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de blamatde pupat

Primarul municipiului Deva,
Mircia Muntean

Pentru că a reușit să-i convingă pe membrii conduc
erii Carfour să continue investiția de la Sântuhalm, astfel 
încât în scurt timp lucrările la viitorul parc comercial vor fi 
reluate.

Senatorul 
Dan Radu Rușanu 

Pentru că încearcă să o impună pe 
fostul ministru al Muncii, Mareana Câm- 

peanu, candidat al PNL în colegiul Hațeg, în 
condițiile în care aceasta nu are nici o legătură cu 

județul Hunedoara.
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 H. Geoagiu - Orăștie
► DN 7 Orăștie - Spini
► DN 7 Spini - Sinicria
► DX 7 Mintia - Velei
► DN 7 Vețel - I esnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia-Gin asada
► DN 7 Gurasada - Burjnc
► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 CSinel - Bejan
► Petroșani
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t greco-catolic
Amintirea minunii din Colose 
a Sf. Arhanghel Mihail

ț romano-catolic
Zaharia, profet

> <

Ciorbă 
de 

perișoare

Ingrediente:
350 g came tocată pui. porc sau 
vită, 2 linguri de orez, 1 felie 
subțire de franzelă, I morcov, 1 
pătrunjel, 1 țclină mică, 1 ceapă 
mare, 1/2 legătură pătrunjel, o 
cutie 450g cu roșii, 500 ml borș 
(opțional), sare, piper.

Mod de preparare:
Se pune o oală cu 2 1 de apă 

la fiert la foc mare. Se pun 
legumele curățate și tăiate cubulețe 
la fiert (păstrați 1/3 din ceapă pen
tru perișoare).

Fețișoarele: Se înmoaie felia 
de pâine si se taie mărunt, se 
amestecă cu carnea, orezul, ceapa 
rămasă. 1/4 din pătrunjel tocat 
măruț, sare și piper.

Se udă mâinile și se fac biluțc 
cu diametrul de 3-4 cm. După ce 
le-ați terminat de făcut le puneți în 
oală peste legumele care ar trebui 
sa fie aproape fierte.

Se lasă la foc mare cam 15-20 
de minute. Se verifică dacă au fiert 
legumele și pcrișoarclc și se pun 
roșiile și borșul. Se mai pune apă 
dacă este nevoie și se mai dă în 
câteva clocote. Pătrunjelul se poate 
pune după ce s-a luat de pe foc în 
oală sau direct în farfurie.__________ y

Imit

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087 
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091 
Informații CFR 0254.212.725

-ț-Sfântul Zilei-------
Pomenirea praslăvitei minuni 

care s-a făcut, în Colose (Frigia) 
de Arhanghelul Mihail

La locul ce se cheamă Herotop, 
aproape de cetatea Colose, în Frigia a fost 
din darul lui Dumnezeu, pe vremea 
Sfinților Apostoli, un izvor de apă făcător 
de minuni, dintru care multe tămăduiri 
primeau bolnavii, ca la scăldătoarea 
Siloamului, iar deasupra izvorului era o 
biserică închinată Sfântului Arhanghel 
Mihail. Despre începuturile acestui izvor, 
o foarte veche tradiție spune că, în vre
mea când întunericul mulțimii idolilor 
stăpânea lumea și când singurul Dum
nezeu adevărat, cu lumina cunoștinței 
Sale, a vrut să lumineze toată lumea și pe 
oamenii cei rătăciți să-i povățuiască la 
calea cea adevărată, atunci au fost trimiși 
Sfinții Apostoli loan Teologul și Filip, 
unul în Efes, iar altul în lerapole, să 
propovăduiască și în acele părți Evanghe
lia Domnului Hristos. Deci, aducând 
cetățile lor la sfânta credință, înainte de a 
se duce la propovăduire în alte cetăți, 
stând ei la Herotop, au proorocit că peste 
tot locul acesta va străluci darul Sfântul 
Arhanghel Mihail, prin minunile ce se 
vor face acolo. Și, îndată după plecarea 
Sfinților Apostoli a izvorât la locul acela, 
apa făcătoare de minuni, după prooro
cirea lor. Și începură a veni la locul acela

mulți credincioși și necredincioși pentru 
minunile ce se făceau, care ca niște 
trâmbițe chemau la sine, cu mare glas. Și 
se tămăduiau neputințele oamenilor, pri
mind sănătate, și mulți se botezau în nu
mele Sfintei Treimi.

între cei veniți a fost și un păgân din 
Laodiceea, a cărui fiică era mută din 
naștere, chemat fiind printr-o 
strălucitoare vedenie de noapte, de 
Arhanghelul însuși. Și, dezlegându-se 
limba fiicei sale, păgânul în semn de 
mulțumire a zidit deasupra izvorului 
aceluia o prea frumoasă biserică, cu hra
mul Sfântului Arhanghel Mihail, cu toată 
buna podoabă înfrumusețând-o, iar el s-a 
botezat în sfânta credință.

Fapte ca aceste umpleau de pizmă 
pe păgânii închinători la idoli, din Colose, 
care chibzuiau ce ar putea face ca să 
stăvilească năvala celor credincioși la 
această biserică. Și ura lor se întrepta îm
potriva cinstitului slujitor al bisericii de 
acolo, preotul Arhip, un om cu viață 
sfântă, care încă din copilărie se afla în 
slujba acelei biserici și care acum era un 
minunat propovăduitor al dreptei 
credințe, aducând pe mulți la Hristos. 
Drept aceea, în repetate rânduri dușmanii

credinței au încercat să-1 piardă, dar 
acesta s-a izbăvit cu paza Arhanghelului. 
Deci, fiind cuprinși de pizmă pentru mi
nunile ce se făceau la biserica 
Arhanghelului, păgânii au pus la cale, în 
cele din urmă, să abată asupra bisericii 
râul care curgea pe aproape, ca să înece 
biserica și să piardă și pe Arhip, bărbatul 
cel cinstit de acolo. S-a arătat însă dum
nezeiescul Arhistrateg însuși și, 
poruncind lui Arhip să se îmbărbăteze, a 
lovit cu un toiag piatra cea mare pe care 
se sprijinea altarul bisericii, deschizând o 
prăpastie fără fund. Și făcând cale apei 
printr-însa a izbăvit astfel de la pieire și 
biserica sa și pe slujitorul ei. Și de atunci 
s-a numit locul acela „Hones”, adică 
„mistuire”, că acolo de la minunea 
lucrării Sfântului Arhanghel, apele se 
mistuie în piatră, fără sfârșit, veacuri de- 
a rândul.

HOROSCOP
Ești poate prea stresat și din 

cauza acestui lucru te vei simți sin
gur, nervos și deprimat. Ar trebui să
ieși mai des din casă. O veste pe care o vei
afla spre seară te va scoate rapid din starea de 
amorțeală în care te afli și te va arunca în vâl
toarea vieții de noapte.

Un prieten te anunță că cineva 
vrea să îți facă o propunere de afa
ceri. Fii prudent și nu te aventura în
ainte de a ști despre ce este vorba. îți va fi 
mult mai bine financiar.

O persoană de sex opus din antu
rajul tău de prieteni îți tot trimite bi
lețele amoroase astăzi. S-ar putea să
afli acest lucru și de la un prieten, care te va
ruga să fii discret, deși persoana respectivă nu
este deloc subtilă.

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.

Cu toate că lucrurile nu ies așa 
cum îți dorești, apropiații te sfătuiesc 
să renunți în privința unor proiecte 
care nu dau rezultate. Deși ai putea
urma calea cea mai ușoară te vei încăpățâna
însă să continui ceea ce ți-ai propus cu mult 
timp în urmă.

6 septembrie
de-a lungul timpului

1776: Un uragan lovește Guadeloupe făcând mai 
mult de 6000 de victime omenești

1940: România devine stat național-lcgionar.
1940: Regele Carol al II-lea abdică în favoarea fi- 

I ului său, Mihai. începe cea de-a doua domnie a lui 
■ »ai 1(1940-1947)

s 1941: Naziștii le-au impus evreilor cu vârsta mai 
S tnare de 6 ani sa poarte câte o insignă galbenă cu Steaua 

iui David
JE' 1946: George Enescu și soția sa, Maria Can- 

taeirftjo, părăsesc definitiv România ajutați de Yehudi 
IMenuhin

1991: Uniunea Sovietică recunoaște independența 
■latelor baltice: Estonia, Letonia și Lituania

S-au născut:
1781: Anton Diabclli, compozitor austriac de 

origine italiană (d. 1858)
1808: Abd el-Kader, învățat arab, lider al luptei 

algeriene de eliberare națională (d. 1883)
1817: Mihail Kogălniceanu, istoric, scriitor, pub

licist și om politic român (d. 1891
1819: Nicolae Filimon, scriitor român (d. 1865)
1892: Edward Victor Appleton, fizician, laureat al 

Premiului Nobel pentru Fizică (d. 1965)
1944: Roger Waters, membru ai grupului Pink 

Floyd

Comemorări:
0972: Papa loan al XHI-lea
1683: Jean Baptiste Colbert, om politic francez (n. 

1619)
1972: George Baiculescu, bibliograf și istoric lit

erar (n. 1900)
1998: Akira Kurosawa, regizor japonez (n. 1910)
2007: Luciano Pavarotti, celebru tenor italian (n. 

1935)
2007: Eva Crane, fizician britanic (n. 1912)

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

zezi această relație. La locul de
muncă îți crește nivelul de autoritate.

Concentrează-te astăzi asupra, 
micilor, dar importantelor detalii. 
Ele vor face diferența. Vei avea de 
câștigat ca urmare a implicării tale 
în orice proiect la care lucrezi.

Bancurile zile)
© © ©
Femeia de serviciu 

merge la poliție să facă 
reclamație: cică ar fi fost 
violată. Polițiștii o întreabă:

- Povestiți-ne ce s-a în
tâmplat exact.

- Să vedeți că spălam pe 
jos și deodată a apărut un 
bărbat în spatele meu. M-a 
atacat de la spate.

- Și nu ați încercat să 
fugiți?

- Dar cum să fi fugit? La 
dreapta perete, la stânga 
perete, în spate bărbatul, iar 
în față spălasem deja pe 
jos...

© © ©
La secția de poliție, vine 

un bărbat alergând și stri

gând:
- Domnule polițist, te 

rog, arestează-mă imediat, 
închide-mă!

- Dar ce s-a întâmplat?
- Am tras cu pistolul în 

nevastă-mea. Patru cartușe!
- Ai omorât-o, nenoroci

tul e?
- Nu, din păcate nu am 

atins-o. De aceea, vă rog,

băgați-mă într-o celulă, re
pede!

© © ©
- Aveați peste o sută la 

oră. De ce?
- Din pricina eredității.
- Cum?!?
- Și tata, și bunicul, și 

străbunicul au depășit suta. 
Suntem o familie de cente
nari.

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

Astrele îți oferă astăzi mari 
avantaje pe plan profesional. Ești în 
cea mai bună formă. Judeci lucrurile
cu obiectivitate și ești ponderat în 
gesturi. Vei reuși să te impui și să faci unele 
schimbări în zilele ce vor urma.

Nu te așteapta să ai o zi prea bună 
cu toate că ți-ati pus la punct toate 
detaliile. O veste nu prea bună aflată 
despre cineva te va pune pe gânduri.

Nu te încrede prea mult în promisiunile
pe care ți le va face o rudă pentru că 
nu va fi în stare să și le țină prea cu
rând. îți vei petrece majoritatea zilei
pe drumuri alergând să îți rezolvi problemele.

Alege să ții un regim și redu con
sumul de țigări sau alcool. Nativii 
care suferă de o problemă de hiper
tensiune observă o ameliorare a stării lor.
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258 de elevi, din județul Hunedoara, din cei 8.12 candidați înscriși la exa
menul de bacalaureat. sesiunea de toamnă, nu au promovat, iar 58 au 
absentat. Cele mai multe medii au fost intre 6 și 6,99. Iar proba care a dat 
bătăi de cap adolescenților a fost cea de limbă și literatură romană, la 
care au picat ~0, din 533 de candidați.
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Asistenții sociali sunt amenințați cu disponibilizarea
Consiliul Județean Hunedoara 

ar putea fi nevoit să dispună 
reducerea cu 41 de posturi a 

personalului din cadrul Direc
ției Generale de Asistență So

cială și Protecția Copilului 
(DGASPC) Hunedoara, aflată 
în subordinea sa. în acest mo
ment, la DGASPC Hunedoara 
lucrează 153 de angajați, care 
oferă asistență unui număr de 

21.725 de persoane, copii și 
adulți.

Potrivit unui proiect de act norma
tiv elaborat de Ministerul Muncii, Fam

iliei și Protecției Sociale (MMFPS), în 
județele cu până la 22.000 de benefi
ciari, în cadrul direcțiilor de asistență 
socială pot funcționa, în medie, 112 
angajați.

„în ultimul an în instituția noastră 
a fost reorganizată activitatea, a fost 
redimensionat necesarul de personal, 
astfel încât în acest moment cred că ne 
încadrăm în cerințele actuale în raport 
cu numărul de beneficiari de asistență 
socială.

Stabilirea structurii organizatorice 
a direcției este atribuția Consiliului 
Județean Hunedoara. Oricum, actul 
normativ se află doar în stadiul de 
proiect și sper că se va găsi o soluție 
pentru a nu fi afectată nici activitatea de 
asistență socială și nici personalul 
direcției”, a declarat purtătorul de cu

vânt al DGASPC Hunedoara, Ionela 
Lazăr.

Potrivit criteriilor propuse de min
isterul de resort, la DGASPC Hune
doara ar trebui să fie disponibilizate 
peste 40 de persoane.

Ministerul vrea 
reducerea numărului 
asistenților sociali 
cu 19 la sută

Proiectul de act normativ aflat în 
dezbatere publică prevede reducerea 
numărului angajațiilor din direcțiile de 
asistență socială cu 19 la sută. Astfel, la 
nivel național, dintr-un număr total de 
50.377 de angajați, respectiv 8.200 de 
angajați din aparatul propriu și 42.177 
reprezentând personal de specialitate, 
ar urma să fie disponibilizate un număr 
de 9.500 de persoane începând din luna 
octombrie. Actul normativ prevede că 
structura organizatorică și numărul de 
personal aferente fiecărei direcții se 
aprobă de consiliul județean, cu avizul 
prealabil al MMFPS.

Totodată, se modifică structura 
organizatorică orientativă necesară pen
tru asigurarea funcționării instituției și 
se încearcă introducerea unor criterii 
care vor sta la baza stabilirii numărului 
de personal aferent fiecărei instituții în 
parte. Astfel, în județele cu până la 
12.000 de beneficiari, numărul de 
asistenți sociali nu poate depăși în 
medie, 92 de posturi, iar în județele în

care numărul de beneficiari este cuprins 
între 12.001 și 17.000, numărul mediu 
de posturi propus de minister este de 
102. în județele cu până la 22.000 de 
beneficiari, vor lucra, în medie, 112 
angajați, iar în unitățile administrativ - 
teritoriale cu peste 22.000 de benefi
ciari, personalul va fi format, în medie, 
din 125 de asistenți sociali.

Ministerul Muncii propune ca un 
manager de caz să aibă în grijă 50 de 
copii și să supravegheze tot atâția 

asistenți matemali profesioniști. In
trarea în vigoare a hotărârii în luna oc
tombrie ar duce, potrivit calculelor 
ministerului la o economie de peste 
6.300 de lei la bugetele locale. De 
asemenea, prin aceste reduceri MMFPS 
estimează diminuarea cheltuielilor de 
personal, în următorii patru ani, cu 
peste 25 de mii de lei pe an.

Cătălin Rișcuța

Restructurare finalizată cu succes
'a Direcția Agricolă

Prima instituție județeană în care 
restructurarea personalului a fost fi- 

'zată este Direcția pentru Agricul
tură și Dezvoltare Rurală (DADR). 
Din 74 de angajați ai DADR Hune
doara au mai rămas 29 de persoane, 
cu care, conform directorului loan 

Ștefan, instituția își va desfășura ac
tivitatea fără probleme.

De fapt doar 21 de persoane au fost 
nevoite să-și obțină posturile în urma unui 
concurs, restul fiind încadrate direct pe 
post sau părăsind instituția în urma 
pensionării.

Concursuri fără 
scandal sau contestații 
Concursurile organizate la DADR 

au vizat patru posturi de consilier supe
rior, pentru care au candidat 14 persoane, 
-viei posturi de consilier principal cu cinci 
candidați și un post de consilier asistent

Ioan Stefanfc. ’ >
vizat de două persoane. Examinarea 
candidaților a fost făcută în două etape, 
costând într-un test grilă de verificare a 
cunoștințelor și un interviu. Comisia de 
examinare a fost formată dintr-un 
reprezentant al Ministerului Agriculturii, 

juristul instituției și un reprezentant al 
sindicatului. Secretarul comisiei a fost 
șeful biroului Personal al DADR Hune
doara. Conducerea executivă a direcției 
nu a fost inplicată în procesul de selecție 
a personalului. în urma celor două etape 
de concurs nu au fost înregistrate 
contestații, atât rezultatele cât și criteriile 
de selecție fiind acceptate de concurenții 
care nu au reușit să-și păstreze posturile.

Posturi păstrate 
fără concurs
Nu toți angajații DADR au fost 

nevoiți să-și ocupe posturile în urma unui 
concurs. Conform legislației în vigoare, 
posturile unice ocupate de către o singură 
persoană sau persoanele aflate pe funcții 
de conducere dobândite printr-un concurs 
anterior, conform Legii Funcționarilor 
Publici, cum ar fi directorii, șefii de ser
vicii sau șefii de birou.

La DADR
Hunedoara au 
rămas cei mai buni 
specialiști

„Am fost acuzat că la DADR Hune
doara nu sunt angajați agronomi. Con
form actelor normative pe baza cărora a 
fost organizată selecționarea personalu
lui, la concurs au putut participa 
absolvenți de învățământ superior agri
col.

Asta înseamnă agronomi, horticul
tori, zootehniști, fără să fie făcută o de
partajare între aceste domenii. S-a 
întâmplat ca în urma concursului să nu 
fie selectat nici un agronom ci doar 
zootehniști și horticultori.

Dar concursul s-a desfășurat în 
condiții bune și a fost corect, din moment 
ce nimeni nu a contestat rezultatele aces
tuia.

Orice disponibilizare de personal 
creează nemulțumiri dar în situația 
actuală nu aveam altă soluție. Am fost 
nevoiți să ne efîcientizăm activitatea”, di
rectorul DADR Hunedoara, Ioan Ștefan.

Uu exemplu pozitiv 
de restructurare

„Chiar dacă nu este plăcută pentru 
nimeni, eficientizarea sectorului bugetar 
trebuie realizată, pentru ca banii publici, 
colectați de Ia toți românii care plătesc 
taxe și impozite, să fie cheltuiți în 
proporție mai mare în folosul celor care- 
i plătesc. Modul cum s-a făcut restruc
turarea la Direcția Agricolă Hunedoara 
este un exemplu pozitiv și arată că efici
entizarea sectorului public se poate face 
corect, fără scandal și mai ales tară o 
politizare, care nu face decât rău re
formei”, subprefectul județului Hune
doara, Dorin Gligor.

Doi morți și doi răniți grav, pe DN7
Două persoane și-au pierdut viața și 

alte două au fost rănite grav în 
urma accidentelor de circulație pro
duse, ieri, la Gothatea și Tatărășli, 

pe DM7.

Primul dintre accidente s-a produs 
ieri dimineați. în jurul orei 06.35, în local
itatea Gothatea. Conducătorul unui auto
turism Ford a efectuat o depășire 
neregulamentară, fără să se asigure. A in
trat pe contrasens, unde a lovit un autotur
ism care circula regulementar. în urma 
impactului, pasagera din autoturismul eare 
circula regulamentar a fost rănită grav, 
fiind transportată de urgență la spitalul din 

Deva cu multiple leziuni. Din cauza acci
dentului, traficul rutier pe DN7 a fost în
trerupt în ambele sensuri, in zona 
localității Gothatea, aproximativ o oră.

Viteza excesivă a ucis 
două persoane
Două persoane și-au pierdut viața, 

iar alta a fost grav rănită în urma unui ac
cident de circulație produs ieri. în jurul 
orei 14, în localitatea Tătărăști. Din 
nrimelc cercetări efectuate de polițiști se 
pare că, Nicolac H., de 38 de ani, din 
județul Bistrița Năsăud, în timp ce con
ducea un autoturism pe DN 7, dinspre 

Arad spre Deva, pe raza localității 
Tătărăști. nu a adaptat viteza la condițiile 
de drum, a pierdut controlul asupra 
direcției și s-a răsturnat în afara părții 
carosabile. în urma impactului, 
conducătorul autoturismului și pasagerul 
Emil S., de 51 de ani, din județul Sibiu au 
murit pe loc. Un alt pasager, Vasile B., de 
23 de ani, din județul Mureș, a fost trans
portat în stare gravă la Spitalul Județean 
Hunedoara- Deva. Pentru a scoate vic
timele dintre fiarele mașinii, a fost nevoie 
de ajutorul unei echipe de descarcerare din 
cadrul ISU Hunedoara. în cauză, oamenii 
legii au întocmit dosar de cercetare penală.

(M.T.)

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;
* gateriști;
* tâmplari;
* muncitori necalificați;

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr. 121 D, 
com. llărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.
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Ptrtifișlii hunedoreni își vor reduce. începând din această lună, activitatea, lupii le-au fost 
scăzute salariile. iiidemiii,.a{iile de hrană șî de chirie. Nu wr tuai primi sesizări. nu vw mai 
înregistra documente, iar audierile îh dosarele penale vor ji amânate. Miercuri, când la se
diul Poliției Municipale Deva va avea loe Adunarea Gener-ita a Membrilor de Sindicat 
SNPPC Hunedoara, oamenii legii vor stabili exact data de hi care vor pune iu aplu are pla
nurile de protest.
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Salvat, după ce a căzut de 
la trei metri, de pe o stâncă

Contrabandiști prinși de polițiști
Peste 5.200 de pachete cu țigări de contrabandă, 63 de grame de bijuterii din aur 

și 10.545 de lei, au confiscat polițiștii de la doi hunedoreni
|i

Un tânăr, în vârstă de 27 de 
ani, din Lupeni, a fost salvat de 
jandarmi și salvamontiști, după ce 
a căzut de la aproximativ trei metri 
înălțime, de pe o stâncă, în timp ce 
se afla în drumeție în zona Valea 
de Pești - Peștera de Gheață, din 
masivul Retezat.

„Tânărul a sesizat echipele 
de salvare în jurul orei 22.00, 
printr-un apel ia numărul de 
urgență 112, iar în zona indicată s- 
au deplasat jandarmi montani și 
salvamontiști. în jurul orei 23.45, 
turistul accidentat a fost găsit de 
salvatori. Tânărul, Răzvan B., de 
27 de ani, din municipiul Lupeni, 
a precizat jandarmilor montani și 
salvamontiștilor că a încercat să 
escaladeze o stâncă și a căzut de la 
aproximativ 3 metri înălțime”, a 
declarat purtătorul de cuvânt al IJ J 
Hunedoara, locotenent Nicolae 
Răducu.

Tânărul a fost transportat la 
spitalul din orașul Uricani, iar apoi 
la spitalul din municipiul 
Petroșani, existând posibilitatea să 
fi suferit un politraumatism 
toracic. (M. T.)

Prinși în flagrant după ce 
au furat componente 

metalice

O patrulă de siguranță 
publică, compusă dintr-un agent 
de poliție din cadrul Poliției 
Orașului Geoagiu și un jandarm, i- 
a prins în flagrant pe Constantin 
N., de 26 de ani, Ștefan N., de 43 
de ani, Stelică S„ de 45 de ani și 
Arpad S., de 47 de ani, toți din 
Geoagiu, în timp ce furat mai 
multe componente metalice. „Cei 
patru au pătruns fără drept în inc
inta unei balastiere situată pe 
malul râului Mureș, pe raza 
orașului Geoagiu, de unde au sus
tras mai multe componente metal
ice provenind de la stația de 
sortare și spălare a balastrului. 
Prejudiciul creat societății se 
ridică la aproximativ 2.500 de lei”, 
a declarat purtătorul de cuvânt al 
Inspectoratului de Poliție al 
Județului Hunedoara, inspector 
Bogdan Nițu. în cauză, oa
menii legii au întocmit dosar de 
cercetare penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de furt calificat, cei 
patru bărbați fiind cercetați în 
stare de libertate. (M.T.)

în timpul unei ample acțiuni 
de combatere a activităților ili
cite de evaziune fiscală și con

trabandă cu produse / 
accizabile, desfășurată la sfâr
șitul săptămânii trecute, poliți

știi petroșeneni au reușit să 
prindă doi bărbați care tran- 
portau țigări fără timbru pro

venite din Serbia, respectiv 
Elveția și Marea Britanie.

Prins în trafic, cu 
34.000 de țigarete

în timpul acținii, polițiștii l-au de
pistat pe Stelian B., de 38 de ani, din 
municipiul Hunedoara, care transporta 
în portbagajul unui autoturism 34.000 
de țigarete, care aveau aplicate timbre 
și banderole fiscale dintr-o țară străină 
(Serbia), în vederea comercializării. 
Totodată, de la o altă locație aparținând 
bărbatului, polițiștii au descoperit și 
ridicat în vederea confiscării suma de

Pompier hunedorean, 
dublu medaliat 
în Coreea de Sud
Sergentul major, Daniel Călin, 
pompier în cadrul Detașamen
tului din Petroșani, este vice- 

campion mondial la tir cu 
arcul și deținător al medaliei 
de bronz la powerlifting, am
bele titluri fiind obținute la a 

11 ediție, a Campionatului 
Mondial al Pompierilor, desfă
șurată, în perioada 21-29 au
gust, în orașul Daegu, Coreea 

de Sud.

Pompierul hunedorean, în vârstă 
de 29 de ani, component al lotului In
spectoratului General pentru Situații de 
Urgență, a reușit să se claseze pe locul 
doi la proba tir cu arcul, cu un total de 
596 de puncte, obținute prin atingerea 
unei ținte, cu săgeți, de la distanța de 70 
de metri.

„La proba de powerlifting, sergen
tul major, Daniel Călin a câștigat 
medalia de bronz reușind să împingă de 
la piept greutăți de 100 de kilograme, 
să execute genoflexiuni cu greutăți de 
90 de kilograme și să facă îndreptări cu 
greutăți de 160 de kilograme”, a de
clarat purtătorul de cuvânt al ISU 
Hunedoara, locotenent Anemona Doda.

Sergentul major, Daniel Călin, 
este practicant al sportului tir cu arcul 
de 17 ani. Este legitimat la un club 
sportiv din Valea Jiului, iar din 2007 a 
devenit pompier la Detașamentul din 
Petroșani.

4.754 lei și aproximativ 63 de grame de 
bijuterii din aur despre care există sus
piciuni că provin din activități ilicite.

în cauză, oamenii legii au întocmit 
un dosar penal în care se efectuează 
cercetări sub aspectul comiterii 
infracțiunilor de evaziune fiscală și 
contrabandă, bărbatul fiind cercetat în 
stare de libertate.

Urmărire ca-n filme, 
pe DN66

Polițiștii petroșeneni au depistat în 
trafic un autoturism Dacia Logan de
spre care existau informații potrivit 
cărora ar transporta țigări de 
contrabandă. întrucât conducătorul au
toturismului nu a oprit la semnalul reg
ulamentar al polițiștilor, aceștia au 
trecut la urmărirea mașinii de pe DN 66 
până în zona centrală a orașului Petrila, 
unde s-a reușit blocarea autoturismului.

Conducătorul auto a încercat să 
fugă, însă a fost prins, imobilizat și con
dus la sediul Poliției Municipiului 
Petroșani. Și autoturismul a fost trans
portat la poliție, iar în urma controlului

6
„Colegul nostru ne-a reprezentat 

cu cinste la această competiție. El a 
făcut parte dintr-un lot format din 30 de 
pompieri, recrutați din toate inspec
toratele din România. Pompierii români 
s-au clasat pe un onorant loc 5 pe 
națiuni, cu 82 de medalii cucerite, la 
aceste campionate fiind prezenți 6.000 
de concurenți din 40 de țări”, a declarat 
șeful Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență al județului Hunedoara, 
maiorul Viorel Demean.

(M.T.)

efectuat au fost descoperite 70.000 de 
țigarete care aveau aplicate timbre și 
banderole fiscale provenind din Elveția, 
200 de țigarete fără timbre de marcaj 
(provenite din Marea Britanie), precum 
și suma de 5.700 de lei.

Bunurile au fost ridicate, iar auto
turismul a fost sigilat, în vederea

Se schimbă iar bacalauratul

înainte ca sesiunea de toamnă a 
bacalaureatului din 2010 să se 
încheie, Ministerul Educației anunță 
primele schimbări pentru examenele 
de anul viitor.

Elevii nu vor mai fi supuși stre
sului în timpul anului școlar, pentru 
că evaluarea competențelor va debuta 
doar în data de 6 iunie. Atunci se va 
desfășura proba orală la limba 
română, umată de evaluarea 
competențelor digitale, în perioada 
13-17 iunie, și evaluarea 
competențelor lingvistice la una din
tre limbile străine studiate, în pe

Societate Comercială din Deva 
angajează

* Inginer sau tehnician pentru întocmirea de
vizelor în construcții și construcții hidrotehnice. Se 
oferă salar motivant.

* Instalatori, dulgheri, zidari cu experiență în 
construcții și în amenajări de teren.

Informații la telefon: 0254/234.448 
de luni până vineri între orele 8-16.

continuării cercetărilor. Pe numele 
conducătorului auto, Cristian P., de 28 
de ani, din Petroșani, a fost întoc’ 
dosar penal sub aspectul comitem 
infracțiunii de evaziune fiscală și 
contrabandă.

Mihaela Tămaș

rioada 20-23 iunie. Primul examen 
scris va avea loc în 27 iunie, iar 
următoarele două vor fi organizate în 
zilele de 29 iunie și 1 iulie.

Profesorii hunedoreni sunt de 
părere că această schimbare este ( 
binevenită, dar speră să fie singura. 
„Modificarea adusă de minister pre
supune ca elevii claselor a XH-a să 
intre în vacanță mai devreme, pentr 
a susține examenele. Acesta este un 
lucru bun, pentru că în perioada de 
înainte de examen, copiii sunt atât de 
stresați, încât nu mai prea poți lucra 
cu ei. Așa, toate examenele sunt con
centrate în aceeași perioadă și este 
mai ușor pentru toată lumea. Chiar 
dacă această schimbare este bună, nu 
înseamnă că sunt de dorit foarte 
multe schimbări. Ele ne-ar da peste 
cap și pe noi și pe copii”, spune Adri
ana Ioan, o profesoară din Deva.
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l'craina arputea avea cele mai mici taxe aui / ttropa. după adoptarea linul nou coil 
fiscul, care prevede ea TVA să fie redus de ta 29. de procente la I ~m următorii patru 
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uni. respectiv pe o perioadă de zece ani pentru turism fi industria ușoară. De aseme
nea, depozitele bancare vor fi impozitate cu 5S pestepraful de 25.000 de dolari.

Fraudarea și liceele cu promovabilitate 
redusă la BAC intră în vizorul
reprezentanților învățământului
La Alba Iulia, s-a desfășurat, 
sâmbătă și duminică, consfă

tuirea națională a inspectorilor 
școlari generali din întreaga 

țară. La întâlnire au participat, 
pe lângă șefii inspectoratelor 
școlare, și reprezentanții Mi
nisterului Educației, printre 
care secretarul de stat pentru 
învățământul preuniversitar 

Oana Badea, directorul gene
ral în cadrul MECTS, Liliana 
rfeoteasa, precum și ministrul 

Educației, Daniel Funeriu.
' I *

în cadrul acestei întâlniri,secre
tarul de stat în Ministerul Educației 
,Oana Badea a declarat, sâmbătă, la 
Alba Iulia, că liceele în care procentul 
de Inovabilitate la examenul de ba
calaureat a fost foarte scăzut vor fi con
trolate și monitorizate.Oana Badea a 
spus, în cadrul unei întâlniri cu presa, 
că reprezentanții Ministerului Educației 
vor transmite inspectorilor școlari gen
erali, reuniți, sâmbătă și duminică la 
Alba Iulia, ca toate liceele cu promov
abilitate la bacalaureat zero sau foarte 
cedusă să fie monitorizate.

"Este un lucru pe care ne 
concentrăm în acest moment. Inspecto
rilor generali, doamna Liana Preoteasa, 
directorul general din minister pe zona 
învățământului preuniversitar, le va 
ti smite această solicitare, ca fiecare 
liceu unde procentul a fost zero sau 
foarte slab să intre într-o etapă de mon
itorizare, chiar de control, nu numai de

monitorizare. Să fie un plan de acțiune 
foarte clar urmărit, pentru că acolo se 
întâmplă ceva din punctul de vedere al 
procesului de predare-învățare", a spus 
Oana Badea.întrebată câte licee ar urma 
să intre în această monitorizare, Oana 
Badea a spus că această listă urmează 
să fie realizată după raportările inspec
torilor școlari generali.

Deasemenea, Ministrul Educației, 
Daniel Funeriu, a declarat, duminică, 
într-o conferință de presă, la Alba Iulia, 
că ministerul își propune să fie "mult 
mai sever cu tot ceea ce înseamnă frau
dare" la examenele naționale iar elevii 
care vor fi prinși copiind la bacalaureat 
nu vor mai putea susține examenul timp 

de două sesiuni consecutive.
" Vom fi mult mai severi cu tot 

ceea ce înseamnă fraudare . Cei care 
vor fi prinși fraudând nu vor mai putea 
da bacalaureatul două sesiuni consecu
tive. Până în septembrie 2012, nu vor 
mai putea să dea bacalaureatul. De 
asemenea, va fi posibil ca ONG-uri să 
fie observatori la anumite examene de 
la bacalaureat pentru a asigura o mai 
mare transparență", a spus Funeriu.

întrebat ce se va întâmpla cu pro
fesorii care vor ajuta elevii să fraudeze 
examenul, ministrul Educației a spus că 
aceștia vor fi pe cont propriu și "nu vor 
avea niciodată sprijinul sau solidari
tatea nimănui din sistem".

Pensiile de urmaș 
ale soțiilor militarilor 
decedați 
vor fi recalculate

Guvernul taie și din pensiile de 
urmaș. Legea care stabilește recal
cularea pensiilor militare prevede 
inclusiv diminuarea pensiilor de 
urmaș de care beneficiază soțiile 
militarilor decedați.

Pensiile de urmaș de care 
beneficiază soțiile militarilor 
decedați vor fi recalculate

Acestea vor fi chemate la cen
trele militare pentru a depune doc
umentele necesare recalculării. 

Moldovenii au votat

Pentru că în multe cazuri, militarii 
decedați au activat în mai multe 
garnizoane, iar indicativele 
unităților erau considerate la vre
mea respectivă secret de serviciu, 
pensiile de urmaș vor fi recalculate 
și în funcție de salariul mediu pe 
economie din perioada în care mil
itarii erau în viață și activau.

Majoritatea pensiilor de urmaș 
sunt în prezent sub 1.000 de lei.

A fost descoperită proteina împotriva infectării 
cu virusul West Nile

Cercetătorii americani și canadieni 
au identificat o proteină care joacă un 
rol determinant împotriva infectării cu 
virusul West Nile și care ar putea avea 
aplicații pentru a controla această boală 
potențial mortală la om.

Rezultatele echipelor de la Yale 
(Statele Unite) și McGill (Canada) au 
fost publicate duminică în revista Na
ture Immunology.

Cercetătorii au studiat rolul unei 
enzime, caspază 12, care activează 
secreția de către organism a 
substanțelor care fac parte dintre 
reacțiile apărării imunitare în fața 
agenților infecțioși.

Funcționarea acestei proteine pen
tru a combate infecțiile bacteriene a fost 
studiată deja, dar nu în cazul unei 
infecții virale.

Proteina caspaza 12 intervine în 
capacitatea sistemului imunitar de a de
tecta infecția virală, recunoscând com
ponentele sale genetice. Acest mod de 
recunoaștere este indispensabil pentru 
"lupta" împotriva virusului West Nile.

"Șoarecii fără proteina caspază 12 
mor mai repede în urma infectării cu 
virusul West Nile și au niveluri mai 
ridicare de virusuri în sânge decât 
șoarecii normali", a explicat profesorul 
de epidemiologie Erol Fikrig (Yale), 
coautor al studiului.

Virusul West Nile este transmis în 
general prin înțepătura țânțarilor sau 
transfuzii de sânge. Simptomele grave 
includ febră mare, dureri de cap, dureri 
în gât, amețelei, convulsii, pierderea 

vederii și chiar paralizie.
Circa 80% dintre persoanele infec

tate nu prezintă niciun simptom, au pre
cizat oficialii.

Numărul total de infecții cu 
virusul West Nile confirmate în Româ
nia a ajuns la 15, conform datelor 
furnizate Ministerului Sănătății de către 
Centrul Național de Supraveghere și 
Control a Bolilor Transmisibile și a 
rezultatului testelor de laborator de la 
Institutul Cantacuzino.

Specialiștii Ministerului Sănătății 
recomandă populației să evite ex
punerea la țânțari, purtând 
îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pan
taloni lungi, să utilizeze substanțe 
chimice repelente de țânțari, să 
împiedice pătrunderea țânțarilor în casă 
și să asigure desecarea băltirilor de apă 
din jurul gospodăriilor, să îndepărteze 
recipientele de apă stătută.

în cazul în care prezintă semne de 
boală - febră, dureri de cap, astenie, 
vărsături, tulburări de memorie, dureri 
articulare sau musculare, sau alte 
situații care survin în 3-7 zile de la o 
posibilă înțepare de țânțar, persoana să 
se prezinte de urgență la medicul de 
familie sau (cei neasigurați) la cel mai 
apropiat cabinet medical.

referendumul privind 
alegerea directă 
a președintelui

Cetățenii moldoveni au votat 
duminică în cadrul unui referendum
constituțional crucial pentru vi
itorul țării, referitor la alegerea 
directă a președintelui Republicii 
Moldova, relatează Info-Prim Neo, 
în pagina electronică.

Peste 2,5 milioane de cetățeni 
cu drept de vot au fost așteptați la 
urne pentru a decide cum va fi ales 
șeful statului. De la ora 7.00 până 
la 21.00 (7.00-21.00, ora României) 
pe teritoriul Republicii Moldova au 
activat 2.034 de secții de votare, 
deși era preconizată votarea la 
2.035 de secții, iar în străinătate au 
activat 78 de secții de vot.

Pentru a putea participa la ref
erendum, cetățenii au trebuit să se 
prezinte la secții cu buletinul de 
identitate, cu fișa de însoțire în care 
se indică domiciliul sau reședința 
alegătorului. S-a putut vota și cu 
pașaportul de tip fost sovietic mod
elul anului 1974, actul de identitate 
provizoriu de tip F-9 cu mențiunile 
privind cetățenia Republicii 
Moldova, domiciliul titularului,

^pașaportul pentru intrare - ieșire din 

țară, livretul de marinar pentru mil
itarii în termen și livretul eliberat de 
Centrul Serviciului Civil pentru 
persoanele care satisfac serviciul 
civil (de alternativă).

Comisia Electorală Centrală a 
admis și participarea la procesul de 
vot cu buletine și pașapoarte expi
rate la momentul desfășurării 
scrutinului.

Referendumul a fost monitor
izat de către observatori naționali și 
internaționali. Scrutinul fiid con
siderat valabil în cazul în care la 
urne se vor prezenta o treime dintre 
alegătorii incluși pe liste, iar șeful 
statului va putea fi ales prin vot di
rect doar dacă majoritatea celor 
prezenți la referendum se vor ex
prima în acest sens.

în campania electorală de or
ganizare a referendumului 
constituțional au participat 25 de 
formațiuni politice, dintre care 16 
au pledat pentru modificarea art. 78 
al Constituției, patru împotrivă, iar 
alte patru au îndemnat alegătorii la 
boicotarea referendumului.
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Fortărețele hunedorene (I)
Pentru meritele militare câști
gate în războaiele cu turcii, la 
18 octombrie 1409, regele Un
gariei Sigismund de Luxem

burg îl înobila pe cneazul 
român Voicu din Cinciș,fiul 
lui Șerb, donându-i cetatea și 

domeniul Hunedoarei. Cel 
care va intra însă definitiv în 
istoria zbuciumată a acestui 
străvechi ținut locuit de ro

mâni, anexat încă din secolul 
al treilea de către coroana ma

ghiară, va fi urmașul lui 
Voicu, Iancu de Hunedoara.

Pe urmele vitejilor

Dar cine erau și de unde își 
trăgeau seva toți acești viteji?... 
După cum scria istoricul ungur 
Josef Kemeny, în ciuda eforturilor 
militare depuse, pînă la mijlocul 
secolului al XIII-lea, regatul feudal 
maghiar nu luase încă în stăpânire 
întreaga Transilvanie. Importante 
teritorii, precum Țara Făgărașului și 
ținutul Hațegului, se mențineau încă 
în stăpânirea cnezilor și voievozilor 
români. Anul 1247, prin „Diploma 
cavalerilor ioaniți”, marchează pen

tru Țara Hațegului nu doar prima ei 
atestare documentară, ci și în
ceputul detașării ținutului de regal
itatea maghiară din entitatea politică 
și culturală pe care o forma cu teri
toriile din nordul Olteniei, conduse 
de Litovoi. După anul 1276, odată 
cu înfrângerea voievodului și a 
fratelui acestuia Bărbat, dispar 
vechile instituții românești, iar în 
baza dreptului feudal al cuceritoru
lui, „stăpânul pământului” devine 
regele maghiar.

Cetatea Hațegului

De atunci au început a se 
ridica, peste ruinele fostelor 
fortificații, zidurile cetății Hațegului 
și castelul fortificat de la Subcetate 
Orlea. în anul 1317 castelan de 
Hațeg era Nicolae Szeky. Pe la mi
jlocul secolului al XV-lea, 
fortificația, prin grația lui Iancu de 
Hunedoara, intră în posesia familiei 
de cnezi români Cândea. Castelul 
domina nu doar impresionanta de
presiune de la poale, înconjurată de 
dealuri și de munți înalți, inima an
ticei provincii romane „Dacia 
Felix”, dar și valea Streiului cu dru
murile care treceau spre sud, din
colo de pasul Vâlcan în Țara 

Românească. Ca într-un blestem, la 
mai bine de douăsprezece secole de 
la neantizarea civilizației dacice și 
un mileniu de la retragerea 
administrației imperiale romane la 
sud de Dunăre, istoria se repetă... 
Procesul de evoluție al tinerelor 
formațiuni statale autohtone de tip 
„țară românească”, violentat de 
cuceririle regatului maghiar, ca pre
tutindeni în Transilvania, va 
cunoaște o evoluție aparte, prin con
fruntarea cu structurile străine, de 
import apusean, de tipul comi
tatelor. Pentru a-și păstra privilegi
ile, dar și posesiunile, marile familii 
cneziale române din Țara Hațegului 
vor face din ce în ce mai multe 
compromisuri cu noua putere. Doar 
așa vor reuși să dăinuie peste sec
ole...

Fortificația 
de la Crivadia

După un obicei străvechi, peste 
ruinele cetăților dacice, al castrelor 
romane și fostelor fortificații 
cneziale mai vechi, pretutindeni în 
Țara Hațegului se vor ridica ziduri 
noi de piatră, turnuri și cetăți fortifi
cate. Unele dintre ele, cum este și 
acestă costrucție insolită de la

Crivadia, aveau și un important rol 
strategic și militar. Fortificația, im
propriu numită turn, datorită formei 
sale circulare a fost ridicată prin 
secolul al XVI-lea, de către 
voievozii Transilvaniei pentru a 
proteja trecătoarea și vama dinspre

Muntenia. Construcția domina 
pasul Merișor și cumpăna de ape 
dintre Strei în nord și Jiu în sud. Ea 
se înrudește destul de bine cu cele 
care spre Sibiu, pe Valea Oltului, 
apărau Pasul Tumu Roșu.

flL A»
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Ruinele cetății 
de la Mălăiești

Dincolo de Sălașul de Sus, la 
Mălăiești, pe drumul care urcă prin 
valea Pietrele în Masivul Retezat, se 
ridică ruinele unei vechi cetăți sau 
curți cneziale. Construcția 
fortificată a fost ridicată încă din 
secolul al XV-lea de familia 
nobiliară Sărăcin, rivală și vecină cu 
marea familie a Cândeștilor din Râu 
de Mori. Din construcția originară, 
căreia prin secolul al XVI-lea i s-au 
adăugat patru turnuri exterioare, cu 
forme neregulate s-a conservat 
aproape integral doar tumul- 
locuință din centru. Ridicarea unor 
astfel de edificii, asemănătoare prin 
rolul-jucat de-alungul timpului, cu 

>lte din micile cetăți feudale ce 
împânzeau la vremea respectivă în
treaga Europă, avea aici în Țara 
Hațegului rădăcini mult mai vechi.

Turnul
de la Răchitova

Dintotdeauna, în vatra satelor, 
sau la marginea lor, pe loc neted, pe 
tăpșane, promontorii, pe culmi de 
deal ori vârf de munte, locuitorii 
Țării Hațegului și-au înălțat 
fortificații... Ele erau, ca și aceastea 

de la Răchitova din vestul depresiu
nii, ridicate încă din secolul al XIII- 
lea de familia Mușineștilor, loc de 
refugiu și ocrotire în caz de prime
jdie, sau de sprijin și apărare îm
potriva dușmanilor de tot felul, din 
interior sau exterior. Asemenea 
fortificații, construite de obști sau 
de nobilimea locală, ca o dovadă a 
puterii lor materiale și politice au 
fost extrem de numeroase și de im
portante, nu doar aici în Țara 
Hațegului, ci pretutindeni în Tran
silvania. Trecute prin foc și pară, 
distruse uneori în totalitate, aproape 
toate s-au ascuns sub zidurile 
construcțiilor mai noi și sub țărâna 
pe care timpul o așterne odată cu 
necruțătoarea haină a uitării, peste 
tot ce este omenesc. Nicăieri nu s- 
au păstrat însă atât de bine ca în 
Țara Hațegului. Și asta, poate din 
cauza dârzeniei prin care, majori
tatea familiilor nobiliare din acest 
ținut, locuit de o populație 
compactă românească, s-au 
încăpățânat să supraviețuiască 
acelui ev tulbure...

Cetatea Sălașu de Sus

Ne întîlnim cu una din aceste 
umbre ale acelui trecutului chiar în 
Sălașul de Sus, comună aflată la 
poalele Retezatului, pe teritoriul 

căreia se găsește în prezent și 
cetatea medievală de la Mălăiești. 
Aflată chiar lângă șoseaua care 
străbate comuna, construcția de 
aici, din Sălașul de Sus, din care se 
disting bine zidurile de incintă și 
tumul unei capele, reprezintă o 
curte nobiliară ridicată prin secolul 
al XIII-lea. Ea a aparținut unei alte 
familii de origine românească, 
Mara. Până în secolul al XIII-lea, 
dintre zidurile cetăților și 
fortificațiilor de aici, cnezii 
hațegani s-au opus tendințelor de 
cotropire a pământurilor lor de către 
regatul feudal maghiar. Au fost 
înfrânți și multe din domenii le-au 
fost confiscate. Au urmat apoi alte 
vremuri tulburi în care coroana 
maghiară va ceda sub amenințarea 
expansiunii otomane în Europa.

Din istoria 
familiei Cândeștilor

Pentru vitejia și eroismul de 
care au dat dovadă în luptele cu 
turcii, câteva din vechile familii 
cneziale hațegane, își vor lărgii 
domeniile avansând totodată și în 
ierarhia socială. Printre ruinele 
conacului Kendeffy din comuna 
Râu de Mori, transformat de 
comuniști, ciudată ironie a soartei, 
în sediu C.A.P., stă îngropată istoria 
uneia dintre cele mai vechi familii 
cneziale din ținutul de la poalele 
Retezatului, Cândea. Destinul 
Cândeștilor, cunoscuți sub numele 
de Kendeffy abia din secolul al 
XVI-lea, când pentru a-și păstra 
privilegiile vor trece la religia 
calvină, este emblematic pentru 
mulți dintre nobilii din Țara 
Hațegului. Din rândul lor se vor de
sprinde, încă din secolul al XIV-lea, 
două mari familii cneziale: Bărbat, 
stăpâni peste 33 de sate și Cândea, 
cu un număr de 40 de sate și părți 
de sate. în anul 1420, o puternică 
armată otomană înfrânge sub 
zidurile cetății Hațegului oștile tran
silvane conduse de voievodul Nico- 
lae Csaki. Acestuia îi urmează la 
tron Iancu de Hunedoara. 
Cunoscător al realităților hațegane, 
el va deschide practic procesul de

transferare a competențelor juridice 
și economice asupra satelor, de la 
Hațeg, la cetatea sa din Hunedoara, 
în acest context sunt numiți caste
lani ai cetății Hațegului, loan și 
Ladislau Lațcu Cânde din Râu de 
Mori, apropiați ai lui Ianeu de 
Hunedoara. Din acest moment, 
odată cu mărirea importanței târgu

lui cu același nume de la poalele 
cetății Hațegului, averea 
Cândeștilor, dar și ambițiile sociale 
ale membrilor acesteia vor crește pe 
măsură.

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța

Ruinele reședinței Cândeștilor din Râu de Mori
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Perechea Monica Niculescu/Shahar Peer (România/Israel), cap de 
serie numărul 13, s-a calificat în optimile probei de dublu feminin 
la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, informează 
site-ul oficial al competiției.

Câte un punct pentru CFR Simeria
și FC Hunedoara în deplasările din Banat
Ambele echipe hunedorene, 
care evoluează în seria a V-a 

a ligii a treia, au plecat cu 
câte un punct la finalul parti
delor disputate în Banat. FC 
Hunedoara a reușit un egal 

pe terenul celor de la Unirea 
Sânnicolau Mare, 1-1, în 

vreme ce Simeria a fost ega
lată în ultimele minute ale jo
cului de la Timișoara, 3-3, cu 
echipa a doua a Politehnicii.

Dacă la Sânnicolau Mare 
ocaziile clare de gol au lipsit cu 
desăvârșire, în orașul de pe Bega, 
CFR și Poli II au oferit un meci 
spectaculos, la finalul căruia ambii 
tehnicieni s-au declarat mulțumiți. 
Astfel, atât FC Hunedoara, cât și 
CFR-ul din Simeria rămân neîn
vinse după două etape, fiind la egal
itate de puncte, cu o victorie și o 
remiză.

Meci nebun 
la Timișoara

Cei aproximativ 150 de specta
tori, care au asistat la meciul dintre 
Poli II și CFR Simeria, „s-au 
încălzit” cu cele șase goluri, la 
capătul unei partide în care, atât 
gazdele cât și oaspeții își puteau ad
judeca cele trei puncte puse în joc.

Partida a început sub dom
inarea sterilă a gazdelor care au 
amenințat poarta lui Dragotă doar în 
câteva rânduri în primele 15 minute. 
Pressing-ul gazdelor avea să dea 
roade în minutul 19, când, Popovici 
(jucător care a cochetat și cu prima 
echipă a alb-violeților) îl execută cu 
sânge rece pe Dragotă cu un șut din 
interiorul careului, în urma unei 
pase venite din centru.

Simerienii nu își revin, iar 
„mânjii” Timișoarei mai au două 
mari ocazii de a majora diferența. 
Mai întâi în minutul 29, prin Jitaru, 
care trage senzațional de la 35 de 
metri, mingea lovind bara

transversală, pentru ca un minut mai 
târziu Popovici să îl copieze, din 
șase metri, devierea sa izbind din 
nou bara de sus a porții apărate de 
Dragotă.

Tresărirea de orgoliu a Simeriei 
vine cu cinci minute înainte de fi
nalul primei părți, când Făgărășanu 
restabilește egalitatea la prima 
ocazie clară de gol, acesta 
învingându-1 pe Cobliș cu un șut 
plasat la colțul scurt. Bucuria 
oaspeților a durat doar trei minute, 
până când Poparadu, un alt junior 
care s-a regăsit în acest sezon chiar 
în primul unsprezece al echipei 
mari, îl învinge pe Dragotă cu un 
șut puternic la colțul lung, aducând 
alb-violeții în avantaj.

Simerienii au reușit 
să întoarcă rezultatul, 
dar au fost egalați 
la ultima fază de joc

Pauza s-a dovedit a fi un sfet
nic bun pentru CFR, care a început 
cel de-al doilea mitan mai motivată. 
La doar un minut de la reluare, Buta 

șutează puternic de la 20 de metri, 
mingea trimisă de acesta lovind 
bara porții lui Cobliș.

Simeria caută cu disperare 
golul egalizator, care vine cu 20 de 
minute înainte de final. Poparadu 
comite henț în careu, arbitrul 
dictează penalty, iar Dăscălescu 
transformă cu siguranță pentru 2-2, 
reușind totodată cel de-al patrulea 
său gol stagional. Veteranii CFR- 
ului ies din nou la rampă, la fel ca 
în etapa inaugurală, astfel că Pepe- 
nar îi aduce pe oaspeți în avantaj 
după un șut la firul ierbii din afara 
careului, fără nici o șansă pentru 
longilinul din poarta timișorenilor. 
După golul de 3-2, Simeria face 
pasul în spate, permițându-le tiner
ilor jucători bănățeni să se apropie 
periculos de poarta lui Dragotă, care 
respinge în față șutul năprasnic de 
la 25 de metri al lui Ganea, pentru 
ca Jitaru aflat la linia de șase metri 
să trimită peste. In ultimul minut de 
joc, inevitabilul se produce. 
Gazdele restabilesc egalitatea, prin 
Dubei, care trimite cu capul în plasă 
în urma unei centrări venite din cor
ner, a aceluiași Popovici, omul 
meciului pentru trupa lui Cosmin

Petruescu.
La finalul partidei de la Baza 1, 

antrenorul gazdelor s-a declarat 
mulțumit de jocul tinerilor săi, mo
tivând că acest rezultat este cu atât 
mai bun cu cât oaspeții se numără 
printre candidatele la promovare în 
acest sezon. De cealaltă parte, Ghe- 
orghe Comea s-a declarat 
nemulțumit de faptul că echipa sa a 
obținut numai un punct, după ce 
reușiseră în prealabil să întoarcă 
rezultatul, greșelile din apărare fiind

Componența celor flnna loturi:

Poli II: Cobliș - Rosenblum, Rafia, MW, Sava - Popovici, Bahnali IbJ, isparaiu, 
Pătraș - Jitaru, Boștină.
Au mai intrat: Sandu, Trandu. Dobriceanu, Ganea.
Antrenor: Cosmin Petruescu

CFR Simeria: Dragotă - Vîrtan, Zaha, Stroia, Bata - Bud, Vtșan (c), Rîviș, Goronea 
- Pepenar. Dăscălescu.
Au mai intrat: Făgărășan, Suciu, Găceanu.
Antrenor: Gheorghe Cornea

Rezultate înregistrate în etapa a doua a seriei a V-a :

Școlarul Reșița - Luceafărul Oradea 
Millenium Giannata - Termo Tr. Severin 
Național Sebiș - Autocatania Caransebeș 
ACS Recaș și Bihorul Beiuș au stat. 

principala meteahnă a formației 
hunedorene. „Poli II de anul trecut 
este de departe mult mai slabă ca 
Poli II de anul acesta. Sunt câțiva 
jucători valoroși, conduși de un 
antrenor la fel de bun. Am fost 
supărat în prima repriză pentru că 
echipa mea nu a avut încredere, am 
început greu meciul și chiar ne-am 
văzut conduși pe tabela de marcaj, 
în repriza a doua am ieșit mai 
hotărâți, cu puțină șansă chiar ne 
puteam apropia victoria, ținând cont 
că am luat gol în minutul 89 și am 
avut 2 bare în repriza secundă. Dar 
acesta este fotbalul, de aceea e fru
mos. Sunt bucuros că echipa a avut 
caracter și a știut să întoarcă rezul
tatul. Sunt însă supărat că am luat 
numai un punct ", a concluzinat 
tehnicianul Simeriei.

FC Hunedoara a reușit doar un 
rezultat de egalitate la Sânnicolau, 
alb-albaștrii nereușind să repete 
performanța din prima etapă când 
au marcat de 5 ori în poarta Bihoru
lui Beiuș. Unicul gol al formației 
antrenate de Eusebiu Șuvagău a fost 
înscris de Doroi în minutul 65.

Luceafărul Oradea a preluat 
prima poziție a clasamentului, cu 
maximum de puncte după două 
etape, în vreme ce FC Hunedoara și 
CFR Simeria ocupă locurile doi și 
trei cu câte 4 puncte.

Claudiu Sav

CLASAMENT:
1. Luceafărul Oradea 2 2 0 0 4-2 6p
2. FC Hunedoara 2 1 1 0 6-1 4p
3. CFR Simeria 2 1 1 0 7-5 4p
4. Termo Tr. Severin 2 1 1 0 3-2 4p
5. Național Sebiș 2 1 1 0 1-0 4p
6. Autocatania Caransebeș 2 1 0 1 3-1 3p
7. Gloria Arad 2 1 0 1 5-4 3p
8. Unirea Sânnicolau Mare 2 0 1 1 1-2 Ip
9. Millenium Giarmata 2 0 1 1 4-6 1P
10. Becicherecu Mic 2 0 1 1 1-3 1P
1 ' 
<■ i . FC Timișoara II 2 0 1 1 3-6 1P
12. ACS Recaș 0 0 0 0 0-0 0p
13-. CSM Școlar Reșița 1 0 0 1 0-1 Op
14. Bihorul Beiuș 1 0 0 1 0-5 0p

GOLGHETERI:
Dăscălescu (CFR Simeria) - 4 goluri

Biănaru (Millenium alarmata) - 3 goluri 
Pepenar (CFR Simeria) - 2 goluri 

Zelencz (FC Hunedoara) - 2 goluri
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Cetate Deva a debutat cu stângul în a doua edific de campionat. Fetele, 
antrenate de Ion Mâtăsaru, au pierdut cu 26 la 28 (13-12), în jaf a celor 
de la HCM Știința Baia Mare.

Mureșul rămâne neînvinsă
Final de săptămână foarte bun 
pentru reprezentantele județu

lui în seria a doua a ligii se
cunde de fotbal. Mureșul și 
Minerul Lupeni au obținut 
puncte prețioase în etapa a 
doua a noii ediții de campio
nat, la capătul unor jocuri 

total diferite.

Deva a reușit o remiză 
nesperată pe terenul Unirii Alba 
Iulia, scor 0-0, într-un meci în care 
devenilor conduși de Gică Barbu le- 
a trecut de câteva ori glonțul pe la 
ureche, ultima dată chiar în finalul 
partidei când arbitrul întâlnirii a an
ulat, corect, golul marcat de tânărul 
Sergiu Buș. în Vale, trupa lui Ionel 
Augustin a respectat promisiunea 
făcută fanilor și a învins, cu mari 
emoții, CFR Gaz Metan Craiova, la 
cantul celui mai spectaculos meci 
dt, xceastă etapă. Minerii au condus 
cu 3-1, fiind apoi egalați, pentru ca 
pe final să reușească o victorie 
muncită, grație reușitei lui Robert 
Cristian.

Tabela a înghețat 
în Cetate

La Alba Iulia, în fața a doar 
câteva sute de spectatori, trupa lui 
Gică Barbu a reușit să scoată o 
remiză muncită, acesta fiind al 
v^ilea rezultat pozitiv al echipei, 
după victoria din prima etapă din 
fața Silvaniei lui Adrian Anca. 
F ~ iele grade Celsius, înregistrate 
la ora meciului, au pus stăpânire și 
asupra jocului, cele două echipe 
reușind doar câteva faze periculoase 
la cele două porți. Jocul trupei 
condusă de fostul fundaș stelist, 
Marius Baciu, n-a strălucit, iar în 
puținele dăți, când „albii” s-au 
apropiat de poarta oaspeților, s-au 
lovit de tânărul goalkeeper devean, 
Horvat, aflat într-o zi de grație.

De partea cealaltă, devenii au 
atacat timid poarta lui Rotaru, sin
gurele ocazii de gol aparținându-i 
vârfului acestora, Dîrvaru, care a 
ratat cea mai mare ocazie a primei 

reprize, după ce s-a bâlbâit în fața 
portarului gazdelor, în poziție de 
unu la unu cu acesta. Cea de-a doua 
repriză s-a desfășurat sub același 
registru, gazdele devenind mai in
sistente după intrarea lui Sergiu 
Buș. Cu toate acestea, vârful împru
mutat de la CFR Cluj n-a reușit să 
îl învingă pe Horvat, șuturile aces
tuia fiind mai mereu blocate de tal
entatul junior al Devei. Cea mai 
controversată fază a meciului s-a 
desfășurat chiar în minutul 90, când 
Buș a împins mingea în poartă, însă 
centralul întâlnirii, Florin Marcu, a 
anulat golul, corect, după un fault în 
atac al tânărului unirist. Imediat 
după această fază Marcu a fluierat 
finalul unei partide fără istoric, a 
cărui rezultat înscris pe tabelă s-a 
dovedit a fi mai mult decât 
echitabil. Astfel, Mureșul debutează 
cum nu se poate mai bine în noua 
ediție a ligii a doua, ocupând după 
primele două etape, un incredibil 
loc trei și așteaptă, sâmbăta viitoare, 
sub cetate, „Bătrâna Doamnă”. 
Arădenii au început excelent cam
pionatul, fiind alături de Petrolul, 
singurele echipe cu maximum de 
puncte după două etape.

„Lupii negri” 
au mușcat la prima 
partidă pe teren 
propriu

Veniți după un eșec usturător, 
în prima etapă la Ploiești, băieții lui 
Ionel Augustin și-au lins repede 
rănile și au reușit o victorie mare în 
fața oltenilor de la CFR Gaz Metan 
Craiova, la capătul unui meci în 
care s-au marcat nu mai puțin de 
șapte goluri. Minerii au trecut re
pede în avantaj, în minutul 10, când 
Martinescu a reluat din cinci metri 
o centrare de la nou-venitul Necatu, 
pentru ca după alte șase minute să 
își majoreze avantajul prin Gabriel 
Marin care a înscris golul etapei, cu 
o bombă de la 30 de metri, direct în 
vinciul porții apărate de Ciucă. 
Oaspeții au avut o tresărire de or
goliu în minutul 28 când Niță a 
înșirat trei fundași ai gazdelor și l-a

executat pe Pascal cu un șut la 
colțul lung. Gazdele aveau să 
restabilească diferența de două 
goluri până la pauză, prin Tătaru 
care a reluat din fața porții o cen
trare venită de la Drăghici. După 
pauză, echipa lui Ionel Augustin a 
fost de nerecunoscut, oaspeții resta
bilind egalitatea în doar cinci 
minute. Mai întâi, prin nou-intratul 
Trifu, după o gafă a lui Pascal și 
apoi prin fostul vârf al Minerului, 
Boroiban, care a reluat din careu o 
centrare a aceluiași Trifu. 
Craiovenii au trecut de două ori 
chiar și pe lângă întoarcere rezultat
ului, la mijlocul reprizei secunde, 
acțiunile acestora trezindu-i din 
letargie pe lupeneni, care au reușit 
golul victoriei cu 13 minute înainte 
de final, prin Robert Cristian, care 
a reluat cu capul din șapte metri o 
centrare venită de pe dreapta.

Minerul obține prima victorie 
din această stagiune însă mai are de 
lucru în ceea ce privește comparti
mentul defensiv, echipa din Valea 
Jiului primind nu mai puțin de șapte 
goluri în primele două etape, fiind 
echipa cu cele mai multe goluri în
casate în acest debut de campionat. 
Etapa viitoare, „minerii” se 
deplasează la Turda, unde vor în
tâlni echipa din localitate, Arieșul, 
formație ce a obținut și ea prima 

victorie în această etapă, 1-0, la 
Vâlcea.

Petrolul Ploiești și UTA ocupă 
primele poziții ale clasamentului, 
ambele cu punctaj maxim, podiu
mul fiind completat de Mureșul 
Deva cu patru puncte. „Lanterna 
roșie” îi revine, Silvaniei, trupa lui 
Anca nereușind până acum să în
scrie vreun gol în actuala stagiune.

Claudiu Sav

Rezultate înregistrate 
in etapa a doua:

Dacia Mioveni -ACU Arad 3-1

FCBihoi Voința Sibiu 0-0

CSM Râmnicu Vâlcea - Arieșul 0-1

W HM - Petrolul Ploiești 0-3

FC M l TA Arad Al RO Slatina 5-2

ACSMU Poli Iași - FC Argeș 2-1

CLASAMENT:

1. Petrolul Ploiești 2 2 0 0 7-0 6p
2. FCM UTA Arad 2 2 0 0 7-2 6p
3. Mureșul Deva 2 1 1 0 3-0 4p
4. Dacia Mioveni 2 1 1 0 3-1 4p
5. FC Bihor 2 1 1 0 2-0 4p
6. Unirea Alba Iulia 2 1 1 0 1-0 4p
7. Gaz Metan Craiova 2 1 0 1 5-4 3p
8. ACSMU Poli Iași 2 1 0 1 2-2 3p
9. ACU Arad 2 1 0 1 2-3 3p
10. Arieșul Turda 2 1 0 1 1-2 3p
11. Minerul Lupeni 2 1 0 1 4-7 3p
12. Voința Sibiu 2 0 2 0 0-0 2p
13. FC Argeș 2 0 0 2 1-4 0p
14. CSM Rm-Vâlcea 2 0 0 2 0-3 0p
15. ALRO Slatina • 2 0 0 2 2-6 0p
16. FC Silvania 2 0 0 2 0-6 0p

GOLGHETERI:
Voiculeț (UTA) - 4 goluri

Boroiban (Gaz Metan CFR Craiova) - 3 goluri
Țucudean (UTA) - 2 goluri 

Budescu (Petrolul) - 2 goluri
Gârlă (Mureșul Deva) - 2 goluri

Prestam:

GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

- polis culoare;
- POlIȘ luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 - 973-940

- 3 spălări II gratis!
- legitimație fexîerior interior, w reni

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



10 Timp liber
Luni, 6 septembrie 2010 ____________

Hollis Mulwray este lin proprietar de pământuri din California. Ida Sessions se dă 
drept Evelyn, așa-zisa soție a lui Hollis. îl angajează pe JJ Jake Gittes. un detectiv par-, 
titular ce-și scotea banii urmărind soți și soții infideli, să-i prindă irțffagnint delict. 
Jake H Yotografiazît pe Hollis eu o tânără femeie.
t Pro Cinema; ''JIU; Cur iicrtii chinezesc)

/
Dicționar: Alor, ine, Oar, IM

Harnică

îndemnMoluscă

Sideral A refuza

Aapăsa

Laudei
Cereală

Excitat

Lăuntric

Fac dez
văluiri

Rezistent 
la boli

Centru 
vital!

A lua la 
întrebări

La 
telefon

în stare 
de veghe

Fire 
textilă

într-o 
doară!

Vine pe 
la gene

Timpul 
prezent

Propietari 
de nave

Semi 
vocala

Om de 
zăpadă 
Pasări 

de pradă

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
07:30 La prima oră (matinal) 
08 00 Armăsarul sălbatic 
08:3@ Vrăjitoarea mea iubită 
09:00 Pur și simplu delicios (rel.) 
00:10 Vezi România! (rel.) 
09:15 Noile Paradisuri 
1Q: 15 Dovadă de iubire
11:15 Ca la carte (rel.) 
12:00 Iubiri dincolo de ecran
12:15
12:50

13:50
14-01)
1«S
15:30
17:00 
i»

18:B
18:30
18:35

: 19:35
19:40
20:00
21:10
22:10
23:00

Zile și nopți
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 11.)
Istorii de buzunar
Telejurnal; Sport; Meteo 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Krdnika (magazin cultural) 
Palatele lumii
Goana după bani (englez film 

documentar, 2008 - 1.) Avarițiă
învinge apele!
Vezi România! (rel.)
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 12.)
Prințesele lumii
Sport
Telejurnal; Meteo
Tess (dramă, 2008 - 1.)
30 Rock (comedie, 2006 - 9.) 
CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian film serial de 
acțiune, 2000 - 2.) 45' cu Marg 
Helgenberger, George Eads, 
Paul Guilfoyle, Eric Szmanda

SfcM! Cercul vieții (german serial, 
2004 - 28.)

07:55 învinge apele!
08:10 Frog și Wombat (SUA film de 

aventuri de familie, 1998, rel.)
09:50 Poate nu știai
10:00 Telejurnal
10:15 Liber pe contrasens
11:15 Atlas
11 MS Vorbe peste timp
11 Descoperă românii
12:00 Telejurnal
12:45 Ferma (rel.)
14:30 e Forum (reportaj)
15:00 împreună în Europa
IBM Cercul vieții (german serial, 

2004, rel. - 28.)
17:00 Studio 24 (film , 2008 - 25.)
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:15 învinge apele!
18:30 Viața cu sânge rece
19:00 Aventurierii (canadian film se

rial de aventură, 2002 - 7.) 60' 
cu Michael Biehn, Karen Cli
che, Jesse Nilsson, Christien 
Anholt

20:00 Lege și ordine (SUA serial po
lițist, 1990- 17.) 45' cu Jerry 
Orbach. Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell

21:00 Arena Leilor (reality show) 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Replay

06:00 Observator
08:00 1963123 cu Răzvan și Dani
10:00 în gura presei
11:15 Majoratele (SUA comedie, 

2004, rel.)
13:00 Observator
14:00 Benny Hill (serial, 1969) 60' 

cu Benny Hill, Henry McGee, 
Bob Todd, Jackie Wright

14:30 Iubirea face farse (emisiune de 
divertisment, 2010, rel.)

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Epicentru (SUA film de ac-

țiune, 2000) 98' cu Traci Lords, 
Gary Daniels, Jeff Fahey, An
drew Francis

2M8 Observator
23:30 Zbor de fluture (SUA thriller, 

2004) 113' cu Ashton Kutcher, 
Melora Walters, Amy Smart, 
Elden Henson

07:00 Știrile Pro TV (2009) 
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Noile aventuri ale lui Tequila și 

Bonetti (italian film serial de ac
țiune, 2000, rel. - 20.)

11:00 Toate pânzele sus
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3815.)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Serviți, vă rog! (emisiune de 

divertisment, 2009, rel.)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3816.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Operațiunea de salvare
22:30 Știrile Pro TV
23:00 Supernatural: Aventuri în 

lumea întunericului (SUA film 
serial de acțiune, 2005 - 9.) 60' 
cu Jared Padalecki, Jensen Ac- 
kles, Jefffev Dean Morgan

Fiul lui Rambow (comedie, 2007) 
Ember - Orașul din adâncuri (aventură) 
Regăsirea (SUA dramă, 2005)

17:40 Viața secretă a albinelor (SUA dramă, 2008) 110' cu Dakota Fanning 
19:30 Pe platourile de filmare 26'
20:00 Star Trek II: Mânia lui Khan (SUA S.F., 1982) 113' cu William Shat- 

ner, James Doohan, Leonard Nimoy, Ricardo Montalban
21:55 Janosik: O poveste adevărată (polonez-slovac-ceh dramă, 2009) 140' 

cu Vaclav Jirâcek, Michal Zebrowski, Ivan Martinka, Sarah Zoe Canner

07:00 Pe cuvânt de femeie 07:00 Camera de râs
08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Nimeni nu-i perfect
09:45 Legământul 08:00 Galileo
11:15 Legământul 08î20 Sport cu Fiorentina
12:30 Cristina Show: Special "îm

preună pentru totdeauna" (rel.)
09:15 Avionul terorii (SUA film de 

acțiune, 2007, rel.)
14:00 Marina 11:30 Imobiliare Blitz
15:30 Victoria 12:00 Autoforum
16:25 Vremea de ACASĂ HtH Camera de râs
16:30 Legământul 14:00 Elixirul tinereții (SUA come-
17:30 Poveștiri adevărate die, 2000, rel.)
18:30 O mare de pasiune 16:M Cireașa de pe tort
19:30 Săracii tineri bogați r? bo Trăsniții
20:30 Predestinați 18:0fi Focus 18 90'
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 19:00 Focus Sport

serial, 2008) cu Martin Karpan, 19:30 Cine știe...câștigă!
Elizabeth Gutierrez, Victor Co- 20:30 Fermier. Caut nevastă!
rona, Jose Guillermo Cortines 22:00 Focus Monden

Poveștiri de noapte O;I5 Trăsniții (comedie, 2007 - 1.)
23:30 India (brazilian-indian film se- 23:CX) Antrenorul de baseball (SUA

rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mărcio Garcia, Tânia Khalil

dramă, 1993) 92' cu Reba 
McEntire, Burt Reynolds, Kau 
wela Acocella, Derek Baxter

15:30 Viață sub bisturiu (SUA serial de dramă, 2007, rel. - 2.)
16:30 Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 7.)
17:00 Moromeții (român dramă, 1988, rel.)
19:00 Mafia pe tocuri (SUA serial de comedie, 2008 - 6.)
20:00 Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 13.)
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 5.)
22:00 Cartierul chinezesc (SUA polițist, 1974) 131' cu Jack Nicholson, Faye

Dunaway, John Huston, Perry Lopez
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva zidar rosar-tencuitor

Telefon: 0755.999.916 Hunedoara

barman 3 Telefon: 0755.999.917

betonist 1 agent comercial 1

casier 23 agent de securitate 2

cusator piese din piele si înlocuitor
2

asistent medical generalist 1

dulgher(exclusiv restaurator)
4

educatoare 1

faiantar 1

fierar betonist 1

funcționar informații clienti
5

îngrij itor clădiri 10

barman 3

brutar 2

casiere 1

confectioner articole din piele si în
locuitor 7

confectioner-asamblor articole din
textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

mecanic utilajmunc.necal.la amb. prod, sub formă 
de praf si granule 2

Petroșani

învățător 1

^«srâtor comercial 68
cusâtor piese din piele si înlocuitori

10

lucrator gestionar 1 dispecer 1

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 77

Telefon: 0755.999.918

operator mașini unelete semiauto
mate si automate 1

asfaltator 1

barman 1

șofer autobuz 10 bucătar 1

muncitor ne cal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 25

excavatorist pt. excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

șofer autocamion/masinâ de mare 
tonaj 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

operator calculator electronic °i 
rebele 3

gestionar depozit 1

șofer de autoturisme si camionete
1

confectioner-asambleor articole din 
textile 5

osnÂWchelner) 1
"U - ’ y
pavavoT 10

îngrijitor clădiri I

lăcătuș montator 10

prelucrător produse ceramice prin 
extrudare 2

primitor-distribuitor materiale si
scule 2

mecanic agricol 1

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

zidar rosar-tencuitor 3

controlor calitate 2

cusator articole marochinarie
1

dispecer 1

finisor terasamente 4

încarcator-descarcator 1

croitor 1

confecțiilor 4

secretara 1

șofer automacara giu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

ambalator manual 6

munc.necal.în ind.confectiilor
11

tractorist Iacatus montator

muncitor necalifîcat în industria

Vulcan cusator piese din piele si înlocuitor
5

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații

mecanic utilaj 1
munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 7montator placaje interioare si exte-

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1munc.necal.la întret.drumuri, șo

sele,poduri,baraje 2
vânzător 1

operator instalații dincentrale elec
trice 4 Călan
șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1 Telefon: 0755.999.924

tâmplar manual ajustor montator
12

electricean în construcții 1

Iacatus mecanic 1
zidar pietrar 1

munc.necal în ind. confecțiilor
6Simeria

Telefon:0755.999.921 Hațeg

0 Telefon: 0755.999.925

Orăștie ambalator manual 5

Telefon: 0755.999.922
barman 2

bucatar 3
cusator articole marochinarie

20 cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 2 femeie de serviciu l

stivuitorist 1 ospatar(chelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 1 0

Petrila

Telefon: 0755.999.928

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

lucrător comercial 3

manipulant mărfuri 1

montator accesorii pentru calapoade
1

munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 1

munc.radioelecronist 10

șofer autocamion/masinâ de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanete
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

Mică publicitate

IMOBILIARE
k

Vând apartament în Tâmpa, Simeria-Tiraj, 2 camere, et.2, bloc de cărămidă, termopan, in- 
&Mație electrică-sanitară schimbată, centrală electrică. Preț 85.0001ei neg. Tel.0735.066.695

Cumpăr apartament în Deva. Pot oferi 30.000euro. Tel.0726.523.486

Schimb spațiu ultracentral în Deva lângă Mail, st=20mp, cu imobil de locuit. Preț 20.000euro 
neg.,ofer diferență. Tel.0751.176.178

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

Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. 
Informații suplimentare lanr. de tel. 0734.310.133.

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 casă cu grădină în 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 
anexe gospodărești. 
Preț 85.000 ron neg. 
Tel. 0747.344.288

Oi închiriat apartament în Deva, 2 camere, ultracentral, etaj 2, nemobilat, cu centrală 
termică, complet renovat. Tel.0254.216.348, 0720.792.578

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 urgent în Mihăileni, com. Buceș, nr.97, 80mp,teren 3.748mp. Tel.0374.707.165, 
0725.435.977

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

g
Vând bicicletă tip Pegas în stare foarte bună. Preț: 50 lei negociabil. Informații Ia tel: 0757.595380.

BIHERSE

Vând casă în Baia de Criș, 4 camere, bucătărie, 2 cămări, pivniță, anexe, grajd, șură, șo- 
pron-lemnărie închisă 40mp, cocină, cotețe păsări, toate cărămidă, teren adiacent 0,5ha, 
totul împrejmuit cu garduri, curent trifazic, fântână, asfalt, pomi fructiferi, viță de vie, poziție 
superbă. Te. 0745.656.454,0764.075.470

Cabinet stomatologic NOU, modem, oferă consultații și tratamente de specialitate. Adresa: Orăștie, str.Pri 
cazului 6/34, parter. Tel.: 0767816803.

Filiala Certej S.A., cu sediul în Certejul de Sus, str.Principală, nr.89, J20/773/2001, CUI RO 14271549, 
organizează în data de 06.09.2010 analiză de oferte privind vânzarea “Rețea instalație electrică” cu nr. de 
inventar 10134.

Cumpăr garsonieră în Deva, indiferent de 2onă sau etaj. Tel. 0728.049.989
Prețul de evaluare și condițiile de vânzare pot fi consultate zilnic la sediul Filialei Certej S.A.

Persoană fizică vând garsonieră b-dul Iuliu Maniu( termopan, gresie, faianță), preț foarte 
mic, 85.0001ei. Tel.0723.421.734,0724.032.939 Vând vin alb 31ei/litru En gros și En detail. Tel.0743.426.364

Primesc elevi în gazdă zona liceului “Grigore Moisil”(fostul liceu minier). Tel.0728.233.568 Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni 18/28cm, cusut un sfert din el, preț 50ron neg.Tel. 0254.228.748

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

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

închiriez casă în Alba-Iulia, str. Iederu (zona Schit). Tel.0744.572.366, 0764.606.707
Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate, Down,ADHD, 
Autism etc.Tel.0753.311.535, 0254.230.451, 0752201.008, flynet07@yahoo.com

i garsonieră, Orăștie, Str.Mureșul, B1.24, Et.3, parțial îmbunătățită. Preț convenabil, 
tel.: 0753942861

Dante-boxer german, caută prietenă. Tel.0764.606.707

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

Vând sau schimb apartament cu două camere cu garsonieră + diferența.. Tel.: 0755851962.
Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426.364

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

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

B ----------
AUTO

Vând tichet programul Rabla. Tel.0732.099.255

Ofertă specială! Vând urgent apartament 2 camere în Simeria, etaj 1, zona Parcului sau 
schimb cu apartament în Hunedoara plus diferența. Preț vânzare 70.000 lei neg. 
Tel .0722.5 82.097

Vând OLTCIT, an fabricație 1986, preț 1100 ron, stare bună. Tel. 0752 841 245

Vând Seat Ibiza ca piese de schimb, preț 1.OOOlei. Tel.0745.494.954

Schimb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, izolat la exterior, cu 
apartament 3-4 camere, ofer diferența. Tel.0721.805.675

Vând rabă 16T tip kak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 16.OOOlei. 
Tel.0740.593.108

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

Vând apartament 2 camere în Simeria, ultracentral, bloc de cărămidă, etaj 1, balcon St- 6m, 
parchet, gresie, faianță, bucătărie mobilată, proaspăt renovat, accept 2 rate. Preț 125.000lei 
.Tel. 0721.805.675

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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TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

! (text maxim 50 de cuvinte)I ........... mo..„m„rnlnlnrr.............V™
i Nume..................................... Prenume.............................................
I Strada.........................................Nr........Bl................. Sc...... Ap. ...
i Localitatea.......................... Județul...............
; C.I. seria.................nr....................................
I Eliberat de..................... DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE.

; Semnătura

I Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale
i amplasate în următoarele locații:
I Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”;
; Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
; str. Minerilor, nr. 5-7;
j Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
I și la redacție:
; Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1
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http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.

Adam Hun

Supremația calității

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivdu.ite

' Rezervai
0254.264 039j

Sort spălat 8- 16mm
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ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010. NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

Publicitate
___  Luni, 6 septembrie 2010

Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

SILVA^
LEMNTEX
grmteeși comercializează

tâ
■șl șl terestra da cea ani bană calitate, 

parchet din lemn de fag, 
paltin saa frasin.

VCSILEA LEMNTEXS.R.J.
sat C'himindia, nr. 12 ID, comuna Ilănău, 
tel - fax: 0354/5 OI 02 J/22, e-mctih •idva^smuri.rt.

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

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22
22.00

23.00Sort spălat 4 - 8mm

Rapoltu Mare
23.00 lei/1

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

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00

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

CMYK


