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O nouă turnură 
în cazul 

Muzeului Aurului

de pupat

Actualul antrenor
al echipei Dinamo București, 
loan Andone

Pentru că a donat grupelor centrului de copii și ju
niori ai clubului de la care s-a consacrat, FC Hunedoara, 
echipament sportiv și mingi în valoare de aproximativ 
400.000 de lei.

Tehnicianul echipei de handbal 
feminin, Cetate Deva, 

Ion Mătăsaru 
Pentru că la finalul partidei din

de blamat..."

prima etapă pierdută în fața celor de la HCM 
Știința Baia Mare a dat, parțial, vina pe lipsa 

aportului publicului, deși jocul echipei antrenate de 
către acesta suferă vizibil.
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Calendar
ț greco-catolic
Sf. m. Sozont.

f romano-catolic

Ingrediente:

2 tortilla din făină, mart
2 copane de pui afumate
200 g cașcaval afumat
I ardei capia mic
1 ceapă mică
ulei pentru prăjit
smântână și sos de barbecue pentru 
servit

Mod de preparare:

Se dezosează puiul, se curăță 
ardeiul și ceapa. Cașcavalul, puiul 
și ardeiul se taie fâșii. Ceapa se taie 
solzișori. Se pun ingredientele 
tăiate în tortilla și se rulează. Dacă 
sunt prea mari și nu încap în tigaie 
le puteți tăia în două. Pentru a fi 
siguri că nu se desfac se poate în
fige câte o scobitoare în fiecare 
„clătită”.

Se încinge uleiul, focul 
mcdiu-marc, treapta 6. Se prăjesc 
în ulei până se rumenesc, pe am
bele fețe. Se scurg de ulei și se pun 
în continuare la seurs, în picioare, 
într-o cană în care ați pus în 
șervețel pe fund.

Se servesc calde cu smântână 
sau sos de friptură (barbecue).
•s.__________________________________ .

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

țSfântul Zilei------
înainteprăznuirea
Maicii Domnului

Să aveți înștiințare, 
fraților, că întru această zi este 
înainteprăznuirea Nașterii 
Preasfintei și de Dumnezeu 
Născătoarei și pururea Fe
cioarei Maria. Să vă adunați 
deci în biserici la rugăciune, 
pentru că în această zi este în
ceputul mântuirii noastre. Că 
întru această zi, pe noi cei ce 
am călcat poruncile lui Dum
nezeu și am căzut în adâncul 
răutăților și ne-am făcut robi 
patimilor, Domnului Dum
nezeul nostru, vrând să ne 
izbăvească din această robie și 
să Se pogoare spre izbăvirea 
noastră și cu o nouă zidire să 
ne înnoiască pe noi, a trimis pe 
îngerul Său și a binevestit 
drepților Ioachim și Ana 
nașterea Preasfintei de Dum

nezeu Născătoarei, adică pe 
aceea care este, după trup, 
Maica Domnului nostru Iisus 
Hristos.

Drept aceea, acum și noi, 
fraților, cu bucurie ajungând la 
această zi, să ne sârguim spre 
lucruri bune și să ne luminăm 
candelele noastre cu miloste
nie, cu credință și cu dragoste, 
că prin aceasta sufletul și 
trupul se luminează, precum și 
Apostolul grăiește: „Credința 
fără de fapte moartă este” 
(Iacob, 2, 26). Drept aceea, se 
cuvine să câștigăm lângă 
credință milostenia cu 
dragoste, pentru că aceasta 
înalță la cer și ușile împărăției 
le deschide. Că, „cela ce 
miluiește pe săraci, împrumut 
dă lui Dumnezeu”. Și iarăși

zice: „Milă voiesc, iar nu 
jertfă”. Drept aceea, dar, vă 
rog, să nu trecem alături de ce 
ne este de folos, adică nici de 
cel flămând, nici de cel gol, 
nici de străin, ci să-i primim pe 
ei ca pe însuși Hristos, ca să ne 
primească și pe noi Hristos 
Dumnezeul nostru, pentru 
rugăciunile acelora, și veșnica 
împărăție să ne dăruiască, pe 
care a gătit-o celor ce-L iubesc 
pe El.

HOROSCOP
Evită să devii intransigent cu cei 

mici, deoarece aceștia au nevoie de 
sfaturi obiective și de complicitate.
Te poți baza pe prietenii cei mai apropiați.

Călătoriile sunt defavorizate as
tăzi. Ești plin de curiozitate intelec
tuală și dai dovadă de luciditate. Ai o
stare fizică destul de bună, deși s-ar putea ca
unii nativi să se simtă ceva mai vulnerabili.
Nativii trăiesc iubiri secrete.

Nativii singuri trebuie să se înfrâ
neze în momentele în care simt că se 
înflăcărează de o idee sau o situație,
altfel vor fi dezamăgiți. Prestigiul tău 
crește, te bucuri de admirația și aprecierea 
celor din jur. Rămâi însă modest, chiar dacă 
te încântă situația.

Unii nativi află că trebuie să facă 
față unei creșteri a responsabilităților 
profesionale. Este de asemenea posi
bilă o promovare în viitorul apropiat, 
însă pentru acest lucru va trebui să muncești
din greu.

Dacă trebuie să iei decizii impor- 
tante în privința unor bunuri imobi- zTj 
liare, gândește-te foarte bine înainte > A 
de acționa, se poate că în alta zi lu
crurile să decurgă mai bine.

Ai numeroase preocupări care îți 
pot aduce satisfacții majore, dacă știi 
să profiți de ele. La muncă elibe-

■
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I de-a lungul timpului

1910: Mărie Curie a izolat prima mostră pură de ra
dium

1982: Vali loncscu și Anișoara Cușmir s-au situat pe 
locurile I și, respectiv II, la săritura în lungime la Campi
onatele europene de atletism de la Atena.

1986: Desmond Tutu a devenit primul predicator de 
euloare care a condus biserica anglicană din Africa de Sud.

1998: A fost fondată Google Inc..
2001: A fost prezentat, în cadrul Festivalului de Film 

Se la Veneția, filmul lui Lucian Pintilie, După-amiaza unui 
Mntiaaaț realizat după romanul "Drumul Damascului", de 
Kilsa Jelea.

W 2005: în Egipt au loc primele alegeri prezidențiale. 
2006: Eclipsă parțială de Lună vizibilă din România.

S-um născut:

1816: Lascăr Rosetti, om politic român (d. 1884)

1850: Constantin I. 1 strati, chimist și medic român 
(d. 1918)

1866: Tristan Bernard, prozator și dramaturg francez 
(d. 1947)

1881: Henri Focillon, istorie de artă și estetician, 
membru de onoare străin al Academiei Române (d. 1943)

1889: Umberto Pessione, dirijor român de origine 
italiană (d. 1943)

1904: Dumitru Dumitrescu, inginer român (d. 1984) 
1911: Todor Jivkov, lider comunist bulgar, 

președinte al statului (1971-1989) (d. 1998)

Comemorări;

1907: Bogdan Petriceicu-Hasdeu, enciclopedist, ju
rist, lingvist, istoric, om politic și scriitor român (n. 1836)

1962: Isak Dinesen, scriitoare daneză (n. 1885)
1993: Eugen Barbu, scriitor, scenarist și publicist 

român (n. 1924)
1994: James Clavel, scriitor american de origine 

australiană (n. 1924)
2000: Vugil Săhleanu, lider sindical român (n. 1946)
2008: llarion Ciobanu, actor român de film (n. 1931)

rează-te de contrângerile care te plic
tisesc. Ia taurul de coame și fii sigur că nu vei
trece neobservat.

Ai numeroase preocupări care îți 
pot aduce satisfacții majore, dacă știi 
să profiți de ele. La muncă eliberează- 
te de contrângerile care te plictisesc.
Ia taurul de coame și fii sigur că nu vei trece 
neobservat.

Abordezi o nouă etapă de viață y 
în doi, îți faci ordine în relații, lași 
în urmă îndoielile și ultimele neîn
țelegeri. Orice ar urma, persistă în 
voința de a o lua de la început în domeniul 
amoros. Cei singuri pot găsi perechea ideală 
dacă ies în lume și dacă trec peste timiditate 
sau cinism.

împreună cu partenerul, lucru
rile ți se vor părea mai simplu de re
zolvat. Un asociat sau un coleg care
a interpretat greșit acțiunile tale va cauta
ceartă.

Bancurile zilei
© © ©
Un tip care mânca la un 

restaurant cheamă chel
nerul:

- Gustă te rog supa.
Chelnerul confuz 

întreabă:
- Este supa prea caldă?
- Gustă supa!
- Este supa prea rece?
- Gustă supa!

- A intrat o muscă în
supă?

- Gustă supa!
Chelnerul, obosit de 

ghicit, cedează.
- Bine, bine, gust supa. 

Unde-i lingura?
-Aha!

© © ©
Două călugărițe la cum

părături într-un magazin ali
mentar. Una dintre ele o în
treabă pe cealaltă: - Ce-ai 
zice de niște bere? - N-ar 
strica, dar mi-ar fi rușine să 
cumpăr așa ceva. - Nicio 
problemă, rezolv eu. Iau ele 
o cutie cu 6 beri și se duc la 
casă. Casierul se uită foarte 
mirat și călugărița zice: - 
Asta-i ca să ne spălăm

părul. Caiserul, fără să ezite, 
se apleacă sub tejghea și 
pune o pungă de covrigei 
lângă bere: - Să nu vă uitați 
bigudiurile.

© © ©
Culmea fidelității:
La a treia nevastă să ai 

aceeași amantă.

Evită geloziile și suferința care 
însoțesc de obicei pornirile amoroase 
care au la bază o atracție sexuală. Ești 
mai puțin pasiv ca de obicei la lucru
rile care se întâmplă înjurai tău.

Ai parte de o zi plină din toate 
punctele de vedere.Depinde de tine 
cum reușești să te organizezi astfel 
încât să mai ai timp și pentru viața 
personală.

Dacă mănânci și bei prea mult, te 
vei confrunta cu unele neplăceri. 
Evită alimentele bogate în zahăr și 
grăsimi.
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Peste o sută de hunedoreni, executați silit
de bănci sau Finanțe

Actuala criză economică si- 
tuază județul Hunedoara în 
topul primelor zece județe 

după ponderea creditelor res
tante și în ceea ce privește im

obilele scoase la licitație 
pentru neplata datoriilor.

Licitațiile sunt organizate fie de 
bănci, fie de Administrația Finanțelor 
Publice. în momentul de față, în județ 
sunt scoase la licitație șapte aparta
mente, fapt care situează județul Hune
doara printre primele locuri în topul 
excutărilor silite, acesta fiind devansat 
de județe precum Ilfov și București 
(14), Arad (12) sau Bistrița Năsăud (8).

în ceea ce privește executările 
silite ale caselor sau terenurilor, în județ 
sunt scoase la licitație șase terenuri, o 
c°să, precum și spații comerciale și hale 
. ^producție.

Licitații
fără cumpărători

Apartamentele scoase la vânzare, 
cele mai multe din municipiul Deva,

O nouă turnură în cazul Muzeului Aurului
Astăzi are loc la Tribunalul 
Hunedoara un nou termen 

într-unul din procesele care au 
ca obiect clădirea Muzeului 

Aurului din Brad. Magistrații 
t buie să decidă dacă licitația, 
nt urma căreia Muzeul Auru
lui a fost vândut de către lichi

datorul activelor filialei 
Bradmin, s-a defășurat în mod 

legal, iar în caz contrar să o 
anuleze.

în primăvara acestui an Filiala SC 
Servicii Publice SRL a Companiei 
Naționale a Cuprului, Aurului și Fieru
lui MINVEST Deva, Consiliul Local 
Brad și Parchetul de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara au cerut schimbarea

sunt de toate categoriile și au prețuri 
sub cele practicate pe piața imobiliară. 
Astfel, un apartament cu patru camere 
și cu o suprafață de 78,88 metri pătrați, 
situat pe bulevardul 1 Decembrie din 
municipiul Deva, poate fi achiziționat 
cu 65.511 euro, iar pentru un aparta
ment cu două camere, plus dependințe, 
de pe strada Traian din municipiul 
Hunedoara, doritorul scoate din buzu
nar 15.523 de euro. Fie că sunt organi
zate de bănci sau de Finațe, vânzările 
imobilelor au o pondere cu mult mai 
mică față de anii anteriori, organizatorii 
fiind nevoiți să scadă prețul de pornire 
al licitației chir și cu 50 la sută.

„Criza se face simțită și în ceea ce 
privește valorificarea imobilelor pe 
care noi le scoatem la licitații. Dacă în 
anii trecuți la licitațiile organizate de 
noi se vindeau cam 70 la sută din imo
bile, acum abia dacă se mai vând 10-15 
la sută. Există și situații în care nu 
participă nimeni la licitație. Atunci sun
tem nevoiți să mai organizam o dată, 
însă scădem prețul cu 25 de procente, 
iar dacă nici atunci nu se vinde, scădem 
până la 50 la sută. Sunt apartamente 
pentru care am organizat patru, chiar 
cinci licitații”, a precizat directorul 
DGFP Hunedoara, Lucian Heiuș (foto).

lichidatorului și au atacat actul de ad
judecare a imobilului, solicitând anu
larea lui la Curtea de Apel Alba Iulia. 
Instanța de judecată a decis că 
soluționarea cauzei este de competența 
Tribunalului Hunedoara. „Am cerut 
Curții de Apel anularea licitației pentru 
că la momentul desfășurării acesteia
imobilul fusese deja vândut către MIN
VEST, iar contravaloarea clădirii fusese 
achitată. Totodată, am solicitat și în
locuirea lichidatorului pentru că acesta 
a vândut ceva ce nu îi aparținea și 
anume o clădire pe care nu o preluase 
pe bază de proces verbal ca fiind unul 
dintre activele Bradmin și care, în plus, 
fusese deja vândută către MINVEST. 
Este evident că imobilul a fost mult 
subevaluat, el fiind vândut cu prețul de 
100.000 lei după ce avusese deja loc o 
renovare și modernizare a clădirii, 
investiția fiind de peste 1,8 milioane lei.

Peste o sută 
de imobile puse sub 
sechestru, în primele 
șapte luni ale anului

O statistică a Direcției Generale a 
Finanțelor Publice (DGFP) Hunedoara 
arată că în cursul primelor șapte luni ale 
anului, au fost puse sub sechestru 
aproximativ 150 de bunuri imobile 
(terenuri, case, apartamente, hale de de
pozitare, etc), care urmează a fi val
orificate, pentru recuperarea 
prejudiciului. Dintre acestea, peste 80 
au fost executate silit de reprezentanți 
ai Administrației Finanțelor Publice 
(AFP) pentru Contribuabili Mijlocii - 
Deva. Printre imobilele care au fost ex- 
cutate silit se numără apartamente, 
terenuri, case, hale de depozitare sau 
clădiri pentru birouri.

De altfel, în primele șapte luni ale 
anului, au fost executate silit, de către 
AFP, 13 imobile în municipiul Deva, în 
municipiul Brad numărul acestora se 
ridică la 10, iar în Petrila la 11, urmat 
de Hunedoara cu șapte imobile puse 
sub sechestru, Călan și Orăștie (5), 
Hațeg și Petroșani (4).

Irina Năstase

Pe numele lichidatorului există, în acest 
moment, un dosar penal la DNA. între 
timp, procesul s-a mutat la Tribunalul 
Hunedoara, iar mâine (astăzi, n. red.) 
este un nou termen. Noi sperăm ca 
situația să se reglementeze cât mai re
pede”, a declarat pentru Glasul Hune
doarei directorul MINVEST Deva,
Ladislau Farcaș. Pe de altă parte, unele 
surse susțin că Centrul Ortodox Filo- 
calia, ONG-ul care a cumpărat clădirea, 
nu ar fi plătit câteva dintre ratele sumei 
datorate pentru achiziția imobilului, 
astfel încât, potrivit unor clauze con
tractuale, tranzacția va fi anulată. Anu
larea licitației ar permite MINVEST 
Deva să continue investițiile pentru re
alizarea spațiului expozițional și relu
area activității pe care a avut-o 
imobilul.

Nicolae Grecu

Potrivit unei statistici, întocmită la nivel național, județul Hune
doara se situază pe locul opt în topul județelor cu cea mai mare pon
dere a creditelor restante. Populația și companiile din județul 
Hunedoara au credite restante în valoare de 229,4 milioane lei, 
reprezentând 8,78 la sută dintr-un total de credite contractate de 2,61 
miliarde lei. Creditele restante la împrumuturile în lei luate în județul 
Hunedoara sunt de 151,5 milioane lei, iar cele aferente împrumuturilor 
în valută sunt de 77,9 milioane lei.

La Bac-ul de toamnă 
au fost peste o sută de contestații

Numărul elevilor care au 
contestat notele obținute în 
urma examenului de Baca

laureat, sesiunea de toamnă, 
a fost de 116. Rezultatele fi

nale vor fi afișate joi

La nivelul județului Hunedoara, 
au fost depuse 116 contestații, cele 
mai multe fiind la limba și literatura 
română (65), matematică (24) și bi
ologie (18). Astăzi și mâine, vor fi 
analizate lucrările, iar joi se vor afișa 
rezultatele finale. „Nu au fost eveni
mente nedorite în timpul examenelor, 
în această sesiune s-au regăsit, 
printre proaspeții absolvenți de liceu 
și câteva persoane mai în vârstă”, 
susține inspectorul școlar adjunct, 
din cadrul IȘJ Hunedoara, Ilie Pâr- 

Societate comercială 
angajează

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

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 5 74 092; 0354/501021.

van.
Promovabilitatea la sesiunea de 

toamnă a Bacalaureatului a fost de 
65,74 la sută, cu 21 la sută mai 
scăzută decât în prima sesiune. Din 
cei 812 candidați, care s-au înscris la 
examen, s-au prezentat 756, doar 497 
reușind să promoveze.

„în cea de-a doua sesiune a ex
amenului de Bacalaureat, elevii au 
fost mai slab pregătiți. Majoritatea 
dintre aceștia nu au obținut note de 
trecere în prima sesiune, iar alții au 
absentat. Drept dovadă și notele 
foarte mici pe care le-au obținut. Se 
pare că acesta este de fapt nivelul lor 
de pregătire”, a conchis Pârvan. Cea 
mai mare notă obținută la această se
siune a fost puțin peste 9, majoritatea 
mediilor fiind între 6 și 6,99.

Petronela Tămaș

ANUNȚ
SC RAPID TINY VOIAJ SRL cu sediul în localitatea 

Petrila, str.Taia, nr.116, județul Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Spălătorie auto și centru 
colectare deșeuri”, situat în localitatea Petrila, str.Bobâlna, 
F.N., jud.Hunedoara.

PUBLIC
Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, 

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

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în ter
men de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

dcpcitultii.br
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4 Eveniment Cadourile date de angajatori salariaților de Crăciun, Paști sau 8 martie, 
care depășesc valoarea de 15Q de lei, vor intra în baza de caleitlpentrit con- 
tribtițide de asigurări sociale, potrivit proiectului de Ordonanță, 
vede și majorarea contribuțiilor pentru veniturile independente.

K . ■ ■
Prins în flagrant, la furat 

de cablu de telefonie

Un adolescent. în vârstă de 17 
ani, din Hunedoara, a fost prins în 
flagrant de oamenii legii în timp ce 
fura cablu de telefonie. Tânărul a 
fost observat de o patrulă de 
siguranță publică, din cadrul Poliției 
Municipiului Hunedoara, m după ce 
reușise să fure aproximativ 40 de 
metri de cablu de telefonie, postat pe 
fațada unui bloc de pe strada Elisa- 
beta Mărginean din Hunedoara. în 
cauză, oamenii legii au întocmit 
dosar penal pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat.

Campanie de reciclare 
la Deva

După ce a desfășurat campanii 
similare în Simeria și Orăștie, 
Asociația Română pentru Reciclare 
(RoRec) continuă la Deva campania 
de colectare a deșeurilor electrice, 
electronice și elcctrocasnice pornită 
acum câteva săptămâni. Sub slo
ganul „Locul deșeurilor nu este în 
casă. Triniite-le la plimbare!” de
venii sunt invitați, vineri și sâmbătă 
să „scape” de aparatura vecbe din 
gospodării.

Acțiunea, care face parte dintr- 
o amplă strategie de mediu derulată 
pe întreg cuprinsul județului Hune
doara, fiind sprijinită de către 
primăriile orașelor în care se 
desfășoară, va debuta, vineri, cu în
cepere de la ora 09.00, când va avea 
loc deschiderea punctelor de 
colectare provizorii: în fața Casei de 
Cultură „Drăgan Muntean!’ și în 
parcarea Hotelului Deva. Aici sunt 
așteptați toți locuitorii orașului sau 
din împrejurimile acestuia să 
depună aparatura veche sau defectă, 
în decursul celor două zile, centrele 
fiind deschise până în jurul orei 
17.00. De asemenea, activitatea de 
colectare a deșeurilor eletronice se 
poate face și de la domiciliu, în 
cazul în care echipamentele sunt vo
luminoase, cei care vor să facă acest 
lucru fiind invitați să sune la 
numărul de telefon 0732627179, în
cepând de astăzi și până sâmbătă la 
ora 15.00. Toți cei care vor depune 
în acest final de săptămână 
aparatura electronică la centrele 
menționate vor participa la o 
tombolă cu premii, unde vor avea 
șansă să câștige unul din cele 50 de 
tichete de cumpărături în valoarea 
de 100 de lei, sau una dintre cele 
cinci biciclete puse la bătaie. (C. Sj

Biciclist accidentat, 
la Petrila

Un bărbat, în vârstă de 42 de 
ani, din Petrila, a fost accidentat de 
un autoturism, în timp ce se deplasa 
cu bicicleta pe bulevardul Mihai 
Viteazu, din Vulcan. Biciclistul, care 
circula pe direcția Petroșani - I.u- 
peni, la trecerea de pe banda 1 pe 11, 
nu s-a asigurat, fiind acroșat de au
toturismul condus regulamentar de 
Victor U., de 20 de ani, din 
București, care se deplasa pe banda 
II, în aceeași direcție de mers. în 
urma accidentului a rezultat rănirea 
ușoară a biciclistului.

în cauză, a fost întocmit dosar 
penal pentru infracțiunea de 
vătămare corporală din culpă.

Și-a vărsat nervii pe bancomat
și a declanșat alarma
Descindere de forțe, duminică 
seara, la sediul unei bănci din 
Deva, după ce a fost declan
șată alarma anti-efracție la 

ATM-ul situat în holul unității 
bancare.

Polițiștii din cadrul Serviciului 
Investigații Criminale și jandarmii 
au fost puși pe jar de un devean care 
a bruscat bancomatul din incinta 
unei bănci, pentru că nu vroia să-i 
accepte cârdul. în acel moment a 
pornit alarma, iar bărbatul, speriat, 
a fugit. Ajunși la fața locului, 
criminaliștii au stabilit că rama 
metalică de lâ partea superioară a 
tastaturii este deplasată din poziția

Mai bine în spital 
decât pe mâna Poliției
Așa au gândit probabil cei trei tineri din Ia
lomița, implicați într-un accident rutier, în 
afara localității Gothatea, în momentul în 
care au sărit de pe un pod, de la aproape 

13 metri înălțime

z'
A spart barul pentru că 
mai vroia să bea

î

Trei tineri, în vârstă de 27 de 
ani, din localitatea Bărbulești, 
județul Ialomița, și o tânără în 

vârstă de 20 de ani, din co
muna Gurasada, au ajuns la 

spitalul din Deva în stare 
gravă, în urma unui accident 

de circulație produs pe DN7, în 
afara localității Gothatea.

„Șoferul unui autoturism, Paul 
M., de 28 de ani, din comuna 
Gurasada, care se afla sub influența 
băuturilor alcoolice, conducea 
mașina pe DN7, dinspre Deva spre 
Arad. în afara localității Gothatea, a 
intrat în coliziune frontală cu un au
toturism marca Ford, care efectua o 
depășire neregulamentară pe 
pasajul peste calea ferată și în zona 
de acțiune a indicatorului rutier 
„depășirea autovehiculelor cu 
excepția motocicletelor fără ataș 
interzisă”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al IPJ Hunedoara.

Au fugit de polițiști, 
dar au ajuns în spital

■ v
După producerea accidentului, 

cei trei tineri aflați în autoturismul 
Ford au ieșit din mașină și au fugit 
de la locul accidentului. Au sărit de 
pe pasajul peste calea ferată, de la o 
înălțime de 12,50 metri, însă, în 

inițială, fără însă să existe urme de 
forțare.

înregistrările video 
au elucidat misterul

în urma vizionării 
înregistrărilor video, puse la 
dispoziția polițiștilor de către 
reprezentanții băncii, a fost identi
ficat Mihai O., de 35 de ani, din 
Deva, client al băncii. „Bărbatul a 
încercat să își verifice contul intro
ducând cârdul în ATM și pentru că 
nu a intrat, l-a împins mai tare, mo
ment în care partea superioară a 
ATM-ului (care conține tastatura și 
monitorul) a sărit din sistemul de 
prindere, provocând declanșarea

urma impactului cu solul, au suferit 
leziuni, în urma cărora nu au mai 
reușit să se deplaseze.

în urma verificărilor efectuate, 
oamenii legii au stabilit că tinerii, 
Cristi G., Arun B. și Florin B., au 
fugit de la locul accidentului pentru 
că niciunul nu deținea permis de 
conducere.

Oamenii legii nu au stabilit 
care din cei trei a condus autoturis
mul deoarece, aceștia au fost 
internați, cu leziuni grave, la Spi
talul Județean Deva.

Polițiștii au ridicat probe pentru 
a stabili persoana care a condus au
toturismul în momentul producerii 
accidentului.

în urma accidentului, Cristina 
A., de 20 ani, din comuna 
Gurasada, pasageră în autoturismul 
condus de PAUL M., a fost 
transportată la spitalul din Deva, în 
stare gravă. (M.T.)

alarmei”, adeclarat purtătorul de 
cuvânt al Inspectoratului de Poliție 
al Județulșui Hunedoara, inspector 
Bogdan Nițu.

în urma cercetărilor efectuate, 
oamenii legii au stabilit că nu a ex

istat intenția comiterii vreunei fapte 
penale. După ce au verificat ATM- 
ul, reprezentanții băncii au constatat 
că nu lipsește niciun leu.

(M.T.)

Un tânăr, în vârstă de 26 de ani, 
din Orăștie, a ajuns pe mâna 
polițiștilor, după ce, băut fiind, a in
trat prin efracție într-un bar din local
itate, pentru că-i era „sete”.

Tânărul a fost dat de gol de sis
temul de alarmă care a semnalat 
pătrunderea prin efracție a unei per
soane în interiorul localului. Au fost 
alertați polițiștii care, ajunși la fața 
locului, l-au găsit pe Dan G., de 26 
de ani, aflat într-o stare avansată de 
ebrietate. Bărbatul le-a spus 
polițiștilor că a intrat în bar pentru că

dorea să mai consume băuturi alcoo
lice, deși era închis.

„Echipa operativă deplasată la 
fața locului a constatat faptul că ușa 
de acces în interiorul barului nu 
prezenta urme de forțare la sistemul 
de închidere, iar din interior nu s-a 
reclamat furtul vreunei valorii sau 
vreunui bun”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al IPJ Hunedoara.

Tânărul a fost condus la sediul 
poliției în vederea continuării 
cercetărilor. (M.T.) 

_______________________________ y

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.



|g 32,31% dintre candidați mi luat examenul <le bacalampat
Ruta de promovare înregistrată ia examenul tiv bacalaureat (sesiunea august - septem
brie 2010), înainte de solutionarea contestațiilor, este de 32,31'% (cu 40.33 puncte pro
centuale sub media de anul trecut - 72.64%). potrivit Ministerului Educației.
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Fenomene meteo tot mai frecvente
și violente sunt așteptate în România

Directorul Administrației
Naționale de Meteorologie, Ion Sandu, 
susține că în România se vor înregistra 
în următorii ani "fenomene meteorolog
ice tot mai frecvente și mai violente", 
dar și "precipitații de proporții", de vină 
fiind "efectul de seră suprapus peste 
cauzele naturale ale încălzirii".

Declarațiile au fost făcute într-o 
conferință de presă la Sibiu, ocazionată 
de deschiderea celei de-a șasea 
Conferințe Europene de Meteorologie, 
la care participă peste trei sute de per
soane, speciliști în domeniu de pe cinci 
continente.

întrebat de ce în România au 
apărut, în ultimii ani, tot mai frecvent 
precipitații despre care statisticile 
spuneau că se înregistrează odată la o 
sută - două sute de ani, directorul 
Administrației Naționale de Meteorolo
gie (ANM), loan Sandu, a spus că aces
tea sunt urmare a "efectului de seră".

■vOmânia, Bulgaria și Turcia sunt luate în calcul 
de NATO pentru apărarea antirachetă

NATO explorează posibilitatea 
amplasării unor sisteme de apărare 
antirachetă în Turcia, Bulgaria și 
România, a declarat sâmbătă, la 
Ankara, șeful Statului Major comun al 
Statelor Unite, amiralul Mike Mullen.

Potrivit Hurriyet Daily News, 
amiralul american a fost întrebat de 
jurnaliști despre planurile SUA de a in
stala o stație radar în Turcia, ca parte a 
scutului antirachetă destinat să apere 
..udul Europei de o eventuală 
amenințare iraniană.

"NATO crede că această 
« ectură de apărare antirachetă este 
un element foarte important care tre
buie implementat și care trebuie să 
evolueze cu timpul", a răspuns ami
ralul. El a precizat că au fost discuții în 
cadrul NATO pentru a include Turcia, 
Bulgaria și România ca părți ale acestei 
arhitecturi de apărare antirachetă 
adaptivă în etape și pentru a vedea dacă 
există sprijin pentru instalațiile și 
echipamentele acestei arhitecturi glob
ale. "Aceste discuții continuă", a mai 
spus Mullen, precizând totuși că 
subiectul nu a fost abordat în covorbir- 
ile avute vineri și sâmbătă la Ankara.

România a început deja în urmă cu 
câteva luni negocierile cu Statele Unite 
pentru amplasarea unor baterii de inter
ceptor! tereștri în cadrul scutului 

<M$irachetă, în timp ce Bulgaria și-a ex
primat la rândul ei dorința de a se 
alătura scutului antirachetă. 
Președintele Traian Băsescu spunea 
miercuri, la reuniunea anuală a 
diplomației române, că acordul privind 
scutul antirachetă ar trebui finalizat 
până la summitul NATO de la Lisabona

ANUNȚ PUBLIC
SC F & N FABY MOB SRL cu sediul în localitatea Orăștie, str.Ilarie Chendi, nr.6, județul Hunedoara, anunță 

depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul “Secție fabricare mobilier”, situat în satul 
Dâncu Mare, nr. 175, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până 
joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

"Schimbările climatice din ultima 
perioadă sunt determinate de efectul de 
seră suprapus peste cauzele naturale ale 
încălzirii. în următorii ani ne putem 
aștepta la precipitații tot mai abundente,

(din noiembrie), unde România "ar tre
bui să insiste ca scutul antirachetă să 
devină o realitate NATO, nu numai a 
relațiilor bilaterale, spre exemplu, 
SUA-România".

Turcia are însă dezacorduri cu 
Statele Unite în ceea ce privește abor
darea față de Iran, insistând asupra unei 
soluții diplomatice în privința contro
versatului program nuclear al Teheran
ului, în timp ce Washingtonul este în 
favoarea sancțiunilor.

Potrivit presei israeliene, vizita 
amiralului Mike Mullen în Turcia a 
urmărit să ceară Anakarei să dea o 
mână de ajutor comunității 
internaționale pentru a împiedica 
ambițiile nucleare ale Iranului.

SUÂ au nevoie de sprijinul militar 
al Turciei, țară care se învecinează cu 
Irakul și Iranul și care are 1.700 de 

tot mai însemnate cantitativ. 
Fenomenele meteorologice care se vor 
înregistra vor fi din ce în ce mai vio
lente și mai frecvente", a spus Sandu.

Lucrările conferinței despre mete
orologie de la Sibiu au fost deschise de 
către Ministrul Mediului, Laszlo Bor- 
bely, care a precizat că România s-a 
confruntat în ultimii cinci ani cu 
precipitații de amploare, care, potrivit 
statisticilor, nu erau așteptate decât 
odată la 100, 150 sau 200 de ani.

Potrivit acestuia, România a in
vestit peste 50 de milioane de dolari în 
opt radare ultraperformante, care pot 
anunța astfel de fenomente cu câteva 
ore înainte ca ele să se producă sau cel 
puțin cu câteva zeci de minute.

Laszlo Borbely a anunțat că 
România va putea beneficia, până în 
2035, de 18 miliarde de euro, din bani 
europeni, de la buget și din taxele de 
mediu pentru îndiguiri.

soldați trimiși în Afganistan. Mullen a 
lăudat, de altfel, contribuția Turciei în 
Afganistan, însă a negat că a venit la 
Ankara pentru a cere și mai multe 
trupe. El a negat, de asemenea, 
speculațiile potrivit cărora a venit la 
Ankara pentru a-i cere să permită evac
uarea via Turcia a echipamentului mil
itar greu desfășurat de Statele Unite în 
Irak.

Și Financial Times scrie că vizita 
Iui Mullen este destinată atenuării difer
endelor apărute în relația SUA-Turcia, 
mai ales după ce Turcia a întrerupt co
operarea militară cu Israelul și s-a opus, 
în iunie, la ONU sancțiunilor împotriva 
Iranului, ceea ce a dezamăgit 
administrația americană și a 
nemulțumit mai mulți membri ai Con
gresului.

Lacurile din județul Constanța 
sunt scoase la licitație 
pentru închiriere

Administrația Bazinală de Apă 
Dobrogea Litoral scoate la licitație 
pentru închiriere luciul de apă al unor 
lacuri din Constanța, precum și 
suprafețe din Dunăre sau din Marea 
Neagră, iar câștigătorii vor putea con
strui acolo turbine eoliene ori vor 
putea desfășura activități de agrement 
nautic.

Potrivit responsabilului de co
municare al Administrației Bazinale 
de Apă Dobrogea Litoral, Cătălin 
Anton, la licitația care va fi 
organizată pentru închirierea cu- 
vetelor lacurilor, a unor suprafețe din 
Dunăre sau Marea Neagră poate par
ticipa orice persoană fizică sau 
juridică de drept privat, română sau 
străină, care cumpără caietul de 
sarcini, depune o ofertă și care con
stituie garanția de participare.

Referendumul din Republica 
Moldova a fost invalidat din
cauza prezenței scăzute la vot

Referendumul din R.Moldova a 
eșuat, potrivit datelor prezentate luni 
de Comisia Electorală Centrală, care 
a anunțat o prezență la vot de 29,05 
la sută', ceea ce reprezintă mai puțin 
de o treime din populația cu drept de 
vot a relatat PRO TV Chișinău.

Iurie Ciocan, secretarul 
Comisiei Electorale, a declarat că 
aceste date conțin și cifrele din 
străinătate, conform PRO TV 
Chișinău.

Pentru validarea referendumu
lui, era nevoie de prezența a 33,3 la 
sută din alegători.

Potrivit publicației Timpul, la 
urne s-au prezentat 779.527 de

"Printre lacurile care sunt scoase 
la licitație se numără lacul 
Techirghiol, lacul Tăbăcărie din 
Constanța, balta Mangalia. De 
asemenea, în funcție de cereri, pot fi 
închiriate suprafețe de pe fluviul 
Dunărea sau de pe Marea Neagră", a 
declarat Cătălin Anton.

Persoanele care închiriază luciul 
de apă pot desfășura diverse 
activități, începând cu construcția de 
turbine eoliene, până la cultura de 
alge sau scoici ori activități de agre
ment nautic, a mai precizat sursa 
citată.

Cei interesați trebuie să se 
adreseze Administrației Bazinală de 
Apa Dobrogea Litoral, licitațiile ur
mând să fie organizate în funcție de 
numărul de solicitări.

cetățeni, dintre care 87,8 la sută au 
votat în favoarea alegerii directe a 
președintelui, iar 12,2 la sută 
împotrivă.

In total, la secțiile din străinătate 
au votat 19.703 alegători, dintre care 
doar 397 au votat împotriva 
schimbării modalității de alegere a 
șefului statului.

Comisia Electorală Centrală nu 
poate anunța oficial invalidarea 
scrutinului întrucât nu deține toate 
procesele verbale.

Rezultatele finale vor fi prezen
tate miercuri, iar datele definitive 
vineri.

)



Fortărețele hunedorene (II)
Nu departe de Conacul Ken- 

deffy din comuna Rău de 
Mori, în versantul drept al văii 

Râușorului ce-și trage apele 
limpezi și reci chiar de sub 
abruptul nordic al Vârfului 

Retezat, se ridică ruinele enig
matice ale uneia dintre cele 
mai celebre cetăți din Țara 

Hațegului. Se numește Colț de 
la pintenul oblic de stâncă 

dură, ce străpunge ca un stilet 
abisul peste care își ridică zi

durile...

Moștenirea
Cândeștilor

împreună cu micuța bisericuță de 
rit ortodox de la baza celuilalt versant, 
acest complex arhitectural a fost edifi
cat se pare pe la anul 1280 de către 
aceeași familie de voievozi Cânde din 
Râu de Mori. Cetatea, construită în 

formă de stea, închide un turn donjon 
identic cu cel al bisericii de la poale. Să 
fie o pură întâmplare?... Se vorbește și 
despre un misterios tunel care ar trece 
muntele spre curtea nobiliară de la Râu 
de Mori... în ciuda semnelor de între
bare pe care le mai ridică încă acest 
monument arhitectonic, un lucru este 
cert. Aici se retrăgeau la vremuri de 
restriște membrii familiei Cânde. Prin 
secolul al XVII-lea călătorul turc Evlia 
Celebi admira frumusețea cetății Colț 
scriind despre ea că ... „are un donjon 
impresionant”... și că ... „este de 
necucerit”...

Cetatea Colț 
sau Castelul 
din Carpați

O stranie întâmplare a făcut ca 
două secole mai târziu să afle despre 
aceste locuri unice de la poalele 
Retezatului celebrul scriitor francez 
Jules Vemes. Se spune că acesta chiar 
a vizitat locurile, îndrăgostit de o tânără 
și frumoasă transilvăneancă de prin 
părțile Homorodului de Brașov pe care 

o cunoscuse Ia Amiens în Franța. După 
ce a ascultat poveștile unei verișoare 
din Timișoara, scriitorul va trece în 
eternitate ceatea de la Colț în celebrul 
său roman „Castelul din Carpați”... 
Unul din desenele ce însoțea prima 
ediție tipărită în Franța secolului XIX 
seamănă izbitor cu ruinele cetății Colț. 
Multe din întrebările care-1 frământau 
pe Jules Vemes la acea vreme au rămas 
și astăzi fără răspuns... Dar iată ce scria 
marele romancier în urmă cu mai bine 
de un secol și jumătate: „Ce arhitect a 
ridicat-o pe podișul acela și la aseme
nea înălțime? Nu se știe, iar îndrăznețul 
artist a rămas necunoscut, de n-o fi 
cumva românul Manole, cel atât de fal
nic cântat de legendele valahe și care a 
zidit la Curtea de Argeș vestitul palat al 
lui Radu Negru”...

De la Colț la Deva
și îndărăt

Atât cetatea, suspendată parcă 
între cer și pământ, cât și bisericuța de 
la poale își ascund cu strășnicie se
cretele, iar în jurul lor de-a lungul tim
pului s-au țesut tot felul de povești și de 
legende. Una dintre ele, poate cea mai 
interesantă și cu numeroase variante 
locale, leagă forma ciudată a Vârfului 
Retezat, de castelul Colț, de vechea 
cetate de pe dealul Devei și poate nu 
întâmplător, de povestea meșterului 
Manole... Se spune că dacă am pre
lungii spre nord linia imaginară care

unește pe hartă vârful Retezatului cu 
cetatea de la Colț, dincolo de dealul 
Oriei și de dealul Sânpetru, de la 
confluența Cemei cu Pârâul Zlaști unde 
se ridică în prezent castelul de la Hune
doara, am ajunge la cetatea Devei... De 
aici se spune că ar fi aruncat de invidie 
cu un fier uriaș, dorind să strice castelul

Hunedoarei, două din cele trei zâne 
luate odinioară la întrecere și grăbite să 
construiască fiecare câte o cetate care 
mai de care mai frumoasă... Văzând, 
cea de-a treia făcu fierul să treacă pe 
deasupra și să zboare până-n munții cei 
înalți, retezându-le vârful...

.’OYK'
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La Deva, pe o stâncă 
neagră...

Dar dincolo de povești, realitatea 
este cu totul alta... Prin secolul al treis
prezecelea, se pare că peste ruinele 
unor fortificații mai vechi, Regatul 
maghiar aflat în plină expansiune în 
Transilvania, ridica cetatea Devei, cu 
rol de fortăreață militară, pe umărul de 
andezite care domină valea Mureșului, 
restul unui străvechi vulcan stins cu 
multe milioane de ani în urmă. 
Construcția, transformată ulterior în 
castel nobiliar de către Iancu de Hue- 
doara, va fi amplificată până în secolul 
al XVIII-lea când va deveni cea mai 
puternică cetate de apărare din Transil
vania. Cetatea nu a fost nicicând 
cucerită. Fortificația este renumită și 
pentru că aici s-a refugiat nobilimea în 
timpul Răscoalei lui Horia din 1784... 
Cetatea, transformată în garnizoană de 
trupele imperiale austro-ungare, nu va 
mai supraviețui decât până în 1849. 
Aruncată voit în aer un an mai târziu, 
sau accidental, după cum tind să 
dovedească săpăturile arheologice re
cente, ea se va transforma definitiv în 
ruinele ce împodobesc în prezent cul- 
■a dealului și abruptul din care timp 
ae aproape două milenii s-a folosit an- 
dezitul pentru construcții...

Târgul de la poalele
Cetății

Undeva în vale s-a dezvoltat și a 
evoluat odată cu cetatea și târgul... 
Asemenea lui în jurul cetățiilor me
dievale de odinioară, de la Deva, Hațeg 
sau de la Hunedoara au crescut odată cu 

vremurile mai limpezi sau mai tulburi, 
încă din acel ev îndepărtat, orașele pe 
care le cunoaștem astăzi. în târgul 
Devei se prelucra pielea, lemnul, met
alele de tot felul, dar și piatra... Și se 
făcea comerț. Atunci, ca și acum, ele 
pulsau odată cu istoria și creșteau prin 
truda de zi cu zi a meseriașilor strânși 
în bresle meșteșugărești. Stau mărturie 
a vremurilor trecute documentele care 
atestă existența acestora. Cele mai val
oroase pentru cercetători sunt cele bil
ingve din care aflăm, dincolo de 
obiectul de activitate și numele 
meseriașilor, atât români cât și 
maghiari, aceiași care stau și astăzi 
alături într-o deplină toleranță și 
înțelegere... Ei se numeau pe atunci ca 
și acum... Albu, Dumitru, Ferenczi sau 
Miklos... Din munca acestor meșteri, 
ieșiți din anonimat prin documente și 
înscrisuri s-au ridicat edificiile care mai 
dăinuie și astăzi...

Castelul Corvinilor

Dar să ne reîntoarcem acolo de 
unde am plecat, la Castelul Hunedoarei, 
ridicat pe ruinele unei fortificații mai 
vechi, sub culmea dealului Sânpetru, la 
confluența Cemei cu pârâul Zlaști fostă 
posesiune a familiei de Anjou, intrat în 
proprietatea Corvineștilor pentru merite 
militare, pe la începutul secolului al 
XV-lea. Documentul emis de regele 
Ungariei de atunci, Sigismund de Lux
emburg, pomenește și pe alți membrii 
ai familiei ca stăpânitori ai cetății și 
domeniului regal de Hunedoara. Este 
vorba de Mogoș și Radu, frații cneazu
lui Voicu din Cinciș, dar și fiul acestuia, 
Iancu de Hunedoara... El va amenaja 
cetatea pentru locuit, amplificând 

construcția existentă în urma a două 
etape de construcție din care rezultă ast
fel o nouă incintă, prevăzută cu șapte 
turnuri de apărare, capela și palatul pro- 
priu-zis.

Poveștile castelului, 
între legendă 
și adevăr

De atunci datează și legenda „fân
tânii turcului” ce relatează despre trei 
turci luați prizonieri în urma unei bătălii 
și obligați de castelan, în schimbul 
libertății, să sape o fîntână în roca dură 
pe care este ridicat castelul... Se spune 
că după 15 ani au dat de apă, dar între 
timp Iancu de Hunedoara murise, iar 
urmașul lui refuză să le redea libertatea 
promisă... Au săpat atunci o inscripție 
în arabă pe una din pietrele din 
apropierea fântânii, care conform leg
endei s-ar traduce „Apă aveți, dar suflet 
nu”... în realitate, inscripția sună așa: 
„Cel care a scris este Hassan, cel care 
trăiește ca rob la ghiauri, în cetatea de 
lângă biserică”. Castelul, ca reședință 
nobiliară fortificată, rămâne la nivelul 
secolului al XV-lea un unicat în Tran
silvania. El îmbină elementele arhitec
tonice specifice stilului gotic târziu cu 
stilul renascentist, faza timpurie. După 
numeroasele confruntări cu Imperiul 
Otoman, Iancu de Hunedoara, cum mai 
este cunoscut fiul lui Voicu, loan 
Corvin ajunge guvernatorul militar al 
Regatului ungar. Se stinge din viață în 
bătălia de la Belgrad, iar soția sa, Elis- 
abeta Szilagy, împreună cu fiul lor, 
Matei (Matia) Corvin ajuns unul dintre 
cei mai străluciți regi ai Ungariei me
dievale, vor finaliza lucrările începute 
la Sala Dietei și Sala Cavalerilor, con
tinuând să se ocupe de înfrumusețarea 
castelului. Undeva, în aripa Matei se va 
picta atunci fresca murală ce sugerează 
originea românească a lui Iancu de 
Hunedoara.

O istorie zbuciumată

Familia Corvineștilor stăpânește 
castelul și domeniul Hunedoarei până 
în anul 1508, după care vor urma 22 de 
proprietari, până în secolul al XVIII- 
lea, când va intra în proprietatea Im
periului Habsburgic. întregul castel se 
va transforma atunci în sediul 
administrației minelor și depozit al pro
duselor de fier. Cel care îi va marca 
destinul însă va fi în secolul al XVII- 
lea principele Gabriel Bethlen. El va

opera câteva modificări de ordin inte
rior, adaptând castelul la cerințele de
fensive ale momentului. Atunci se va 
construi palatul care-i poartă astăzi nu
mele, Tumul Alb și platforma de arti
lerie a incintei exterioare, care îmbină 
trăsături renascentiste mature și târzii, 
deschizând noua intrare prin tumul nou 
de poartă. Ca într-un blestem însă, 
castelul bântuit de umbra lui Iancu de 
Hunedoara, urmașul cnezilor români 

din Hațeg, va fi devastat de mai multe 
incendii, ultimul din 1854 distrugându- 
i întreaga structură de lemn. începând 
cu anul 1868 el va trece până în prezent 
prin mai multe lucrări de restaurare 
care din păcate, nu vor mai putea 
niciodată să îi redea strălucirea de 
odinioară...

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța

CMYK
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Categoric 2010 a fost anul Dianei Dumitrescu. Odată cu acceptarea pro
vocării de a fi imaginea celebrei companii de lenjerie intimă Victoria 's 
Secret pentru România, actrița de telenovele se bucură de o notorietate 
ivită peste noapte. Așa că nu mai miră pe nimeni că frumoasa blondă a 
fost aleasă să apară în numărul din septembrie ăl revistei IILM.

g
Cuplul Beckham a scos la vânzare
"Beckingham Palace”

Fotbalistul David Beckham și 
soția sa Victoria au scos la vânzare 
reședința lor din Sawbridgeworth, 
Hertfordshire, supranumită "Beck
ingham Palace" și evaluată la 18 mil
ioane de lire sterline, informează 
Daily Mirror.

Potrivit sursei citate, cuplul se 
pregătește astfel să se stabilească de
finitiv în Statele Unite ale Americii, 
împreună cu cei trei fii, Brooklyn (11 
ani), Romeo (8) și Cruz (5).

David și Victoria Beckham au 
cumpărat proprietatea din Saw
bridgeworth în 1999, cu 2,5 milioane 
de lire sterline. Ei se gândesc de șase 
luni să vândă reședința. Recent au an- 
gajat un expert contabil să le anal
izeze cheltuielile și au ajuns la 
concluzia că, având în vedere că mai 
au locuințe în Los Angeles, Dubai și 
Franța, nu mai vor să suporte 
întreținerea pentru proprietatea din 
Anglia.

" Beckingham Palace necesită

Kate Perry ar deveni lesbiană 
pentru Cheryl Cole

S-a lăudat la începutul carierei 
că a sărutat o fată și i-a plăcut, dar 
între timp Katy Perry l-a Gunoscut pe 
Russell Brand și pare cucerită pentru 
totdeauna.

Iată însă că frumoasa cântăreață 
iceunoaște că are o pasiune ascunsă 
pentru Cheryl Cole și că pentru ea ar 
deveni lesbiană.

Cele două s-au întâlnit prima 
dată în cadrul showului X Factor, 
unde britanica este judecător. La 
scurt timp după asta, Katy o descria 
pe Cheryl ca „superbă” și 

foarte multe cheltuieli de întreținere 
. Acolo se află o fermă cu animale, 
două piscine și un teren imens. în 
această vară, au stat în Europa la 
castelul lor din Franța. Clădirea din 
Sawbridgeworth a rămas goală, ceea 
ce i-a făcut să realizeze că nu are rost 
să o mai țină. Studioul de design al 
Victoriei este în Battersea, astfel că 
atunci când ea vine în Anglia pentru 
afaceri stă la un hotel, pentru că este 
mai central. Ei cheltuie o mică avere 
pe facturile de hotel la Londra și au o 
casă la o oră distanță, care stă goală", 
a precizat sursa apropiată de fotbalist 
și de soția sa.

Jucătorul intenționează să 
cumpere o casă în centrul Londrei, 
pentru care sunt dispuși să plătească 
6 milioane de lire sterline. De aseme
nea, cuplul vrea să. cumpere un 
apartament în New York.

David Beckham are contract cu 
gruparea americană LA Galaxy până 
în 2012.

„apetisantă”.
Acum însă americanca merge și 

mai departe cu destăinuirile: „O ador 
pe Cheryl. Este uimitoare. Simt foarte 
fericită cu propriul meu armăsar en
glez. Dar, dacă nu eram cu el, aș fi 
încercat să mă întâlnesc cu Cheryl. 
Nimeni nu ar trebui să fie mai frumos 
decât ea. Știu că oamenii se aprind de 
puterea lui Simon, dar, dacă aș fi fost 
singură, mai degrabă m-aș culca cu 
Cheryl decât cu Simon”, a mărturisit 
interpreta. Și cu siguranță lui Russell 
Brand nu i-ar displăcea idea deloc!

Laura Bilic, Ioan-Mihai Cortea, Tudor Aaron 
Istodor și Raluca Mara au fost premiați 

la Gala "Hop"

Tudor Aaron Istodor și Raluca 
Mara, absolventă la Cluj-Na- 

poca, au câștigat premiile 
"Sică Alexandrescu ", respectiv 

"Maria Filotti", iar Ioan- 
Mihai Cortea, absolvent 

UNATC, și Laura Bilic, de la 
Iași, au câștigat premiile pen

tru interpretare, sâmbătă 
seară, la Gala Tânărului Actor 

"Hop".

Ceremonia de premiere a celei de- 
a 13-a ediții a Galei Tânărului Actor 
"Hop" a avut loc sâmbătă seară, la Casa 
de Cultură din Mangalia, unde, timp de 
patru zile, cei 25 de actori concurenți la 
secțiunea Individual și-au prezentat 
monologurile și au fost puse în scenă 
cinci spectacole în secțiunea Grup.

Toți participanții au fost invitați pe 
scenă la festivitatea de premiere și au 
primit diplome și cărți din partea orga
nizatorilor, dar și aplauze pentru 
prestațiile lor.

Reprezentația de pantomimă și 
mânuire de păpuși "Dincolo de umbre" 
a absolvenților Universității de Arte 
"George Enescu" din Iași - Ecaterina 
Ciofu, Ioana Iordache și Dumitru 
Georgescu - a primit premiul pentru cel 
mai bun spectacol.

Lady GaGa a fost internată de șase ori anul trecut
Este disperată să atragă atenția 

cu orice preț asupra ei. Iar l.ady GaGa 
știe că pentru asta trebuie si facă sac
rificii. însă cu ce preț?

Se pare că interpreta a fost 
spitalizată de șase ori anul trecut, din 
cauza dietelor extreme, care au făcut 
să slăbească mai mult de nouă kilo
grame. Fostul manager al cântăreței.

Ioan-Mihai Cortea a câștigat pre
miul "Ștefan Iordache" pentru cel mai 
bun actor, care i-a fost înmânat chiar de 
directorul Galei "Hop", Cornel Todea.

Cea mai bună actriță a galei din 
acest an a fost desemnată Laura Bilic, 
în vârstă de 25 de ani, absolventă a 
Universității de Arte "George Enescu" 
de la Iași în 2007. Aceasta și-a ales tex
tul "Pete de cerneală", de Michael 
Frayn, interpretând cu un umor rafinat 
o nevrotică în timpul unui interviu.

După festivitate, actrița a declarat 
pentru MEDIAFAX că a venit la Gala 
"Hop" din acest an la insistențele unui 
coleg, după ce a mai participat anteriror 
la preselecție fără a fi selectată.

Premiul special al juriului "Sică 
Alexandrescu" i-a revenit lui Tudor 
Aaron Istodor, care a pus în scenă un 
show de stand up comedy memorabil 
după Eric Bogosian. Actorul a mulțumit 
și a strigat apoi un "Vă iubesc!" prelung 
și cântat ca în manele, amintind de 
modul în care și-a interpretat textul ales 
la proba impusă - "Un tenor scăpătat", 
de I.L Caragiale - și stârnind noi hohote 
de râs în public.

Absolvent UNATC în 2007, 
Istodor a jucat la Teatrul Național 
București, la Odeon și la Bulandra și a 
avut și mai multe roluri în filme. Textul 
lui Bogosian interpretat la gală l-a ales 
dintr-un colaj de monologuri, conceput

David Ciemny, a declarat că Lady 
GaGa făcea excese de junk food, pre
cum prăjituri și dulciuri, apoi nu 
mânca săptămâni întregi ca să încapă 
în costumele ei.

„Când spun că era bolnavă, mă 
refer fizic și mental”, a declarat 
bărbatul.

Insă problemele de sănătate ale 

și interpretat alături de Radu Iacoban la 
Green Hours din Capitală, cei doi ur
mând să susțină o reprezentație cu acest 
spectacol, intitulat "(Cu)cuie-n frunte", 
la Festivalul Național de Teatru 2010.

Pentru premiul "Maria Filotti", 
acordat de prințul Șerban Cantacuzino, 
juriul a ales-o câștigătoare pe Raluca 
Mara, absolventă a Universității 
"Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca anul 
acesta. Ea a interpretat la gală un colaj 
de texte de Nietzsche și a jucat și în 
spectacolul "Eden", alături de colegii 
de clasă. Această producție de teatru 
non-verbal după "Geneza" din Biblie a 
primit premiul publicului. Mara a spu£ 
că a fost o experiență extraordinară să 
fie la gală alături de colegii ei și de pro
fesorii lor, Ionuț Caras și Mara Opriș, 
care semnează regia spectacolului 
"Eden".

"Ne este tuturor din clasă cel mai 
drag spectacol", a mai spus actr' 
Raluca Mara, în vârstă de 22 de am, 
care joacă în prezent la Teatrul "I.D. 
Sârbu" din Petroșani, a declarat că își 
dorește să lucreze cu cât mai mulți ac
tori, dar și să se concretizeze un proiect 
independent pe care îl are în plan cu 
colegii.

Premiul publicului la secțiunea In
dividual i-a fost acordat actriței Ingrid 
Robu, tot de la Universitatea "Babeș- 
Bolyai" din Cluj-Napoca, promoția 
2008. Aceasta a cucerit spectatorii cu 
rolul de clovn din "Fotografii cu clovni 
invizibili", de Val Butnaru, dar mai ales 
prin felul în care a abordat proba 
impusă, interpretând "Un tendt. 
scăpătat".

Juriul celei de-a 13-a ediții a Galei 
Tânărului Actor "Hop" a fost format 
regizorul Felix Alexa, actorul Marius 
Manole, actrița Virginia Mirea, core
graful Florin Fieroiu și criticul Sorin 
Crișan.

Câștigătorii acestei ediții a Galei 
"Hop" urmează să realizeze un specta
col pentru Televiziunea Română.

vedetei nu s-au sfârșit odată cu tre
cerea în noul an. în ianuarie 2010, a 
fost nevoită să își anuleze patru show
uri din Statele Unite, după ce a suferit 
de aritmie, din cauza oboselii. A clacat 
și în Noua Zeelandă, în luna martie, 
iar recent i s-a spus că este predispusă 
să facă lupus.



le l\/â;7, cu începere </<• hi ura 16.311, Var avea loc pariatele din faza a V-a a Cupei României. Județul Hunedoara 
este reprezentat in această fază « eampetifiei de Minerul l.itpeni și FC Hunedoara, care vor juca împotriva 
unor formații din liga a doua și a treia. Islțel. trupa antrenată de tonei Augustin se va deplasa la Arad pentru 
purul. ea (floria. în vreme ce ULJlunedoara va primi vizita divjgpuarei secunde, CFR (laz Metan Craiova, hi 
faza uriiiătiiure a competiției vuf intra echipele calificate se vor infrttniit cu formații de primă ligă.

loan Andone, în vizită la Hunedoara
Actualul antrenor a lui Di

namo București, loan Andone, 
a revenit preț de câteva ore 

acasă. Omul care anul acesta 
s-a implicat activ, alături de 

Mircea Lucescu, în readucerea 
Hunedoarei pe harta fotbalis
tică a țării, a efectuat, ieri, o 

vizită echipei pe care o sprijină 
financiar încă de la debutul în 

liga a treia. Acesta a donat 
centrului de copii și juniori ai 
echipei de pe Cerna, echipa

ment sportiv și mingi de joc în 
valoare de aproximativ 

400.000 de lei.

Fostul fundaș al Corvinului a de
clarat că este mulțumit de ceea ce se

întâmplă în acest moment la Hune
doara, sperând ca până la finalul turu
lui, echipa să se înscrie în lupta pentru 

promovarea în cel de-al doilea eșalon 
fotbalistic.

„Fălcosul” a mai adăugat că orice 

club de tradiție ar trebui să se bazeze pe 
propria pepinieră, declarând că se va in
teresa permanent de situația micilor 
„corbi”.

Acesta a ținut să amintească faptul 
că, în trecut, Corvinul, avea linul din 
cele mai „productive” centre de copii și 
juniori din țară, de „sub furnale” 
plecând numeroși jucători de valoare în 
fotbalul mare.

Tehnicianul alb-roșilor este de 
partea finanțatorului constănțean, Cor
nel Ene, despre care spune că este un 
om care a venit la Hunedoara cu 
intenția de a face performanță, iar acest 
lucru se vede după modul în care a ales 
staff-ul cu care lucrează și jucătorii care 
îmbracă tricoul alb-albastru.

Andone a mai precizat că va purta 
o discuție cu acesta, având în vedere 
faptul că, la mijlocul săptămânii tre
cute, omul de afaceri constănțean le-a 
prezentat consilierilor locali, planul său 

privind clubul, cerându-le totodată spri
jin financiar pentru realizarea celor mai 
bune condiții pentru performanță.

Cornel Ene a cerut administrației 
locale suma de 500.000 de mii de euro, 
lucru care nu a fost pe placul consilier
ilor prezenți la ședința locală.

în altă ordine de idei, FC Hune
doara va primi, astăzi de Ia ora 16.30, 
vizita celor de la CFR Gaz Metan 
Craiova, într-un meci contând pentru 
faza a V-a a Cupei României.

Partida de pe „Michael Klein” 
reprezintă totodată și revenirea pe arena 
hunedoreană a doi jucători care au 
evoluat, în trecut, în tricourile alb-al- 
bastre, fundașul Cosmin Crușoveanu și 
mijlocașul Mario Găman, care acum se 
antrenează sub comanda lui Jerry Gane.

Claudiu Sav

ZZgag

Start ratat pentru fetele de la CSM Cetate Deva
Echipa de handbal feminin CSM 

Cetate Deva a debutat cu stângul în 
prima etapă a Campionatului Național, 
pierzând pe teren propriu în fața 
maramureșencelor de la HCM Știința 
Baia Mare, scor 26-28. Fetele antrenate 
de Ion Mătăsaru și Alexandru Weber au 
condus la pauză cu 13-12, dar au cedat 
pe final, din cauza greșelilor repetate 
din apărare.

Cei aproximativ 150 de spectatori 
(printre care și câțiva susținători 
gălăgioși ai băimărencelor) care au asi
stat la debutul noului sezon al Ligii 
Naționale de handbal feminin nu au 
gut prea multe motive de satisfacție. 

Gazdele au etalat un joc haotic, în care 
greșelile în defensivă și 
n, cronizările în atac au fost la or
dinea zilei. Nou-venitele din lotul de- 
vencelor mai au nevoie de timp pentru 
a se acomoda și pentru a stabili relații 
solide de joc cu „veteranele” din se- 
zoanele trecute. De altfel, nici formația 
oaspete nu a strălucit, victoria venind 
pe final, în urma unui forcing care a 
avut-o în prim plan pe Ana Maria 
Geiger, interul Sțiinței, trăgând practic 
echipa după ea.

Joc haotic dominat de 
greșeli copilărești

Partida a început cum nu se putea 
mai prost pentru hunedorence, acestea 
văzându-se conduse la trei goluri încă

din primele minute (0-3), însă până la 
jumătatea reprizei au reușit să rămână 
în coasta oaspeților grație reușitelor lui 
Zsuzanna Mucsi, Valentina Bardac și 
Carmen Cartaș. Cu toate acestea 
băimărencele au avut mai mereu 
inițiativa, însă, nu au reușit să se 
distanțeze la două puncte fiind oprite de 
cele mai multe ori de paradele Laurei 
Poenar. Deva reușește să treacă pentru 
prima dată în avantaj în minutul 22 
când sârboaica Marijana Trbojevic a 
izbutit primul punct în tricoul hune- 
dorencelor (9-8). în ciuda jocului ezi
tant fetele antrenate de Ion Mătăsaru și 
Alexandru Weber au reușit să intre la 

cabine, în avantaj, 13-12, datorită jocu
lui excelent făcut de interul Carmen 
Cartaș, care prin reușitele sale a impul
sionat echipa.

A doua repriză a început din nou 
sub dominația oaspeților care în mai 
puțin de două minute au reușit să preia 
conducerea după reușitele vedetei 
echipei Ana Maria Geiger. Devencele 
traversează imediat cea mai bună pe
rioada a jocului reușind ca la doar șapte 
minute de la revenirea de la cabine să 
se instaleze la cârma jocului, con
ducând pentru prima dată la două goluri 
diferență (17-15). Ultimele zece minute 
ale confruntării aveau să fie însă deza- 

stroase pentru gazde, care au greșit 
copilărește și le-au permis 
maramureșencelor să se desprindă, pe 
finalul întâlnirii, chiar și la trei puncte, 
pentru ca tabela să arate la finalul celor 
60 de minute 26-28.

Principalele marcatoare pentru 
Cetate Deva au fost: Carmen Cartaș cu 
12 reușite, Melinda Toth cu cinci 
reușite și Zsuzanna Mucsi cu patru. De 
partea cealaltă, cele mai bune marca
toare ale maramureșencelor au fost: 
Ana Maria Geiger cu 12 reușite, Jenica 
Rudics cu cinci, respectiv Camelia 
Balint și Andreea Oșan cu câte trei.

Tehnicianul gazdelor, Ion 
Mătăsaru, s-a declarat la finele întâlnirii 
nemulțumit de jocul fetelor, dar și de 
numărul mic de spectatori veniți la Sala 
Sporturilor. „Cu puțin mai multă atenție 
puteam să câștigăm partida, însă 
deocamdată mai avem de lucrat la 
relațiile de joc, având în vedere că nou- 

Rezultatele primei etape lin
Liga Națională de Handbal feminin:

Rulmentul Urban Brașov - Tomis Cooitaija 1 i-H 
Oltchim Râmnicu-Vâlcea — SCM Craiova 32-22 
Universitatea Reșița - HC Oțelul Galați Si-BB
„U” Jolidon Cluj - HCM Roman 30-25
HCM Buzău - HC Zalău 3i-3i
HC Dunărea Brăila - CSM 29-33

venitele încă nu s-au adaptat. De 
asemenea, trebuie să scăpăm și de 
greșelile copilărești pe care le facem în 
defensivă, pentru că nu mai avem voie 
să comitem astfel de erori. Trebuie să 
spun însă că sunt foarte mâhnit de fap
tul Că au venit doar câteva sute de su
porteri la debut. Nu e posibil ca o 
galerie de 10-15 oameni venită de la 
Baia Mare să domine fundalul sonor, 
aici, la noi acasă. Fetele au nevoie de 
susținere în multe momente ale jocului 
și cred că dacă astăzi am fi avut parte 
de puțin suport din partea celor prezenți 
în sală, puteam debuta cu dreptul”, a 
spus antrenorul Devei.

CSM Cetate Deva se va deplasa 
etapa viitoare pe terenul nou-promo- 
vatei SCM Craiova, echipă ce a pierdut 
și ea în debutul campionatului, în fața 
„galacticelor” de la Oltchim.

Claudiu Sav

Z .. X

CALEI ZMANDCLUI nr.150 ElânoA VOLVO1 GLASUL HUNEDOAREI

Prostim:
- poiiș culoare;
- poiiș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

- 5 spălări Ki grans)
- legitimație (exterior + interior, 16 ronJ ,

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
Marți, ^septembrie 2010 _____________

Deja celebru, doctorul Dolittle arc acum mai mu Iți pa den ti ■ cu două și mai 
ale* cu patru picioare - decât poate trata. bisa, tie dala aceasta, noii fui prie
teni ttu se mai mulțumesc eu vizitele la cabinet, d ii solicită ajutorul pentru a- 
și salva liubitutul din mâinile unor afaceriști fârâ scrupule.
(Pro TI; ^O.dtb ttuctor tiotiitlc ?>

Australian Open 20/0 Per, Iotă, Bran, Ire.

Copil de Tomate

SerenaA mări

Rahitic

Aprinde

Masacru

Singuri

Lucrator 
feroviar

Orificiu 
nazal

Suc de 
stoguri

Bun la 
reluări

Animal 
nordic

Fir de 
mătase!

Anexă In 
transport

Trândă
vie

Chemări 
în ajutor

A mân
gâia

Doze de 
venin

Frig 
moderat

Luptători 
de elită

(''v’tff'l
MtN Cercul vieții (german serial, 

2004 - 29.)
BM5 învinge apele!
08:80 Studio 24 (film , rel. - 25.) 
08:00 Arabela (serial, 1979 - 5.) 
10:00 Telejurnal; Sport 
10:15 Liber pe contrasens 
11:15 Viața cu sânge rece 
11:45 Poate nu știai 
11:55 Vorbe peste timp 
13:0® Telejurnal
IM Popasuri folclorice (2008) 
14:30 între cer și pământ 
15:00 împreună în Europa 
1B:®0 Cercul vieții (german serial, 

2004, rel. - 29.)
17:00 Tandem de șoc (canadian-SUA 

serial de comedie, 1994 - 1.) 
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 - 8.) 
20:00 Lege și ordine (serial - 18.) cu 

Jerry Orbach, Benjamin Bratt, 
Sam Waterston, Carey Lowell 

21:00 D'ale Iu* 1 Mitică (reportaj) 45' 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Cerul se prăbușește (italian 

dramă de război, 2000) 102' cu 
Isabella Rossellini, Jeroen 
Krabbe, Veronica Niccolai, Lara 
Campoli

'>78)0 Telejurnal; Sport; Meteo 
07130 La prima oră (matinal) 
OKJOO Armăsarul sălbatic 
08130 Vrăjitoarea mea iubită 
0‘*00 Pur și simplu delicios (rel.) 
091 10 Vezi România! (rel.) 
09:15 Palatele lumii Episodul 1 
09143 Mari evenimente în natură 
10:15 Dovadă de iubire 
11:15 Restaurare (rel.) Episodul 8 
12:00 Iubiri dincolo de ecran 
12:15 Vizor monden 
12:50 Legendele palatului: doctorul

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 12.)
13:50 Istorii de buzunar
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) 
15:30 Rom european (rel.) 
16:00 Krdnika (magazin cultural) 
17:00 Atunci și Acum (rel.) 
17:55 Istorii de buzunar (rel.) 
18:00 Viața și banii (rel.)

. 18:25 învinge apele!
18:30 Vezi România! (rel.)

„ 18:35 Legendele palatului: doctorul
I Iur Jun (serial, 2007 - 13.) 

f-â; 18:35 Prințesele lumii 
H 18:40 Sport

' 20:00 Telejurnal; Meteo 
tz:: 21:10 Lancea ruptă (western, 1954) 
•t" CSI - Crime și investigații (se-

rial de acțiune, 2000 - 3.) cu
■ Marg Helgenberger, George

Eads, Paul Guilfoyle

06:00 Observator
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 
10:00 în gura presei
11:15 Parteneri de pat ciudați (SUA 

polițist, 1995) 90' cu Peter 
Falk, George Wendt, Jeff Ya- 
gher, Linda Gehringer 

13:80 Observator
14:00 Norul ucigaș (SUA S.F.. 2005) 

85' cu Danica McKellar. David 
Keith, Chris Pratt, Stephen Furst 

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Răzbunare înșelătoare (SUA 

thriller, 1998) 90' cu Josie Bis
sett, Jason Beghe, Barbara 
Tyson, Jeffrey Noah

22:30 Observator
23:30 în spatele aparențelor (SUA 

thriller, 2002) 103' cu Billy Bob 
Thornton, Patricia Arquette, 
William Devane, Sela Ward

20:00

22:00

23:45

16:45 Nopți în Rodanthe (dramă romantică, 2008)
18:25 Idilă cu dădaca mea (SUA comedie roman
tică, 2009) 97' cu Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha

Star Trek IV: Drumul spre casa (SUA S.F., 1986) 119' cu William 
Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, James Doohan
Pacific (SUA mini-serial, 2010 - 7.) cu James Badge Dale, Joseph 

Mazzello, Jon Seda, Scott Gibson
Motivat să ucidă (SUA polițist, 2009) 108' cu Gerard Butler, Jamie 

Foxx, Colm Meaney, Bruce McGill

15:30 Viață sub bisturiu (SUA serial de dramă, 2007 - 3.)
16:30 Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 8.)
17:00 Tycus, cometa ucigașă (SUA film de acțiune, 1998)
19:00 Mafia pe tocuri (SUA serial de comedie, 2008 - 7.) 60' cu 

Frances O'Connor, Lucy Liu, Miranda Otto
20:00 Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 14.)
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 7.)
22:00 Echipa de fotbal (SUA comedie, 1986) IOT cu Goldie Hawn, Woody 

Harrelson, Wesley Snipes, James Keach

06:00 Happy Hour
07:00 Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Om sărac, om bogat
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3816.)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Serviți, vă rog! (emisiune de 

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

1973 -3817.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Doctor Dolittle 2 (SUA come

die de familie, 2001) 87' cu 
Eddie Murphy, Kevin Pollak, 
Kristen Wilson, Raven-Symone 

22:30 Știrile Pro TV
23:00 Supernatural: Aventuri în 

lumea întunericului (serial, 2005 i 
- 10.) cu Jared Padalecki, Jensen ! 
Ackles, Jeffrey Dean Morgan

07:00 Pe cuvânt de femeie
08:15 Săracii tineri bogați
09:45 Legământul
11:15 Predestinați
12:30 O mare de pasiune
14:00 ‘ Marina
15:30 Victoria
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Legământul
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 O mare de pasiune
19:30 Săracii tineri bogați
20:30 Predestinați
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008) cu Martin Karpan, 
Elizabeth Gutierrez, Victor Co
rona, Jose Guillermo Cortines 

22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 
de divertisment, 2007)

23:30 India (brazilian-indian film se
rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mârcio Garcia, Tânia Khalil

O

23:00 Dreptate pe cont propriu (SUA 
dramă, 1994) 90' cu Robert 
Conrad, George Hamilton, 
Danny Goldring, Mary Mulli
gan

07:00 Camera de râs
07:30 Nimeni nu-i perfect
08:00 Galileo
08:20 Sport cu Fiorentina
09:00 Aburii beției
11:30 Căminul de 5 stele
13:15 Camera de râs
14:30 Antrenorul de baseball
16:00 Cireașa de pe tort
17:00 Trăsniții
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
19:30 Niciodată nu e prea târziu 

(SUA dramă, 1994)
Focus Monden (emisiune de 

divertisment, 2009) 30'
22:15 Trăsniții
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Deva zidar rosar-tencuitor 5

Telefon: 0755.999.916 Hunedoara

Telefon: 0755.999.9173barman

betonist 1 agent comercial 1

casier 23 agent de securitate 2

cusator piese din piele si înlocuitor
7

asistent medical generalist 1

barman 3
dulgher(exclusiv restaurator)

4 brutar 2

educatoare 1 casiere 1

faiantar 1

fierar betonist 1

confectioner articole din piele si în
locuitor 7

mecanic utilaj

mecanic utilaj 2

munc.necal.la întret.drumuri, șo
sele,poduri,baraje 2

operator instalații dineentrale elec
trice 4

monta tor placaje interioare si exte
rioare 1

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

Vulcan cusâtor piese din piele si înlocuitor
5

Petrila

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
1

Telefon: 0755.999.928

1
munc.necal.la amb.prod.solide si
semisolide 7

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1

vânzător 1

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

Călan
lucrator comercial 3

manipulant mărfuri 1

Telefon: 0755.999.924

funcționar informații clienti
5

îngrijitor clădiri 10

învățător 1

munc.necal.la amb. prod, sub forma 
de praf si granule 2

confectioner-asamblor articole din
textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

Petroșani

68lucrător comercial

lucrator gestionar 1 dispecer I

muncitor ne cal. la asamblarea, mon- excavatorist pt. excavatoare cu rotor
tarea pieselor 25 de mare capacitate 2

1operator calculator electronic °i 
rebele 3

tractorist

)r(chelner) 1

pavator 10

prelucrător produse ceramice prin
extrudare 2

primitor-distribuitor materiale si
scule 2

1

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

gestionar depozit

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

mecanic agricol 1

cusâtor piese din piele si înlocuitori
10

asfaltator

munc.necal.la asamblarea, montarea
pieselor 77

operator mașini unelete semiauto-
mate si automate 1

șofer autobuz 10

șofer autocamion/masină de mare
tonaj 1

șofer de autoturisme si camionete
1

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

barman

bucătar

controlor calitate

dispecer

finisor terasamente

zidar rosar-tencuitor 3

Telefon: 0755.999.918
muncitor necalificat în industria
confecțiilor 4

secretara 1

1

2

cusator articole marochinarie
1

1

4

încarcator-descarcator 1

lacatus monta tor 1

Mică publicitate

g IMOBILIARE
k

Vând apartament în Tâmpa, Simeria-Tiraj, 2 camere, et.2, bloc de cărămidă, teimopan, in- 
/|alație 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 Mali, st=20mp, cu imobil de locuit Preț 20.000euro 
r »fer diferență. Tel.0751.176.178

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

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.

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

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

Persoană fizică vând garsonieră b-dul Iuliu Maniu( termopan, gresie, faianță), preț foarte 
mic, 85.OOOlei. 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-lulia, str. Iedera (zona Schit). Tel.0744.572.366, 0764.606.707

,<nd garsonieră, Orăștie, Str.Mureșul, Bl.24, Et.3, 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, mobilat-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 
schimb cu apartament în Hunedoara plus diferența. Preț vânzare 70.000 lei neg. 
Tel.0722.582.097

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

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, 
parchet, gresie, faianță, bucătărie mobilată, proaspăt renovat, accept 2 rate. Preț 125.OOOlei 
.Tel. 0721.805.675

1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

confectioner-asambleor articole din 
textile 5

șofer automacaragiu

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

ambalator manual 6

croitor 1

munc.necal.în ind.confectiilor
It

camerista hotel

tâmplar manual ajustor montator
12

electricean în construcții 1

lacatus 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
cusâtor articole marochinarie

20 cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc 7

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 2 femeie de serviciu 1

stivuitorist 1 ospatar(chelner) 1

Brad Iha

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

montator accesorii pentru calapoade
1

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

munc.radioelecronist 10

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanete
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

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

Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. 
Informații suplimentare la nr. 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-maîl: 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 urgent în Mihăileni, com. Buceș, nr.97, 80mp,teren 3.748mp. Tel.0374.707.165,
0725.435.977 DIVERSE

k
Vând bicicletă tip Pegas în stare foarte bună Preț: 50 lei negociabil. Informații la ieL 0757.595 _38C

Cabinet Stomatologic NOU, modem, oferă consultații și tratamente de specialitate Adtesa: Orășue, slr Pn 
cazului 6/34, parter. Tel: 0767816803.

Filiala Certej S.A., cu sediul în Certejul de Sus, str.Principală, nr.89,120/773/2001, CUI RO 14271549, 
organizează în data de 06.09.2010 analiză de oferte privind vânzarea “Rețea instalație electrică” cu nr. de 
inventar 10134.

Prețul de evaluare și condițiile de vânzare pot fi consultate zilnic la sediul Filialei Certej S.A.

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

Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni 18/28cm, 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, DownADHD, 
Autism etc.Tel.0753.311.535, 0254.230.451, 0752.201.008, flynet07@yahoo.com

Dante-boxer german, caută prietenă Tel.0764.606.“07

Vând 2 căței Huski Siberian la 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

g AUTO F
k

Vând tichet programul Rabla. Tel.0732.099.255

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

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

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.

mecanic utilai

Vând casă cu grădină în 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 
anexe gospodărești. 
Preț 85.000 ron neg. 
Tel. 0747.344.288
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DECLAR CA DATELE SUNT REALE

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
și Ia redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț eu eî

http://gkisuUiiinedouiei.hlogspat.eoin/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
mailto:flynet07@yahoo.com


Fabrica cfe mortare uscate 
si adezivi Hunedoara, f

-MPA

Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei taie.

S-A1

Silvadez^1
mortare uscate, adeztvi. sape autonivelante

SILVA>
LEMNTEX

produce ți comercial iieaiă

■șl șI terestra io cm ml tini
mfcimi nicicum detail

.S.C.S/LV.A I.EMN’TEX S.R.L.
sat Cihimintiitt, nr.illD, rimtunu Itârâu,
fci/țax.' 0354/501021/22, e-mails sîbivt^smarijm

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08 2010, NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORtlV LA “ RAZA

PISCICOLA RAPOLT", DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR ita IN RENOVARE.

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

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22,
Nisip 22,00 laifani*

Sort spălat 1 - 8mm 23,00 leitaiă

Sort spălat 8- 16mm

Piatră concasată (cribluras) 4 - 8mm

23,00 lei/tonâ

2B,00 lei/tonă

Piatra concasată (cribluri 8 - 16mm 2S,00 leKtonă

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


