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Un mort și șapte răniți, 
în accidente rntiere

pupat

Primarul comunei
Vața de Jos, 
Milu Folescu

Pentru că a organizat un meci de handbal între 
echipele de old boys din Vața și Deva, echipe care în 
urmă cu 20 de ani luptau pentru supremație în județul 
Hunedoara.

.....de blamat..."

Primarul municipiului Lupeni, 
Cornel Resmeriță

Pentru că, deși a primit nenu
mărate solicitări din partea diverselor 

asociații nonguvemamentale, care îi 
solicită ajutorul în demararea unor pro

grame de sterilizare a câinilor vagabonzi 
și de construire a unor adăposturi, 

de fiecare dată refuză.
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► DM 7 Deva - Sântuhalui ► DX 7 Leșnic - Sâeăinaș
► D.l 687 Cristur - Hunedoara ► DX 7 Ilia - Gurasada
► DJ 687 Hunedoara - Hășdat ► DX 7 Gurasada - Burjuc

Q ► DM 66 Călan - Băcia ► DX 7 Burjuc - Zam
► DM 7 Mintia - V'cțel ► DX 76 Câine) - Bejan
► DX 7 Vețel - l.cșnic ► Vulcan
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Sf. Lup; Sf. ep. m. Irineu de 
Lyon.

t romano-catolic
Sf. Roza Se Lima, fc. *

Musaca

1 kg cartofi sau dovlecei sau 
vinete, 400 g carne tocată, 1 
ceapă mare, 2-3 ouă, 200 ml 
bulion sau 2 roșii mari, 1/2 

ulei, sare, piper, cimbru, 
smântână pentru servit.

se amestecă cu 3 ouă bătute bine și

coajă și se taie felii de t cm 
grosime. Dacă folosiți dovlecei sau 
vinete se presară sare pe felii și se
lasă 20 de minute pe un șervet care 
să absoarbă zeama formată.

într-o tavă de 22x33 cm se
pune un strat de cartofi, apoi se 
pune carnea și al doilea strat de 
cartofi. Se acopera cu apă sau 
supă. Se dă la cuptor la foc mediu 
450°F cam o oră. Se verifică dacă 
s -au fiert cartofii. Se servește caldă 
CU smântână

Poftă bună!^

—^■Sfântul Zilei
Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul Lugdunului

Sfântul Irineu era de neam din 
părțile Asiei, din cetatea Smirna. El 
din tinerețe a învățat înțelepciunea 
elinească, facându-se filosof ales. 
Și auzind el de duhovniceasca 
înțelepciune creștinească, pe care o 
propovăduia Sfântul Policarp, epis
copul Smirnei, a dorit-o mai mult 
decât toată înțelepciunea cea 
dinafară, facându-se ucenic al 
Sfântului Policarp, iar mai ales al 
lui Hristos, dându-se cu totul la slu
jba lui Dumnezeu. Iar Policarp, 
învățătorul lui, era ucenicul Sfân
tului loan Cuvântătorul de Dum
nezeu și al celorlalți Apostoli. Și tot 
ce a auzit el despre Hristos Mântu
itorul de la Sfinții Apostoli, care au 
fost ei înșiși văzători și slugi ale lui 
Hristos, toate acelea le-a auzit și 
Irineu din gura lui Policarp și le-a 
scris în inima sa mai mult decât pe 
hârtie. Apoi fiind hirotonit preot de 
Sfântul Policarp și fiind trimis în 
Galia la propovăduirea cuvântului 
lui Dumnezeu, a mers în Lugdun 
cetatea Galiei, și acolo, după 
sfârșitul Sfântului Mucenic Potin, 
a luat scaunul episcopiei și s-a

făcut păstor al lugdunenilor, chiar 
în vremile acelea cumplite când 
erau mari prigoniri asupra Bisericii 
lui Dumnezeu de la păgânii 
împărați închinători de idoli, iar de 
la ereticii, care atunci se 
înmulțiseră, se făcea tulburare. 
Pentru aceea, Sfântul Irineu 
suferea cu osârdie pentru Hristos 
de la închinătorii de idoli, răbdând 
toate răutățile. Iar asupra ereticilor 
se înarma cu cuvântul și cu scrisul.

El a scris cărți împotriva lor, 
vădindu-le rătăcirile lor ereticești și 
pierzându-le, iar dreapta credință 
creștinească arătându-o luminos și 
învățându-i s-o păzească fără 
prihană.

Și precum a răpit mulți oa
meni de la închinarea de idoli, tot 
asemenea și din eresuri, 
povățuindu-i la calea mântuirii și 
întărindu-i la nevoința 
mucenicească. Apoi, la sfârșit, a 
pătimit pentru Hristos pe vremea 
împărăției lui Sevir, tăindu-i-se 
capul, și a luat slăvită cunună a 
muceniciei întru împărăția lui Hris
tos.

Acest Sfânt Irineu se cinstește 
între învățătorii bisericești pentru 
cărțile lui cele insuflate de Dum
nezeu, învățătoare și folositoare de 
suflet și foarte de trebuință dreptei 
credințe. El a scris despre Sfânta 
Treime, despre Dumnezeirea lui 
Hristos, despre Sfânta Liturghie, 
despre Preacuratele lui Hristos 
Taine, despre Antihrist și despre 
multe alte taine ale sfintei credințe.

HOROSCOP

Este bine ca în această zi să îți 
pui la punct un program, pentru că ai 
foarte multe de făcut și prea puțin
timp la dispoziție. Organizarea va fi cheia
succesului pentru tine.

Ești sigur de puterea ta de seduc
ție și ți se pare că odată cucerită per
soana iubită, aceasta va rămâne a ta 
definitiv. în realitate, va trebui să faci
eforturi pentru a menține un climat liniștit, 
bazat pe înțelegere și încredere.

Ai câteva portițe de comunicare, 
însă dintr-un motiv sau altul, nu te 
grăbești să le folosești. Cineva s-ar 
putea să te vorbească pe la spate, in
fluențând în rău imaginea ta.

Ar fi bine să lași deoparte simțul 
critic și pe cel de autoconservare, 
dacă dorești să bei până la fund 
această cupă a plăcerilor care ți se 
oferă înainte.

Guști din plin vacanța și nimeni 
și nimic nu-ți poate tulbura fericirea. 
Te simți complet rupt de grijile zil
nice, iar acest lucru ajunge chiar să te
amuze, pentru că nu ești obișnuit să ignori cu 
desăvârșire lucrurile serioase.

area BiBlioteeii Centrale de Stat din

23 august
de-a lungul timpului

1821: Mexic își câștigă independența față de Spania. 
1833: Sclavia este abolită în coloniile britanice.
1927: La Boston au fost executați anarhiștii italieni Sacco 

I Vanzetti, în ciuda protestelor internaționale.
1939; Ea Moscova, în prezența lui Stalin, a fost semnat 

Mul Ribbentrop-Molotov.
1942: Ai Doilea Răs-.boi Mondial: începutul bătăliei de Ia

S-an născut:
iSSh Georges Cuvier, naturalist francez (d. 1832)

HMt Alexandru Roșea, psiholog român, membru al 
i Române (d. 1W

1908: Arthur Adamov, dramaturg francez [i. 1970) 
1912: Gene Kelly, actor și dansator american (d. 1996) 
1921: Kenneth Arrow, economist american
1924: Paul Evenic, dramaturg român
1931: Hamilton O. Smith, biolog american, laureat al Pre

miului Nobel
1948: Andrei Pleșu, scriitor, eseist și politician român 
1976: Fuego, interpret român de muzică ușoară

Comemorări:
1752: Grigore al H-lea Ghica, domn al Țării Moldovei 

(1726-1748) și al Țării Românești (1733-1735 și 1748-1752), 
ctitor al mănăstirilor Frumoasa (Iași) și Pantelimon (București)

1783: Johann Adolph Hasse, compozitor german (n. 
1699)

1806: Charles Augustin de Coulomb, fizician francez (n. 
1736)

1917: Ecaterina Teodoroiu, „eroina de la Jiu” (n. 1894).
1926: Rudolf Valentino, actor de origine italiană (n. 1895)
1927: Nicola Sacco, anarhist american de origine italiană 

(n. 1891)
1927: Bartolomeo Vanzetti, anarhist american de origine 

italiană (n. 1888)
1982: Stanford Moore, biochimist american, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1913)

Discuțiile interminabile și expli
cațiile care nu duc nicăieri nu îți fac 
nici un bine. Spre seară, un prieten îți 
readuce zâmbetul pe buze, chiar dacă 
numai pentru câteva momente.

Ai în tine toate aptitudinile nece
sare pentru a reuși să atingi scopul 
propus. O persoană în vârstă și mai 
experimentată decât tine te încura-

Bancurile zilei
© © ©
Ce este imposibilul ab

solut? Când greva minerilor 
încurcă ceremonia de 
împărțire a diplomelor 
polițiștilor.

© © ©
Cine este optimistul ab

solut? Acela care își aș
teaptă soția în fața 
supermarketului cu motorul

pornit.
© © ©
Care este diferența din

tre un avocat bun și un avo
cat de VIP-uri? Avocatul 
bun cunoaște legea, avoca
tul VIP-uri lor îl cunoaște pe 
judecător.

© © ©
Cum se definesc senti

mentele contradictorii?

Dacă îți vezi soacra în ma
șina ta cea nouă pe punctul 
să cadă într-o prăpastie...

© © ©
De ce nu a jucat Bruce 

Willis în Titanic? Pentru că 
i-ar fi salvat pe toți.

© © ©
Un țigan își conducea 

Mercedesul și deodată face 
pană de cauciuc. Se dă jos

din mașină să schimbe 
roata. Un alt țigan apare și îl 
întreabă: - Ce faci aici, mîn- 
cați-aș?

- Păi scot roata.
Atunci al doilea țigan 

sparge parbrizul și spune sa
tisfăcut:

- Gata, frate, eu iau ca- 
setofonul.

© © ©

jează să mergi mai departe pe drumul tău.

Observi că există oameni în jur 
care gândesc foarte diferit de tine și 
care nu sunt deloc dispuși să cedeze. 
Ești însă calm și răbdător, iar aceste
calități pot să contribuie la reușita de a aj iu 
la un numitor comun.

Te reîntâlnești cu unele cunoș
tințe, însă revederea lor nu-ți este pe 
plac. Te bazezi pe afecțiunea și înțe
legerea partenerului, care să te
scoată cumva din starea de nemulțumire pe
care o resimți.

Te uimește cum unor oameni tre
cerea timpului nu reușește să le strice 
buna comunicare. Afli câteva lucruri
care te amuză și care îți dau o oare
care satisfacție.

încearcă să depășești momentele 
tensionate de la serviciu, pentru că 
prietenii vor fi alături de tine. O es
capadă romantică pare să fie chiar după colț, 
așa că nu rata petrecerea la care ai fost inyi-

Nu amesteca viața personală cu 
cea profesională, pentru că vei genera
tensiupi. Urmează o perioadă benefica relații
lor sentimentale. Vei avea ocazia să îți de
monstrezi talentele, dar uită de conflictele mai
vechi și încearcă să foci pace cu cei din jur.
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Deputatul Timiș, condus pe ultimul drum
Deputatul PDL de Hunedoara 
loan Timiș, în vârstă de 59 de 
ani, care a murit în data de 14 
august într-un spital din Lon
dra, răpus de leucemie, a fost 
înmormântat vineri, în satul 
Reea, comuna Totești, unde 

sute de oameni l-au condus pe 
ultimul drum.

Colegi de partid ai lui loan Timiș 
afirmă că acesta a fost internat, până la 
începutul acestei luni, într-o clinică din 
Germania, însă medicii l-au externat 
deoarece nu mai puteau face nimic 
pSntu el. Familia deputatului a decis 
însă să fie mutat într-un spital din Lon
dra, unde a decedat în 14 august.

loan Timiș era la a doua căsătorie, 
după ce prima soție a murit într-un ac
cident rutier, și avea trei copii. Cel mai

Sesiunea de toamnă a bacalaureatului - alte emoții,
o nouă șansă
Tinerii hunedoreni care nu au 
promovat, în luna iulie, exa
menul de bacalaureat sau cei 
care nu apucaseră să își în

cheie socotelile cu liceul, fiind 
corigenți la vreo materie, intră 
de azi în febra examenelor. Se
siunea de toamnă a bacalau

reatului reprezintă a doua 
șansă pentru 770 de hunedo

reni.

La cele trei centre de examinare, 
organizate la liceul „Hermes” din 
Petroșani și la liceele „Traian” și 
„Grigore Moisil” din Deva, se 
desfășoară astăzi evaluarea 
competențelor lingvistice la limba 
română. în 24 și 25 august, candidații 
vor susține probele orale la limba 
maternă și la limbile modeme. 
Urmează evaluarea competențelor dig

Modificări privind impozitul pe venit
Direcția Generală a Finanțelor Publice 

(DGFP) Hunedoara informează contribua
bilii că au apărut modificări privind impoz
itul pe venit.

Astfel, la stabilirea normelor de venit 
de către Direcțiile Generale teritoriale al 
finanțelor publice, venitul net anual dintr-o 
activitate independentă nu poate fi mai mic 
decât salariul de bază minim brut pe țară 
garantat în plată, în vigoare la momentul 
stabilirii normei de venit, înmulțit cu 12. în 
acest sens, normele de venit care au fost sta
bilite sub această limită, vor fi recalculate, 
aprobate, publicate și afișate la sediul DGFP 
Hunedoara și la sediile unităților fiscale ter
itoriale.

Contribuabilii care desfășoară activi
tate pentru care normele de venit vor fi re
considerate, vor primii decizii de impunere 
de plăți anticipate, recalculate, conform 
noilor norme de venit, diferența de sume, 
acolo unde este cazul, fiind regularizată pe 
trimestrele III și IV din anul 2010.

Venitul net din drepturi de proprietate 
intelectuală se stabilește prin scăderea din 
venitul brut a unei cote de cheltuieli de
ductibile egală cu 20% din venitul brut.

Venitul net din drepturi de proprietate

Mihaela Tămaș

mare dintre ei, din căsătoria anterioară, 
este Rareș Timiș, solistul trupei Impact, 

loan Timiș a fost cel mai vechi 
parlamentar din județul Hunedoara, el 
fiind ales în primul legislativ de după 
Revoluție, în anul 1990, pe listele Fron
tului Salvării Naționale. în anul 1992, 
a fost reales pe listele PD, partid pe care 
l-a părăsit în 1995. A revenit în Camera 
Deputatilor în’ anul 2000, fiind ales pe 
listele PDSR, devenit apoi PSD. A 
părăsit PSD în septembrie 2006 și s-a 
înscris în PNL, pe listele acestui partid 
obținând un nou mandat în 2008. în 
martie 2010, a trecut la PDL.

Pentru scaunul de deputat rămas 
vacant în colegiul din județul Hune
doara vor fi organizate, în termen de 90 
de zile de la eliberarea postului, alegeri 
anticipate.

itale în perioada 26 - 27 august. Exam
enele scrise vor începe pe 30 august, cu 
cel la limba și literatura română. în con
tinuare, pe 31 august, va avea loc exa
menul la limba maternă, pe 1 
septembrie proba obligatorie a profilu
lui, iar pe 3 septembrie proba la alegere 
a profilului și specializării. Lucrările 
vor fi corectate la Liceul „Teglas 
Gabor” din Deva, iar rezultatele vor fi 
afișate în data de 5 septembrie.

Procentul de promovabilitate al

intelectuală, provenind din crearea unor 
lucrări de artă monumentală, se stabilește 
prin deducerea din venitul brut a unei cote 
de cheltuieli deductibile egală cu 25% din 
venitul brut.

Sunt incluse în veniturile salariale sub 
formă de avantaje tichetele cadou acordate 
potrivit legii, începând cu drepturile afer
ente lunii iulie 2010. Destinația poate fi în 
beneficiul copiilor minori ai angajaților, cu 
ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului 
și a sărbătorilor similare ale altor culte reli
gioase, în beneficiul angajatelor cu ocazia 
zilei de 8 martie, iar cuantumul este până la 
150 lei.

Sunt incluse în veniturile salariale și 
sunt impozabile începând cu drepturile afer
ente lunii iulie 2010: tichetele de creșă, 
tichetele de vacanță, tichete de masă, acor
date potrivit legii; sumele reprezentând 
plățile compensatorii, calculate pe baza 
salariilor medii nete pe unitate, primite de 
persoanele ale căror contracte individuale 
de muncă au fost desfăcute ca urmare a con
cedierilor colective, conform legii, precum 
și sumele reprezentând plățile compen
satorii, calculate pe baza salariului mediu 
net pe economie, primite de personalul civil

primei sesiuni a Bacalaureatului, mai 
mic decât în anii anteriori, fac ca exam
enele care debutează astăzi să aibă o 
importanță mai mare decât până acum. 
Bacul de toamnă este a doua șansă pen
tru picați, care, dacă trec cu brio aceste 
examene, mai au șansa să găsească un 
loc la facultate, chiar și pentru acest an 
studențesc.

Doriana Matei

din sectorul de apărare națională, ordine 
publică și siguranță națională la încetarea 
raporturilor de muncă sau de serviciu, ca ur
mare a nevoilor de reducere și de restruc
turare, acordate potrivit legii; sumele 
reprezentând plățile compensatorii, calcu
late pe baza soldelor lunare nete, acordate 
personalului militar trecut în rezervă sau al 
cărui contract încetează ca urmare a 
nevoilor de reducere și de restructurare, pre
cum și ajutoarele stabilite în raport cu solda 
lunară netă, acordate acestuia la trecerea în 
rezervă sau direct în retragere cu drept de 
pensie sau celor care nu îndeplinesc 
condițiile de pensie, precum și ajutoare sau 
plăți compensatorii primite de polițiști aflați 
în situații similare, al căror cuantum se 
determină în raport cu salariul de bază lunar 
net, acordate potrivit legislației în materie.

La determinarea impozitului pe veni
turile din salarii se rețin contribuțiile oblig
atorii în cazul tichetelor cadou și tichetelor 
de creșe, excepție făcând tichetele de 
vacanță și tichetele de masă, pentru care nu 
se reține decât impozitul pe veniturile din 
salarii. Rămân neimpozabile drepturile de 
hrană acordate de angajatori angajaților, în 
conformitate cu legislația în vigoare.

Mai multe străzi din Deva,
fără apă rece

Furnizarea apei reci se sistează 
astăzi, între orele 07.30 și 12.00, pe 
bulevardul Decebal, la blocurile: 14, 
15, 16, 22, 23, 24, pentru înlocuirea 
clapetelor de sens, de la sistemul de 
pompare, tip hidrofor, din punctul ter
mic 28 (PT28 - Ion Creangă).

Mâine, începând cu ora 7.00 și 
până la orele 21.00, mai multe străzi 
din Deva vor rămâne fără apă rece din 
cauza unor lucrări de racordare la 
rețeaua nouă, pe strada Depozitelor, 
montare robinet Dn 500 pe conducta 
magistrală de pe DN7, revizii și 
reparații la robineții existenți, de pe 
sistemul de distribuție a apei. Astfel, 
nu va fi apă rece la robinetele deve- 
nilor care locuiesc în blocuri situate pe 
Calea Zarandului, V. Șuiaga, De
pozitelor, Atelierelor, Rândunicii, Ba
natului, Munteniei, Bucovina,

ANUNȚ PUBLIC
SC EDY LAND SRL, cu sediul în localitatea Brad, str.Decebal, nr.7, 

anunță elaborarea primei versiuni a planului/programului PUZ - “Ansamblu 
de locuințe în extravilan municipiul Deva” în localitatea Deva, jud. Hune
doara și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la 
sediul APM Hunedoara, Deva, str.A.Vlaicu, nr.25, de luni pana joi (orele 8 
- 16,30) și vineri (orele 8-14).

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM 
Timișoara, str. Amurgului, nr.l în termen de 15 zile calendaristice de la data 
primului anunț.

ANUNȚ PUBLIC
SANTOMAURO SAVERIO, cu domiciliul în localitatea Simeria-Uroi, 

str.Principală, nr.84, anunță elaborarea primei versiuni a planului/programu
lui PUZ - “Pensiune IL CAVALIERE și imprejmuire” în localitatea Banpo- 
toc, aflat în apropiere de UTR 1, jud.Hunedoara și declanșarea etapei de 
încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la 
sediul APM Hunedoara, Deva, str.A.Vlaicu, nr.25, de luni până joi (orele 8 
- 16,30) și vineri (orele 8-14).

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM 
Timișoara, str.Amurgului, nr.l în termen de 18 zile calendaristice de la data 
primului anunț.

Ardealului, T. Vuia, Digului, Hărăului, 
N. Grigorescu, Griviței, Mureșului, T. 
Vladimirescu, A. Vlahuță, Progresului, 
G. Enescu, M. Viteazu, Independenței, 
Plevnei, Brâncuși, Apuseni, Portului, 
PT22A, PT22 zona înaltă, bl.88 și D 
din zona Progresului, PT26B, zona 
înaltă blocurile: P, S, A, D4A, D4B, 
D5, D6, B, C, D, Bl, CI, Dl, I de pe 
străzile: C. Vodă, G. Enescu, I. Maniu, 
bl. Casial, PT1 zona înaltă bl. K4, K5, 
K6, PT3 zona înaltă bl.Kl, K2, K3 și 
PT4.

(M.T)
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Banca Comercială Română (BCR) a depășit pragul de 10.000 de cre
dite acordate prin programul Prima Casă (Prima Casă l și Prima 
Casă 2), volumul finanțărilor acordate depășind 420 milioane euro.
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Verificări „de foc” 
în școlile hunedorene

Școlile hunedorene vor fi 
verificate, în lunile următoare, din 
punct de vedere al riscului de in
cendiu. După ce spitalele din județ 
au comandat 60 de dispozitive de 
detectare și avertizare în caz de in
cendiu, este rândul școlilor să 
caute măsuri pentru prevenirea 
flăcărilor. Potrivit reprezentanților 
Inspectoratului Școlar Hunedoara, 
inspectorii școlari sunt nevoiți ca. 
până în data de 1 octobrie, să 
întocmească un program de pre
venire a incendiilor în școli. Acest 
programul trebuie sâ cuprindă 
pregătirea corespunzătoare a tu
turor unităților școlare și efectu
area de controale, conform 
dispozițiilor legale în vigoare, 
pentru depistarea unor posibile 
cauze de incendii, in acest pro
gram vor fi cuprinse aproximativ 
100 de școli din județ.

Pescar electrocutat 
la Săulești

Uri bărbat în vârstă de 31 de 
ani, din Simeria, a aguns Ia un spi
tal din Timișoara, după ce sâmbătă 
seara, în jurul orei 20:00, în timp 
ce se afla la pescuit pe marginea 
lacului Săulești, a lansat undița și 
atingând firele de înaltă tensinune 
ale căii ferate s-a eiecinoculat. 

tal din Timișoara cu arsuri pe la

Incubatoarele
de la Giulești. verif

Un mort și șapte răniți, în accidente rutiere
O persoană și-a pierdut viața, 
iar șapte, între care și doi mi
nori, au fost rănite, în urma 

accidentelor rutiere produse la 
sfârșit de săptămână, pe șose
lele județului. în unul dintre 
accidente a fost implicată și o 

ambulanță.

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, 
din Ocna Mureș, județul Alba, și-a 
pierdut viața după ce autoturismul 
Volkswagen, pe care îl conducea, s-a 
izbit frontal de un autocamion care 
transporta fier. Accindetul s-a produs, 
în jurul orei 01.15, pe DN 66, între 
localitățile Călan - Batiz. „în timp ce 
conducea un autoturism pe DN 66, pe 
direcția de mers Călan - Simeria, între 
localitățile Călan - Batiz, într-o curbă 
la dreapta semnalizată cu indicator, nu 
a adaptat viteza la condițiile de drum, a 
pătruns pe contrasens intrând în impact 
frontal cu autocamionul condus regula
mentar de Constantin B., de 34 de ani, 
din Drobeta Tumu Severin”, a declarat 
agent principal Adriana Voina, din 
cadrul Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara.

Un mort și un rănit

Un echipaj de descarcerare, mod
ulul SMURD Simeria și un echipaj de 
pompieri de la Detașamentul din Deva, 
au intervenit pentru salvarea victimelor 
accidentului rutier., Ajunși la fața locu
lui, paramedicii SMURD și pompierii 
de la descarcerare au găsit un bărbat de
cedat și unul care a fost rănit. Șoferul 
autoturismului a murit, probabil, pe loc. 
Pentru extragerea lui din mașină fiind 
necesare mai multe manevre de 
descarcerare. Conducătorul camionului 
a scăpat cu câteva contuzii însă a intrat 
în șoc emoțional, după producerea ac
cidentului”, a declarat purtătorul de cu
vânt din cadrul Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență Hunedoara, locote
nent Anemona Doda.

Ambulanța, implicată 
în accident

O femeie în vârstă de 36 de ani și 
o adolescentă de 16 ani, ambele din 
municipiul Hunedoara, pasagere într-o 
ambulanță, au fost rănite în urma unui 
accident de circulație. Accidentul s-a 
produs pe bulevardul Decebal din 
Deva. Șoferul unei ambulanțe, Caius 
B., de 47 ani, din Timișoara, în timp ce 
conducea mașina pe bulevardul Dece
bal, din Deva, pe direcția de mers Arad 
- Simeria, fără a avea urgență medicală 
și fără a folosi mijloacele de avertizare 
luminoase și acustice, a pătruns în 
intersecția cu strada Mihail 
Kogălniceanu pe culoarea roșie a se
maforului electric, intrând în coliziune 
cu o autoutilitară condusă regulamentar 
de Laurențiu G., de 25 de ani, din 
Hunedoara. în urma accidentului a 
rezultat rănirea ușoară a pasagerelor din 
ambulanță, MIRELA B., de 36 de ani, 
și A.B., de 16 ani, ambele din Hune
doara. în cauză, oamenii legii au în
tocmit dosar de cercetare penală pentru 
săvârșirea infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Petoni răniți

O femeie în vârstă de 60 de ani, 
din Deva, a ajuns la spital după ce a fost 
lovită de un autoturism în timp ce tra
versa stradaprin loc nepermis. în mo
mentul în care femia încerca să 
straverseze strada a fost surprinsă de un 
autoturism condus de Minodora M., de 
41 de ani, din-Deva, care, în timp ce 
manevra cu spatele un autoturism pe 
strada Ciprian Porumbescu, nu s-a asig
urat corespunzător. în cauză s-a în
tocmit dosar de cercetare penală pentru 
vătămare corporală din culpă.

La Orăștie, un alt pieton a fost 
rănit în urma unui accident rutier pro
dus la intersecția DN 7 cu strada Pri- 
cazului. De această dată, însă, pietonul, 
o femeie în vîrstă de 53 de ani, din 
Orăștie, traversa strada pe trecerea pen
tru pietoni semnalizată și marcată 
corespunzător, când, a fost lovită de o

autoutilitară condusă de Mihai L., de 40 
de ani, din Bistrița - Năsăud. Și în acet 
caz, oamenii legii au întocmit dosar 
penal.

Inconștient și fără 
permis, pe scuter

Doi minori au fost răniți după ce 
mopedul pe care se aflau a fost lovit de 
un autoturism. Iulian D., de 17 ani, din 
Hunedoara, în timp ce conducea un 
moped pe strada Mihai Viteazul din 
Hunedoara, la intersecția cu strada Cer

bului, a virat stânga și, pătrunzând pe 
contrasens, a intrat în coliziune cu au
toturismul condus regulamentar ( 
Marcel M., de 24 de ani, din Hune
doara. în urma impactului, 
conducătorul scuterului Iulian D. și 
norul D.P., de 4 ani, din Hunedoara, 
aflat locul din față al mopedului au fost 
ușor răniți. Conducătorul mopedului nu 
avea permis de conducere sau curs de 
legislație rutieră. în cauză, a fost în
tocmit dosar penal pentru vătămare cor
porala din culpă.

Mihaela Tămaș

Două camioane ale Jan
darmeriei, încărcate cu aparatura 
medicală arsă și alte obiecte care 
s-au aflat în Secția ie Terapie 
Intensivă a Maternității Giulești 

ceputul săptămânii trecute, au fost 
trimise la expertiză m Pefroșam.

După ce toată aparatura a fost 
încărcată, camioanele au fost sigi
late de procurori înainte ca acestea 
să fie trimise la Petroșani.

Incubatoarele și celelalte 
obiecte din Secția de Terapie 
Inensivă de la Maternitatea 
Ciulești vor fi analizate și experti- 
zate de către Institutul Național de 

ritate Minieră și Protecție 
Anticxploz.ivă din Petroșani.

Expertiza va fi încheiată în 
aproximativ două săptămâni.

Ultimul termen în cazul 
procurorului Valentin Popescu
Joi, 26 august, instanța va pro
nunța sentința finală în dosa

rul în care magistratul 
Valentin Popescu a fost cerce

tat pentru infracțiuni 
de corupție.

Pe rolul Curții de Apel Alba Iulia s-a 
aflat, la acest sfârșit de săptămână, dosarul 
în care, prin Rechizitoriul întocmit de 
Direcția Națională Anticorupție -Serviciul 
Teritorial Alba Iulia a fost trimis în judecată 
în 06.05.2010judecătorul Popescu Valentin, 
în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de 
trafic de influență în formă continuată, luare 
de mită, cumpărare de influență, abuz în ser
viciu, fals în înscrisuri sub semnătură 
privată în formă continuată, încheierea de 
tranzacții financiare ‘ incompatibile cu 
funcția deținută.

„La acest ultim termen de judecată au 
fost formulate și depuse concluzii. 
Reprezentantul parchetului a solicitat con
damnarea lui Valentin Popescu la o 
pedeapsă cu închisoarea cu executare, în

timp ce apărătorii inculpatului au susținut 
achitarea acestuia. Curtea de Apel Alba Iulia 
a stabilit pentru joi pronunțarea sentinței în 
această cauză”, a declarat purtătorul de cu
vânt al Curții de Apel Alba Iulia, Cosmin 
Muntean.

Judecător și vicepreședinte al 
Judecătoriei Petroșani, Valentin Popescu a 
fost arestat preventiv, pentru 29 de zile, la 
sfârșitul lunii martie, fiind acuzat de către 
Direcția Națională Anticorupție Serviciul 
Teritorial Alba de săvârșirea mai multor 
infracțiuni. Consiliul Superior al Magistra
turii a dispus suspendarea acestguia din 
funcție, în aceeași zi.

(M.T.)

Compania Națională "MINVEST" S.A. DEVA, Piața Unirii nr.9, 
închiriază 4 birouri situate în sediul companiei la etajele 2 și 3, cu suprafețe 
de 20 mp fiecare.

Solicitările se depun în scris la secretariatul companiei sau la fax nr. 
0254-213641.

Prețul de închiriere este negociabil pentru zona I - Deva.

Societate Comercială din Deva
angajează

* Maistru cu experiență în construcții și instalații;
* Echipe de muncitori cu experiență în construcții și în 

amenajări de teren;
* Instalatori, dulgheri, zidari, faianțari și muncitori 

necalificați în construcții.

Informații la telefon: 0254/ 234.448 sau 0723/154.204, 
de luni-vineri, între orele 8-16.

Angajez cioban. Salariu atractiv.

Relații la telefon: 0721871441
5



Xoul cod al muticii aduce modificări importante din toamnă! Guvernul vrea să în- 
eurțfieze. angajările de tip part-time, astfel încât să aibă contract chiar și cel care In
erentă doar câteva zile la un proiect. Până acum, legea limita angajarea temporară. 
Se puteau face contracte pe minim trei luni, iar o persoană putea fi angajată tempo
rar, în aceeași companie, de cei mult trei ori.

Patru maternități au probleme cu internările 
gravidelor care ar putea naște prematur

Trei maternități din Capitală au 
anunțat că nu au incubatoare libere și 
nu pot interna gravide cu risc de sarcină 
cu prematuritate, iar Maternitatea 
Polizu este închisă până în 30 august 
pentru igienizare, a declarat, duminică, 
pentru Mediafax managerului Servici
ului de Ambulanță, Alis Grasu.

Potrivit lui Alis Grasu, Serviciul 
de Ambulanță București-Ilfov a primit, 
duminică, informații potrivit cărora în 
trei maternități sunt probleme cu in
ternarea prematurilor.

Ea a precizat că Spitalul Universi
tar de Urgență București și. Maternitatea 
Cantacuzino nu au incubatoare libere și 
din acest motiv nu pot interna gravide 
care prezintă sarcină cu risc de prema
turitate.

"Și la Spitalul Filantropia erau 
sâmbătă ocupate incubatoarele, 
-duminică anunțând însă că s-a eliberat 

Â loc în terapie intensivă. Astfel, dacă 
va apărea o sarcină cu risc de prematu
ritate, aceasta ar putea fi trimisă 
duminică la această maternitate", a mai

Trei europeni uciși de forțele boliviene, inclusiv
un român, ar fi avut legături cu CIA

< >
OMS a cerut monitorizarea 
unei bacterii rezistentă 
la majoritatea antibioticelorProcurorii bolivieni care inves

tighează cazul uciderii a trei 
europeni, între care și un

român, de poliția din statul 
sud-american în aprilie 2009, 
susțin că au găsit dovezi pri

vind o legătură între acest 
grup și agenția de informații 

americană CIA, relatează The 
Irish Examiner.

Autoritățile boliviene au dat 
publicității rezultate ale verificărilor e- 
mailurilor care ar confirma discuții 
între cetățeanul ungar Eduardo Rozsa 
Flores, acuzat că era liderul grupului 
ucis de forțele speciale boliviene în 
orașul Santa Cruz, și Istvan Belovai, un 
fost agent de informații ungar, care a 
fugit în SUA în 1990 și apoi a’lucrat 
pentru CIA.

Conform anchetatorilor bolivieni, 
corespondența pe e-mail descoperită pe 
laptopul lui Flores include discuții

---------------------------------------------------

Poliția britanică verifică date privind tinere 
românce închise în bordeluri

Poliția britanică investighează 
informații potrivit cărora tinere 
românce, cu vârste începând de la 14 
ani, sunt închise în bordeluri din Scoția 
de gangsteri imigranți și forțate să 
întrețină relații sexuale chiar și de 30 de 
ori pe zi, relatează tabloidul News of 
the World.

Un raport al poliției din Strath
clyde precizează că fetele sunt ținute 
prizoniere în apartamente din cartierul 
Govanhill, din Glasgow, o zonă în care 
locuiesc 14.000 de imigranți.

Tinerele au fost aduse în Marea 
Britanie de un anume "Mr Bigs", care 

spus Alis Grasu.
Managerul SABIF a adăugat că la 

acesta se adaugă și Maternitatea Polizu, 
care a anunțat că nu internează nimic 
întrucât este într-un proces de igien
izare până la 30 august.

Medicul Alis Grasu a precizat că 
în Capitală funcționează maternitatea 
de la Spitalului Elias, maternitatea 
Bucur din cadrul Spitalului "Sfântul 
loan" și cea de la Spitalul "Sfântul Pan- 
telimon".

După ce a fost închisă materni
tatea Giulești, de la Spitalul "Panait 
Sârbu", în Capitală s-a înregistrat o 
supraaglomerare a spitalelor cu acest 
profil, presiunea fiind mai mare pe 
secțiile de terapie nou-născuți, a pre
cizat managerul SABIF.

Directorul Administrației Spi
talelor Servicii Medicale București, 
Marius Savu, declara, miercuri, că după 
închiderea Maternității Giulești, în spi
talele municipalității există un deficit 
de paturi pentru bebelușii cu prematu
ritate.

privind planuri de atacuri asupra infra
structurii, precum și împotriva 
angajaților umanitari cubanezi și 
venezuelani.

Eduardo Rozsa Flores, cu 
cetățenie ungaro-croato-boliviană, 
Michael Dwyer, cetățean irlandez, și 

conduce aproximativ șase bordeluri în 
zonă. "Este îngrozitor. Am auzit despre 
fete de 14,15 ani folosite pentru a lucra 
în industria sexului din Govanhill. Ele 
pot veni în Scoțiă deoarece România 
este în Uniunea Europeană și nu există 
restricții privind deplasarea lor", a de
clarat o sursă din cadrul poliției.

"Ele vin în Scoția cu așa-ziși 
membri ai familiei. Dar aceste rude 
sunt escroci, sunt gangsteri", a adăugat 
sursa. "Acordăm multă atenție 
informațiilor pe care le primim. Fetele 
au nevoie de ajutorul nostru. Ar putea 
fi zeci de fete în această situație îngroz

"Din punct de vedere al spitalelor 
Cantacuzino, Caritas și Filantropia, 
acestea sunt aproape la capacitate 
maximă și mă refer strict la sarcinile cu 
risc de prematuritate", preciza atunci 
Marius Savu.

Cinci bebeluși, doi băieți și trei 
fete, au murit și alți șase simt răniți grav 
în urma incendiului care a avut loc luni, 
la Secția de Terapie Intensivă Nou- 
Născuți de la Maternitatea Giulești din 
Capitală.

Parchetul înaltei Curți de Casație 
și Justiție a declanșat o anchetă sub as
pectul comiterii infracțiunilor de 
ucidere din culpă și vătămare corporală 
gravă din culpă.

întreaga conducere a Maternității 
Giulești a fost suspendată până la fi
nalizarea anchetei, în urma dispoziției 
primarului general al Capitalei, Sorin 
Oprescu, la scurt timp după ce ministrul 
Sănătății ceruse demiterea echipei man
ageriale a unității sanitare.

Arpad Magyarosi, cu cetățenie româno- 
ungară, au fost împușcați de forțele bo
liviene într-un hotel, la 17 aprilie 2009. 
Aceștia erau suspectați că ar fi com
plotat în vederea uciderii președintelui 
bolivian, Evo Morales.

itoare".
Infractori români sunt suspectați 

că au înființat aceste bordeluri în ul
timele șase luni, iar în prezent coman
dantul poliției, Stephen House, a 
ordonat o operațiune de amploare. Un 
post de poliție mobil a fost înființat, iar 
numărul ofițerilor din zonă și al pa
trulelor a fost sporit.

Comportamentul antisocial al 
românilor include infracțiuni mărunte 
de stradă, cerșit, aprinderea de focuri pe 
stradă, interpretarea de cântece popu
lare la ore nepotrivite, dar și infracțiuni 
grave, sinistre.

După pandemia de gripă porcină, 
Organizația Mondială a Sănătății a 
trimis o alertă globală din cauza unei 
super-bacterii. OMS a cerut 
autorităților sanitare din toată lumea să 
monitorizeze cu maximă atenție o nouă 
bacterie rezistentă la majoritatea an
tibioticelor.

Alerta a fost dată după apariția 
unui studiu care semnalează pericolul. 
Revista de specialitate The Lancet a 
reușit să identifice o nouă genă, care 
permite unor tipuri de bacterii sa fie 
extrem de rezistente și aproape imposi
bil de combătut.

Organizația averizează că cele 
mai vulnerabile zone sunt locurile pub
lice și în mod special spitalele, labora
toarele, și cabinetele veterinare. 
Super-bacteria care pune pe jar 
autoritățile sanitare a apărut în sudul 
Asiei și a fost identificată ulterior și în 
Marea Britanie.

Potrivit studiului, bacteria a fost 
adusă în spitalele din Marea Britanie 
de persoane care au călătorit în Asia de 
Sud pentru îngrijiri medicale.

Bacteria produce enzima de tip 
"New Delhi metalo-beta-lactamază" 
(NDM-1) și a fost identificată prima 
dată în 2008, de profesorul Timothy 
Walsh, la un pacient suedez care fusese 
tratat în India.

Enzima se atașează de alte bac
terii, pe care le face rezistente la antibi
otice, printre acestea numărându-se 
cele care produc tuberculoza, holera și 
infecțiile urinare. în lipsa unui trata
ment corespunzător, bacteria poate fi 
fatală pentru cel care o contaminează.

Un belgian de origine pakistaneză 
și-a pierdut deja viața. El a fost internat 
Ia spital cu o plagă deschisă în urma 
unui accident rutier, însă medicii pak
istanezi nu au mai avut ce să îi facă, 
deoarece era deja infectat cu NDM-1.

Europa nu este pregătită 
corespunzător pentru a face față 
amenințării la adresa sănătății publice 
reprezentate de bacteriile rezistente la 
antibiotice.

Potrivit studiului publicat în re
vista britanică The Lancet Infectious 
Diseases, cercetătorii au izolat 37 de 
pacienți în Marea Britanie, mulți dintre 
ei care călătoriseră în India și Pakistan 
pentru operații estetice.

"NDM-1 are potențialul de a se 
transmite la nivel mondial. Este 
necesară o supraveghere coordonată", 
avertizează autorii studiului, explicând 
că numeroși pacienți europeni și amer
icani apelează la servicii de chirurgie 
estetică în India.

NDM-1 rezistă practic la toate 
tipurile de antibiotice, inclusiv la car- 
bapenem, folosit de obicei în cazuri de 
infecții grave.

"Cu acest gen de bacterie, practic 
am epuizat antibioticele. Doar două 
tipuri dc antibiotice o pot combate, iar 
unul nu a fost foarte eficient. Nu vor 
mai exista antibiotice disponibile în 
următorii zece ani. Dacă se va permite 
perpetuarea acestor infecții fără trata
mente adecvate, vom asista la o 
anumită mortalitate", avertizează 
Walsh.

"Ne trebuie un mecanism de 
supraveghere la scară globală și noi an
tibiotice pentru astfel de bacterii", 
subliniază specialistul.

Cel puțin 44 de cazuri de NDM- 
1 au fost depistate în statul indian 
Tamil Nadu, 26 în statul Haryana, pre
cum și în Bangladesh și Pakistan.

Profesorul Johann Pitout a de
clarat că astfel de cazuri au fost depis
tate și în Statele Unite, Olanda, 
Australia și Canada, la persoane care 
beneficiaseră de servicii medicale în 
India.



De la Roșia Montană la Vârful Corabia
și Ampoița (II)
La milioane de ani distanță de 

frământări telurice greu de im
aginat, liniștea și pacea s-a aș
ternut peste Apuseni, munții 
buciumanilor acoperindu-se 
cu cerga verde a pădurilor. 
Dar oare totul să fie numai 
tihnă? Semnele pământului 

arată că, din când în când, oa
menii mai scormonesc mărun

taiele munților în căutarea 
metalului galben ce a curs pre
cum sângele prin vinele vulca

nilor de odinioară.

Sub vârful 
Muntelui Corabia

Ne oprim pentru o clipă, în drumul 
nostru care ocolește pe curba de nivel 
Vârful Corabia, pe impresionanta haldă 
de steril de la Galeria Abraham, activă 
până în timpurile recente și care 

pătrundea adânc în inima aceluiași 
masiv muntos în care, cu peste 19 sec
ole în urmă coloniștii romani săpau 
primele mine cu profil trapezoidal. De 
aici privirea străbate cu ușurință înpre- 
jurimile până dincolo de Bucium spre 
Roșia Montană. în acest peisaj muntos, 
cu văi adânci, care decupează în mod 
straniu spinările rotunjite ale 
străvechilor structuri vulcanice, 
presărate ici colo, cu sălașuri, poieni și 
pâlcuri de pădure, unii cercetători au in
tuit o uriașă calderă a unui supervulcan, 
în interiorul căreia ar fi fost puse în loc, 
în mod succesiv, de-a lungul mil
ioanelor de ani, corpurile de roci sub- 
vulcanice mai noi care au produs și 
mineralizațiile. Greu de spus cât adevăr 
se ascunde în spatele unor asemenea 
îndrăznețe ipoteze. Aurul și argintul 
adunat la nivelul filoanelor exploatate 
secole de-a rândul, reprezintă singura 
certitudine într-un univers mineral bul
versat de mișcările mai vechi sau mai 
noi ale crustei terestre din acest sector 
carpatic. Deși s-au închis ca pretutin

deni în Carpații Românești, și fostele 
expoatări miniere de aici, după cum 
susțin specialiștii, nu s-a extras până 
acum decât o mică parte din cantitatea 
de aur, argint sau cupru concentrată la 
nivelul structurilor din adâncuri, iar 
potențialul zonei rămâne imens.

Din istoria 
arheologiei devene

Ne reîntoarcem la drumul nostru 
care șerpuiește de pe halda Galeriei 
Abraham spre golul alpin și se pierde 
în șaua largă ce separă Vârful Corabia 
de Vâlcoi. Pe aici trebuie să fi trecut 
prin anul 1938 și arheologul Octavian 
Floca, fost director al muzeului din 
Deva, cel care va relua cercetările arhe
ologice din zona Bucium, pe baza hărții 
întocmite de Teglâs Gabor în 1890. In 
punctul numit Poduri, din cele șase 
morminte tumulare cercetate, unul va fi 
găsit jefuit, iar în restul va descoperi, 
printre obiectele de inventar: vase ce
ramice, opaițe, resturi de sticlă, monede 
și cuie de fier de diverse dimensiuni. Pe 
lângă ringurile circulare din pietre, el 
va descrie și niște ciudate împrejmuiri 
de mari dimensiuni, în formă de patru
later, construite tot din pietre neprelu
crate, despre care presupunea că ar fi 

' putut servi ca incintă pentru mai multe 
morminte. Dar poate cea mai 
spectaculoasă dintre toate descoperirile 
de aici este „Ieruga”... cum a fost

denumită uriașa tranșee de 20 de metri 
lățime și 30 adâncime, care taie de la 
nord la sud Vârful Corabia. Asemeni 
tăului secat de la baza versantului 
prevăzut cu un dig numit de localnici 
„pod”, impresionantul șanț de pe fața

muntelui, este de origine antropică, 
datează din perioada romană și 
reprezintă golul rămas în urma 
excavării unuia dintre cele mai bog 
filoane de aur care a existat în această 
regiune.



Cercetări pe urmele 
exploatărilor miniere 
romane

Este greu de imaginat forfota de 
pe acest platou cu aproape 19 secole în 
urmă după cucerirea Daciei, pe vremea 
când mânați de febra aurului romanii își 
construiau drumurile ce-i vor duce spre 
inima Apusenilor, și se năștea domeniul 
imperial care îngloba, alături de cele
lalte exploatări aurifere din Metaliferi 
și minele de aici sau de la Roșia 
Montană. Așezările de pe acest dome
niu imperial constau din mici 
aglomerări rurale întemeiate de 
coloniștii mineri illiri veniți din 
Dalmația. Majoritatea acestor mici 
cătune, care au luat ființă în jurul 
filoanelor aurifere, ca și acestea de aici 
de sub Vârful Corabia, sunt atestate 
"rin necropole și doar câteva epigrafic, 
prin inscripții sau pe tăblițele cerate de
scoperite în galeriile de mină de la 
Roșia Montană. Prin rezultatele lor, 
cercetările realizate de arheologii de
veni între anii 2004 și 2006 la Bucium, 
dincolo de faptul că au reușit să 
îr' ''gățească informațiile despre ves
tice antice din acest perimetru, au 
conturat o zonă cu un potențial arheo
logic imens și care prin lucrările 
miniere vechi atât de subteran, dar mai 
ales de suprafață, ar putea să fie cel 
puțin la fel de importantă, ca Roșia 
Montană... mult discutatul Albumus 
Maior.

I

I

De la Corabia 
la anticul Ampelum

La capătul unui drum de maxim o 
oră, coboarând de pe platoul de la Cora
bia, pe Valea Ruzii, se ajunge la Zlatna, 
anticul Ampelum, singura așezare 
romană de pe domeniul minier imperial 
care dezvolta la acea vreme structuri ur
bane. De trecutul recent al așezării și de 
vremea când aici ființa una dintre cele 
mai importante Uzine Metalurgice din 
Apuseni, mai amintesc doar spinările 
haldelor de steril și tumul înalt din ver
santul stâng al Văii Ampoiului. Acest 
drum al aurului, pe care am pornit cu 
povestea noastră de la Roșia Montană, 
trecând prin Bucium și peste Vârful 
Corabia, și care coboară dincolo de 
Zlatna, mai departe, odată cu apele Am
poiului, spre Alba Iulia, anticul Apul- 
lum, se pare că nu este imaginar. 
Undeva în munții pe care i-am lăsat în 
urmă, în zona numită la Dâmbul 
Pădurilor, terasamentul drumului antic 
se mai păstrează „in situ” pe distanță de 
circa un kilometru.

Aurul, din Apuseni 
la Adriatica

Ne aflăm la confluența Ampoiului 
cu pârâul Ampoița, fața în față cu niște 
spectaculoase formațiuni pe care ge
ologii le-au numit cu un termen german 
„Klippe” și care simt de fapt, niște 
imense blocuri de diverse compoziții 
petrografice, în cazul nostru calcare 
albe, mai vechi, împinse peste roci mai 
noi de către mișcările tectonice care au 
dus la ridicarea acestui compartiment 
muntos. Prin anul 1985, cercetătorul 
Horia Ciugudean, care timp de mai 
bine de 20 de ani a scormonit la propriu 
în versanții Văii Ampoilui, descoperea 
într-o movilă funerară, aici la Ampoița, 
doi cercei din aur nativ de 24 de karate, 
care s-au dovedit a fi prelucrați, prin 
batere cu ciocanul, dintr-o pepită de o 
puritate deosebită. Singurele analogii 
care s-au putut face la acea vreme au 
fost cu niște cercei identici descoperiți 
în nordul Greciei în Ithaca. Dar cea mai 
șocantă informație va veni de pe coasta 
Mării Adriatice de la arheoloaga Mar
gareta Primas care descoperise într-o 
movila de piatră de la Velika Gruda, 
datând din mileniul al III - lea înainte 
de Chistos, cinci cercei identici cu cei 
din Ampoița. într-o asemenea situație 
întrebările se nasc de la sine... Cine au

I

fost și cum comunicau între ele acele 
comunități umane din vechime care au 
lăsat în urma lor asemenea artefacte? 
Exista cumva o punte de legătură între 
civilizația epocii bronzului din Transil
vania și enigmatica civilizație egeeană? 
Așa s-a născut probabil și povestea au
rului tracic... Despre aurul din Apuseni 
știm că a existat și există în 
continuare... la Roșia Montană la Bu
cium, la Vârful Corabia ori dincolo... 
spre vest, la Brad, Gurabarza, 
Săcărâmb, Certej, Musariu sau Baia de 
Criș...

Stăpânii înălțimilor

Ce rol să fi avut oare până la 
cucerirea romană cetatea Craivii 
ridicată, aici în inima regatului dac, pe 
creasta inaccesibilă de calcare de la 
gura Ampoiului de unde se pot 
supraveghea cu ușurință toți munții 
până dincolo de vârful Corabia spre 
Roșia Montană? Știm că romanii au 
desfășurat imediat după cucerirea Da
ciei una dintre cele mai intense 
activități miniere de extracție a aurului 
din Apuseni din aproape toate 
zăcămintele pe care le cunoaștem la ora

actuală. Dincolo de crâmpeiele de 
adevăr pe care le avem în prezent la 
îndemână, rămân numeroasele semne 
de întrebare legate de ceea ce romanii, 
orbiți de febra aurului, s-au străduit cu 
râvnă să șteargă de pe fața pământului... 
însemnele unei lumi pe care veniseră să 
o cucerească. Acești, locuitori ai 
munților, ai zonelor înalte din Carpați 
știau foarte bine de existența filoanelor 
de aur de la Roșia din Dealul Cetății, de 
la Corabia, sau de aiurea, dar au 
preferat probabil pepitele din aurul alu

Piatra Craivii

Urmele vechilor exploatări miniere romane

vionar, mult mai ușor de cules și prelu
crat. Prin castrul ridicat odinioară pe 
umărul de calcare rotunjite de la 
confluența Ampoiului cu Ampoița, ro
manii supravegheau „drumul aurului” 
către Alba Iulia și mai deoparte către 
inima marelui imperiu. Nu departe de 
acest loc, spre deosebire de ei, înainte 
sa dispară, dacii își venerau munții cu 
filoane de aur de la înălțimea Cetății 
Craivii...

Mihai Răducă
Cătălin Rișcuța

Pereții abrupți ai Ierugii
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Povestea fondatorilor Google, Sergey Brin și Larry Page, și a succe
sului acestei afaceri care i-a transformat în miliardari urmează să fie 
ecranizată, pe baza cărții lui Ken Auletta - "Googled: The End of the 
World As We Know It", potrivit deadline.com.

Costi Ioniță 
e îndrăgostit

Cheeky Girls sunt adorate de gay

Când trece suferința după o 
dragoste puternică? Și vom fi 
capabili să mai iubim după o 
astfel de experiență? Sunt în
trebări pe care fără îndoială 
Costi Ioniță și le-a adresat 

după ce a pierdut-o pe Issa.
A iubit-o mult și nu a fost ni
ciodată împăcat cu ideea că 
nu o mai are în viața lui. Ce 
a urmat de aici este lesne de 

înțeles. O serie de domni- 
. șoare una mai frumoasă ca 

alta, românce, bulgăroaice, 
însă niciuna nu i-a făcut 
inima să tresalte din nou.

Până de curând. Pe Olivia a 
cunoscut-o prin intermediul priete
nilor. Frumoasa brunetă are 24 de ani 
și este avocată la Cluj. „Au mai fost 
niște domnișoare care mi-au plăcut, 
dar de data asta chiar sunt îndrăgostit. 
După Issa, nu am mai iubit pe ni

meni, iar pe ea chiar am iubit-o cu 
adevărat. Am învățat de la Issa că nu 
trebuie să te arunci cu capul înainte. 
Dar, după ce ne-am despărțit, am 
rupt-o cu totul, nu ne-am mai văzut 
niciodată”, a declarat compozitorul.

Cu actuala lui iubită, Costi a 
avut parte și de peripeții. S-au rătăcit 
pe munte și au fost la un pas de 
moarte.

„îmi înghețaseră atât de rău pi
cioarele, încât am crezut că îmi vor 
amputa degetele. Am avut noroc cu 
Olivia care a știut să caute pe tele
fonul ei deștept numărul de telefon

de la salvamontiști, care ne-au 
găsit pe jumătate înghețați. Se întâm
pla de 1 mai și de atunci suntem 
împreună. Nu am vorbit încă despre 
căsătorie, este prea devreme. Tot ce 
contează e că ne iubim, iar eu nu sunt 
vedetă-n casă”, a completat muzi
cianul.

Să fie însă Olivia femeia care 
chiar va reuși să îl facă pe Costi să 
renunțe la burlăcie?

După ce în urmă cu o lună au cân
tat la un festival al homosexualilor, într- 
un oraș britanic, acum gemenele 
române Monica și Gabriela Irimia sunt 
din nou solicitate la o paradă gay, din 
Cleethorpes, Anglia.

Fetele nu par deloc deranjate de 
faptul că homosexualii le asaltează cu 
oferte de concerte, mai ales că vor urca 
pe scenă cu nume sonore din muzica 
din Regat.

Gemenele vor să se orienteze pe 
viitor către film. Româncele au fost 
deja invitate să apară într-un episod al 
serialului Hotel Babylon, unde vor să- 
și demonstreze "talentul nativ".

"Exorcistul" a fost desemnat
cel mai tulburător film din toate timpurile

Lungmetrajul "Exorcistul/ The 
Exorcist", lansat pe marile ecrane în 
urmă cu 37 de ani, a fost desemnat cel 
mai tulburător film din toate timpurile, 
în urma unui sondaj organizat de site- 
ul LoveFilm.com, informează 
thesun.co.uk.

Filmul "Exorcistul", regizat de 
William Friedkin, care prezintă 
povestea unei adolescente - interpretată 
de Linda Blair - posedată de diavol, 
deși a fost lansat în urmă cu 37 de ani, 
a fost considerat de participanții la acest 
sondaj mult mai înfricoșător decât alte 
pelicule recente, ce au beneficiat din 
plin de progresul tehnologiei, precum 
"Saw" și "Antichrist".

Pe locul al doilea s-a clasat "Por
tocala mecanică/A Clockwork Orange" 
(1971), regizat de Stanley Kubrick, iar 
locul al treilea a fost ocupat de horrorul 
"Puzzle mortal/ Saw", regizat de James 
Wan în 2004.

Pe pozițiile următoare s-au clasat, 
în ordine, alte pelicule aparținând

genurilor horror, thriller și dramă: "The 
Texas Chainsaw Massacre" (Tobe 
Hooper - 1974), "Requiem pentru un 
vis/ Requiem For A Dream" (Darren 
Aronofsky - 2000), "Ireversibil/ Irre
versible" (Gaspar Noe - 2002), "Se7en"

(David Fincher - 1995), "Event Ho... 
zon - Destinație mortală" (Paul W.S. 
Anderson - 1997), "Project:
Vrăjitoarea/ The Blair Witch Pr< t" 
(Dan Myrick, Eduardo Sanchez - 1999) 
și "Antichrist" (Lars von Trier - 2009).

Cameron Diaz,
Julia Roberts și Jessica Biel
sunt "cele mai periculoase 
vedete" pe internet

Femeile se îmbracă mai frumos în perioada de ovula|ie

Cameron Diaz, Julia Roberts și 
Jessica Biel sunt "cele mai pericu
loase vedete", în cazul în care le 
căutați numele pe internet. Este con
cluzia unui nou sondaj despre peri
colele online.

Studiul a dezvăluit faptul că în 
ultimul an au apărut pe piața online 
mai mult de șase milioane de site-uri 
ilegale sau virusate, ceea ce înseamnă 
că zilnic apar peste 60.000 de noi ast
fel de pagini.

Experții spun că hackerii se 

folosesc de numele vedetelor pentru 
a atrage atenția unor persoane in
ocente care, astfel, riscă fie să își 
viruseze calculatoarele, fie să piardă 
bani pentru că odată ce virusul s-a in
stalat, infractorii pot afla conturile și 
parolele proprietarilor care practică 
plățile online.

Numele lui Cameron Diaz este 
folosit cel mai des de hackerii. 10% 
dintre linkurile legate de numele 
actriței sunt către site-uri ilegale care 
au ca scop fraudarea online.

Femeile se îmbracă mai frumos și își 
cumpără haine și accesorii mai sexy în pe
rioada de ovulație, pentru a atrage un 
partener, dar și pentru a-și descuraja ri
valele, potrivit unui studiu.

Prin acest obicei practicat 
inconștient, femeile urmăresc să îi impre
sioneze pe bărbați, dar și pe femeile care 
le-ar putea fi rivale, potrivit unui studiu 
care vizează legăturile dintre impulsul de 
cumpărare și factorii hormonali, realizat la 
Universitatea Minnesota și publicat în 
Journal of Consumer Research.

Cercetarea are la bază răspunsurile a 
269 de femei.

"Această dorință a femeilor, în mo- 
mentul-cheie al fertilității lor, de a alege 
inconștient articole vestimentare care să le 
pună în valoare, este determinată de 
dorința de a fi mai seducătoare decât ri- 
valele lor", potrivit Kristinet Duarte, au
toarea studiului.

Totodată, femeile aleg, în perioada 

de ovulație, articole vestimentare mai 
sexy, după modelul oferit de femeile 
atrăgătoare din proximitatea lor, a mai ex
plicat Duarte. Femeilor care au participat 
la studiu li s-au arătat fotografiile unor 
femei atrăgătoare din vecinătatea lor. iar 
apoi li s-a cerut să își aleagă hainele și ac
cesoriile pe care doreau să le poarte. S-a 
constatat că ele alegeau haine și accesorii 
mai sexy, având în minte imaginile vizion
ate.

Această rivalitate față de alte femei, 
aliate în proximitate, nu a fost constatată 
Ia femeile care nu erau în perioada de 
ovulație.

deadline.com
LoveFilm.com
thesun.co.uk


Portarul echipei naționale de handbal masculin, Mihai Popescu, a devenit, 
sâmbătă, tată pentru prima oară, soția sa Ștefania dând naștere, la Medgidia, 
unei fetițe care se va numi Maria Amalia.
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Țicleanu demis de la Universitatea Craiova,
Sandu Tăbârcă interimar
Patronul Universității Craiova, 
Adrian Mititelu, a anunțat du
minică pe blogul personal de
miterea tehnicianului Aurel 

Țicleanu, echipa urmând să fie 
condusă la meciul cu Sportul 
Studențesc de Sandu Tăbârcă.

"Din păcate, această știre nu aș fi 
dorit să apară vreodată, însă postura 
ingrată în care mă aflu mă face să iau 
decizii nu prea plăcute. Mandatul de 
antrenor al lui Aurică Țicleanu s-a 
încheiat aseară, după meciul cu Astra. 
Mi-am pus mari speranțe în reușita lui 
Aurică Țicleanu ca antrenor. Din ne- 

'ricire, lucrurile nu au evoluat așa cum 
m-am așteptat. în fotbal, indiferent cât 
de mult ai munci, și Aurică a făcut-o 
mult de tot, este insuficient dacă nu ai 
și rezultate. îi doresc lui Aurică 
Țicleanu tot binele din lume, este un 
om deosebit și toată viața îl voi avea la

Borislav Topici, primul autogol 
al campionatului și golul 100 
al actualei ediții de Liga I

Jucătorul formației FCM 
Târgu Mureș, Borislav Topici, 
a marcat, sâmbătă, în meciul 
cu Dinamo, scor 2-6, primul 
autogol al actualei ediției a 

Ligii I, acesta fiind și golul 100 
al campionatului.

Sportul Studențesc a marcat golul 
1000 pe teren propriu în Liga I, prin 
reușita lui Bogdan Pătrașcu din minutul 
63 a meciului cu CFR Cluj.

Tiberiu Bălan de la Sportul a jucat 
meciul 150 în Liga I, în timp ce Cristi 
Bud de la CFR Cluj a evoluat în partida

inimă. Pentru meciul cu Sportul Țicleanu a condus Universitatea
Studențesc, echipa va fi condusă de pe Craiova de la începutul sezonului, fără 
banca tehnică de Sandu Tăbârcă", a obține vreo victorie.
anunță Mititelu pe blog.

Argint la IO

cu numărul 50, în întâlnirea directă, 
scor 3-0.

Dinamovistul Andrei Cristea a 
marcat golul 58 în Liga I, în timp ce 
Marius Niculae a ajuns la reușita cu 
numărul 62, ambii înscriind în meciul 
cu FCM Târgu Mureș, scor 6-2.

Astra Ploiești a reușit, prin Popara, 
să marcheze golul 150 pe teren propriu 
în prima ligă, în meciul cu Universi
tatea Craiova, scor 2-2.

în meciul Pandurii Târgu Jiu - Gaz 
Metan Mediaș, scor 0-0, Paul 
Pârvulescu de la ardeleni a jucat pentru 
a 50-a oară în Liga I.

de ia Singapore
Sportivii români Andrei 

Muntean și Diana Bulimar au 
câștigat, duminică, medaliile de 
argint ale probelor de paralele, re
spectiv sol, din cadrul concursului 
de gimnastică de la Jocurile 
Olimpice de Tineret de la Singa
pore, informează site-ul oficial al 
competiției.

Muntean s-a clasat pe locul 
doi în concursul masculin de para
lele, cu un punctaj de 14.150. Proba 
a fost câștigată de ucraineanul Oleg 
Stepko, cu 14.400 puncte.

Diana Bulimar a fost notată la 
sol cu 14.325, fiind devansată pe 
podium doar de sportiva chineză 
Tan Sixin (14.525).

La atletism, Monica Florea s- 
a clasat pe locul 5 în proba de 3000 
de metri, cu timpul de 9 minute 38 
de secunde și 64 de sutimi, cea mai 
bună performanță a sa.

Claudiu Gimpoeru a ocupat 
poziția a 10-a în proba masculină de 
3000 de metri, cu timpul 8:32.85.

La canoe 1 sprint, Andrei Lif- 
eri s-a clasat pe locul patru, el 
pierzând duelul pentru medalia de 
bronz cu mexicanul Pedro Cas
taneda.

încă o medalie de aur
la Campionatul Mondial 
de la Poznan

Echipajul masculin de canoe 
dublu, format din sportivii 
Alexandru Dumitrescu și 

Victor Mihalachi, a câștigat 
duminică, medalia de aur, pe 
distanța de 500 de metri, la 
Campionatul Mondial de la 

Poznan (Polonia).

Dumitrescu și Mihalachi, ce 
au cucerit sâmbătă titlul mondial 
în aceeași probă, dar pe distanța 
de 1000 de metri, au concurat pe 
culoarul șapte, încheind cursa pe 
locul I, care le-a adus medalia de 
aur, după o cursă tactică 
excelentă.

Pe podium au mai urcat 
echipajele din Rusia și Azerbaid
jan.

Tot duminică, echipajul 
României de canoe dublu, format 
din sportivii Alexandru Du

Celelalte rezultate ale sportivilor 
români la CM de la Poznan sunt:
Canoe simplu, 500 metri - Silviu Simioncencu, locul 7
Canoe simplu, 1000 metri - Silviu Simioncencu, locul 5
Kaiae dublu, 500 metri - Dan Costea și Petruș Gaviilă, locul 7
Kaiac ă, 1090 metri - Traian Neagu, Iustin Porcărașu, Vasile Ștefan 
și Toni loneticu, tocul 8
Kaiac dublu feminin, 1000 metri - Bianca Pleșca și Irina Laurie, 
locul 9.

K ____________________ ✓

mitrescu și Victor Mihalachi, s-a 
clasat pe locul cinci, în finala 
probei de 200 de metri, la Campi
onatul Mondial de la Poznan.

Deja dubli campioni mondi
ali la canoe simplu, pe distanțele 
de 500 și 1000 de metri, sportivii 
Alexandru Dumitrescu și Victor 
Mihalachi au luat startul și în fi
nala la 200 de metri. Ei au concu
rat pe culoarul I, încheind cursa 
pe poziția cinci.

Medalia de aur a revenit 
echipajului din Lituania.

Echipajul de canoe dublu 
este eroul delegației tricolore, Du
mitrescu și Mihalachi trecându-și 
în palmares medaliile de aur pe 
distanțele de 500 și 1000 de metri.

O a treia medalie pentru 
România, de argint, a fost cucerită 
de echipajul C4 masculin, format 
din sportivii Gabriel Gheoca, 
Nicolae Bogdan, Mihail Simion și 
Florin Comănici

A

CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă VOLVO)

zilnic 08-21 
Duminica 09-17

Prestam:
- poliș culoare;
- poliș luciu;
- tapițerie cu soluri specifice;

GLASUL HUNEDOAREI

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări (1 gratlsl
- legitimație [exterior ■+■ Interior 16 ronl^

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

1 lună - 8,5 lei
3 luni - 25 lei
6 luni - 50 lei

12 luni - 100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva,
str. Mărăști, bl. D 4, 

sc. 1, ap. 1; 
- la telefon: 0354/ 882.100 

sau 0354/882.101
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a lungul anilor, ouineitii au [acut pelerinaje Iu zidurile Ierusalimului în 
tareaputerii supranaturale. Ictint Cântarea continuă cu în 
ifru unu dintre cele mai misterioase relicve: Codul Bibliei.

lutcmatic ui cărui mesaj ascuns se spune că ar cantine iutr, 
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Ce tac 5 olteni mtr-© terra sparta?

(Centotaf tortul feiostad 
soluția marcată de raster)
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22:10

Aleargă 
pe fine

Conser- 
_vanL_
Ttegîn 

exlrwro! 
F--------?

Telejurnal
Cu 80 de tablouri la capătul 
Armăsarul sălbatic (serial des

ene animate, 1998 - 20.)
Noah și Saskia (australian-en- 

glez serial, 2004 - 9.)
Verde-n față
Vezi România! (rel.) 
Transformarea (emisiune de 

divertisment, 2008, rel.)
Dovadă de iubire (36.) 
Ca la carte (rel.)
Amintiri din istorie
Zile și nopți (magazin cultural, 

2010, rel.) 25'
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 2.)
Telejurnal
Pur și simplu delicios (rel.) 
Kronika (magazin cultural) 
Miss Universe România 
Rețetă pentru siluetă (rel.) 
Amintiri din istorie (rel.) 
Vezi România! (rel.) 
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 3.) 
învinge apele!
Sport 
Telejurnal 
Refuzul de a uita
Vezi România! (rel.)
Condamnați la fericire - Expe- 

rimentul comunist în România
Amintiri din istorie

Tăiat la 
chirurg

Ceas

^TV*?2
07.00

07:55
08:10

Cercul vieții (german serial, 
2004-18.)
învinge apele!
Șoricelul Perez (film de ani

mație, 2006, rel.) 90'
Vorbe peste timp
Telejurnal
Poate nu știai
Timpul chitarelor (rel.)
Vorbe peste timp 
Telejurnal
Ferma (rel.)
e Forum (reportaj) 
împreună în Europa 
Cercul vieții (rel. - 18.) 50' 
Jocurile Olimpice ale Tineretu

lui Singapore - 2010
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
învinge apele!
Vorbe peste timp
Povești din sălbăticie 
Starhunter (canadian S.F., 

2003 - 22.) ultimul episod 
.•e Robertson, Tanya Allen, 
Dawn Stem, Paul Fox
Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 - 10.) 45' cu Jerry 
Orbach, Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell
Arena Leilor (reality show) 
Ora de știri (show de întâlniri) 
Replay
Observator

Tort

Em
brioni

■ Măsuri
Atem
Haltă în 

Sălaj

Din italia

în stare

Ambalai

Frânghie

Piață!

Introduceți în grila de mal s» wntoarete cuvinte 
ACROBATOjAFm^^OSXAWlM .

APIt ARA, ASANAT, ASMi, 
ASMAGUȘI, BONĂ, C WOHAf, 

EGAL ORARE, IMAM, IMPRIMERIE, 
IN, INSTALAȚIE, IȚE, LIMITAT, 

NEGATOR, OVĂ, PĂGÂNIT, PASĂR. A ** 
PS, RĂCITOR, ROTA, SLAWON, 

TOTUȘI, TRESĂ, US, VÂNĂTORI, VF. 

Petru ARDELEAN •» ARAD

311(1 bk 11
8 4 9 6 3 1 5

3 S 1 9
1 9 2 4 7 6 8
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1 8 7 4 |
9 8 6 1 r

5 3 8 6 1
8 1 4 3 7

2 1 8 3 4 9

ta

i

14:30

19:00
20.30

Liber la vacanță (2010) 
în gura presei
Partenerul meu tăcut (rel.) 91'
Observator
Benny Hill (englez serial, 

1969) 60'
Iubirea face farse (emisiune de 

divertisment, 2010, rel.)
Observator
Bun de cinste (reality show)
Să te prezint părinților (emi

siune’de divertisment, 2009)
Observator
Operațiunea Delta Force 

(SUA-olandez film de acțiune, 
1997)93' cu Jeff Fahey, Frank 
Zagarino, Rob Stewart, Joe Lara

Observator
Eroii (SUA serial, 2006) 45' 

cu Milo Ventimiglia, Masi Oka, 
Hayden Panettiere, Jack Cole
man

77:00
09:55
10:00 
.2dM) 
13rfX5
13:45

14:30
16:00

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

Noile avemun ale Iui Tequila și 
Bonetti (rel. - 14.)

Știrile Pro TV (2009)
Omul care aduce cartea 
Cum am devenit gheișă (1986) 
Tânăr și neliniștit (rel. - 3805.) 
Știrile Pro TV
Gemenele Olsen în acțiune (se

rial desene animate, 2001) 30'
Pistruiatul (rel.)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3806.)
Știrile Pro TV
Serviți, vă rog! (rel.)
Știrile Pro TV 
îngeri căzuți (SUA film de ac

țiune, 2005)
Știrile Pro TV
Supernatural: Aventuri în 

lumea întunericului (SUA film 
serial de acțiune, 2005 - 1.) cu 
Jared Padalecki, Jensen Ackles, 
Jeffrey Dean Morgan

08:15
09:45
11:15
12:10

14:00
15:30
16:25
16:30
17:30
18:30

19:30
20:3(1
Mi

SUI

19:30 Caviar (român film de scurt metraj, 2009) 20'
20:00 Caravana cinematografică (român-german dramă, 2009)
21:45 Colivia (român-olandez film de scut metraj, 2009) 17'

22:05 Lord (român film de scurt metraj, 2009) 25' 
cu Sergiu Costache Andreea Samson
22:35 Derby (român-german film de scurt metraj, 2010) 15' 
cu Maria Mim, Nicolas Teodorescu, Bogdan Vodă Clara Vodă 
22:55 Polițist, adjectiv (român dramă, 2009) 115' 
cu Dragoș Bucur, Vlad Ivanov, Ioan Stoica, Irina Saulescu

cu

■ai

îngerașul (serial, 2000)
Săracii tineri bogați (rel.) 
Legământul (rel.)
Al șaptelea cer (rel.) 45' 
împreună pentru totdeauna (se

rial de dramă, 2008, rel.) 45'
Marina (serial, 2006) 60'
Victoria (2007) 45'
Vremea de ACASĂ
Legământul (serial, 2008)
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna (se

rial de dramă, 2008) 45'
Săracii tineri bogați (2009) 
Predestinați (2009) 45' 
Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008)
Poveștiri de noapte (emisiune 

de divertisment, 2007)
India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009) 
iana Paes, Rodrigo Lombardi,
Mârcio Garcia, Târna Khalil

09:45

■i

h

Camera de ras
Gazdă de profesie (rel.)
Sport cu Fiorentina
Nimeni nu-i perfect (22.) 30'
Micul dejun cu Dick și Do

rothy (rel.) 88'
Galileo
Camera de râs
Prima zi (reality show)
Nimeni nu-i perfect (rel. - 22.) 
Teroare în munți (999) 90' 
Focus 18 90'
Focus Sport
Gazdă de profesie 
întâlnire pe întuneric
Focus Monden
Trăsniții (49.) 45'
Mondenii Show (emisiune de 

divertisment) 105' Best Of
Cod Omega (SUA film de ca

tastrofă, 1999) cu Casper Van 
Dien, Michael York, Michael 
Ironside, Catherine Oxenberg

17:30
18:30
19:00
20:00
cu Kyra Sedgwick, J.K. Simmons, Robert Gossett, G.W. Bailey 
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 21.) 25' 
cu Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc 
22:00 Operațiunea Delta Force (SUA film de acțiune, 1986) 125' 
cu Chuck Norris, Lee Marvin, Martin Balsam, Joey Bishop

Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/18.) 45'
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 9.) 
Veronica Mars (SUA serial, 2004 -16.)
Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 9.)
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

Deva muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 61

bucătar î Petroșani fierar betonist 1 operator mase plastice 7

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

inspector (referent) resurse umane
1

agent contractări și achiziții (brokeri 
mărfuri) 1 operator control nedistructiv

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1 instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze • 1

operator mașini de inscripționat
11

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospătar(chebier) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel 1

conducător autospecială 2
mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1

bucătar 4 recepționer hotel 1 director societate comercială
1

bucătar șef 2 șef de sală restaurant(maitre 
d'hotel) 1 florar-decorator 1

casier trezorier 4
șef departament 5 frezor universal 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

munc.necal.la demo 1.clădiri,zidă
rie, mozaic, faianță,gresie,p archet

inginer mecanic I

coordonator în protecție și securitate 
privată 1

mecanic utilaj 1

șofer de aototurisme și camionete
2

șofer de autoturisme și camionete
5

operator prelucrare mase plastice
14

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1

șofer autocamion/mașină mare tonaj

lansator produse

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic,zidărie, faianță, gresie,parchet 2

munc.necal Ia întreț.drumuri, po
duri, șosele, baraje 1vânzător 3

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

munc.necal.la întreț. drumuri, po
duri, baraje 1

conducător imm,patron(girant)-co
merț 1

1

dulgher(exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist I

ier OMWUCții civile, tndurtnalc 
fi agricole I

inginer șef în agri cultura, silvicul
tură, piscicultură,pescuit, vânat

2

luc bucătărie (spălător vase 
man, 2

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

munc.necal. la demol.clădiri, zidărie 
, mozaic, faianță, gresie, parchet 8

munc.necal.la întreț.drumuri, șo
sele, poduri,baraje 10

șef departament de mărfuri alimen
tare/nealimentare 3

inginer rețele electrice 1 zidar rosar-tencuitor 2 vânzător 2
tâmplar universal

șef raion/adjunct șef raion de măr
furi alimentare/nealimentare 8

ospatar-che lner

șofer de autoturisme și camionete
2

tehnicean electromecanic 1

tractorist 6

vânzător 5

zidar pietrar 1

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent de securitate incinte (maga
zin, hotel, întreprindere etc.) 1

ambalator manual 4

barman 5

specialist în domeniul calității 1

sudor manual cu arc electric 5

vânzător

brutar 3

mim. necal. în ind. confecțiilor
6

munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 1

montator aparate aer condiționat
1

pregătitor piese încălțăminte
18

mecanic întreț. și reparații mașini de 
cusut industriale 1

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

lăcătuș mecanic 4 Lupeni zidar rosar-tencuitor 3
Brad

operator calculator electric și rețele
1

ospătar(chelner)
lucrător gestionar 1

maistru ind.textilă,pielărie 1
Telefon: 0755.999.919

Simeria Telefon: 0755.999.923 subinginer mecanic automobile
1

motorist la motoagregate și mașini 
în silvicultură 1

barman 1
Telefon:0755.999.921 bucătar 2

văzător
munc.radioelecronist 4

1

10

bucătar 1 ștanțator 1
confecționer-asambleor articole din 
textile 18

3

vânzător ambulant de produse ali
mentare 1

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

zidar samotor 8

confecționer tâmpi arie din aluminiu 
și mase plastice 1

Orăștie cusător piese din piele și înlocuitor
11

zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
munc.necal.la demil.clădiri, zidă- 
rie,mozaic,faianță, gresie 1

Telefon: 0755.999.922 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

Aninoasa

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 3 munc.necal. la asamblarea, monta

rea pieselor 3

zidar rosar-tencuitor 1

Vulcan

Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar

bucătar 1 manipulant mărfuri

Telefon: 0755.999.926

1
Telefon: 0755.999.927

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

dulgher/exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

IMOBILIARE

casă 2 camere, baie, bucătărie Viile Noi, Str. I. Slavici. 18, sau schimh cu apartament 3 
c . £e, et.l sau 2, exclus Dacia sau Micro. Preț: 200.000 RON, negociabil. Telefon 
0721.049560.

Cumpăr garsonieră în Deva, indiferent de zonă sau etaj. Tel. 0728.049.989

Persoană fizică vând garsonieră b-dul Iul iu Maniu( termopan, gresie, faianță), preț foarte mic, 
85.OOOIei. Tel.0723.421.734, 0724.032.939

Primesc elevi în gazdă zona liceului “Grigore Moisil”(fostul liceu minier) Tel.0728.233.568

Caut chiriași în Deva, serioși, pt apartament în Dacia, mobilat, utilat, ocupabil imediat TeL 
0734.957.389

închiriez casă în Alba-Iulia, str. Iedera (zona Schit). Tel.0744.572.366, 0764.606.707

Vând garsonieră, Orăștie, Str.Mureșul, BL24, Et3, parțial îmbunătățită. Preț convenabil. Relații 
tel.: 0753942861

Vând sau schimb apartament cu două camere cu garsonieră + diferența. TeL: 0755851962.

Schimb casă în Deva, peste linii în partea dreaptă. Casă mare, 3 camere, bucătărie, baie, hol, 
garaj, cămară, pivniță, sobe de teracotă pe gaz, parchet, curte pavată, cu apartament 2 camere 
plus diferența sau o vând la preț de 80.000euro neg. Accept 2-3 rate. Tel.0740.965.191

Vând apartament 2 camere în Hunedoara,bloc de cărămidă, mobilai-nemobilat, St=50mp sau 
schimb cu cameră de cămin în Simeria plus diferența. Preț vânzare 63.000 lei neg. 
Tel.0722.582.097

Ofertă specială! Vând urgent apartament 2 camere în Simeria, etaj 1, zona Parcului sau schimh 
cu 'rtament în Hunedoara plus diferența. Preț vânzare 70.000 lei neg. TeL0722.582.097

Schimb casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, anexe, grădină,
St=3000mp, cu apartament modest în Deva plus o mică diferență sau o vând. Tel.0721.805.675

Vând apartament 2 camere în Simeria, ultracentral, bloc de cărămidă, etaj 1, balcon St= 6m, par
chet, gresie, faianță, bucătărie mobilată, proaspăt renovat, accept 2 rate. Preț 125.OOOIei Tel. 
0721.805.675

Ofer spre închiriere apartament 3 camere în Simeria. Preț 4001ei/lună. TeL0722.582.097

Ofertă specială! Vând urgent casă în Uroi la 1 km de Simeria, casă din cărămidă, 2 camere, bu
cătărie, cămară, hol, anexe, grădinăSf=1500mp, gazul la poartă, curent, zonă liniștită. Preț 
95.OOOIei neg. Tel.0735.066.695

Super ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, etaj 2, amenajat, instalație apă, canal separat 
sau schimb cu casă. Preț 70.OOOIei neg. TeL0748.689.532

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. Pro
duse naturale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: tel.0730 549 
659; e-mail: activmarket@yahoo.com. www.activmarket.cabanova.ro

Vând la jumătate de preț piscină nouă, pe cadru metalic, rotundă cu diametru de 5,5 
m și înălțimea 1,20 m. Deva, relații la telefon nr. 0744200903.

Vând casă în Baia de Criș, 4 camere, bucătărie, 2 cămări, pivniță, anexe, grajd, șură, șopron- 
Icm- " ' închisă 40mp, cocină, cotețe păsări, toate cărămidă, teren adiacent 0,5ha, totul împrej- 
mt irduri, curent trifazic, fântână, asfalt, pomi fructiferi, viță de vie, poziție superbă. Te. 
074:^6.454, 0764.075.470 DIVERSE

Vând vin alb 31ei/litra En gros și En detail. Tel.0743.426.364

agent securitate

ospătar (chelner) 3 asistent medical

paznic femeie de seviciu 1 fierar betonist

I

tălpuitor industrial 514 munc.necal.în silvicultură 6

Călan

Telefon: 0755.999.924montator suhansamble

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 5

electricean de întreținere și repara
ții 1

mașinist la mașini mobile pt trans
porturi interioare 1

cusător piese din piele și înlocuitori
1

lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

administrator

Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni 18/2 8 cm, cusut un sfert din el, preț 50ron neg Tel 0254.228.748

Vând pădure fag: 0,28 ha, sat Mada, veche de 90 de ani. Preț: 5000 RON negociabil. Tel.: 0755851962

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate, Down^DHE, 
Autism etc.Tel.0753311.535, 0254230.451, 0752.201.008, flynet07@yahoo.com

Vând 2 căței Huski Siberian Ia 200 lei buc., 2 hamsteri la 10 lei buc. Tel. 0743.832.083

Vând pui americani și japonezi. TeL 0743.426.364

Vând purcei rasa Pic și Pietren (25-30-kg). TeL 0745.117.786

Vând motor tăiat lemne cu moară marinat pe el, rafturi de fier, mese fi ei suport butoaie, containere fio, 
piese: Dacia 1100„ Trabant, Lada, Tv, parbrize, drujbe rusești, românești; uși, ferestre din lemn, aspirator 
practic, aparat sudură, radiocasetofoane auto și camere, unelte agricole manuale, telefoane, cărți, radio cu 
picap pe el, tip mobilă traviata plus lOOdicnri cu muzică. Lichidez gospodărie. Contact Trașcâ Consîantm, 
Str. CA. Roseti, nr.6, Deva.

Vând 2 iepurași albi, ochii roșii, 2 hamseri cu 10lei boc. Vând mașină de spălat automată, combină frigo
rifică. Sau la schimb animale iepuri, gărm TeL0743.832.083

Cumpăr cățel Ciobănesc German, linie nouă. Cumpăr cățel dahnațian. Tel 0743.832.083

Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, re visai. TeL 0723.409007, email: 
nicutrufa.s@yahoo.  com

Schimb-vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, decomandat, amenajat, schimb 
cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219

Transport rilnk perwaoe iu Italia, Spania. Portugalia. Franța. Bdga. AngW. IriaMt »i Gennania la des- 
tianțic, cu mașini modeme climatizate Tel. 0721.285.100

Vând Seat Ibiza ca piese de schimb, preț 1 .OOOIei. TeL0745.494.954

Vând 2 buc. Pompe de injecție pt. tractor U 650 și Aro, preț neg. TeL 0757.595.380

munc.necal.la demol.clădiri co

munc.necal.la amb.prod, solide și 
semisolide

Societate comercială angajează electricieni 
pentru fermele de găini ouătoare din Mintia 

Tel. 0254.236.555

Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad, 
Hunedoara, Hațeg, Orăștie, Călan, Geoagiu. 

Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. 
Informații suplimentare la nr. de tel. 0734.310.133.
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(text maxim 50 de cuvinte)

Nume. 
Strada. 
Localitatea. 
C.I. seria... 
Eliberat de.

Prenume

Județul.
nr.

DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 16.OOOIei. 
TeL0740.593.108
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Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN”- EMMA
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

Ofertă! Proprietar vând apartament 2 camere în simeria, zona B.C.R., ultracentral, et.3, deco
mandat, amenajat, St=58mp. Preț 95.000lei. Tel 0730.346.219

Schimb-vând apartament 3 camere în Simeria, bloc de cărămidă, partert, are balcon, St=78mp, 
decomandat, amenajat, cu casă modestă în Simeria sau satele din împrejurimile Simeriei. Preț 
130.OOOIei neg, doresc diferență la schimb. Tel.0729.015.069

Vând Audi A6-V6, 2.600cm, benzină, nr.Anglia valabile, stare impecabilă. Preț l.OOOeuro neg. TeL 
0740.593.108

Vând motocicletă Honda CBR 900rr, 1998,130CP, stare impecabilă, kit lanț nou, plăcuțe frână față spate 
noi, xenon, angel eyes, alarma cu telecomandă, înmatriculată, tobă carbon Leo Vice. Preț 2.400eur. Contact 
Maeraș Andrei, Str. M. Viteazu, bl.45, sc.A, ap. 6, Deva.
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silvajL 
LEMNTEX 
ratoceți

tâmplârie din lemn triplu stratificat 
uși și ferestre de cea mal bund calitate, 

narchet din lemn de ffaa 
paltin sau frasin.

XJESll.VA I.EMNTEX S.R.K
uit C'himinJiu, nr.I2ID, cvmuna Ilâruu, * 
tei/fux: O3S4/SO1021/22, c-mail: Htvafcbsmw1.ro

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

'v

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

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8-16mm

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm

22,00

23.00

23,00

25,00

25,00

lei/ton>

lei/tonă

lei/tonă

lei/tonă

lei/tonă

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