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Fie ca anul care 
epe să vă aștearnă 

un drum neted și 
minos către succes. 
Un an 2011 plin de 

realizări!

Primăria Deva trage linie la finele anului

Laurențiu Nistor, Deputat PS

La finele unui an de criză, conducerea Primăriei 
Deva trage linie. Paradoxal, 2010 a fost pentru 
municipiul Deva un an mai bun decât 2009, chiar 
și 2008 anul creșterii economice. La capitolul 
reușite se numără creșterea încasărilor din veni
turile proprii, dar și finalizarea unor investiții im
portante pentru municipiu. La conferința de ieri, 
conducerea Primăriei Deva a prezentat și câteva 
din proiectele de investiții care vor fi demarate în 
cursul anului viitor. Cele mai importante real
izări, cu care conducerea primăriei se poate mân
dri, sunt deschiderea parcului acvatic Aqualand, 
Reabilitarea zonei urbane - Dealul Cetății, sau 
modernizarea a 15 străzi din municipiu. în urmă 
cu câteva zile, a avut loc deschiderea Complex
ului Aqualand care, potrivit estimărilor, va aduce 
la bugetul local al municipiului peste 1,2 mil
ioane de lei anual, din impozitul pe clădire, im
pozit pe salarii, publicitate și mărfuri.
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► DN 7 Deva - Siraeria
► D.I 687 Cristur - Hunedoara 

a*
► DJ 687 Hunedoara - Hăsdat 

fi ► DN 66 Călan - Băcia
► »N7 Mintia - Vețel
► DN7 Vețel -Leșnie

► DN7 l.eșnic - Săeămaș
► DN7 Ilia - Gurasada
► DN7 Gurasada - Burjuc
► DN7 Burjuc-Zam
► DN 76 Câinelui de Jos - Bejan
► Petroșani pe DN 66
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f greco-catolic
Sf. m. Anisia; cuv. pr. Zotic, 
hrănitorul de orfani.

f romano-catolic
Sf. Ilaria, martir
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Rețctn silei

Ciuperci umplute
cu costiță

Ingrediente:
- 1 kg ciuperci
- 150 g costiță afumată
- 200 g șuncă
- 2 ouă
- 250 g cașcaval
- 2 cepe
- 3 căței usturoi
- ulei, sare, piper

Mod de preparare:
Ciupercile se curăță, se spală, 

apoi li se rup codițele. Se curăță 
ceapa, se taie mărunt și se călește. 
Costița și șuncă se toacă, apoi se 
adaugă peste ceapa. Separat se 
fierbe un ou, se curăță și se taie 
mărunt. Se face un mujdei de us
turoi. După ce s-a rumenit puțin 
ceapa și șunca și costița, sc adaugă 
oul fiert, oul crud și mujdeiul. Cu 
acest amestec se umplu ciupercile, 
se așeaza în tavă, cu codițele drept 
garnitură, se stropesc cu ulei și se 
introduc la cuptor cca 30 de 
minute. Când sunt aproape ru
menite, se presară cașcavalul ras și 
se mai lasă încă 5 minute. Ciuper
cile umplute cu costița se servesc 
sub forma de aperitiv cald. Ciuper
cile umplute cu costiță au un gust 
irezistibil și arată spectaculos pe 
frunze fragede de salată.

Telefoane utile

ir

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725
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Sfânta Muceniță Anisia. Sfântul Cuvios Mucenic Ghedeon
Sfânta Muceniță Anisia s-a născut 

la Tesalonic. din părinți nobili și bogați, 
cetățeni de frunte ai cetății. Ea a fost 
crescută cu mare evlavie întru toată 
curăția Credinței Creștine. Rămânând 
orfană de la o fragedă vârstă, ea s-a 
închinat pe sine cu totul rugăciunii și 
cugetărilor dumnezeiești în propria ei 
casă. Arzând de dragoste pentru Hris- 
tos, ea își zicea adesea întru sine: „O, 
cât de mincinoasă este viața tinereții, 
întru care te smintești, fie smintești pe 
alții! Cu cât mai bună este bătrânețea! 
Iar sufletul meu se umple de tinerețe 
văzând cât trebuie să aștept până ce voi 
urca la Domnul.” Ea și-a vândut aver
ile, a împărțit venitul săracilor, și a 
viețuit după aceea numai din munca 
mâinilor ei. Ea postea cu strictețe, 
dormea foarte puțin, și se ruga neînc
etat cu lacrimi. Când se biruia de somn, 
își zicea: „Groaznic este să mă las 
biruită de somn, câtă vreme dușmanul 
meu pururi veghează!” în acea vreme 
răul împărat Maximian a decretat că 
oricine poate să ucidă în voie creștini 
oriunde îi va afla, fără nici o judecată 
și nici o sentință. Sfânta Fecioară 
Anisia a ieșit din casa ei odată ca să 
meargă la Sfânta Slujbă a Bisericii. 
Aceea a fost ziua unui necurat festival 
păgânesc închinat soarelui. Un soldat 
imperial, văzându-o foarte frumoasă, s- 
a apropiat de ea cu obrăznicia des-

frânării, și a întrebat-o cum o cheamă. 
Ea și-a făcut semnul Sfintei Cruci și a 
zis: „Sunt roaba lui Hristos și grăbesc 
la Biserică”. Apropiindu-se necuratul 
acela și începând a-i grăi necurate 
graiuri, fecioara l-a îmbrâncit și l-a 
scuipat în față. Atunci soldatul a în- 
junghiat-o cu sabia în coastă și a ucis- 
o pe loc. Această Sfântă fecioară 
muceniță s-a încununat cu cununa 
veșnicei slave la anul 298. Ea a fost 
luată de creștini și îngropată cu cinste, 
iar sufletul ei petrece fericit în Ceruri. 
Deasupra sfintelor ei moaște s-a înălțat 
o slăvită biserică.

Iar Sfântul Cuvios Mucenic 
Ghedeon a fost de neam grec, născut 
din părinți foarte săraci. în frageda lui 
tinerețe el a fost forțat să se facă musul
man. Dar pocăindu-se de păcatul 
acesta, el a scăpat la Sfântul Munte 
unde s-a tuns monah la mănăstirea 
Karakallou. Dorind mucenicia pentru 
EIristos întru spălarea păcatului lui, el a 
primit binecuvântarea duhovnicescului 
lui părinte pentru aceasta și s-a întors 
la locul unde îl făcuseră mai înainte 
musulman. Acolo, înaintea turcilor, a 
mărturisit pe față credința lui creștină 
și a arătat minciuna islamului. Turcii 1- 
au apucat, i-au ras barba și l-au pus cu 
capul în jos pe un măgar, plimbându-1 
pe străzi, spre distracția gloatei, însă 
mucenicul se bucura de batjocura pe

care o îndura pentru I-Iristos. Ei după 
aceea i-au tăiat degetele de la mâini și 
de la picioare, precum odinioară i se 
tăiaseră și Sfântului Iacov Persul 
(pomenit la 27 noiembrie). La urmă 1- 
au anincat într-un loc în care se vărsau 
necurățiile trupului, și acolo și-a dat în 
mâinile lui Dumnezeu mucenicescul lui 
suflet, în cetatea Târnovo, din Thracia. 
Sfintele lui moaște de minuni făcătoare 
se păstrează în Biserica Sfinților Apos
toli din Târnovo, o parte din ele 
aflându-se la Mănăstirea Karakallou 
din Sfântul Munte Athos.

HOROSCOlj

Răbdarea și toleranța, faptul că 
respecți dorințele celorlați îi face pe 
aceștia să te admire și să țină și mai
mult la tine. Prin tact și diplomație reușești
duci Ia îndeplinire ideile tale actuale.

Nativii în cuplu rezistă cu greu 
unei tentații devastatoare. Consecin
țele însă vor fi mai drastice decât plă
cerea de scurtă durată. Primești bani 
dintr-o sursă necunoscută.

Relaxează-te mai mult, fără să-ți 
pierzi concentrarea asupra treburilor < 
profesionale. Odihnește-te des, sau fă ■ ' 
pauze.

Este un moment bun pentru a-ți în- 
frânge timiditatea și a face ceva pentru *" ’j 
o mai mare încredere în tine. Prezen
tările în fața unui public pot fi un pas import

30 decembrie
de-a lungul timpului

1916: la Budapesta este încoronat ultimul rege ungar
Carol al IV-lea.

1922: Se formează Uniunea Sovietică (se va dezmembra
în 1991).

1947: Regele Mihai 1 abdică și renunță la conducerea 
statului.

1950: Vietnam, Laos și Cambodia devin state indepen
dente.

1976: Se constituie societatea româno-franceză Oltcit.
S3 1986: începe invazia americană în Honduras.

1987: Robert Mugabe ales președinte în Zimbabwe.
1993: Israelul și Vaticanul stabilesc relații diplomatice.

S-au născut

1673: Ahmed III. sultan otoman
1819: Theodor Fontane, scriitor german
1838: Emile Loubet, al 7-lea președinte al Franței
1853: Andre Charles Prosper Messager, compozitor 

francez
1859: Josef Bohuslav Foerster, compozitor ceh
1865: Rudyard Kipling, scriitor, laureat al Premiului 

Nobel
1931: Teofil Valeu, actor român de teatru și film
1962: Dacian Andoni, pictor român

Comemorări
1979: Richard Rodgers, compozitor
1983: Serban Ana Maria, Strumf de profesie
1985: Rick Nelson, cântăreț
1994: Dmitri Ivanenko, fizician rus (n. 1904)
1996: Lew Ayres, actor
2002: Mary Wesley, scriitor britanic (n. 1942)
2006: Saddam Hussein, președintele Irak-ului, om 

politic (n. 1937)

Riști să fii dezamăgit foarte tare de V 
anumite persoane care se declară prie- m 
tenii tăi, mai ales dacă sunt din aceeași Z 
zodie. Racii îți pot da sfaturi bune.

Te exprimi cu ușurință și comunici 1 
familiei nevoile de schimbare. Această 
zi poate fi una foarte benefică dacă ții ■»> 
cont de sfatul unui apropiat, evitând 
astfel să faci greșeli.

Ai relații constructive cu cei din fa- - 
milie. îți ajuți rudele, iar acestea își • • 
arată recunoștință. Dacă îți cauți de J 
lucru, va fi nevoie de organizări se
rioase și eforturi susținute.

Acorzi prioritate vieții sociale. 
Strălucești în anturajul în care te afli. 
Fii atent la unii amici care par drăguți 
și amabili, dar vor doar să te exploa
teze.

Ai succese de ordin sentimental, 
grație puterii tale de seducție. Saturn 
avantajează nativii care fac tranzacții 
financiare.

Ești prins între tendințe contradic
torii. Dorești să-ți menții o imagine in
tactă, însă pe de altă parte, tinzi să treci 
peste convenții.
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Bancurile zilei
© © ©
Ion și Maria vor să facă 

copii, dar nu pot. Aceștia se ho
tărăsc să meargă la biserică să 
vorbească cu un preot. îi spun 
preotului despre problemă și 
acesta îi sfătuiește să meargă la 
o biserică din Paris să aprindă 
o lumânare. Zis și făcut. Cei doi 
pleacă în Paris. După 10 ani, 
preotul vine să le facă o vizită 
lui Ion și Maria. Bate la ușă și 
îi răspunde o fetiță:

- Bună ziua mititico, mama 
este acasă?

- Nu, mama este la spital 
naște al 11-lea copil.

- Și tata?
- Tata s-a dus Ia Paris să 

stingă lumânarea.

© © ©

Un scoțian, împreună cu 
soția și copilașul, merg la un 
concert de muzică clasică. Pla

satoarea îi spune:
- Dacă cumva copilașul 

zbiară, trebuie să părăsiți sala. 
Bineînțeles banii pentru bilete 
îi veți primi înapoi... Către 
sfârșitul concertului, scoțianul i 
se adresează soției:

- Mai e mult?
- Câteva minute doar...
- Bine, atunci sntucește-1 

un pic pe junior.

© © ©

După ce mănâncă o singură 
stridie într-un restaurant, un 
scoțian moare cu stomacul per
forat de perla naturală care se 
găsea în stridie și pe care nu o 
băgase în seamă.

Mergând în urma carului 
mortuar, soția decedatului se la
mentează unei prietene:

- Noroc cu perla aia, că alt
fel nu aveam cu ce să-l duc ia 
groapă!

Nimic nu te deranjează mai mult * 
decât conflictele cu prietenii. S-ar y 
putea totuși să nu poți evita un astfel 
de moment. Este o zi prielnică pentru cei • 
se mută sau se află în căutarea unei noi
cuințe.

Privești cu mai mult optimism vii- /i 
torul tău amoros. Vezi lucrurile cu 
multă claritate și acest lucru îți permite 
să judeci corect persoanele cu care ai putea 
o relație.
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Serviciul public impozite și taxe locale Deva va avea program norma! la 
ghișeele de încasare, și anume între orele 8 și 16.30. Excepție va face ultima 
zi a anului, când programul se va încheia la ora 12. încasarea impozitelor 
se va relua din data de 10 ianuarie 2011, cu program normal.
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Primăria Deva trage linie la finele anului
La finele unui an de criză, conduc
erea Primăriei Deva trage linie. 
Paradoxal, 2010 a fost pentru mu
nicipiul Deva un an mai bun decât 
2009, chiar și 2008 anul creșterii eco
nomice.

La capitolul reușite se numără creșterea 
încasărilor din veniturile proprii, dar și 
finalizarea unor investiții importante 
pentru municipiu. La conferința de ieri, 
conducerea Primăriei Deva a prezentat 
și câteva din proiectele de investiții care 
vor fi demarate în cursul anului viitor.

La capitolul buget, Primăria Deva 
este pe plus

Primăria Deva a înregistrat o creștere a 
încasărilor din venituri proprii, față de 
ultimii doi ani. Astfel, încasăriile din 
veniturile proprii au crescut cu 11,3 
procente, față de 2009, și cu 17 pro
cente, față de anul 2008. Pe perioada 
anului 2010, la bugetul local al mu
nicipiului s-a încasat suma de 
88.258.045 lei, față de anul anterior 
când, din încasările din venituri proprii, 
s-a însumat la bugetul local 79.253.187 
lei. Și în cazul colectării impozitelor pe 
clădiri pentru persoane fizice și juridice 
s-a înregistrat o creștere cu peste 24 de 
procente, față de 2009, la bugetul local 
fiind încasată suma de 5.724.627 lei. 
Deși au avut loc restructurări în rândul 
bugetarilor, precum și scăderi salariale, 
impozitul pe venit, încasat la bugetul 
local al municipiului Deva, a înregistrat

Sfârșitul anului aduce noi fonduri 
din partea Guvernului Boc
Noi tranșe de bani, pentru o serie de 
lucrări de infrastructură începute și 
nefinalizate în localitățile hune- 
dorene, au fost aprobate zilele trecute 
de către Guvern.

Astfel, primăriei din orașul Aninoasa i- 
au fost repartizate 83 de mii de lei, pen
tru reabilitarea și consolidarea podului 
peste Jiul de Vest, la Iscroni. Pentru al
imentarea cil apă potabilă a satelor co
munei Buceș s-au alocat 50 de mii de 
lei, iar pentru canalizarea apelor mena
jere în localitățile comunei Certeju de 
Sus s-au dat 300 de mii de lei. Lucrările 
de alimentare cu apă potabilă, în co
munele Dobra și Șoimuș, sunt finanțate 
cu câte 200 de mii de lei, iar Primăria 
Densuș a primit pentru lucrările la 
canalizarea și stația de epurare a apelor 
menajere suma de 60 de nfri de lei. Pen
tru lucrările de realizare a canalizării în 
localitatea Pricaz, aparținând comunei 
Turdaș, s-a aprobat o finanțare în val
oare de 585 mii lei. Municipiul Brad a 
primit suma de 400 de mii de lei, din 
fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. De asemenea, municipiul 
Lupeni a primit suma de 50 de mii de 
lei, iar municipiile Petroșani și Orăștie, 
câte 300 de mii de fei. Orașele Ani
noasa și Geoagiu au obținut câte 150 de 
mii de lei, respectiv 50 de mii de lei. Fi
nanțări de la Guvern au primit și co
munele hunedorene Balșa, Bani Mare, 
Bătrâna, Beriu, Buceș, Bulzeștii de Sus, 
Dobra, Ilia, Mărtinești, Peștișu Mic, 

o creștere de nouă la sută, fapt datorat 
creării locurilor de muncă în domeniul 
privat. De altfel, conducerea Primăriei 
Deva și-a conturat și bugetul pentru 
anul viitor, care se preconizează a fi 
aprobat în Consiliul Local până cel 
târziu în luna februarie. Potrivit 
spuselor primarului Mircia Muntean, 
din cele 150 milioane de lei, către lu
crările de investiții va fi direcțională 
suma de 40 de milioane de lei. Toto
dată, reprezentanții administrației lo
cale au promis că în 2011 nivelul 
taxelor și a impozitelor nu va crește, cu 
excepția celor reglementate prin lege. 
Devenii care își vor achita dările până 
în 31 martie vor beneficia de bonifi
cația în valoare de cinci la sută.

Realizări neașteptate într-un an de 
criză

Și la capitolul investiții realizate, 
Primăria Deva stă bine. Cele mai im
portante realizări, cu care conducerea 
primăriei se poate mândri, sunt de
schiderea parcului acvatic Aqualand, 
Reabilitarea zonei urbane - Dealul 
Cetății, sau modernizarea a 15 străzi 
din municipiu. în urmă cu câteva zile, 
a avut loc deschiderea Complexului 
Aqualand care, potrivit estimărilor, va 
aduce la bugetul local al municipiului 
peste 1,2 milioane de lei anual, din im
pozitul pe clădire, impozit pe salarii, 
publicitate și mărfuri. Doar în ziua de
schiderii, Aqualandul din Deva a avut 
peste șapte sute de vizitatori, înreg- 
istrându-se încasări de aproximativ

Răchitova, Rapoltu Mare, Romos, 
Sălașu de Sus, Sântămăria Orlea, 
Teliuc, Toplița, Turdaș, Vața de Jos, 
sumele fiind cuprinse în 25 și 120 de 
mii de lei.
Nici infrastructura sportivă nu a fost 
ocolită, aprobându-se fonduri pentru 
mai multe baze sportive din județ. Ast
fel, pentru bazele sportive din orașul 
Geoagiu și comunele Crișcior, Hărău și 
Sântămărie Orlea s-au alocat câte 70 de 
mii de lei, iar Primăria comunei Ilia a 
primit, pentru modernizarea bazei 
sportive din localitate, suma de 63 de 
mii de lei.

Parlamentarii PNL votează pe bani

în afara acestor sume, Guvernul s-a 
dovedit generos cu autoritățile publice 
locale din județ, distribuind sume de 
bani care pot fi folosite după propriile 
nevoi. Astfel, Consiliul Județean Hune
doara a primit suma de un milion de lei, 
pe care președitele Mircea Moloț i-a

20.000 de lei. în ultima lună a acestui 
an, a fost repusă în circuitul turistic o 
treime din obiectivul turistic Cetatea 
Devei. De altfel, tot în luna decembrie 
a fost dat în funcțiune adăpostul de 
câini de la Sântuhalm, până în prezent 
de pe străzile Devei fiind adunați 90 de 
patrupede.

Investițiile vor continua și anul viitor

Investițiile din municipiul Deva vor 
continua și în 2011. Primarul Devei are 
conturat un plan bine pus la punct, în 
vederea accesării fondurilor externe. 
Astfel, printre principalele obiective se 
numără și reabilitarea Pieței Victoria, 
dar și modernizarea Casei de Cultură 

împărțit, după bunul plac, primăriilor 
conduse în mare parte de liberali. „Tre
buie să precizez că aceste fonduri au 
venit prin eforturile, dar și lobby-ul pe 
care l-au făcut grupul parlamentarilor 
liberali din județul Hunedoara și mă 
refer la Dan Radu Rușanu, Mariana 
Câmpeanu și Bogdan Țîmpău. M-au 
avertizat din timp, spunându-mi că vom 
primi acești bani, Radu Rușanu fiind în 
comisia de buget. Banii se pot folosi 
după necesitatea pe care o are fiecare 
primărie. Consiliul Județean a primit un 
milion de la Guvem, pe care puteam să- 
i cheltui pe proiectele mele, dar i-am 
împărțit primăriilor”, a declarat președ
intele Consiliului Județean Hunedoara, 
Mircea Moloț. De altfel, Mircea Moloț 
a mai împărțit din findul de rezervă al 
Consiliului Județean, suma de 1,18 mil
ioane de lei, primăriilor, cea mai mare 
sumă - 200.000 de lei fiind repartizată 
Primăriei Călan.

Irina Năstase 
Cătălin Rișcuța

Dragan Muntean din Deva. Un alt 
proiect, finanțat din fonduri externe, 
prevede modernizarea parcului Cetate. 
Pe lista viitoarelor investiții se mai 
numără și reabilitarea zonei pietonale 
din Centrul Vechi al Devei și repunerea 
în circuitul turistic a Cetății Devei. To
todată, conducerea primăriei spune că 
va continua și investițiile în infrastruc
tură, iar programul ISPA va fi finalizat 
în toamna anului viitor. „A fost un an 
bun pentru Primăria Deva, se poate ob
serva și în oraș și la nivel de investiții 
sau colectare taxe și impozite și la nivel 
de opțiuni viitoare îmbucurătoare, 
proiecte curajoase pe care le abordăm 
în continuare. Se poate observa și prin 
atractivitatea tot mai accentuată a 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 
Administrația Națională a Penitenciarelor 

scoate la
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GENERALĂ / MEDICINĂ DE FAMILIE

Informații privind tematica și bibliografia de concurs pot fi 
obținute de pe site-ul www.ms.ro, al Administrației 
Naționale a Penitenciarelor (www.anp-just.ro.) și al 

Penitenciarului Bîrcea Mare 
www.penitenciarulbirceamare.ro, precum și din anunțul 

publicat în ziarul „Viața medicală” 
nr. 51 -52 din 24.12.2010.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Penitencia
rului Bîrcea Mare, str. Sîntuhalm nr. 1.

Data limită de depunere a dosarelor complete este 
08.01.2011, orele 15:00.

rimarul comunei Totești, Tiber iu Pasconi

La mulți ani, cu bucurie, sănătate 
și vise împlinite, pentru toți 
locuitorii comunei Totești.

orașului nostru în ultima perioadă, 
crește numărul de turiști, care vin să-și 
petreacă Revelionul,, să se bucure de 
patinoar și de bazine, cetate și atmos
fera de iarnă extraordinar de caldă și 
prietenoasă. Anul viitor, vom aborda 
foate multe teme, mai ales în îm
bunătățirea mediului din municipiului 
Deva, se amenajează parcurile centrale, 
aleile pietonale din centrul vechi, Piața 
Victoria și Casa de Cultură. Se va con
tinua și asfaltarea străzilor care au prob
leme, din municipiu și din satele 
adiacente”, a spus primarul municipiu
lui Deva, Mircia Muntean.

Irina Năstase

http://www.ms.ro
http://www.anp-just.ro
http://www.penitenciarulbirceamare.ro
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Complexul Aqualand va funcționa în perioada 31 decembrie - / ianuarie după un 
program special. Astfel, vineri, 31 decembrie, complexul acvatic va fi deschis între 
orele 09- 14.00, iar sântbără, l ianuarie 2011, Aqualandu! va fi deschis între 
15.00 - 22.00. începând de duminică, 2 ianuarie 2011, se revine la programul nor
mal, 09.- 22.00 gl

Prinși în flagrant în timp ce 
spărgeau boxa unui bloc

Poliția Municipiului Petroșani a 
fost sesizată telefonic pe numărul 
unic de urgență 112 de către un 
bărbat din localitate, cu privire la 
faptul că pe scara blocului unde 
locuiește, situat pe strada Șt. O. 
losif din Petroșani, se află doi 
tineri pe care încearcă să spargă 
boxa aflată la parterul scării blocu
lui. în urma sesizării, s-a constituit 
o echipă operativă care s-a deplasat 
la fața locului și a constatat că sis
temul de închidere al boxei prez
intă urme de forțare. Polițiștii au 
găsit în scara blocului două aparate 
digitale MP3 și un top de hârtie 
A4, pe care reclamantul le-a re
cunoscut ca fiind ale sale. Toto
dată, la etajul 4 al blocului au fost 
identificați cei doi suspecți, respec
tiv: Emil B., de 29 de ani, și Ionuț 
C., de 26 de ani, ambii din 
Petroșani, cu antecedente penale. 
Cei doi au fost conduși la sediul 
Poliției Municipiului Petroșani, 
fiind suspectați de comiterea furtu
lui. în cauză, cercetările sunt con
tinuate, de către polițiștii Biroului 
de Investigații Criminale, sub as
pectul săvârșirii infracțiunii de furt 
calificat.

Dosar penal pentru furt de cablu 
de telefonie

Trei minori, cu vârste cuprinse între 
15 și 17 ani, din municipiul Hune
doara, au fost prinși în flagrant de 
o patrulă de siguranță publică din 
cadrul Poliției Municipiului Hune
doara în timp ce secționau un cablu 
telefonic din zona unui bloc situat 
pe strada Topitorului, din localitate, 
în cauză, s-a întocmit dosar penal 
pentru furt calificat, iar cercetările 
vor fi continuate de către polițiștii 
Biroului de Investigații Criminale, 
în vederea stabilirii întregii activ
ități infracționale a celor trei. Prej
udiciul urmează a fi stabilit de către 
reprezentanții companiei de tele
fonie.

7.900 de petarde comercializate 
ilegal, confiscate de polițiști

Polițiștii Serviciului Arme, Ex
plozivi, Substanțe Periculoase l-au 
identificat, în urma unei acțiuni 
care a avut loc marți, în municipiu
lui Deva, pe Claudiu M., de 25 de 
ani, din localitate, în timp ce com
ercializa produse pirotehnice a 
căror vânzare către persoane fizice 
este interzisă de lege. Tânărul avea 
expuse la vânzare, în Piața Agroal- 
imentară din municipiul Deva, 
6.300 de bucăți de petarde din clasa 
1 și peste 1.600 din clasa a Il-a, în
treaga cantitate de materiale 
pirotehnice a fost ridicată de 
polițiști în vederea confiscării. Din 
cercetări, a rezultat faptul că de- 
veanul a achiziționat aceste articole 
pirotehnice în cursul anului 2009, 
de la un magazin din pucurești. în 
cauză, se efectuează cercetări, sub 
aspectul comiterii infracțiuni de 
efectuarea fără drept de operațiuni 
cu articole pirotehnice. (M.T.)

g

Trei răniți grav în două accidente rutiere
Trei persoane, printre care și un copil 
de șase luni, au fost grav rănite în 
urma a două accidente de circulație, 
produse marți, pe șoselele din județ.

Unul dintre accidente s-a produs, în 
jurul orei 14:40, pe D.N.76, pe raza lo
calității Luncoiu de Jos. Loredana S., 
de 32 de ani, din comuna Luncoiu de 
Jos, în timp ce conducea un autoturism 
pe raza localității Luncoiu de Jos, s-a 
angajat în depășirea regulamentară a 
unui alt autoturism, iar la revenirea pe 
sensul său de mers, neadaptând viteza 
la condițiile de carosabil umed, a dera
pat și s-a răsturnat în albia pârâului 
Luncoiu. în urma accidentului, con
ducătoarea auto a fost transportată în 
stare gravă la la spitalul din Deva. Cel 
de-al doilea accident rutier s-a produs 
pe DN7. în jurul orei 15:20, Nicoleta 
M., de 24 de ani, din Deva, în timp ce 
conducea un autoturism pe DN7, din 
direcția Orăștie-Deva, din cauza vitezei 
neadaptate la condițiile meteo-rutiere, 
la reintrarea pe sensul său de circulație, 
după efectuarea unei manevre de de
pășire, a intrat în derapaj, a pierdut con
trolul asupra direcției și s-a răsturnat în 
afara părții carosabile. în urma acciden-

Paulina Popa, la 40 de ani de carieră în poezie
Casa de Cultură „Drăgan Muntean” 
din Deva a fost, ieri, gazda unui 
eveniment cultural, și anume aniver
sarea a 40 de ani de la debutul în 
poezie a poetei Paulina Popa. La 
acest eveniment au fost prezente mai 
multe oficialități ale municipiului 
Deva, dar și alți poeți, scriitori și oa
meni de cultură din județușl Hune
doara, dar și familia și prietenii 
poetei.

Poeta, editoarea și scriitoarea Paulina 
Popa a aniversat anul acesta 40 de ani 
de carieră. Cu acest prilej, poeta și-a 
lansat și o nouă carte, intitulată „Păsări 
de piatră”. în cadrul acestui eveniment 
au fost recitate mai multe poezii ale 
Paulinei Popa, de către elevi ai 
Colegiului Național „Aurel Vlaicu” din 
Orăștie și ai Colegiului Național „De- 
cebal” din Deva. Cu ocazia sărbătoririi 
a 40 de ani de carieră, poeta a fost de
semnată, de către Primăria municipiului 
Deva, cetățean de onoare. „Salut cu căl
dură această activitate culturală. Nu
mele Paulinei Popa a devenit un 
sinonim cu poezia, iar poeta este un real 
ambasador al Deva, tocmai de aceea 
am decis să-i acordăm diploma de 
cetățean de onoare al municipiului 
Deva”, a declarat primarul municipiului 
Deva, Mircia Muntean. Poeta, vizibil 
emoționată și impresionată de gestul 
edilului devean, a ținut să precizeze că

Societate Comercială din Deva
angajează

Ospătar;
Rcccpționcr;
3 instalatori:

tului, atât șoferița cât și copilul de au suferit leziuni grave fiind trans- în ambele cauze, oamenii legii au în-
nurnai șase luni, pasager în autoturism, portați de urgență la spitalul din Deva, tocmit dosare de cercetare penală.

âREAPOETUlU

Paulina Popa a fost docmnatâ de către primarul municipiului Deva, Mircia 
Muntean, drept cetățean de onoare al orașului

nu ea a fost cea premiată, ci poezia, lit
eratura. „Nu este o sărbătoare a mea, ci 
a poeziei. Din câte știu eu, în Deva ex
istă peste 130 de cetățeni de onoare, 
dintre care, până acum, nici un poet din 
județ. Vă mulțumesc tuturor că sunteți 
alături de mine, în această zi de sărbă
toare”, a precizat poeta Paulina Popa. 
Nici prietenii poetei nu s-au putut 
„abține” să nu adreseze câteva cuvinte 
de laudă la adresa ei. „Pentru foarte 
multă lume, a fost și va rămâne un 
model de tenacitate. în județul Hune-

hifiirmiiia Ii idepm:
0254 234.448 

de Itmî pând vineri 
mire arde 5 — 16. 

doara, nu mai avem poet ca ea. Poezia 
ei este apreciată, poate mai puțin la noi 
în județ, comparativ cu celelalte județe 
din țară, unde este mult mai apreciată”, 
a spus scriitorul Dumitru Hurubă. Poeta 
Paulina Popa a adunat, de-a lungul cari
erei sale de poet și sciitor, opt premii și 
distincții importante, printre care și pre
miul Uniunii Scriitoriilor din România 
și cel al Revistei Convorbiri Literare.

Petronela Tămaș

Societate comercială
angajează

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

* stivui Lori $li: * ni unei Lori necaii Ireali;

Informații ia sediul firmei din Chimindia. 
nr.121 D, corn. Hărău, 

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

Două sate din comuna 
Ribița sunt izolate din 
cauza zăpezii
Două sate aparținătoare comunei Ribița 
sunt blocate de troienele de zăpadă. 
Peste o sută de locuitori ai satelor Dum
brava de Jos și Dumbrava de Sus sunt 
captivi între nămeți. Locuitorii celor 
două sate din comuna Ribița sunt izolați 
de mai bine de două zile. Potrivit 
spuselor primarului din Ribița, Ioan 
Faur, situația este grea pentru că 
mașinile de aprovizionare nu pot ajunge 
în satele afectate. „De șase ani jumate, 
de când sunt primar, nu m-am confrun
tat cu asemenea situație. Ca mine m? 
sunt și alți primari. Oamenii din cele 
două sate sunt blocați acolo din cauza 
zăpezii, iar utilajele au mers numai până 
la jumătatea drumului. Este o situație 
foarte gravă. Mai bine ne-am fi ocupat 
noi de dezăpezire”, a spus primarul co
munei Ribița, Ioan Faur. (bN.)

V



g La Napoli, în Italia, Amt! Nou este întâmpinat printr-ttn obicei special, care constă în 
a arunca pe fereastră obiecte vechi, simboluri ale anului care a trecut. Astfel, obiecte 
de mobilier, vase sau haine ajung in stradă, spre nefericirea gunoierilor, care trehuie 
să treacă în timpul nopții pentru a face curățenie. Tradiția, însă, tinde să dispară, de
oarece prezintă reale riscuri pentru trecători.
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Anul Nou pe Mapamond
.nul Nou reprezintă, în întreaga 
ime, înnoirea simbolică a timpului, 
i cumpăna dintre ani. în noaptea de 
1 decembrie spre 1 ianuarie, ori- 
nde s-ar afla, oamenii sărbătoresc 
umpăna dintre anul vechi și cel nou 
rintr-un ceremonial cu specific 
tcal, care diferă de la o țară la alta, 
bată lumea se bucură de venirea 
nului Nou, dar nu în același timp și 
ici în același fel, în funcție de 
adiția fiecăruia.

Jebrarea Anului Nou este unul dintre 
;le mai vechi obiceiuri, istoricii 
asând începuturile sărbătorii în 
■chiul Babilon. Celebrarea Anului 
ou a dăinuit de-a lungul secolelor, dar 
iserica Catol ică a interzis acest obicei 
: motiv că avea elemente păgâne. Pe 
ăsură ce creștinismul s-a răspândit, 

ceiurile bisericești s-au împletit cu 
ementele păgâne existente în momen- 
1 convertirii. La fel s-a întâmplat și cu 
nul Nou. care a devenit zi de sărbă- 
are recunoscută de biserică în 487, 
nd se celebra Circumcizia pruncului 
as, devenind general recunoscută abia 
secolul al XVI-lea, la introducerea 
lendarului gregorian. înainte de 
easta, Solstițiul de iarnă și apoi Cră- 
unul aveau rolul începutului de An 
iu. Stabilirea religioasă a datei de 1 
îuarie ca început de an a avut loc în 
ii 1691, prin Papa Inochentie al XII- 

i. în liturghia catolica, 1 ianuarie 
prezintă o octavă de la Crăciun, 
eastă zi fiind dedicată Fecioarei 
aria. în biserica ortodoxă, la 1 ian- 
rie este și ziua Sfântului Vasile. epis- 
n de Cesarea.

ivelionul, ospățul de la miezul 
pții

Tradiții de Anul Nou pe Glob

trecerile din noaptea de 31 decem- 
ie - 1 ianuarie sunt organizate încă 
1 antichitate, din perioada precreșt- 
1, când se credea că anul vechi moare 
ntru a se naște celălalt. în zilele noas- 
, Anul Nou este întâmpinat în 
aptea de 31 decembrie spre 1 ian- 
rie - noaptea de Revelion din limba 
nceza însemnând „veghe”, aici cu 
tsul de ospăț la miezul nopții. Peste 

în lume, la miezul nopții, la 
mpăna dintre ani. toată lumea se îm

brățișează și se sărută, șampania curge, 
se cântă. Spunem la revedere vechiului 
an pentru a-1 celebra pe cel nou. Dacă 
tradițiile sau obiceiurile variază în 
funcție de fiecare popor, dorințele si 
urările rămân aceleași: multă sănătate, 
fericire și succes în noul an care începe.

Ceremonialul pentru sărbătorirea 
schimbării anului este diferit de la o 
țară la alta, fiecare popor având o serie 
de supersitiții legate de Anul Nou. Iată, 
în continuare, câteva tradiții din diferite 
colțuri ale lumii și ce toasturi se țin la 
cumpăna dintre ani. Scoțienii cred că 
noul an va fi norocos dacă primul om 
care le intră în casă e un bărbat brunet. 
Grecii vor avea noroc dacă găsesc mon
eda din prăjitura tradițională de Anul 
Nou. Iar în Japonia, copiii primesc mici 
daruri cu bani. în Italia oamenii dărui
esc apropiaților, părinților și prietenilor 
de Revelion portocale. Toast: A la 

salute sau Cin Cin.
în Danemarca, pentru o intrare trium
fătoare în noul an, tinerii bat cu putere 
la ușa caselor prietenilor lor. Toast : 
Proost. în Franța, Revelionul este

așteptat cu un meniu pentru micul 
dejun din care trebuie neapărat să facă 
parte și o clătită imensă. Toast: Â votre 
sânte.
în Ajunul Revelionului, copiii greci își 

așază pantofii în apropierea șemineului 
în speranța că vor primi cadouri. 
Această zi este cunoscută și sub numele 
de sărbătoarea Agios Vasselis (Sfântul 
Vasile). în această zi, se preferă să se 
facă cadouri mai multe decât de Cră
ciun. Toast : Eislgian. în Argentina, 
înainte de miezul nopții îi veți găsi pe 
argentinieni pe străzi pentru a sărbători 
împreună cu vecinii lor. Copiii aprind 
artificiile pentru a întâmpina Noul An 
cu cât mai multă strălucire si lumină. 
Toast: Saude! Viva!
în Japonia la miezul nopții sună gongul 
de 108 ori. simbolizând cele 108 păcate 
carc.po.t să fic comise. Sc țpunc ca dacă 
oamenii ascultă gongul își vor purifica 

în acest fel inimile și își șterg păcatele 
pentru a începe un an nou. Toast: Kam- 
pai. Irlanda. în Irlanda pentru a-și 
atrage norocul, oamenii intră pe ușa din 
față si ies pe cea din spate. Toast: 
Athbhliain faoi Mhaise duit. în Spania, 
de Revelion, oamenii mănâncă struguri. 
Se spune ca cei 12 struguri mâncați ar 
simboliza norocul pentru cele 12 luni 
ale noului an. Toast: Salud.

Anul Nou la români

Ceremonialul de înnoire simbolică a 
timpului calendaristic în noaptea de 31 
decembrie - 1 ianuarie este numit la 
români îngropatul Anului, denumirea 
de Revelion aparținând timpurilor mod
eme. Potrivit etnologului Ion Ghinoiu, 
în credința populară timpul si naște 
anual, întinerește, se maturizează, îm
bătrânește și moare, pentru a renaște 
după alte 365 de zile. Ciclul sărbăto
rilor de Anul Nou este un timp ritual, 
împărțit simetric în două segmente: pe
rioada dintre Crăciun și miezul nopții 
de 31 decembrie și apoi până la 
Bobotează, în 6 ianuarie. în prima parte 
a ciclului, timpul se degradează: se 
mărește noaptea, sporește frigul și în
tunericul și, odată cu acestea, spaima 
oamenilor că lumea merge spre 
pierzanie, că va veni momentul când 
Soarele va dispărea definitiv de pe cer. 
Se face apoi simțit fenomenul Solstiți
ului de iarnă, când Soarele începe să 
urce pe bolta cerului și ziua să crească 
puțin câte puțin, „cu cât sare cocoșul pe 
pragul casei” sau „cu cât se mișcă puiul 
în găoacea oului". Prin multe obiceiuri 
și credințe care exprimă la început 
teama, dezordinea și haosul, iar după 
miezul nopții de Revelion optimismul, 
veselia, ordinea și echilibrul, oamenii 
acordă diverse semnificații 
fenomenelor natural" care se 
fașoară independent de voința lor.
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In Scandinavia tradifia spunea că ilară dușmanii se iiiiâlnesc pe câmpul de lupta sub 
vâsc, să își lase armele deoparte și să tiu se mai lupte in ziua aceea. In Hrilania, vâscul 
este cunoscut și sub numele de Iarba Crucii, pentru că se considera că din vase era fă
cută crucea pe care a fost răstignit lisus.

Criza a lovit și vânzările de vâsc

Vânzările de vâsc au fost mai reduse decât în alți am

Unii deveni nu renunță la ramura de vâsc, în ciuda crizei economiceDevenii renunță să se mai sărute sub 
crenguțele de vâsc în noaptea de 
Anul Nou. Cei care vând vâsc în 
piața din Deva se plâng că afacerea 
le-a fost afectată de criza economică.

în perioada dintre Crăciun și Anul Nou 
casele se împodobesc cu vâsc, plantă 
considerată aducătoare de noroc, dar și 
de săruturi pasionale. îndrăgostiții țin 
morțiș să se sărute sub vâsc la miezul 
nopții dintre ani pentru a le merge de 
minune în dragostea lor în anul care 
urmează. în tradiția românească vâscul 
are o mare însemnătate de sărbători, așa 
că-i musai ca fiecare casă să aibă câte 
o crenguță de vâsc agățată de lustră, de 
fereastră, sau de ușă, simbolizând 
bunăvoință și prietenie și ferind de 
spiritele dușmănoase. în acest an, 
românii au tăiat însă de pe lista de 

OFERTA

Vâscul își menține prospețimea pe tim
pul iernii, rezistă la ger și la întuneric, 
are proprietăți de leac, și de aceea, în

Vâscul, planta creditată cu propri
etăți magice /

Primarul comunei Bacia, Emil Rișteiu

Primarul municipiului Deva. Mircia munte»v

Pui cal. I - 7.99 RON/Kg.
Pui grill - 8.79 RON/Kg.

Găină rasă grea - 5.59 RON/Kg 
OUĂ XL - 0.40 RON/BUC

a An Nou, transmit tuturor locuitorlloi 
Iplului deva cele mai calde urări de 
sănătate, fericire și împlinire

OUA M - 0.35 RON/ BUC.

cumpărături vâscul, deși prețurile sunt 
„de criză”. „Vânzarea nu mai merge ca 
în alți ani. Nu prea cumpără lumea, că 
nu are bani. Prețul unei legături este de 
unu - doi lei, după cumpărător”, spune 
unul dintre vânzătorii de la intrarea 
pieței agro-alimentare din Deva. Omul 
spune că a cules vâscul din niște meri 
bătrâni aflați pe „coclaurii” din zona 
orașului Săvârșin. Și la raionul de flori 
din piață prețul este asemănător, adică 
unu sau doi lei, dar în funcție de 
mărimea buchetului de vâsc, iar vânză
torii spun că, după vânzări, lumea nu a 
renunțat complet la tradiție. 

multe și diferite mitologii este apreciat 
ca o plantă înzestrată cu însușiri mirac
uloase, magice, fiind un simbol al pu
rității spirituale, al armoniei, și 
protectoare a sentimentelor de dragoste, 
a casei și familiei împotriva spiritelor 
rele. Vâscul e considerat o plantă sacră 
încă din antichitate, atât vechii druizi, 
cât și norvegienii, ori indienii nord- 
americani aveau un ritual al tăierii vâs- 
cului din stejari cu o seceră făcută chiar 
din aur. Druizii credeau că vâscul care 
creștea în stejari este cea mai sacră 
plantă și că îi proteja de rău, fiind 
folosit în magie. Misterul reproducerii 
naturale a vâscului i-a făcut pe oameni 
să asocieze planta cu ritualiri de fertili
tate. în perioada medievală, femeile 
care doreau să aibă copii își legau vâsc

la mijloc sau la încheietură în ideea că 
astfel vor fi mai fertile. Biserica creșt
ină timpurie a interzis folosirea vâscu- 
lui din cauza asocierii plantei cu 

Anul 2011 să fie, pentru toți locuitorii 
comunei Băcia, un pas spre armonie, 

împliniri și zile senine

credințele druizilor, dar astăzi vâscul 
a recâștigat faima de plantă proteCtoai

Cătălin Rișcuța



/ eoiioiniu Roma nici ar putea crește in 2011 in medic cu 0,~’"u, dur ieșirea din rece
siune va Ji condiționala, pentru al treilea an consecutiv, de eventualele măsuri de 
politică fiscală adoptate pe plan intern și de evoluția celui lalte state europene, apre
ciază analiștii economici.
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Aripi de Tnger să vi 
atingi sufletul, si la cu 
elr toate supirirlle din 

acest an, lisând în 
schimb lumina șl 

speranța pentru anul care 
vinei

La mulți ani!
tor coordonator al Direcției Silvice a

Județului Hunedoara, Emil Ignat

Cu ocazia Noului An, doresc tuturor 
angajaților, colaboratorilor și 

clienților noștri sănătate, împliniri 
și zile senine.

Dr. Gheorghe Firczak

Nașterea Mâtuitorului lisus Hristos semnifică un nou început și un 
drum de urmat spre aflarea adevăratelor valori creștine: pacea, 

dragostea, răbdarea, înțelegerea, prietenia.
Să nu lăsăm nici o clipă să treacă fără să luăm ce este mai bun și 

mai frumos din ea.
Fie ca pacea și bucuria Sfintelor Sărbători să vă însoțească tot anul.

Sărbători fericite 
Și 

LA MULȚI ANI!

Cu stimă, Primarul municipiului Orăștie, Alexandru Munteanu |

SILVAlk
LEMNTEX

;rodnce si cunier 'alutuua

ttglțl terestro do
parchet din lemn de fag.

s.c.sii V41 rsixrrx s.r i.
( himbiJiu nr.llll) eomiutu llârâu,

tel /u.v: 101021 2 2 tilio Junurl io

Director S.C. Omniasig S.A.- 
Hunedoara, Aurel Rișcuța

M K
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2011 este un an complex, cu f oarte multe evenimente as
trale j» tranzita planetare, eu planete „majore” care trec 
dintr-o zodie în alta, planete ce simbolizează atât individul 
cât și e&leetîvitatea. Este important să înțelegem mai întâi 
cum se deSfașoară „ostilitățile” pe cerul astrologie, și după 
aceea să înțelegem, pentru fiecare zodie în parte, ce aduc 
evenimentele anului 2011.

Previziuni astrale pentru 2011
Berbec

în anul 2011 
nativii din 
zodia Berbec 
se vor con
frunta cu di

verse probleme, 
unele din ele fiind 

o continuare a celor 
din anul precedent. Din 

fericire, Jupiter se va afla, în prima 
jumătate a anului 2011, în zodia
Berbec, și acest lucru va fi în avantajul 
lor. Astfel, cei născuți în Berbec vor 
avea parte de un an cu probleme în ceea 
ce privește relația cu partenerul de 
viață, dar și în colaborări. N-ar fi exclus 
nici ca parterul de viață să se confrunte 
cu o situație mai dificilă. Chiar dacă 
totul le va ieși mai greu și vor trebui să 
muncească mult pentru orice nimic, na
tivii din zodia Berbec vor avea parte cu 
siguranță de o realizare. Totuși, mai 
ales în a doua jumătate a anului 2011, 
berbecii vor trebui să încerce să facă 
totul singuri. De asemenea, este o pe
rioadă în care este de preferat să final
izeze activitățile începute de mai mult 
timp.

Taur
în 2011, cei 
din zodia 
Taur vor 

. trebui să 
muncească 

mult la servi- 
:iu-, iar real
izările vor
îtârzia să 
. Relația cu

colegii va fi dificilă și de 
cele mai multe ori vor trebui să se des
curce singuri. Ceva mai multă atenție 
vor trebui să acorde și sănătății, care le- 
ar putea crea neplăceri serioase. Ceva 
mai bine le va fi în a doua jumătate a 
anului 2011, când Jupiter se va afla în 
Taur. Astfel, după luna iulie șansa îi va 
favoriza pe cei născuți în zodia Taur și 
proiectele în care vor fi implicați vor 
putea fi rezolvate cu succes. Vor fi mai 
optimiști, mai încrezători și acest lucru 
va influența și evenimentele. Chestiu
nile materiale vor fi prioritare pentru 
cei din zodia Taur. Nu vor lipsi real
izările, dar acestea nu vor fi la nivelul 
la care, aspiră ei. Totuși, serviciul și 
sănătatea vor fi punctele slabe și ar tre
bui să fie cât se poate de precauți, mai 
ales în intervalul iulie-septembrie 2011.

Gemeni
Se poate

1 °pune că
k șansa va fi
■ de partea
■ celor din
Fz o d i a
Gemeni în

anul 2011, mai 
ales în prima lui 

jumătate. O bună 
parte din problemele cu 

care cei născuți în zodia Gemeni s-au 
confruntat până acum își vor găsi re
zolvarea, iar activitățile noi în care se 
vor implica vor evolua cum nu se poate 
mai bine. Popularitatea le va crește 
simțitor și oriunde se vor duce vor fi 
apreciați și ascultați. Intervalul ian

uarie-iunie 2011 se va dovedi o pe
rioadă excelenta pentru a-și lărgi cercul 
de prieteni, dar și pentru a-și găsi 
susținători pentru proiectele pe care 
doresc să le demareze. Un domeniu în 
care șansa nu le va surâde într-o prea 
mare măsură este cel sentimental. își 
doresc și își vor dori o consolidare a re
lației cu partenerul de suflet, dar lu
crurile nu vor evolua într-un fel care să 
îi mulțumească. N-ar fi exclus nici ca 
ființa iubită să se confrunte cu situații 
dificile, care vor crea un stres accen
tuat.

Zodia Rac 
are în față un 
an în care 
nu va fi 
copleșită de 

greutăți, dar 
îici de

reușite. Relația 
cu familia va fi 

destul de dificilă și 
vor trăi un sentiment de nere- 

alizare, de frustrare, de însingurare. 
Părinții s-ar putea confrunta și ei cu ne
plăceri serioase, ceea ce le va accentua 
sentimentul de nemulțumire. Acasă s- 
ar putea să se deterioreze câte ceva, 
ceea ce va necesita reparații sau o rea- 
menajare. în a doua jumătate a anului 
2011 nativii din Rac ar putea finaliza 
activități începute de mai mult timp sau 
ar putea demara proiecte pe termen 
lung. Până la urmă, vor obține unele re
alizări, dar va trebui să facă un efort 
susținut pentru orice și-au pus în plan. 
Practic, este o perioadă în care pot re
aliza lucruri care, în timp, se vor dovedi 
importante. Domeniul cel mai favorizat 
se va dovedi a fi cel profesional, în 
prima jumătate a anului 2011 și cel so
cial, în a doua jumătate a anului.

real- 
de-

Pentru 
zodia 
Leu se 
anunță 
o pe
rioadă

avea
izări 

osebite, dar nici 
nu se va confrunta

cu situații extrem de dificile. Practic, în 
anul 2011 ar fi de preferat să se implice 
cu precădere în finalizarea unor activ
ități începute de mai mult timp. Șansa 
îi va favoriza pe cei născuți în zodia 
Leu, mai ales în prima jumătate a anu
lui 2011, când ar putea avea rezultate 
deosebite în activitățile intelectuale în 
care vor fi implicați. De asemenea, 
dacă au de gând să plece într-o călăto
rie, lucrurile vor evolua cum nu se 
poate mai bine. Relația cu străinătatea 
va fi deosebit de avantajoasă din toate 
punctele de vedere. După luna iunie, 
eforturile în plan profesional se vor bu
cura de aprecierea superiorilor ierarhici 
și n-ar fi exclus să li se dea noi respon
sabilități. Intervalul iunie-iulie 2011 se 
va dovedi deosebit de favorabil, în 
schimb, perioada iulie-octombrie le-ar 
putea aduce neplăceri în ceea ce 
privește sănătatea.

Fecioară
Situația materi
ală va fi priori
tară pentru 
zodia Fecioară 
în anul 2011,

dar rezolvările 
u vor fi la 

nivelul așteptărilor. 
De fapt, nativii din Fe

cioară nu vor duce lipsă de câștiguri, 
dar și chcluielile vor tinde să crească.
Vor trebui să fie cât se poate de prudenți 
dacă doresc să facă o investiție de mari 
dimensiuni, și să se gândească de două 
ori dacă doresc să facă un credit.
Nemulțumirile cu care Fecioarele se 
vor confrunta în plan financiar ar putea 
să se accentueze după luna iunie. Pe de 
altă parte, conjunctura generală se va 
îmbunătăți, așa că toate aceste neplăceri 
îi vor deranja într-o mai mică măsură 
pe nativii din zodia Fecioară. în a doua 
jumătate a anului 2011 vor fi mai opti
miști, iar proiectele lor vor avea mai 
multe șanse de a fi puse în practică. în 
plan afectiv se poate spune că senti
mentele sunt mai profunde, dar pe de 
altă parte vor fi tentați să facă schimbări 
radicale în viața lor personală.

Balanță
Din păcate, în 
anul 2011 na
tivii din 
zodia Bal
anță nu vor 
avea parte de 
realizări de- 
osebite.

Problemele cu 
care s-au luptat până 

acum cei născuți în zodia Balanță vor 
continua să îi țină sub tensiune în cea
mai mare parte a anului, așa că vor tre
bui să se înarmeze cu răbdare. Pe 
aproape tot parcursul anului 2011 vor 
trebui să depună un efort uriaș pentru a 
face față tuturor cerințelor. Totuți, vor 
trebu i să pună prudența pe primul plan, 
altfel nu vor realiza mare lucru. Răb
darea și autodisciplina, de asemenea. 
Relația cu partenerul de viață va fi mai 
bună în prima jumătate a anului, iar 
neînțelegerile se vor ameliora. în 
schimb, după luna iulie, Balanțele vor 
trebui să sc manifeste cu atenție, 
deoarece o ruptură dureroasă este posi
bilă în orice moment. Tot după luna 
iulie, șansa se va simți în plan material. 
Vor avea ocazia să obțină unele câștig
uri.

Scorpion
Cei năs
cuți în 
zodia 
Scor
pion 
vor avea 

parte de 
un an plin, 

în care se vor 
confrunta și cu 

probleme, dar vor 
avea și realizări. Un domeniu spre care 
va trebui să se îndrepte cu insistență 
atenția este cel legat de sănătate. Mai 
ales dacă au o suferință cronică, este 
foarte posibil ca aceasta să se acu- 
tizeze. N-ar fi exclus să fie nevoie să 

se interneze sau să facă ceva mai 
multe cheltuieli pentru îmbunătățirea 
sănătății. La serviciu, vor avea o pe
rioadă deosebit de agitată, vor dori să 
își schimbe locul de muncă, dar nu 
este cazul să ia o decizie fără o 
matură chibzuință. în schimb, anul 
2011 va fi unul excelent pentru relația 
cu partenerul de suflet. După luna 
iunie, Scorpionii ar putea să-și con
solideze relația cu acesta și chiar este 
posibil să ia decizia de a se căsători. 
De asemenea, ar putea înregistra suc
cese și în activități de parteneriat sau 
colaborări.

Săgetător
Anul 2011 va 
aduce mai 
multe bucurii 
decât 
nemulțumiri 
pentru nativii 
lin zodia 

Săgetător. în in
tervalul ianuarie- 

iunie 2011,
popularitatea în rândul per

soanelor de sex opus va crește simțitor. 
Totuși, ar fi de preferat ca Săgetătorii 
să nu se implice într-o relație nouă, ci 
să se dedice consolidării relației exis

estie și perseverență. Un domeniu mai 
puțin favorizat va fi cel al relațiilor so
ciale. Este posibil ca unul dintre pri
etenii lor să se confrunte cu situații 
dificile, dar n-ar fi exclus nici ca relația 
cu cei din anturajul apropiat să se dete
rioreze.

Capricorn
Până acum, 
se poate 
spune că 
nativii din 
zodia 
Capricorn

nu au avut 
timp să se 

plictisească, 
deoarece s-au con

fruntat cu situații dintre 
cele mai dificile și a fost nevoie

de eforturi deosebite pentru a rezolva 
măcar o parte din aceste probleme. în 
prima jumătate a anului 2011, ar putea 
avea o rezolvare în ceea ce privește re
lația lor cu părinții sau cu alte rude 
apropiate. în schimb, situația profe
sională va fi din ce în ce mai tension
ată, iar relația cu superiorii ierarhici 
extrem de nemulțumitoare. După luna 
iulie, șansa îi va însoți într-o mai mare 
măsură decât până acum. Jupiter va 
face o relație favorabilă, de trigon cu 
zodia Capricorn, așadar, în această pe
rioadă vor fi mai optimiști, mai entuzi
aști și gata să ia startul în orice direcție. 
Eforturile, chiar dacă nu se vor con
cretiza rapid, vor avea rezultate mulțu
mitoare. în plan sentimental, succesele 
nu sc vor lăsa câtuși de puțin așteptate.

Vărsător
în prima parte 
a anului 2011, 
dorința de 
manifestare a 
nativilor din

marcați. Ar putea face gafe care riscă să 
agite în unele momente relația cu cei

zodia Vărsător 
vn fi deosebită și 

nu vor pierde nicio 
ocazie de a se face re

din jur. Calitățile intelectuale vor ieși în 
evidență în intervalul ianuarie-iunie 
2011. în schimb, a doua jumătate a an
ului va fi deosebit de favorabilă, în 
cazul în care aceștia doresc să îm
bunătățească câte ceva în casă sau în 
familie. Relația Vărsătorilor cu rudele 
apropiate se va relaxa și vor beneficia 
de deplină înțelegere a acestora. De 
asemenea, este posibil ca cineva din 
familie să aibă o realizare de care se va 
bucura întregul clan. Oricum, este un 
an în care investițiile pe care lc vor face 
în cămin se vor dovedi inspirate și le 
vor aduce satisfacții. în lunile iulie-oc
tombrie 2011, starea psihică va fi mai 
puțin fericită și n-ar fi exclus să aibă o 
influență negativă asupra sănătății.

jbă va fi plăcută, relația cu colegii va 
evolua mulțumitor, dar nu vor avea re
alizări deosebite. Este o perioadă în 
care vor trebui să dea dovadă de mod

tente. Trebuie să țină cont că greșelile 
pe care le vor face în această perioadă 
i-ar putea costa mult în viitorul 
apropiat. După luna iunie, ar putea avea 
o reușită la serviciu. Atmosfera la slu

poate 
că 

2011 
unul

în principiu, 
se
spune 
anul 
va fi 
favorabi I 

pentru zodia 
Pești, chiar 

dacă de greutăți
nu vor duce lipsă. 

Practic, cele mai mari ne
plăceri vor apărea în plan financiar și le 
va fi foarte greu să se descurce. în ian
uarie-iunie 2011, Peștii vor reuși să 
obțină unele câștiguri, dar echilibrul fi
nanciar va fi de scurtă durată. După 
luna iunie, Jupiter se va afla într-o re
lație favorabilă cu zodia Pești și îi va 
ajuta să rezolve o parte dintre prob
lemele cu care s-au confruntat până 
acum. Din pacate, situația financiară se 
va deteriora ■ în intervalul iulie-oc
tombrie. Tot în acest interval și relația 
cu prietenii s-ar putea deteriora sau 
poate cineva din anturajul apropiat se 
va confrunta cu o situație neplăcută. în 
schimb, zona mai favorizată rămâne 
cea intelectuală sau cea legată de călă
torii. Dacă vor da examene sau dacă vor 
trebui să ia decizii, cu siguranță capac
itatea de concentrare și inspirația le vor 
fi de un real folos.
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Mani Gyenes și Marcel Butuza vor fi cei doipilot! care vor reprezenta Romania la Dakar 2011, cel mai di- i 
ficU raliu din lume, informează Agerpres. Mani și Marcel au plecat spre Argentina, în cursul zilei de mafii, 1 
eu gândul clar de a ajunge la linia definish a eompetefiei. Rână în acest moment, singurul român care a fi 
erminat Dakur-ul în configurația America de Sud este Romeo Duicu, acesta făcând parte și acum din de- 1. 

legația României. t

j

Real Madrid, 
din Spania în

cea mai bună echipă 
ultimul deceniu

eclarată de către Federația. Inter- 
ițională de Fotbal (FIFA) și Feder- 
ia Internațională de Istorie și 
atistică a Fotbalului (IFFHS) cea 
ai bună echipă a secolului XX, Real 
iadrid este, potrivit statisticilor, și 
■a mai bună echipă din Spania în 
rimul deceniu al secolului XXI, deși 
obținut același număr de titluri de 
impioană ca și rivala Barcelona, iar 
ultimele patru confruntări directe 

pierdut fără drept de apel în fața 
^talanilor, ultimul eșec, 0-5, la fi- 
dul lunii trecute, fiind de departe și 
1 mai usturător.

itrivit publicației spaniole As (ziarul 
: casă al formației „blanco”), Real 
adrid este echipa ultimului deceniu în 
•imera Division. Atât Realul, cât și 

celona, au câștigat în ultimii zece 
a același număr de titluri de cam- 
oană în Spania. Madrilenii s-au impus 
2001, 2003, 2007 și 2008, iar Barca 
2005, 2006, 2009 și 2010. Egalitatea 
litre cele două rivale continuă și la 
pitolul întâlniri directe, fiecare 
știgând de șapte ori, în alte șase par- 
le înregistrându-se remize.
să de la 1 ianuarue 2001 până în 
ezent, Realul a reușit să strângă mai 
uite puncte decât echipa catalană: 
adrilenii au totalizat 788 de puncte, 

față de cele 766 acumulate de 
Barcelona. De asemenea, în ultimii 
zece ani, Real a obținut 240 de victorii, 
cu 14 mai multe decât rivala Barcelona. 
Catalanii au pierdut mai puține meciuri 
decât Real în ultimii zece ani (66 față 
de 73), însă au obținut mai multe 
egaluri (88 față de 68). Barca a încris 
cu 11 goluri mai multe decât rivala din 
Madrid și a primit cu 45 mai puține 
goluri.
Conform statisticilor, Iker Casillas este 
fotbalistul care a jucat cele mai multe 
partide în ultima decadă, în timp ce gol- 
geterul ultimilor zece ani din Primera 
Division este Samuel Eto'o, care a în
scris 154 de goluri pe vremea când 
evolua la Mallorca și Barcelona.
Alături de Real și Barcelona, doar 7 
echipe au reușit să se mențină în prima 
ligă timp de 10 ani: Valencia, Villarreal, 
Deportivo la Coruna, Mallorca, Ath
letic Bilbao, Espanyol și Osasuna.
Real Madrid a câștigat în cei 108 ani de 
existență de 31 de ori campionatul 
Spaniei (record absolut), 17 Cupe ale 
Spaniei (Copa del Rey), 8 Supercupe 
ale Spaniei și a fost încoronată de 9 ori 
regina Europei (recordul competiției). 
Madrilenii au mai câștigat de două ori 
Cupa UEFA (actuala Europa League), 
Supercupa Europei și de 3 ori Cupa In
tercontinentală (Campionatul
Cluburilor).

.eonardo: „Nu voi uita niciodată Milanul, 
Iar nu puteam spune nu Interului”

ii antrenor al "nerazzurrilor" a 
iSținut prima conferință de presă de 
nd a preluat echipa, declarînd că 
i va uita niciodată Milanul, marea 
vală a lui Inter și că nu putea spune 
i unei astfel de oferte.

Vm vorbit deja cu toți jucătorii pentru 
i nu avem timp de pierdut și jucăm 
imul meci pe 6 ianuarie. Echipa și 
ubul mi-au făcut o primire excelentă 
vreau să le mulțumesc”, a declarat 

ionardo. El â mai completat: „întot- 
:auna am încercat să fiu liber și să fiu 
i însumi. Nu voi uita niciodată Mi- 
nul. Am jucat acolo, am fost director 
apoi antrenor. Am petrecut acolo 13 

ii, iar astăzi este o zi cu multe emoții.
o situație fantastică. Nu puteam 

nine nu Interului. Unii mă consideră 
îdător? Respect toate opiniile”, 
onform presei italiene, iMassimo 
oratti speră ca noul tehnician al lui

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” angajează 
vânzători volanți pentru orașele 

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

CAtEA ZfiHANOUlUI nrlăO (lânna VOLVO)

Prestam:
Inter să-l convingă pe Ricardo Kaka să 
lase Madridul pentru a reveni în Italia, 
de data aceasta la Inter. Cheia ar putea 
fi relația bună pe care patronul Moratti 
o păstrează cu Mourinho, dar și faptul 
că tehnicianului portughez nu-i plac

fotbaliștii care o iau de la zero în plin 
campionat (cazul lui Balotelli în se
zonul 2008/2009), dar și faptul că Kaka 
nu a confirmat la Real, după ce a fost 
adus cu surle și trîmbițe, alătuii de Cris
tiano Ronaldo.

PROGRAM MW? Mioare:
dMKot-21 -Bolișlurae;
Duminicii 09-17 - tBRttBrlB CU SOIM SUBClNCB;

5 Sfiftldbri n Brarisi 
leg m mărie leMierior + iicrerior, if» r«ni

Telefon: 9'73.940

Ofertă Job Ilostesse India - New Delhi - Complex turistic 
de 5 stele - întâmpinare» oaspeților la intrarea in complex.

(’antracte de muncă: cu v iză de lucru pentru 6 tuni începând cu 01 .deceit i- 
bric 20 f Ci.

Condiții de aplicare ta iob: fete vârsta minim 18 ani. înălțimea minimă 
■ ’ ’i> aspixl fizic plăcui, vorbitoare dc limba engleză.

Se oltrâ: .salar lunar minim 1000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele, 
transport fur retur India grtâiii'. acces Ia piscina și sala fitness a complexului.

Posibilitate extra joburi in cele 6 luni participare la castmgtiri modeling 
& pholo-shinidngs.

Detalii suplimentare pc officd.«::cxchisivevcnt.ro sau 0727177994.

::cxchisivevcnt.ro


10 Timp liber
Joi, 30 decembrie 2010

Ținta: Președintele Statelor Unite (SU'A film de acțiune. 1997) la Prima Tv 
I Nick și Nadia James sunt răpiți de gangsteri. Cu ajutorul lui Nick, pilot cu expe- 
1 riență, răufăcătorii au pus la cale un plan nebunesc: răpirea președintelui Statelor

Unite! Se vor putea ei atinge de omul cel mai bine păzit din lume?

1 2 3 4 5 ■ 8 9 10 11

2 ■
3 ■
4 M■
5 ■ Bi■ H
7 HI■
8 ■ ■i ■ ■
9 ■
10 MMILI
11 ■

ORIZONTAL: 1) Ne calcă pe bătătură - Lasă de dorit. 2) Voie bună. 3) A se co< 
centra înaintea întâlnirii - Măsuri stabilite prin planul de învățământ. 4) Particip; 
la luptele greco-romane - Redistribuie cu Iegea-n mână bucurile la cei ce fură. 5 
Cuvânt de început - Criteriu de clasificare a indicilor - Jocul de la logodnă! 6) 
Culese... pentru balsam! - Ne scapă de muiere. 7) Acceptați ca băieți deștepți - 
Bărbați bine tăcuți și cinstiți ca atare. 8) Pe loc repaus... - Patrulaterul, așa cum I 
am învățat din cărți. 9) Soluție... pentru lipit - Fan al STELEI. 10) Un tip de is
pravă - Intrarea la concert. 11) Cea mai cunoscută formație britanică - Oferă 
siguranță unei bune evoluții în retur.
VERTICAL: 1) Esență pentru cofetari - Te face sa-ți pierzi cumpătul. 2) Ridic’ 
la putere - Forțate la tragere. 3) Mică parte din finanțele americanilor - împăn; 
rău. 4) Un mod de a fi - Dusă la piață de mică. 5) Chemarea destinului. 6) Prinși 
în chingi! - A dovedi ignoranța - Așezată cu rostul ei. 7) Scumpe la întreținere p, 
lângă casă - Șlep sub pavilion turcesc. 8) Plin de talent! - încrederea celui naiv - 
Mâneci la cămașă! 9) Canin într-o gură de canal - Omul care a trecut prin zid. I1 
Câștigătoare la curse. 11) Prestații șterse - Dacă ținea bine...

7 6 1
1 3 7 6

2 8 3
8 3 5

3 7
5 2 9 4

2 7
5 9 7

1 6 3

i 7v/?1 TV^2
07:00 Telejurnal Matinal 07: S@ Asul din mâneca
09:00 Dovadă de iubire 07:55 Doar România!
10:00 Anul Sportiv 2010: UEFA 08:10 Tonomatul DP 2

Champions League (rel.) 10:00 Liber pe contrasens
11:10 Poveste de Crăciun (englez- 11:00 Confesiuni

german film de animație, 2001) 12:00 Telejurnal
12:40 Doar România! 12:30 Profesoara detectiv (italian se-
12:45 Legendele palatului rial de comedie, 2005, rel. - 8.)
13:5Q Eurovision 14:30 împreună în Europa!
14:00 Telejurnal 15:30 Chip și asemănare
14:45 Oamenii Deltei (film serial 

documentar, 2010)
16:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003, rel. - 34.)
14:50 Doar România! 16:55 Doar România!
14:55 Oameni mari la TVR (rel.) 17:00 Telejurnal
15:30 Akzente (magazin cultural) 17:30 Confesiuni (magazin de diver-
17:00 Lozul cel mare tisment, 2010)
17:50 Chariot, noul îngrijitor 18:30 Bazar (documen(ar)
18:00 Telejurnal 19:00 Profesoara detectiv (italian se-
18:30 Legendele palatului rial de comedie, 2005 - 9.)
19:35 Doar România! 20:00 Patricia Kaas: Kabaret- Prima
19:45 Sport parte
20:00 Telejurnal 21:00 Legea Lui Murphy (englez po-
20:40 Tema zilei lițist, 2001 - 6.)
21:00 Retrospectivă politică 22:00 Ora de știri
22:00 Eurovision 23:00 Eureka (SUA serial de aven-
22:15 Din iubire, pentru România tură S.F., 2006 - 3.)
23:10 Petrecăreții (francez-spaniol 

comedie, 2004)
23:55 Doar România!

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

(matinal)
10:00 Aventurile lui Sinbad
11:15 Gravidul (SUA comedie, 1994, 

rel.)
13:00 Observator
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987)
14:30 Te pui cu blondele? (emisiune 

concurs, rel.)
16:00 Observator
17:00 Trei fugari (SUA acțiune-co- 

medie, 1989)
19:00 Observator
20:30 Cât îmi dai ca să te împușc?

07:00 Umbrele trecutului 06:00 Cireașa de pe tort
08:15 Fructul oprit 07:00 Camera de râs
09:45 Esmeralda 07:30 Specialiștii (talk show, 2010)
11:15 Paradisul blestemat 08:20 Sport cu Florentina
12:30 O mare de pasiune (mexican 09:15 Blestemul iepurelui rău

■ serial, 2009, rel.) 11:30 Circ
14:00 Marina 12:00 Casă, construcție și design
15:30 Clase 406 (emisiune de divertisment, rel.
16:25 Vremea de ACASĂ 13:15 Camera de râs
16:30 Esmeralda 14:00 Mirosul morții
17:30 Poveștiri adevărate 16:00 Fumicuțe
18:30 O mare de pasiune (mexican 18:00 Focus 18

serial, 2009) 19:00 Focus Sport
19:30 Fructul oprit (mexican serial, 19:30 Pisica (SUA film de aventuri

2009) de familie, 2003)
20:30 Cealaltă față a Analiei 21:30 Focus Monden
22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 22:00 Ținta: Președintele Statelor

de divertisment, 2007) Unite (SUA film de acțiune.
23:30 7 păcate 1997)

07:00 Știrile Pro TV (2009)
10:00 Sheena, regina junglei (SUA- 

englez aventură, 1984, rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,: 

1973, rel. - 3896.)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Un Crăciun de neuitat
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,: 

1973 - 3897.)
17:00 De pază de Crăciun - Un câine 

pus pe treabă (SUA comedie. 
2009)

Știrile Pro TV
Doi cuscri de coșmar (SUA 

comedie, 2004)
Mad Max II (australian film 

de acțiune, 1981)

19:00
20:30

22:30 Observator
23:30 ■ Un Show Păcătos (emisiune de 22:45 

divertisment)

Spitalul de urgență (SUA serial, 1994, rel. - 22/7.) 
Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 3.)
Colegii tăi (SUA serial, 2006 - 15.)
Dincolo de Mombasa (englez film de acțiune. 1956)

19:00 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/8.)
20:00 Operațiunea de salvare (SUA serial, 2004 - 10.)
21:00 Poză la minut (SUA serial, 1997 - 5.)
22:00 Vecinul meu terorist (englez-SUA-canadian thriller, 2006)

15:00 Star Trek: Primul Contact (SUA film de acțiune, 1996)
16:55 America (SUA dramă, 2009)
18:25 Chemarea naturii (SUA comedie, 2009)
20:00 în derivă (român serial de dramă, 2010 - 14.)
21:00 Kapital ism - Rețeta noastră secretă (român-francez film documentar) 8 
22:25 Appaloosa (SUA dramă, 2008)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva
Telefon: 0755.999.916

administrator 
bancar/produs leasing 
________________ 2_ 
cusator piese din piele 
și înlocuitori______ 15
șofer 
autocamion/mașină de

' mare tonaj_______ 5
lăcătuș mecanic de în
treținere și reparații 
universale________ 1_
vânzător de produse 
jiaturiste 1
muncitor necalificat la 
asamblarea, montarea 
pieselor_________ 51
sudor manual cu 
flacăra de gaze 1

Hunedoara
Telefon: 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
lâcâtus 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______I
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____________ 1_
îngrijitor clădiri 3
lucrator operativ pen
tru autocompactoare 
_________________13 
lucrator pentru salu
brizare____________3
munc. necal. la 
demol .clădiri,zidărie, 
mozaic,faianță,gre-

sie,parchet_________1
operator calculator 
electronic și rețele 1 
redactor__________ 1_
redactor prezentator de 
televiziune________ 1
șofer 
autocamion/mașina de 
mare tonaj 4

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

dulgher(exclusiv 
restaurator) 2
fierar betonist 2
finisor produse
abrazive 5
mecanic auto 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
.2.

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

Brad

Telefon: 0755.999.923

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

Călan
Telefon: 0755.999.924

munc.necal.în ind.con-
fecțiilor 3

Hațeg
Telefon: 0755.999.925

barman___________ 1_
ospătar (chelner) 3
sef coloană auto 1

Ilia
Telefon: 0755.999.926

drujbist- 2
munc.necal.în silvicul
tură 2

Petrila
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

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

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

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.

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: 
nicutrufas@yahoo.com.Tel.0723.409.007

Vând porci, junincă gestantă, vaci pentru lapte și sacrificat. In 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

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; 
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

*
Nr. 327 - 30 decembrie 2010

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Tel:________________

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume..........................................Prenume................ ,......................
Strada................................................Nr.......Bl............... Sc............
Ap..... Localitatea...................................Județul.............................
C.I. seria...............nr.......................................................................
Eliberat de.....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

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 ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundai: 7 lei. 3
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