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imhrâcati de sărbătoare

Aqualandul a fost redeschis 
ieri, după ce a fost închis de 
Crăciun © ,
Sute de deveni au luat cu asalt parcul acvatic acoperit din 
Deva. încă de primele ore ale dimineții, sute de deveni „înar
mați” cu mult chef de distracție și costume de baie au ales să 
petreacă câeva ore de scaldă în incinta complexului Aqualand.

Hunedorenii petrec noaptea 
dintre ani la restaurante

gag- 5 
Hunedorenii nu se mai înghesuie, la fel ca în anii trecuți, la 
agențiile de turism, pentru a pleca în străinătate sau în alte 
locații din țară, pentru a petrece de Revelion.
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In județul Hunedoara, criza 
nu a afectat investițiile

Fie ca anul care 
începe să vă aștearnă 

un drum neted și 
luminos către succes.

Un an 2011 plin de 
realizări!

în majoritatea localităților din județul Hunedoara 
se efectuează, prin diferite programe finanțate de 
la bugetul de stat, lucrări, fie de infrastructură, 
fie de modernizarea școlilor, bisericilor sau a

căminelor culturale. Asta, în condițiile în care se 
tot vorbește că România este puternic lovită de 
criza economică, Guvernul ia măsuri prea dure, 
cetățenii sunt grav afectați de sărăcie, iar pri

marii nu-și pot îndeplini promisiunile făcute 
electoratului. în realitate, în anul 2010 județul 
Hunedoara a fost un adevărat șantier.

^Laurențiu Nistor, Senator PSD
JBr-- - ms. wow.
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f greco-catolic
Sfinții copii uciși dc Irod; 
Sfântul Cuvios Marcel (Harț) 

f romano-catolic
Sfântul Thomas Becket episcop 
ți martir

Rețete rilei

Plachie de
crap

Ingrediente:
- 1 kg. file de crap
- 600 gr. ceapă
- 400 gr. ardei gras
- 200 gr. roșii decojite în bulion
- 60 gr. pastă de tomate
- 20 gr. usturoi
- 20 gr. verdeață
- 60 ml. ulei
- 40 ml. vin alb demisec
- boia de ardei
- condimente pentru pește
- sare
- piper
- pătrunjel
- lămâie pentru decor

Mod de preparare:
Se săreaza fileu) de crap și se 

pune într-o tavă. Se taie ceapa felii și 
se opărește. Se taie ardeiul și 
verdeața mărunt, apoi se diluează 
pasta de tomate în 100 ml. de apă. Se 
înăbușă ceapa, ardeiul și verdeața în 
puțin ulei și 100 ml. apă. Se adaugă 
în compoziție pasta de tomate dilu
ată. roșiile decojite, boiaua, sare, 
piper și condimente pentru pește - o 
linguriță. Se fierbe compoziția 10-15 
minute, până se obține un sos, pe 
care îl turnăm peste bucățile de 
pește. Se introduce tava cu peștele în 
cuptorul încins pentru 20 de minute 
și, spre sfârșit, se adaugă vinul și us
turoiul pisat. Plachia de crap se 
servește cu sosul din tavă. Se 
ornează cu pătrunjel verde și felii de 

Aămfoc

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apa rece 0254.227.087 
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.^)91 -
InformațiijCFR 0254.212.725 
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—ț-Sfântul Zilei
Pomenirea celor patrusprezece mii de Mucenici, 
care au fost uciși de Irod, în Betleem

Irod, împăratul iudeilor, a poruncit 
magilor să se întoarcă pe la el ca să-i 
spună și lui unde este împăratul, Care S- 
a născut și pe Care li-L vestise steaua ce- 
o urmau, pentru ca să se închine și el Lui. 
îngerul Domnului însă le-a spus magilor 
să nu mai treacă pe la Irod, ci să se ducă 
pe altă cale în (ara lor. Și așa au tăcut. 
Irod, văzând că a fost înșelat de magi, s- 
a supărat tare. S-a mâniat asupra magilor, 
că nu s-au întors pe la dânsul, nici nu 1- 
au vestit despre prunc. Iar asupra lui 
Hristos s-a mâniat, temându-se ca nu 
cumva să-i ia de la dânsul împărăția, că 
socotea că Hristos avea să împărățească 
cu împărăție pământească, neștiind el că 
împărăția lui Hristos nu-i din lumea 
aceasta. A cercetat cu de-amănuntul vre
mea când s-a arătat steaua și a trimis os
tași ca să omoare pe toți pruncii, din 
Betleem și din împrejurimi, de la doi ani 
în jos. Că se gândea că de va ucide pe toți 
pruncii, atunci va ucide negreșit și pe îm
păratul ce va să fie, și nu va mai unelti 
împotriva tronului lui. Neputând nici pe 
magi să se răzbune, pentru că ei ple
caseră. nici pe Hristos să-L ucidă, pentru 
că nu-L afla, mânia sa a vărsat-o asupra 
nevinovaților prunci, ca o fiară cumplită, 
când este rănită de cineva, care nu ia 
seama niimai la acela de care a fost 
rănită, ci pe oricine i se întâmpla înaintea 
ochilor ei, pe acela îl răpește, la el se re

HOROSCOP

pede, îl rupe ca pe însuși acela care a 
rănit-o. Așa și Irod, rănit fiind, de mânie 
și neaflând pe aceia de care a fost rănit, a 
omorât pe pruncii, care cu nimic nu-1 
vătămaseră pe el. Și, trimițând ostași în
armați, ca spre război, a ucis pe toți 
pruncii cei ce erau în Betleem și întru 
toate hotarele lui, de la doi ani și mai în 
jos, după vremea ce aflase de la magi. Pe 
lisus nu l-a putut ucide însă. El se găsea

departe de locul măcelului, în Egipt. Dar 
în zadar s-a ostenit Irod! Nu-și dădea 
seama, că omul nu poate împiedica voia 
lui Dumnezeu. Și așa Irod a pricinuit 
pruncilor împărăția cerurilor, iar lui și-a 
pricinuit osânda veșnică. Și facem astăzi 
prăznuirea acestor 14.000 de prunci nevi- 
novați, uciși de Irod, căutând să ucidă pe 
Hristos, că a unora ca acestora este îm
părăția lui Dumnezeu.

Nu este momentul să începeți ac
tivități noi, pentru că puteți întâmpina 
dificultăți. Aveți de făcut mai multe 
drumuri care vă încurcă planurile.

Aveți de rezolvat o mulțime dc 
probleme, atât pentru casă, cât și în 
afaceri. Vă descurcați excelent, pentru 
că sunteți într-o formă de zile mari.

Dimineața s-ar putea să ratați o în
tâlnire importantă și să vă enervați. 
Păstrați-vă calmul, dacă nu vreți să 
ajungeți într-o situație neplăcută!

Sunteți pus pe treabă și vreți să re
zolvați mai multe probleme în același 
timp. Nerăbdarea vă face să deveniți 
agitat.

S-ar putea să vă certați cu partene
rul de viață din cauza banilor. înainte 
de a-i reproța ceva, gândiți-vă dacă nu 
cumva exagerați.

Vă enervați pentru că nu reușiți să 
vă înțelegeți cu un partener de afaceri. 
Amânați-vă întâlnirile importante! Nu 
este exclus să faceți vreo gafă.

Deveniți irascibil din cauza atmos
ferei tensionate. Evitați certurile, pen
tru că se poate ajunge ușor la un 
scandal în toată regula. După-amiază
reușiți, cu ajutorul partenerului de viață, să ter

29 decembrie
de-a lungul timpului

1893: Oficierea căsătoriei dintre Principele Ferdinand de 
Hohenzollem, moștenitor prezumtiv al tronului României, cu 
principesa Maria (fiica ducelui Alfred de Edinburgh Coburg 
și a marii ducese Maria a Rusiei) la Sigmaringen. în Germa
nia

1910: Demisia Guvernului liberal condus de Ion I. C. 
Brătianu (datorită activității legislative și necesității de reor
ganizare a partidului); sc formează un guvern conservator, în 
frunte cu P.P. Carp, care promovează o susținută și eficientă 
inițiativă

1925: Este creat Partidul Comunist Francez
1989: Are loc prima ședință a Guvernului provizoriu 

k eondus de Petre Roman, primul Guvern al României de după 
^căderea comunismului

S-au născut

1808: Andrew Johnson, al 17-lea președinte al SUA
1843: Carmen Sylva, poetă și regina Elisabeta a 

României, soția regelui Carol I al României (d. 1916)
1873: Ovid Densușianu, poet, lingvist, folclorist și istoric 

literar
1907: Ion Luican, cântăreț de muzică populară român
1919: Roman Vlad, compozitor român
1938: Jon Voight, actor american
1939: Ed Bruce, cântăreț și actor american
1957»Doina Micșunica Drețcanu, politician român

Comemorări

1825: Jacques-Louis David, pictor francez (n. 1748) 
J916: Grigori Rasputin, călugăr rus (n. 1869)
1924: Cari Spitteler, scriitor elvețian, laureat al Premiu

lui Nobel (n. 1845)
1926: Rainer Maria Rilke, poet german (n. 1875)
1933: Ion G.Duca, prim-ministru al României (n. 1879) 
1937: Constantin Miculescu, fizician român (n. 1863)

minați o lucrarj în casă, începută acum câte’ 
zile.

S-ar putea să nu vă ajungă banii 
pentru ceea ce v-ați propus. Decât să 
regretați mai târziu, mai bine rugați 
un prieten să vă împrumute. După-
amiază aveți ocazia să începeți o colaborare.

Se pare că sunteți nervos din 
cauza unor neînțelegeri în familie. Vă 
sfătuim să fiți mai flexibil. Spre seară, 
reușiți să vă calmați și să vedeți lu
crurile altfel.Odihniți-vă mai mult!

Aveți impresia că nu vă înțelege 
nimeni și că partenerul de viață nu vă 
apreciază eforturile așa cum s-ar cu
veni. Fiți prudent și diplomat, altfel 
riscați să deteriorați relațiile.

Bancurile zilei
© © ©

De fiecare dată, înainte de 
Anul Nou, soția înti arată pum
nul și spune:

- Nu mai bea de Anul Nou! 
Nu mai bea!

Dar eu mă gândesc și zâm
besc și mă gândesc: „Aproape 
15 ani împreună, dar atâta opti
mism!”

© © ©
Un tânăr la farmacie:

- Dați-mi, vă rog, două 
teste de sarcină.

în acest timp primește un 
SMS.

- Ce zi proastă...Dați-mi 
trei, vă rog.

© © ©
Ițic. de câte ori venea 

acasă, o găsea pe Rachela 
goală. Azi așa, mâine la fel.

până într-o zi când, indignat, îi 
spune deschizând dulapul: 
„Uite tu Rachela câte rochii ți- 
am cumpărat și tu tot goală 
stai”, și începe să le numere- 
una, două, trei, patru, salut 
Ștrul, cinci, șase....

© © ©
Seara, Ion și Maria se pre

gătesc de culcare. Ion iese afară

să se ușureze. Se întoarce peste 
câteva minute cu pantalonii uzi. 
Maria îl întreabă:

- Plouă?
- Nu, bate vântul.

© © ©

Vă înțelegeți excelent cu partene
rul de viață. în ciuda faptului că nu 
stați prea bine cu banii, faceți îm
preună proiecte îndrăznețe. Evitați întâlnirii 
cu prietenii! Există riscul să apară divergent 
care pot degenera într-o ceartă.

Țineți cont de intuiție și amânați 
orice călătorie, oricât ar fi de impor
tantă. La serviciu, nu este exclus ca
tensiunile acumulate în timp să explodeze și s 
vă treziți în mijlocul unui conflict.
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Numărul contribuabililor care au efectuat plata impozitului pe venit în sis
tem online a crescut constant în ultimele Iutii, de la 9.000 declarații com
pletate în septembrie la peste 50.000 declarații înregistrate în decembrie, a 
declurat, marți, secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Dan Lazăr.

în județul Hunedoara, criza nu a afectat investițiile
in majoritatea localităților din 
județul Hunedoara se efectuează, 
prin diferite programe finanțate de 
la bugetul de stat, lucrări, fie de in
frastructură, fie de modernizarea 
școlilor, bisericilor sau a căminelor 
culturale. Asta, in condițiile în care se 
tot vorbește că România este puter
nic lovită de criza economică, Guver
nul ia măsuri prea dure, cetățenii 
sunt grav afectați de sărăcie, iar pri
marii nu-și pot îndeplini promisiu
nile făcute electoratului. în realitate, 
în anul 2010 județul Hunedoara a 
fost un adevărat șantier.

în ciuda mesajelor alarmiste, care apar 
în mass-media, primarii comunelor 
hunedorene susțin că 2010 a fost un an 
bun pentru investiții. Edilii localităților 
hunedorene, indiferent de culoarea 
politică, mărturisesc pe final de an că 
și-au îndeplinit promisiunile făcute 
alegătorilor. La baza acestor concluzii 
mai stau și cele 145 de milioane de lei, 
fonduri aprobate pentru finanțarea 
proiectelor depuse de primăriile hune
dorene, prin Măsura 3.22, dar și lu
crările de infrastructură finanțate prin 
Hotărârea de Guvern 577, a căror val
oare se ridică la aproximativ 20 de mil
ioane de lei.

Geoagiu începe să arate a oraș

Astfel, în orașul Geogiu pe parcursul 
acestui an s-au derulat lucrări de reabil
itare a rețelelor de apă și canalizare, 
proiect a cărui valoare se ridică la

Aqualandul a fost redeschis ieri, 
după ce a fost închis de Crăciun

Sute de deveni au luat cu asalt parcul 
acvatic acoperit din Deva. încă de 
primele ore ale dimineții, sute de de
veni „înarmați” cu mult chef de dis
tracție și costume de baie au ales să 
petreacă câeva ore de scaldă în incinta 
complexului Aqualand. Fie că au venit 
cu cei mici, pentru a se bălăcii în baz
inul pentru copii, sau ati optat pentru 
momente de relaxare la una din saune 
ori la ședințele de masaj, cert este că 
devenii au așteptat cu sufletul la gură 
deschiderea Aqualandului. „Am aștep

câteva milioane de euro. Pe final de an, 
pentru Geoagiu au mai fost alocate fon
duri pentru ridicarea unei săli de sport. 
Alte investiții au mai fost făcute în ren
ovarea căminului cultural din satul 
Bozeș. în ceea ce privește bilanțul de 
sfârșit de an, edilul din Geoagiu nu are 
decât un singur regret, și anume că nu 
a reușit să modernizeze drumurile din 
localitate. „Nu pot să spun că nu a fost 
un an bun. Un singur lucru îl regret, 
starea drumurilor din Geoagiu. în 
schimb, vreau să mulțumesc și să le 
urez multă sănătate celor care ne-au 
ajutat și sprijinit prin alocarea sumelor 
de bani pentru investiții”, spune pri
marul orașului Geoagiu. Simion Mariș.

Primarii liberali au primit bani de la 
Guvernul Boc

în același ton este și primarul comunei 
Râu de Mori, Niculiță Mang. „Eu zic că 
ne descurcăm. Acum lucrările sunt în
trerupte din cauza vremii. Dar, cam tot 
ce ne-ain propus am reușit să facem. 
Pot zice că ne-am îndeplinit obiec
tivele. Comuna Râu de Mori este 
printre primele din județ ca și venituri 
proprii, de aceea este și mai ușor. La 
partea de salarii nu sunt probleme. Am 
avut doar câteva restanțe de plată la cei 
cu ajutor social, dar am reușit să 
achităm. Nu mă pot plânge”, spune pri
marul Niculiță Mang. Astfel, lucrările 
finanțate prin Măsura 3.22, pentru 
canalizare în satele Clopotiva, Ostrovul 
Mic și Ostrovul Mare sunt finalizate în 
proporție de 60 la sută, la fel și lucrările 
în valoare de 2,6 miliarde de lei vechi, 

tat de 15 ani să se deschidă un astfel de 
complex acvatic și la noi în Deva. 
Astăzi am venit cu copii să se scalde și 
să se dea pe tobogane. Cei mici sunt 
foarte încântați. Consider că este un 
lucru foarte bun pentru municipiul 
Deva”, a spus unul din primii vizitatori 
ai Aqualandului, Nicu Tănase. Și 
prichidcii care au fost ieri la prima zi de 
bălăceală în incinta parcului acvatic au 
fost în culmea fericirii. „Dotați” cu co
laci de înot.sau mâneci de baie cei mici 
au avut parte de distracție pe cinste.

pentru alimentare cu apă în satul Valea 
Dârji.
Nici comuna Hărău nu este mai prejos la 
capitolul investiții. Aici se derulează un 
proiect finanțat prin Măsura 3.22, în val
oare de 8 milioane de lei, care prevede al
imentarea cu apă potabilă și canalizare. Pe 
parcursul anului s-a finalizat și iluminatul 
public, investiție susținută din bugetul 
local. Primarul comunei, Jibețean Ioan, 
este de părere că anul 2010 a fost unul bun 
la capitolul investiții. „Pot zice că anul 
acesta a fost unul dificil din punct de 
vedere psihologic, mai ales pentru oa
menii din comuna Hărău, din cauza celor 
prezentate de media. Oamenii sunt de
moralizați. Pe de altă parte, la capitolul in
vestiții a fost un an bun. Am pornit un 
proiect mare și vom încerca să mai ac
cesăm și fonduri externe. Noi abordăm 
situația cu optimism și avem speranțe că

„îmi place să fac baie cu prietenii mei. 
Chiar dacă nu știu să înot mă dau pe to
bogan și am colacul cu mine”, a spus 
unul din micuții veniți cu mama sa la 
bazin, Andrei Marin. Și pentru că in
vestiția a fost realizată pentru toți de
venii, aleșii devenilor au aprobat 
susținerea din bugetul local sub
venționarea biletelor de intrare pentru- 
elevii deveni, dar și pentru pensionarii 
municipiului care au venituri mai mici 
de o mie de lei.

Irina Năstase 

o să ridicăm nivelul de trai din comună”, 
a precizat edilul din Hărău, loan Jibețean. 
De aceeași părere este și primarul din Sân- 
tămărie Orlea: „Cu toată sărăcia am reușit 
să facem lucrări. Am reconstruit o punte 
de la Ciopeia, care a fost luată de apă, am 
primit prin Hotărâre de Guvern fonduri 
pentru reparația acoperișului și zugrăveală 
interioară și exterioară a școlii și a cămin
ului cultural, pentru încălzirea grupului 
sanitar. De asemenea, am început lucrările 
și la podul de la Balomir și s-a continuat 
și regularizarea cursului râului Sibișel. Am 
mai realizat și 4,5 kilometri de drum”, 
spune primarul comunei Sântămărie 
Orlea, loan Filip.

La Turdaș criza este compensată de 
priceperea edililor

Pe final de an, Primăria Turdaș a primit fi

Spectacol în aer liber, de
Revelion, pentru deveni
In municipiul Deva, petrecerea de Rev
elion în aer liber a devenit oarecum 
tradiție. Astfel, în noaptea dintre ani, 
Primăria municipiului Deva orga
nizează în fața Casei de Cultură „Dră- 
gan Muntean” un spectacol, care va 
include mai multe recitaluri de muzică 
populară, colinde și un foc de artificii. 
„Vom organiza, ca în fiecare an, pe pla- 
torul Casei de Cultură, un spectacol 
pentru noaptea de Revelion. Va fi și un 
spectacol de colinde, dar cu siguranță 
va fi mai multă muzică de joc. Noi ne 
orientăm în funcție de preferințele pub
licului, iar după cum am văzut în 
fiecare an, devenii doresc să asculte 
muzică de distracție și joc, în noaptea 
dintre ani”, a declarat coregraful și re
alizatoarea TV, Elis Ursu. Toți devenii 
care nu și-au programat nimic, încă, 
pentru noaptea de Revelion, pot să 

Anul Nou să vă aducă fericire, sănătate

Primarul comunei Ribița, loan Faur

nanțare pentru rețeaua de canalizare în 
satul Pricaz.
în prezent, primarul Aurel Lup este pre
ocupat de construcția noului sediu al 
primărei. „Am primit fonduri prin Or
donanța 7, pentru canalizare în satul 
Pricaz. Acum, lucrăm la sediul 
primăriei. Vechea clădire a fost retroce
dată Bisericii Reformate. Când am 
vă/ut că ne taie 30 la sută din salariu 
am crezut că nu va fi un an bun, dar am 
avut lucrări și s-au făcut investiții. La 
final de an se vede că am făcut ceva”, a 
menționat edilul din Turdaș o»

Irina Năstase

opteze pentru acest spectacol, care va fi 
susținut de interpreții de muzică popu
lară, din județul Hunedoara. Startul va 
fi dat, vineri, la ora 23:00 și va dura 
aproximativ trei ore. Spectacolul va fi 
încheiat cu un foc de artificii, probabil 
mai modest comparativ cu anii trecuți, 
așa cum a afirmat și Elis Ursu.

Petronela Tămaș
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Numărul internărilor in spitale va fi redus cu zece la sulă începând cu 2011, potri
vit noului contract cadru privind acordarea asistenței medicale pentru următorii 

' I doi ani fi a Planului Național de Paturi elaborat de Ministerul Sănătății (MS).

Zeci de mii de obiecte pirotehnice, confiscate de polițiști
Șoferiță rănită grav, după ce a 
lovit un stâlp

O tânără de 18 ani a ajuns în stare 
gravă la spital după ce a lovit cu 
autoturismul un stâlp de iluminat 
public. Accidentul s-a produs luni 
seara, în jurul orei 20.40, pe 
strada 22 Decembrie, din Deva. 
Claudia S., de 18 ani, din Deva, 
în timp ce conducea un autotur
ism pc strada 22 Decembrie din 
Deva, din direcția Simeria spre 
Deva, la intersecția cu strada 
Calea Zarandului, nu a adaptat 
viteza în condiții de carosabil 
acoperit cu zăpadă bătătorită, a 
derapat și a lovit un stâlp de ilu
minat public, aflat în afara părții 
carosabile.
în urma accidentului, conducă
toarea auto a fost grav rănită. în 
cauză, oamenii legii au întocmit 
dosar de cercetare penală.

(M.T.)

Zăpada face victime în trafic

Șoferul unui autoturism a fost 
rănit în urma unui accident rutier, 
produs luni noaptea pe DJ 761, în 
apropiere de localitatea Bârsău. 
Pamfil C„ de 58 de ani, din Deva, 
în timp ce conducea un autotur
ism pe DJ 761, din direcția 
Bârsău spre Deva, nu a adaptat 
viteza pe un carosabil acoperit cu 
zăpadă bătătorită, a derapat și a 
lovit un copac de pe marginea 
șoselei. în urma accidentului, 
conducătorul autoturismului a 
fost ușor rănit, care nu a rămas in
ternat în spital. Conducătorul auto 
a fost testat cu aparatul alcooltest, 
rezultatul fiind 0,94 mg/litru al
cool pur în aerul expirat. în 
cauză, s-a întocmit dosar de cerc
etare penală. (M.T.)

Apicultorii își aleg conducerea 
pentru anul 2011

La începutul anului viitor, apicul
torii își aleg reprezentantul în 
Comisia centrală de bază meliferă 
și stupărit pastoral, constituită 
anual în subotdinea Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
Până în 10 ianuarie 2011, asoci
ațiile profesionale ale apiculto
rilor trebuie să nominalizeze câte 
un reprezentant și să transmită 
propunerea la adresa de e-mail: 
program.apicol@madr.ro, în ved
erea alegerii, prin vot, a vi
cepreședintelui Comisiei centrale 
de bază meliferă și stupărit pas
toral. Alegerea va avea loc până 
în data de 21 ianuarie 2011. 
Apicultorii hunedoreni sunt gru
pați în Asociația Crescătorilor de 
Albine Deva.

(C.R.)

Peste 34.900 de obiecte pirotehnice, 
comercializate ilegal, au fost confis
cate de polițiști, în urma unui control 
care a avut loc luni, la sediul unei so
cietăți comerciale din municipiul 
Hunedoara.

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, 
Substanțe Periculoase au efectuat un 
control la sediul unei societăți comer
ciale din municipiul Hunedoara, în 
urma căruia au stabilit că reprezentații 
societății ofereau spre vânzare articole 
pirotehnice a căror comercializare este 
interzisă către persoanele fizice. 
Potrivit legii, respectivele obiecte 
pirotehnice, aparținând claselor I și II, 
puteau fi vândute doar către alte soci
etăți comerciale autorizate.
„Polițiștii au ridicat în vederea confis
cării peste 34.900 de petarde și 
mînipetarde din clasa I și 38 de bucăți 
articole pirotehnice din clasa a-II-a, 
care erau expuse la vânzare și comer
cializate către persoane fizice. în cauză 
se efectuează cercetări sub aspectul 
comiterii infracțiuni de efectuare fără 
drept de operațiuni cu articole 
pirotehnice”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al IPJ Hunedoara, inspector

Toamna se numără bobocii... iarna accidentele rutiere
Anul 2010 a reprezentat, pentru 
polițiștii din cadrul Inspectoratului 
Județean de Poliție (IPJ) Hunedoara, 
un an mult mai ușor, dacă se poate 
spune așa, din punct de vedere al ac- 
cindetelor rutiere, care s-au produs 
în județ.

Ca la fiecare sfârșit de an. fiecare insti
tuție face „recensământul'' pe anul care 
tocmai a trecut. Același lucru au făcut și 
polițiștii hunedoreni. Astfel că, oamenii 
legii au constatat că anul 2010 a fost 
unul mult mai bun în ceea ce privește 
numărul accidentelelor rutiere, care s-au 
produs pe șoselele din județ, de la în
ceputul anului și până în prezent. „în 
cazul accidentelor rutiere produse pe 
drumurile naționale din județ, anul 
acesta numărul lor a fost vizibil mai mic.
Acest lucru se datorează și oamenilor 
legii, care anul acesta au avut mai multe 
acțiuni de prevenire a accidentelor, în
cepând dc la riscurile pe care le are al
coolul la volan, până la acțiuni de 
prevenire pentru cauzele pe care le pro
duce viteza. încheiem acest an într-un 
mod pozitiv, comparativ cu anul trecut”, 
a declarat purtătorul de cuvânt din cadrul 
IPJ Hunedoara, inspector Bogdan Nițu.

Mai puține accidente rutiere, com
parativ cu anul trecut

Anul acesta, numărul accidentelor ru

Societate Comercială din Deva
angajează

• Ospătar;
• Rcccpționcr;
• 3 instalatori:

Bogdan Nițu.

Polițiștii intensifică controalele

în perioada următoare, polițiștii hune
doreni vor intensifica acțiunile de veri
ficare a legalității deținerii și 
comercializării obiectelor pirotehnice 
către populație.
Potrivit legislației în vigoare, obiectele 

tiere a fost realmente mai scăzut, com
parativ cu anul trecut. Astfel că, anul 
acesta au fost înregistrate 265 de acci
dente, cu 63 mai puține față de anul 
precedent, când au fost înregistrate 328. 
Numărul persoanelor care au fost grav 
rănite, anul acesta, a fost și el mai 
scăzut comparativ cu anul 2009. Astfel, 
dacă anul trecut au fost 338 de persoane 
grav rănite, în acest an au fost înregis
trate 265 de astfel de cazuri.
în cazul răniților ușor, la nivel de județ, 
au fost înregistrați 136, comparativ cu 
anul trecut, când au fost 151 dc cazuri, 
în cazul deceselor,, pc drumurile din

hifonnuln ia telefon:
02547234.44$ 

de luni până vineri 
in &e firele $ — i 6. 

din categoria a Il-a - baterii de artificii, 
petarde, rachete - au fost interzise, sin
gurele obiecte pirotehnice care pot fi 
folosite iară încălcarea legii fiind cele 
din clasa 1 - steluțe, lumânări scântei
etoare, jerbe cu scântei, inele de foc - al 
căror conținut de material pirotehnic nu 
depășește trei grame. Obiectele 
pirotehnice interzise persoanelor fizice 
pot fi folosite doar la evenimente orga

județ, din păcate, lucrurile nu s-au 
schimbat comparativ cu anul trecut, 
numărul persoanelor care au murit pe 
șosele, fiind de 65. „Comparativ cu 
anul trecut la capitolul accidente și 
răniți ne situăm pe la un nivel mult mai 
scăzut. Acest lucru se datorează și fap
tului că număml radarelor au fost supli
mentate”, a mai precizat Bogdan Nițu. 
Anul acesta, polițiștii hunedoreni au 
primit peste zece radare noi, cu ajutorul 
cărora au reușit să-i prindă și să-i taxeze 
pe șoferii vitezomani.

Petronela Tămaș 

Societate comercială 
angajează

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

* stivui ton ști; * muncitori necalilîcap:

Informații la sediul firmei din Chimindia, 
m:121 D, corn, llărău, 

sau la tel. 0722 574 092: 0354501021.

nizate de firme avizate în acest sens.
De asemenea, în aceasta perioadă, 
părinții sunt rugați să supravegheze mai 
atent copiii, deoarece aceștia sunt ex
puși accidentelor survenite în urma 
folosirii necorespunzătoare a obiectelor 
de distracție pe bază de amestecuri 
pirotehnice.

Mihaela Tămaș

Spectacol în aer 
liber, de Revelion, 
pentru deveni 
în municipiul Deva, petrecerea de 
Revelion în aer liber a devenit oare
cum tradiție. Astfel, în noaptea dintre 
ani, Primăria municipiului Deva or
ganizează în fața Casei de Cultură 
„Drăgan Muntean” un spectacol, care 
va include mai multe recitaluri de 
muzică populară, colinde și un foc de 
artificii. „Vom organiza, ca în fiecare 
an, pe platorul Casei de Cultură, un 
spectacol pentru noaptea de Reve
lion. Va fi și un spectacol de colinde, 
dar cu siguranță va fi mai multă muz
ică de joc. Noi ne orientăm în funcție 
de preferințele publicului, iar după 
cum am văzut în fiecare an, devenii 
doresc să asculte muzică de distracție 
și joc, în noaptea dintre ani”, a de
clarat coregraful și realizator TV, Elis 
Ursu. Toți devenii care nu și-au pro
gramat nimic, încă, pentru noaptea de 
Revelion, pot să opteze pentru acest 
spectacol, care va fi susținut de inter- 
preții de muzică populară, din județul 
Hunedoara. Startul va fi dat, vineri, 
la ora 23:00 și va dura aproximativ 
trei ore. Spectacolul va fi încheiat cu 
un foc de artificii, probabil mai mod
est comparativ cu anii trecuți, așa 
cum a afirmat și Elis Ursu.

Petronela Tămaș

mailto:program.apicol@madr.ro
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Hunedorenii petrec noaptea dintre ani la restaurante
Hunedorenii nu se mai înghesuie, la 
fel ca în anii trecuți, la agențiile de 
turism, pentru a pleca în străinătate 
sau în alte locații din țară, pentru a 
petrece de Revelion. Majoritatea din
tre aceștia preferă destinațiile din 
orașe, la diferite cluburi sau localuri.

Odată cu venirea crizei financiare, 
hunedorenii nu se mai înghesuie să-și 
petreacă vacanțele sau sărbătorile de 
iarnă în locații din țară sau din străină
tate. De Crăciun, chiar dacă s-au orga
nizat mese festive sau sejururi în 
diverse locații, hunedorenii au preferat 
să-și petreacă sărbătorile, tradițional, în 
familie. Au existat, însă, și persoane 
care au petrecut sărbătoarea Crăci
unului la munte, în stațiunile Parâng 
sau Straja. De Revelion, însă, lucrurile 
stau puțin altfel. Cu toate că, în anii tre
cuți au fost realmente mai mulți hunc- 
doreni care au petrecut noaptea dintre 
ani în afara țării sau în alte stațiuni de 
pe plaiurile mioritice, anul acesta 

■zunarele acestora s-au cam golit. Ast- 
i că, doar câteva familii au ales desti

națiile din străinătate. „Anul acesta 
avem puține cereri pentru petrecerea de 
Revelion. Avem aproximativ 20 de 
hunedoreni care au ales ca destinație de 
Revelion Elveția, Austria, Grecia sau 
Budapesta. în țară, doar două familii au 
ales să-și petreacă Revelionul la Băile 
Felix, unde pentru trei nopți plătesc 
între 450 și 800 de lei”, a declarat agen
tul de turism Cristina Brătilă. Prețurile, 
pentru maxim o săptămână de ședere 
într-o altă țară, variază între două sute 
de euro și șapte sute de euro, în funcție 
de numărul stelelor pe care le are 
hotelul ales. Majoritatea hunedorenilor 
au preferat, ca de Revelion, să scoată 
din buzunar între 100 și 20Ode lei, pen

tru a petrece în unele localuri din orașe. 
„Foarte mulți oameni au renunțat la di
verse destinații în favoarea localurilor 
din oraș. Aceștia preferă să stea liniștiți 
la un restaurant, să fie serviți și să fie 
mai aproape de casă. Prețurile nu s-au 
modificat foarte mult față de anul tre
cut, ba mai mult, unele chiar au scăzut 
puțin. De exemplu, la un cunoscut 
restaurant din Deva am schimbat me
niul și am făcut unul pur tradițional, iar 

în prețul de 120 de lei pentru o per
soană devenii au posibilitatea să pe
treacă două zile”, a mai precizat agentul 
de turism.

2010, un an dezastruos pentru 
agențiile de turism

Că românii nu mai stau bine cu banii, 
asta o știe mai toată lumea, însă, în 
această perioadă, agențiile de turism 

simt criza cel mai bine. Dacă' în urmă 
cu un an sau doi, hunedorenii își făceau 
rezervări cu două sau trei luni înainte 
pentru petrecerea de Revelion, anul 
acesta, nu s-au prea înghesuit și au lăsat 
totul pentru ultima sută de metri. „Mulți 
dintre hunedoreni și-au făcut rezervări 
o săptămână înainte de Anul Nou. Este 
pentru prima dată când se întâmplă așa 
ceva. Oamenii nu se mai înghesuie, mai 
ales că mulți dintre ei au mai fost și în 

anii trecuți în diverse locații, au fost 
mulțumiți, iar acum țin legătura direct 
cu proprietarii de pensiuni sau 
hoteluri”, a mai spus Cristina Brătilă. 
Conform agentului de turism, anii 
2006-2008, au fost cei mai buni în ceea 
ce privește profitul agențiilor de turism, 
comparativ cu ultimii doi ani, în care a 
fost un real dezastru.

Petronela Tămaș

^eci de părinți hunedoreni încasează Indemnizație maximă pentru creșterea copilului
42 dintre părinții hunedoreni în
casează indemnizația maximă pentru 
creșterea copilului în cuantum de 
3.400 lei, iar 65 la sută dintre aceștia 
primesc doar suma minimă de 600 de 
lei.

Mai puțin de unu la sută dintre hune
doreni au copii de până la doi ani pen
tru care încasează indemnizație de 
creștere a copilului. Acest lucru rezultă 
dintr-un raport de control efectuat la 
nivel național până la jumătatea lunii 
decembrie, în perspectiva modificării 
legislației privind sprijinul acordat 
părinților pentru creșterea copiilor. Ra
portul întocmit de Ministerul Muncii, 
Familiei și Protecției Sociale relevă 
câteva date surprinzătoare, ilustrând în 
mod indirect rata mai mare a natalității 
în județele din Transilvania, în raport cu 
județele din restul țării, cu excepția Bu- 
cureștiului și a județului Ilfov. Din acest 
punct de vedere, județul Hunedoara se 
plasează pe ultimul loc între județele 
din interiorul Arcului Carpatic. Astfel, 
cele 4.700 de persoane care beneficiau 
de indemnizația de creștere a copilului 
la începutul lunii noiembrie 2010, 
reprezintă doar 0,86 la sută din totalul 
populației județului.

Cei mai mulți dintre părinții hune
doreni primesc indemnizația minimă

Raportul indică și palierele pe care se

plasează părinții din Hunedoara în ceea 
ce privește cuantumul indemnizației. 
Astfel, aproape 65 la sută dintre părinții 
care primesc indemnizație pentru 
creșterea copilului, respectiv 2.640 de 
persoane, încasează doar suma minimă 
de 600 de lei. Alte 810 persoane 
primesc până la 1.200 de lei, iar 296 în
casează între 1.200 și 2.000 de lei. Un 
număr de 85 de părinți se plasează pe 
palierul valoric situat între 2.000 de lei 
și 3.000 de lei, iar 42 de persoane ben
eficiază de indemnizații de creștere a 
copilului de peste 3.000 de lei, 24 dintre 
acestea primind cuantumul maxim de 
3.400 de lei. Niciunul dintre dosarele 
verificate de către inspectorii de la In
specția Muncii nu a generat suspiciuni 
cu privire la adeverințele de venit elib
erate de către angajatori. Recent, legis
lația privind acordarea indemnizației 
pentru creșterea copiilor s-a modificat, 
în sensul că indemnizația pentru con
cediul parental de un an este cuprinsă 
între 600 și 3.400 de lei. Dacă se întorc 
la muncă înainte de sfârșitul perioadei 
de un an de concediu, părinții vor ben
eficia de o primă lunară de 500 de lei 
pentru întregul interval de până la 24 
luni. Părinții vor putea opta și pentru 
concediul pe doi ani pentru îngrijirea 
copilului, dar cu o indemnizație max
imă plafonată la 1.200 de lei.

Cătălin Rișcuța



6 Monden l.a doar o lună după lansarea cărții biografice „ l'rei vieți-pedeapsa", despre perioada 
petrecută de Cătălin llotezatu în închisoare, valii inul s-a vândut in 10.000 de exem
plare. Chiar înainte de lansarea cărții. Hote a anunțat că pregătește ut1 alt volum, o 
carte despre femeile din viața lui, oare va fi lansată în 2011.
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Keith Richards, de la Rolling Stones, 
are 3.000 de chitare
Keith Richards, chitaristul trupei 
Rolling Stones, a cheltuit o avere pe 
colecția sa de 3.000 de chitare, însă a 
folosit în concerte sau la înreg
istrările în studio doar 15 dintre aces
tea, potrivit express.co.uk.

Starul a strâns uimitor de multe instru
mente în ultimii 50 de ani, de când ac
tivează în industria muzicii, dar cea mai 
mare parte din colecția sa stă într-un de
pozit.
în plus, legendarul cântăreț este modest 
atunci când vine vorba despre talentul 
său, insistând că nu este un chitarist 
prea bun. „Depozitarea mă costă mai

Elton John este tătic

Cântărețul Elton John și partenerul său 
de viață, David Furnish, au devenit 
părinții unui băiețel, născut de o mamă 
surogat în prima zi de Crăciun, într-o 
clinică din California. Băiețelul a primit 
numele de Zachary Jackson Levon Fur- 
nish-John și este primul copil al starului 
britanic și al producătorului canadian 
David Furnish, care au o relație de la 
începutul anilor 1990. Purtătorul de cu
vânt al cuplului a confirmat informația 
pentru Reuters. „Suntem copleșiți de 
fericire și bucurie în acest moment spe
cial”, a declarat perechea pentru US 
Weekly. „Zachary este sănătos și se 
simte bine și suntem niște părinți mân
dri și fericiți”, au mai spus cei doi.
John și Furnish s-au căsătorit civil în 
decembrie 2005 și au încercat, anul tre
cut, să adopte un copil orfan bolnav de 
SIDA originar din Ucraina, însă legis
lația acestei țări nu le-a permis acest 
lucru. Este posibil ca numele Levon dat 
copilului să facă aluzie la piesa lui 
Elton John din 1971, „Levon”, ale cărei 

mult decât valorează instrumentele. 
Știi, nici măcar nu mă consider un chi
tarist. Nu sunt un Hendrix sau un Clap
ton”, a declarat Richards la BBC Radio 
2.
Keith Richards face parte din trupa The 
Rolling Stones, alături de Mick Jagger, 
Charlie Watts și Ronnie Wood. Trupa 
The Rolling Stones a vândut peste 200 
de milioane de albume în lumea în
treagă pe parcursul ultimelor cinci 
decenii și a susținut mii de concerte cu 
casa închisă.
în 2007, formația The Rolling Stones a 
concertat și în România, pe stadionul 
Lia Manoliu din București.

versuri au fost scrise de vechiul colab
orator al rockerului, Bemie Taupin, și 
inspirate de Levon Helm, toboșarul și 
solistul The Band.

In prag de An Nou, transmit tuturor locuitorilor 
municipiului Deva cele mal calde urări de 

sănătate, fe.ielre și împlinire .

flrimaru/ munfctoM
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Justin Bieber vrea să ajute 
copiii din România
Vrea să devină noul Michael Jackson, 
atingând ceea ce i-a plăcut mai mult 
Regelui Pop, copiii. Este vorba despre 
noul idol global al adolescentelor, cân
tărețul Justin Bieber, care vrea să ajute 
orfanii din România. Mai mult, vrea 
chiar să vină în România. într-un in
terviu pentru CNN, superstarul cana
dian de nici 17 ani, s-a declarat 
profund marcat de imaginile cu orfeli
natele din România pe care le-a văzut 
la televizor, 
în România, afirmă Justin Bieber, sunt 
mulți orfani care nu sunt niciodată at-

• • •

inși sau iubiți. „Vreau să merg acolo 
și, pur și simplu, să-i țin în brațe”, a 
adăugat Bieber. El a mai spus în inter
viu că se gîndește la idolul lui, 
Michael Jackson, ori de cîte ori vede 
copii cu o viață grea și se simte obligat 
săfi ajute.
Justin Bieber are deja, la aproape 17 
ani, un album de studio, două turnee 
din care unul mondial, numeroase pre
mii, 17 de milioane de fani numai pe 
Facebook și milioane de discuri vîn- 
dute în întreaga lume. Totul în numai 
doi ani de carieră.

V

La mulți ani!
I

Natalie Portman 
este însărcinată
Natalie Portman s-a logodit recent cu 
un balerin și coregraf francez, Ben
jamin Millepied, și- este însărcinată cu 
primul său copil, potrivit revistei Peo
ple. Millepied este prim-balerin și core
graf la New York City Ballet.
Actrița în vârstă de 29 de ani l-a cunos
cut pe coregraful francez în timpul 
filmărilor pentru producția „Black 
Swan”, recent lansată pe marile ecrane. 
Actriță, regizoare și producătoare de 
film, Natalie Portman a debutat în rolul 
adolescentei rebele din pelicula „Leon”, 
a lui Luc Besson, și a continuat cu filme 
precum „Visând la Beverly Hills”, 
„Ispita/ Closer”, „Fantomele lui Goya” 
și „V de la Vendetta”. Filmul „Black 
Swan”, un thriller psihologic american 
în regia lui Darren Aronofsky, în care 
Natalie Portman joacă alături de Vin
cent Cassel, a deschis Festivalul de la 
Veneția, anul acesta. în „Black Swan”, 
Portman interpretează rolul unei baler
ine din New York a cărei obsesie pentru 
perfecțiunea tehnică i-a afectat mintea 
și trupul. Portman este una dintre fa
voritele de anul acesta la premiile Osc? 
datorită acestui rol.

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

acest an, lăsând în 
schimb lumina și 

speranța pentru anul care 
vinei

tor al Direcției Silvice b 
ra, Emil Ignat

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate urează 
tuturor asiguraților ți colaboratorilor Sărbători 

Fericite ți un An Nou căt mai buni

aduea bucurii, auccese ți 
împlinire

Director Gwiwal, Smmi Gheoea
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I uhuirea creditelor cu restanțe de cel puțin o ~i a crescut in noiembrie cu 2,8% față 
de octombrie ,>/ s-a dubim comparativ cu finele anului trecut, la I6.J5 miliarde de 
lei. potrivit datelor publicate, marii, de lia/ica Xațională a Komâitiei
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S-au scumpit carburanții
Rompetrol și OMV Petrom au scumpit carburanții cu 6 bani/iitru pen
tru benzină și motorină și respectiv cu 9 bani/iitru benzina și 6 
bani/iitru motorina.

■

Din ianuarie 2011 refacerea vechimii
se va putea realiza
Angajatorii și Inspecțiile Teritoriale 
de Muncă vor restitui carnetele de 
muncă titularilor până la sfârșitul 
lunii iunie 2011, iar refacerea 
vechimii in muncă se va face doar în 
instanță, după intrarea în vigoare, la 
1 ianuarie, a registrului de evidență 
a salariaților, precizează, pentru ME
DIATAX, Inspecția Muncii.

începând de anul viitor, dispozițiile De
cretului 92/1976 privind carnetul de 
muncă se abrogă și odată cu intrarea în 
vigoare a noilor dispoziții legale, car
netele de muncă vor dispărea, iar evi
dența muncii se va realiza electronic, 
prin registrul general de evidență a 
salariaților.
Astfel, angajatorii care păstrează și 
completează carnetele de muncă le vor 
elibera titularilor în mod eșalonat, până 
la data de 30 iunie 2011, același lucru 
urmând să fie făcut și de către inspec
toratele teritoriale de muncă, care dețin 
carnetele de muncă ale salariaților, și 
care vor trebui eliberate angajatorilor 
până la aceeași dată. Pentru respectarea 
termenelor prevăzute în Codul Muncii, 
a început inventarierea carnetelor de

Lituania acuză Gazprom de șantaj economic
Lituania a acuzat luni Gazprom de șan
taj, pentru că nu ar oferi acestei țări re
duceri similare la prețul gazului cu cele 
pregătite pentru celelalte state 
Săptămâna trecută, directorul adjunct al 
Gazprom, Valeri Golubev, a declarat că 
societatea analizează posibilitatea de a 
oferi reduceri la prețul gazului pentru 
Letonia și Estonia, dar nu și pentru 
Lituania. Relația dintre Vilnius și 
Gazprom este tensionată, deoarece 
statul baltic intenționează să își re
formeze piața energetică prin separarea 
activelor de producție de cele de dis
tribuție a gazului. Gazprom este în 
prezent singurul furnizor de gaz pentru 
Lituania și deține și 37,1% din acțiunile 
companiei de distribuției Lietuvos 
Dujos. Și societatea germană E.ON 
Ruhrgas International deține 38,9% din 
acțiuni, iar statul lituanian 17,7%.

Bulgaria va fi pregătită să adere Ia spațiul Schengen în 2011

muncă păstrate și completate la sediile 
inspectoratelor teritoriale de muncă, 
completarea și certificarea înscrierilor 
efectuate în carnetele de muncă ce se 
află la inspectoratele teritoriale de 
muncă și certificarea și contrascmnarea 
pentru legalitate a înscrierilor efectuate 
în carnetele de muncă de către angaja
torii cărora li s-a aprobat păstrarea și 
completarea acestora la sediu, precum 
și alte activități specifice.
„Angajatorii vor fi înștiințați de către 
inspectoratele teritoriale de muncă prin 
mijloace proprii, cu privire la activ
itățile ce urmează a se desfășura în ved
erea predării carnetelor de muncă”, 
precizează IM, pentru MEDIAFAX. 
Pentru a proba vechimea în muncă a 
persoanelor care au lucrat înaintea datei 
de 1 aprilie 2001 datele înscrise în car
netele de muncă trebuie preluate, prin 
copiere și scanare, la Casa Județeană de 
Pensii. „Termenul limită până la care s- 
au putut prelua datele de pe aceste car
nete a fost septembrie 2010 pentru 
preluare și noiembrie 2010 pentru 
scanare. Pentru preluarea datelor de 
către Casa Județeană de Pensii carnetul 
de muncă trebuie însoțit de o copie 
după actul de identitate din care să

Gazprom și E.ON au îndemnat Lituania 
să ceară o excepție de la normele 
privind competiția ale UE în ceea cc 
privește piața gazului, dar Vilnius a re
fuzat. „O astfel de abordare discrimina
torie de către o companie care deține 
monopolul privind prețul gazului pen
tru consumatorii lituanieni este o marc 
provocare pentru Comisia Europeană”, 
a precizat el, într-un comunicat. Guver

Bulgaria va fi complet pregătită să 
adere la spațiul Schengen în martie 
2011, așa cum este prevăzut, a de
clarat, marți, ministrul bulgar de In
terne, Țvetan Țvetanov. „Vom fi 
îndeplinit toate cerințele tehnice, care 
cred că vor fi apreciate pe deplin de 
partenerii noștri europeni”, a afirmat 
Țvetanov. El a amintit că în primele 

rezulte Codul Numeric Personal. Astfel 
că pentru carnetele de muncă abando
nate de titulari și pentru care deținătorul 
nu are copie după actul de identitate nu 
pot ti predate caselor județene de pen
sii. Este o ultimă ocazie pentru cei cu 
carnete de muncă «uitate» la foștii an
gajatori să-și facă ordine în documente. 
După decembrie 2010 refacerea 
vechimii se poate realiza numai în in
stanță”, atrage atenția IM. Pentru 
funcționarea registrului de evidență a 

nul lituanian a anunțat că intenționează 
să sesizeze Comisia Europeană, care 
urmărește aplicarea normelor privind 
comerțul și competiția. Lituania, o țară 
cu 3,3 milioane de locuitori care a 
aderat la UE în 2004, încearcă Să își re
ducă dependența de gazul rus, o 
moștenire lăsată de cele cinci decenii de 
ocupație sovietică.

luni ale anului 2011 sunt programate 
vizite importante, de exemplu vizita 
comisarului UE pentru Afaceri In
terne Cecilia Malmstrom sau cea a 
unei delegații a Bundcstag-ului ger
man. Marți, Țvetanov a declarat că 
decizia privind data aderării Bulgar
iei la Schengen „va fi politică”.

numai în instanță

salariaților, la nivelul Inspecției Muncii 
a fost organizată o bază de date la nivel 
național, în care fiecare angajator are 
obligația să transmită, prin inspec
toratul teritorial de muncă, registre de 
evidență a salariaților în format elec
tronic. Angajatorul poate transmite în 
mai multe feluri informațiile către in
spectoratul teritorial de muncă în a 
cărui rază teritorială își are sediul sau 
domiciliul, on-line prin intermediul 
portalului Inspecției Muncii, prin e-

Banii colectați din contribuțiile 
de sănătate vor fi cedați casei 
județene în proporție de 60%
Banii colectați din contribuțiile per
soanelor fizice și juridice la fondul de 
sănătate vor fi cedați în proporție de 
60% casei județene de sănătate, iar 
diferența va fi utilizată pentru 
acoperirea costurilor unor servicii med
icale în anumite județe și cheltuieli de 
capital la casele de sănătate.
Decizia a fost luată de Guvern printr-o 
ordonanță de urgență aprobată în șed
ința de marți.
„După descentralizarea spitalelor, am 
propus și Guvernul a aprobat descen
tralizarea unei sume importante din 
contribuția persoanelor fizice și ju
ridice. Practic, 60% din ceea ce intră ca 

mail pe bază de semnătură electronică 
sau le poate depune la.sediul inspec
toratului teritorial de muncă. „Cheltu
ielile necesare pentru realizarea 
aplicației informatice și pentru admir 
istrarea bazei de date precum și pentru 
perfecționarea ei au fost suportate din 
bugetul Inspecției Muncii, iar angaja
torii beneficiază de aceste facilități cu 
titlu gratuit”, se mai arată în răspunsul 
către MEDIAFAX.

și contribuție a acestora, dintr-un județ, 
va reveni casei de sănătate a județului 
respectiv. Redăm practic cetățenilor 
dintr-un județ o parte însemnată a con
tribuției. Cu cât vor contribui mai multe 
persoane dintr-un anumit județ, acest 
va beneficia de sume mai mari”, a de
clarat ministrul Sănătății, Attila Cseke, 
la finalul ședinței de guvern.
Diferența de sumă va fi folosită drept 
cheltuieli de administrare și de capital 
pentru casa națională și casele județene 
de sănătate (3%), precum și pentru 
plata unor servicii medicale inter- 
județene (37%), în județele care nu au 
fonduri suficiente.
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Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” angajează 
vânzători volanți pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.
Informații la tel.: 0728047011
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Rafael Nadal a fost ales sportivul anului 2010 în Europa în urma anchetei realizate de agenția poloneză de 
presă PAP. în stabilirea rezultatelor s-a ținut cont de voturile a 25 de agenții de presă de pe Bătrânul Conti
nent. De-a lungul timpului doi sportivi din România au câștigat titlul de cel mai bun sportiv al continentu
lui: Nadia Comăneci (1976) și Gabriela Szabo (1999). Ibericul a fost secondat în clasament de Campionul 
Mondial de Formula 1, germanul Sebastian Vettel, ?»< fkxp celvcuitre» a revenit croatei Blanka \asic, 
campioană mondială la săritura în înălțime.
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Cum a fost 2010 pentru sportul
românesc. Fotbalul, din nou corigent
4nul 2010 nu a adus la fel de multe 
medalii ca în alți ani, dar cu toate 
icestea România a dat lumii și în 
rcest an o serie de campioni mondiali 
>i europeni la diferite discipline 
portive. Ca de obicei însă, fotbalul a 

rămas și anul acesta corigent la capi- 
olul performanțe notabile.

Xntoniu Buci (haltere), Ninel 
Miculescu (haltere), Daniela Dodean și 
ilisabeta Samara (tenis de masă), Ana 
Jorgras (gimnastică) și echipa națională 
ie handbal feminin a României sunt 
loar câteva dintre exemplele pozitive 
jentru anul care se va incheia în doar 
:âtcva zile. La polul opus se găsește 
otbalul, sportul rege fiind dator la capi- 
olul rezultate.
glasul Hunedoarei vă prezintă, în or- 

j cronologică, unele din cele mai 
lotabile performanțe sportive ale anu- 
ui în curs:

Februarie 2010, Unirea Urz- 
ceni este eliminată din 16-imile Eu- 
opa League, de către Liverpool, 
ampioana României ajungând în 
rimăyara europeană după ce reușise 8 
lunete în faza grupelor Champions 
.eague (record absolut pentru echipele 
lin Liga 1).

Aprilie 2010, Roxana Cocoș a 
âștigat două medalii de bronz la Cam- 
ionatul European de Haltere de la 
4insk. Prima, a fost cucerită la stilul 
runcat al categoriei 63 de kg, în timp 

ce a doua a fost dobândită la total. Nici 
băieții nu s-au lăsat mai prejos; Antoniu 
Buci (categoria 62 de kg) a obținut 
medalia de aur la stilul aruncat și argint 
la total în cadrul aceluiași CE din 
Ucraina, în vreme ce Ninel Miculescu 
(categoria 69 de kg) a obtinut trei 
medalii de aur la smuls.
• Aprilie, Octombrie 2010, Lu
cian Bute și-a apărat centura de cam
pion mondial IBF, categoria 
supermijlocie, de două ori în anul 2010. 
Pe 17 aprilie 2010 l-a zdrobit pe Edison 
Miranda (Columbia) după numai trei 
runde, iar pe 15 octombrie 2010, 
românul îl învinge (KO, runda a noua) 
pe americanul Jesse Brinkley, ajungând 
la cota 22 de victorii inainte de limită.
• Alina Dumitru (categoria 48 
de kg) și Corina Căprioroiu (categoria 
57 de kg) au câștigat medaliile de aur 
în cadrul Campionatelor Europene de 
Judo de la Viena.
• Mai 2010, Alexandra Dul
gherii a câștigat, pentru al doilea an 
consecutiv, turneul WTA de la 
Varșovia, romanca trecând în finală cu
6-3,  6-4, de chinezoaica Jie Zheng.
• August 2010? Echipajul de 
canoe dublu format din Alexandru Du
mitrescu și Victor Mihalachi a cucerit 
medalia de aur în cadrul Campionatului 
Mondial de la Poznan (Polonia) pe dis
tanța de 500 de metri. Performanța a 
fost repetată și în proba de 1000 de 
metri.
• Septembrie 2010, Perechea

Daniela Dodcan/Elisabeta Samara a 
cucerit medalia de bronz la Campi
onatul European de tenis de masă de la 
Ostrava, pentru ca mai apoi echipa 
națională de tenis de masă să devină 
vice-campioană europeană.
• Halterofilul Ninel Miculescu
a obținut două medalii la Campionatele 
Mondiale din Turcia: "argint" la total și 
"bronz" la smuls, la categoria 69 de 
kilograme. Tot aici, Valeriu Calancea a 
urcat pe prima, respectiv a treia poziție 

la categoria sa.
• Septembrie 2010, Ana Porgras 
a cucerit titlul mondial la bârnă, în 
cadrul unei competiții care a avut loc la 
Rotterdam, în vreme ce Diana Chelaru 
a obținut argintul la sol.
• Noiembrie 2010, Naționala de 
Rugby a României s-a calificat la Cam
pionatul Mondial după ce a trecut la 
baraj de Uruguay. A fost 21-21 în de
plasare și 39-12 la București.
• Echipa feminină 'de spadă a 

României a devenit campioană a lumii 
(la turneul final găzduit de Paris) după 
ce a trecut în finală de Germania, scor 
35-26. Din echipa au făcut parte Ana 
Maria Brânză, Anca Măroiu, Simona 
Alexandru și Loredana Iordăchioiu.
• Decembrie 2010, Echipa
națională de handbal feminin a 
României a încheiat pe locul trei Cam
pionatul European din Danemarca și 
Norvegia. A fost prima medalie cucerită 
de tricolore la un turneu final european.

Spania, dominație totală în sportul mondial, în 2010
\nul 2010 a fost unul din cei mai 
>uni ani din istoria Spaniei. Chiar 
Iacă, din punct de vedere economic, 
bericii se confruntă cu mari prob- 
eme din cauza crizei financiare 
cute, în ceea ce privește sportul, 
nul ce tocmai se încheie a fost unul 
lin cele mai bune din istorie. Span- 
ilii au ieșit primii, printre altele, la 
otbal, tenis, ciclism sau baschet, 
lafael Nada), Naționala Spaniei de 
îtbal sau ciclistul Alberto Contador 
unt numele care au adus cinste 
eninsulei iberice.

rintre cele mai notabile performanțe 
oortive ale Spaniei în acest an se 
umără câștigarea Campionatului Mon- 
ial de fotbal din Africa de Sud. Xavi, 

Iniesta, Casillas sau Sergio Ramos au 
devenit „stăpânii lumii” în sportul rege 
după o finală de pomină, în care au în
vins Olanda cu 1-0, grație reușitei 
unui... catalan, „piticul” Andres Ini
esta.
Nici madrilenii nu s-au lăsat mai prejos. 
Atletico Madrid a câștigat Europa 
League (după o finală memorabilă cu 
londonezii de la Fulham) pentru ca mai 
apoi să pună mână și pe Supercupa Eu- 
opei după ce au trecut la Monaco, de 
campioana Europei, Inter Milano, for
mație antrenată... tot de un spaniol, re
cent demisionarul, Rafa Benitez. Mai 
mult decât atât, tot din Spania va veni 
și următorul „Balon de Aur” din fotbal, 
printre cei trei nominalizați la prestigio
sul trofeu numărându-se campionii 
mondiali Xavi Hernandez și Andres

Iniesta, de la FC Barcelona.
Spaniolii au mai avut un învingător de 
seamă anul acesta, în persoana lui Al
berto Contador, care a câștigat ediția 
din acest an a Turului Franței pentru a 
treia oară în carieră. De la ciclism, 
ibericii au trecut și la automobilism. 
Carlos Sainz a câștigat ediția din acest 
an a Raliului Dakar, cel mai dur raliu 
din lume.
Mergând mai departe, ibericii și-au 
dovedit măiestria și în baschet, unde 
Regal FC Barcelona a câștigat Euroliga 
(echivalentul Champions League în fot
bal), după un final-four în care au par
ticipat cele mai bune echipe de pe 
continent (TSK.A Moscova, 
Olympiakos Pireu și Partizan Belgrad). 
Au acaparat apoi toată atenția și în mo- 
tociclism, acolo unde Marc Marquez 

(125 cc), Toni Elias (Moto2) și Jorge 
Lorenzo (MotoGP) au devenit campi
oni ai lumii în 2010.
în cele din urmă, spaniolii se mândresc 
și cu numărul 1 în tenis. Anul 2010 a 
fost un an de vis pentru Rafael Nadal, 
care revenit după o accidentare care l-a 
îndepărtat de primele poziții ale clasa
mentului ATP, a devenit, la cei 23 de 
ani ai săi, jucătorul cu cele mai multe
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titluri în turneele Masters, spaniolul de
pășind recordul americanului Andre 
Agassi (17 titluri). Madrilenul a trium
fat pe rând, pe zgura Roland Gaross- 
ului, pe iarba de la Wimbledon și pe 
hard-ul de la US Open, devenind astfel 
lider mondial, devansându-1 pe 
elvețianul Roger Federer.

officc%25c4%2583%25e2%2580%25a2exclusivcvcnt.ro


Furtul perfect, la Pro Tv
Filmul își plasează acțiunea în Londra anilor '60 și spune povestea Laurel Quinn, o 
femeie inteligentă fi ambițioasă, director la o companie londoneză. Ea este însă foarte 
frustrată pentru că ani de-a rândul bărbații au fost promovați înaintea ei. deși aveau 
merite mai puține. Hobbs este omul de serviciu al companiei, dar care de-a lungul tim
pului a adunat numeroase povești compromițătoare despre aceștia.________________
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07:00 Telejurnal Matinal
09:00 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 125.)
10:00 Anul Sportiv 2010: Cupa Mon 

dială FIFA din Africa de Sud
11:10 Arca lui Noe (argentinian-ital- 

ian film de animație, 2007)
12:45 Legendele palatului
13:50 Eurovision
14:00 Telejurnal
14:45 Oamenii Deltei
14:50 Doar România!
14:55 Oameni mari la TVR (rel.)
15:30 Oameni ca noi (reportaj)
16:00 Conviețuiri (documentar)
17:00 Mama mea, Crăiasa Zăpezii-

Romance, Rusia. 2010
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului
19:35 Doar România!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:40 Tema zilei
21:00 Anul Sportiv 2010: UEFA

Champions League
22:00 .. Eurovision
22:15 Sirene (SUA comedie. 1990)

TV-^2 /' anter^?

ORIZONTAL: 1) Victorii obținute în opoziție. 2) Masă mare - Repetare pe 
scurt! 3) întinsă la vorbă. 4) Atleți la start! - Subiect de studiu - Preludiu 
erotic! 5) Ajunse pe linia de sosire.*» Condamnată la singurătate - Apar în 
pozele din gazetă! - Gaiță... cu cap de gâscă! 7) Cel cu mintea.^, odihinită. 8) 
Mama nepoților - Premiant la examenul de capacitate. 9) Dat în urmărire 
polițiștilor - Bărbat fără identitate. 10) O gură de absint! - Situații rupte de re 
alitate.

VERTICAL: 1) Notă de trecere. 2) Asigură schimbul la strungărie - Obișm" 
cu viața de noapte. 3) Mângâiat cu plăcere - Figură bisericească. 4) Exprt 
animalică - Susținătorul unor probe la vedere. 5) Domenii de cercetare - 
Cremă de trandafiri! 6) Intrusă printre băștinași. 7) Calvar autoimpus îndurat 
cu răbdare - Coborârea în abis! 8) Evoluție remarcabilă la sol - Așterne o 
tăcere de plumb. 9) Remarcat prin apropiere - O parte frumoasă a lumii. 10) 
Caracter deosebit de grav (fem.).

6 2
3 9 4 1 6

8 3 4
9 2 5

3 8
4 2 9
8 6 4

2 8 1 9 6
1 6

07:00
07:55
08:10
1-0:00

11:00

12:00
12:30

14:30

15:30
16:00
16:55
17:00
17:30

18:30
19:00

20:00
20:30
21:00
22:00
23:00
23:55

Asul din mânecă
Doar România!
Tonomatul DP 2
Joc deschis (emisiune informa

tivă. rel.)
Confesiuni (magazin de diver

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

rial de comedie, 2005, rel. 3 7.) 
împreună în Europalffilm 

educativ)
între cer și pământ (2008, rel.)
Asul din mânecă
Doar România!
Telejurnal
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
e Forum (reportaj)
Profesoara detectiv (italian se

rial de comedie, 2005 - 8.)
Dincolo de hartă (documentar) 
Operațiuni speciale (2009) 
Legea Lui Murphy
Ora de știri
Eureka
Doar România!

06:00 Observator
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 

(matinal)
10:00 Aventurile lui Sinbad (cana

dian film serial de aventură, 
1996)

11:15 Beethoven 3 (SUA comedie de 
familie, 2000, rei.)

13:00 Observator . -
14:00 Plasa de stele (emisiune de di

vertisment, 2010, rel.)
16:00 Observator
17:00 Gravidul (SUA comedie, 1994) 
19:00 Observator
20:30 Te pui cu blondele? (emisiune 

concurs)
22 Ml Observator
23 Ml Un Show Păcătos (emisiune de

divertisment)

07:00 Știrile Pro TV (2009)
10:00 Patru prietene și o pereche de 

blugi (SUA comedie, 2005, rel.)
I 2 UI» Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.- 3895.)
13:00 Știrile Pro TV
13:15 Păcală se întoarce (român co

medie, 2005)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3896.)
16:45 Sheena, regina junglei (SUA- 

englez aventură, 1984/
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Operațiunea "Broken Arrow"

(SUA film de acțiune, 1996)
22 IO Furtul perfect (englez-luxem- 

burghez polițist, 2007)

'__________—■

07:00 Umbrele trecutului 07:00 Camera de râs
08:15 Fructul oprit 07:30 Specialiștii (talk show, 2010)
09:45 Esmeralda Redifuzare
11:15 Paradisul blestemat (mexican 08:20 Sport cu Florentina

serial, 2007) 09:15 Sinbad: Legenda celor șapte
12:30 O mare de pasiune mări
14:00 Marina (mexican-SUA serial. 11:30 Circ

2006) 12:00 Cu lumea-n cap (emisiune de
15:30 Clase 406 (mexican serial de divertisment. 2009, rel.)

comedie, 2002) 13:15 Camera de râs
16:25 Vremea de ACASĂ 14:00 Cu foamea în gât (italian-fran
16:30 Esmeralda cez comedie, 1975)
17:30 Poveștiri adevărate 16:00 Blestemul iepurelui rău (engle
18:30 O mare de pasiune film de animație, 2005)
19:30 Fructul oprit 18:00 Focus 18
20:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 19:00 Focus Sport

serial, 2008) 19:30 Cronica Cârcotașilor
22:30 Poveștiri de noapțe 22:15 Mirosul morții (canadian aven
23:30 7 păcate tură, 2002)

Spitalul de urgență (SUA serial. 1994, rel. - 22/6.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 21.) 
Colegii tăi (SUA serial. 2006 - 14)
Miss Marple: Misterul din oglindă (englez polițist, 2009)

19:00 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/7.) 
20:00 Operațiunea ^«-salvare (SUA serial, 2004 - 9.) 
21:00^Poză la minut (SUA serial. 1997 - 3.)
22:00 Recruții (SUA comedie, 1981)

10:55 Strania poveste a lui Benjamin Bulion (SUA dramă) 
13:35 Doctor Parnassus (francez-canadian aventură, 2009) 
15:35 Pacostea (francez comedie, 2008)
17:05 Secretul celor două Lotte (german film de animație, 2007) 
18:30 Vechi tovarăși (SUA comedie de familie, 2009) 
20:00 în derivă (român serial de dramă, 2010 - 13.) 
21:00 Deasupra tuturor (SUA film de animație, 2009) 
22:40 Primul cerc (francez-italian polițist, 2009)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A. J.O.F.M. Hunedoara
Deva
Telefon: 0755.999.916

administrator 
bancar/produs leasing 
______________ i_ 
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 nccalificat 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 1 
instalator rețele de dis- 
tributie/transport flu
ide_______________ 6
lăcătuș montator 11
șofer autobuz______ 4
șofer de autoturisme și 
camionete _____ 3
sudor manual cu arc 
electric____________5
sudor_____________ 10
tapițer 3
vânzător 2

Petroșani
Telefon: 0755.999.918

agent securitate 2
agent vânzări______ l_
asistent medical gener
alist-------------------- L-
consilier administrație 
publica---------------- L-
consilier expert 
inspector referent 
economist în manage
ment. ___________1_
contabil___________L
cusator articole

marochinarie_______ 1
desenator tehnic_____ 1
îngrijitor câini în adă
posturi____________ u
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___________ l_
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 1
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

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

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman____________ 1^
bucatar____________ 2
inginer industri- 
alizarea lemnului 1
munc.necal.la asam
blarea,montarea 
pieselor___________ 4
ospătarichelner) 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

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

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

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

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

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

închiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în casă, 
sobă de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775.557

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

Vând 4 genți din aluminiu pentru Renault, din care 2 echipate 
cu cauciucuri de iarnă 165/70/13 și 2 cu cauciucuri de vară, în 
stare bună. Tel.0723.696.265, 0254.213.509

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 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 colab
oratori din toată țara! Domenii:confecționați plicuri, felicitări, înșirați 
mărgele, coaseți scutece,etc. Trimiteți plic autoadresat (plic în plic) la 
O.P.1-C.P.122, pentru Lucaci Nicolae.

I
Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, 
Anglia, Irlanda și Germania, la destinație, cu mașini modeme, climati- 
zate. 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: 
nicutrufa.s@yahoo.com.Tel.0723.409.007

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

Vând patefon cu ace de rezervă și plăci cu muzică clasică , jazz, șlagăre 
internaționale anii 1930-1940. Tel. 0732.617.180

Ing. electronist repar la prețuri mici următoarele: TV color, moni
toare, calculatoare, DVD-uri, mașini de spălat orice tip, instalații inte
rioare. Tel. 0733.593.193
----------------------------------------------------------------------------------- I
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

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

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;

r 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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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Tel:________________

(text maxim 50 de cuvinte)
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Ap..... Localitatea.................................. Județul........... _................
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Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din Centrul Devei (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 orc de la depunerea 
lor. Astfel: talonuFdm-ziarul de luni va fi publicatîn 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.
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Speriat de sfârșitul lumii, un rus și-a 
construit o capsulă de supraviețuire

Un nou-născut a supraviețuit, 
după ce a fost aruncat de 
mama sa în curtea vecinilor

Predicțiile mayașilor nu îi dau pace 
unui rus. Bărbatul a luat atât de în 
serios avertismentele acestora, care 
anunță sfârșitul lumii în 2012, încât 
și-a creat un fel de adăpost, care, 
spune el, îi va salva viața.

Evgeny Ubiyko nu se poate bucura de 
sărbători, așa cum fac creștinii din în
treaga lume. Preocupările lui sunt al

tele. A mai rămas doar un an până la 
sfârșitul lumii prezis de mayași și nu 
are timp de pierdut. Face ultimele re
tușuri la o capsulă care, susține el, poate 
garanta supraviețuirea oamenilor în 
momentul în care se va declanșa Apoc- 
alipsa.
Cu un an în urmă, când și-a anunțat in
tenția de a construi capsula, bărbatul 
susține că a fost luat în râs. Și mulți i- 
au spus că cei 80.000 de dolari investit) 

sunt bani aruncați în vânt. Acum, când 
capsula este aproape gata, cei care îl iau 
în serios sunt mult mai numeroși. 
Potrivit calendarului mayaș, Apocalipsa 
va veni pe 21 Decembrie 2012 când, pe 
Pământ, se vor dezlănțui evenimente 
cataclismice: inundații, erupții vul
canice și cutremure care vor rade 
omenirea de pe fața pământului.

Miracol, de Crăciun, în Brazilia. Un be
beluș născut în seara de ajun, a 
supraviețuit după ce mama lui l-a aruncat 
peste un zid înalt de trei metri. Micuțul e

Marina militară folosește iPhone pentru a-i 
învăța pe soldați să salute regulamentar
Marina militară japoneză a găsit o uti
lizare neașteptată pentru aparatele 
iPhone.
Acestea sunt folosite pentru a-i învăța 
pe soldați să salute întocmai cum 
prevede regulamentul. La prima 
vedere, pare o glumă, dar este o apli
cație la care specialiștii armatei au lu
crat un an întreg. Programul folosește 
un«senzor de mișcare pentru a măsura 
viteza și unghiul mâinii care salută, iar 
apoi dă o notă pentru corectitudine. 

acum în spital și e în afara oricărui peri
col. Copilul a venit pe lume în noaptea de 
24 spre 25 decembrie, în localitatea 
Belem, din nordul Braziliei. Imediat după 
naștere, mama sa l-a băgat într-o pungă 
de plastic și l-a aruncat în curtea vecinilor. 
Bebelușul a plonjat peste un zid înalt de 
peste trei metri și a aterizat pe un gazon. 
Totuși, a supreviețuit în mod miraculos 
căzăturii. Un vecin l-a găsit după câteva 
ore și a chemat salvarea. Micuțul a ajuns 
la spital cu vânătăi și contuzii pe tot cor
pul. Copilul va sta două săptămâni în spi
tal dar e în afara oricărui pericol. Mama 
lui e anchetată de poliție și va fi acuzată 
de tentativă de omor.

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

REVELION 2011
URESULUI

1

PACHET SERVICII CU CAZARE \ 
TREI NOPȚI - -

-3 nopți cazare >
-intrare in 30.12.2010 cu cina
-ieșire in 02 01.2011 cu mic dejun

- Ci ia hi iC 12 2$1D
Mic 4.JU ' « 31.12 2010

• Prânz in >2.20’3
■ MASA FESTIVA DE ’țEVEL.Ob
- P'âr.z in 0' C' 2C1
- Li.U |?l 0* .01.20^1
- Mic j>r î» 02 H 2011

PREȚ: 500 LEI/PERS.
A nuc iun din seara de 

orcbestfu ai satirii vocali.

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