 
o confruntare și încheierea unui mandat 
electoral. N-aș vedea de ce să nu dăinuie 
această colaborare, în timp și în folosul

în timp ce deputatul PSD, Laurențiu Nistor, consideră că noul an va fi unul destul de 
agitat, deputatul I’D L, Viorel Arion, consideră că în 2011 România va ieși dtn criză

tual să ne batem fizic în Parlament. Am 
epuizat toate căile de luptă parlamen
tară și sper din tot sufletul să nu ne 
apuce primăvara cu acest Guvern la 
putere. Prioritatea mea este să depun un 
proiect de lege care să nu mai permită 
cadouri electorale, iar cheltuielile de 
campanie să fie susținute de la buget, 
doar pentru afișe electorale”, declară 
deputatul PNL, Mariana Câmpeanu.
In asentimentul Marienei Câmpeanu 
este și deputatul PSD, Laurențiu Nistor. 
Totodată, acesta este de părere că noul 
an va fi unul destul de agitat. „Noul an 
va fi unul destul de agitat. Cred că ac
tuala putere va părăsi scena politică. în 
doi ani, de când este la guvernare, s-a

județului Hunedoara”, a precizat președ
intele liberalilor hunedoreni, Mircea 
Moloț. Postul de primar al comunei Bani 
a rămas vacant după ce primarul Dăniel 
Răducanu și-a dat demisia din funcție, 
pentru a se înscrie în lupta electorală pen
tru ocuparea fotoliului de deputat al 
Colegiului Hațeg. Pentru Primăria Baru, 
„bătălia” se va da între liberalul Axinte 
Bolesc, fostul primar Daniel Răducanu, 
din partea PD-L, și Angela Dumitrescu, 
din partea UNPR.

Irina Năstase 

produs răul cel mai mare pentru județ 
și pentru toată țara. Se ajunge la gesturi 
extreme de disperare totală, cum este 
cazul tânărului care s-a aruncat de la 
balconul Parlamentului. Va fi un an 
mult mai dificil, dar sper ca opoziția să 
facă majoritate în cele din urmă”, este 
de părere deputatul PSD, Laurențiu 
Nistor.

...puterea își vede de treabă

Deputatul Iosif Blaga se va concentra 
asupra proiectelor de lege care nu au 
fost supuse la vot în acest an. „Văd noul 
an politic la fel de „stabil” ca și acesta. 
Cât despre proiectele mele, mai sunt 

11 copii, născuți de 
Crăciun, în județ 
în perioada 24-26 decembrie, 11 femei 
din județ au primit cel mai frumos 
cadou de sărbători. Au dat naștere unor 
copii. Astfel, șase băieți și cinci fete au 
venit pe lume în aceste zile de sărbă
toare. Cele mai multe nașteri au avut 
loc în municipiul Deva, unde s-au năs
cut cinci băieți și două fete. „Toți copiii 
au fost sănătoși la naștere. în aceste trei 
zile de sărbătoare, am avut mai multe 
nașteri, comparativ cu anul trecut, însă, 
dacă ne raportăm la luna decembrie, 
comparativ cu anul precedent, au fost 
mai puține. Preconizăm că anul viitor 
vor fi și mai puține nașteri, din păcate”, 
a declarat asistenta șefă a Spitalului 
Județean Deva, secția de Ginecologie. 
Și în municipiul Brad s-au născut, în 
Ajunul Crăciunului și în ziua de Cră
ciun, două fetițe. în municipiile Orăștie 
și Petroșani, s-au născut doi copii, un 
băiețel și o fetiță.

Petronela Tămaș 

Director S.C. Deva Gold S.A., Nicolae Stanca

Odată cu noul an, urăm tuturor > 
colaboratorilor și angajaților noștrii 

sănătate, belșug și spor în toate.

câteva pe care le-am ținut în rezervă și 
acum vreau să mă ocup de ele. Este 
vorba de legea deținuților politici, care 
deocamdată nu a intrat în comisii și 
legea privind vânătoarea”, a declarat 
deputatul PD-L, Iosif Blaga. Deputatul 
PD-L, Viorel Arion consideră că în 
2011 România va ieși din criză. „Anul 
politic care ve veni va fi unul mai bun. 
Cred ca este anul ieșirii din criză. Ce-a 
fost mai greu până acum a trecut și dc 
acum vor începe să se vadă rezultatele 
măsurilor adoptate”, declară optimist 
deputatul PD-L, Viorel Arion.

________________Irina Năstase 
La mâncare înainte... 
pe gheață înapoi
Mâncarea și băutura în exces au făcut vic
time printre hunedoreni în perioada Cră
ciunului. După șase săptămâni de post, 
pentru hunedorenii care încă mai fac acest 
lucru, este foarte greu, mai ales pentru or
ganismul lor, să digere atât de multă mân
care. însă, indigestiile nu au fost singurele 
probleme cu care s-au confruntat hune
dorenii, în această perioadă, leșiți proba
bil la o mică plimbare, după o masă 
copioasă, zece hunedoreni s-au ales cu 
fracturi la membrele superioare și infe
rioare, iar alți 12 au fost transportați la 
Spitalul Județean Deva pentru indigestii. 
Astfel, 22 de hunedoreni au fost nevoiți 
să apeleze la Serviciul de Ambulanță. „în 
județul Hunedoara, a fost nevoie de inter
venția personalului de pe Ambulanță pen
tru 12 cazuri de colici și zece cazuri de 
fracturi de membre. Cele mai multe astfel 
de cazuri au fost înregistrate în municipiul 
Deva, urmat de municipiile Hunedoara și 
Petroșani”, a declarat operator registru 
medical din cadrul Serviciului de Ambu
lanță Deva, Tatiana Fucă. (P.T.)
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Simerian, prins la furat de băuturi 
alcoolice

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din 
Simeria, a fost prins de agenții de 
pază ai unui supermarket din Deva în 
timp ce încerca să fure din magazin 
câteva sticle cu băuturi alcoolice în 
valoare de peste 3(X) de lei. Incidentul 
a avut loc în Ajunul Crăciunului, în 
jurul orei 15:00. Agentul de pază a 
anunțat polițiștii deveni care au în
tocmit pe numele lui Comeliu C. 
dosar de cercetare penală pentru 
comiterea infracțiunii de furt califi
cat, iar prejudiciul a fost recuperat în 
totalitate.

Dosar penal pentru furt calificat

Polițiștii deveni au întocmit dosar de 
cercetare penală, pentru comiterea in
fracțiunii de furt calificat, unui bărbat 
care a furat mai multe bunuri dintr- 
un supermarket din localitate. în 26 
decembrie, înjurai orei 14:50, Poliția 
Municipiului Deva a fost sesizată 
telefonic de către agentul de pază al 
unui supennarket din Deva cu privire 
la faptul că a fost surprins un bărbat 
care a furat, din incinta magazinului, 
bunuri în valoare de aproximativ 216 
lei. Echipa operativă deplasată la fața 
locului l-a identificat pe Petrea R., de 
39 ani, din comuna Gârleni, pe nu
mele căruia a fost întocmit dosar 
penal pentru comiterea infracțiunii de 
furt calificat. Prejudiciul a fost recu
perat în totalitate.

Accident rutier din cauza poleiului

Coducătoral unui autoturism a fost 
rănit ușor în urma unui accident de 
circulație produs pe D.J 687 G, pe 
raza localității Densuș. Marius M., de 
23 de ani, din comuna Răchitova, 
județul Hunedoara, în timp ce con
ducea un autoturism pe raza local
ității Densuș, nu a adaptat viteza la 
condițiile de carosabil acoperit cu 
gheață, a derapat și, pierzând con
trolul asupra direcției de mers, a lovit 
un copac situat pe marginea părții 
carosabile. în urma impactului con
ducătorul auto a fost rănit ușor.

Șoferi băuți și fără permis, prinși 
în trafic de Crăciun

Patru șoferi, care fie nu aveau permis 
de conducere, fie au urcat băuți la 
volan, au fost depistați în trafic de oa
menii legii. în 25 decembrie, înjurai 
orei 16:15, a fost depistat în trafic 
Gigi E, de 25 de ani din comuna 
Dobra, în timp ce conducea un auto
turism pe strada Nicolac Grigorescu 
din Deva fără a poseda permis de 
conducere. în aceeași zi, în jurul orei 
20:40, Cornel G., de 48 de ani, din 
Călan, în timp ce conducea un auto
turism pe D.C. 51 A, pe raza orașului 
Călan, s-a angajat în depășirea unui 
autoturism condus, regulamentar de 
Felicia G. din Călan, cu care s-a tam
ponat. în urma jmpacutului nu au 
rezultat victime. în urma testării con
ducătorului auto, cu apatatul al- 
coolscop, a rezultat că acesta avea o 
concentrație alcoolică de 0, 72 mg/1 
alcool pur în aerul expirat. Câteva ore 
mai târziu, aproape de miezul nopții, 
oamenii legii l-au depistat în trafic pe 
Adrian D., de 25 de ani, din comuna 
Bretea Română, în timp ce conducea 
un autoturism ncînmatriculat pe 
strada Aleea Școlii din Hațeg. în 
urma verificărilor efectuate, polițiștii 
au constatat că bărbatul nu deține 
permis de conducere pentru nicio cat
egorie de autovehicule. în 26 decem
brie, în jurul orei 4:00, polițiștii l-au 
depistat în trafic pe Florin R., de 25 
de ani, din Călan, în timp ce con
ducea un autoturism' pe strada Poli
clinicii din Călan, care avea o 
concentrație alcoolică de 0,83 mg/1 
alcool pur în aerul expirat. în toate 
cele patru cazuri polițiștii au întocmit 
dosare de cercetare penală. (M.T)

Tragedie, în Ajun de Crăciun, la Orăștie
Doi copii și mama lor și-au pierdut 
viața în urma unui incendiu
Doi copii de 8, respectiv 12 ani, și 
mama acestora, în vârstă de 38 de 
ani, și-au pierdut viața în urma unu 
incendiu care le-a cuprins casa în 
Ajunul Crăciunului, la Orăștie.

Incendiul a izbucnit vineri dimineața, 
în jurul orei 6.00, la un imobil situat pc 
strada Pricazului, din municipiul 
Orăștie. Au fost alertați pompierii care, 
în aproximativ cinci minute, au ajuns la 
clădirea cuprinsă de flăcări cu două au
tospeciale cu apă și spumă. „Două 
echipaje de pompieri au ajuns la locul 
incendiului, cu două autospeciale cu 
apă și spumă, împreună cu paramedicii 
și un echipaj din cadrul Ambulanței. în 
interiorul imobilului, la etajul unu, se 
prăbușise plafonul pe o suprafață de 
aproximativ o sută de metri pătrați. într
una din camerele incendiate se aflau 
doi copii: un băiat de 8 ani și o fetiță de 
12 ani, împreună cu mama lor în vârstă 
de 38 de ani. Trupurile celor trei au fost 
găsite de echipele de intervenție”, a de
clarat purtătorul de cuvânt al Inspec
toratului pentru Situații de Urgență 
Hunedoara, locotenent Anemona Doda. 
Paramedicii nu au mai reușit decât să 
constate decesul celor trei, care au

Planuri împotriva 
inundațiilor pe Mureș, 
Jiu și Crișul Alb
Prevenirea inundațiilor de pe Mureș, Jiu 
și Crișul Alb va începe prin elaborarea 
de planuri. Potrivit unui comunicat de 
presă al Ministerului Mediului și Pă
durilor, începând de anul viitor, pre
venirea, protecția și diminuarea 
efectelor inundațiilor se vor face pe baza 
unor planuri bine determinate. Ministrul 
Mediului și Pădurilor, Lâszlo Borbely, a 
aprobat opt contracte de finanțare în 
sectorul protecției împotriva inundați
ilor, în valoare totală de 29.339.028 
euro. Aceste contracte vizează în
tocmirea planurilor pentru opt bazine 
hidrografice, printre care Mureș, Jiu și 
Crișuri. Prin aceste contracte se ur
mărește modernizarea sistemului de 
management al inundațiilor prin re
alizarea hărților de hazard (inundabili- 
tate) și a planurilor pentru prevenirea, 
protecția și diminuarea efectelor inun
dațiilor. Realizarea acestor creează 
premisele pentru promovarea investiți
ilor în vederea realizării lucrărilor de 
apărare în zonele puternic afectate de in
undațiile din ultimii ani. Pe baza datelor 
și informațiilor obținute, se va elabora, 
la nivel național. Planul pentru pre
venirea, protecția și diminuarea 
efectelor inundațiilor. (C.R.)

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospatar;

• Rcccpțioiicr;
• 3 instalatori:

Banca Națională a României (BNR) va preschimba, începând din 3 ianuarie, pe 
termen nelimitat, bancnotele imprimate pe suport de polimer >7 monedele metalice 
din vechea emisiune monetară, se arată intr-un comunicat al băncii centrale 
transmis luni agenției MEDIA FAX. gl

murit asfixiați cu monoxid de carbon, 
rezultat din ardere. Pompierii au lichi
dat incendiul în aproximativ o oră și 
jumătate. în urma incendiului peste 80 
la sută din casă a fost distrusă, iar

Peste 1,7 miliarde euro pentru mediul rural, în 2011

Programele europene destinate dez
voltării mediului rural din România 
beneficiază în anul 2011 de finanțări 
de peste 1,7 miliarde de euro. Pentru 
autoritățile publice, societățile comer
ciale sau persoanele fizice care in
tenționează să acceseze fonduri 
europene în anul 2011, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale a 
stabilit calendarul sesiunilor de 
depunere a documentațiilor.

Astfel, pe Măsura 112 - „Instalarea tiner
ilor fermieri” sunt prevăzute două se
siuni, prima în perioada 1 - 29 iulie, iar 
cea de-a doua în perioada 3-31 oc
tombrie. Fondurile alocate însumează o 
sută de milioane de euro. Pe Măsura 121 
- „Modernizarea exploatațiilor agricole”, 
sesiunea de depunere a documentațiilor 
este prevăzută între 1 - 29 aprilie, iar

Infiirmtițd ta lefejfmr

de pâiw vineri 
intre nrele 8 — I 6. 

pagubele au fost estimate la aproxima
tiv 30.000 de lei. Se pare că incendiul a 
izbucnit din cauza unui burlan metalic 
supraîncălzit.

Mihaela Tămaș

suma alocată se cifrează la 150 milioane 
euro. Documentațiile pe Măsura 123 - 
„Creșterea valorii adăugate a produselor 
agricole și forestiere”, vor putea fi de
puse în intervalul 1-31 martie, iar fon
durile disponibile sunt în cuantum de 
130 milioane euro. De asemenea, 
proiectele pentru Schema Ml23 - „Stim
ularea dezvoltării regionale prin re
alizarea de investiții pentru procesarea 
produselor agricole și forestiere în ved
erea obținerii de produse neagricole” vor 
putea fi depuse în perioada 1-31 mar
tie, iar finanțarea europeană însumează 
101 milioane euro. în intervalul 2-31 
mai vor putea fi depuse și solicitările de 
finanțare pe Măsura 125 - „îm
bunătățirea și dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea și adaptarea agri
culturii și silviculturii”, domeniu care 
beneficiază în 2011 de o finanțare în val
oare de 333 milioane euro. Pentru Mă
sura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole 
de semisubzistență”, calendarul 
depunerii documentațiilor cuprinde două 
sesiuni, respectiv între 1 - 29 iulie și 3 — 
31 octombrie, iar suma totală alocată 
este de 210 milioane euro. Pe Măsura 
221 „Prima împădurire a terenurilor 
agricole” sunt prevăzute anul viitor nu 
mai puțin de patru perioade pentru 
depunerea cererilor, respectiv 1 - 28 feb

Societate comercială 
angajează

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

* slivuîtorisli; * muncitori necalîlleap;

Informații la sediul firmei din Chimindia, 
m:121 D, com. llârău, 

sau la lei. 0722 574 092; 0354/501021.

A început 
Programul „Casa 
Verde” pentru 
instituții
Succesul înregistrat de Programul 
„Casa Verde pentru persoane fizice” a 
determinat lansarea unui program 
asemănător unităților administrativ - 
teritoriale, instituțiilor publice și 
unităților de cult. Astfel, potrivit unui 
comunicat de presă emis de Ministerul 
Mediului și Pădurilor, în perioada 
15.12.2010 - 20.01.2011, Administrația 
Fondului pentru Mediu organizează se
siune de depunere a cererilor de fi
nanțare a proiectelor pentru Programul 
privind instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează energic regen
erabilă, inclusiv înlocuirea sau com
pletarea sistemelor clasice de încălzire 
care are ca beneficiari unitățile admin
istrativ - teritoriale, instituțiile publice 
și unitățile de cult. Suma alocată acestei 
sesiuni este de 100.000 mii Iei. în 
cadrul Programului „Casa Verde pentru 
persoane fizicei lansat la 1 iulie 2010, 
au fost depuse 15.562 dosare, în valoare 
de 91,7 milioane de lei. (C.R.)

ruarie, 2- 31 mai, 1 - 30 septembrie și 2
- 30 decembrie. Fondurile totale 
disponibile pentru împăduriri se ridică la 
200 milioane euro.

Micro - întreprinderile, turismul și 
dezvoltarea rurală beneficiază de fi
nanțări generoase

Fondurile disponibile pentru Măsura 
312 „Sprijin pentru crearea și dez 
voltarea de micro-întreprinderi”, vor 
putea fi cerute în perioada 2-31 mai, iar 
finanțarea este de 89 milioane euro. Cei 
care vor să investească în turism pot 
încerca să obțină bani europeni prin Mă
sura 313 - „încurajarea activităților tur
istice”. Depunerea solicitărilor se va 
desfășura în două perioade, respectiv 1
- 31 martie și 1 - 30 septembrie, pentru 
fiecare etapă fiind prevăzute finanțări de 
câte 85 milioane euro. în fine, au
toritățile publice care doresc să acceseze 
fonduri pe Măsura 322 - „Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătățirea ser
viciilor de bază pentru economia și pop
ulația rurală și punerea în valoare a 
moștenirii rurale”, trebuie să știe că 
proiectele vor fi primite în luna martie, 
iar finanțarea alocată pentru acest dome
niu este de peste 155 milioane euro.

Cătălin Rișcuța



te

hi c inci ani, convorbirile pe telefonul mobil se vor purta prin holograme 
Telefoanele mobile vor deveni, pană în 2015, suficient de avansate pentru 
a proiecta o imagine tridimensională a persoanei care sună, în timp ce 
laptopurile ar putea fi alimentate prin energie cinetică, potrivit unor es 
timări ale cercetătorilor grupului IBM, citate de Bloomberg.
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Europa se teme de criză și în 2011
Pe măsură ce anul se apropie de 
sfârșit, rămâne neclar câte țări din 
zona euro ar putea în cele din urmă 
să cadă victimă crizei, după cum ne
cunoscută este și dimensiunea 
daunelor economice provocate de 
aceasta. Cu certitudine, economiștii 
au adoptat o abordare prudentă față 
de perspectivele de creștere ale zonei 
euro în anul următor.

Uniunea Europeană intră în noul an 
frământată de probleme financiare care 
au scos la iveală fisurile economice tot 
mai adânci ale regiunii, ca și temerile 
în creștere legate de viitorul monedei 
euro, notează agenția germană DPA, 
într-o analiză dedicată perspectivelor 
economice pentru 2011.
în pofida unui torent de cifre econom
ice solide, oficiali din cele 16 state ale 
zonei euro depun încă mari eforturi să 
țină sub control criza datoriilor apărută 
la începutul anului, dar și să susțină în- 

iderea economică în moneda comună 
după luni dc turbulențe pe piețe.
„Pe scurt spus, deși economia zonei 
euro pare să reziste în mod rezonabil 
crizei datoriilor suverane până acum, 
există încă bune motive de preocupare 
față de perspectivele trimestrelor vi
itoare”, consideră Jonathan Loynes,

Franța se află în fața celui mai mare 
scandal medical din istoria sa
Politicienii francezi, fie că sunt de 
dreapta sau de stânga, sunt puși în 
mare încurcătură de publicarea unui 
raport oficial asupra nocivității unui 
medicament, ceea ce ar putea deveni 
cel mai mare scandal medical din is
toria țării, notează Independent. 
Președintele Nicolas Sarkozy a 

omis transparență completă în an
cheta care privește medicamentul, 
aprobat timp de 33 de ani de către sis
temul medical francez și care se pre- 
sune că ar fi ucis între 1000 și 2000 
de oameni.
în ciuda avertismentelor repetate ale 
oamenilor dc știință din întreaga 
lume, medicamentul Mediator a fost 
prescris la cinci milioane de francezi, 
inițial pentru a trata diabetul și apoi 
ca pilulă de slăbit. O anchetă a In
spectoratului Francez de Sănătate va 
investiga de ce mai mulți miniștri, fie 
ei de dreapta sau de stânga, nu au in
terzis medicamentul. Mediator este 
produs de gigantul farmaceutic 
Servier și este „în cel mai fericit caz 
inutil, iar în cel mai rău, foarte per
iculos”, mai scrie publicația britanică. 
Mai multe investigații de presă 
franțuzești s-au axat pe campania de 
intimidare și dezinformare a com
paniei Servier, cu scopul de a ține 
medicamentul, interzis în SUA încă 
din 1997, pe piață. Compania, al 
doilea producător de medicamente 
francez a fost fondată cu 50 de ani în 
urmă de către medicul Jacques 
Servier, cunoscut pentru relațiile 
strânse pe care le întreține cu diverși 
politicieni francezi. Chiar și președ
intele Sarkozy a lucrat pentru Servier, 
la începutul carierei sale de avocat.
Mediator conține o substanță numită 
benfluorex, care, potrivit studiilor, 
atacă sistemul cardio-vâscular, în spe
cial valvele inimii. Acesta a fost in
terzis abia după un studiu din aprilie 

economistul șef al grupului de cercetare 
Capital Economics.
După un salt din recesiunea de anul tre
cut și o creștere de 1,7% în 2010. 
Comisia Europeană prognozează o 
creștere a Produsului Intern Brut al 
blocului comunitar de 1,5% în 2011, ce 
ar trebui apoi să se accelereze până la 
1,8% în anul următor.
în acest moment, preocuparea este 
legată de faptul că criza s-ar putea ex
tinde de la periferia geografică a zonei 
euro - Irlanda, Portugalia, Grecia, 
Spania - Ia membri din nucleul acesteia, 
precum Italia și Belgia, ceea ce se 
adaugă incertitudinii care înconjoară 
perspectivele economice ale Europei. 
Criza care se adâncește a evidențiat 
deja o diviziune economică în euro- 
zonă. în timp ce economiile cele mai 
mari din regiune - Germania și Franța - 
au apărut ca forțele propulsoare din 
spatele ratei de creștere a zonei euro, 
state din linia întâi a crizei datoriilor au 
acționat ca o frână pentru performanța 
ei economică.
Criza datoriilor a declanșat semnale dc 
alarmă în rândurile liderilor politici din 
zona euro legate de faptul că presiunile 
ar putea rezulta în distrugerea uneia 
dintre cele mai mari realizări ale Uniu
nii Europene: crearea unei monede co
mune.

2009, în care era legat de afecțiuni ale 
valvelor inimii la pacienți, care în 
mod normal nu ar fi trebuit să aibă 
astfel de probleme. în luna noiembrie 
a acestui an, un raport oficial a 
demonstrat că Mediator este respons
abil de moartea a acel puțin 500 de 
pacienți. Potrivit presei însă, cifra ar 
fi mult mai mare, adică între 1000 și 
2000 de decese.
Xavier Bertrand, ministrul francez al 
Sănătății, a promis că ancheta va clar
ifica de ce o serie dintre predecesorii 
săi nu au reacționat la avertizările 
privitoare la riscurile medicamentu
lui. Foști miniștri, printre care el în
suși. într-un alt mandat, în 2006, 
Bertrand a decis să mențină rambur
sarea de 65% pacienților care 
foloseau Mediator.
Printre cei incriminați se numără și 
actualul lider al opoziției, Martine 
Aubry, care a primit, în calitate de 
ministru, rapoarte în 1998 și 1999 și 
Bernard Kouchner, fondatorul 
Medecins sans Frontiere. Amândoi 
spun că nu-și amintesc despre aseme
nea rapoarte.
Rezultatul anchetei este așteptat la 
jumătatea lunii ianuarie.

ANUNȚ PUBLIC

S.C. BELEVION IMPEX S.R.L cu sediul în București, sector 5, 
str. Dr. Clunet, nr.3, anunță elaborarea primei versiuni a planu- 
lui/programului PUZ - comuna Gurasada, comasare parcele și 

amenajări iazuri piscicole prin excavare agregate minerale, în lo
calitatea Gurasada și declanșarea etapei de în cadrare pentru 

obținerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a plan- 
ului/programului se poate realiza la sediul A.P.M. Hunedoara, 

Deva, str. A. Vlaicu, nr.25, zilnic între orele 8-16.
Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul 

A.P.M Hunedoara, în termen de 15 zile calendaristice de la data 
prezentului anunț

în timp ce criza datoriilor a obligat 
BCE să continue programele de lichid
ități de urgență, o altă amenințare pen
tru economia construită în jurul euro 
pare să fi fost deocamdată înlăturată. 
Euro a fost atras într-un război al mon
edelor declanșat de acuzații potrivit 
cărora țări precum SUA și China au 
încercat să își devalorizeze în mod ar

Mâncarea se va
Grâu, porumb, rapiță, cafea, zahar, cau
ciuc, cacao, bumbac, soia, orez, toate 
produsele agricole s-au scumpit masiv 
în anul 2010, unele ajungând la niveluri 
istorice de preț.
La multe produse, creșterea prețurilor 
s-a accelerat chiar în luna decembrie. 
Cumpărătorii de pe piețele cu livrare 
fizică din lume s-au comportat de parcă 
n-ar mai fi marfă, iar investitorii, pari
ind pe avansul continuu al prețurilor și 
în 2010, vor să-și umple portofoliile cu 
aceste contracte.
La jumătatea săptămânii, pe piața la ter
men din Chicago, bumbacul cu livrare 
în luna martie a ajuns la cea mai ridi
cată cotație din istorie, 159 de cenți 
livra-circa 450 de grame. Prețul s-a 
dublat în mai puțin de un an. în aceeași 
zi, zahărul cu același termen de livrare 
era cotat la cel mai înalt nivel din ul
timii 29 de ani, 33,65 cenți livra, o 
creștere de peste 50% în ultimele 12 
luni. Cotația pentru cafeaua arabică a 
ajuns la 220 de cenți livra, adică cea 
mai mare cotație din ultimii 13 ani.
La Paris, grâul cu livrare în ianuarie s- 
a apropiat de cotația record de 261 de 
euro pe tonă, de acum doi ani, prețurile 
crescând cu 70% de la începutul anului. 
Porumbul s-a scumpit cu 46%, soia cu 

tificial monedele pentru a-și ieftini ex
porturile. Rezultatul ar fi fost o cotație 
ridicată a euro.
Acum însă, în locul riscului ca o 
apreciere accelerată a euro să lovească 
mecanismul de export al eurozonei, 
unii specialiști în previziuni monetare 
vorbesc despre deprecierea monedei 
comune pe măsură ce criza datoriilor 

scumpi la nivel mondial în 2011

ile climatice și cererea mereu sunt limitate.
crescândă, despre care sunt temeri că 
nu poate fi susținută mereu de pro
ducție, creștere susținută mai ales de 
China. Creșterea cererii de produse 
agricole venită din partea țării asiatice 
este de patru ori mai mare decât cea a 

ANUNȚ PUBLIC

SC LORIALBA PREST SRL Brad, titular al proiectului “Extin
dere vestiare, bloc alimentar și hală desfacere”, anunță publicul 

interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara în cadrul proce
durilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare 
adecvată, pentru proiectul “Extindere vestiare, bloc alimentar și 

hală desfacere”, propus a fi amplasat în municipiul Brad, 
str.Crișului Alb, nr.6, jud.Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 

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

la următoarea adresă de internet: www.apmhd.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul 

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

rămâne nerezolvată în noul an. Aceasta 
ar trebui, măcar, să încurajeze comen
zile de export ale zonei euro.
în condițiile unei crize a datoriilor ce 
continuă să mocnească, se menține 
pericolul de turbulențe economice și fi
nanciare în 2011, concluzionează anal
iza DPA

Pentru 2011, această tendință de 
creștere a prețurilor riscă să continue, 
iar seceta din Argentina poate avea un 
impact major asupra recoltelor de po
rumb, grâu și soia.

http://www.apmhd.ro
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Taxa Costică era, până de curând, de 
50 de bani, dar recent a fost redusă la 
doar 20 de bani. „Sunt vremuri de 
criză și lumea nu mai are bani. Mai 
bine câte puțin de la mai mulți decât 
să nu primesc nimic”, a motivat „fi- 
nanțistul” Costică reducerea taxei. 
Costică este un personaj celebru în 
Deva, fiind considerat de multă lume 
ca cel mai simpatic cerșetor. Acesta 
este originar din Hunedoara și și-a 
început „cariera” în orașul siderur- 
gist. Odată cu reducerea activității 
combinatului, Costică s-a mutat în 
Deva unde, învățat de câteva per
soane binevoitoare, și-a îmbunătățit 
metodele de cerșit inventând „Taxa 
Costică” care a fost inițial de un leu, 
fiind indexată odată cu inflația. în 
urma apariției leului nou, Costică și- 
a stabilit taxa la 50 de bani, pentru ca 
înainte de sărbători, pe fondul crizei, 
să o reducă la doar 20 de bani. Cos
tică s-a impus ca fiind cel mai sim
patic cerșetor, respectând câteva 
principii. El nu primește bani de la o 
persoană de două ori în aceeași zi. De
asemenea, are obiceiul de a-și împru
muta binefăcătorii, dacă aceștia au 
nevoie la rândul lor de bani. „în 
Hunedoara, când trăia Mișa Klein, 
acesta îi dădea permanent bani lui 
Costică. în glumă, îi mai cerea câteo
dată el bani și Costică îi dădea întot
deauna spunând: « Ție-ți dau Mișa, 
că tu știu că mi-i dai îndărăt »”, 
povestește primarul Devei, Mircia 
Muntean. De asemenea, Costică este 
celebru datorită urărilor pe care le 
face celor de la care primește bani. 
Bărbaților le urează de obicei „Suc
ces la femei!”, în timp ce doamnelor 
la mulțumește deosebit de politicos.

Primele semne de „relaxare fiscală”

H

n

Aripi de înger să vă 
atingă sufletul, să ia cu 
ele toate supărările din 

acest an, lăsând în 
schimb lumina și 

âperanța pentru anul care 
vinei

La multi ani!

Anul 2011 se anunță primul an de 
creștere economică, după criza 
care a lovit întreaga lume. Unul 
dintre primii „competitori” pe 
piața fiscală care a redus cu mai 
mult de 50 la sută celebra-i taxă 
este cunoscutul Costică.

• it ca .mul ce începe sa vi se ,r?te.wiui m 
cale i a o poteca neteda, lai doiințele sa vi 

se îndeplinească una cate una

Primatul comunei l uticoiu de Jos, Dorm Culm Dud

ji mulți am cu sanâtato Șî im ;m 
plin cu de toate.

Un An Nou fericit!

Primarul comunei Dobra, Gheorghe Suiagă

*

l

OFERTĂ
tio Aii Nou tuni bun, 
( u pfu o $i liniște in 
suflet șî ni multa 
dragoste m inima, 

doresc tuturor 
locuitorilor comunei 

Râu de Moi l

La mulți ani!

~ 1? ■

1
Primatul comunei Rău de Mori Niculița M.-uuj

K
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Sărbători fericite alături de cel dregi, aă aveți parte de multi 
căldură în suflet și în caaă, bucurie în inimi fi multi sănătate.

Lamulțiafj! 0,naor^i.,i.’v al AJOFM -Hunedoara 
Iorgovan Vellchl

Zile și nopți 
prelungește 

luna cadourilor 
. cu încâ o lunâ!

Zile și Popii te sroG.e în oi aș de sârbâtori mai ieftin

Cumpără cordul Zile și nopți până Io 31 ianuarie 2011 și primești încă unul gratuit. 
Cârdul îți oferă discount între 15% și 35% în peste 200 de locații din București, 

Brașov, Valea Prahovei, Oradea și Deva.

Cârdul Zile și flopti este valabil 1 on și se poate achiziționa în trei moduri: 

Varianta 1
în rețeaua VODRFOOE prin SMS* la numărul 7120 cu textul ZDCRRD
•costul unui SMS trimis Io 7120 este de 20.1 euto + TVR
în rețeouo ORRRGE prin două SMSuri* ia numărul 7455 cu text ZOCRRD
•costul unui SMS trimis Io 7455 este de 10 euro + TVA
în rețeaua COSMOTE prin două SMSuri* la numărul 7455 cu text ZHCRRD
•costul unui SMS trimis Io 7455 este de 10 05 euro + TVR
PtețUilk*. lexpt -.TVR,

Varianta 2
Direct de pe uiunu.zlleslnoptl.ro/card

Varianta 3
Direct de Io locațiile partenere care oferă 
discount cu cârdul Zile și nopți.

Impreunâ dăm vlațfi «roșului

Publicitate 7
Xfurfi, 28 decembrie 2010

Casa Județeană d< i Asigurări de Sănătate urează 
tuturor asigurător fl colaboratorilor Sărbători 

Fericite fi un An Nou cât mai buni

Director General, Silvia Ghenea

I SILVAW

b
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Actrița americană Hilary Swank s-a asociat cu grupul Designers 
Management Agency (DMA)pentru a lansa o linie de vestimentație 
sportivă, informează dontmiss.fr. Pentru moment, DMA ^i Hilury 
Swank caută un stilist care să dorească să lucreze la această linie cu 
celebra actriță.

■

Tatăl Madonnei e nemulțumit de 
alegerile ei în materie de bărbați

Silvio Ciccone este nemulțumit de 
alegerile Madonnei în materie de iubiți. 
„După despărțirea de Jesus Luz, care 
are 24 de ani, Tony spera că Madonna 
se va orienta spre bărbați mai maturi”, 
potrivit unei surse apropiate familiei 
cântăreței, scrie showbizspy.com. 
Madonna a început o relație cu Brahira 
Zaibat, care are o vârstă apropiată de 
cea a fostului iubit al cântăreței. La 
aflarea veștii, tatăl vedetei a reacționat, 
declarând că fiica sa ar trebui „să ia lu
crurile mai în serios”. Bărbatul își face 
griji pentru fiica sa, încă de la de
spărțirea Madonnei de Guy Ritchie, din 
2008, singurul „ginere” pe care acesta 
l-a plăcut.
„A fost întotdeauna foarte sever cu 
copiii săi și continuă să se implice și 
acum în viața lor. Nu te-ai fi gândit că 
Madonna are 52 de ani pentru că au 
purtat o conversație ca orice tată cu 
fiica sa adolescentă”, a mai precizat

Viața personală a Madonnei 
stârnește nemulțumiri în familie. 
Tatăl celebrului star nu este de ac
cord cu "înclinațiile" vedetei pentru 
bărbați foarte tineri.

sursa amintită. Madonna nu are de gând 
să asculte sfaturile tatălui său și a de

clarat că ar fi bine ca acesta să-și vadă 
de problemele sale și să nu se mai im-

Dan Negru ar putea 
intra în Cartea 
Recordurilor de 
Revelion

Dan Negru ar putea intra în Cartea 
Recordurilor, după ce va prezenta 
Revelionul din acest an la Antena 1. 
Programul special al Antenei 1, di
fuzat în data de 31 decembrie, în
cepând cu ora 22.00 este a zecea 
ediție de Revelion prezentată de Dan 
Negru, performanța unică între 
prezentatorii TV din lume. Dan 
Negru va prezenta „Revelionul 
Recordurilor”, ediție specială la care 
vor participa formația ASIA, reunita 
după mai mulți ani, Mircea Badea, 
Horațiu Mălaiele, Cătălin Botezatu, 
Cristina Stamate, Florin Piersic, Stela 
Popescu și Arșinel și Andreea Marin 
Bănică. în această toamnă,. Dan 
Negru a devenit primul realizator T' 
român care prezintă în același timp 
patru emisiuni. Dacă la Antena 1, 
Dan prezintă „Te pui cu blondele?” și 
„Plasă de stele”, în Republica 
Moldova audiențele bune la „Fabrica 
de staruri” i-au adus încă o slujbă.

Hugh Hefner s-a logodit
Hugh Hefner, patronul în vârstă de 84 
de ani al imperiului Playboy, a anunțat 
că se va căsători pentru a treia oară, iar 
viitoarea lui soție este modelul Crystal 
Harris, informează bbc.co.uk.
Intr-un mesaj postat pc Twitter pe 25 
decembrie, Hefner a anunțat că i-a 
oferit iubitei sale în vârstă de 24 de ani 
un inel, drept cadou de Crăciun.
„Da, inelul pe care l-am oferit lui Crys
tal este unul de logodnă”, a precizat 
Hugh Hefner într-un mesaj ulterior.
Hugh Hefner a înființat revista Playboy 
în 1953, iar Crystal Harris a fost desem
nată Playmate-ul lunii decembrie 2009. 
Hefner a mai fost căsătorit de două ori:

Maria Marinescu a născut un băiețel

cu Mildred Williams, în perioada 1949 
- 1959, și cu Kimberley Conrad, între 
1989 și 2010. De-a lungul anilor, Hugh 
Hefner a recunoscut că a avut aventuri

Designerul Maria Marinescu a dat 
naștere, pe 22 decembrie, unui 
băiețel de 4,300 kilograme și 50 de 
centimetri. Micuțul a venit pe lume 
la maternitatea Dobling Privat Klinik 
din Viena, Austria.
Frank Colin, tatăl copilului, a asistat 
emoționat la nașterea micuțului, 
căruia i-a adus două geamantane cu 
haine speciale pentru acesta. 
Băiețelul va purta numele de Levyn. 

cu numeroase fotomodele ale revistei 
Playboy, însă, în aprilie 2010, magnatul 
american a anunțat că relația sa cu Har
ris „a devenit exclusivă”.

Maria Marinescu alături de micuțul 
Levyn și Frank Colin vor locui în ur
mătoarea perioadă la Paris, locul în 
care au petrecut și Sărbătorile de 
lamă, alături de prieteni și de familie. 
Maria Marinescu și Frank Colin s-au 
căsătorit civil pe 21 martie 2009, la 
Primăria Sectoului 1 din București, 
iar nunta a avut loc în luna iunie, la 
Paris.

Daniel Craig și Rachel Weisz au 
petrecut Crăciunul împreună
2010, deși a fost un an plin de despărțiri 
între starurile de la Hollywood, se 
încheie cu zvonuri tot mai intense de
spre un nou cuplu britanic. De data 
aceasta Daniel Craig, cel care-1 încar
nează de 5 ani încoace pe James Bond 
și-a petrecut Crăciunul alături de nu 
mai puțin celebra Rachel Weisz, într-o 
luxoasă casă de vacanță izolată din 
comitatul Somerset. Potrivit Daily 
Mail, cei doi se cunosc deja de ani buni. 

în plus, Rachel Weisz s-a despărțit chiar 
anul acesta logodnicul ei. Despre 
Daniel Craig ziarele de scandal scriu 
deja de ceva timp că s-ar fi separat de 
logodnica lui, o producătoare de film 
din Statele Unite. Relația s-ar fi înfiri
pat în această toamnă, în timpul 
filmărilor pentru „Dream House”, r 
thriller cu cei doi în cap de afiș care va 
avea premiera anul viitor.

t

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” angajează 
vânzători volanți pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.
Informații la tel.: 0728047011

dontmiss.fr
showbizspy.com
bbc.co.uk


Formația engleză Blackpool a anunțat că t$i va monta la finalul sezonului încălzire sub suprafața 'de,Joc, 
după ce fi-a anulat trei partide în această tună din cauza ninsorilor fi a înghețului, care au făcut terenul 
impracticabil. Blackpool fi-a amânat cea de-a treia partidă din această luna, cu Liverpool, deși oamenii 
care se ocupă de îngrijirea stadionului au muncit 72 de ore pentru ea meciul să se desfășoare. Blackpool 
mai are de disputat fi meciurile cu Manchester United și Tottenham Hotspur, amânate din aceeași cauză.
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Moș Crăciun are propria echipă de fotbal
'n fiecare lună decembrie a anului, 
nilioane de puștani de pe diferite co- 
irdonate ale globului visează la 
;osirea Iui, pentru ca în dimineața de 
15 decembrie să se trezească între 
radouri și zâmbete. însă? cum ar fi 
>utut sta un personaj atât de cunos- 
:ut la nivel mondial departe de cel 
nai iubit sport din lume? Expert în 
degerea baloanelor (cel mai frumos 
:adou pentru mulți dintre băieți ), 
Vloș Crăciun a decis să își facă pro- 
iria echipă de fotbal, acolo unde 
ocuiește, aproape de Polul Nord.

n 1992, compania Rovaniemen Reipas 
. fost artizana fondării acestei echipe și 
ea care avea să îi asigure primul sediu. 
loRe, așa cum era cunoscută respec- 
iva firmă în Rovaniemi ( Finlanda ) 
ivea să îi dea și primul nume al echipei: 
tovaniemen Lappi, nume care după

numai un an avea să se schimbe în FC 
Santa Claus. Se făcuse justiție, iar în 
1993 FC Santa Claus juca primele par
tide oficiale din istoria sa.
în prezent face parte din Seria C a celei 
de-a treia divizii finlandeze ( după 
Veikkausliga și Ykkonen, cea de-a doua 
divizie ), participând deasemenea și în 
Cupa Finlandei.. Meciurile le joacă pe 
modestul stadion Susivoudin, stadion 
cu gazon artificial, cu o capacitate de 
2000 spectatori. Actualul antrenor se 
numește Matti Hiukka, toți jucătorii 
sunt finlandezi cu excepția unui atacant 
care este brazilian ( Rafael de Oliveira 
Rodrigues j.Așa că, aviz amatorilor. 
Dacă vreți să jucați fotbal pentru Moș 
Crăciun, nu aveți decât să trageți o fugă 
până în Finlanda.

Claudiu Sav

Jnirea Urziceni a folosit 35 de
jucători în turul campionatului!
n cele 153 de partide din turul Ligii I, 
diția 2010-2011, au evoluat 460 de fot- 
>aliști, echipele care au folosit cei mai 
nulți jucători fiind Unirea Urziceni cu 
15 și FCM Târgu Mureș cu 33. 
umărul fotbaliștilor folosiți în turul 

-igii 1 este mare, având în vedere că în 
,itreg sezonul 1991-1992 au intrat pe 
eren 459 de jucători, și 447 în ediția 
994-1995.
kite echipe care au folosit mulți jucă- 
ori în tur sunt CFR Cluj, Dinamo Bu- 
urești, FC Vaslui, cu câte 29 și Astra 
' Mești, Steaua București cu 28. Cei 

..^i puțini fotbaliști trimiși în teren în 
ele 17 partide din turul campionatului 
iu introdus formațiile Oțelul Galați și 
tapid București, cu câte 21, Universi- 
atea Craiova, cu 22 și FC Brașov cu 
!3. Dintre cei 460 de jucători, 15 au 
■voluat în tur la două echipe din Liga 1: 
mcian Goian (Dinamo București, 
kstra Ploiești), Cătălin Grigore (Unirea 
Jrziceni, Astra Ploiești), Fielder (Di- 
lamo București, FC Timișoara), Va- 
eriu Bordeanu (Unirea Urziceni, 
Jinamo București), Sorin Frunză 
Unirea Urziceni, Rapid București), 
Jorel Stoica (Steaua București, Univer-

Mircea Lucescu ales antrenorul anului în Ucraina
Artem Skorokhod (scrimă). "Așteptăm 
și în 2011 de la minunatul și originalul 
antrenor Mircea Lucescu același joc 
scânteietor și aceleași rezultate bune", 
scrie Asociația Jurnaliștilor. Lucescu a 
avut un an 2010 extraordinar: a câștigat 
campionatul în Ucraina, Supercupa 
Ucrainei, a câștigat grupa în Liga Cam
pionilor și a calificat pentru prima dată 
această echipa în optimile de finală ale 
celei mai importante competiții inter- 
cluburi din Europa. Pentru munca sa 
alături de Mircea Lucescu a fost pre
miat și secundul Alexandru Spiridon. 
Acesta a primit o medalie din partea 
statului moldovean: Meritul Civic, 
acordat pentru dezvoltarea fotbalului. 
După 19 etape din actualul sezon, Sah- 
tior este lider incontestabil in prima liga 
din Ucraina, urmaritoarea sa, Dinamo 
Kiev, aflandu-se la 12 puncte in spate.

sitatea Craiova), Alexandru Păcurar 
(Steaua București, Universitatea Cluj), 
Răzvan Stanca (Steaua București, Uni
versitatea Craiova), George Galamaz, 
Pablo Brandan, Iulian Apostol, Marius 
Onofraș, Marius Bilașco (toți Unirea 
Urziceni, Steaua București), Laurențiu 
Marinescu, Cornel Cernea (ambii Vic
toria Brănești, Unirea Urziceni).
La cele 18 echipe au evoluat în tur 44 
de portari. Cei mai mulți a folosit 
Unirea Urziceni (4) și doar Gloria 
Bistrița și Oțelul Galați a avut același 
portar în toate cele 17 etape.Opt
sprezece jucători au jucat în toate cele

17 etape ale turului, iar dintre aceștia 
doar șase au bifat toate cele 90 de 
minute ale fiecărei partide. Aceștia 
sunt: Marcos Antonio (Rapid Bu
curești), Florin Lazăr (Gaz Metan Me
diaș), Călin Albuț (Gloria Bistrița), 
Branko Grahovac, Cornel Râpă (ambii 
Oțelul Galați) și Vasile Olaru (Victoria 
Brănești).
Dintre cei 460 de jucători folosiți de 
cele 18 echipe în tur 145 au fost străini, 
în prima jumătate a sezonului au debu
tat în Liga I 100 de fotbaliști, 55 dintre 
ei fiind străini.

Tehnicianul român Mircea Lucescu 
a fost ales "Antrenorul anului" în 
Ucraina de către Asociația Jurnal
iștilor de Sport, ca urmare a rezul
tatelor bune obținute în acest an 
alături de echipa sa, Sahtior Donețk. 
Antrenor la Sahtior din 2004, 
Lucescu a mai primit de-a lungul 
timpului alte patru distincții de acest 
fel în Ucraina.

Asociația 
Jurnaliștilor 

de Sport din 
Ucraina au oferit 

două 
distincții la categoria 

Antrenorul Anului, 
Mircea.Lucescu împărțind premiul cu

Cristina Neagu și Mihai Popescu,
desemnați handbaliștii anului
Președintele Federației Române de 
Handbal, Cristian Gațu, a declarat 
vineri, că cei mai buni handbaliști în 

^2010 au fost desemnați interul Cristina
Neagu; la feminin, respectiv portarul 
Mihai Popescu. La doar 22 de ani, com
ponenta naționalei României, Cristina
Neagu (Oltchim Râmnicu Vâlcea) 
câștigă cea de-a patra distincție de acest 
fel, în 2010. La CE din Danemarca și 
Norvegia, unde naționala României s-a 
clasat pe locul 3, Neagu a fost golgheter 
al competiției, cu 53 de goluri, liderul 
clasamentului la pase decisive, cu 36 de

reușite, dar și cel mai bun inter stânga, 
în echipa ideală. Cu Oltchim, Cristina 
Neagu evoluează în acest sezon și în 
Liga Campionilor. La rândul său, por
tarul Mihai Popescu este și el compo
nent al primei reprezentative, dar și al 
campioanei HCM Constanța, având în
2010 probabil cel mai bun an din cari
eră. Cu echipa de club, Mihai Popescu 
este angrenat în Liga Campionilor în 
acest sezon, în timp ce cu echipa 
națională se pregătește pentru partici
parea la Campionatul Mondial din Su
edia, din luna ianuarie. (C.S.)

R0GRAM
08-21 

uminica 09-17

■ polis caloare;
- poliș luau;
- tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: OVfil 973.940

- 5 spălări n grarlsl
- legitimație femerigr + inferior, 16 reni

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

Contracte de muncă cu viză de lucru pentru 6 luni începând cu Oi.decent- 
bric 2010.

Condiții de aplicare Ia job: fete vârsta minim 18 ani, înălțimea minimă 
L70m, aspect fizic plăcui, vcnrbîiwov dc limba engleză.

Se oferă: salar tunar minim 1.000 usd phis cazare și masă hotel 5 stele, 
Iransport. bir retur India gratuit, acces la piscina si sals filness a complexului.

Posibilitate extra jobori 'in cele 6 luni participare la castmguri modeling 
& phuiu-shooti rigs.

Detalii suplimentare pe officc(«lcxel«sivcvcnt.ro sau 0727177994

sivcvcnt.ro
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DosUrnl Pelican (SI 1 film de acțiune, 1991) hi Pro Tv
J Razul pi- romauul < v acelusi nume al lut Jahn (îrishum. filmul "Dosarul Pelican ’ o
I arc <<i vedetă pe Julia Huberts, în rolul unei studente in drept. Darby Slunv. 1 ântiva
I nu sedescurca in hățișul de informații Iernile de asasinarea a doi membri ui Curții de
I Justiție. După ce prietenul ei. profesorul de Drept Thomas Callahan, este ucis. Darby 
I trebuie să pătrundă iu adâncurile afacerii criminale.
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ORIZONTAL: 1) Scăderea cifrei de afaceri - O groază de oameni... ce se 
află în pericol. 2) Vin la spartul chefului - Puterea nouă. 3) Ar putea primi o 
albie nouă. 4) Calculator cu viteză mare de procesare - Zugrăvită într-un 
tablou. 5) Mine închise din cauza nerealizărilor. 6) Pilit la mijloc! - Apret pen 
tru clătit! - Doctor... în drept! 7) Artist care lucrează ca la CARTE - Plată... la 
folosirea fântânii. 8) Specialitate de vită pe platou - Cuib de cuc. 9) Gata să 
fie investigată. 10) Servește masa în salon - Prime la instrucție - Dus cu 
preșul. 11) Incluși în lotul național - Sora șefă (pl.).
VERTICAL: Debutanți în echipa militară - Ansamblu de cameră. 2) Conduc 
în deșert - Vapor în circulație. 3) Profitori de ocazie. 4) Remarcat prin 
apropiere - De fel e trasă pe ochi. 5) Plan de perspectivă - Se lovește cu 
cravașa (pl.). 6) Pusă la punct - Impune o trăsătură de caracter. 7) Aflat într-o 
bună situație materială - Dată în exploatare. 8) Sol zărit prin pustiu - Ax... cut 
bat! 9) încărcate ca viile toamna. 10) Mustrare scrisă - Se ridică la luptă. 11) 
Scene de la sărbătoarea anului - Dotări pentru tras apă.

3 5 1
1 4. 5

8 7 3 2
3 8
8 • 9 1 7

7 1 6 9
6 2 4 |

8 2 6 1
9 7 2

1---- 1 1
07:00 Telejurnal Matinal 07:00 Asul din mânecă 06:00 Observator 06:00 România, te iubesc! (magazin 07:00 Umbrele trecutului 07:00 Camera de râs
09:00 Dovadă de iubire 07:55 Doar România! 08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani cultural, 2008, rel.) 08:15 Fructul oprit 07:30 Specialiștii (talk show, 2010)
10:00 Anul Sportiv 2010: Jocurile 08:10 Tonomatul DP 2 10:00 Aventurile lui Sinbad (cana- 07:00 Știrile Pro TV (2009) 09:45 Esmeralda 08:20 Sport cu Florentina

Olimpice de iama de la Van- 10:00 Secretele îngropate ale Bibliei dian film serial de aventură, 10:00 Om sărac, om bogat (român 11:15 Paradisul blestemat (mexican 09:15 Drumul spre El Dorado
couver (rel.) 11:00 Confesiuni 1996) seria 1 de comedie - 101.) serial, 2007) 11:30 Circ

11:10 Toți spre vest, o nouă aventură 12:00 Telejurnal 11:15 Copii de închiriat (SUA come- 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial. 12:30 O mare de pasiune (mexican 12:00 Levintza prezintă (emisiune de
cu Lucky Luke 12:30 Profesoara detectiv (italian se- die, 1995, rel.) 1973, rel. -3894.) serial, 2009, rel.) divertisment, rel.)

12:45 Legendele palatului rial de comedie, 2005, rel. - 5.) 13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV 14:00 Marina 13:15 Camera de râs
13:50 Eurovision 14:30 împreună în Europa! (film 14:00 Să te prezint părinților (emi- 13:45 Patru prietene și o pereche de 15:30 Clase 406 14:00 Impostorul din strada Baker
14:00 Telejurnal educativ) siune de divertisment, 2009, blugi (SUA comedie, 2005) 16:25 Vrenlea de ACASĂ (englez comedie, 1988)
14:45 Oamenii Deltei (film serial 15:30 Chip și asemănare- Cuvinte rel.) 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:30 Esmeralda 16:00 Sinbad: Legenda celor șapte

documentar, 2010) către semeni, prima parte 16:00 Observator 1973 - 3895.) 17:30 Poveștiri adevărate mări
14:50 
14:55 
15:30 
16:00 
17:00 
18:00 
18:30 
19:35 
19:45 
20:00 
20:40 
21:00 
22:00 
22:15 
23:55

Doar România!
Oameni mari la TVR (rel.)
Rom european.
Kronika (magazin cultural) 
Mama mea, Crăiasa Zăpezii 
Telejurnal
Legendele palatului
Doar România!
Sport
Telejurnal
Tema zilei
Anul Sportiv 2010
Eurovision 
înfruntarea
Cirque du soleil: LoverSick

16:00

16:55
17:00
(7:30
18:30

19:00

20:00

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

Asul din mânecă (SUA dramă, 
2003, rel. - 32.)
Doar România!
Telejurnal
Confesiuni
Lecția de ecologie (serial do

cumentar, 2007 - 14.)
Profesoara detectiv (italian se

rial de comedie, 2005 - 7.)
Joc deschis (emisiune informa

tivă)
Legea Lui Murphy
Ora de știri
Lureka
Doar România!

17:00

19:00
20:30

22:30
23:30

Beethoven 3 (SUA comedie de 
familie, 2000)
Observator
Plasa de stele (emisiune de di

vertisment, 2010)
Observator
Un Show Păcătos

16:45

22:45

Liga (SUA-german-ceh-en- 
glez aventură, 2003, reL,)

Știrile Pro TV
Cine sunt? (SUA-hong-kong 

acțiune-comedie, 1998)
Dosarul Pelican (SUA film de 

acțiune, 1993)

Zoom în 10 (emisiune de divertisment) la Pro Cinema114:15 Zoom în 10 (emisiune de divertisment) la Pro Cinema 
PH 14:30 Peștera monstrului sacru 4( italian film de aventură fantastică) 
* * | 16:30 Colegii tăi (SUA serial, 2006 - 13.)

. 17:00 Poirot (englez serial, 1989) 100' Poirot: întâlnire cu moartea 
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/6.)
Dispăruți fără urmă (SUA serial polițist, 2002 - 16.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 21.)
Forța de interceptare (SUA film de acțiune SF, 2002)

Colegii tăi (SUA serial, 2006 - 13.)

22:30

23:30

O mare dc pasiune
Fructul oprit
Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008)
Poveștiri de noapte (emisiune 

de divertisment, 2007)
7 păcate

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

22:00
22:30

Focus 18
Focus Sport
Viceversa (reality show)
Școala de bune maniere (rea

lity show, 2010)
Focus Monden
Bătălia galactică

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

11:35
12:55
14:55
16:10
18:05
20:00
21:00
22:30

Un an cu un câine (SUA comedie, 2009) 
Legende pentru viață (indian-englez-SUA dramă, 2006) 
Bruce și Lloyd (SUA acțiune-comedie, 2008) 
Rachel se mărită (SUA dramă romantică, 2008) 
Trupa (SUA comedie, 2009) 
în derivă (român serial de dramă, 2010 - 12.) 
Flirt la 40 de ani (SUA comedie, 2008) 
Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial de dramă, 2007 - 7.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.EM. Hunedoara
Deva
Telefon: 0755.999.916

administrator 
bancar/produs leasing 
 2 
pisat or 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
lefon: 0755.999.917

cusător piese din piele 

și înlocuitori 10 
dulgherfexclusiv 
restaurator)18

excâvatorist 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
tanițer_____________ 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___________ L
cusator articole

marochinarie________ 1
desenator tehnic 1
îngrijitor câini în adă
posturi_____________ Ț
îngrijitor clădiri 3
lucrator operativ pen
tru autocompactoare 
___________________13 
lucrator pentru salu
brizare_____________ 3
munc. necal. la 
demol.clădiri,zidărie, 
mozaic,faianță,gre-

sie,parchet__________1
operator calculator 
electronic și rețele 1 
redactor____________1^
redactor prezentator de 
televiziune_________ 1
șofer 
autocamion/mașina de 
mare tonaj 4

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

dulgher(exclusiv
restaurator) 2
fierar betonist 2
finisor produse 
abrazive 5
mecanic auto________ l
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- 
gincr silvic__________1
secretară 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman_____________ £
bucatar_____________2
inginer industri- 
alizaTea 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

Auinoasa
Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

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

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

I s
ând urgent casă cu 4 camere, 2 holuri, bucătărie, baie, 2 

umere, subsol, pivniță, mansardă, etaj, garaj, grădină, încălzire 
centrală, parțial mobilată, Ceangăi sau schimb cu Alba-Iulia. 
Accept credit imobiliar, fără intermediari. Preț 115...euro neg. 
Tel.0733.955.113, 0722.479.215

Vând pomi fructiferi: cireși mai-iunie, peri vara-toamnă, caiși vara- 
toamnă, meri vară-toamnă, pruni, nuci 15 lei buc., viță de vie Muscat 
butași la 6 lei. Tel. 0743.832.083

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

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 garsonieră în Brad, orașul nou, la etajul 2, cu termopane, 
parchet, gresie, faianță, lambriuri, boiler, calorifere și instalație 
sanitară noi, nou zugrăvit cu lavabil. Zonă liniștită. Preț nego
ciabil la vedere.
Tel. 0725 293 386

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

TALON DE MICA PUBLICITATE

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

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

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

Vând urgent butelie aragaz. Tel.0254.213.713, 0742.791.477

Tel:

(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

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

Vând 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 infonnații 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 iarnă 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 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. I

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


Doi bărbați, deghizați în Moș Crăciun, 
. au furat pușca unei gărzi regale suedeze

Americanca Helen Young are 
o sută de nepoți, strănepoți și

Doi bărbați deghizați în Moș Crăciun 
au agresat o gardă de Ia palatul regal 
din Stockholm și i-au furat pușca în 
noaptea de joi spre vineri, potrivit 
poliției suedeze.

„Cu puțin înainte de ora 2.00 (3.00 ora 
României), cei doi bărbați, care purtau 
haine și măști de Moș Crăciun, au 
pătruns în zona delimitată a postului de 

gardă, l-au lovit (pe soldat n.r.) și apoi 
au fugit până la o mașină parcată mai 
departe”, a declarat Anders Krook, un 
polițist care lucrează în centrul Stock- 
holmului, unde se află palatul.
Un alt soldat a alergat să îl ajute pe 
colegul său, dar nu a reușit să-i prindă 
pe agresori, a mai spus Krook. Arma 
furată este o carabină automată AK-5, 
pușca folosită de armata suedeză. 
„Arma era încărcată”, a precizat Krook, 

fără a putea spune însă câte gloanțe 
avea. „Se pare că a fost o acțiune orga
nizată, date fiind împrejurările”, a mai 
spus polițistul. El nu a dorit să facă 
vreun comentariu cu privire la faptul că 
unui soldat instruit și înarmat i-a fost 
furată atât de repede pușca de doi civili 
neînarmați. Palatul regal din Stockholm 
este păzit de soldați, dar familia regală 
locuiește într-un alt castel - Drottning- 
holm.

străstrănepoți
Helen Young are 24 de nepoți, 57 de 
strănepoți și 19 stră-strănepoți. 
Bătrânica nu le uită niciodată numărul 
și îi iubește pe toți la fel de mult. Amer
icanca Helen Young a ajuns la venera
bila vârstă de 98 de ani. Bătrânica a 
avut parte de un Crăciun special - a 
reușit să ia legătura cu toți cei o sută 
100 de nepoți, strănepoți și stră
strănepoți. Helen Young are 24 de

Un agricultor din Kentucky se 
lauda că a ucis Chupacabra
Misteriosul animal din Kentuky se află 
acum în laborator pentru ca testul ADN 
să demonstreze dacă este vorba de 
vreun animal misterios sau tot de o in
fecție cu râie.
Un locuitor din SUA a împușcat un an
imal neidentificabil, despre care se pre
supune că ar fi miticul Chupacabra sau 
o creatură înrudită cu aceasta. Local
nicii nu exclud însă posibilitatea că ar 
putea fi o pisică, un șobolan, un opos
sum cu dereglări genetice. Mark 
Cothren a dezvăluit că ciudatul animal 
a apărut pe când se afla pe verandă. 
„M-am uitat cu binoclul, dar niciodată 
nu am mai văzut așa ceva, așa că am 
luat pușca și am tras. Nu regret nimic”. 

nepoți, 57 de strănepoți și 19 Ștră 
strănepoți. Bătrânica nu le uită nicio 
dată numărul și îi iubește pe toți la fe 
de mult. Crăciunul este unul din mo 
mentele în care reușește să vadă ma 
mulți nepoți deodată. Așa a fost și am 
acesta când a avut casa plină.
Chiar dacă are 98 de ani, Helen se simt, 
bine și spune că sigur va trăi să-și vad: 
cel de-al 101-lea urmaș.

Din 1995, oameni de pe tot teritoriu 
Americii s-au lăudat că au văzut miște 
riosul animal Chupacabra, care și-a lua 
denumirea de la legenda că atacă vio 
lent turmele de capre.

REVELION 2011
STEAUA MUREȘULUI

f'l RSOANI’II CAZAT! IN HOTfl AU ACCf S GRATUIT 
I, A PISCINA SAUNA INTERIOARA

PACHET SERVICII
PENTRU REVELION PRCț, imlkumm

t* Mtlva ‘n 01 01 >011
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S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră in cantități foarte mari

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

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