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Piețele din Deva și Brad 
funcționează în două lumi diferite

de pupat..." de blamat

Directorul Colegiului 
Economic „Emanuil 
Gojdu” din Hunedoara 
Anișor Pârvu

Pentru că, la festivitatea de
schiderii noului an școlar, a ieșit din 
tiparul tradițional al unor astfel de manifestări și a invitat 
toți foștii profesori ai liceului, aflați acum la pensie. 
Acesta și-a exprimat astfel gratitudinea față de cei 30 de 
dascăli care au profesat în cadrul colegiului de-a lungul 
timpului și i-a inclus în cadrul Asociației Europeane a 
Cadrelor Didactice din România (AEDER) a cărui mem
bru fondator este.

Consilierul local 
în CL Deva, 

Sandu Borbeanu 
Pentru că deși este membru al co

misiei pentru Urbanism din Consiliul Local 
Deva și-a modificat apartamentul, fără 

autorizație, demolând o parte din structura de 
rezistență a blocului. Pentru acest lucru a fost 

amendat de Inspectoratul de Stat în Construcții.
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► DX 7 Deva - Sânlulialni
► l>.l 687 Criftur - Hunedoara
► 1) J 687 Hunedoara - fUșdat
► DX 66 Călim - Biicia
► DX 7 Mintia - Vcțvi
► DX 7 Vcțd - I cșnic

► l)X 7 I cynic - Săcănuiș
► DX 7 llia - Gurasada
► DX 7 Guroaadu - Burjui*
► DX 7 Burjuc - Zant
► DX 76 Căiiiel - Bcjan
► l ricani

_______________ A
Calendar HOROSCOP

ț greco-catolic
Sf. m. Sofia și fiicele ei Pistis, 
Elpis și Agapis

ț romano-catolic
Sf. Robert Bellarmin, ep. înv. ” 

k__________________________

RețeOzilei

Mâncare 
de vinete 

și fasole cn iaurt

Ingrediente:

450 g came, 1 ceapă medie, 1 
vânătă medie, 225 g suc de roșii 
sau roșii tăiate eubulețe, fasole 
(conservă-400g), 1 linguriță boia 
dulce, 1,5 pahare de iaurt, 2 lin
guri de ulei (de măsline), 1/2 lin
guriță de nucșoară, 1 ligurițărasă 
cimbru, sare, piper

Sfânta Muceniță Sofia 
și fiicele sale: Pistis, 
Agapis și Elpis

în timpul împăratului păgân Hadrian (117-138), locuia la 
Roma o văduvă de origine italică pe nume Sofia, al cărei nume 
înseamnă „înțelepciune”. Sfânta Sofia a fost creștină și, după 
cum îi spunea și numele, a trăit chibzuit, manifestând acea 
înțelepciune elogiată de sfântul apostol lacov, care spune că 
„înțelepciunea cea de sus întâi este curată, apoi pașnică, 
îngăduitoare, ascultătoare, plină de milă și de roade bune” 
(lacov 3,17). Această femeie distinsă și înțeleaptă, Sofia, în tim
pul căsătoriei, a dat naștere la trei fete, pe care le-a numit după 
cele trei mari virtuți. Prima se numea „credință” (în greacă Pis
tis), a doua „nădejde” (în greacă Elpis) și a treia „dragoste” (în 
greacă Agape), căci la ce ar putea da naștere înțelepciunea 
creștină decât la virtuți plăcute Domnului.

Sfânta muceniță Sofia a rămas văduvă curând după 
nașterea celor trei fiice. Acestora le-a dat o educație creștină, 
iar fetele au sporit în virtuți și au devenit renumite pentru buna 
lor creștere și calitățile lor. Nu își ascundeau credința, ci o 
mărturiseau. Au făcut-o și în fața eparhului Antioh, apoi în fața 
împăratului Hadrian, care le-a supus la chinuri pentru că nu s- 
au închinat idolilor. Mama le-a îmbărbătat ca să reziste până la 
sfârșit spunându-le: „Neprețuitul vostru Mire ceresc, lisus Hris- 
tos, este sănătate veșnică, frumusețe negrăită și viață fără de 
moarte. Și când trupurile voastre pentru dânsul vor fi chinuite 
spre moarte, el le va îmbrăca pe ele în nestricăciune și rănile 
de pe trupurile voastre le va lumina ca stelele cerului.”

Pistis avea doisprezece ani, Elpis zece, iar Agape, nouă. 
Fiecare a fost torturată și omorâtă, de la cea mai mare la cea 
mai mică, pentru că a mărturisit cu curaj credința în lisus Hris- 
tos în fața împăratului păgân. Sfânta muceniță Sofia a luat

trupurile celor trei fiice ale sale și le-a înmormântat cu cuvioșie, 
a rămas lângă mormântul lor trei zile în rugăciune, apoi a ador
mit și ea întru Domnul. Cu toate că ea nu a suferit cu trupul, s- 
a învrednicit de cununa mucenicească prin patimile ei pentru 
Hristos. A fost înmormântată cu cinste lângă fiicele sale.

Mod de preparare:

Se spală vânătă și se curăță de 
coajă. Se taie în felii subțiri de 
aproximativ 0,5 cm. Se sărează și 
se pun pe un șervet care sa ab
soarbă zeama formată. Se lasă 30 
de minute. Se aprinde cuptorul - 
375°F.

într-o tigaie(tcflon) cu ulei și 
se pun vinetele să se frig pe am
bele fețe până devin ușor maro
nii.

Se pune restul de ulei în tigaie 
și se prăjește carnea (puiul). 
Când s-a prăjit se adaugă fasolea 
scursă, sosul de roșii, cimbrul și 
boiaua. Se amestecă.

într-un castronel se amestecă 
iaurtul cu nucșoara.

într-o tava puțin mai înaltă 
sau o cratiță se pune primul strat 
de vinete prăjite, un strat de fa
sole, vinete, fasole, vinete și de
asupra se toarnă amestecul din 
iaurt. Se dă la cuptor aproximativ 
o oră până se rumenește.

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

Simți nevoia să fii înconjurat de 
prieteni. Ai de traversat o perioadă 
dificilă, fie că tocmai ce ai încheiat o
relație sentimentală sau ai rămas fără serviciu, 
încearcă să fii optimist și să îți evaluezi prio
ritățile.

Ai de făcut foarte multe vizite as
tăzi la rude și prieteni pe care nu i-ai 
văzut de mult timp. Spre seară este
posibil să fii chiar tu gazda Unei petreceri.

Ești cam prost dispus astăzi, 
poate și pentru că ai obiceiul de a-ți 
încărca sufletul inutil cu problemele
altora. Partenerul tău poate fi nemul
țumit că nu îi ești de acord cu preocupările
sale.

Astăzi ai multă treabă acasă. Fie 
că îți renovezi casă sau doar faci câ
teva retușuri, această activitate îți 
acaparează tot timpul.

Ești indignat că părerile tale nu 
sunt luate în considerare de superiori. 
Te frământa și o mai veche problemă 
de sănătate așa că ar trebui să faci o 
vizită la medic pentru a te liniști.

Nu te lăsa copleșit de răutățile pe 
care ți le fac colegii de serviciu. în
cearcă să fii cât mai rațional pentru a
le dovedi că ești un partener eficient și în care
își pot pune pe deplin încrederea. O sumă ne
așteptată de bani îți va mări suma din cont.

17 septembrie
de-a lungul timpului

1787: Este adoptată Constituția Statelor Unite ale 
Arnericii

1939: Al doilea război mondial: URSS atacă Polonia
1944: Al doilea război mondial: Armata a IV-a Română 

poartă lupte grele pentru forțarea Mureșului în centrul Transil
vaniei, în zona Oarba de Mureș - Dealul Sângiorgiu - Iemut, 
'zdrobind rezistența înverșunată și bine organizată a armatelor 
germano-ungare. 1988: Se deschide la Seul a XXIV-a ediție a 
locurilor Olimpice de vară.

1991: Linus Torvalds lansează prima versiune Linux (Ver- 
siuna 0.01)

Bi S-au născut:
1856: Moses Gaster, istoric literar și folclorist român de 

Bsrtnie evreiască (d. 1939)
■ 1881: George Bacovia, poet român (d. 1957) 

1901: Alexandru Cosmovici. compozitor și muzicolog 
■■■la (d. 1995)

1902: Aurel Bordenache, pictor, sculptor și grafician 
român (d. 1987)

1937: Ilarion Ionescu-Galați, dirijor român
1950: Florin Popențiu Vlădicescu, profesor universitar, 

UNESCO
1951: Ioan Timiș, politician român
1960: Dorina Mihăilescu, politician român
1968: Emil Radu Moldovan, politician român
1971: Cristian Roman, cântăreț, chitarist și compozitor 

român al trupei (The Teachers Orchestra)

Comemorări:
1621: Robert Bellarmin, cardinal, unul dintre cei 33 Doc

tori ai Bisericii
1665: Filip al IV-lea al Spaniei (n. 1605)
1863: Alfred Victor de Vigny, scriitor francez (n. 1797)
1823: Gheorghe Lazăr. pedagog român In. 1 "79)
1892: Rudolf von Jhering, jurist german
1932: Niels Ronald-Ross, medic britanic in. 1857)
1947: Âdăm Abet, scriitor, poet, jurnalist și traducător 

maghiar (n. 1867)
1965: Alejandro Casona, dramaturg și poet spaniol (n. 

1903)
1997: Arșavir Acterian, avocat și scriitor român de etnie 

armeană (n. 1907)

O reușită pe plan sentimental te 
va face să te simți în al nouălea cer. 
Rămâne să te decizi asupra unor de
talii pentru a-i dovedi partenerului cât
îl iubești. O seară petrecută în doi ar fi rețeta 
perfectă pentru a-ți exprima adevăratele sen
timente.

Ar fi bine ca astăzi să nu iei ni- 
ciun fel de decizie, mai bine amâni 
tot ce aveai de făcut. încearcă să nu 
intri în conflict cu membrii familiei 
pentru că ai tendința de a-i răni.

Astăzi vei avea o zi destul de 
obositoare în care ai de făcut multe 
drumuri. Acasă situația s-a calmat
iar cei din jur au învățat că trebuie 
să aibă răbdare cu tine. încheie ziua într-un
mod plăcut în compania persoanei iubite.

Astăzi ai de încheiat o tranzacție 
sau de semnat un contract. Mare grijă 
și la sănătate pentru că o problemă
mai veche s-ar putea să-ți creeze din nou ne

Bancurile zilei
© © ©

- Dom' doctor, cred că 
am probleme cu ochii.

- De ce credeți asta, dom
nule?

- Păi, de când m-am căsă
torit nu mai văd un ban prin 
casă...

© © ©

Un boxer renumit trebuie 
operat de apendicită. Din sala

de operație iese supărat medi
cul anestezist:

- Așa nu se mai poate! Eu 
încerc să îl anesteziez, număr 
până la 9 și el se ridică de fie
care dată în picioare...

© © ©

O tânără se plânge de o 
slăbiciune permanentă resim
țită de un an încoace.

- Serviciul vă solicită

prea mult? întreabă medicul.
- Nu, am un serviciu ușor.
- Atunci vă obosesc co

piii?
- Nu, n-am copii.
- Hmm... Cât de des fa

ceți sex?
- De trei ori pe zi.
- Atunci acesta-i motivul 

oboselii dv. permanente. Vă 
sfătuiesc ca, măcar duminica 
să luați o pauză.

- Nu pot, domnule doctor. 
Duminica vine acasă soțul 
meu.

© © ©

- Ce mai faceți, dom
nule doctor?

- Nimic, îmi omor și eu 
timpul...

- De ce, ați rămas fără pa- 
cienți?

© © ©

plăceri.

Ai cheltuieli foarte mari în 
această perioadă și te străduiești cu 
greu să le faci față. Poate nu ar fi rău 
să-ți găsești și alte surse de venit: ar 
fi indicată o colaborare sau un proiect nou 
care să nu-ți acapareze foarte mult timp.

Ai atât de multe lucruri de făcut 
încât uiți pănă și să mănânci, iar acest 
lucru îți pune în pericol sănătatea. Nu
lăsa jobul să îți acapareze viața și acordă-ți
atenția meritată.
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In următoarele luni va fi o avalanșă ele re finanțări de credite ale popula
ției. in contextul în care și notarii scad taxele, iar băncile vor încerca să 
atragă clienții instituțiilor concurente, crede șeful Consiliului Concuren
ței, Bogdan Chirițoiu.
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Piețele din Deva și Brad funcționează în două lumi diferite
Chiar dacă prețurile la produ
sele din piețele agro-alimen- 
tare ale municipilor Brad și 
Deva nu sunt mult diferite, 

conițiile în care se desfășoară 
activitatea în cele două locații 
comerciale diferă ca de la cer 

la pământ. Comercanții și 
cumpărătorii din Piața Devei 
se bucură de condiți excelente 
atât din punct de vedere sani
tar cât și ambiental în timp ce 
în piața din Brad iarna și vara 
sunt cei mai mari dușmani ai 

comercianților iar condițiile de 
igienă lasă mult de dorit.

Condițiile pieței agroalimentare 
din Brad se află la un nivel mult infe
rior pieței din Deva. Comercianții se 
plâng că nu au un spațiu în care să-și 
depoziteze marfa, fiind nevoți să o țină 
înghesuită lângă tarabele închiriate. 
De cele mai multe ori, în special în 

sița verii și iama, produsele agricole 
se strică sau îngheață.

Indiferența 
municipalității 
afectează piața 
din Brad
La doar 37 de kilometri distanță, 

piața din Deva dispune de un depozit 

în care comercianții dețin câte un 
spațiu pentru păstrarea surplusului de 
marfa, care nu are loc pe tarabe.

în aceste condiții, chiar dacă 
piețarii din Brad plătesc pentru o masa 
închiriată, pe tremen de o lună, 220 de 
lei, aproape jumătate din prețul unei 
tarabe din Deva, dacă se adaugă 
pierderile pricinuite de deteriorarea 
mărfurilor din cauza depozitării in
adecvate, costurile comercianților 
cresc considerabil, depășindu-le pe 
cele din capitala județului.

Pentru taxa de închiriere a unei 
tarabe, de 220 de lei pe lună, 
comercianții din Brad primesc, pe 
lângă masa din beton, acces la toaleta 
din in interiorul motelului de lângă 
piață și un paznic care supraveghează 
seara marfa.

în Deva, taxa lunară pentru o 
tarabă este de 450 de lei, dar 
comercianți sunt mulțumiți cu raportul 
dintre preț și condițiile oferite. „Deși 
noi plătim 450 de lei pe masă se 
merită pentru că dispunem de condiții 
excelente, nu mai stăm în caniculă, 
ploaie, sau ger, și nu a-și merge să 
vând în Brad nici dacă ași primi o 
tarabă gratis”, afirmă Rozalia Popa 
din Ribița. Piețarii din Deva 
beneficează de sisteme modeme de 
iluminat, climatizare, serviciu de pază 
și curățenie, grupuri sanitare modeme.

Mediul de muncă al piețariilor ce 
își desfășoară activitatea în Brad îi 
nemulțumește nu doar pe ei dar și pe 

cumpărători, pentru că piața din Brad 
nu dispune de nici o modernizare, 
multe din geamurile murdare ale halei 
sunt fisurate, ceea ce face ca iama, 
frigul din incintă să deranjeze atât 
comercianții cât și cumpărătorii. Cu 
atât mai mult cu cât nu există nici o 
sursă de căldură.

Prețurile nu țin cont 
de condiții
Singurul lucru comun, în’ cele 

două piețe, sunt prețurile. 
Comercianții sunt obligați să păstreze 
prețurile la nivelul anului trecut sau 
chiar să le coboare, din cauza crizei 
economice.

„Anul trecut vindeam castraveții 
cu patru lei kilogramul. Acum, a tre
buit să micșorăm prețurile deoarece 
oamenii nu prea mai cumpără sau 
cumpără în cantități mici, iar marfa se 
strică”, a declarat o vânzătoare din 
Deva. Aceeași situație se întâlnește și 
în Brad, unde un vânzător a spus că nu 
poate mării prețurile față de anul tre
cut.

„Trebuie să vindem la același 
nivel cu ceilalți, deși calitatea unor 
produse este mai bună sau mai rea față 
de a celuilalt, trebuie să vindem la 
același preț ca și restu, altfel intervin 
disputele”.

Diana Negrescu

Posibilă schimbare de lider la PSD Hunedoara
Alegerile pentru șefia organizației 

județene a PSD Hunedoara se anunță a fi de
osebit de disputate. Actualul președinte, Florin 

azacu, este cotat cu șanse mici să obțină un 
nou mandat, chiar dacă și-a depus candidatura. 
Favoriți pentru șefia Social Democraților 
1 :doreni sunt doi parlamentari, senatorul 
t-^ifiin Nicula și deputatul Laurențiu Nistor. 
Surse din interiorul PSD Hunedoara susțin că 
actualul președinte, Florin Cazacu, a pierdut 
susținerea principalelor organizații din județul 
Hunedoara nefiind votat nici măcar de cea mai 
mare parte a delegaților din Brad, municipiu 
pe care-1 conduce în calitate de primar.

Cazacu, victimă 
a propriei aroganțe
Majoritatea liderilor PSD din județ, care 

l-au susținut în urmă cu patru ani pe Cazacu, 
se plâng acum de aroganța fostului lider de 
sindicat. Astfel, Cazacu a pierdut aproape în 
totalitate susținerea organizațiilor din Valea Ji
ului, apropiate de senatorul din colegiul re
spectiv Cosmin Nicula. De asemnea, Cazacu 
a reușit să-și supere și membrii propriei 
organizații. Persoane influente din PSD Brad 
fiind, pe față, împotriva actualului președinte.

jci conducerea centrală a partidului nu este 
încântată de prestația fostului lider de sindicat.

Victor Ponta l-a apostrofat nu o dată în 
ședințele de la București, iar alegerea celor doi 
contracandidați, în funcții importante din 
grupurile parlamentare ale PSD în Camera 
Deputaților, respectiv Senat, este un semnal 
pentru organizația județeană că este momentul 
debarcării lui Cazacu.

Delegații nu sunt 
controlați de lideri
O problemă care-i încurcă pe liderii PSD 

din județul Hunedoara este legată de modul în 
care au fost desemnați delegații la Conferința 
Județeană. în momentul stabilirii delegațiilor

nu s-a știut că vor avea loc alegeri, astfel încât 
președinții organizațiilor locale nu s-au 
străduit să-și desemneze oameni de încredere, 
în aceste condiții, liderii locali nu au în totali
tate controlul asupra voturilor, calculele făcute 
de candidați putând fi răsturnate. Totuși, sunt 
unele organizații în care liderii au reușit să se 
impună. Un exemplu ar fi Deva, organizație 
care se pare că va vota fără ezitare pentru 
președintele ei Cosmin Nicula. In același timp, 
Hunedoara este împărțită în trei fracțiuni. 
Valea Jiului în două, la fel ca Orăștie și Hațeg.

Alexandru Avram

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA 
SOLICITĂRII DE EMITERE 
A ACORDULUI DE MEDIU 

(TITULARUL PROIECTULUI)

Hidroelectrica S.A.-Sucursala Hidrocentrale Hațeg (titular 
proiect) anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “AHC RÂUL MARE 
RETEZAT. Colonie aval baraj și platforme tehnologice baraj”, 
scoatere temporară din fond forestier S= 2, 9062 ha”,propus a fi 
amplasat în corn. Râul de Mori.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru protecția mediului Hunedoara și la 
sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, în zilele de luni până joi 
(orele 8-16.30) și vineri (orele 8-14).

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului Hunedoara.

A intrat în greva foamei pentru că nu și-a primit leafa
Un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din 

Deva, a intrat, ieri, în greva foamei, pe motiv 
că administratorul societății la care a lucrat nu 
i-a mai plătit salariul pe ultimele două luni pe 
care le-a lucrat în cadrul firmei. Cornel Stroie 
s-a postat, ieri dimineață, în fața sediului 
firmei, unde lucrează patronul firmei la care a 
muncit grevistul foamei, hotărât să nu 
părăsească locul până când nu-și va primi 
bani. Grevistul foamei a fost angajat, timp de 
doi ani, la societatea, patronată de redactorul 
șef al cotidianului Mesagerul Hunedorean, 
Sorina Popa. Firma jurnalistei se ocupă cu ac
tivitatea de.dezinsecție și deratizare. Potrivit 
declarației protestatarului, patronul societății 
nu l-a mai plătit din luna iulie, iar suma pe care 
grevistul trebuie să o primească se ridică la 
2.000 de lei. Mai mult, Cornel Stroie își acuză 
patronul că nu vrea să-i semneze lichidarea, 
astfel nu va putea beneficia de ajutorul de

șomaj. „Am venit să protestez aici ca să-mi re
cuperez banii. Patroana m-a amenințat că dacă 
nu plec o sa ma dea în judecată. Din iulie, nu 
m-a mai plătit pe motiv că, din cauza mea, au 
fost reziliate niște contracte. Nu este adevărat. 
Nici afară nu vrea să mă dea ca să pot primi 
șomaj. Mi-a zis să fac ce vreau. Și eu trebuie 
să trăiesc și am datorii, iar creditorii îmi bat la 
ușă. Nu o să plec până nu o să vad clar, negru 
pe alb, că îmi voi primi banii care mi se 
cuvin”, a declarat grevistul Comei Stroie.

Patronul neagă acuzațiile
Administratorul firmei de deratizare, So

rina Popa, neagă acuzațiile care îi sunt aduse. 
Aceasta susține că din cauza activității anga
jatului său, firma pe care o administrează a 
pierdut mai multe contracte. De altfel, pa
troana susține că omul și-a primit banii pentru 
care protestează, iar activitatea acestuia în 
cadrul societății Prima-Expert a fost încheiată, 
drept pentru care omul poate beneficia de 
șomaj. „Bărbatul a fost angajat la Prima-Ex
pert, însă din cauza lui am reziliat mai multe 
contracte. I-am închis contractul de muncă și 
poate să își ia șomaj, pentru că mi-a fost milă 
să îl las așa. Iar banii și i-a primit pe toți”, a 
precizat administratorul societății, Sorina 
Popa.

Irina Năstase

Societate Comercială din Deva
angajează

* Inginer sau tehnician pentru întocmirea devizelor 
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.
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Trafic de coșmar spre Alba 

Iulia și Cluj-Napoca

Traficul pe DN 76 și DN 74, 
mai precis pe traseul Șoimuș - 
Brad - Abrud - Zlatna - Alba Iulia 
sau pe varianta de la Câmpeni spre 
Turda și Cluj-Napoca este pe punc
tul, de a deveni un coșmar, după de
vierea traficului greu pe aceste 
artere de circulație.

Astfel, începând de ieri Com
pania Națională de Autostrăzi și 
Drumuri Naționale din România 
(CNADNR) a închis circulația pe 
DN 1 Ia intrarea în municipiul Alba 
Iulia în vederea executării 
reparațiilor podului peste râul 
Mureș.

Ca urmare, mașinile cu masa 
• mai mică de 7,5 tone vor putea tra

versa râul pe o rută ocolitoare, 
peste un pod de pontoane. în 
schimb, autovehiculele cu masa 
mai mare de 7,5 tone care au ca 
destinație orașe precum Alba Iulia 
sau Cluj-Napoca, vor trebui să 
urmeze o rută ocolitoare pe DN 76 
până la Brad și apoi pe DN 74 până 
la Alba Iulia sau de la Câmpeni pe 
DN 75 spre Turda și Cluj - Napoca.

rc./?.;

Minori suspecți de furt, 
prinși în flagrant

Doi minori, în vârstă de 11, 
respectiv 13 ani, ambii din mu
nicipiul Brad, au fost prinși în fla
grant de oamenii legii în timp ce 
furat tablă zincată de pe acoperișul 
unei clădiri din localitate. O patrulă 
mixtă, formată dintr-un agent de 
poliție din cadrul Poliției Municip
iului Brad și un subofițer jandarm, 
i-a prins în flagrant pe cei doi mi
nori, în timp ce sustrăgeau tablă 
zincată de pe acoperișul unei clădiri 
din incinta fostei uzine Crișcior.

Tabla, având greutatea de 105 
kilograme și valorând peste 200 de 
lei, a fost recuperată și restituită 
unității păgubite. (M. T.)

Program prelungit pentru 
cei ce depun declarații la 

sediile Casei Județene 
de Pensii și AJOFM

Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Hune
doara, împreună cu Casa Județeană 
de Pensii și Alte Drepturi de 
Asigurări Sociale Hunedoara, a sta
bilit ca programul pentru depunerea 
declarațiilor pentru oricare dintre 
cele două sisteme și încasarea 
contribuțiilor individuale în confor
mitate cu prevederile ultimei 
Ordonanțe de Guvern nr. 82/2010, 
să se poată face la una dintre cele 
două instituții, la ghișeele comune 
din Deva: la sediul Agenției 
Județene pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Hunedoara - Deva, din 
Piața Unirii nr. 2 și la sediul Casei 
Județene de Pensii și Alte Drepturi 
de Asigurări Sociale Hunedoara - 
Deva, Bulevardul Decebal, Bloc 
Al, scara B, parter. Programul cu 
publicul se va prelungi astfel: 20- 
24 septembrie, între orele 08.30 - 
19.00, 25 septembrie, între orele 
08.30 - 13.00 și în 27 septembrie, 
între orele 08.30 - 18.00.

Urmărire ca-n filme, pe o stradă din Petrila
Și-a urmărit fosta iubită, elevă la un liceu din Petrila, a lovit-o, a forțat-o să intre 

în mașină, i-a distrus telefonul pen tru a nu putea cere ajutor și a demarat în trombă 
pe străzile orașului

Pare a fi un scenariu de film 
polițist, însă faptele sunt cât se 
poate de reale. îi aparțin unui 
tânăr în vârstă de 18 ani, din 
Petrila, care probabil a urmă
rit prea multe filme de acest 

gen și s-a gândit că ar fi mo
mentul prielnic să devină acto
rul principal și să-și determine 
fosta iubită să se împace cu el.

Astfel, dis-de-dimineață, știind că 
fosta sa iubită, în vârstă de 16 ani, se 
îndreaptă spre școală, și dorindu-și cu 
orice preț să o determine să se împace 
cu el, a dat frâu liber imaginației sale 
diabolice. A așteptat-o pe fată în 
apropierea școlii, iar în momentul în 
care a ajuns în dreptul autoutilitarei pe 
care o conducea a oprit-o și a forțat-o 
să urce în mațină. Pentru că fata s-a 
opus, tânărul a lovit-o și a reușit să o 
determine să urce în autovehicul. Mai 
mult, i-a distrus și telefonul mobil, pen-

Au profitat de faptul că era beată
și i-au furat pensia

Doi minori au fost prinși de polițiști la scurt timp 
după ce au sustras banii unei pensionare 

în vârstă de 72 de ani
Doi adolescenți, în vârstă de 14, 
respectiv 16 ani, din Călan, au 

ajuns pe mâna polițiștilor după ce 
au furat pensia unei bătrâne, 

aflată în stare avansată 
de ebrietate.

Polițiștii din cârdul Poliției Orașului 
Călan a fost alertați de un tânăr din local
itate, care în timp ce trecea pe strada 
Independenței, din localitate, a văzut o fe
meie în vârstă care striga după ajutor și 
spunea că i-au fost furați banii.

Imediat, la fața locului s-a deplasat 
o echipă operativă. Odată ajunși lângă fe
meie, oamenii legii au fost „loviți” de un 
damf puternic de alcool. Viorica P., în 
vârstă de 72 de ani, din Călan, susținea că 
s-a dezechilibrat și a căzut pe trotuar, iar 
două persoane necunoscute, în timp ce o 
ajutau să se ridice, i-au sustras din buzu
narul de la pantaloni 347 de lei, sumă ce 
reprezintă pensia lunară.

Tinerii hoți, cercetați 
în libertate
în urma activităților desfășurate, 

polițiștii i-au identificat pe prezumtivii 
autori ai furtului, doi minori, O. C., de 14 

ANUNȚ PUBLIC
OCOLUL SILVIC VALEA HAȚEGULUI., cu sediul în localitatea 

Densuș, nr.35, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru elib
erarea autorizației de mediu pentru obiectivul “OCOL SILVIC 
PRIMĂRIA GENERAL BERTHELOT, DENSUȘ, RÂCHITOVA”, 
situat în localitateaTotești, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str. 
A. Vlaicu nr. 25, 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.

tru a nu putea să ceară ajutor, și a de
marat în trombă spre un loc necunoscut. 
Toată scena a fost însă urmărită de 
câțiva colegi ai fetei, care l-au sunat pe 
tatăl acesteia și i-au povestit toată 
pățania. Speriat, bărbatul a alertat 
polițiștii din localitate.

Blocat de polițiști, 
în trafic

Imediat de la sesizarea primită, au 
fost alertate toate echipajele de poliție 
din județ, fiind demarate activități în 
vederea depistării autoturismului și 
recuperării minorei. Autoturismul 
tânărului, marca Fiat, a fost văzut, la 
scurt timp de la primirea apelului de 
urgență, de o patrulă pedestră de ordine 
publică, pe raza orașului Petrila. Un 
echipaj al poliției rutiere a pornit în 
urmărirea mașinii cu semnalele acus
tice și luminoase în funcțiune, însă 
tânărul conducător auto nu a oprit la 
semnalele polițiștilor, fiind în final blo- 

ani, și M. M., de 16 ani, ambii din Călan. 
Cei doi, în urma audierilor efectuate, au 
recunoscut că au furat din buzunarul fe
meii suma de 347 lei, profitând de faptul 
că aceasta se afla în stare avansată de 
ebrietate. Suma a fost recuperată și 
predată în întregime pensionarei.

în cauză, oamenii legii au întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt calificat, cercetările 
efectuându-se cu minorii în stare de lib
ertate.

Recomandările 
polițiștilor
Pentru a nu deveni victime ale 

infracțiunilor de furt sau tâlhărie, polițiștii 
le recomandă persoanelor vulnerabile 
(femei, vârstnici, persoane aflate sub 
influența băuturilor alcoolice) să evite 
deplasările în locuri izolate mai ales pe 
timp de noapte și să nu afișeze, la vedere, 
sume mari de bani sau obiecte de valoare 
(bijuterii, telefoane mobile etc.).

în cazul în care sunteți martori ai 
unor astfel de încălcări ale normelor de 
conviețuire socială, solicitați sprijinul 
polițiștilor, apelând numărul de urgență 
112.

Mihaela Tămaș

cat pe Strada Republicii din Petrila, 
încătușat și condus la sediul poliției 
pentru audieri.

Patru capete 
de acuzare pentru 
tânărul violent

în cauză s-a întocmit dosar penal 
și s-a început urmărirea penală îm-

Până la prânz, mai multe 
străzi rămân fără apa rece

Fumizarea apei reci este sistată 
astăzi, pe mai multe străzi din Deva, 
Hunedoara și Brad. Astfel, în mu
nicipiul Deva, este întreruptă 
furnizarea apei reci, între orele 8.00 
și 15.00, pe strada Bejan, Eminescu 
(de la intersecția cu Aleea Teilor până 
la Cabana Bejan), PT 11 și PT 11 Bis. 
Oprirea este necesară pentru racor
darea rețelei noi de apă de pe strada 
Bejan.

în municipiul Hunedoara, se 

V 

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;
* gater iști;
* tâmplari;
* muncitori necalificați;

Sk

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

potriva lui Ionuț B., acesta fiind cerc 
etat în stare de libertate pentru 
comiterea infracțiunilor de lipsire de 
libertate în mod ilegal, lovire sau alte 
violențe, amenințare și distrugere. Mi
nora a fost condusă la o unitate 
medicală pentru acordarea de îngrijiri 
de specialitate, dar nu a necesitat sț 
talizare.

Mihaela Tămaș

sistează furnizarea apei reci, între 
orele 08.00 și 13.00, pe străzile: 
Alecu Russo, Dimitrie Cantemir, 
Spătar Milescu, loan Slavici, pentru 
remedierea unei avarii pe strada 
Alecu Russo,

Și în municipiul Brad este 
întreruptă furnizarea apei reci, între 
orele 9 și 14, pe strada Crângului, 
Decebal și Liceului, pentru reme
dierea avariei la rețeaua de apă rece 
de pe strada Crângului.



Is Bugetul de investiții al Ministerului Economiei pentru anul 2011 este de 791 
milioane lei, sau 0,15% din PIR, cu 2,9% mai mare comparativ cu valoarea de 
768 milioane, lei programata pentru acest an, urmând să crească și in 2012 și 
în 2013, când va ajunge la 1,21 miliarde lei (0,18% din PIB).
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Pirații falimentează firmele de transport
Pirații de pe șoselele din județ 
duc la sapă de lemn firmele 

care dețin licență de transport. 
Cu toate că există legislație 

care să protejeze trasportatorii, 
autoritățiile întârzie 

să o aplice.

Un astfel de caz este cel al firmei 
care deține licența de transport pe rutele 
Hunedoara -Teliuc Ghelari și Hune
doara - Teliuc - Cinciș. Firma de trans
port înregistrează pierderi considerabile 
din cauza faptului că „pirații șoselelor” 
efectuază curse ilegale de persoane.

Pirații șoselelor au 
câștiguri mai mari 
decât cei cu licență de 
transport

Societatea Interservice SRL deține 
licența de transport pe rutele Hune
doara - Teliuc Ghelari și Hunedoara 

Teliuc - Cinciș. Cu toate că adminis
tratorul firmei, Cornel Mihăilă, a făcut 
investiții de peste 100.000 de euro pen
tru achiziționarea a două microbuze 
care să asigure transportul de persoane 
pe aceste rute, afacerea acestuia este pe 
punctul de a fi ruinată din cauza 
piraților. Potrivit spuselor administra
torului, fenomenul de piraterie pe 
aceste două rute se perpetuază de cinci 
ani, fără însă a se face nimic în această 
privință. Pe traseul Hunedoara - Teliuc 

există peste 20 de autoturisme care 
efectuează ilegal transport de persoane, 
la care se adaugă trei microbuze ale 
unei societății din Teliuc, „Dobre și 
Marian SRL”. Această societatea deține 
doar licență specială de transport pe 
această rută, având voie doar să trans
porte persoanele angajate la firma cu 
care are încheiat contractul de trans
port, pe bază de abonament sau 
legitimației. De asemenea, societatea 
respectivă nu are dreptul să emită 
bilete, banii încasați de la călători in
trând direct în buzunarul șoferilor și ad
ministratorului firmei. „Microbuzele de 
la firma din Teliuc ar trebui să 
efectueze curse doar cu muncitori, 
dimineața și la ora 16, însă sunt pe 
traseu de la 6 dimineața până la orele 
23. Mașinile de la firma mea efectuează 
curse regulate, fie că sunt sau nu clienți. 
Microbuzele de la Dobre și Marian 
pleacă întotdeauna cu 10 minute înainte 
și îmi adună toți clienți. De multe ori, 
mașinile mele vin cu două persoane. 
Din investiția care am făcut-o pentru 
obținerea licenței de transport pe 
această rută, doar 25 la sută am reușit 
să acopăr din profit. Am pierderi foarte 
mari din cauza pirateriei”, a declarat 
administratorul firmei Interservice 
SRL, Cornel Mihăilă.

CJ Hunedoara vrea 
educarea populației 
în loc să aplice legea

Chiar dacă transportatorii sunt 
protejați de Legea împotriva pirateriei, 

autoritățile au întăziat să o aplice. Cor
nel Mihăilă susține că a făcut nu
meroase sesizări la Consiliul Județean, 
care administrează traseele județene de 
transport, pentru retragerea licenței 
societății Dobre și Marian, însă nu i s- 
a dat nici un răspuns. Sesizări au fost 
făcute și la Poliția Hunedoara și Teliuc, 
firma care efectuează transportul ilegal 
de persoane fiind sancționată cu suma 
de 20.000 de lei. După ce controalele 
polițiștilor au încetat, pirații au revenit 
pe traseu, continuând să aducă preju
dicii firmei care deține licența de trans
port. La începutul lunii septembrie, 
Cornel Mihăilă a depus din nou o 
adresă la CJ Hunedoara, referitoare la 
această problemă, însă nici de această 
dată nu a primit răspuns. Mai mult, 
acest subiect a fost deschis și în ședința 
de Consiliul Județean, de miecuri, de 
consilierul județean Nicolae Chirilă, 
însă președintele CJ, Mircea Moloț, i-a 
sugerat acestuia ca în cazul în care se 
deplasează în acea zonă să educe 
cetățenii să nu se mai urce în mașini 
care efectuază curse ilegale. „Am de
schis această problemă în ședința Con
siliului Județean după ce 
administratorul Interservice SRL a fost 
la mine în audiență și mi-a expus prob
lemele pe care le are din cauza pira
teriei. I se aduc prejudicii mari și e 
firesc să intervin pentru soluționarea 
acestei probleme”, a menționat con
silierul județean, Nicolae Chirilă.

Irina Năstase

„Ieri (miercuri - n.redj au avut loc mai multe controale pe aceste doua 
rute. Au fost identificate două autoturisme fără licență de transport, precum 
și un microbuz care deținea licență specială de transport. /» urma controlului, 
au fost găsite, două persoane care erau transportate în acel microbuz fără a 
avea însă legitimație de călătorie. Au fost date avertismente. Vom intensifica 
controalele pe toate traseele din județ și vom verifica?împreună cu cei de la 
Garda P'iananciară, și transportul de mărfuri ”, a declarat subcomisarul șef 
din cadrul Serviciului Rutier IPJ Hunedoara, /.oriu Avram.

Inspectorat vs. părinți, 1-0 S-a dat startul la vânătoare

Grupul de părinți revoltați, din 
Hărțăgani, au decis ieri, în 

urma discuțiilor avute cu re
prezentanții Inspectoratului 
Școlar Județean (IȘJ), mier

curi, să își trimită, totuși, copiii 
la școala din Băița. Ieri, 17 din 
cei 25 de elevi s-au prezentat la 

cursuri, la școala din Băița.

Problemele școlii 
din Hărțăgani 
s-au rezolvat

Părinții, alături de elevii școlii din 
Hărțăgani, au protestat încă din 13 sep
tembrie, deoarece, nu au fost de acord 
cu comasarea școlilor. în urma în
trevederii, de miercuri, cu 
reprezentanții IȘJ și cu directorul 
școlilor din Hărțăgani și Băița, părinții 
s-au arătat, la început, de neclintit în 
ceea ce privește decizia pe care au luat- 
o, de a nu-și trimite copiii la Băița. însă, 
până la urmă au fost convinși că de pri
marul comunei că trebuie să-și trimită 
copiii la cursuri. „Acești părinți trebuie 
să înțeleagă un lucru: ambele școli nu 
vor putea funcționa concomitent, 
deoarece, bugetul alocat nu este sufi
cient, pentru întreținerea acestora, iar 
cei care vor suferi, sunt copiii lor, dacă 
nu vor merge la școală”, a declarat pri
marul comunei Băița, Damian Diniș.

Ieri, 17 părinți au decis să-și 
trimită copiii la școala din Băița. „Am

Primarul comunei, Damian Diniș, le-a explicat părinților 
că bugetul local nu este suficient pentru întreținerea ambelor școli

fost, astăzi (ieri - n.r.), acasă la părinții 
care nu au fost de acord să-și trimită 
copiii la Băița și i-am convins că tre
buie să facă acest lucru. Aceștia au ac
ceptat ca de mâine (astăzi — n.r.), să-i 
trimită la școală”, a declarat directorul 
școlii, Dorin Crișan.

S-au clarificat 
lucrurile și în școlile 
din Hunedoara

Neînțelegerile care au avut loc, în 
urmă cu câteva zile, la Hunedoara, între 

părinți, reprezentanții IȘJ și primăria 
orașului, cu privire la comasarea Școlii 
Generale Nr. 10, cu alte două școli, s-au 
clarificat.

„Din cei 183 de elevi, care au 
învățat până acum în Școala Generală 
Nr. 10, 160 au rămas în structură, fiind 
mutați la Școala Nr. 12 și Nr. 9, iar 23 
s-au transferat la alte unități de 
învățământ, din oraș”, a declarat in
spectorul școlar adjunct, din cadrul IȘJ 
Hunedoara, Ilie Pârvan.

Petronela Tămaș

Urșii, lupii, pisicile sălbatice și 
râșii ar trebui să se ferească, în pe
rioada următoare, de vânătorii hune- 
doreni. Asta după ce ministrul 
Mediului și Pădurilor a aprobat de 
curând lista cu numărul de animale 
protejate prin lege care pot fi 
împușcate pe cuprinsul județului în 
sezonul de vânătoare care tocmai a 
început.

Astfel, în județul Hunedoara a 
fost aprobată recoltarea sau cap
turarea unui număr de patru urși, un
sprezece lupi, trei râși și șase pisici 
sălbatice. Animalele vor putea fi 
ucise până la data de 31 martie 2011, 
cu excepția urșilor care pot fi vânați 
până la 14 mai anul viitor. Cele mai 
multe animale vor putea fi împușcate 
pe fondurile de vânătoare adminis
trate de către Direcția Silvică Hune
doara. Pe lângă animalele aprobate la

Fiscul s-a pus pe treabă
Inspectorii fiscali din cadrul 

Direcției Generale a Finanțelor Pub
lice a județului Hunedoara au colectat 
98.278 mii lei în urma unor acțiuni de 
control efectuate, atât la persoane ju
ridice cât și fizice, în primele opt luni 
ale acestui an. Au fost verificate 1139 
de persoane juridice, iar în urma con
troalelor au fost încasate Ia bugetul 
de stat venituri suplimentare în val
oare totală de 96.374 mii lei. în 
cadrul inspecțiilor fiscale efectuate, 
s-a avut în vedere respectarea de 
către contribuabili a reglementărilor 

recoltare, mai pot fi împușcate și cele 
care produc pagube sau pun în peri
col sănătatea și securitatea publică. 
Astfel, lupii și urșii care frecventează 
locurile special amenajate pentru 
adăpostirea animalelor domestice, 
punând în pericol siguranța acestora 
și a proprietarilor ori a personalului 
de deservire, precum și cele prezente 
la cadavrul animalului domestic ucis, 
aflate în afara habitatului natural, pot 
fi ucise pe tot parcursul anului, 
împușcarea acestora este permisă 
doar după obținerea aprobărilor nece
sare și dovada că fiecare exemplar a 
fost monitorizat și identificat în ved
erea recoltării. La nivel național, a 
fost aprobată vânarea unui număr de 
260 de urși, 387 lupi, 304 pisici 
săbatice și 105 râși.

Cătălin Rișcuța

legale privind stabilirea, evidențierea 
declararea și plata impozitelor, lax
elor, contribuțiilor datorate bugetului 
general consolidat. De asemenea s-a 
urmărit realitatea și legalitatea 
operațiunilor pentru care agenții eco
nomici au solicitat rambursarea taxei 
pe valoarea adăugată. La contribua
bili persoane fizice s-au efectuat 467 
de acțiuni de control, rezultatele aces- 
tor acțiuni a adus bugetului de stat 
1.904 mii iei, reprezentând diferențe 
de impozite și taxe, accesorii și 
amenzi. /7). A/
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Țara Hațegului - Așezările (I)
Există cu siguranță pentru tot și pentru toate câte sunt în această lume un început... și o poveste...

La fel și pentru Hațeg, locali
tate situată în nord-estul de

presiunii cu același nume, pe 
terasa de la poalele Dealului 

Subcetate, nu departe de coflu- 
ența Galbenei cu Râul Mare al 
Retezatului. Sub zidurile clădi

rilor mai vechi sau mai noi, 
strânse astăzi în jurul străzii 

celei mari se ascunde însă o is
torie extrem de veche.

S-au găsit aici, urme din neolitic și 
epoca bronzului, resturile unei așezări 
dacice, dar mai ales vestigii din epoca 
romană... când Țara Hațegului deve
nea inima noii provincii Dacia Felix. Și 
tot aici la Hațeg, s-a descoperit, 
suprapusă intr-o ciudată și încăpățânată 
continuitate, o fortificație din pământ, 
datând, după toate probabilitățile, din 
secolul al X-lea. Cum arătau oare 
aceste locuri, dominate azi de 
construcțiile mai vechi sau mai noi, pe 
vremea când la Alba Regală, la 2 iunie 
1247, regele Bela al IV-lea al Ungariei 

f*

dădea „Diploma Cavalerilor 
ioaniți”?... Ea pomenea pentru prima 
dată de „Terra Hatzog” care alcătuia, 
împreună cu nordul Olteniei Țara 
Lytua, voievodatul lui Litovoi.

De la familia 
Cândeștilor la cea 
a Densușienilor

Prin secolul al treisprezecelea, 
după cucerirea Transilvaniei de către 
regatul feudal maghiar se construiește 
și Cetatea Hațegului. De atunci, timp de 
aproape șapte veacuri acest teritoriu 
locuit de o populație compact 
românească va avea un destin aparte. 
După dispariția marilor familii cneziale 
autohtone, cum a fost familia 
Cândeștilor, convertite și maghiarizate 
sub presiunea autorităților imperiale, 
lupta de emancipare a românilor de pe 
aceste meleaguri va fi marcată către 
finele secolului XIX și începutul sec
olului XX, de o altă mare familie... cea 
a Densușenilor. Beniamin, Aron și 
Nicblae Densușianu, Ovid fiul lui Aron, 
sunt doar câțiva din membrii acestei 

străvechi familii care alături de ceilalți 
intelectuali din Țara Hațegului s-au 
impus în cultura și știința românească.

Un oraș nou 
cu o istorie veche

Sunt destul de numeroase locurile 
care mai păstrează încă aerul târgului 
de odinioară, locul în care se întâlneau 
să-și vândă produsele, meșteșugarii și 
țăranii de prin partea locului, dar și ne
gustorii și drumeții veniți de dincolo de 
Mureș, ori din sud, pe drumurile care 
treceau munții prin pasul Vâlcan în 
Țara Românească. Odinioară, pe aleile 
parcului amenajat, în jurul statuii din 
piața centrală, ieșeau probabil să se 
plimbe, domnii și doamnele din lumea 
bună, dar și câte o domnișoară la braț 
cu vreun tânăr și chipeș ofițer al Regi
mentului de grăniceri înființat aici, pe 
vremea imperiului, în anul 1764 când 
Hațegul devine oraș militar. La fel ca și 
în alte localități din Transilvania sau 
Banat, alături de edificiile din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, de pe 
vremea când Țara Hațegului se afla 
încă sub administrația imperiului aus- 
tro-ungar, aici în Hațeg, s-au ridicat 
construcții mai noi... Predomină 
același stil arhitectonic de sfârșit de 
secol, de inspirație vieneză, îmbogățit 
și diversificat cu multe elemente auto
htone. Orașul și oamenii au supraviețuit 
marilor încercări ale istoriei, au crescut 
și s-au modelat împreună după chipul 
și asemănarea acestor meleaguri în care 
Dumnezeu a adunat câte puțin din 
toate. Legăturile populației românești 
de aici cu frații lor de peste munte nu s- 
au întrerupt niciodată. Neîngrădite pe 
vremea voievodatului lui Litovoi, care 
se întindea, după cum am văzut peste 
munte, în Oltenia de Nord și Mehedinți, 
ele s-au continuat aproape fără întreru
pere, în ciuda eforturilor de limitare a 
acestora, făcute de către imperiile care 
au administrat acest teritoriu până la 
Marea Unire din anul 1918.

O „țară” la răspântie 
de drumuri

Aceasta este Țara Hațegului. O 
impresionantă depresiune cu o

suprafață de 380 de kilometri pătrați, 
încorsetată de munți. în sud Retezatul, 
în est Șureanu, în nord și vest Poiana 
Ruscă și Țarcu. Ea comunică larg spre 
nord prin valea Streiului, cu Depre
siunea Hunedoarei, spre sud prin pasul 
Merișor cu Petroșani, iar spre vest, prin 
pasul Porțile de Fier ale Transilvaniei, 
anticul Tapae. cu Culoarul Bistra. Pe 
aici au trecut în vara anului 102 după 
Cristos legiunile romane sub comanda 
lui Traian. Aici Decebal va suferi prima 
mare înfrîngere. Era doar preludiul unei 
victorii care va fi pecetluită patru ani 
mai târziu, odată cu dramaticul sfîrșit al 
regelui dac și căderea cetății sacre de la

Sarmizegetusa Regia, din munții 
fortificați ai Orăștiei. Se neantiza o 
civilizație, a plaiurilor montane și a_ 
spațiilor necuprinse și se năștea 
alta... un altoi roman pe trupul 
sîngerând al dacilor nemuritori 
strămutați la șes. în locul Sarmizegetu- 
sei lui Decebal, din Munții Orăștiei, se 
va ridica aici în vestul Țării Hațegului 
o alta, care se va numi, după cel care se 
încununa cu laurii victoriei... 
Sarmizegetusa Ulpia Traiana. Inima 
noii provincii Dacia. Va cunoaște și ea 
distrugerile și ruina, după retragerea 
administrației romane către sfârșitul 
secolului al treilea după Cristos.
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Hațegul, leagăn 
de etnogeneză

Se va continua însă aici, în Țara 
Hațegului, ca pretutindeni în fostele ter
itorii aflate în continuare sub influența 
romanilor, un-amplu proces de con
topire etnică și culturală din care se va 
naște ceea ce istoricii numesc „roman
itatea orientală” ai cărei urmași de drept 
sunt românii. De aici, din Țara 
Hațegului și până în Bucovina, pe 
Nistru sau pe Tisa, din Carpați până 
dincolo de Dunăre, în Balcani sau pe 
valea Timocului, ei sau numit blahi, 
olahi, sau pur și simplu români. Unii, s- 
au reîntors pe plaiurile lor de sub munte 
sau golul alpin, așa cum făceau dacii 
liberi. Alții au rămas la șes continuând 
să cultive pământul, așa cum făceau 
strămoșii lor. Și-au ridicat case din zid 
șau din lemn, după nevoi și după cum 
cereau vremurile. La datele importante 
de peste an au continuat să se adune la 
p' huile din munți, după aceleași 
străvechi ritualuri și obiceiuri contopite 
în sărbătorile creștinismului de rit ori
ental sau bizantin în care s-au născut și 
de care nu s-au despărțit niciodată până 
în zilele noastre. Ei, oamenii locului, 
timp de secole, au rămas aceiași, chiar 

dacă administrațiile imperiilor care au 
urmat i-au mai coborât odată... și încă 
odată la șes, trăgându-i la linie, cum 
spun bătrânii.

Ostrov și Clopotiva, 
așezări străvechi

Aproape toate așezările din Hațeg, 
cum este și cea de la Ostrov, situată în 
apropiere de ruinele fostei capitale 
provinciale romane, Sarmizegetusa 
Ulpia Traiana s-au adunat în jurul bis
ericilor ridicate cu multe secole în urmă 
de marile familii cneziale române din 
această regiune... Blocurile mari de 
piatră smulse din edificiile romane mai 
vechi, stau aici nu doar la temelia bis
ericii. Ele înconjoară ca într-o stranie 
procesiune și cimitirul satului.

Ca pretutindeni în Carpații 
românești, dincolo de considerentele 
etnografice sau culturale, și în această 
regiune a Țării Hațegului așezările 
umane adunate, de tip sat, au luat 
naștere doar în locurile care aveau o 
poziție geografică optimă sau ofereau o 
maximă protecție în fața pericolelor de 
tot felul.

Marele geograf Ion Conea, neo
bosit cercetător al plaiului românesc 

scria, după drumurile făcute în Țara 
Hațegului, că satul Clopotiva se numără 
printre cele mai vechi așezări de acest 
gen din Carpați.

„Despre așezarea istorică a satului 
românesc” însă el spunea că... „Omul 
nu trăiește suspendat în văzduh, ci legat 
de o anume bucată de pământ, 
hrănihdu-și ființa din tradiții și amintiri. 
Cu cât are conștiința mai vie și mai 
bogată, cu atât se simte el mai legat de 
acestea.” Poate că acesta a fost suportul 
care i-a ajutat pe români să-și păstreze 
limba, portul, obiceiurile, dar mai ales 
credința în Dumnezeu, chiar dacă 
lumea se schimbă, iar satele de acum, 
nu mai seamănă cu cele de odinioară, 
în acest colț vestic al Țării Hațegului, 
la poalele Furcăturii Clopotivei 
pământul mustește de istorie. Aproape 
lipit de vatra Ulpiei Traiane, teritoriul 
actual al localității Clopotiva, ascunde 
sub livezile și fânețele pline de flori un 
„vicus” roman. Așa era numită așezarea 
de tip rural în care au viețuit con- 
topindu-se, vechile comunități agricole 
și protourbane locale, coloniștii și vet
eranii împropietăriți după îndeplinirea 
obligațiilor militare.

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța
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Papa Benedict al XVI-lea 
a început o vizită
în Marea Britanie

Papa Benedict al XVI-lea a în
ceput joi o vizită istorică de patru zile 
în Marea Britanie, cu obiectivul de a 
realiza o apropiere între catolici și an
glicani, însă aceasta ar putea fi 
afectată de controversele privind 
abuzurile sexuale comise de clericii 
catolici.

Prima vizită a unui Suveran 
Pontif în Marea Britanie include es
cale în Scoția, la Edinburgh și Glas
gow, și în Anglia, la Londra și 
Birmingham.

Papa s-a întâlnit joi la Edin
burgh, unde se va întâlni, la castelul 
Holyroodhouse, cu regina Elisabeta 
a Il-a a Marii Britanii, capul Bisericii 
anglicane. El se va deplasa, cu pa- 
pamobilul, pe principala arteră din 
orașul scoțian, după care va pleca la 
Glasgow, pentru o primă slujbă în aer 
liber, în parcul Bellahouston.

Vaticanul insistă asupra 
importanței, în special ecumenice, a 
acestei vizite, la care sunt așteptați să 
asiste circa 400.000 de pelerini.

Vizita se va încheia duminică, 
printr-o slujbă de beatificare a cardi

Turiștii nu mai plătesc taxa 
de intrare în stațiunea Mamaia

De ieri turiștii nu mai plătesc taxa 
de intrare în stațiunea Mamaia.

Totuși, cei care vor să profite de 
vremea frumoasă de la acest sfârșit de 
săptămână au un motiv în plus să meargă 
la mare, mai ales că și hotelierii au prețuri 
de extrasezon.

Taxa de barieră a fost percepută 
între 15 iunie și 15 septembrie și a fost de 

nalului John Newman, teolog angli
can din secolul al XIX-lea care s-a 
convertit la catolicism.

Presa britanică și mai multe 
asociații așteaptă ca Papa să clarifice 
și poziția sa asupra scandalului 
abuzurilor sexuale comise de membri 
ai clerului asupra unor copii, relansat 
în cursul acestei săptămâni, după 
publicarea unui raport privind am
ploarea fenomenului în Belgia.

Presa a relatat și despre o 
posibilă întâlnire a Suveranului Pon
tif cu victimele britanice ale 
abuzurilor, însă aceasta nu a fost 
confirmată oficial de Vatican.

Alte grupuri au programat 
proteste față de poziția Bisericii 
Catolice față de homosexuali, uti
lizarea prezervativelor sau interdicția 
de numire a femeilor în funcții cleri
cale.

Majoritatea britanicilor sunt 
încă reticenți în ceea ce privește 
primirea Suveranului Pontif, pentru o 
vizită ale cărei costuri sunt estimate 
la 10 - 12 milioane de lire.

trei lei pentru fiecare intrare în stațiune. 
Criza economică a afectat în acest an ven
iturile provenite din controversata taxă, 
încasările aduse la bugetul local al mu
nicipiului Constanța au scăzut în acest an 
cu circa 10% față de anul trecut, semn că 
în această vară au fost mai puțini turiști 
pe litoral.

___________ y

Comisia Europeană trebuie să supravegheze 
acțiunile Franței în privința romilor

Comisia Europeană trebuie 
să supravegheze Franța la 
respectarea regulilor euro

pene în ceea ce privește repa
trierile controversate ale 

romilor, a apreciat președin
ția belgiană a Uniunii Euro

pene, în condițiile în care 
Parisul și Bruxelles-ul au o 
polemică pe această temă.

"Toată lumea este de acord 
pentru a spune că Comisia este cea 
care trebuie să vegheze la buna apli
care a angajamentelor asumate de 
Franța" în această problemă 
sensibilă, a declarat premierul bel
gian, Yves Leterme, a cărui țară 
asigură președinția semestrială a 
Uniunii Europene.

El a mai precizat: "Comisia tre
buie să își asume responsabilitățile", 
dar trebuie ca și cetățenii europeni, 
care se bucură de libertate de 
circulație, "să aibă respect pentru 
(dreptul de) proprietate, pentru reg
ulile care reglementează libera 
circulație", a adăugat el, referindu- 
se la comunitatea nomazilor.

Mai mulți oficiali francezi au 
criticat în ultimele zile Comisia 
Europeană pentru amenințările la 
adresa Parisului de a declanșa 
urmărirea în justiție, pentru 
încălcarea legislației europene în 
ceea ce privește condițiile de repa

triere.
Finlanda a apărat la rândul său, 

pe fond, Executivul european. 
"Poziția mea este că Uniunea 
Europeană este un spațiu bazat pe 
statul de drept" și drepturile omului, 
a declarat, la sosirea sa, ministrul 
finlandez de Externe, Alexander 
Stubb. "Toată lumea trebuie să fie 
rezonabilă pe această temă, Comisia 
este gardianul tratatelor", a adăugat 
el.

"Ceea ce s-a întâmplat în ul 
timele zile este puțin neobișnui 
pentru Europa", a continuat Stubb.

Controversa, mult timp limitată 
la schimburi de replici între Paris ș 
București, s-a acutizat marți 1< 
Bruxelles, cu amenințări privinc 
declanșarea procedurii de infringe 
ment și comparații cu deportările 
din timpul celui de-al Doi le; 
Război Mondial, înainte de sL/fe 
amploare miercuri.
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Devenii speră la continuitate, sâmbătă, la Pitești
După începutul excelent de 

sezon, Mureșul Deva se depla
sează, sâmbătă, la Pitești, pen
tru meciul cu numărul patru 
din actuala stagiune. Băieții 

antrenați de Gică Barbu 
pleacă cu gândul că vor reuși 
să profite de degringolada din 

tabăra alb-violetă, argeșenii bi
fând unul din cele mai slabe 

sezoane din istorie, cu doar un 
singur gol marcat și trei în
frângeri din tot atâtea etape 

scurse până acum.

Mureșul speră la cel puțin un 
p" •’Ct din deplasarea în orașul de pe 
Argeș, cu atât mai mult cu cât, „alb- 
roșii” vin după a doua victorie din acest 
sezon (1-0 cu UTA Arad). Partida de la 
Pitești pune astfel capăt seriei de trei 
partide dificile, în care devenii au întâl
nit, pe rând, Unirea Alba Iulia și UTA 
A"'d. Hunedorenii nu au amintiri prea 
p ute din Trivale, acolo unde în ul
timele sezoane nu au scăpat fără înfrân
gere. Sezonul trecut, Mureșul nu a mai 
făcut deplasarea la Pitești, pierzând ast
fel meciul la „masa verde”, pentru ca, 
acum trei sezoane, Mureșul să sufere 
cea mai drastică înfrângere, de la 

înființarea sa în 2006, 6-0, în fața unei 
echipe a piteștenilor, care la finele 
acelui sezon urma să promoveze în 
prima ligă alături de Gaz Metan 
Mediaș. Ultima victorie a devenilor s-a 
înregistrat chiar sezonul trecut, când 
„sub cetate” gazdele treceau cu 2-0 de 
FC Argeș.

Dacă până nu cu mult timp în 
urmă, un astfel de joc nu ridica prea 
multe probleme formației argeșene, 
acum, codașa seriei, vede în meciul de 
sâmbătă, de pe „Nicolae Dobrin”, șansa 
reabilitării în fața propriilor suporteri, 
după debutul dezastruos din acest 
sezon. Portarul echipei antrenate de Ior
dan Eftimie, Mirel Bolboașă este 
conștient de faptul că meciul cu 
Mureșul este unul capital pentru „alb- 
violeți” și speră în prima victorie din 
acest sezon. „Meciul cu Mureșul Deva 
este unul capital pentru noi. Trebuie sâ 
facem ceea ce la alte partide nu am 
reușit și anume sâ marcăm goluri. Până 
acum asta a lipsit echipei noastre și 
anume, că exact cum se spune în fotbal, 
nu a intrat în ațe. Trebuie sâ marcăm și 
sâ învingem. Până la urmă, din câte am 
înțeles au același lot ca în sezonul tre
cut, iar în ediția trecută au retrogradat. 
Nu prea ne interesează până la urmă ce 
au făcut anul trecut, acum ne intere
sează victoria în acest meci și doar atât. 
Sper ca sâmbătă sâ ne putem bucura 
după prima victorie în acest campi

onat”, a declarat tânărul goalkeeper 
argeșean.

FC Argeș s-a confruntat în pauza 
competițională cu grave probleme fi
nanciare, din cauza faptului că fostul 
patron al echipei, Cornel Penescu, nu a 

mai dorit să investească nici un ban în 
echipă, motiv pentru care, o serie de 
jucători importanți au plecat la alte 
echipe din divizie.

Meciul de sâmbătă va fi arbitrat de 
o brigadă formată din Adrian Illyeș din 

Prahova la centru și Ionuț Babadac și 
Costin Florescu din Alexandria, respec
tive Clinceni, la cele două margini.

Claudiu Sav

La Lupeni vine nou-promovata Voința Sibiu
Minerul Lupeni primește, sâmbătă, vizita primei 

nou-promovate din acest sezon, Voința Sibiu. 
A-upa antrenată de Ionel Augustin nu se gân

dește decât la obținerea celei de-a doua victorii 
di’ 'ctuala stagiune, și deși, teoretic, adversarul 

am acest week-end pare unul modest, debutul 
de campionat al oaspeților contrazice 

acest lucru.

Voința Sibiu este neînvinsă după primele trei etape 
din actuala stagiune, cu o victorie și două rezultate de

Programul complet al etapei a patra 
iin Liga a doua, scria a doua:

FC Bihor Oradea Dacia Mioveni 
CSM Râmnicu-Vâlcea - ACU Arad 

Minerul Lupeni - Voința Sibiu 
FC Silvania - Arieșul Turda

Unirea Alba Mia - CFR Gaz Metan gmieva 
UTA Arad - Petrolul Ploiești 

FC Argeș - Mureșul Deva 
ACSMBJ Poli lași ttM Slatina 

Cupa Amiral - Brad
Rezultatele etapei a X-a:

PDL Brad-TEBA brad 4-2
Red Devils - Golden Botău 4-5
Football Team Alpin - IGO Brad 4-1
Team Amiral - Brătișa 1-1
Armata - Team Juniorii 3-2
Team Fantasy - Speranța Brad 3-3

CLASAMENT:
1. PDL Brad 10 8 1 1 42-21 25p
2. Football Team ALPIN 10 7 1 2 48-27 22p
3.. Team Amiral 9 6 1 2 33-22 19p
4. Golden Botău 10 6 0 4 32-30 18p
5. Red Devils 10 5 3 2 48-31 18p
6. U.M. 010995 Armata 10 5 1 4 28-26 16p
7. Speranța Brad 9 4 1 4 29-38 13p
8. IGO Brad 10 4 0 6 31-35 12p
9. Team Fantasy 10 3 1 6 27-44 lOp
10. Brătișa 10 2 2 6 20-40 8p
11. TEBA Brad 10 . 2 1 7 30-37 7p
12. Team Juniorii 10 1 0 9 22-45 3p

egalitate. Echipa de pe malul Cibinului nu a primit decât 
un singur gol, etapa trecută, în meciul disputat acasă în 
fața celor de la CSM Râmnicu-Vâlcea. Alb-verzii 
antrenați de Alexandru Pelici au debutat în liga a doua cu 
o remiză albă, obținută în fața unei echipe incomode, 
Dacia Mioveni, și a continuat seria rezultatelor bune cu 
un alt egal, 0-0, în fieful celor de la FC Bihor, una din 
echipele cu pretenții la promovare în acest sezon.

Spre deosebire de adversarii de sâmbătă, minerii lui 
Augustin au cea mai slabă apărare din serie, cu opt goluri 
primite, iar rezultatul de egalitate obținut săptămâna 
trecută la Turda îi condamnă pe aceștia să câștige partida 
din Vale. „Trebuie să obținem victoria deși vom avea în 
față un adversar care se apără foarte bine, ca dovadă că 
au primit doar un singur gol până acum. O victorie ne-ar 
prinde foarte bine, pentru că, așa cum se știe victoriile 
aduc victorii”, a declarat tehnicianul de 55 ani al Lupeni- 
ului.

Meciul din Vale va fi condus la centru de Cătălin 
Popa din Pitești, acesta fiind ajutat la cele două margini 
de Florin Hanca și Alina Mihoc, ambii din Alba Iulia.

Claudiu Sav

Z A
Hunedorencele din liga a treia caută 
prima victorie în afara județului

CFR Simeria și FC Hunedoara se 
deplasează, astăzi, pentru a doua oară în 
acest sezon în afara județului. Meciurile 
din etapa a patra a ligii a treia prilejuiesc 
o nouă „incursiune” în Banat, acolo unde 
băieții lui Eusebiu Șuvagău vor întâlni 
echipa secundă a Timișoarei, în vreme ce 
CFR-iștii lui Comea joacă pe terenul 
echipei cu cel mai lung nume din fotbalul 
românesc, Nuova Mama Mia Beci- 
cherecul Mic. Ambele echipe ale 
județului țintesc prima victorie pe teren 
străin din acest campionat.

Simerienii trebuie să treacă repede 
peste prima înfrângere din campionat 
suferită în fața Sebișului și speră că a 
doua vizită în Timiș va aduce și primele 
trei puncte din deplasare. Simeria a plecat 
doar cu un singur punct din precedenta 
„descălecare” vestică, împotriva adver
sarei de astăzi a Hunedoarei, FC 
Timișoara II, la capătul unuia din cele 
mai spectaculoase meciuri din startul 
noului sezon, în care s-au marcat nu mai 
puțin de șase goluri (3-3). CFR-ul 
încearcă să profite de startul nu tocmai 
fericit al bănățenilor, care după primele 
trei etape au acumulat un singur punct, 
victoria fiind obligatorie pentru 
rămânerea în cursa pentru promovare. 
Gazdele de astăzi au pierdut ultimele 
două jocuri și ocupă locul 11, cu cinci 
goluri primite și doar unul marcat.

Sezonul trecut, cele două formații 
au terminat, atât în tur, cât și în retur, la 
egalitate. A fost 0-0 la Becicherecul Mic 
și 2-2 la Simeria, la capătul unei întâlniri, 
în care, oaspeții (care l-au avut în teren și 
pe fostul jucător al Politehnicii, Titi 
Varga, aflat la 45 de ani!) au egalat în ul
timele secunde ale jocului.

Arbitrii partidei de astăzi sunt Mar
ius Omuț din Oradea, la centru, respectiv 
Emanuel Cicu (Caransebeș) și Gabriela 
Toderaș (Bihor) la cele două margini.

„Corbii” vor să treacă 
de „mânjii” Politehnicii

La Timișoara, FC Hunedoara dă 
piept cu echipa secundă a formației de pe 
Bega. Alb-albaștrii caută și ei prima vic
torie externă din acest sezon și vin 
motivați după victoria de etapa trecută de 
„sub furnale”, 3-0, în fața timișenilor de 
la Giarmata. Gazdele se află la cel de-al 
doilea joc cu o formație din județul nos
tru, după ce, în prima partidă de la „Baza 
1”, au remizat, 3-3, cu CFR-ul din Sime
ria, acesta fiind totodată singurul meci 
din acest campionat în care „violeții” au 
obținut puncte. Tinerii lui Cosmin 
Petruescu au suferit a doua înfrângere din 
această stagiune, vinerea trecută, în fața 
nou-promovatei Termo Tumu Severin și 
ocupă locul 10 în clasament, fiind alături 
de „vecinii” de la Giarmata, echipa cu 
cele mai multe goluri primite, opt la 
număr.

Meciul de pe terenul din apropierea 
Universității Politehnice din Timișoara va 
fi condus la centru de Gabrel Mocean din 
Câmpia Turzii, acesta fiind ajutat la tușe 
de Emil Cristea din Arad și Silviu Hara- 
muz din Reșița.

Jocurile din etapa a patra a ligii a 
treia, seria a V-a vor debuta cu începere 
de la ora 17.00.

Claudiu Sav

Programul complet al etapei a IV-a din CSs
ACS Recaș - FC Școlar Reșița

Bihorul Beiuș - Luceafărul Oradea 
FC Timișoara II - FC Hunedoara 

Național Sebiș - Termo Tumu Severin 
Nuova Mama Mia - CFR Simeria 

Gloria Arad - Autocatania Caransebeș 
Millenium Giarmata și Unirea Sânnicolati Mare stau



Este o poveste mcitantâ care va avea priză la public, o revenire a filmelor de aventuri 
cu gladiatorii din arenele Romei antice. 180 e.n. - la capotul unei campanii care a 
durat 12 ani, împăratul Marcus Aurelia consideră că a ajuns la vârsta senectuții fi 
trebuie să predea fratele imperiului generalului Maximus (Sâmbătă, intena I; 20:30; 
Gladiatorul)
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07:00 Telejurnal
07:30 La prima oră
08:00 Armăsarul sălbatic
08:30 Contur RO
09:00 Banca de alimente
09:05 Verde'n față
09:10 Palatele lumii
09:40 Mari evenimente
10:15 Dovadă de iubire
11:15 Prințesele lumii
11:20 Banca de alimente
11:30 Tenis: România - Ecua

dor
17:30 Magazin UEFA Cham

pions League
18:00 Vizor monden
18:35 Legendele palatului: 

doctorul Hur Jun
19:35 Banca de alimente
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Jack Hunter și comoara 

pierdută din Ugarit
23:00 Crime și investigații

01:00 Cercul vieții
07:55 învinge apele!
08:00 Tandem de șoc
09:00 Arabela se întoarce
09:30 Arabela se întoarce 
10:00 Telejurnal
10:15 Liber pe contrasens
11:15 Aromânii
11:45 Raliu
12:00 Telejurnal
12:45 Doi care doinesc
13:15 Zestrea românilor
13:45 Teleshopping
14:30 Utopia
15:00 împreună în Europa
16:00 Gimnastică
18:30 Aromânii
19:00 Puterea legii
19:30 Șansă și neșansă
20:30 Pescar hoinar
21:00 Vrăjitoriile lui Jamie Oii 

ver
21:30 Lex et Honor
22:00 Ora de știri

06:00 Observator
08:00 ’Ncatza cu Răzvan și

Dani
10:00 în gura presei
11:15 Pericol de explozie
13:00 Observator
14:00 Maiorul Payne
16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Fotbal: Craiova - Rapid
22:30 Corbul: orașul îngerilor

06:00 Happy Hour
07:00 Știrile Pro TV
09:55 Omul care aduce cartea 
10:00 Știu ce-am văzut 
12:00 Tânăr și neliniștit 
13:00 Știrile ProTV 
13:45 Păcatele trecutului 
16:00 Tânăr și neliniștit 
17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Happy Hour 
19:00 Știrile Pro TV 
20:30 Planeta maimuțelor 
23:00 între viață și moarte

16:30 Chrtssa nu se dă bătută
18:00 Clica

19:30 Filme și vedete
20:00 Dinastia Tudorilor
20:55 Dinastia Tudorilor
21:50 Fratele dispărut

09:15 Teleshopping
09:45 Legământul
ii® Teleshopping
11:15 Predestinați
12:15 Teleshopping
12:30 O mare de pasiune
13:30 Teleshopping
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 
22:30 Poveștiri de noapte

01:30 Nimeni nu-i perfect
08:00 Galileo
@8:20 Sport cu Florentina
08:30 Teleshopping
09:15 Atlantida
11:30 îmblânzirea scorpiei
12:30 Teleshopping
Ilsli Sport, dietă și o vedetă 
13:30 Teleshopping
1M0 Fularul de la Kiss FM 
14: ÎS Atlantida
16:15 Focus Monden
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireașa de pe tort 
20:30 Miss fata de la țară 
22:00 Fermier. Caut nevastă!

15:45 Poză la minut
16:15 Poză la minut
16:45 Un bărbat bun la toate
17:15 Ce-ar fi dacă...?
19:00 Serii fără limite: Iubiri în cheia sol
20:00 Vacanță în Las Vegas
22:00 Filmul de 10: Jean de la Fontaine

07:25 Cântecul amintirii... 
amintirile cântecului

07:55 Semne
08:25 Spectacolul lumii 
09:00 Arca lui Noe
09:30 Agenda Expo Shanghai 

2010
09:40 Desene animate - Clubul 

Disney
10:35 Hannah Montana 
11:00 Hannah Montana
11:30 Zile și nopți
12:00 Tenis:

România - Ecuador
14:00 Telejurnal
14:20 Vedeta familiei
13:10 Ticăloșii
17:00 Verde'n față
17:85 Vârsta de aur a come

diei: Chariot brutar
17:35 TeleEnciclopedia 
18:30 Tezaur folcloric
19:40 Sport 
20:00 Telejurnal
11:10 Jack Hunter și comoara 

pierdută din Ugarit

07:00 Popasuri folclorice 
08:00 ABC... De ce?
09:00 Atenție... copii 
09:35 Liber pe contrasens 
10:30 Zon@ 1T
11 :00 Bugetul meu 
11:30 între cer și pământ 
12:00 Ghid de vacanță 
12:35 D'ale lu' Mitică 
13:30 Zestrea românilor 
14:00 Gimnastică 
16:00 Lumea de aproape 
16:30 Imaginea Succesului 
17:00 Fotbal 
17:30 Raliu 
17:50 Doctor Who 
19:00 Cu toate pânzele sus 
19:35 Toate pânzele sus 
20:30 Tânăr, caut carieră 
21 :00 Călători din preistorie 
22:00 Ora de știri

07:00 Observator
09:00 Maiorul Payne
11:00 Valeții mușchetarilor
13:00 Observator
13:15 Maddie și David
14:® Uriașul: întâlnire de ne

uitat
16:00 Observator
16:40 Benny Hill
13:00 Hercule și amazoanele
I9:B@ Observator
20:30 Gladiatorul
2Ss45 Despre dragoste și alte 

aiureli

06:00 Happy Hour
07:00 Știrile Pro TV
10:80 Ce se întâmplă, doctore?
10:45 Frumusețe pe muchie de 

cuțit
12:00 Pro Motor
13:00 Știrile ProTV
13:05 Vrăjitoarea cea bună 
15:00 Bogus
17:00 Allan Quatermain și mis

terul orașului de aur
20:30 Parteneri neobișnuiți 
22:30 Războiul stelelor: Atacul 

clonelor

07:00 Pe cuvânt de femeie
08:00 Teleshopping
@8115 Săracii tineri bogați
09:15 Teleshopping
09:45 Legământul
18:15 Teleshopping
11:15 Predestinați
12:15 Teleshopping
12:30 O mare de pasiune
13:30 Teleshopping
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

08:20 Sport cu Florentina
08:30 Teleshopping
09:15 Se rezolvă...amigo
11:30 Casă, construcție și des

ign
12:00 Focus Monden
12:30 Teleshopping
13:15 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Atlantida
16:00 Cireașa de pe tort
17:00 Trăsniții
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireașa de pe tort
20:30 îmblânzirea scorpiei 
21:30 Focus Monden
22:15 Trăsniții

15:15 Ce-o fi o fi...
16:45 Cercul literar "Jane Austen"
18:30 G-Force: Salvatorii planetei 3D 

20:00 Stand-Up Cafe 
20:30 Bine dotat 
21:00 Playlist pentru Nick și Norah 
22:30 Războiul lui Charlie Wilson

15:30 Din culisele Hollywood-ului
16:00 Huff
17:00 Stejar, extremă urgență
19:00 Spitalul de urgență
20:00 Houdini
22:00 Femeia visurilor

TV/?1 ante

2:00 Ora de știri
23:10 Calea spre mântuire

07:10 Universul credinței 07:00 Popasuri folclorice
09:00 Ca la carte 08:00 Natură și aventură
09i() Desene animate - Clu- 08:30 Dincolo de hartă

bul Disney 09:® Motomagia
10:20 Viața satului 09:30 Un zâmbet pe... 4 roți!
11 îlDTenis: România - Ecua- 10:00 Ferma

dor 11:00 Doi care doinesc
17;40 Chariot chelner 11:30 Pescar hoinar
18:00 Nemuritorii anilor '60 12:00 Ghid de vacanță
18:40 Verde'n față 11:35 H...ora prichindeilor
18:45 Circ: Cirque du Soleil 13:10 Soția pilotului

- Kooza 15:10 Poate nu știai
19:25 Tragerile Jocker, Loto 15:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oii -

5/40, Loto 6/49 și Noroc ver
19:40 Sport li:® Gimnastică
20:00 Telejurnal 19:00 Campionii
21:10 Jack Hunter și co- 19:35 Videoterapia

moara pierdută din Ugarit BiilD ConturRo
22:55 Ecks contra Sever 11:® Călători din preistorie

07:00 Observator
09:00 Extemporal la dirigenție 
11:00 Hercule și amazoanele 
13:00 Observator
13:15 Maddie și David
14:00 Jefuitorii de bănci
16:00 Observator
16:40 Benny Hill
17:00 Trei bărbați și o fetiță
19:00 (ibservator
20:00 Praf și pulbere: Dreptate 

pe cont propriu
12:00 SuperBingo Metropolis

07:00 Știrile Pro TV
10:00 După 20 de ani
11:00 Allan Quatermain și mis

terul orașului de aur 
13:00 Știrile Pro TV 
13:15 Toate pânzele sus III: în

tâlnire în Atlantic
15:15 Zâmbete într-o pastilă 
16:00 Războiul stelelor: Atacul 

clonelor
19:00 ȘtirileProTV
20:30 Omul păianjen 
(sua, 2002, f. SF de act.)
23:00 Dimineți de oțel

orservat^

14:00 Din nou la 17 am
15:40 Evan Atotputernicul

17:15 Strania poveste a lui Benjamin Button 
20:00 O noapte la muzeu 2
21:45 Dinastia Tudorilor
22:40 Dinastia Tudorilor

08:15 Săracii tineri bogați 
09:15 Teleshopping 
09:45 Legământul 
10:45 Teleshopping
11:15 Cristina Show cu actorii 

din "Predestinați"
12:15 Teleshopping 
11:30 O mare de pasiune 
13:30 Povești la o cafea 
14:00 Marina 
li:® Victoria 
16:25 Vremea de ACASĂ 
16:30 Legământul 
18:30 O mare de pasiune 
19:30 Săracii tineri bogați 
20:30 Cinema ACASĂ: Doi 

burlaci și-o... blondă 
22:45 7 păcate

15:30 Lumea PRO CINEMA
16:00 Huff
17:00 Noaptea fugarilor
19:00 Spitalul de urgență
20:00 Horea
22:30 Inimă de tunet

l «tswaajsgts:

07:00 Camera de râs 
00:30 Teleshopping 
08:00 Orange country
09:30 Casă, construcție și des

ign
10:00 Teleshopping 
10:30 Cu lumea-n cap
11:00 S.O.S. - Salvați-mi casa 
12:00 Levintza prezintă 
12:30 Fularul de la Kiss FM 
13:00 Incognito 
14:00 Miss fata de la țară 
11:30 Cronica Cârcotașilor 
18:00 Focus 18 
18:80 Focus Sport 
19:30 Cireașa de pe tort 
20:30 Schimb de mame 
22:00 Cizme deocheate



3 Ve puteți citi pe internet la 
http://glasuUtunedoarei. hlogspot. eoni/

Publicitate 11
____________ Vineri, 17 septembrie 2010

LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
eva

■lefon: 0755.999.916

rman 3

ionist 1

sier 23

ijator piese din piele si înlocuitor

zidar rosar-tencuitor 5

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent comercial 1

agent de securitate 2

asistent medical generalist 1

4gher(exclusiv restaurator)
4

ucatoare 1

antar 1

rar betonist 1

barman 3

brutar 2

casiere 1

confectioner articole din piele si în
locuitor 7

mecanic utilaj 2confectioner-asamblor articole din 
textile 25ictionar informații clienti

'rijitor clădiri

5

10

1

irator comercial 68

rator gestionar 1

controlor bilete ' 15

controlor calitate 3

cusător piese din piele si înlocuitori
10

dispecer 1

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

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 77

operator mașini unelete semiauto
mate si automate 1

șofer autobuz 10

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

asfaltator 1

barman 1

bucătar 1

mcitor necal. la asamblarea, mon- 
ea pieselor 25

era tor calculator electronic °i 
)ele 3

oătar(chelner) 1

excavatorist pt. excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

gestionar depozit 1

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

șofer de autoturisme si camionete
1

confectioner-asambleor articole din
textile 5

vator 10

ducrator produse ceramice prin 
jrudare 2

mitor-distribuitor materiale si 
iile 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 automacaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

ambalator manual 6

munc.necal.în ind. confecții lor
11

? ctorist 1 lacatus montator

muncitor necalificat în industria

Vulcan cusător piese din piele si înlocuitor
5

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
r

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

rioare 1
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
sofeT autocamion/masina de mare
tonaj 1 Telefon: 0755.999.924

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 ?

bucatar 3
cusator articole marochinarie

20 cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc 7

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

stivuitorist I 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

manipulam mărfuri 1

montator accesorii pentru calapoade
1.

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

munc.radioelecronist 10

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanete
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

Mică publicitate

g IMOBILIARE
ihA șinieră în Deva , et.l, zonă liniștită, gaz, 2 focuri centrală termică. Tel. 0723.571.852

hd casă în Băcia, 1 cameră, hol, grădină, st=700mp, curent, apă, zona târg. Preț 65.0001ei. 
1074S.347.128

jad cai ■' treea Mare, 4 camere, bucătărie, baie, interior parchet, uși noi de lemn, grădină, 

. 540mp>_r,a,'curent, gaz, calorifere. Preț 200.0001ei. Tel. 0748.347.128

hd casă-pavilion în Băcia, 2 camere, bucătărie, hol, pivniță, debara, anexe, apă, curenz, cana
lie în curte. Preț 110.OOOlei. Tel.0729.015.069

nd apartament 2 camere în Vulcan. Tel. 0723.469.692

nd apartament 4 camere în Simeria, zonă ultracentrală, etaj intermediar, bloc din BCA, 2 bal- 
.ne, 2 bai, hol, bucătărie. Preț 190.0001ei neg. Tel.0740.965.191

aimb apartament 3 camere în Simeria cu casă în Simeria sau sate.Apartament în bloc de că- 
■lidă, decomandat, amenajat. Preț 130.000. Tel. 0729.015.069

îrtă specială! Vând urgent garsonieră în Simeria, decomandată. Preț 12.000eur. 
.0735.066.695

id casă în Rapolțel, 2 corpuri, 4 camere, bucătărie, hol, anexe, curent, grădină, st=400mp. 
ț 90.0001ei neg. Tel.0729.015.069

id garsonieră în Simeria, amenajată, zona piață. Preț 65.0001ei. Tel. 0730.346.219

id-schimb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, etaj 1, decomandat, amenajat, 
imb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. Tel 0748.689.532

id casă în Simeria Veche, construcție nouă, parter plus etaj, 8camere, finisat interiorul, teren
1.500mp.Preț 250.0001ei. Tel. 0730.346.219

id casă în Simeria, zona piață, 2 camere, bucătărie, baie,apă, gaz, canalizare, current, grădină 
lOO.OOOlei.TeL 0729.015.069

, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
id apartament 2 camere în Simeria, zona BCR-Piață, etaj 3, decomandat, amenajat, st=58mp. 
ț 98.0001ei neg. Tel. 0721.805.675

ir spre închiriere apartament 4 camere în Siberia, bloc de cărămidă, amenajat, utilat. Preț 
leur/lună. Tel.0730.287.975

ietate de pază recrutează personal cu atestat pentru angajare. Tel 0752.043.524

liriez în Brad spațiu comercial ultracentral, 45 mp,amenajat, toate utilitățile. Relații la tel. 
0.239234 și 0740.025052

jrietar, vând spațiu în Deva în complex Romarta, lângă Mail, st=20mp. Preț 20.000 eur neg.
• n 12 rate. Tel.0728.049.989

td casă în Uroi, din cărămidă, 2 camere, hol, bucătărie, o cămară, șopru, grădină, st=1.000mp, 
Ta poartă, curent. Preț lOOO.OOOlei neg. Tel.0748.347.128

pd jarsonieră în Simeria, confort redus, 1 cameră, bucătărie, baie. Preț 38.000 lei neg. 
0748.689.532

id casă în Bretea Mare, izolată la exterior, 3 camere, bucătărie, baie, hol, anexe, grădină, 
□OOrnp. Preț 160.000 lei. Tel.0722.-582.097

id la preț de criză! Garsonieră în Simeria, etaj 4, decomandată. Preț 12.000 eur. 
0735.066.695

hd Ioc de casă în Simeria, st=970mp, cu utilități pe teren, apaă, gaz, curent. Preț 13.000euro. 
0729.015.069

Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad, Hunedoara, Hațeg, 
Orăștie, Călan, Geoagiu. Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. 

Informații suplimentare la nr. de tel. 0734.310.133.

S.C. angajează fochiști. Tel.0764.606.774

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

S.C. ONE JOBS IMPEX S.R.L. angajează personal masculin, sub 40 de ani, cu carte de muncă în
România și detașare în Slovenia. Asigură cazare și masă. Tel. 0722.775.557

e DIVERSE
k

Caut persoană serioasă pentru îngrijirea animalelor în Brad. Ofer o masă pe zi și recompensă 
în bani. Tel.0722.775.557

Vând Banzic FB02 (bicicletă) plus mașină de ascuțit pânze, Rabă 16T tip Irak, autoîncărcător 
cu cupă Fiat Alis, stare foarte bună. Prețuri negociabile. Tel.0740.593.I08

Vând bicicletă tip Pegas în stare foarte bună. Preț: 50 lei negociabil. Informații ia tel: 
0757.595.380.

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

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

Vând vin alb 3 lei/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,
Down,ADHD, Autism etc.Tel.0753.311.53'5, 0254.230.451, 0752.201.008,
flynet07@yahoo.com

e

Vând casa cu gradina m 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 
anexe gospodărești. 
Preț 85.000 ron neg. 
Tel. 0747.344.288
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(text maxim 50 de cuvinte)

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

Prenume
.Nr. Bl. Sc .... Ap. ..

Județul
nr....................................
..... DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Vând Seat Ibiza, neînscrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 7001ei. Tel.0745.494.954

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

Vând Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșabilă. Preț 2.500eur 
neg. Tel. 0762.589.175, 0734.965:619

Vând volan Memo Racing Feed Back Wheel Logitech, nou. Tei. 0723.469.692

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 1.900 eur. neg. 
Tel.0723.239.203
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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 la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

Preț anunț cu chenar: 5 lei, nunț eu fundal: 7 lei. 3

http://glasuUtunedoarei
mailto:ac-tivmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
mailto:flynet07@yahoo.com
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COMUNICAT,

privind funcționarea

Amenajării Hidrotehnice Râul Mare Retezat, 

pe tronsonul Subcetate - Simeria ( Râul Mureș ).

Amenajarea Hidrotehnică Râul Mare Retezat, cu ral preponderent de producere a 
energiei electrice, esbe. din punct de vedere operativ la dispoziția Dispecerului Energetic 
Național șt poate fi pornită—oprită în orice moment, pentru a se putea asigeaa menținerea 
parametrilor Sistemului Energetic NațiosaL

Din psarset de vedere al debitelor tranzitate pe albia riretai Strei latre laetri CUE 
Sucetase și riktl Mureș acestea pot varia sare 2 mcA Abisul de servitute ai barajului 
Subcetate și 102 mc® la funcțMsrea cu ambele grupuri la CHE Subcetate.

Îb caz de viituri naturale pe albiile curwrilor de apă <fin zonă: Strei, Râu! Mare, 
Stbițel, Galbena, ta depășirea capacității de acumulare a barajului Subcetate pentru protejarea 
acestuia, se poare ajunse în situația de a fi necesară deversarea issui voltnn și mai mare de 
apă, depășind in aceste situații cei iO2mc's.

Îb cazul deversările planificate. pentru lucrările de întreținere a construcțiilor 
hidrotehmce, acestea sc fac cu anunțarea prealabilă a celor interesați ( Prefectură, Apele 
Române, primăriile dm rouă, opa-aliTrii ecouaarici, poliție, jandarmerie. situații de urgență, 
etc. ) pentru minimalizarea pericolelor potențiale.

Față de această rittrațfe recomandăm evitarea accesului persoanelor în albia Riului 
Strei, pe sectoral Subcetate — Simeria pentra aiaifi satrprinșâ de creșterea debitului.

Precizăm că mirarea in aîbîîle nurilor se face pe proprie răspundere așa cuni este 
precizat și sa Legea Apelor or. 1G7/196 ~ Cap. II, Art.9. Alintat <3): "Orice persoană fizică, 
pe propria răsptmdere, poale realiza liber pentru îmbăiere spele marine și apele interioare din

Sucursala Hidrocentrale Hațeg,

Director,

ing. Ion DRĂGHICI

SILVA^
LEMNTEX
nreduce și corner

■si si ferestrei*

S.C ,SH VA IX.MXTEX S.R.I,
s*rt C.'hitnint/iu. ar. 12 ID. comunii IIdrdu, 
lei fax: SO 1021/22. e-muil: sthva ^Hmurt.rv

i

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

Capoftu Mare 

e a u a
•' Rezerva».

0254.264

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010. NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT “. DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR I^TRA IN RENOVARE.

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

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8 - 16mm

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm

Piatră concasată (criblură) 8 - 1€rh

22,00 lei/torra ;

23,00 lei/tonă I

23,00 lei/tonă

25,00 lei/tonă

25,00 lei/tonă

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


