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Primarul comunei Ilia,
Marius Omotă

Pentru că a reușit în doar o săptămână să rezolve 
problema titlurilor de proprietate de pe raza comunei pe 
care o conduce, înlesnind astfel procesul de expropiere a 
terenurilor în zona unde va fi construită autostrada Lugoj - 
Deva.

de blamat rr

zacu, promițându-le acestora fonduri din bugetul 
Consiliului Județean.

Vicepreședintele 
Consiliului Județean 

Hunedoara, 
Costel Avram 

Pentru că a încercat să influențeze 
mai mulți primari PSD să voteze la alegerile 
de duminică cu fostul președinte Florin Ca-



2 Agenda
Marți, 21 septembrie 2010

ț greco-catolic
Sf. ap. Quadrat din Magnesia; 
Sf. pf. Iona

ț romano-catolic
SF. MATEI, ap. și ev

Rețeffr zilei

Orez
Malacca

Ingrediente:

2 ouă, 200 g came de pui, 1 
ceapă medie, 1 liguriță de ghim- 
bir, 1 cățel mare de usturoi, 4 fire 
de ceapă verde, 200 g creveți gă
tiți, 250 g mazăre congelată, 3 
linguri de sos de soia(light), 1 
pahar de orez, 2 linguri de ulei, 
sare, piper

Mod de preparare:

Se fierbe orezul cu 3 pahare 
de apă și puțină sare.

Se bat bine cele 2 ouă cu pu
țina sare si piper. într-o tigaie se 
încinge o lingura de ulei și se 
prăjesc ouăle, fără să le ameste
cați. Se rulează omleta si se taie 
fâșii de un centimetru.

Se taie cubulcțe eeapa, se pi
sează usturoiul și ghimbirul și se 
pun în tigaia în care s-a încălzit o 
lingură de ulei. Se amestecă un 
minut avand grija sa nu se ardă.

Se adaugă partea verde de la 
ceapă, mazărea, sosul de soia, 
carnea de pui tăiată felii de 1 cm 
și creveții tăiați după preferință 
sau întregi.

Se încălzesc bine și se adaugă 
orezul fiert. Se vor prăji 5 mi
nute.

Se pune pe un platou și se de- 
■ trează cu lașii de omletă.

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

► DX 7 Dna - Suntulmlni
— ► DJ 6X7 CTHlur- Hunedoara
5 ► DJ 6X7 Hunedoara - llășdat

C ► DX 66 Călan - Băcia
► DX 7 Mintia - Vețel
► DX 7 Vrtțl - l.cșnic—ț-Sfântul Zilei —

Pomenirea Sfântului 
Apostol Codrat

Sfântul Apostol Codrat era unul din cei șaptezeci 
de apostoli. El a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu 
în Atena și în Magnesia, unde a fost și episcop și pe 
mulți i-a adus cu învățăturile sale la lumina 
dumnezeieștii cunoștințe și a fost după cuvântul lui 
Sirah: „Ca o stea de dimineață în mijlocul norilor”. 
Pentru că nori întunecoși pagânești nedumnezeiești 
erau cele străine față de lumina dreptei credințe. Și 
ședea poporul acela în întuneric și în umbra morții. Iar 
sfântul apostol Codrat, cu cuvântul lui Dumnezeu 
strălucindu-le lor ca o lumina mare, le-a luminat lor 
întunericul, a surpat jertfele cele spurcate, a sfărâmat 
idolii și a risipit căpiștele cele drăcești cu rugăciunea. 
Și precum steaua magilor celor de la răsărit, așa și el a 
arătat popoarelor calea cea spre Hristos. Și precum 
luceafărul cel de dimineață aduce după sine soarele, 
așa și el a adus în lume lumina cea mare a credinței și 
a luminat sufletele omenești cele întunecate. Dar în
tunericul totdeauna urăște lumina. Pentru ca cei fără 
de Dumnezeu, văzându-și idolii căleați de sfântul Co
drat, și duhurile izgonite și păgânătatea lor 
dezrădăcinată, au rânduit prigoană mare asupra apos
tolului și ca pe un alt Ștefan au voit să ucidă cu pietre 
pe sfântul Codrat. Dar, lovit fiind cu pietre, a fost păzit 
viu cu darul lui Hristos. Apoi l-au pus în legături, și 1- 
au chinuit cu foame multă vreme. Pentru că ticăloșii 
închinători de idoli au oprit hrana trupească de la

► DX 7 l^ețnie - Săcâmaț
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► DX 7 Guratada - Burjuc
► DX 7 Burjuc - Zum
► DX 76 C&incl - Bejan
► Petroșani

acesta, care hrănea sufletele lor, nu cu hrană pieri- 
toare, ci cu hrana care duce la viața veșnică. Și chin- 
uind cu foamea pe sfântul, ei înșiși piereau de foamea 
aceea, pentru care scrie: „Nu foame de pâine, ci foame 
de auzirea cuvântului Domnului”. Deci, neputând ca 
să omoare cu foamea pe acesta, care de-a pururea se 
întărea de sus cu dumnezeiască hrană, singur a murit 
cu cea veșnică moarte. Iar sfântul Codrat, deși a murit 
după multe munci, sufletul lui viază în mâinile lui 
Dumnezeu și nu se atinge de el chinul. Sfântul și-a 
sfârșit nevoința muceniciei, pe vremea împăratului 
Adrian (117-138), și a început viața veșnică la 
împăratul măririi Iisus Hristos. Cu Dânsul a pătimit, 
cu Dânsul se și mărește în împărăția Lui. Iar sfântul lui 
trup s-a așezat în Magnesia, și izvorăște multe 
tămăduiri neputincioșilor.

HOROSCOP
îți petreci ziua trebăluind prin 

casă și învățând pentru un examen 
important. Spre seară te relaxezi ală
turi de partenerul de viață. E posibil să ai ceva
probleme de sănătate, așa că te sfătuim să nu 
faci excese și să te odihnești.

Deși toți prietenii te invită în 
oraș, îi refuzi, deoarece încă mai ai 
mult de lucru. Partenerul de viață te
va ajută să termini ceea ce ai început și te va 
sprijini. Acordă mai multă atenție familiei.

Dacă un prieten îți va cere ajuto
rul într-o afacere, nu-1 refuza, deoa
rece vei avea numai de câștigat. Deși
e o zi destul de agitată, spre seară vei 
petrece clipe liniștite alături de familie.

Azi e o zi prielnică pentru afa- 
ceri. Vei avea parte de câștiguri pro- ’■"‘W* 
mițătoare și de admirația șefilor și a 
persoanei iubite. Seara ți-o vei pe
trece împreună cu persoana iubită, făcând pla
nuri pentru viitor.

Vei avea o zi plină de evenimente 
mai puțin plăcute la care ești obligat 
să iei parte. încearcă să vezi și partea
bună a lucrurilor, vei cunoaște oa
meni noi și e posibil chiar să-ți faci prietenii 
de durată.

Nu este o zi profitabilă pentru 
afaceri, deoarece e posibil să ieșiți în 
pierderi, sau parteneriatele să nu iasă
cum vă doreați. Acordă mai mult timp fami

27 septembrie
de-a lungul timpului

1792: Convenția Națională Franceză votează pentru 
abolirea monarhiei.

1847: Are loc inaugurarea primei lucrări modeme de 
alimentare cu apă a Bucureștilor - "Stabilimentul fântânilor 
de la Mihai Vodă".

1939: Primul ministru român Armand Călinescu este 
asasinat de membrii pro-naziști ai Gărzii de Fier.

S-au născut:

1640: Filip 1, Duce de Orleans, fratele regelui Ludovic 
al XIV-lea al Franței (d. 1701)

1791: Istvăn Szechenyi, reformist maghiar
1874: Gustav Holst, compozitor britanic (d. 1934)
1875: Henric Stanielevici, critic literar și estetician (d. 

■ ■Iii
1912: Chuck Jones, animator american (d. 2002)

l 1926: Donald Arthur Glaser, fizician și neurobiolog

american
1931: Larry Hagman, actor american
1934: Leonard Cohen, cantautor canadian
1935: Henry Gibson, actor american
1944: Fannie Flagg, actriță, romancieră americană
1945: Jerry Bruckheimer, producător american
1947: Stephen King, scriitor american
1952: Valeriu Sterian, folkist român
1955: Ducu Bertzi, cantautor român

Comemorări:

1939: Armand Călinescu, prim ministru al României 
(asasinat) (n. 1893)

1954: Kokichi Mikimoto, inventator japonez (n. 1858)
1957: Regele Haakon al VH-lea al Norvegiei (n. 1872)
1860: Arthur Schopenhauer, filozof german (n. 1788)
1961: Claudia Millian, poetă. soția poetului Ion Min- 

ulescu (n. 1887)
1971: Bernardo Houssay. medic, biolog si ftziolog ar

gentinian, (Premiul Nobel pentru Medicină) în 1947 (n. 
1887)

1974: Jacqueline Susann. scriitoare americană (n. 
1918)

liei și copiilor.

Vei afla cu stupoare că programul 
pe care ți l-ai făcut se va schimba 
brusc. Va trebui să pleci din localitate 
în inters de serviciu. încearcă să-ți
păstrezi calmul și să profiți de această ieșire.

Te-ai hotărât în sfârșit să rezolvi 
unele probleme ce le amâni de ceva 
vreme. Spre seară vei primi un tele
fon de la o prietenă care-ți va da o
veste bună. Partenerul de viață va fi p<_ 
gelos că nu-i acorzi destulă atenție și e posibil 
să pornească mici discuții în contradictoriu.

Partenerul de viață vă va sur
prinde încă de dimineață cu un 
cadou. Posibil o simplă declarație de
dragoste, urmată de o cerere în că
sătorie, sau o excursie în munți, unde să fiți
doar voi doi.

Bancurile zilei

Acestă zi te va binedispune și-ți 
va readuce zâmbetul pe buze. Vei fi 
înconjurat de prieteni și de familie, 
care-ți vor dărui toată atenția lor.

Cineva bate la ușă. Tipul 
deschide ușa, se uită în 
stânga, nimeni. Se uită în 
dreapta, nimeni. Se uită în 
jos, atunci vede melcul pe 
ștergător. îl prinde și-1 
aruncă pe partea cealaltă, în 
iarbă.

Trec zece ani, iar bate 
cineva la ușă. Tipul des
chide ușa, pe ștergător mel

cul, care întreabă:
- Auzi, ai ceva cu mine?
© © ©

Un român pleacă în SUA 
pentru a se angaja. El gă
sește de lucru la o grădină 
zoologică. Trebuia să poarte 
în fiecare zi un costum de 
maimuță. într-o zi, cade din 
greșeală în cușca unui leu. 
înspăimântat, începe să țipe:

- Ajutooooooor!
La care leul îi spune:
- Taci că ne pierdem 

slujba.
© © ©

Un tip bate la poarta unei 
case. Un câine se ridică în 
două picioare și-i spune:

- Stăpânul nu e acasă!
Tipul leșină de spaimă. 

Când își revine, îl întreabă

pe câine:
- Pai, dacă ești câine, de 

ce nu latri?
- N-am vrut să te sperii!
© © ©
Doi șerpi în deșert:
- Auzi, bă, noi suntem 

veninoși?
- Da, bă... da' de ce?
- Mi-am mușcat limba!

Problemele financiare te preo
cupă din ce în ce mai mult. îți mai 
cauți un job de weekend sau vei face 
un împrumut la bancă. Trebuie să te gândești 
însă înainte dacă vei putea plăti ratele. Pri 
tenii îți sunt aproape și te sprijină.

începi ziua cu zâmbetul pe buze, 
deoarece ai unele planuri. Te vei în
tâlni azi cu un amic pe care nu l-ai
mai văzut de multă vreme și veți depăna 
amintiri împreună.
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■Agcnfio Juilețemtu pentru Ofupuw» Forțelor de Muncă IAJQFM) Muncdoarti organizează vineri, 24 
septembrie. Bursa Lacurilor de Muncă pentru Absolvenți. Acțiuneu se va desjășuvu in toată rețeaua te
ritorială a aganției, respectiv in Deva, Simeria, Hunedoara, (hăștie, Călim, Hațeg, Petroșani. l.upcni, 
> ulcan. Brad, Ilia și Petrila intre orele 9 și li. Paticipanților la Bursa le va fi distribuită publicația lu
nară AJOFM Hunedoara, care cuprinde lista locurilor de mutică existente în județ. Agenții economici 
din județ iși pot depune ofertele tu sediul AJOFM din Deva sau la cea mai apropiată agenției locală.

„Băieții deștepți” din politica hunedoreană vor fi executați de fisc
Sub paravanul unor funcții în
alte, numeroși politicieni hu- 
nedoreni au înființat societăți 
comerciale. Principalul lor be
neficiar a fost statul, de la care 
au încasat sume uriașe fără să 
plătească taxele și impozitele 
aferente profitului. Doi dintre 
„băieții deștepți” din politica 
hunedoreană sunt consilierul 
județean Tiberiu Balint și de

putatul Bogdan Țâmpău.

Până de curând cei doi tineri 
politicieni liberali au deținut acțiunile 
societății comerciale Total Consult 

.aL, firmă prin care au derulat nu
meroase afaceri finanțate din bani pub
lici. Pentru că nu și-a plătit impozitele 
către stat, societatea celor doi politi
cieni va fi executată silit pentru suma 
de 1.296.940.

Consultanță scumpă, 
eșec garantat

Profitând de poziția lor 
privilegiată în structurile PNL, cei doi 
acționari ai firmei Total Consult SRL, 
au derulat mai multe contracte de 

consultanță, în special cu primării con
duse de reprezentanți ai PNL.

Din poziția de consilier județean, 
Tiberiu Balint îi lămurea foarte ușor pe 
primarii unor comune hunedorene să 
încheie cu societatea sa contracte de 
consultanță în vederea întocmirii unor 
proiecte pentru accesarea diverselor 
fonduri europene.

Aceste contracte au fost plătite cu 
bani grei, scoși din bugetul local. Nu de 
puține ori, la intervenția lui Balint, 
Consiliul Județean Hunedoara a ajutat 
primăriile respective cu fondurile nece
sare întocmirii proiectelor.

După ce au plătit sume consider
abile firmei lui Balint și Țâmpău, pen
tru elaborarea proiectelor, primarii s-au 
trezit că acestea fie nu sunt eligibile, fie 
lipsesc documente de la dosar și 
proiectele nu pot fi finanțate.

Politicienii au uitat să 
plătească impozitele

Cu toate că a încasat zeci de mii 
de euro pentru proiecte făcute de 
mântuială, firma celor doi politicieni nu 
a plătit statului o parte din taxele și im
pozitele cuvenite. Ingineriile financiare 
ale lui Balint și Țâmpău au fost însă de
scoperite de inspectorii de la Direcția 
Generală a Finanțelor Publice Hune

doara. Drept urmare, DGFP Hunedoara 
a acționat în instanță firma Total Con
sult SRL pentru recuperarea sumelor 
datorate. De la sfârșitul lunii ianuarie a 
acestui an, consilierul județean și dep
utatul, l-au numit ca administrator și 
unic acționar al Total Consult, pe fiul 
preotului din Cristur, totodată 
vicepreședinte TNL Deva, Irinel loan 
Faur, pentru a-și șterge urmele.

Beneficiarii banilor 
publici nu plătesc 
nimic statului

Pe portalul DGFP Hunedoara, SC 
Total Consult SRL figurează în lista 
primilor o sută de agenți cu datorii, 
suma restantă ridicându-se la 1.296.940 
lei. Societatea figurează ca având sus
pendat actul administrativ fiscal în 
sumă de 733.427 lei și cu amânare la 
plată în sumă de 341.085 lei. De altfel 
pe portalul înaltei Curți de Casației și 
Justiție, la secțiunea Contencios admin
istrativ și fiscal, în data de 18 iunie a.c, 
a fost postată fișa dosarului aflat în 
instanță. Total Consult în calitate de 
reclamant a făcut recurs la sentința 
pronunțată de Curtea de Apel Alba, care 
prevedea executarea silită a bunurilor 
deținute de Total Consult, în valoare de 
șapte miliarde de lei vechi, instanța a

respins acțiunea reclamantului ca fiind 
neîntemeiată, iar sentința pronunțată 
este irevocabilă, drept pentru care îm
potriva Total Consult va fi declanșată

executarea silită a bunurilor a căror val
oare vor acoperi suma restantă.

Alexandru Avram

Miting cu criză de oameni în fața Prefecturii
Aproximativ 50 de sindicaliști 
din cei 300 anunțați de liderii 
sindicali, au protestat ieri, în 
fața Prefecturii Hunedoara. 
Aceștia sunt nemulțumiți de 

edificarea legii pensiilor, de 
disponibilizările din sectorul 

public, de scăderea salariului 
și codul muncii.

Printre protestatari s-au numărat 
angajați de la Chimica Orăștie, Direcția 
Județeană pentru Protecția Copilului, 
Inspectoratul Județean de Poliție și Pen
itenciarul Bârcea Mare. Sindicaliștii 
„Cartel Alfa” susțin că, ceea ce se 
întâmplă la nivel național, este inadmis
ibil.

„Ceea ce se întâmplă acum, este 
fără precedent, în perioada 
postdecembristă. Nu pot fi tolerate la 
nesfârșit aceste lucruri. Am rămas 
uimit, atunci când am văzut la televizor 

. s-a votat. A fost un vot fraudat”, a 
declarat secretarul general al „Cartel 
Alfa”, Vasile Bujor. Nici cei de la In
spectoratul Județean de Poliție (IJP), nu 
sunt mulțumiți de noile legi, privind 
majorarea vârstei de pensionare, la 65 
de ani și diminuarea salariilor. 
„Polițiștii au ajuns la limita 
subzistenței. Dacă în alte instituții s-au 
diminuat salariile cu 25 la sută, la noi 
acestea au scăzut cu 38 - 40 la sută. 
Stăm prost cu consumabilele și de 
multe ori suntem nevoiți să cumpărăm 
noi cele necesare, inclusiv mâncare 
pentru animalele cu care participăm la 
misiuni”, a susținut liderul sindical in
spector principal al IJP, Marius 
Frențoni. Polițiștii hunedoreni, nu își 
mai pot desfășura activitățiile în 
condiții normale, deoarece există 
aproximativ 95 de autoturisme, care 
sunt „trase pe dreapta”.

Prefectul Hunedoarei, Attila 
Dezsi, a declarat că nu știa de lipsa au
toturismelor din Poliție și că acestea 
sunt probleme care pot fi rezolvate. 
„Avem 30 de tineri veniți din Acade
mie, care au un salariu de 930 de lei. 
Cum credeți că se descurcă acești 
tineri? Mulți dintre ei doresc să plece 
din sistem, pentru că nu se pot descurca 
în aceste condiții”, a conchis Frențoni.

Reprezentanții Direcției Județeane 
pentru Protecția Copilului (DJPC), s-au 
arătat și ei nemulțumiți de condițiile în 
care asistenții matemali își desfășoară 
activitatea. în centrele de plasament, în 
condițiile în care, mulți angajați au 
demisionat, există un singur îngrijitor, 
la 20 de copii. Cei de la DJPC susțin că 
nu e prima dată, când anunță lipsa de 
personal, în sistem.

„Nu mai avem bani, nici măcar 
pentru haine. Nu știu cum ne vom mai 
desfășura activitatea. Până și deținuții 
simt această criză”, a declarat liderul de 
sindicat al Penitenciarului Bârcea 

Mare, Nicolae Grosu. Prefectul Hu- 
neoarei i-a asigurat pe protestatari că o 
să trimită procesele verbale, la Guver
nul României, chiar astăzi (n.r. - ieri) și 
că a avut discuții cu cei de la minister, 
privind pensiile.

„Cunosc problemele din sistemul 
bugetar și administrație publică. Din 
păcate, din cauza unor politici greșite s- 
a ajuns, ca din numărul de bani 
insufîcienți alocați instituțiilor, să se 
taie foarte mult din salarii”, a declarat 
Attila Dezsi. Prezent la discuții subpre
fectul Dorin Gligor a precizat că 
înțelege problemele protestatarilor, dar 
că este nevoie în acest moment de 
înțelegere și din partea angajaților în 
sistemul bugetar. „Problemele prin care 
trecem nu sunt ușor de rezolvat. Dar 
trebuie să gestionăm banul public cu re
sponsabilitate și maximă eficiență” a 
declarat Gligor.

Petronela Tămaș

Scandalul parcărilor din Deva 
continuă în Consiliul Local

Concesionarea parcărilor din mu
nicipiul Deva riscă să fie din nou 
boicotată de consilierii locali ai PSD 
instigați de fostul viceprimar Florin 
Oancea, care au pus până acum bețe în 
roate aprobării acestui proiect. Cu toate 
că Primăria Deva va organiza o licitație 
publică pentru concesionarea spaților de 
parcare din zonele publice ale municipi
ului, elaborând în acest scop și un caiet 
de sarcini, iar licitația va fi postată pe 
SEAP, există semnale din rândul mem
brilor comisiilor de specialitate cum că 
anumiți consilieri se vor opune și de 
această dată proiectului.

Ca să se evite speculațiile conform 
cărora locurile de parcare vor fi date spre 
concesiune către anumite ..firme de 
apartament”, reprezentanții administrației 
locale au hotărât ca aceasta să se facă prin 
licitației publică. Drept urmare a fost 
elaborat un caiet de sarcini care va fi 
supus la vot în ședința de azi a Consiliu
lui Local Deva. Potrivit proiectului de 
hotărâre, vor fi predate spre concesiune 
17 parcări din zonele cel mai des circu
late, fiind create astfel peste 800 de locuri 

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.

de parcare. Concesiunea se va face pe o 
durată de zece ani, timp în care conce
sionarul va plăti lunar o redevență de 
minim 15.000 lei. De asemenea firma 
care va concesiona parcările are obligația 
ca în termen de 60 de zile să investească 
în amenajarea locurilor de parcare 
100.000 de euro, iar în primele trei luni 
de contract să monteze cel puțin un 
aparat de taxat omologat metrologic în 
fiecare parcare. Totodată concesionarul 
va avea obligația să sistematizeze 
parcările, să amenajeze o casierie în ved
erea eliberării abonamentelor, să 
achiziționeze 25 de distribuitoare noi de 
tichete și cel puțin zece aparate de blocat 
roțile. Concesionarul va mai avea sarcina 
să susțină lucrările de reparații necesare 
și rețelele tehnico-edilitare. Taxa de par
care nu va depăși suma de un leu pentru 
o oră de staționare. Primăria Deva are în 
vedere și amenajarea unor platforme pen
tru locuri de parcare gratuite destinate 
locuitorilor municipiului, pentru a veni în 
întâmpinarea numeroaselor cereri de la 
cetățeni.

Irina Năstase
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Doi bărbați din județul Galați și unul din orașul Cilan, care comercializau. pe Ini- , 
tcvardul Dacia din municipiul Hunedoara, mai multe mărfuri și produse purtând 
siglele și denumirea unor murei cunoscute, dar care nu prezentau caracteristicile 
pwidusplnr arioitialc s-au ales cu dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de 
C'imrnuiuzMt tu- uunfuu uutfuifuuui

Câinii jandarmilor hunedoreni, cei mai buni din țară
Un bărbat 

a fost găsit spânzurat 
în pădurea Slivuț

Dănuț B de 33 de ani din 
Bretea Română a fost găsit 
spânzurat în pădurea Slivuț de 
lângă Hațeg. Bărbatul a 
dispărut de la domiciliu de 
aproape o săptămână, dar oa
menii legii au fost alertați de 
mama acestuia abia duminică

Polițiștii au stabilit faptul 
că bărbatul, a plecat de la 
domiciliu, în 13 septembrie, în 
pădurea Slivuț, unde deținea 
teren agricol și o colibă. In 
ufma cercetărilor efectuate în 
zona colibei, a fost găsit ca
davrul bărbatului dispărut, în 
pădure, la o distanță de aproxi
mativ un kilometru de colibă, 
spânzurat de creanga unui 
copac. în urma examinării ca
davrului, polițiștii au stabilit că 
acesta nu prezintă urme de 
violențe, în cauză nefiind sus
piciuni de omor. Cadavrul a 
fost transportat la Serviciul 
Județean de Medicină Legală, 
în vederea efectuării necropsiei 
și a stabilirii cauzei decesului.

Celebrul Nick, câinele jan
darmeriei hunedorene care a obținut 
numeroase premii naționale și 
internaționale a participat sa sfârșitul 
săptămânii trecute la un examen de 
lucru. Nick a promovat cel mai dificil 
examen de lucru internațional, fiind 
unul dintre puținii patrupezi din țară 
care a reușit acestă performanță. Plu
tonierul major Alin Marian, din cadrul 
Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Hunedoara a fost însoțit la examenul de

la Timișoara de încă un câine din 
aceeași rasă cu Nick, ciobănesc ger
man, Romano Goda (Rena). Multiplul 
campion, ciobănescul german Nick, în 
vârstă de 7 ani, a susținut cel mai greu 
examen, IPO III, iar Rena a susținut ex
amenul IPO II.

Rena, care în anul 2009 a obținut 
la Bratislava titlul de vicecampion 
mondial de tineret, a promovat exam
enul IPO II, deși are doar doi ani.

Examenele IPO II și IPO III
presupun trei categorii de probe:

Proba A - Urmă străină - cel puțin 600 de pași, 5 laturi, 4 unghiuri (cea. 90’). 3 
obiecte, cel puțin 60 min. învechire, timp de lucru 20 min (pentru IPO III) și cel puțin 
400 de pași, 3 laturi, 2 unghiuri (cca. 90°). 2 obiecte, cel puțin.30 min. învechite, timp 
de lucru 15 min.
Proba B - care conține nouă exerciții:
Exercițiul 1: Conducere fără lesă
Exercițiul 2: Așezat din mișcare
Exercițiul 3: Culcat din mișcare cu apel
Exercițiul 4: Opritul în picioare din mers
Exercițiul 5: Aport pe teren plan
Exercițiul 6: Aport peste un obstacol
Exercițiul 7: Aport peste un perete înclinat
Exercițiul 8: Trimiterea înainte și culcat
Exercițiul 9: Rămânere pe loc cu distragerea atenției
Proba C - care conține șapte exerciții:
Exercițiul 1 Cercetarea după infractor (AI)
Exercițiul 2 Găsire și semnalizare
Exercițiul 3 Oprirea unei încercări de fugă a Al-ului
Exercițiul 4 Respingerea unui atac din faza de supraveghere
Exercițiul 5 Transportul înapoi
Exercițiul 6 Atacul asupra câinelui din transportul înapoi
Exercițiul 7 Atacul din mișcare.

Depășirea hazardată 
provoacă victime

în data de 19.09.2010, în 
jurul orei 19:20, CLAUDIUA., 
de 32 ani, din Deva, în timp ce 
conducea un autoturism pe DN 
76 pe direcția de mers Deva - 
Brad, pe raza localității Căinelu 
de Jos, a efectuat depășirea 
unui autotractor pe un sector de 
drum prevăzut cu indicator 
“depășirea interzisă", intrând în 
coliziune frontală cu autoturis
mul condus regulamentar din 
sens opus de FLORIN G., de 
37 ani, din comuna Vata de Jos. 
în urma tampon arii a rezultat 
rănirea gravă a lui Florin G. și 
rănirea ușoară a șoferului care 
a cauzat accidentul. în cauză a 
fost întocmit dosar de cercetare 
penală pentru comiterea 
infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Copiii nesupravegeați riscă 
să fie accidentați

Un copil de cinci ani din 
simeria a nimerit sub roțile 
unui autoturism. Micuțul 
pieton a încercat să traverseze 
strada 1 Devembrie din Sime
ria, în fugă și prin loc neper- 
mis. Fără să se asigure. în urma 
accidentului minorul a fost 
rănit ușor.

în cauză se efectuează 
cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Război total țigărilor netimbrate
Săptămâna trecută polițiștii hune

doreni au desfășurat mai multe 
controale și percheziții în vederea 
prevenirii și combaterii activități
lor ilegale în domeniul comercia

lizării de țigarete. Acțiunea 
polițiștilor hunedoreni se înscrie 
într-un plan național desfășurat 
în toate orașele importante din 

România.

Polițiștii hunedoreni, sub coor
donarea procurorilor desemnați, au efec
tuat peste 30 de controale și 14 percheziții 
în municipiile din județul Hunedoara, în 
urma cărora au constatat 15 infracțiuni de 
contrabandă cu țigări și ale infracțiuni 
conexe, prevăzute de Codul Fiscal și au 
întocmit dosare de cercetare penală pe nu
mele a 10 suspecți.

Tot cu această ocazie, au fost apli
cate șapte sancțiuni contravenționale în 
valoare de peste 12.500 lei și au fost ridi
cate în vederea confiscării peste 72.000 
bucăți țigarete netimbrate.

Opt percheziții 
simultane la locuințele 
unor suspecți 
din Vulcan
Sâmbătă, polițiștii din Vulcan au 

efectuat opt percheziții domiciliare, în 
locații aparținând sau fiind folosite de 
persoane suspectate că se ocupă cu 
activități de comercializare ilegală a 
țigărilor de contrabandă.

Informațiile polițiștilor conform 
cărora în respectivele locații se aflau de
pozitate țigarete netimbrate s-au confir
mat, întrucât în urma perchezițiilor au fost 
ridicate în vederea confiscării aproape 
1.000 de pachete de țigări netimbrate, 
precum și suma de 6.000 lei, provenind 
din activități ilegale. Pe lângă confiscarea 
țigărilor, polițiștii au întocmit dosare de

cercetare penală pentru comiterea 
infracțiunii de contrabandă pe numele a 
șase persoane - cinci bărbați și o femeie 
- cu vârste cuprinse între 24 și 43 de ani, 
din municipiul Vulcan. Cercetări continuă 
cu învinuiții în stare de libertate, urmând 
a se stabili proveniența țigărilor confis
cate.

Peste 49.000
de țigarete netimbrate 
cofiscate în Petroșani
Tot sâmbătă, polițiștii din Petroșani 

au efectuat percheziții domiciliare în 
urma autorizațiilor emise de Judecătorie 
la un număr de șase locații care aparțin 
unor suspecți din localitate. în urma de
scinderilor, la locații aparținând lui Ion 
J., de 38 ani din Petroșani, au fost depis
tate și ridicate în vederea confiscării 
1.500 țigarete fără timbru și 43.600 bucăți 
petarde clasa a-II-a, interzise la deținere. 
La locațiile aparținând lui Vasile C., de 34 
de ani, au fost depistate și ridicate în ved
erea confiscării 47.800 țigarete de diferite 
mărci, care nu aveau aplicate timbre fis
cale sau aveau aplicate timbre fiscale din 
țări străine (Bulgaria, Republica 
Moldova, Serbia, Elveția). în cauză a fost 
întocmit dosar penal sub aspectul comi
terii infracțiunilor de evaziune fiscală și 
nerespectarea regimului materialelor ex
plozibile.

ANUNȚ PUBLIC

S.C. OCOLUL RETEZATUL CLOPOTIVA- RÂU. 
DE MORI S.R.L., cu sediul în localitatea Râu de Mori, 
str.Principală nr.l, jud. Hunedoara, anunță depunere'' 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru 
obiectivul “EXPLOATARE FORESTIERĂ”, situat în 
localitatea UB AC PETREANU, str. Clopotiva, jud. 
Hunedoara, primăria Totești, Râu de Mori, str. 
Principală nr. 53 și AC Floare de Colț, localitatea Râu 
de Mori, str. Principală.

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.

Societate comercială 
angajează

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

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.l 21 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 03547501021.



Guvernul /$/ menține decizia de a elimina impozitul minim, 
începând cu luna octombrie, a declarat, 
luni, premierul Emil Hoc,
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Lupii de la Zam - o poveste inventantă 
de foștii membri AJVPS
Presupusa haită de lupi care a 
„terorizat” locuitorii satelor 

Pogănești și Micănești, din co
muna Zam, atacându-le ani
malele din gospodării ține de 
domeniul basmelor. Potrivit 
unui articol apărut în media 

locală a județului Hunedoara, 
o haită de lupi a devastat gos
podăriile mai multor oameni 
din comuna Zam, omorând în 
doar câteva zile 12 oi și în jur 

de 20 de câini

în urma reclamaților făcute de 
cetățenii a căror gospodării au fost ata
cate de haita de lupi, directorul AJVPS 
Hunedoara, Dorin Calciu a însărcinat 
paznicul Fondului de Vânătoare 11 - 
Micănești să ia urma fiarelor, însă după 
mai multe zile de căutări nu a fost 
găsită nici o urmă de lup. Mai mult, în 
acea zonă nu s-au mai văzut urme de 
lupi de cel puțin zece ani. Directorul 
AJVPS Hunedoara consideră că 
apariția articolului în presa locală este 
doar mâna unor foști membri ai 
asociației, care intenționează să recurgă 
la diverse metode pentru a-1 schimba 
din funcție. De altfel, unul din câinii 

uciși aparținea unui fost membru 
AJVPS, exclus din asociație din motive 
de comportament neadecvat. „Am 
trimis paznicul de vânătoare să caute 
păgubiții, dar n-a fost urmă de așa ceva 
și nici de lup. Această poveste este doar 
ambiția unor bețivani de a șicana fostul, 
actualul și viitorul director al AJVPS 
Hunedoara. Au încercat de nenumărate 
ori să mă schimbe și acum vin cu 
povestea despre lupi, însă nu au mai 
fost urme de lupi în acea zonă de zece 
ani”, a declarat directorul AJVPS 
Hunedoara, Dorin Calciu.

Irina Năstase

Peste o mie de firme hunedorene
și-au suspendat activitatea 
de la începutul anului

S-a aprobat reabilitarea unor blocuri din Valea Jiului

O statistică realizată de Oficiul 
Național al Registrului Comerțului 
(ONRC) arată că 1.085 de firme hune- 
^orene și-au suspendat activitatea în 
primele opt luni ale anului 2010. Pro
centajul este însă cu 50 la sută mai mic 
Jecât în aceeași perioadă a anului 2009, 

,nd și-au oprit activitatea 2.218 firme. 
Dacă luăm în calcul însă numărul 
dizolvărilor voluntare din această 
perioadă, respectiv 278 de firme, se 
constată că această procedură a sporit 
cu 12 la sută față de anul precedent. O 
situație similară s-a mai înregistrat doar 
în județul Maramureș, în restul țării 
„grosul” dizolvărilor voluntare având 
loc în 2009. Cauzele acestei creșteri 
sunt fie faptul că în 2010 patronii hune- 
doreni n-au reușit încă să oprească de
clinul propriilor afaceri, fie că s-au 
dezmeticit abia după un an din șocul 
căderii economice, constatând că sin
gura soluție este încetarea activității. în 

schimb desființarea firmelor a cunoscut 
cote înalte, până la sfârșitul lunii august 
fiind radiate un număr de 2.129 de 
firme, ceea ce reprezintă o creștere cu 
377 la sută a radierilor voluntare în 
județ. Totodată, în acest an un număr de 
302 firme au intrat în insolvență, în 
conformitate cu prevederile legii 85 din 
2006. în 2010 a scăzut și numărul 
firmelor nou înființate, fiind 
înmatriculați la ONRC doar 1.568 de 
noi agenți economici spre deosebire de 
primele opt luni ale anului precedent 
când s-au înregistrat 1.674 de înte
meieri de firme. La sfârșitul lunii au
gust erau activi în județul Hunedoara un 
număr de 16.240 comercianți, dintre 
care 4.501 erau persoane fizice autor
izate, iar 11.739 aveau personalitate 
juridică.

Cătălin Rișcuța

Patru blocuri de locuințe din 
Valea Jiului vor fi reabilitate cu bani 
de la bugetul de stat. Este vorba de
spre un bloc cu 46 de apartamente sit
uat pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 
124 din Petroșani, precum și de 
blocurile 18, 23 și 27 de pe strada 8 
martie din Petrila, însumând 280 de 
apartamente. Imobilele care fac obiec

Se dau subvențiile la motorină
Fermierii hunedoreni pot să-și în

caseze subvenția pentru motorină. Agenția 
de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) a deblocat banii pentru 
subvenționarea motorinei utilizate în 
agricultură, fondurile aferente trimestrului 
II din acest an urmând a fi distribuite ben
eficiarilor în perioada următoare. Sprijinul 
financiar acordat de stat reprezintă 
subvenționarea accizei la motorina

întâlnire cu dacii, pe final de săptămână, la Costești
Hunedorcnii sunt invitați, începând 

de vineri, să își cunoască mai bine 
strămoșii. Prima ediție a „Dac-Fest - Sub 
semnul lupului”, organizată de către 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 
Hunedoara în colaborare cu Direcția 
Județeană pentru Cultură și Patrimoniul 
Național - Hunedoara, are loc în acest 
week-end la Costești și își propune să îi 
apropie mai mult pe hunedoreni de 
civilizația dacică.

Timp de trei zile, aceștia vor afla 

tul acestui proiect prezintă degradări 
grave la sistemul structural și 
deficiențe majore la sistemul de 
termo/hidroizolare. Expertizarea, 
proiectarea și execuția lucrărilor se va 
realiza pe baza legislației privind in
stituirea unor măsuri speciale de re
abilitare a unor blocuri de locuințe 
situate în localități din zonele defa

folosită în agricultură și este în valoare de 
1,162 lei/litru. „La nivelul județului au 
fost 83 de cereri pentru obținerea 
subvenției în trimestrul II, dar până acum 
doar 30 dintre cei care au solicitat ajutorul 
de stat au depus facturile cu valoarea mo
torinei utilizate, pentru a putea primi 
banii. Probabil că ceilalți nu au efectuat 
lucrări în acea perioadă. Valoarea totală a 
subvenției în județul Hunedoara este de 

prin intermediul ineditului festival cul
tural, aspecte din civilizația și tradițiile 
strămoșilor noștri. Startul evenimentului 
va avea loc, vineri, în Orăștie. cu începere 
de la ora 10.00, când cei prezenți vor 
asista, printre altele, la o paradă a cos
tumelor militare antice, sau la o „bătălie” 
între daci și romani, pentru ca mai târziu 
toată acțiunea să se mute în cetatea 
Costești. Acolo, panicipanții vor putea 
învăța să tragă cu arcul, să arunce cu sulița 
să mânuiască sabia sau să deprindă arta 

vorizate. Măsurile speciale de reabil
itare a blocurilor de locuințe se 
finanțează din bugetul de stat, în 
limita fondurilor alocate cu această 
destinație, prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Turismului.

Catalin Rișcuța

127.049 lei. Ne așteptăm ca solicitările să 
fie mai mari pentru trimestrul III, când 
majoritatea agricultorilor sunt angrenați în 
recoltarea producției și efectuarea 
lucrărilor de toamnă”, a spus șeful servi
ciului Ajutoare de Stat și Măsuri de Piață 
din cadrul APIA Hunedoara, Mirela 
Paraschiv.

Cătălin Rișcuța

olăritului și a prelucrării metalului. Tinerii 
se pot întrece în numeroase competiții pre
cum, aruncarea bolovanului sau a ciomag
ului, tăierea bușteanului sau trasul 
frânghiei, pentru ca la finalul zilei 
participant să asiste la un recital de 
muzică și dansuri populare specifice 
zonei.

„Dac-Fest-ul” se va încheia 
duminică, cu o serie de excursii la cetățile 
Costești, Blidaru și Sarmiszegetusa. (C.S.)

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA 
SOLICITĂRII DE EMITERE
A ACORDULUI DE MEDIU

S.C. ALIS PROD IMPEX S.R.L anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare fermă 
nr.14 pentru pui de came”,propus a fi amplasat în localitatea Aninoasa, strada 
Dănuțoni-Coșteni, jud.Hunedoara.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM 
Timișoara, strada Liviu Rebreanu nr. 18-18A și la sediul S.C. ALIS PROD 
IMPEX S.R.L,localitatea Mintia, strada Lucian Blaga nr.2, în zilele de luni - 
vineri, orele 8-14).

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Timișoara, 
între orele 8-14.

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA 
SOLICITĂRII DE EMITERE
A ACORDULUI DE MEDIU

S.C. CHICK S.R.L anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare fermă nr.9 pentru 
pui de came”,propus a fi amplasat în localitatea Bălata, corn. Șoimuș, jud.Hune
doara.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ARPM 
Timișoara, strada Liviu Rebreanu nr. 18-18A și la sediul S.C. CHICK S.R.L, lo
calitatea Mintia, strada Lucian Blaga nr.2, în zilele de luni - vineri, între orele 8- 
14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Timișoara, între 
orele 8-14.



Gabriela Spanic apare Cătălin Crișan se pregătește de însurătoare
într-un pictorial incendiar

Recent externată din spital, după ce 
a stat câteva zile în comă, Cjabriela 
Spanic apare pe coperta unei reviste pen
tru bărbați într-un pictorial incendiar.

Ședința foto a avut loc în perioada 
când era otrăvită sistematic de propria 
asistentă, însă înainte ca Spanic să ajungă 
în stare critică la spital.

Pictorialul realizat cu frumoasa sud- 
americană era programat pentru ediția din 
septembrie a revistei pentru bărbați "Ex- 
tremo", dar agravarea stării sale de 
sănătate i-a pus într-o situație dificilă pe 
oficialii publicației. Abia când actrița și- 
a revenit complet și a fost externată din 
spital s-a decis publicarea imaginilor cu 
Gabriela Spanic goală.

Actrița Gabriela Spanic a avut de 
suferit după ce a fost intoxicată cu sulfat 
de amoniu, administrat în doze mici în al
imente, se pare, de către asistenta ei, 
Maria Celeste Fernandez Babio.

Starea de sănătate a actriței s-a 
înrăutățit în dimineața de sâmbătă, 4 sep
tembrie, când ea se află pe platourile de 
filmare ale telenovelei "Soy tu duena". 
Producătorii au chemat imediat salvarea,

I
Actorul Horia Șerbănescu 
a murit

Actorul Horia Șerbănescu a murit 
duminică, la Spitalul Universitar de 
Urgență București, la vârsta de 86 de ani, 
în urma unei lungi suferințe provocate de 
o boală cronică, a declarat pentru MEDI
AFAX Bogdan Oprița, purtătorul de cu
vânt al spitalului.

Bogdan Oprița a declarat că actorul 
suferea de o boală cronică în stadiu ter
minal, fără a da alte detalii.

Trupul neînsuflețit al lui Horia 
Șerbănescu a fost depus luni în foaierul 
Teatrului "Constantin Tănase" din 
Capitală, actorul urmând să fie înmor
mântat marți, la ora 12.00, la Cimitirul 
Bellu.

Horia Șerbănescu (16 martie 1924 - 
19 septembrie 2010) a fost un popular 
actor bucureștean, activând atât pe scena 
teatrului de revistă și de comedie, cât și 
în televiziune. El a deținut, de asemenea, 
câteva roluri în filme.

Șerbănescu a debutat pe scenă la 
vârsta de 5 ani, în 1929, în rolul regelui 
Mihai din spectacolul "Miss Revista". 

. Atunci a fost descoperit pe scena de la

iar actrița a fost internată urgent la spi
talul Angeles. Câteva zile mai târziu, 
actrița și-a revenit din comă

Cărăbuș de regizorul Paul Guști, care l-a 
adus la Teatrul Național în rolul Statu 
Palmă Barbă Cot din "Rodia de Aur", 
spectacolul fiind primul de acest gen 
transmis la Radiodifuziunea Română. 
Astfel, Horia Șerbănescu a devenit cel 
mai vechi colaborator al Radioului Pub
lic.

A format cupluri artistice cu Emil 
Popescu, dar și cu Radu Zaharescu, 
alături de care a cunoscut succesul în 
teatrul de revistă, la "Cărăbușul" lui Con
stantin Tănase. Tot alături de Radu Za- ■ 
harescu a format unul dintre cuplurile 
artistice cele mai cerute în momentele di
fuzate de Televiziunea Română.

A jucat în filme de televiziune pre- . 
cum "Directorul nostru" (1955), 
"Telegrame" (1959), "Politică și deli
catese" (1963) sau "Mofturi 1900" 
(1964). în teatru a deținut roluri în spec
tacole precum "Pe aripile Revistei", "Trei 
Călușari", "Vitamina M... Muzica!", ! 
"Horia și Radu își asumă riscul", "Cu 
muzica e... de glumit!", "Carnaval la î 
Tănase", "Nepotul domnului prefect".

Deși sunt împreună de mai 
puțin de un an, Cătălin Crișan știe 
sigur că vrea să rămână până la 
adânci bătrâneți alături de doctorița 
Alina Cupșa și se pregătește de 
nuntă.

La sfârșitul lunii iunie, Cătălin 
și Alina au petrecut un sejur roman
tic la Ierusalim, în urma căruia s-au 
logodit. Cei doi și-au declarat iu
birea veșincă în Biserica Română 
din Țara Sfântă.

Acum, cei doi îndrăgostiți, 
proaspăt întorși dintr-o altă vacanță, 
de data aceasta pe Costa del Sol din 
Spania, se gândesc tot mai serios la 
viitor și își fac planuri în acest sens.

Cel de-al 23-lea film din seria "James Bond"
ar putea fi turnat în 2011
Cel de-al 23-lea film din fran- 
ciza "James Bond" ar putea fi 
turnat la începutul anului vii
tor, odată cu revenirea regizo

rului Sam Mendes în acest 
proiect cinematografic produs 

de studiourile MGM, infor
mează nme.com.

Inițial presa de specialitate a scris, că 
filmările pentru cel de-al 23-lea film din 
această serie de succes au fost amânate pen
tru o dată neprecizată, din cauza prob
lemelor financiare pe care le are grupul 
MGM.

La puțin timp după publicarea acestor 
informații, regizorul Sam Mendes a anunțat 
că a renunțat la acest proiect cine
matografic.

Recent însă, site-ul Deadline.com a 
anunțat faptul că Sam Mendes a renunțat să

regizeze thrillerul "Hunger Games", pentru 
studiourile Lionsgate, deoarece s-a reîntors 
la MGM pentru a filma următorul lungme- 
traj din franciza "James Bond".

Potrivit aceluiași site, filmările vor în
cepe anul viitor, iar actorul britanic Daniel 
Craig va interpreta pentru a treia oară rolul 
celebrului agent 007.

Reprezentanții studiourilor MGM au 
dezvăluit, recent, că au ajuns la o înțelegere 
cu creditorii, care au acceptat să 
prelungească perioada de rambursare a da
toriilor grupului.

Următorul film din seria "James 
Bond", al cărui titlu nu a fost deocamdată 
ales, trebuia să fie lansat pe marile ecrane 
în 2011 sau 2012.

Precedentele 22 de filme "James 
Bond" au generat încasări de 1,6 miliarde 
de dolari în Statele Unite ale Americii și 
Canada, această serie fiind pe locul al treilea 
în clasamentul celor mai de succes francize 
cinematografice, potrivit Box Office Mojo.

Cel mai recent film din serie, "007 - 
Partea lui de consolare/ Quantum of Sol
ace", lansat în 2008, a avut încasări mondi
ale de 586 de milioane de doi 
Precedentul film din serie, "Casino Roya>_. , 
lansat în 2006, a generat încasări de 594 de 
milioane de dolari pe plan mondial și a mar
cat debutul lui Daniel Craig în rolul agen
tului 007.

Michael Douglas și 
Catherine Zeta-Jones 
își vor reînnoi 
jurămintele de 
credință în noiembrie

Actorul american Michael Dou
glas, diagnosticat recent cu cancer la 
gât, și soția sa, actrița Catherine Zcta- 
Jones, își vor reînnoi jurămintele de 
credință în luna noiembrie, la New 
York, informează express.co.uk.

Ceremonia va marca împlinire, 
a zece ani de la nunta cuplului și va fi 
urmată de o petrecere somptuoasă, 
organizată la Piaza Hotel din New 
York, unde cei doi actori s-au căsătorit 
în anul 2000.

Michael Douglas, în vârstă de 65 
de ani, a fost diagnosticat în luna au
gust cu cancer la gât. Actorul american 
a declarat la începutul lunii septembrie, 
în timpul emisiunii de televiziune 
moderată de David Letterman, eă și-a 
păstrat optimismul, deși boala se află 
în cel mai avansat stadiu al ei (stadiul 
IV).

CMYK
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în căutarea lui „Nessie de Retezat”
și a tezaurului dacic de pe fundul Bucurii...
O excursie de câteva zile prin 
„țara lui Zamolxe” - Parcul 
Național Retezat va dezvălui 
turiștilor dornici de frumos 

atât oazele Retezatului (lacu
rile glaciare), dar și oaze de li

niște, datorită faptului că 
puțini sunt cei care se pot bu
cura de frumusețile parcă ui
tate de Dumnezeu pe pământ.

Aici, poți admira cel mai întins lac 
■ ' veiar din țară, Bucura, de 8,9 hectare, 
oar și campionul adâncimii, Zănoaga, 
de 29 de metri, ale cărui ape limpezi 
privesc senine spre cer.

Poți ajunge la lacurile supendate 
între creste după aproape două ore de 
mers din Lăpușnic sau dinspre cabana 
Pietrele, după aproape 3 ore. Lacurile 
g are ale Retezatului sunt urmașe ale 
ghețarilor care se topeau, leneși, în 
urmă cu 10.000 de ani, prin văile aflate 
la peste 1.500 de metri altitudine.

Cu cortul Ia Bucura
/

Lacul Bucura se află la baza am
fiteatrului vârfurilor Bucura, Custura 
Bucurii, Peleaga și se închide cu Pi
ciorul Pelegii, fiind alimentat cu pârâul 
din Căldarea Berbecilor. Lângă lac se 
găsește și refugiul Salvamont, de unde 
turiștii pot afla mai multe informații de
spre traseele pe care vor să le străbată.

.olo, pe malul Bucurii, este și

Anamaria Nedelcoff

Taul Zanoaga Taul Știrbul

Taul Știrbului și Tăul Gemenele ' 
din rezervația științifică 

_ ■♦

campingul turiștilor, unde aceștia își pot 
monta corturile.

Lacurile glaciale 
ale Retezatului, 
un tezaur al naturii

în această vară, lacurile glaciare 
ale Retezatului - frumuseți neîntinate 
încă - au fost „scotocite” de specialiștii 
de la National Geographic România, 
aflați în căutarea noului și frumosului.

„Incursiunile subacvatice nu au 
dezvăluit nimic senzațional. Niciun 
„Nessie de Retezat” n-a apărut din 
adâncul Zănoagei; niciun tezaur dacic 
pe fundul Bucurei (cum, de altfel, se 
zvonea). Dar am descoperit că fiecare 

lac are personalitatea lui, legată de 
rocile, vegetația și viețuitoarele cu care 
conviețuiește. Tăul Gemenele este un 
colț de rai. Răzbuind pe poteca tăiată 
prin canionul jepilor, printre flori și 
bălării mai înalte decât omul, ajungi la 
un țărm ascuns sub ierburi luxuriante. 
Aici, apele au o strălucire de argint, din 
cauza nisipului bogat în mica albă 
spălată din granit. Și tot argintii sunt în 
lumina razelor irizațiile care tremură 
deasupra lacului, ca într-o magie. Sunt 
roiuri de fluturi, libelule, popoare în
tregi de alte insecte. La 3-4 metri 
adâncime, apele devin de un verde în
tunecos, imprimat de vegetația din care, 
ici-colo, mijesc epavele unor arbori 
scufundați cine știe când. Dăm chiar de 
resturile unui Pinus cembra, un conifer 
relict al timpurilor glaciare. Aflat la 
numai 1.800 de metri altitudine, bine 
adăpostit, Gemenele este o oază bogată 
în hrană pentru locuotorii săi”, spune 
Cristian Lascu în numărul din august al 
revistei menționate.

Crustaceele-zână, 
din Tăul Porții

Cea mai mare supriză întâlnită de 
specialiști o reprezintă crustaceele- 
zână, care trăiesc în Tăul Porții nest
ingherite, întrucât de mii de ani ele nu 
au un inamic.

„Un adevărat nor de crustacee 
albe, grațioase dansează în fața măștilor 
noastre, asemeni fulgilor de zăpadă 
văzuți noaptea prin parbriz.”

Lacul Bucura

Cosmin Manei, biologul parcului, 
ne precizează că este vorba de filopodul 
Chirocephalus diaphanus. „în engleză i 
se spune fairy shrimp - crevetele zână, 
pentru că e atât de diafan. în contrast cu 
aparenta fragilitate, crevetele-zână din 
Retezat e capabil să supraviețuiască în 
condiții de o vitregie arctică. în caz de 

îngheț prelungit sau secetă, ouăle sale 
pot rezista în mâi mai multe luni, poate 
chiar ani”.Acesta pare să fie misterul 
oazei cu creveții-zână: niciun potențial 
inamic nu trăiește în condițiile de aici”, 
conchide Cristian Lascu.

CMYK



Companiile Orange, Vodafone și Romteleeom ar putea nluii cd puțin 0,5% din 
cifra de afaceri, dacă ancheta Consiliului Concurenței va ' a că cele trei 
companii de telefonie au abuzat de poziția dominantă pe < , o au în piață.
Statul român ar putea încasa aproape 11 milioane de euru dacă cei trei opera
tori de telefonie mobilă vor fi amendați de Consiliul Concurenței.

8 Noi si lumea
Marți, 21 septembrie 2010

China amenință cu măsuri dure 
contra Japoniei din cauza 
deținerii căpitanului 
unei nave chineze

Franța propune integrarea romilor 
drept condiție pentru intrarea României 
în spațiul Schengen

China a amenințat că va exercita 
"măsuri ferme de retorsiune" față de 
Japonia, din cauza menținerii în 
detenție a căpitanului unei nave 
chineze, Guvernul de la Tokyo con
siderând declarațiile drept "re
gretabile".

"Dacă Japonia acționează cu 
obstinație, făcând eroare după eroare, 
China va lua măsuri ferme de retor
siune și Japonia va trebui să suporte 
toate consecințele", a declarat Ma 
Zhaoxu, purtătorul de cuvânt al Min
isterului chinez de Externe.

Guvernul de la Tokyo consideră 
"regretabile" declarațiile Chinei. 
"Cerem Chinei să dea dovadă de 
calm și să acționeze prudent pentru a 
nu fi afectate relațiile dintre Japonia 
și China", a declarat Noriyuki 

Shikata, purtătorul de cuvânt al pre
mierului Naoto Kan.

Potrivit oficialului nipon, 
autoritățile chineze au decis să amâne 
primirea a 1.000 de tineri japonezi la 
Expoziția Universală de la Shanghai, 
evocând "atmosfera" actuală a 
relațiilor bilaterale.

Autoritățile japoneze îl dețin din 
7 septembrie pe căpitanul unei nave 
chineze care a intrat în coliziune cu 
două ambarcațiuni de patrulare 
nipone în apropierea unui arhipelag 
disputat, caz care a provocat un inci
dent diplomatic între Tokyo și Bei
jing.

O instanță niponă a decis pre
lungirea detenției căpitanului chinez. 
La rândul său, China l-a convocat a 
șasea oară pe ambasadorul Japoniei 
pentru a-i cere eliberarea imediată a 
căpitanului.

Sâmbătă, la aniversarea în
ceperii invadării Manciuriei de către 
Japonia în 1931, câteva manifestații 
naționaliste au avut loc la Beijing, 
Shanghai, Hong Kong și Shenyang 
(nord-est).

Purtătorul de cuvânt al parti
dului Uniunea pentru o Mișca

rea Populară a Franței, 
Frederic Lefebvre a declarat 
că România ar trebui să facă 
eforturi mai mari pentru a-și 
integra romii, înainte de a lua 
în considerare intrarea în spa

țiul Schengen, potrivit 
Le Monde.

"Când o țară decide ca un anumit 
număr de concetățeni nu sunt bineveniți 
în propria lor țară și îi trimite înapoi ex
plicând că sunt cetățeni apatrizi deși 
toată lumea știe că au pașapoarte 
românești, că sunt cetățeni români, 
atunci această țară intră în ilegalitate, 
îmi doresc ca intrarea României în 
spațiul Schengen să fie subordonată de 
eforturile și de voința de a-și integra

Codul Muncii ar putea fl modificat 
în favoarea angajatorului

cetățenii romi" a declarat Lefebvre.
Politicianul a ținut să atragă 

atenția asupra faptului că Uniunea 
Europeană pune la dispoziție fonduri 
consistente pentru integrarea etniilor 

minoritare (romii, în cazul de față), fon
duri ce ar trebui folosite în primul rând 
de țări precum România și Bul a, 
care au comunități importante de țigani.

Numărul total al îmbolnăvirilor
cu virusul West Nile a ajuns la 41

încă trei cazuri de îmbolnăvire 
cu virusul West Nile au fost confir
mate în România, astfel că numărul 
total al persoanelor afectate de 
această maladie a ajuns la 41, a in
format , Ministerul Sănătății.

Cele trei cazuri confirmate cu 
infecția West Nile au fost în municip
iul București (două cazuri) și județul 
Cluj (un caz).

Datele furnizate Ministerului 
Sănătății de către Centrul Național de 
Supraveghere și Control al Bolilor 
Transmisibile și rezultatul probelor 
de laborator de la Institutul Național 
de Cercetare - Dezvoltare Can- 
tacuzino indică faptul că în ultima 
perioadă nu a mai fost înregistrat 
niciun deces.

Astfel, numărul cazurilor de 
West Nile confirmate se ridică în 
prezent la 41, iar numărul de decese 
rămâne cel de săptămâna trecută, re

spectiv patru.
Situația cazurilor de 

îmbolnăvire cu West Nile, pe județe, 
indică faptul că în Dolj, Buzău, 
Galați, Teleorman, Călărași, Vrancea 
și Mehedinți au fost înregistrate câte 
un caz, în Alba și Cluj câte două 
cazuri, în Sibiu, Mureș și Iași câte trei 
cazuri, în Ialomița patru cazuri, în 
Constanța opt cazuri și în București 
nouă cazuri.

Concedierea mai simplă a 
angajaților neperformanți, perioade 
mai lungi de probă și contracte cu du
rata determinată mai ușor de încheiat 
sunt principalele modificări ale Codu
lui Muncii, aflat în dezbatere,, scrie 
capital.ro.

Criteriile economice trebuie să 
stea înaintea celor de ordin social pen

A

tru ca afacerea să rămână în picipare. 
De aceea, și presiunile companiilor 
pentru a obține o legislație a muncii 
mai flexibilă au crescut în ultima vre- 
meîn acest context, Guvernul a în
ceput discuțiile cu reprezentanții 
mediului de afaceri și ai sindicatelor 
pentru modificarea Codului muncii 
care „în momentul de față îi 

protejează excesiv pe angajați, în 
condițiile în care cu greu pot fi 
sancționați dacă nu performează sau 
săvârșesc abateri disciplinare", după 
cum afirmă avocatul Mihaela 
Scărlătescu.

De cealaltă parte sindicatele r 
opun, deoarece cred că angajatorii v(k 
primi prea multă putere.

CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă VOLVO!

Prostita:
- poliș culoare;
- poliș luciu;
- tapiprio cu soluții specifice;

GLASUL HUNEDOAREI

- 5 spălări El gratis]
- legitimație Eexterior + interior îs ronî}

OFERTĂ
ABONAMENTE

<2>
- 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

capital.ro
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Minerul l.upeni i’« întâlni, astăzi. de ta ura m.OU. pe I nivcrsitutea Craiova, intr-un meci contând pentru 
șaisprezeeimilc Cupei României. Partida se ivi disputa în „Bănie” $/' va fi transmisă, in direct de către 
Sport.ro. întâlnirea dintre hmelAugustin și Ficior Pi (urcă trebuia să se dispute in l ate, insă oficialii FRF 
au hotărât mutarea meciului la Craiova, datorită faptului că stadionul din l.upeni nu era dotat cu instala- 
(ie de nocturnă. Minerul vine după infrâugerea din campionat, in fața Foinfei Sibiu, in vreme ce ( diversi
tatea jnuiă ul doilea meci arâsii. dynă rcmi-q cu Rapid, de vineri.

A doua echipă a Hunedoarei, lider în liga a IV-a
Echipa secundă a Hunedoarei a 

urcat pe prima poziție a clasamentului 
în liga a patra, la capătul unei etape, în 
care oaspeții n-au reușit decât o singură 
victorie. „Corbii” au trecut, la pas, de 
Minerul Uricani, 3-0 și „au zburat” spre 
prima poziție a clasamentului, grație 
golaverajului. Echipa de pe Cema este 
urmată îndeaproape de puștii Jiului și 
de „studenții” de la Universitatea 
Petroșani. Plutonul celor patru echipe 
cu câte zece puncte este încheiat de 
brădenii de la Aurul, care au trecut, 
sâmbătă, de codașa clasamentului 
Retezatul Hațeg. Scorul etapei l-au 
reușit cei de la Dacicus Orăștie, care au 
învins CNS Cetate Deva cu 5-1. De de
parte, „contra-performerele” acestui 
debut de campionat sunt Gloria 

nagiu și Metalul Crișcior, echipe 
care, nu au reușit încă, să perforeze 
poarta adversă.

Arbitrul meciului 
dintre Inter Petrila 
și CS Vulcan a fost 
scuipat și pălmuit

De departe cel mai interesant joc 
al zilei s-a desfășurat în Valea Jiului, 
acolo unde Inter Petrila a trecut de CS 
Vulcan, cu 2-1, la capătul unei întâlniri 
în care centralul a acordat nu mai puțin 
de patru cartonașe roșii, fiind la câțiva 
pași de a fi linșat de jucătorii celor de 
la Vulcan. Arbitrul Denis Haidiner, fiul 
fostului jucător al Corvinului, Daniel 
Haidiner a scăpat cu greu de furia 
vulcănenilor în partida de la Petrila, 

fiind acuzat de către oaspeți că i-a fa
vorizat pe cei de la Petrila pe durata în
tregii partide. Tânărul fluieraș a arătat 
patru cartonașe roșii (toate în dreptul 
celor de la Vulcan ) și a sfârșit meciul 
prin a fi scuipat și pălmuit de unul din 
jucătorii oaspeților. Președintele 
oaspeților, Neluțu Pantelimon a de
clarat că va depune o contestație după 
acest joc. „S-a dat un penalty imaginar 
și ne-au fost eliminați patru jucători. 
Unde mai vezi așa ceva? Dacă era să îl 
fugărim pe arbitru pentru ceea ce a 
făcut, îl fugăream și acum pe dealuri”, 
a spus președintele vulcănenilor.

în replică, centralul susține că a 
fost pălmuit de către Ion Roșianu de la 
CS Vulcan. „în momentul în care i-am 
dat cartonaș roșu lui Roșianu, acesta 
mi-a dat o palmă și m-a scuipat. încă de 
la începutul meciului jucătorii 
vulcăneni erau foarte nervoși. Am 
depus memoriu la Asociația Județeană 
de Fotbal pentru a se lua măsuri îm
potriva acestuia” a declarat Haidiner.

Comisia de Disciplină a Asociației 
Județene de Fotbal Hunedoara are din 
nou de lucru, după ce, în urmă cu două 
etape a dictat 19 etape de suspendare 
pentru jucătorii și antrenorii care au 
încălcat regulamentul de disputare a 
competiției. „Lider” la acest capitol 
este, culmea, un jucător al celor de la 
Inter Petrila, Lucian Mațanga, care a 
primit o suspendare de 12 etape, după 
ce, în prima etapă, în jocul cu Minerul 
Aninoasa, l-a scuipat pe unul din cei 
doi asistenți ai partidei.

Claudiu Sav

Hunedoara atacă promovarea și in liga a IV-a

Rezultatele etapei a patra 
a Bigii a IV-a Hunedoara:

Victoria Călan - Universitatea Petroșani

Aurul Brad - Retezatul Hațeg

Dacicus Orăștie - CNS Cetate Deva

Jiul Petroșani - Aurul Certej

Zarandul Crișcior - Metalul Crișcior

Inter Petrila - CS Vulcan

FC Hunedoara II - Minerul Uricani

CLASAMENT:

0-2

2-0

5-1

3-0

2-0

2-1

3-0

1. FC Hunedoara II 4 3 1 0 13-2 lOp
2. Jiul Petroșani 4 3 1 0 12-1 lOp
3. Universitatea Petroșani 4 3 1 0 12-2 lOp
4. Aurul Brad 4 3 1 0 11-5 lOp
5. Dacicus Orăștie 4 3 0 1 15-6 9p
6. Minerul Uricani 4 3 0 1 11-3 9p
7. Minerul Aninoasa 4 2 1 1 4-1 7p
8. CS Vulcan 4 1 2 1 4-4 5p
9. Aurul Certej 4 1 1 2 8-10 4p
10. Victoria Călan 4 I 1 2 6-11 4p
11. Zarandul Crișcior 4 1 1 2 3-8 4p
12. Inter Petrila 4 1 0 3 2-13 3p
13. CNS Cetate Deva 4 0 1 3 6-14 lp
14. Gloria Geoagiu 4 0 1 3 0-10 lp
15. Metalul Crișcior 4 0 0 4 0-13 0p
16. Retezatul Hațeg 4 1 0 3 6-10 -15p

* Retezatul Hațeg este penalizată de către FRF cu 18 puncte.

7C Hunedoara rămâne fără victorie 
î.i afara județului

Băieții antrenați de Eusebiu 
Șuvagău au remizat, 1 -1, la Timișoara în 
compania echipei secunde a Politehnicii, 
într-un meci din etapa a patra a ligii a 
treia. Deși au condus după golul marcat 
de Zelencz, hunedorenii s-au văzut 
egalați în ultimul sfert de oră de ex- 
craioveanul Găman și rămân în contin
uare fără victorie externă în acest sezon. 
După golul marcat la Timișoara, alb- 
albaștrii au devenit echipa cu cel mai bun 
atac din serie (10 goluri).

Sub privirile lui Cosmin Contra și 
Gheorghe Chivorchian, „mânjii” 
Timișoarei au început mai bine partida și 
au pus presiune pe poarta oaspeților încă 
din start. Primul șut pe poartă a venit 
z jpă exact zece minute de joc, atunci 
când Cuciorvă l-a încercat pe Moldovan 
cu un șut din afara careului, prins fără 
probleme de portarul hunedorean. Ce mai 
mare ocazie de gol a primei părți a revenit 
băieților lui Șuvagău. în minutul 30, 
Trăscan a centrat de pe dreapta, iar Ban 1- 
a nimerit pe Cobliș, din doar câțiva metri.

Rezervele
au schimbat jocul
în cea de-a doua parte, jocul s-a mai 

animat odată cu intrările lui Găman și 
Boștiriă la timișoreni și a lui Zelencz în 
tabără adversă. Golgheterul hunedore- 
nilor avea șă dea tonul ofensivei „cor
bilor”, în minutul 54, când a șutat în 
blocajul lui Cobliș, iar din a doua încer
care a trimis mult peste poarta rămasă 
goală. „El toro” avea totuși să „împungă” 
decisiv, două minute mai târziu, cu un șut 

bine plasat din marginea careului, fără 
șansă pentru înaltul portar al bănățenilor. 
Gazdele restabilesc egalitatea în minutul 
73, prin nou-intratul Găman, care 
fructifică o pasă excelentă venită din 
partea lui Boștină.

în final ambele echipe puteau da 
lovitura. Primii au fost hunedorenii, prin 
același neobosit Zelencz, care putea să își 
treacă în cont dubla, cu un șut care a 
ocolit de puțin poarta gazdelor, pentru ca 
în ultimele secvențe, muntenegreanul 
Nikolic să îl ia la țintă pe Moldovan din 
interiorul careului.

Tehnicianul 
hunedorenilor, 
mulțumit de rezultat
Deși formația sa nu a izbutit încă să 

învingă pe teren străin, Eusebiu Șuvagău 
s-a declarat mulțumit de forma în care se 
află jucătorii săi, admițând totodată că, 
echipa nu rulează la capacitate maximă. 
„Un joc frumos, un rezultat echitabil. 
Ambele echipe și-au dorit victoria. Noi 
am început pregătirea mai târziu, cu două 
săptămâni înainte de a începe campi
onatul, și nu suntem încă 100% în ceea ce 
privește pregătirea fizică. Probabil în 
două, maximum trei etape ne vom pune 
la punct”, a declarat Șuvagău la finele 
jocului.

Incidente în sectorul 
galeriei hunedorene
La partida de pe terenul "Știința" a 

asistat și un grup de circa 30 de 

susținători ai formației hunedorene. în 
minutul 37 al meciului, 20 de suporteri ai 
Politehnicii s-au furișat pe intrarea din 
spate a arenei și au pătruns în sectorul ga
leriei oaspeților. A urmat un schimb de 
pietre și pumni, iar unul dintre bannerele 
ardelenilor a fost capturat de către ultrașii 
timișoreni. Incidentul s-a derulat rapid, în 
nici 30 de secunde, și s-a produs, din câte 
se pare, datorită prieteniei pe care galeria 
Corvinului o are cu fanii din Arad. în 
pauză, delegatul grupării hunedorene, 
Ionel Danciar, a promis că va depune un 
memoriu la Federație pentru incidentele 
cauzate de membrii galeriei lui Poli.

CFR Simeria, 
la prima victorie în 
deplasare, din acest 
sezon

Dacă acum două etape, băieții lui 
Gheorghe Comea, remizau și ei, 3-3 cu 
puștii Timișoarei, în Banat, acum, cfr-iștii 
au reușit prima victorie externă, la câțiva 
kilometri distanță de orașul de pe Bega, 
la Becicherecul Mic, 1-2, grație reușitelor 
din prima repriză ale lui Dăscălescu și 
Suciu. Veteranul Simeriei a ajuns astfel în 
fruntea clasamentului golgheterilor din 
seria a cincea cu cinci reușite. CFR Sime
ria primește, vineri, vizita, ocupantei 
locului secund în serie, Autocatania 
Caransebeș și rămâne în continuare una 
din echipele cu pretenții la promovare.

Claudiu Sav

La Hunedoara, se vrea modernizarea 
arenei „Michael Klein”

Oficialii clubului de pe Cema au în 
plan modernizarea arenei hunedorene, 
însă nu au găsit până acum investitori 
care să se implice în acest proiect. Aceștia 
doresc, ca în cel mai scurt timp „Michael 
Klein” să devină un parc sportiv ultra
modern și caută în continuare oameni 
potenți din punct de vedere financiar, care 
să ajute la înfrumusețarea legendarei 
arene „de la umbra furnalelor”. Până 
atunci, conducerea clubului a realizat 
doar mici lucrări de reabilitare a stadionu
lui, cu sprijinul Primăriei Hunedoara. 
Astfel, a fost vopsit gardul care 
delimitează spațiul de joc, de tribune, în 
vreme ce câțiva deținuți au curățat tri
bunele și zonele ce împrejmuiesc intrarea 
pe stadion.

Ionel Danciar, directorul adminis
trativ al clubului a declarat că pentru duc
erea la bun sfârșit a unei părți din planul 
de reabilitare ar fi nevoie de aproape 

jumătate de milion de euro. „Acum 
facem mici retușuri în incinta stadionului, 
însă avem nevoie de 500.000 de euro 
pentru a reabilita în primă fază arena. 
Sperăm să găsim un investitor care să 
vrea să readucă la lumină, un stadion ca 
acesta și așteptăm ca, de asemenea, 
administrația locală să ne ajute. Acesta ar 
fi un prim pas spre modernizarea arenei. 
Nocturnă, scaune noi, parcări și multe al
tele. Momentan ne vom ocupa de ex- 
cavarea a aproape 3.500 de metri cubi de 
pământ din jurul arenei și apoi în funcție 
de resurse vom merge mai departe”, a de
clarat, ieri, în cadrul unei conferințe de 
presă, directorul administrativ al FC 
Hunedoara.

Suprafața totală a complexului 
sportiv din Hunedoara este de 71.000 de 
metri pătrați.

Claudiu Sav
_____________________________________y

Sport.ro
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Pelicula reprezintă o reinterepretare modernă a binecunoscutie povești a Cenușăre- 
sei. Rebecca este o tânără a cărei viață este dată peste cap de decizia iubitului său Ri
chard. de a o părăsi pentru o altă femeie. Ea hotărăște să se reculeugii rapid si să 
reintre in cercul întâlnirilor romantice, dar se pare că norocul ei în dragoste a dispă
rut complet. (Pro Cinema: JdiM: Dragoste murdară)

Dicționar: Maur, Efă, înrudi, Rebo.

Frumos
Festă’

Grabă

Intrare

Rumegători

Un polițist interpelează un individ 
beat turtă care încearcă să se 
urce la volanul mașinii sale: 

-Chiar intenționezi să șofezi în 

halul ăsta?
- N-am de ales. Nu vezi că nu-s în 

stare ............................

(Completați textul folosind soluția 
marcată de raster)

Ase
înnemuri

Fără..
lipsuri

Curat
Car-re!

Aparate cu

Europa!
Perioadă 
de timp

replică
Bătrân

£---|

Divinitate 
rustică

Ase 
încurca

? (...)

A lua 
parte

. .Arab
Crăpați 
Evolutiv

I în doi

Cutii cu 
miere

Bărbierit

Zone

Stârnește 
râsul

Cam» 
pioni

Fricos

Icre 
negre

Pantaloni 
rustici

Anda
Viaduț

Dânsa

Țepe!

Deschide 
apetitul!

Scor 
.mediul. 
Balsam 
prețios

în firel

Cult, 
religie

Arta de 
a vorbi

Măsură 
pentru 
cereale 
Aspru

Raluca
Oancea

Tei!

Ore de 
zbori

Crez

Joc cu 
figuri

Lucrare 
agricolă

Golie

Servite 
la tavă!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 I
3

4
*

... - •

5 E
6 i, A
7 h
8
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Introduceți în grila de mai sus următoarele cuvinte: 
AERA, ALEÂTORICE, AMI, ANTET, AȚĂ, 

BUCI, COLAC, DOM, ERBIVOR, ERE, 
EROU, ETERNITATE, HELIANTINĂ, 

HIDROTIPIE, IA, IATĂ, IRITE, IT, ITAL, 

IȚE, IȚI, IU, LIMITE, NAȚIE, NECESAR, 
OMĂT’ OT. PUSEU, RĂRITE, RUINAT/" 

RULAT, TA, TĂVALĂ, TE, TIRANȚI, 

TRECE.
Petru ARDELEAN - ARAD

Viorel Naghi - Vladîmirescu

Nichel

Negație

6 2 4 1 3
3 9 4 8 7 6 1

8 1 6 3 2
9 3 2 4 1 6. ..
4 8 7 2
2 7 1 3 9 4 C
1 4 3 2 8 5 7

6 9 1
7 2 5 1 6 8 9 4

I—
- 
a.
--

^TV/Î'I
07:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
07:30 La prima oră (matinal) 
08:00 Desene animate
08:30 La pas
09:00 Banca de alimente 
09:05 Verde-n față Episodul 21 
09:10 Palatele lumii Episodul 11 
09:40 Mari evenimente în natură 
1015 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 57.)
II 15 Restaurare (rel.) Episodul 10 
12:00 Iubiri dincolo de ecran Ep. 13 
12:15 Vizor monden
0:50 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 22.) 
13:5(1 Istorii de buzunar 
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo 
13:45 Banca de alimente 
14:50 Pur și simplu delicios (rel.) 
Is 30 Rom european (rel.) 
iSjOO Kronika (magazin cultural) 
17:00 Atunci și Acum (rel.) 
ISA: Istorii de buzunar (rel.) 
18:0) Viața și banii (rel.) 
ISSi învinge apele!
18:35 Legendelepalatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 23.) 
î SfeiMs Banca de alimente 
19:40 Sport
30:0® Telejurnal; Meteo 
21:1 n Julia (comedie, 2004) 
38h00 CSI - Crime și investigații (se

rial de acțiune, 2000 - 10.)
13.55 Banca de alimente

Z’tv^z
MiM Cercul vieții (german serial, 

2004 - 39.) 50' Ultimul episod
07:55 învinge apele!
08:00 Tandem de șoc
09:00 Arabela se întoarce (serial, 8.) 
IIMH: Telejurnal; Sport
10:20 Liber pe contrasens
11:15 Aromânii (rel.)
11Vorbe peste timp
12:00 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008)
14:30: Tribuna partidelor parlamen

tare
15:00 împreună în Europa
16:00 Cercul vieții (serial, rel. - 39.) 

50' Ultimul episod
17:00 Tandem de șoc (canadian-SUA 

serial de comedie, 1994 - 10.)
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:15 învinge apele!
18:30 Aromânii
I» Aventurierii (canadian film se

rial de aventură, 2002 - 16.)
20:00 Vorbe peste timp
20:15 Futsal: România - Brazilia 

Meci amical
22:00 Ora de știri (show de întâlniri)
23:10 Baroana Di Carini (italian se

rial, 2007) 200' cu Vittoria Puc
cini, Luca Argentero, Enrico Lo 
Verso, Lando Buzzanca

06:00 Observator
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 
10:00 in gura presei
11:15 Reacție în lanț (SUA dramă, 

2003, rel.) 107' cu Brendan 
Guy Murphy, Max Madore, 
Ruben Blades, Dana Delany 

13:00 Observator
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 
Katey Sagal, Christina Apple
gate, David Faustino

14:30 Comanda la mine (reality 
show, 2010, rel.)

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Plasă de stele (emisiune de di

vertisment, 2010)
22:00 Narcisa sălbatică
23:00 Observator
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

12:00 Cele șase soții ale lui Henry Lefay
HUISf 13:35 Clica (SUA comedie, 2008)

15:05 Titanii (SUA dramă, 2000)
17:00 Route 30 (SUA comedie, 2008) cu Kevin Rahm, David DeLuise
18:30 Mai multe versiuni ale mele (SUA comedie, 2007) 86' cu Steven 

Weber, Jake Beale, Molly Shannon, Kimberly Huie
20:00 Che - Prima parte (francez-spaniol-SUA dramă, 2008)
22:10 Spartacus: Nisip însângerat (SUAserial, 2010 - 1.) 60' Șarpele roșu cu

Andy Whitfield, John Hannah, Manu Bennett, Lucy Lawless

17:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 13.) 
18:00 Viață sub bisturiu (dramă, 2007 - 9.) Ultimul episod 
19:00 Iubiri în cheia sol (SUA serial de comedie, 2006 - 6.) 
20:00 Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 3.) 
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 15.) 25' cu

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc
22:00 Dragoste murdară (SUA comedie, 2005) 9T cu Jenny McCarthy, 

Eddie Kaye Thomas, Carmen Electra, Victor Webster

06:00 Happy Hour
07:00 Știrile Pro TV (2009)
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Om sărac, om bogat (român 

comedie - 73.)
12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel. - 3826.)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Cadillacul roz (SUA acțiune- 

comedie, 1989)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3827.)
17:00 Știrile Pro TV
17:45 Happy Hour
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Legea lui Jacob (SUA-cana- 

dian film de acțiune, 2008)
22:30 Știrile Pro TV
23:00 Supernatural: Aventuri în 

lumea întunericului (serial de 
acțiune, 2005 - 17.) 60' cu Jared 
Padalecki, Jensen Ackles, Jef
frey Dean Morgan, Nicki Aycox 

07:00 Pe cuvânt de femeie 
08:15 Pe cuvânt de femeie 
09:45 Legământul 
11:15 Paradisul blestemat 
12:30 O mare de pasiune 
14:00 Marina 
15:30 Victoria 
16:30 Legământul 
17:25 Vremea de ACASĂ 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 O mare de pasiune 
19:30 Săracii tineri bogați 
20:30 Iubire și onoare 
21:3B Cealaltă față a Analiei (serial) 

cu Martin Karpan, Elizabeth 
Gutierrez, Victor Corona, Jose 
Guillermo Cortines

Poveștiri de noapte
23:30 7 păcate (brazilian serial de

dramă, 2007) 45' cu Gabriela 
Duarte, Claudia Jimenez, Gio
vanna Antonelli, Reynaldo Gia- 
necchini

07:00 Camera de râs
07:30 Nimeni nu-i perfect
08:00 Galileo
08:20 Sport cu Fiorentina
09:15 Mama invizibilă (SUA come

die, 1997, rel.)
11:30 Căminul de 5 stele
13:15 Camera de râs
14:00 Un cuplu ciudat 2 (SUA come

die, 1998, rel.)
17:00 Trăsniții
18:0® Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19 30 îmblânzirea scorpiei
20:30 Incognito (reality show, 2010) 
21:30 Focus Monden
77 15 Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 10.) 45'
23:01) Avalanșa (canadian-SUA film 

de acțiune, 1994) 110' cu David 
Hasselhoff, Michael Gross, De
anna Milligan, Myles Ferguson
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva

Telefon: 0755.999.916

barman 3

betonist 1

casier 23

cusator piese din piele si înlocuitor
2

zidar rosar-tencuitor 5

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

agent comercial I

agent de securitate 2

asistent medical generalist 1

dulgher(exclusiv restaurator)
4

educatoare 1

faiantar 1

fierar betonist 1

funcționar informații clienti
5

îngrijitor clădiri 10

barman 3

brutar 2

casiere 1

confectioner articole din piele si în
locuitor

confectioner-asamblor articole din
textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

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

Petroșani

înyatator 1

lucrător c.omercial 68

lucrator gestionar 1

muncitor necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 25

operator calculator electronic °i
rebele 3

cusator piese din piele si înlocuitori
10

dispecer 1

excavatorist pt. excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

gestionar depozit 1

os, thelner) 1
îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10
pavator 10

prelucrător produse ceramice prin
extrudare 2

primitor-distribuitor materiale si 
scule 2

mecanic agricol 1

tractorist I

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor

Telefon: 0755.999.918

operator mașini unelete semiauto
mate si automate 1

asfaltator 1

barman 1

șofer autobuz 10 bucătar 1

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

șofer de autoturisme si camionete
1

confectioner-asambleor articole din 
textile 5

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

dispecer

finisor terasamente

încarcator-descarcator I

muncitor necalifîcat în industria
confecțiilor 4

secretara 1

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
11

camerista hotel 1

Vulcan cusator piese din piele si înlocuitor
5

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
1

mecanic utilaj 1
munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolidemontator placaje interioare si exte

rioare 1

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

tonaj 1

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

tâmplar manual ajustor montator
12

electricean în construcții 1

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
cusator articole marochinarie

20 cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc 7

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

stivuitorist 1 ospătarțchelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

Petrila

Telefon: 0755.999.928

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

lucrator comercial 3

manipulant mărfuri 1

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 camioanele
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj I

lacatus montator

Mică publicitate

OBILIARE
Vând garsonieră în Deva , et.l, zonă liniștită, gaz, 2 focuri centrală termică. Tel. 0723.571.852

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.

hd casă în Băcia, 1 cameră, hol, grădină, st=700mp, curent, apă, zona târg. Preț 65.0001ej.
Tel.0748.347.128

S.C. angajează fochiști. Tel.0764.606.774

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

Vând.casă în Bârcea Mare, 4 camere, bucătărie, baie, interior parchet, uși noi de lemn, grădină, 
st=? d, apă, curent, gaz, calorifere. Preț 200.0001ei. Tel. 0748.347.128

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 
ti vmarket@yaho o .co m. www, activmarket.cabanova. ro

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

Vând apartament 2 camere în Vulcan. Tel. 0723.469.692

S.C. ONE JOBS IMPEX S.R.L. angajează personal masculin, sub 40 de ani. cu carte de muncă in
România și detașare în Slovenia. Asigură cazare și masă. Tel. 0722.775.557
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Vând apartament 4 camere în Simeria, zonă ultracentrală, etaj intermediar, bloc din BCA, 2 bal
coane, 2 bai, hol, bucătărie. Preț 190.000iei neg. Tel.0740.965.191

Schimb apartament 3 camere în Simeria cu casă în Simeria sau sate. Apartament în bloc de că
rămidă, decomandat, amenajat. Preț 130.000. Tel. 0729.015.069

Merse
Ofertă specială! Vând urgent garsonieră în Simeria, decomandată. Preț 12.000eur. 
Tel.0735.066.695

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

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

Vând Banzic FB02 (bicicletă) plus mașină de ascuțit pânze, Rabă 16T tip Irak, automcărcător 
cu cupă Fiat Alis, stare foarte bună. Prețuri negociabile. Tel.0740.593.108

Vând garsoniera în Simeria, amenajată, zona piață. Preț 65.0001ei. Tel. 0730.346.219

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

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

Vând casă în Simeria Veche, construcție nouă, parter plus etaj, 8camere, finisat interiorul, teren 
st=l .500mp.Preț 250.0001ei. Tel. 0730.346.219

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

Vând casă în Simeria, zona piață, 2 camere, bucătărie, baie,apă, gaz, canalizare, current, grădină 
200mp. Preț lOO.OOOlei. Tel. 0729.015.069

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

Vând vin alb 3 lei/litru En gros și En detail. Tel.0743.426.364
(text maxim 50 de cuvinte)

e ';<] apartament 2 camere în Simeria, zona BCR-Piață, etaj 3, decomandat, amenajat, st=58mp. 
Preț 98.0001ei neg. Tel. 0721.805.675

Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni 18/28cm, cusut un sfert din el, preț 50ron neg.Tel. 
0254.228.748

Ofer spre închiriere apartament 4 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, utilat. Preț 
150eur/lună. Tel.0730.287.975 Vând pădure fag: 0,28 ha, sat Mada, veche de 90 de ani. Preț: 5000 RON negociabil. Tel.: 

0755851962

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

închiriez în Brad spațiu comercial ultracentral, 45 mp,amenajat, toate utilitățile. Relații la tel. 
0740.239234 și 0740.025052

Psiholog și terapeut de. recuperare lucrez cu cppii cu deficiențe în grade diferite asociate,
Down,ADHD, Autism etc.Tel.0753.311.535, 0254.230.451, 0752.201.008,
fly net07 @yahoo .corn
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Vând casă în Uroi, din cărămidă, 2 camere, hol, bucătărie, o cămară, șopru, grădină, st=l .OOOmp, 
gaz la poartă, curent. Preț lOOO.OOOlei neg. Tel.0748.347.128

Proprietar, vând spațiu în Deva în complex Romarta, lângă Mali, st=20mp. Preț 20.000 eur neg. 
Și în 12 rate. Tel.0728.049.989 AUTO

Semnătura

Vând garsonieră în Simeria, confort redus, 1 cameră, bucătărie, baie. Preț 38.000 lei neg. 
Tel.0748.689.532

Vând Seat Ibiza, neînscrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 700lei. Tel.0745.494.954

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

Vând casă în Bretea Mare, izolată la exterior, 3 camere, bucătărie, baie, hol, anexe, grădină, 
st=600mp. Preț 160.000 lei. Tel.0722.582.097

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 la preț de criză! Garsonieră în Simeria, etaj 4, decomandată. Preț 12.000 eur. 
Tel.0735.066.695 Vând volan Momo Racing Feed Back Wheel Logitech, nou. Tel. 0723.469.692

Vând loc-de casăîn Simeria, st=970mp, cu utilități pe teren, apaă, gaz, curent. Preț 13.000euro. 
tel. 0729.015.069

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 1.900 eur. neg. 
Tel.0723.239.203

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

!/•

http://glasulhunedoarei.blogspot.com/
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Auezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

Adeziv flexibil

Supremația calității

25., 1

mvw. s ilvade z, ro
CAÎ4TO THfitCftlPf Sft4 

V# I ratMtota VMțA, w 
UtoMti/U» O^VMTWftl 
4mW flffca^MhratitiT *v

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Fabrica tie mortare uscate
și adez’vi Hunedoara.

SILVA^k 

LEMNTEX 
mtio $1 g amrtjfesxa 

tâiaplăne dia ierna triplu stratificat 
ași șl fi restre de cea mal hand calitate, 

parchet Ga lean de tati 
ptitin sau frasin.

SC.SILVA I.F.MXTEX SRL.
sat Chimintiia, nr.i2ir>, comuna Ilurău, 
tcî/fax! O3Ș4/SO1O2I/22, e-mail; sîhvt(ă>sm art.ro

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

poltu Mare

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

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8 - 16mm

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm

22,00

23,00

23,00

25,00

25,00

lei/tonă

lei/tonă

lei/tonă

lei/tonă

lei/tonă

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


