
Pe urmele mineritului 
aurifer (I)

cotidian de informații, sport, divertisment, publicitate

Vineri 24 septembrie 2010, nr. 260 12 pagini - 0,7 LEI tel. **354 882 100, 0354 882 101

g
pag- 4

O
Prinși cu oaia furată, 

în portbagaj pag- 9

Curs Valutar Cover Story

Mureșul și Minerul, 
în fața

unui nou test
în Liga a doua

EL R - Euro: 4.2687
LrSD - Dolarul american: 3,1990 

ÎOOHL'E - 100 Forinli: 1,5197
X II - Gramul de aur: 132,9293

Sursa: H \ H

g Din cuprins

O „La plimbare’’ 
eu deșeurile

pag- 4 >

a ligii a treia

Se strânge lupta pentru 
promovare în seria a V-a

pag- 9 ►

Mai mulți bani la buget 
în urma majorării TVA

Tragerile LOTO

6/49: 15,31,30, 39, 7, 25
Noroc: 2 6 8 7 0 5 8 

5/40: 1,26,35, 23,18,30 
Joker: 8 - 33, 4, 18, 11, 31

Q pag-3

I

de pupat

Subprefectul 
județului Hunedora 
Dorin Gligor

Pentru că a făcut demersurile necesare pentru în
ceperea lucrărilor la drumurile naționale ce fac legătura 
între Ilia și Coșava, respectiv între Deva și Brad.

de blamat..."

Deputatul PNL 
Bogdan Țîmpău

Pentru că la ședința Biroului Perma
nent al PNL l-a apostrofat, pe un ton obraz

nic, pe liderul partidului, Crin Antonescu, că 
în Guvernul din umbră, propus de liberali a 

promovat mai mulți tehnocrați 
decât oameni politici.



► DX 7 Deva - Sântuhalm
M ► DJ 687 Cristur - Hunedoara 
a£x» ► DJ 687 Hunedoara - Hășdat 
Q ► DX66 Călan - Băcia
< ► DX 7 Mintia - Vețel

► DX 7 Vețel - Leșnic

► DX 7 Leșnic - Săcămaș
► DX 7 Ilia - Gurasada
► DX 7 Gurasada - Burjuc
► DX 7 Burjuc - Zam
► DX 76 Căinel - Bejan
► Vulcan

Calendar
t greco-catolic
Sf. m. I'ecla

t romano-catolic
Sf. Gerard, ep. m. R.

Rețeta -zilei

Friptură de
curcan

—ț-Sfântul Zilei —

Sfânta Mare 
Muceniță Tecla, cea 
întocmai cu Apostolii

Sfânta Tecla este cea dintâi muceniță care a pătimit pentru 
credința în Hristos și a trăit pe vremea Sfântului Apostol Pavel, 
fiind-ucenica marelui Apostol. S-a născut în Iconia și, la vârsta 
de 18 ani, a fost logodită cu un tânăr de bun neam, anume 
Tamir. între alte daruri, Sfânta era de o frumusețe trupească și 
adunase multă învățătură, pentru o tânără de vârsta ei. Pe la 
anul 45 după Hristos, când Apostolul Pavel a venit în Iconia, 
însoțit de Vamava, Tecla, ascultându-1 vorbind în casa lui On- 
isifor a îmbrățișat noua credință; și, înțelegând, tot de la Pavel, 
prețul fecioriei, s-a hotărât a-și trăi viața ca fecioară, în slujba 
Evangheliei Domnului, ca una ce avea de la Dumnezeu și darul 
cuvântului, cu o mare adâncime și putere de convingere. Aflând 
părinții de hotărârea fiicei lor de a-și trăi viața în feciorie și de 
a urma lui Pavel, au început să o certe, să o chinuiască, iar, în 
cele din urmă, să o bată și să o calce în picioare. Logodnicul 
ei, de altă parte, neizbutind să schimbe credința Sfintei Tecla a 
mers la dregătorul cetății și i-a cerut să prindă pe Pavel și să-1 
țină în temniță, ca unul ce este creștin și creștinase pe Tecla. 
Fiind în primejdie să fie ea însăși întemnițată, Tecla și-a părăsit 
familia și părinții și a plecat în căutarea Apostolului, 
îndrumătorul său, care, între timp, fusese izgonit din cetate și 
se afla acum în Antiohia. Aici, un tânăr desfrânat, Alexandru 
cu numele, văzând frumusețea Teclei, s-a aprins de poftă 
trupească pentru dânsa și, cu daruri și ademeniri, a încercat să 
o tragă la păcat. Neizbutind în planul său, înnebunit de patimă 
și de ură, ticălosul desfrânat a pârât la mai marele cetății pe 
Tecla, că este creștină, și a cerut osândirea ei. Frumoasa

fecioară creștină a fost prinsă și osândită să fie dată la fiare. Și 
puteai să vezi fecioara creștină goală, în priveliștea a mii de 
ochi, iar fiarele zăcând pe jos și lingând picioarele Sfintei, 
mărturisind, oarecum, că pe feciorescul ei trup nu pot să-l 
vatăme. Deci, văzând poporul că fiarele cu nimic nu vatămă pe 
Sfânta, a strigat cu mare glas: „Mare este Dumnezeul pe Care- 
L cinstește Tecla”. Și au slobozit pe Sfântă.

Deci, propovăduind prin multe locuri pe Domnul Iisus 
Hristos și trăgând pe mulți la credință, s-a dus în patria sa. Iar 
acolo, petrecând într-un loc pustiu, din vechea Seleucie, și 
făcând multe minuni, și-a încheiat viața aceasta, trăind în pace, 
în rugăciune și în pustnicie. Iar toată vremea vieții sale a fost 
de nouăzeci de ani.

HOROSCOP
O zi de lucru liniștită, fără eveni

mente majore, însă una ce pare a fi 
interminabilă. Seara vei ajunge acasă
obosit, însă cu toate acestea te vei apuca iar 
să lucrezi pentru a termina o lucrare începută
de ceva vreme.

Azi te relaxezi la un salon de fru
musețe și încerci să-ți reîncarci bate
riile. Spre seară vei merge cu
prietenii la o petrecere, unde vei cunoaște 
multă lume nouă și vei lega noi prietenii.

încerci din răsputeri să te faci re
marcat la o ședință, însă superiorii 
nu-ți acordă deloc atenție, deși ai
ideii foarte bune. Nu fii dezamăgit, și păs
trează ideile pentru tine.

încă o zi agitată de lucru. O zi cu 
multe întâlniri, ședințe și protocol, 
însă nu e cazul să-ți faci griji. Azi ești
în formă maximă și vei reuși cu brio să faci
față acestor hopuri.

Te sfătuiești cu prietenii și colegii 
în legătură cu organizarea unei petre
ceri. Aceștia îți vor da sfaturi utile,
însă trebuie să știi ce să alegi. Spre seară par
tenerul de cuplu va încerca să te ajute.

Simți nevoia să evadezi din coti
dian, să fugi undeva departe de ora
șele aglomerate, într-un colț uitat de
lume, unde să te poți relaxa. Nu mai sta pe
gânduri, și profită de puținele zile însorite

Ingrediente:

* 2 kg piept sau pulpe de curcan cu 
os (dezghețat)

* 100 g unt (sau margarina) topit
* 30 g vin alb
* 2 linguri cimbru proaspăt tocat 

mărunt (sau 2 lingurițe cimbru uscat) 
sau alte plante aromatice, după 
preferințe

* 1 linguriță sare
* 1 linguriță boia iute
* 2 căței usturoi tocați mărunt
* 2 lingurițe amidon de porumb
* 2 linguri apă rece

Mod de preparare:

încălzește cuptorul la 160 0C. 
Pune curcanul într-o tavă care să-l cu
prindă (să nu fie mult mai mare), cu 
pielea în sus și adaugă puțină apă. 
Baga tava in cuptor pentru o ora.

Amestecă untul, cimbrul, sarea, 
boiaua și usturoiul. Cu o pensulă, unge 
carnea bine qu /2 din amestec. Bagă la 
cuptor pentru 30 min. Unge cu ce a 
mai rămas din amestec, pune vinul în 
tavă și coace până când este făcut. 
Scoate din cuptor și lasă-1 să se odih
nească 15 minute înainte de a-1 tăia.

Strecoară sosul care s-a format în 
tavă, amestecă-1 cu 1 cana de apă și dă 
un clocot. Amestecă amidonul cu apa. 
pune în sos și amestecă bine. Fierbe 
amestecând continuu pentru un minut. 
Servește sosul cu friptura.

Telefoane utile

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

care au mai rămas.

24 septembrie 
țle-a lungul timpului

622: Profetul Muhammad încheie pelerinajul de la 
Mecca la Medina.

1180: Moare Manuel 1 Comncnul, ultimul împărat al di
nastiei Comnenilor. Imperiul bizantin cade în declin.

1829: Rusia și Imperiul Otoman au semnat Tratatul de 
■ace de Ia Adrianopol.

1970: A fost adus pe Pământ, pentru prima oară, sol lunar 
de către capsula de întoarcere a stației automate "Luna-16" 
fearținând URSS.

1998: 0 echipă internațională de chirurgi din Lyon a 
I reușit primul transplant mondial de mană.

M S-au născut:
1725: Arthur Guinness, fondatorul fabricii de bere irlan- 

Kpze Cuinncss (d. 1803i
1785: Christian Flechtcnmacher, jurist român (d. 1843) 
1895: Andre Frederic Coumand, medie francez - ameri- 

al premiului Nobel (d. 1988)
1x96: F. Scott Fnzgerald, scriitor american (d. 21 decem

Bancurile zilei
© © ©

Un polițist își făcea ron
dul de noapte, cînd aude un 
bețiv cîntînd:

- Lume, lume, soro 
lume...

Polițaiul zise:
- Bă, bețivule, nu mai 

cînta cîntece de-astea, cîntă 
și tu un cîntec patriotic.

- Bine, dom’le. Trei cu

lori cunosc pe lume, lume, 
soro, lume...

© © ©
Un supărat intră într-un 

bar:
- Care vrea bătaie?
Toată lumea terorizată. în 

sfîrșit, se ridică un tip de 2 m 
pe 2 m și mai supărat decît 
primul și spune:

-Eu!

brie 1940)
1911: Constantin Ustinovici Cerneriko. politician rus(d 

1985)
1916: Aurel Giroveanu, compozitor român
1934: Manfred Wbmer, om politic german, fost secretar 

general al NATO (1988-1994) (d. 1994)
1941: Linda McCartney, cântăreață americană și soția lui 

Paul McCartney (d. 1998)
1941: Lucia Hossu-Longin, jurnalistă româncă

' Comemorări:
1541: Philipp Theophrast Bombast von Hohenheim, 

cunoscut ca Paracelsus, medic german (n. 1493)
1572: Tupac Amaru I., ultimul conducător a Imperiului 

Inca
1834: Pedro I, împărat al Braziliei, rege al Portugaliei (n. 

1798)
1904: Niels Ryberg Finsen, medic danez, laureat al Pre

miului Nobel (n. 1860)
1941: Aristide Maillol, pictor și sculptor român (n. 8 de

cembrie 1861)
1945: Hans Geiger, fizician german (n. 1882)
1950: Prințesa Victoria de Hesse, nepoata reginei Victo

ria^. 1863)
1994: Grigore Popa, poet, eseist și filosof român (n. 31 

iulie 1910) . * <

- Ei, atunci du-te după 
colț, că de acolo am luat și 
eu!

© © ©
După miezul nopții, sună 

cineva la ușă. Bubulina se 
duce somnoroasă să des
chidă. în fața ușii erau patru 
bărbați, beți criță.

- Stimată doamnă, noi am 
venit să-1 conducem pe soțul

dv. pînă acasă, dar nu știm 
care dintre noi este...

© © ©
Un bețiv iese din bar și 

se împiedică de o piatră și 
cade. Apoi se ridică, însă iar 
cade. Supărat, spune:

- Dacă știam că o să cad 
iar, nu mă mai ridicam!

© © ©

Redactor șef: Mihaela TĂMAȘ
(email: mmihaelal 9@yahoo. com)

Editor coordonator: Irina NÂSTASE

îți place să fii înconjurat de per
soanele dragi ție, însă nu vei reuși, 
decât să le îndepărtezi dacă vei conti
nua să fii irascibil. Partenerul de viață îți va
face un mic cadou, care te va încântă foarte
mult.

îți petreci mult timp învățând 
pentru un proiect nou, pe care ți-ai 
propus să-1 faci. încearcă să nu
pierzi nopțile și să te odihnești, deoarece e po
sibil să ai probleme de sănătate, dacă te ce 
sumi prea mult.

O zi promițătoare, cu mult soare 
se anunță pentru nativii acestei 
zodii. Azi vei străluci și vei reuși să
captezi atenția tuturor. La serviciu, e posibil 
să ai o mică altercație cu un coleg.

Te pregătești pentru un eveni
ment care va avea loc în această 
seară. Ai mari așteptări, pentru că ur
mează să întâlnești pe cineva foarte drag.
Prietenii te caută pentru a merge împreună un
deva, dar te vezi nevoit să-i refuzi.

Organizezi o petrecere pentru fa
milie și prieteni. Ai o mulțime de 
idei, pe care reușești să le pui în prac-
tică într-un timp record. Un frate sau o sora te 
ajută să pregătești surprizele pentru aceas I 
noapte.

Fă în așa fel încât să rezolvi o si
tuație conflictuală acasă. Este cazul
să pui toate cărțile pe masă și să asculți ceea 
ce au de spus ceilalți. Relația ta cu imul dintre 
părinți se dovedește un mare sprijin la nevoie.
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începe „vânătoarea” de gunoaie, în județ
Mormanele de gunoi din jude
țul Hunedoara așteaptă să fie 
ridicate mâine de voluntarii 

care s-au înscris în campania 
„Let's do it Romania!”. Zeci 
de mormane de gunoi și deș
euri, aruncate la întâmplare, 

vor fi colectate din întreg jude- 
• țul Hunedoara.

„Let's Do It, Romania!” este 
cel mai mare proiect de implicare 
socială organizat până în prezent în 
România, care se bucură de spri
jinul Ministerului Mediu, care 
implică structurile sale din teritoriu 

Garda Națională de Mediu, 
Agenția Națională pentru Protecția 
Mediului și Administrația Națională 
“Apele Române”, cu structurile 
subordonate - și de cea a Ministeru
lui Educației, Cercetării, Tineretului 
și Sporturilor. “Let's Do It, Roma- 
n . ! își propune curățarea mor
manelor de gunoi generate de 
oameni în arealele naturale ale țării, 
într-o singură zi. Ziua de Curățenie 
Națională este 25 septembrie 2010, 

dată la care toți românii sunt 
așteptați să se implice.

22 de primării 
implicate în campanie

Administrațile publice a 22 de 
localități din județ vor lua parte la 
acțiunea de colectare a gunoaielor, 
alături de Agenția pentru Protecția 
Mediului și Garda de Mediu Hune
doara.

Printre aceștea se numără 
Primăria Deva, Hunedoara, Orăștie, 
Petroșani, Hațeg, Peștișu Mic și 
Mare, Teliucu Inferior, Densuși, 
Balșa, Boșorod, Sarmisegetusa, 
Vețel, Brănișca, Sântămărie Orlea, 
Șoimuș, Cârjiți, Aninoasa și 
Crișcior. Reprezentanții primăriilor 
s-au implicat în realizarea acestui 
proiect, atrăgând cât mai mulți vol
untari, de asemenea punând la 
dispoziție saci menajeri și mănuși 
de protecție. Pe lângă mormanele de 
gunoi care au reușit să fie cartate 
până în prezent, cu ajutorul GPS- 
ului și încărcate pe portalul cam
paniei, voluntarii vor curăța și

zonele care nu figurează ca fiind 
pline de deșeuri, însă necesită 
curățenie. Pe ultima sută de metri, 
zona pădurii Bejan și dealul Cetății 
din Deva au fost introduse pe harta 
gunoaielor. Astfel, înarmați cu saci 
menajeri și mănuși de protecție, 
sutele de voluntari deveni vor pleca 

sâmbătă la orele 10, din fața sediu
lui Primăriei Deva, pentru a colecta 
gunoaiele din municipiu. La acțiune 
va participa și administratorul pub
lic al Devei, Corina Oprișiu. De al
tfel, și angajații APM Hunedoara, în 
frunte cu directorul Georgeta 
Barabaș, vor participa, sâmbătă, la 

această campanie, prin colectarea 
deșeurilor necontrolate identificate 
și cartate pe harta națională a 
deșeurilor, în zona Almașu Sec- 
Cârjiți. Acțiunea acestora va fi 
sprijinită de SC Salubritate SA 
Deva.

Irina Năstase

Deva - Brad și Ilia - Coșava vor fi reabiliate
Drumul care face legătura între 

Municipiul Deva și Brad va intra în 
reparații începând de săptămâna vi
itoare. De asemenea lucrările de 
reparații la tronsonul de drum DN 68 A, 

. Ilia și Coșava, au fost demarate în
cepând de săptămâna trecută. Lucrările 
la cele două drumuri au fost începute la 
ir ~ tențele subprefectului de Hune- 
db... a Dorin Gligor. „Aceste două tron
soane de drum, în speță de la Ilia până 
la limita de județ necesită intervenție 
cât mai rapidă. însă și drumul de la 
Brad spre Deva necesită intervene 
urgentă. Circulația e foarte anevoioasă 
și consider că începerea lucrărilor de 
reparare este binevenită”, a precizat 
subprefectul de Hunedoara, Dorin 
Gligor. Cele două căi rutiere au fost ig
norate până acum de Administrația

Drumurilor deorecere de anul viitor 
sunt cuprinse într-un program amplu de 
restaurare. Cu toate acestea, gropile 
care au apărut în asfalt și surpările pe

unele tronsoane au determinat 
autoritățile să ceară intervenția imediată 
a drumarilor pentru reparațiile curente.

(l.N.)

O
Agenția Naționala pentru Protecția Mediului

27 septembrie - termen limită 
pentru unele obligații fiscale
Direcția Generală a Finanțe
lor Publice a Județului Hu

nedoara informează 
contribuabilii că, întrucât 25 
septembrie este zi nelucră

toare, termenul de depunere 
la Fisc a unor obligații fis

cale se prelungește până luni 
-27 septembrie.

Contribuabilii au termen 
limită de depunere, după caz: 
Declarația privind obligațiile de 
plată la bugetul de stat, cu termen 
lunar pentru obligațiile bugetului 
de stat aferente lunii august - 
2010, formular 100; Declarația 
privind obligațiile de plată Ia 
bugetele asigurărilor sociale și 
fondurilor speciale, cu termen

lunar pentru obligațiile bugetului 
de stat aferente lunii august - 
2010, formular 102; Decontul de 
taxă pe valoarea adăugată, cu ter
men lunar pentru obligațiile buge
tului de stat aferente lunii august 
- 2010, formular 300; Decontul 
special de taxă pe valoarea 
adăugată, pentru contribuabilii 
înregistrați în scopuri de TVA, 
formular 301; Declarația privind 
veniturile sub formă de salarii din 
străinătate obținute de către per
soanele fizice care desfășoară ac
tivitate în România și de către 
persoanele fizice române angajate 
ale misiunilor diplomatice și pos
turilor consulare acreditate în 
România - pentru obligațiile 
bugetului de stat aferente lunii au
gust 2010, formular 224.

(7.VJ

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOAR,\

COMUNICA T DE PRESĂ

Curățenie în toată țara. într-o singură zi!
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara aduce 

la cunoștința publicului interesat, că în data de 25 septem
brie 2010 se va desfășura campania națională Let ,s do it 
Romania!, campanie în cadrul căreia Ministerul Mediului 
și Pădurilor este partener principal.

Prin acest proiect se propune curățarea mormanelor 
de gunoi din arealele naturale ale țării, într-o singură zi. 
Mormanele de gunoi identificate și curățate în cadrul aces- 
:ei campanii sunt gunoaiele aruncate de către cetățeni (fie 
;i localnici sau turiști) în areale naturale.

Angajații.Agenției pentru Protecția Mediului Hune

doara, vor participa, în data de 25.09.2010, pe bază de vol
untariat la această campanie, prin colectarea deșeurilor 
necontrolate identificate și cartate pe harta națională a 
deșeurilor, în zona Almașu Sec-Cârjiți.

în acțiunea noastră vom fi sprijiniți de SC Salubritate 
SA Deva.

DIRECTOR EXECUTIV, 
Georgeta BARABAȘ 

Agenția pentru Protecția 
Mediului Hunedoara

Societate Comercială din Deva 
angajează

—IUIII I Bl II III III! IIIIIIIIII111 i KHao' *

* 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.



Vineri, 24 septembrie 2010

4 Eveniment Moneda națională s-a depreciat in prima parte a ședinței interbaiieare de joi, ea 
urmare a creșterii aversiunii la risc și pe raialele din regiune, astfel că banca cen
trală a anunțat o referință de 4.26H~ lei/curo, mai mare cu 1,76 bani.

g-
Pieton rănit 

de un ciclomotor

Un bărbat în vârstă de 52 de 
ani, din Simeria, a suferit șeziuni 
ușoare după ce a fost lovit de un 
ciclomotor. Accidentul s-a produs, 
în jurul orei 21.25, pe DJ 107A, în 
localitatea Chimindia. B.S., de 13 
ani, din comuna Hărău, județul 
Hunedoara, în timp ce conducea 
un ciclomotor neînregistrat în 
circulație pe DJ 107A, în locali
tatea Chimindia, din direcția de 
mers Simeria-Șoimuș (fără a purta 
cască de protecție și vestă 
reflectorizantă), a surprins și acci
dentat ușor pe Viorel S., de 52 ani, 
din Simeria, care circula regula
mentar pe marginea părții caros
abile. în urma evenimentului 
rutier, a rezultat rănirea ușoară a 
pietonului. In cauză, a fost în
tocmit dosar penal.

Șoferiță cercetată pentru 
vătămare corporală

Conducătorul unui autotren a 
fost lovit de un autoturism în timp 
ce remedia o defecțiune la sis
temul de iluminare al autotractoru
lui. Accidentul s-a produs pc DN 
7, la ieșirea din municipiul 
Orăștie, când Claudia M., de 35 
ani, din Timișoara, la ieșirea dintr- 
o stație de alimentare cu 
carburanți nu s-a asigurat 
corespunzător la efectuarea viraju
lui la dreapta pe banda de acceler
are și l-a surprins și accidentat 
ușor pe Ionel L„ de 33 ani, din 
satul Leșnic, care remedia o 
defecțiune la sistemul de ilu
minare al unui autotractor. în 
cauză a fost întocmit dosar de 
cercetare penală pentru săvârșirea 
infracțiunii de vătămare corporală 
din culpă. (M.T.)

ANUNȚ PUBLIC

S.C.EDY&MORBI 
COMMEMC S.R.L., cu 
sediul în localitatea Deva, str. 
Sântuhalm, nr. 123, jud. Hune
doara, anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru 
obiectivul “RESTAU
RANT”, situat în localitatea 
Deva, Piața Agroalimentară, 
Hală, Corp 2, et.l, jud. Hune
doara.

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 ter
men de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunțului.

Prinși cu oaia furată, în portbagaj
Trei persoane s-au ales cu dosar penal după ce au furat o oaie, dintr-o turmă

care păștea în apropierea localității Turdaș
Incidentul s-a produs ziua în ami

aza mare, când o mașină care circula pe 
DN7 a oprit, pe raza localității Turdaș. 
Trei persoane au coborât din autotur
ism, au luat o oaie pe care au „cazat-o” 
în portbagajul mașinii și au pornit spre 
Orăștie. Toată întâmplarea a fost văzută 
de o persoană care a anunțat Poliția 
Municipiului Orăștie. Astfel, la intrare 
în municipiul Orăștie, un echipaj al 
poliției rutiere, cu sprijinul unei patrule 
de ordine publică, a oprit în trafic au
tovehiculul suspect (marca Opel Astra) 
și l-a legitimat pe conducătorul auto 
precum și pe alte trei persoane, două 
femei și un bărbat, pasageri în mașină. 
De asemenea, în urma controlului efec
tuat, în portbagaj a fost găsită o oaie.

„La plimbare” cu deșeurile
în cadrul campaniei „Locul deșeurilor 

nu este în casă. Trimite-le la plimbare!”, 
Asociația Română pentru Reciclare RoRec, 
împreună cu Primăria municipiului Hune
doara, derulează, începând de azi, o acțiune 
de colectare a deșeurilor de echipamente 
electrice și electrocasnice (DEEE). Această 
acțiune se derulează astăzi și mâine.

La marea colectare
și recitare... înainte!
începând de astăzi, hunedorenii sunt 

așteptați, să își aducă „vechiturile”, la cele 
două puncte de colectare, din oraș, aflate în 
fața Casei de Cultură și la intrarea în stadion 
(lângă parcarea Kaufland). Cele două 
puncte de colectare vor fî deschise între 
orele 9.00 și 17.00. Mâine, vor funcționa și 
alte puncte provizorii de colectare în 
localitățile Boș, Groș, Hășdat, Peștișu Mare, 
Răcăștie și Zlaști, acestea fiind deschise 
între aceleași ore. Activitatea de colectare, 
se va derula și prin preluarea deșeurilor de 
la domiciliu, în cazul echipamentelor volu
minoase, pentru acest lucru, există un call 
center. „Această acțiune a început din luna 
martie, a acestui an și s-a bucurat de recep
tivitatea oamenilor. Vreau să invit toți 
cetățenii orașului, să vină la aceste centre de 
colectare, pentru că, doar așa, prin de
barasarea corectă a acestor deșeuri, vom 
avea un mediu înconjurător mai curat”, a 
declarat consiliera primarului, Monica 
Rada.

Hunedorenii
sunt cei mai conștiincioși
Se pare că locuitorii județului au fost 

printre cei mai receptivi, la nivel național, 
la această acțiune și au înțeles unde este 
locul acestor deșeuri. în loc să le depoziteze 
pe câmp, să le arunce în râuri sau în alte 
locuri din natură, aceștia au posibilitatea să 
le depoziteze în aceste centre. Astfel se 
previne atât consumul de materii prime, cât 
și risipa materialelor care încă sunt folosi

ANUNȚ PUBLIC
S.C.FESTIMANI COMPREST S.R.L., cu sediul în localitatea Deva, str. 

M. Grigorescu, nr.59, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru elib
erarea autorizației de mediu pentru obiectivul “CENTRU COLECTARE 
DEȘEURI RECICLABILE”, situat în localitatea Orăștie, str. Unirii, f.n., 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.

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

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, 
corn. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.

Oamenii legii au găsit 
proprietarul oii

. Conducătorul auto a fost întrebat 
de unde a procurat animalul, acesta 
susținând că a cumpărat-o. „Suspecții 
au fost însă contradictorii în declarații 
și nu au putut prezenta nici un docu
ment de justificativ cu privire la așa- 
zisa cumpărare a animalului. Pe baza 
datelor existente pe crotalul aflat în ure
chea animalului, polițiștii au reușit să îl 
identifice pe adevăratul proprietar al 
oii, un cetățean din comuna 
Mărtinești”, a declarat purtătorul de cu
vânt al Inspectoratului de Poliție al

toare. Oamenii pot să aducă aparatură 
defectă, inutilă sau veche. „Cel mai impor
tant lucru este ca oamenii să înțeleagă 
efectele nocive, pe care îl au aceste deșeuri, 
asupra mediului, dacă nu sunt depozitate 
corespunzător. Este necesar să 
conștientizeze că gesturile mici sunt impor
tante, pentru a nu ajunge în faza de 
coerciție”, a susținut managerul în 
comunicații, din cadrul RoRec, Andreea 
Idriceanu.

Premii pentru deponenții 
de deșeuri
în semn de apreciere, pentru toți cei 

care aduc aparaturi electrocasnice, pe care 
nu le mai folosesc, se va organiza o tombolă 
cu premii. Aceștia au șansa să câștige unul 
dintre cele 60 de premii puse în joc, printre 
care cinci biciclete și 55 de aparate electro
casnice. Tragerea la sorți a câștigătorilor va 
avea loc luni, la ora 11.00 la sediul Primăriei 
Municipiului Hunedoara.

Acțiunea de colectare a deșeurilor de 
echipamente electrice și electrocasnice, de 
la Hunedoara, nu este singurul eveniment, 
de acest fel, desfășurat la noi în județ. Astfel 
de acțiuni s-au mai desfășurat în orașele 
Orăștie, Simeria, Geoagiu, Deva și în 
localitățile aparținătoare.

Petronela Tămaș

Județului Hunedoara, inspector Bogdan dosar penal pentru comiterea 
Nițu. infracțiunii de furt calificat.

Pe numele suspecților, cu vârste 
cuprinse între 18 și 34 de ani, din Mihaela Tămaș
județul Argeș, oamenii legii au întocmit

Z A
A ajuns la spital
după ce a fost bătut pe stradă

Un adolescent în vârstă de 13 
ani, din municipiul Vulcan, a ajuns la 
spital după ce a fost bătut de un tânăr. 
Băiatul se afla împreună cu alți tineri 
pe strada Muntelui, din Vulcan, când 
a fost bătut de un tânăr pe care nu l-a 
cunoscut. Odată ajuns la spital, 
medicii au alertat polițiștii. în scurt 
timp, o echipă operativă formată din 
polițiști ai Birourilor Investigații 
Criminale și Ordine Publică, a efec
tuat verificări privind aspectele se
sizate și au stabilit că, în urma unui 
conflict spontan, minorul a fost lovit 
de Florin M., de 19 ani, din Vulcan, 
în urma agresiunii suferite, minorul a 
fost transportat la Spitalul Municipal

Mai mulți bani la buget 
în urma majorării TVA

Majorarea taxei pe valoarea 
adăugată (TVA) de la 19 la 24 la sulă, 
măsură intrată în vigoare la I iulie, a pro
dus efecte începând din luna august. Cel 
puțin așa rezultă din datele Direcției Gen
erale a Finanțelor Publice (DGFP) Hune
doara, care indică creșterea încasărilor la 
bugetul de stat până la sfârșitul lunii au
gust cu 4,42 milioane lei față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Potrivit 
finanțiștilor, sporul se datorează în primul 
rând majorării TVA, dar și unei mai bune 
colectări a banilor. Creșterea rezultă din 
valoarea impozitului pe profit care a fost 
de 5,04 milioane lei în august 2010, față 
de 3,18 milioane lei în aceeași lună din 

Societate comercială 
angajează

Lupeni, ulterior fiind transportat la o 
unitate medicală din Timișoara, pen
tru continuarea investigațiilor med
icale. „Pe numele lui Florin M. a fost 
întocmit dosar penal, acesta fiind 
cercetat sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de lovire sau alte 
violențe, urmând ca în urma 
examinării părții vătămate de către 
medicul legist, polițiștii vulcăneni să 
facă propuneri corespunzătoare la 
unitatea de parchet”, a precizat 
purtătorul de cuvânt al IPJ Hune
doara, inspectorul Bogdan Nițu.

Mihaela Tămaș",

2009, precum și din sumele reprezentând 
TVA încasată, respectiv 19,13 milioane 
lei, față de doar 16,14 milioane lei, cât s- 
au strâns în august 2009. DGFP Hune
doara a colectat sume consistente, 
respectiv 6,47 milioane lei și din alte cat
egorii de venituri, spre deosebire de anul 
precedent când aceste sume au fost de 
1,48 milioane lei. în același timp, datorită 
contracției economice și a măsurilor de 
austeritate impuse de guvern s-a constatat 
o diminuare semnificativă a valorii im
pozitului pe venit strâns la buget.

Cătălin Riscul ..



ROMANIA, MAREA CONFLAGRAȚIE 
ȘI LUMEA POSTBELICĂ

Problematica pe care o propunem 
unei analize succinte pentru cititor 
este pe cât de vastă pe atât de com

plexă. în acest context demersul nos
tru este oarecum dificil, dar istoria 

‘ are nevoie de un anumit grad de po
pularizare pentru a pătrunde în me

diile mai puțin obișnuite din varii 
motive cu lectura de specialitate. Cu 
.ât mai mult, acest subiect este unul 

de interes național pentru că soarta 
țării noastre este, într-o anumită mă
sură, influențată de importantele de

cizii privind lumea postbelică.

în perioada interbelică democrația 
românească, așa firavă cum era ea, a 
reușit să se opună tendințelor extrem
iste fie de dreapta, fie de stânga cu oare
care succes. Regele Carol al II-lea 
(1930-1940) a crezut, fiind astfel sfătuit, 
că se poate opune prin mijloace dictato
riale extremei drepte fasciste. Nu a 
reușit și i-a cedat puterea în totalitate 
generalului Ion Antonescu, care a ex- 
ercitat-o de la 6 septembrie 1940 până 
la 23 august 1944. Este oarecum ciudat 

M Hitler a preferat regimul militar în 
detrimentul legionarilor, dar aceasta 
este o altă discuție. Cert este că Ion An
tonescu a angajat politic și militar 
România într-o alianță exclusivă cu 
Germania, cu partenerii ei, care, la 3 
noiembrie 1940, adera la Axa Berlin- 
Roma-Tokio, urmând ca relația politică 
să fie completată prin acorduri econom- 
ico-financiare. Acest demers a determi
nat o deterioarare a relațiilor cu 
democrațiile occidentale, la acel mo
ment cu Regatul Unit al Marii Britanii, 
Franța fiind deja în agonie. 
Conducătorul statului motiva opțiunea 
sa prin necesitatea asigurării menținerii 
existenței statului deoarece nimeni, în 
afara Germaniei, nu putea acorda 
garanții de acest gen României. Iuliu 
Maniu și Dinu Brătianu i-au cerut în 
mai multe rânduri acestuia să nu anga-

jeze țara într-o alianță exclusivă cu Ger
mania. Sigur că aceste memorii au avut 
un caracter doar formal pentru că în 
acel moment era imposibil un statut de 
neutralitate, iar o alianță și cu Regatul 
Unit era de neconceput. Maniu și 
Brătianu credeau că se va repeta situația 
de la finele Primului Război Mondial, 
când s-a putut denunța acordul de pace 
cu Puterile Centrale și reitera acordul cu 
Antanta. în vara anului 1941, Statele 
Unite erau deja, practic, în război. Ma
rina S.U.A. patrula în Oceanul Atlantic 
supraveghind transporturile de tehnică 
militară și provizii spre Regatul Unit. 
Invadarea Uniunii Sovietice l-a trans
format pe Stalin într-un aliat al britani
cilor. în consecință, politica americană 
de asistență a fost extinsă și pentru so
vietici. în august 1941, președintele 
Franklin Delano Roosevelt a avut o în
trevedere secretă cu primul ministrul 
britanic Winston Churchill. în discuții 
au adoptat principiile de continuare a 
războiului și organizarea lumii postbe
lice. La 14 august 1941, cei doi lideri au 
adoptat o declarație comună denumită 
Carta Atlantică, a cărei cea mai 
importantă prevedere era principiul 
capitulării necondiționate a Germaniei 
și a aliaților săi. în acest context ce 
eficiență mai aveau garanțiile germano- 
italiene ? Singurul argument care putea 
sta în picioare era ideea că Germania și 
aliații săi vor câștiga războiul. Un alt ar
gument al său era că Basarabia, Bucov
ina și Herța au fost reintegrate în 
hotarele țării. Ne putem întreba cum se 
explica pierderea Transilvaniei de nord, 
în acest caz se baza pe bunăvoința Ger
maniei, ceea ce era greu de crezut că se 
putea obține. Să zicem că în anul 1941 
se putea crede încă în victorie, dar 
prezența americanilor în conflict era o 
premisă importantă pentru a miza pe 
victoria aliaților. în acest context, Ion
Antonescu, altfel un om de onoare, a 
fost complet lipsit de o viziune politică' 
pe termen lung, în opoziție cu alți oa

meni politici ai vremii a căror țară era 
într-o situație la fel de grea ca a țării 
noastre, de exemplu Charles de Gaulle 
sau Iosip Broz Tito. Pe măsură ce tim
pul trecea era tot mai clar că puterile 
Axei vor pierde războiul. Cu toate aces
tea mareșalul Ion Antonescu nu renunța 
la alianța cu Germania. Făcea apel la 
onoare, la cuvântul dat. Actul de la 23 
august 1944 schimbă în mare măsură 
situația României. Arestarea 
mareșalului Ion Antonescu și a princi
palilor săi colaboratori face posibilă 
părăsirea Axei și întoarcerea armelor, 
prezența în rândul alianței antihitleriste. 
Aliații au lăsat negocierile cu România 
pe seama sovieticilor, singurul lor 
reprezentant fiind mareșalul Rodion 
Malinovski (1898-1967) unul dintre cei 
mai importanți lideri militari, fidel în to
talitate lui Stalin. Discuțiile s-au purtat 
la Moscova. în cadrul delegației române 
vocea cea mai distinctă a fost cea a lui 
Lucrețiu Pătrășcanu, ministru fără 
portofoliu și ad-interim la Justiție în Gu
vernul Sănătescu 1,23 august-3 noiem
brie 1944, care a protestat energic la 
adoptarea datei de 12 septembrie 1944 
ca dată de început a cobeligeranței 
românești în lupta antihitleristă. Pe fond 
această dată anula efortul propriu de 
părăsire a alianței cu Germania și acred
ita ideea că România a fost practic 
eliberată/ocupată de trupele sovietice. 
Guvernul român era monitorizat de 
Comisia Aliată de Control care era for
mal compusă din reprezentanții S.U.A., 
Regatului Unit și U.R.S.S. dar, practic, 
atribuțiile ei erau exclusiv exercitate de 
sovietici. Ceilalți parteneri aveau ca 
reprezentanți în comisie pe ambasadorii 
țărilor lor la Moscova. Sediul ei era la 
București. Toate acestea vor avea 
consecințe semnificative asupra atitu
dinii față de țara noastră la Conferința 
de Pace din anul 1947. Efectul 
armistițiului a încetat la 15 septembrie 
1947, când Tratatul de pace cu România 
a intrat în vigoare. Practic, proiectul 
acestuia relua prevederile Convenției 
de armistițiu din 12 septembrie 1944, la 
care se adăugau despăgubirile către 
statele occidentale, care urmau să 
primească în perfectă stare toate 
bunurile rămase pe teritoriul României, 
ceea ce implica un efort considerabil, 
deoarece acestea au fost distruse, dete
riorate sau uzate în timpul conflictului. 
România era constrânsă să renunțe la 
dreptul de a ridica vreo cerere în raport 
cu Națiunile Unite privind bunurile sale 
după 1 septembrie 1939, aflate pe teri
toriile acestor state. De asemenea, 
proiectul de Tratat prevedea multiple 
restricții privind armata română și 
dotarea ei. Publicarea proiectului Tratat
ului de pace a determinat guvernele 
României și Ungariei să acționeze 
asupra Marilor Puteri, precum și a 
opiniei publice internaționale în privința 
graniței între cele două state. Guvernul 
Ungariei a trimis un memoriu pe adresa 
Conferinței Miniștrilor de Externe, prin 
care cerea să i se atribuie o parte a Tran
silvaniei, de circa 12.000 km2, in
cluzând orașele Oradea, Satu Mare și 
Arad, precum și înscrierea în tratat a 
unor clauze privind protecția minorității 
maghiare din România. Premierul ungar 
a efectuat vizite în capitalele princi
palelor țări aliate, unde a pledat cauza 
țării sale, iar diaspora maghiară a

desfășurat o uriașă campanie de captare 
a opiniei publice internaționale pentru 
susținerea Ungariei. La 8 augustl946, 
guvernul Franței, în numele Națiunilor 
Unite, a invitat guvernul României să 
participe la Conferința de Pace de la 
Paris. A doua zi, Consiliul de Miniștri, 
întrunit în București a stabilit 
componența delegației și a aprobat 
mandatul delegației române la 
Conferința de Pace care urma să se de
plaseze la Paris. Delegația a primit man
dat imperativ să militeze pentru 
anularea Dictatului de la Viena, 
recunoașterea cobeligeranței României, 
anularea clauzelor economice, a celor 
privind restricțiile la armament și forțele 
armate necesare apărării țării etc. în 
schimb, delegația nu putea aduce 
obiecții în nici o privință la problemele 
ivite în relaațiile cu U.R.S.S., urmând 
ca acestea să fie clarificate prin discuții 
bilaterale. Delegația guvernamentală 
română era condusă de Gheorghe 
Tătărescu, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri și ministru de Externe. Din 
delegație mai făceau parte: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ministrul
Comunicațiilor și Lucrărilor Publice, 
Lucrețiu Pătrășcanu ministrul Justiției, 
Ștefan Voitec ministrul Educației 
Naționale, Lothar Rădăceanu ministrul 
Muncii, Ion Gheorghe Maurer subsec
retar de stat, Mihai Ralea ambasadorul 
României la Washington, Richard 
Franasovici ambasadorul României la 
Londra, Simon Stoilov ambasadorul 
României la Paris, generalul Dumitru 
Dămăceanu, Elena Văcărescu, Florica 
Bagdasar, Șerban Voinea și experți. Ea 
era compusă în exclusivitate din 
personalități care făceau parte din 
formațiunile politice componente ale 
Blocului Partidelor Democratice. 
Declarația României la Conferința de 
Pace a fost prezentată de Gheorghe 
Tătărescu în ședința plenară din 13 au
gust 1946. Cu acel prilej a fost expus și 
un memoriu în care erau formulate 
cererile și amendamentele României cu 
privire la Tratatul de pace. în Declarație 
se exprima satisfacția pentru anularea 
sentinței de la Viena, din 30 august 
1940, și stabilirea frontierei româno-un- 
gare pe linia existentă la 1 ianuarie 
1938. Gheorghe Tătărescu a făcut și 
câteva observații: România a intrat în 
război alături de Națiunile Unite la 23 
august și nu la 12 septembrie 1944, așa 
cum era menționat în proiectul de tratat. 
După ce a prezentat, pe larg, partici
parea României la luptă alături de 
Națiunile Unite, el a cerut să se pre
cizeze că țara noastră a susținut războiul 
antifascist nu numai contra Germaniei 
hitleriste ci și contra Ungariei hortyste. 
în paralel cu delegația oficială a 
României, în urma intervenției lui Iuliu 
Maniu, la Paris s-au prezentat și câțiva 
foști diplomați și oameni politici - Grig- 
ore Gafencu, Viorel V. Tilea, Constantin 
Vișoianu, Grigore Niculescu-Buzești - 
care au prezentat două memorii, în au
gust și octombrie 1946, prin care-și ex
primau nemulțumirea pentru conținutul 
proiectului de tratat, care lăsa Basarabia 
și nordul Bucovinei în afara țării noas
tre. Tratatul nu stipula în mod imperativ 
retragerea Armatei Roșii de pe teritoriul 
României, astfel încât suveranitatea 
națiunii române va fi, după semnarea 
tratatului, mult mai incompletă, mai 

relativă decât în perioada armistițiului. 
Acțiunea lor, deși justificată, nu avea 
nici un efect pragmatic. Reprezentantul 
Ungariei, Gyongyosi Janos, a fost as
cultat în ședința din 14 august, el 
pledând, mai ales, pentru obținerea unui 
teritoriu de circa 22.000 km2 din Tran
silvania, dar în Comisia politică și 
teritorială, delegatul Ungariei și-a limi
tat pretențiile la aproximativ 4.000 km2. 
La rândul său, Gheorghe Tătărescu a 
prezentat situația concretă din acel teri
toriu, arătând că acolo trăiau 483.000 de 
locuitori, din care numai 67.000 erau 
unguri. După ce a analizat cele două 
puncte de vedere, la 7 septembrie 1946, 
Comisia a respins revendicările Un
gariei.

în ziua de 10 februarie 1947, în 
palatul Ministerului de Externe al 
Franței, au fost semnate tratatele de 
pace cu Italia, Bulgaria, Ungaria, Fin
landa și România. Din partea României, 
tratatul a fost semnat de Gheorghe 
Tătărescu, Lucrețiu Pătrășcanu, Ștefan 
Voitec și Dumitru Dămăceanu. Tratatul 
de pace cu România conținea o serie de 
prevederi dezavantajoase. Deși armata 
română participase cu peste 540.000 de 
combatanți alături de Națiunile Unite, 
de la 24 august 1944 la 12 mai 1945, și 
dăduse grele jertfe de sânge, circa 
170.000 de morți, răniți, dispăruți, care 
o situau pe locul al patrulea, după 
U.R.S.S., Regatul Unit și S.U.A., în 
privința pierderilor umane suferite, 
România nu a primit statutul de țară 
cobeligerantă. în septembrie 1944, cu 
prilejul discuțiilor asupra Convenției de 
armistițiu, cobeligeranța era considerată 
de reprezentanții celor trei Mari Puteri 
ca firească, dar nu au înscris-o în textul 
documentului, iar motivul real s-a 
evidențiat abia în momentul elaborării 
tratatului de pace. De asemenea, cu 
toate că guvernele S.U.A. și Regatului 
Unit declaraseră că nu recunosc nici o 
modificare teritorială survenită după 1 
septembrie 1939 și-au schimbat poziția 
cu acest prilej, recunoscând anexarea 
Basarabiei, nordului Bucovinei și 
ținutului Herța de către U.R.S.S. în anul 
1940. De asemenea, România se angaja 
să accepte toate înțelegerile care au fost 
sau urmau a fi încheiate pentru 
desființarea Societății Națiunilor. La 
rândul lor, Puterile Aliate și Asociate 
promiteau să sprijine cererea României 
de a adera la Organizația Națiunilor 
Unite. Din punctul de vedere al dreptu
lui internațional, prin semnarea Tratat
ului de pace, România ieșea de sub 
regimul armistițiului cu Națiunile Unite 
și devenea un stat independent și su
veran. într-adevăr, înalta Comisie Aliată 
de Control și-a încetat existența, iar ac
tivitatea guvernului român nu mai era 
supravegheată și amendată de 
reprezentanții comisiei. în realitate, 
statutul internațional al României nu a 
cunoscut o ameliorare, deoarece ea a 
rămas practic sub ocupația sovietică.

Dacă privim cu atenție perioada 
analizată în rândurile de mai sus trebuie 
să menționăm că nu întotdeauna cer
curile conducătoare românești au știut 
să promoveze interesele pe termen lung 
ale țării noastre, dar în unele situații nici 
conjuncturile nu au fost favorabile 
României.

Dr. Gheorghe Firczak
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INicoleta Luciu se gândește 

să își pună silicoane
Sylvester Stallone a fost desemnat 
cel mai bun actor din filmele de acțiune

Nicoleta Luciu a declarat că se 
gândește să-și facă o operație estetică 
la sâni pe viitor, potrivit cancan.ro.

Nicoleta Luciu a ținut diete 
drastice ca să arate foarte bine. 
Vedeta a fost întotdeauna atentă ca 
sânii ei voluptuoși, considerați cei 
mai frumoși din showbizz, să fie 
perfecți. "Acum am 53 de kilograme, 
însă asta nu mi-a afectat fermitatea 
bustului pentru că, asemeni oricărei 
femei, mă îngrijesc, folosesc creme, 
fac exerciții", spune Nicoleta.

în timp ce se fotografia cu fanii 
săi la un eveniment, actrița a avut 
mici dificultăți din cauza decolteului 
și a exclamat: "Să nu-mi sară ceva! 
Mă gândesc să recurg la un implant 
de silicon".

Nicola întră în competiția 
„Dansez pentru tine”

La 42 de ani și mamă a trei copii, 
artista Nicola a spus "da" competiției 
"Dansez pentru tine" de Ia Pro TV, la gân-

Shania Twain își publică memoriile
anul viitor

Shania Twain, a cărei viață 
personală a reprezentat unul dintre 
subiectele preferate ale tabloidelor după 
divorțul ei de producătorul muzical 
Robert Mutt Lange, pronunțat în 2008, își 
va publica memoriile în prima jumătate a 
anului 2011, au anunțat reprezentanții ed
iturii Simon &. Schuster.

în acest volum, artista va relata di
verse aspecte din viața ei, precum succe
sul obținut într-o industrie dominată de

ajute un om să-și recapete speranța într-o 
viață mai bună.

Chiar dacă îi place dansul, Nicola 
consideră că, odată cu această emisiune 
intră pe un teritoriu necunoscut.

"E ceva total nou pentru mine. Am 
înțeles că e greu, nu știu însă cât de greu. 
Nu pot să spun că îmi este frică, dar simt 
dorința de a da ce-i mai bun din mine. 
Cred că vor fi ceva emoții, n-au cum să 
nu existe atâta timp cât fac altceva decât 
ce am fost obișnuită să fac până acum, 
adică să cânt", a declarat Nicola, potrivit 
Mediafax.

Vedeta în vârstă de 42 de ani speră 
să facă față cu brio concursului.

bărbați, cum este cea a muzicii country, 
și moartea tragică a părinților ei, într-un 
accident de automobil produs în 1987, în 
urma căreia Shania Twain a devenit tu
torele celor trei frați mai mici.

Shania Twain, în vârstă de 45 de 
ani, a declarat că a simțit nevoia de a scrie 
aceste povești’ "Această carte este o re
latare onestă și completă a vieții mele, 
spusă cu cuvintele mele”.

Sylvester Stallone a fost des
emnat cel mai bun actor din 

filmele de acțiune, învingându-
l pe eternul său rival la acest 
titlu, actualul guvernator al 

statului american California, 
Arnold Schwarzenegger, în 

urma unui sondaj organizat de 
site-iil myprotein.com, citat de 

contactmusic, com.

Sylvester Stallone, în vârstă de 64 
de ani, care a regizat, produs și jucat în 
recent lansatul film de acțiune "Eroi de 
sacrificiu/ The Expendables", a obținut 
31% din totalul voturilor celor 1.891 de 
persoane care au participat la acest son
daj.

Arnold Schwarzenegger, starul 
francizei "Terminator", a obținut 24% 
din totalul voturilor exprimate. Podiu
mul este completat de Bruce Willis, 
starul francizei "Greu de ucis", care a 
totalizat 15% din voturi.

Pe locurile următoare s-au clasat, 
în ordine, Bruce Lee (9% din voturi),

Cher își va încheia seria de 200 de concerte
susținute într-un cazinou din Las Vegas
pe 5 februarie

Cher își va încheia seria de 200 de 
concerte susținute de-a lungul a trei ani 
într-un cazinou din Las Vegas, pe data 
de 5 februarie, informează 
popeater.com.

Reprezentanții cazinoului Caesars 
Palace din Las Vegas au anunțat, marți, 
că biletele pentru ultimele show-uri pe 
care Cher le va susține în sala de spec
tacole a hotelului lor, în perioada 11 ian
uarie - 5 februarie, vor fi puse în vânzare 
începând de sâmbătă.

Cher va termina astfel seria 
extraordinară de concerte, susținute de- 
a lungul unei perioade de trei ani, în Las 
Vegas.

Plecarea lui Cher din Las Vegas va 
avea loc cu aproximativ o lună înainte 
de revenirea în același cazinou a 
cântăreței Celine Dion, prevăzută pentru 
data de 15 martie . în timpul primei serii 
de show-uri, susținute într-o perioadă de 
cinci ani, spectacolele cântăreței canadi-

Jean-Claude Van Damme (7%) și 
Steven Seagal (4%).

Remarcabilă este performanța 
actriței Angelina Jolie, singura femeie 
din Top 10, clasată pe locul al șaptelea, 
cu 2% din totalul voturilor exprimate.

Actrița americană în vârstă de 35 
de ani a relatat într-un interviu recent că 
i s-a oferit rolul următoarei Bond Girl, 
însă ea a refuzat, declarând că va ac

ane au generat venituri de peste 400 de 
milioane de dolari.

Spectacolul "Cher at the Colos
seum" beneficiază de o coregrafie 
semnată de Doriana Sanchez și de cos
tume create de designerul Bob Mackie.

Cher, pe numele real Cheryl Sark
isian, a debutat în anii '60 și și-a câștigat 
celebritatea datorită duetelor pe care le 
făcea cu soțul și partenerul ei, Sonny 
Bono. Single-ul lor "I Got You, Babe" a 
ajuns pe locul întâi în topul Billboard, 
iar Cher a devenit apoi singura artistă 
care a avut o piesă în Top 10 în fiecare 
decadă.

Pe parcursul carierei sale, Cher a 
combinat actoria cu muzica. A jucat în 
multe filme, precum "Silkwood", 
"Vrăjitoarele din Eastwick", "Sirene" și, 
în 1987, în "Moonstruck", pentru care a 
primit un premiu Oscar, iar în 1999, 
Cher a fost recompensată cu un premiu 
Grammy pentru albumul său "Believe". 

cepta să joace în franciza "James BorC" 
numai dacă producătorii îi vor oferi 
rolul principal, cel al celebrului spion 
britanic.

Pe locul al optulea s-a clasat 
Chuck Norris, cu 0,8% din voturi, iar 
Will Smith și Jason Statham încheie 
Topul 10, cu 0,6%, respectiv 0,2% din 
totalul voturilor exprimate.
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Pe urmele mineritului aurifer (I)
„Moții calvarul unui popor 

eroic, dar nedreptățit”, așa își 
intitula studiul istoric și politic, 
publicat la București, în edi

tura Cartea Românească, prin 
anul 1928, Ion Rusu Abru- 

deanu, deputat de Alba în par
lamentul de atunci al 
României întregite.

în capitolul dedicat căilor de trans
port și comunicații, din acest străvechi 
teritoriu locuit de români, el scria că: 
„înfăptuirea idealului național a găsit 
Munții Apuseni închiși de restul țării, 
unde în mod firesc s-au desvoltat toate 
miile de comunicație, așa după cum 

evoluția istorică a Ardealului a impus 
aceasta desvoltare”.

Bradul, punct final 
al căii ferate

La acea vreme Bradul, localitate 
atestată documentar pentru prima dată 
în 1445, prin poziția geografică și 
importanța sa economică, se număra 
printre puținele așezări din această 
parte a Apusenilor, la care se putea 
ajunge cu trenul, de la Arad, prin Sân- 
tana, la capătul celei mai lungi linii se
cundare de cale ferată, care însumează 
167 de kilometri. Construită în stil 
vienez, ’în anul 1896, și declarată 
clădire de patrimoniu, Gara din Brad, 
care se număra cândva printre cele mai 
frumoase edificii din Ardeal, lăsată

acum în paragină, tinde să devină o 
ruină. Din păcate reamenajarea și ren
ovarea unor spații interioare, dar mai 
ales introducerea unor noi utilități, în 
condițiile în care, nici structura de 
rezistență, dar nici fațada, nu au fost 
vreodată reabilitate, mai mult au 
șubrezit construcția. Locuitorii Bradu
lui sunt mândri de trecutul localității 
lor, declarată oraș prin anul 1941 și 
ridicată la rang de municipiu pe 17 de
cembrie 1995. Ei spun, pe bună drep
tate, că există soluții, nu doar pentru 
salvarea acestei frumoase cădiri a Gării, 
dar și pentru recuperarea altor edificii 
emblematice pentru istoria mai veche 
sau recentă a așezării de pe malul 
Crișului Alb.

Mineritul, un 
meșteșug străvechi

S-au închis și ultimele exploatări 
aurifere, dar orașul, cîndva cel mai im
portant centru minier din Apuseni, mai 
visează încă la prețiosul metal care s-a 
scurs prin vinele vulcanilor din Munții 
Metaliferi, după care au scormonit sec
ole de-a rândul generațiile de mineri la 
Criscior, Băița, Stănija, Ruda, Musariu 
sau Barza. Munții care mărginesc spre 
est, sud și sud-vest depresiunea Bradu
lui reprezintă, după cum spun 
specialiștii, structuri vulcanice 
străvechi, la nivelul cărora, au fost puse 
în loc, cu milioane de ani în urmă im
portante acumulări de minereuri de 
metale neferoase. încă nu se știe cu ex
actitate când și de către cine au fost ex
ploatate pentru prima dată bogatele 
zăcăminte de aur și de argint din acest 
sector sudic al Apusenilor, cunoscut și 
sub numele de Munții Metaliferi. Un 
singur lucru este cert!... Multe din 
lucrările miniere recente, forajele de 
explorare, dar mai ales galeriile de 
mină, astăzi închise sau „intrate în con
servare” au intersectat mine mai vechi, 
medievale sau chiar romane.

Vestigiile 
mineritului roman

La șase kilometri de Brad, la Ruda 
Musariu, localitate situată pe malul râu
lui cu același nume se ridicau, în pe

rioada comunistă, barăcile deținuților 
condamnați la muncă silnică. Printre ei 
și geologul Minei Barza, Petre 
Ghițulescu, acuzat că ar fi distrus pla
nurile zăcământului de aur, pentru a nu 
cădea în mâna rușilor. De furia și graba 
cu care s-a explorat, dar mai ales ex
ploatat până în 1989, fiecare filon au
rifer din acest perimetru, intrat deja în 
istorie, mai amintesc doar poveștile și 
urmele haldelor de steril care îm
pânzesc versanții. Prin anul 1978, 
săpăturile arheologice scoteau la lu
mina zilei, nu departe de aici, în punctul 
numit “La Petrenești”, una din cele mai 
importante necropole de incinerație, de 
epocă romană de la acea dată, pentru 
zona minieră a Apusenilor. Așezarea 
propriu-zisă nu a putut fi identificată, 
dar cele peste o sută de morminte de
scoperite, confirmă nu doar importanța 
zăcământului de aur, din perimetrul 
Ruda - Muncelu, dar mai ales, bogăția 
filonului umărit de galeria „Treptele 
Romane”, lucrare minieră săpată man
ual, cu dalta, în stânca dură, în urmă cu 
aproape două mii de ani, la un kilo
metru distanță de necropolă.

Spre adâncul 
muntelui

Printr-un tunel de acces, amenajat 
special pentru a-i proteja pe vizitatori, 
se coboară Ia treptele cioplite în piatra 
roșietică a muntelui, care au dat și nu
mele galeriei. Sectorul vizitabil nu 
depășește 180 de metri lungime, dar 
tunelul, cu profil trapezoidal, tipic pen
tru galeriile romane, se ramifică... 
pătrunzând adânc în inima muntelui și 
comunică într-un final cu rețeaua 
subterană de galerii ale Minei Barza. 
Alături de galeriile de epocă romană, 
care se mai păstrează la Roșia Montană, 
din cealaltă extremitate a celebrului 
„Patrulater Aurifer” al Apusenilor, 
„Treptele Romane” se numără printre 
cele mai vechi vestigii miniere de pe 
teritoriul actual al României. S-a 
dovedit faptul că această galerie a fost 
reactivată în nenumărate rânduri și 
folosită drept intrare spre zonele bogate 
ale zăcământului, mult după epoca 
romană, din evul mediu, și până prin 
secolul al XIX-lea fiind închisă, odată 
cu modernizarea transporturilor și 
săparea altor eăi de acces spre inima

Emm mia

Gara și vechea Școala de Fele din Brad, la începutul secolului XXt
muntelui.

Sub vălul uitării

în amonte de „Treptele Romane”, 
singulară în peisajul de pe acestă vale, 
bântuită de umbrele trecutului și 
năpădită de trupul vegetal al pădurii, se 
ridică silueta stranie a unei biserici. 
Biserica, ce datează din secolul trecut, 
a fost ridicată din blocuri de andezite 
gri, fasonate rudimentar de către 
minerii fostei colonii de dincolo de 
munte. Aidoma zilelor noastre și în 
acele vremuri, nu prea îndepărtate, 
minerii, înainte de intrarea în subteran, 
se adunau în fața altarului sfântului 
lăcaș și se rugau la ocrotitoarea lor, 
Sfânta Varvara să mijlocească către 
Tatăl Ceresc și să le ocrotească drumul 
înapoi spre lumină. Timpul și-a așternut 
vălul uitării peste galeriile de mină mai 
vechi, reactivate în timpul evului mediu 

I
sau în epoca modernă, dar și peste cele 
săpate în timpurile recente către inima 
zăcământului de aur de la Ruda Brad 
Musariu. Mai amintesc de ele frag
mentele de roci gălbui albicioase, alter
ate și slab mineralizate, risipite în 
lungul văii, sau grămezile de steril, 
adunate în haldele înierbate din 
versanți. Din înfloritoarea colonie 
minerească care a început să se dez
volte în perioada interbelică, dincolo de 
munte la Gura Barza, nu a mai rămas 
practic nimic. Odată cu utilajele uzinei 
de preparare a minereurilor, multe din
tre ele unice în lume, s-au neantizat și 
clădirile moștenite de regimul comunist 
de la cea mai mare și mai importantă 
societate minieră cu capital românesc 
care a ființat pe acceste meleaguri, în 
secolul trecut. „Societatea Mica”.

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța
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24 de elevi bulgari
au fost retrași de la școală 
pentru că aveau colegi romi

Douăzeci și patru de elevi bul
gari au fost retrași de părinți dintr-o 
școală din orașul Pazardjik (sud), pe 
fondul nemulțumirii că sunt colegi cu 
cOpii de etnie romă, potrivit site-ul 
publicației Sofia Echo.

Postul de televiziune bTV, 
anunță că situația fără precedent s-a 
înregistrat la școala Hristo Smimen- 
ski, iar toți copiii retrași sunt clasa 
întâi.

Conducerea școlii a anunțat că 

Parchetul General al Rusiei a predat 
joi Poloniei un nou set de documente 
privind masacrul de la Katyn, unde 
poliția politică a regimului stalinist a 
masacrat mii de ofițeri polonezi în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial, 
potrivit MEDIAFAX.

Magistratul Saak Karapetian, 
reprezentant al Parchetului rus, a predat

Rusia a predat Poloniei 
un nou set de documente
privind masacrul de la Katyn

părinții au reacționat furios când au 
aflat că 12 copii de etnie romă au fost 
înscriși în clasa întâi. Din această 
cauză, părinții au decis să ceară re
tragerea copiilor de la școală, pentru 
a nu fi colegi cu copii romi.

"Nu am mai întâlnit o astfel de 
reacție din partea părinților. Este in
acceptabil, în condițiile în care toți 
pledăm pentru integrare și glob- 
alizare",a declarat directorul școlii 
din Parazdjik, Kiril Dimitrov.

unui membru al ambasadei poloneze la 
Moscova 20 de volume de documente 
privind masacrarea celor 22.000 de ofițeri 
polonezi în 1940.

Documentele au fost predate în 
baza unei solicitări de asistență judiciară 
formulată de Polonia. Până în prezent, 
autoritățile de la Moscova au predat 
Poloniei 67 de volume de documente.

După ce Uniunea Sovietică a inva
dat, în septembrie 1939, estul Poloniei, în 
baza pactului dintre Germania și URSS, 
22.000 de ofițeri polonezi, prizonieri ai 
Armatei Roșii, au fost uciși în pădurea 
Katyn, la Mednoie și la Harkov. Timp de 
câteva zeci de ani, Uniunea Sovietică a 
susținut că masacrul a fost comis de tru
pele naziste. Daor în aprilie 1990 
președintele sovietic Mihail Gorbaciov a 
recunoscut responsabilitatea Moscovei în 
uciderea ofițerilor polonezi.

Rusia a publicat online documente 
deja declasificate privind masacrul de la 
Katyn, un gest simbolic ordonat de 
președintele Dmitri Medvedev, într-un 
moment de ameliorare a relațiilor ruso- 
poloneze.

________________y

Europa este paralizată de proteste
Europa este copleșită de proteste, 

în Franța sindicatele au anunțat o grevă 
de proporții, în semn de protest față de 
reforma pensiilor. Grecii ies în stradă, 
nemulțumiți de măsurile de austeritate, 
în timp ce la Lisabona polițiștii acuză 
condițiile grele de muncă. Toate acestea 
după ce în ultimele zile bugetarii 
polonezi și cehi și-au cerut drepturile 
tot în stradă.

La Varșovia, 3.000 de bugetari 
polonezi au ieșit miercuri în stradă. 
Demonstranții au protestat față de 
înghețarea salariilor de la 1 ianuarie 
2011. Ei au mărșăluit spre ministerul de 
finanțe și sediul guvernului, unde au 
depus o petiție. Marți a fost rândul ce
hilor să-și manifeste dezaprobarea față 
de strategiile de ieșire din criză ale 
guvernanților. Zeci de mii de angajați 
în sectorul public au protestat la Praga 
față de intenția guvernului de a le re
duce salariile cu 10%.

Seria protestelor europene abia a 
început. în Franța au fost programate 
ieri proteste față de reforma pensiilor. 
In celalată parte a Europei, un sindicat

Depozitele firmelor și populației au crescut în august cu 5%
Depozitele firmelor și populației 

au crescut în august cu 5% față de 
aceeași perioadă a anului trecut și cu 
aproape un punct procentual față de 
iulie, la 169,41 miliarde de lei, în 
condițiile unei creșteri mai accentuate 
în august a economiilor în lei realizate 
de companii, potrivit MEDIAFAX.

Singura categorie care a înregistrat 
scădere a fost cea a depozitelor 
gospodăriilor populației, de 0,2% com
parativ cu luna anterioară, la 61,8 mil
iarde de lei. Comparativ cu aceeași 
perioadă a anului precedent, depozitele

susținut de comuniști greci a anunțat tot 
pentru ieri o nouă grevă. Asta după ce 
în ultimele luni la Atena mai multe 
greve inițiate de bugetari sau de par
tidul comunist au degenerat în inci
dente, uneori violente.

constituite de populație au urcat cu 
3,4% (-3,9% în termeni reali).

Economiile realizate de per
soanele juridice în lei (societăți nefî- 
nanciare și instituții financiare 
nemonetare) au urcat cu 3,1% față de 
iulie, la 44,15 miliarde de lei și cu 2,5% 
față de aceeași lună a anului precedent.

Depozitele în valută ale populației 
și firmelor, exprimate în lei, s-au majo
rat cu 0,6%, la 63,46 miliarde de lei 
(exprimate în euro, depozitele în valută 
au crescut cu 0,3%, la 14,9 miliarde 
euro). Comparativ cu aceeași lună a an

Pe 29 septembrie, toate marile 
confederații sindicale din Europa ax 
chemat la o grevă generală, care ai 
putea a paraliza continentul.

ului precedent, depozitele în valută alt 
rezidenților, exprimate în lei, au crescu 
cu 8,4.

Economiile în valută realizate de 
populație, exprimate în lei, au avansa 
cu 0,3% față de iulie și cu 14,2% faț; 
de august 2009.

Soldul economiilor în valută con 
stituite de firme era la finele lunii au 
gust de 23,9 miliarde de lei, în urcare 
cu 1% față de iulie și cu 0,1% mai mare 
comparativ cu perioada similară / • 
2009.

CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă VOLVO] GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zanic 08-21 
Duminica 09-17

Prestăm:
- peliș culoare;
- polș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

lelefinu O7£l - 973.940

- □ spălări 11 gratis!
- legitimație lexterior + interior. 16 ronl

OFERTĂ
ABONAMENTE

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

12 luni - 100 lei t>â

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

O



Is. tehnicianul Mihai Stoiclti/ă a devenit noul antrenor al grupării cipriote -IEI. Liniussttl. cu care a semnat un 
contract valahii până la finalul xczunului 2010'2011. romanul întocuindu-l pc Dusan I hrin jr, informează 
sitc-ul oficial al formației din Cipru. Mihai Stoichifu a mai antrenat formația AEl. l.imassu! in 2001. In ac
tualul sezon. Stoic hi/â u început pe banca tehnică a echipei din Liga I. Astru Ploiești. El a părăsit gruparea 
prahoveana după primele șase etape ale Ligii I.

Sport 9
l'tneri, 24 septembrie 2010

Mureșul și Minerul, în fața unui nou test în Liga a doua
Mureșul Deva și Minerul Lupeni 

întâlnesc, sâmbătă, două din nou-pro- 
movatele din acest sezon. Devenii 
primesc sub cetate vizita celor de la 
ALRO Slatina, în vreme ce minerii lui 
Augustin se deplasează la Arad, pentru 
jocul cil' formația Getei Onu, ACU. 
Slătinenii lui Comeliu Papură vin după 
cea mai mare surpriză a 
șaisprezecimilor Cupei, eliminarea la 
penaltiuri a Vasluiului lui Porumboiu. 
De partea cealaltă, ACU a părăsit 
„competiția surprizelor” cu capul ridi
cat, fiind eliminată de campioana CFR 
Cluj, la capătul unui meci în care, fer
oviarii, au avut nevoie de prelungiri 
pentru a se califica.

Pentru băieții lui Gică Barbu, 
jocul de sâmbătă este primul din acest 
sezon în compania-unei nou-promo- 
yate, devenii căutând să își păstreze in
vincibilitatea pe teren propriu, după 
victoriile cu Silvania și UTA și, 
totodată, să închidă din nou poarta 
tânărului Horvat, rămas fără gol primit 
acasă. Hunedorenii vin după „dușul 
rece” de la Pitești și țintesc victoria în 
prima partidă cu o nou-promovată, la 

ca și în sezonul precedent, când 
Mureșul a trecut, acasă, de FC Baia 
Mare, cu 2-1.

Slătinenii au produs 
surpriza Cupei 
României

La mijlocul acestei săptămâni, 
slătinenii lui Papură au detonat bomba. 
Au eliminat, după loviturile de depar
tajare, pretențioasa echipă a Vasluiului, 
și vor merge pentru prima dată în istoria 
clubului în optimile competiției. Echipa 
**e pe malul Oltului a avut parte de un 
început infernal de campionat, în care 
a întâlnit, pe rând, Unirea Alba-Iulia, 
UTA Arad și FC Argeș. Oltenii au în

alt aventura în liga a doua cu stân
gul, pierzând, acasă, la limită, primul 
meci cu Unirea Alba Iulia, pentru ca în 
a doua etapă, în prima deplasare din 
acest sezon, să încaseze cinci goluri în

fieful „Bătrânei Doamne”. Trupa 
antrenată de craioveanul Comeliu 
Papură a reușit prima victorie în liga a 
Il-a, acum două etape, în fața celor de 
la FC Argeș, ca după aceea, în de
plasarea de acum o săptămână de la 
lași, să obțină primul punct extern din 
actuala ediție.

ALRO, echipă ce a luat ființă în 
același an cu adversara de sâmbătă 
(2006), vine la Deva cu gândul de a 
obține prima victorie pe teren străin din 
acest campionat, lucru nu foarte greu de 
realizat dacă ne gândim că oltenii sunt 
neînvinși de trei partide (inclusiv jocul 
din Cupă).

Jocul de pe stadionul „Cetate” va 
fi arbitrat de o brigadă ce îl va avea la 
centru pe Uihelyi Ludovic din Lugoj, 
ajutat la cele două tușe de Cristea Emil 
și Mihoc Alina, ambii din Arad.

ACU îi acu’ pentru 
„lupii” lui Augustin

După eșecul usturător suferit în 
Cupă, în fața Universității, lupenenii 
vor să se reabiliteze în fața suporterilor 
cu o victorie în deplasarea de la Aradul 
Nou. Un rezultat pozitiv este extrem de 
important, în condițiile în care, o în
frângere, va arunca mai mult ca sigur 
formația din Vale în zona fierbinte a 
retrogradării. Ambele opozante de 
sâmbătă vin după eșecuri în 
șaisprezecimile Cupa României, în fața 
unor adversari de calibru. Minerul a 
pierdut, fără drept de apel, 5-0, în 
Bănie, în fața oltenilor lui Pițurcă, în 
vreme ce băieții lui Bogoșel au pierdut 
pe stadionul „Francisc Neumann” din 
Arad, în prelungiri, în fața câștigătoarei 
Cupei, de anul trecut, CFR Cluj. Arde
lenii au reușit calificarea, in-extremis, 
cu un gol reușit de Bud, în minutul 
116!! Astfel că, oboseala va fi, probabil, 
sâmbătă, principalul inamic în cele 
două tabere. Situația din sânul echipei 
hunedorene nu pare a fi tocmai roz, 
surse din cadrul clubului afirmând că 
Ionel Augustin a fost la un pas de a

părăsi cârma echipei după eșecul 
rușinos din Bănie. Mai mult, nici 
situația financiară a minerilor nu este 
una tocmai bună. „A suferit mult după 
această înfrângere. Nu a vorbit cu ni
meni după meci, a fost chiar la un pas 
de a pleca” a declarat, pentru liga2.ro, 
o sursă din cadrul clubului lupenean. 
Aceasta a mai adăugat că, la Lupeni, 
există și o serie de probleme de ordin 
financiar. „E greu să ții o echipă unită 
în condițiile în care nu sunt bani de can
tonamente. Echipa nu mai stă în can
tonament nici măcar cu o zi înaintea 
unui joc oficial. Augustin muncește de 
seara până dimineața la stadion, dar 
degeaba dacă în lot sunt jucători cu val
oare de Divizia C, aduși fără niciun 
ban”.

„Studenții” arădeni au un moral 
bun după jocul cu CFR din Cupă și 
speră să obțină cea de-a doua victorie 
pe teren propriu, după cea din prima 
etapă cu Iașiul lui Ionuț Popa. Tehni
cianul gazdelor, Costel Bogoșel este de 
părere că elevii antrenați de el pot face 
un meci la fel de bun ca cel de Cupă și 
în fața Minerului. „I-am felicitat pe 
băieți după risipa de efort cu CFR, însă 
acum trebuie să ne refacem repede pen
tru jocul de la Aradul Nou, fiindcă vic
toria e primordială. Dacă reușim să 
legăm această victorie cu cea de etapa 
trecută, cred că suntem pe un drum bun. 
Trebuie să profităm de eventuala 
oboseală a Lupeniului, de după meciul 
cu Universitatea”, a afirmat antrenorul 
bănățenilor.

Precedentele două întâlniri între 
ACU și Minerul Lupeni, din sezonul 
2008-2009, s-au încheiat cu victoria 
arădenilor, aceștia câștigând acasă cu 1- 
0 și în deplasare cu 2-1. La finele acelei 
ediții, ACU retrograda în liga a treia, 
după o luptă cu Arieșul Turda și 
Mureșul Deva.

Jocul de pe stadionul „Motorul” 
va fi arbitrat de Claudiu Ștefanuți din 
Bistrița și loan Ciocănea (Sibiu), re
spectiv Flaviu Roșu (Timișoara) la cele 
două margini.

Claudiu Sav

Ape tulburi la Lupeni. Gurile rele spun că Ionel Augustin este la un 
pas de părăsi gruparea din Valea Jiului.

Programul etapei a V-a din Liga a Il-a, seria Vest:

Astăzi, ora 18.00:
Dacia Mioveni - CSM Râmnicu-Vâlcea

Sâmbătă, ora 11.00:
FC Bihor Oradea -ACSMU Politehnica Iași 

ACU Arad - Minerul Lupeni 
Voința Sibiu - FC Silvania 

Arieșul Turda - Unirea Alba-Iulia 
Petrolul Ploiești - FC Argeș 

Mureșul Deva - ALRO Slatina

Duminică, ora 11.00:
Gaz Metan CFR Craiova - FCM UTA Arad

Primă inedită la Slatina 
pentru calificarea în optimi

Antrenorul celor de la ALRO Slatina a avut parte de o surpriză inedită 
la antrenamentul de după meciul cu FC Vaslui din Gupă. Tehnicianul oltean 
a primit din partea președintelui aluminiștilor, Jane Nițulescu. un purcel, drept 
primă pentru eliminarea moldovenilor. Se pare că aceasta a fost dorința 
antrenorului grupării în situația în care vor trece de vasluieni. „M-a întrebat 
«dacă bat Vasluiul, îmi aduci un porc? M-am ținut de cuvânt»”, a spus 
Nițulescu. Cu zâmbetul pe buze, Papură î-a șî pus gând rău porcușorului. „Va 
ajunge la tavă cu mărul în gură!”.

Se strânge lupta pentru promovare în seria a V-a a ligii a treia
Dacă ani buni de-a rândul, 

echipele hunedorene angrenate în liga 
a treia nu aveau nici cel mai mic gând 
să promoveze în eșalonul superior, anul 
acesta, reprezentantele județului, CFR 
Simeria și FC Hunedoara, duc o luptă 
acerbă cu echipele din vest pentru ocu
parea locurilor fruntașe la finele se
zonului. Acest lucru se vede după patru 
’‘ape scurse din actuala ediție de cam
pionat, atât CFR-ul din Simeria, cât și 
alb-albaștrii de pe Cema aflându-se în 
plutonul echipelor ce atacă pro
movarea.

Astăzi, cu începere de la ora 
17.00, cele două formații încearcă să 
obțină alte trei puncte vitale pentru în
deplinirea obiectivului impus de cele 
două conduceri. Cel puțin pe hârtie, 
derby-ul rundei se va consuma la Sime
ria, acolo unde feroviarii conduși de 
Gheorghe Comea întâlnesc formația de 
pe locul secund în clasament, Autocata- 
nia Caransebeș. Cărășenii, „posesorii” 
unui golaveraj excelent după primele 
patru etape (6-1), vin după cele două 
victorii consecutive din campionat, în 
fața Gloriei din Arad și a „pițerilor” de 
la Becicherecul Mic și speră la toate 
cele trei puncte puse în joc. Gazdele au

reușit etapa trecută, în Banat, prima vic
torie pe teren străin din acest sezon și 
sunt hotărâți să nu mai cedeze nici un 
punct pe teren propriu, după înfrân
gerea nescontată de acum două 
săptămâni, suferită în fața celor de la 

Sebiș. Partida de lângă Gara mare este 
prima dintre cele.două formații, asta 
deoarece cărășenii au promovat anul 
acesta în liga a treia după un meci de 
baraj disputat în compania celor de la 
Frontiera Curtici, fosta echipă a actu

alului simerian, Riviș.
Sub Furnale, FC Hunedoara 

primește vizita echipei care a reușit deja 
în acest sezon să smulgă trei punețe pe 
„teritoriu” hunedorean, Național Sebiș. 
Arădenii sunt doar la o „lungime” de 
hunedoreni și vin după înfrângerea de 
etapa trecută din fața liderului la zi, 
Termo Tumu Severin. Oficialii grupării 
oaspete au declarat la finele etapei tre
cute că echipa lor nu trage la pro
movare în acest sezon, punctând cu 
sarcasm: „Ce promovare dom’le? Doi 
jucători de-ai noștri au jucat astăzi cu 
teneși prin noroi și voi vorbiți de pro
movare. N-avem bani de ghete, dar de 
primul loc!”, a declarat președintele 
Gheorghe Feieș, la finele jocului de la 
Sebiș.

în tabăra gazdelor, lucrurile sunt 
pe făgașul normal. Odată cu egalul de 
la Timișoara, hunedorenii au prins aripi 
și se înscriu serios ca principală 
candidată la lupta pentru accederea în 
liga a doua. Hunedorenii au cel mai bun 
atac din serie și chiar dacă vor avea în 
față una din cele mai defensive echipe 
de până acum, speră să marcheze ca în 
precedentele partide disputate pe 
„Michael Klein”. „Corbii” au un golav-

Programul 
etapei a V-a:

ACS Recaș - Gloria Arad

CSM Școlar Reșița - Bihorul 
Beiuș

Luceafărul Oradea - Unirea Sân- 
nicolau Mare

FC Hunedoara - Național Sebiș

Termo Tr. Severin - Nova Mama 
Mia Becicherecul Mic

CFR Simeria -Autocatania 
Caransebeș

Millenium Giarmata și FC 
Timișoara II stau

eraj excelent acasă. Au marcat de opt 
ori și nu au primit nici un gol! O 
eventuală victorie astăzi, coroborată cu 
un pas greșit din partea mehedințenilor 
de la Termo ar putea-o aduce pe Hune
doara în postura de lider al clasamentu
lui ligii a treia.

Claudiu Sav

liga2.ro
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19:35
19:40
20:00 
21:10 
22:45
23:00

La prima oră (matinal)
Desene animate
La pas
Banca de alimente 
Verde-n față Episodul 21 
Palatele lumii Episodul 14 
Dovadă de iubire (60.) 
Garantat 100% (talk show, rel.) 
Ochiul magic (rel.) 38' 
Legendele palatului (25.) 
Istorii de buzunar (rel.) 
Telejurnal; Sport; Meteo 
Banca de alimente
Pur și simplu delicios (rel.) 
Tribuna partidelor 
Parlamentul României (2008) 
M.A.L aproape de tine 
Animale extraordinare 7 
Magazin UEFA 
Vizor monden
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (coreean, 2007 - 26.)
Banca de alimente
Sport 
Telejurnal; Meteo
Regatul garguilor (SUA 2007) 
înainte și după (rel.) 
CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian film serial de 
acțiune, 2000 - 11.) 45' cu Marg 
Helgenberger. George Eads, 
Paul Guilfoyle, Eric Szmanda

Banca de alimente

07:00 Fii bărbată, Grace! (francez se- 06:00 Observator MW Știrile Pro TV (2009) 07:00 Pe cuvânt de femeie (2007) 90:30 Casă, construcție și design
rial de comedie, 2006 - 3.) 08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 1)9 55 Omul care aduce cartea 08:15 Săracii tineri bogați (rel.) 07:00 Camera de râs

08:00 Tandem de șoc (canadian-SUA (matinal) 10:00 Un vis spulberat (SUA-cana- 09:45 Legământul (2008, rel.) 07:30 Nimeni nu-i perfect (rel. - 46.)
serial de comedie, 1994, rel.) 10:00 în gura presei dian thriller, 2006, rel.) 11:15 Paradisul blestemat (2007) 08:00 ; Galileo (2010)45'

09:00 Arabela se întoarce (14.) 11:15 Infidelitate fatală (SUA poli- 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12:30 O mare de pasiune (rel.) 08:20 Sport cu Fiorentina
10:00 Telejurnal țist, 1971)73' 1973, rel.-3829.) 14:00 Marina (mexican-SUA, 2006) 09:15 Ce a văzut luna (rel.)
10:20 Liber pe contrasens (rel.) 50' 13:00 Observator 13:00 Știrile Pro TV J 5:30 Victoria (serial, 2007) 11:30 îmblânzirea scorpiei (rel.)
11:20 Aromânii (rel.) 14:00 Cuvânt de onoare (canadian- 13:45 Păcatele trecutului (canadian- 16:30 Legământul (serial, 2008) 13:15 Sport, dietă și o vedetă (rel.)
11:50 Vorbe peste timp SUA dramă, 2003) 90' cu Don italian dramă, 2004) 11M5 Vremea de ACASĂ 14:00 Fularul de la Kiss FMUrel.) 30'
12:00 Telejurnal Johnson, Jeanne Tripplehom, 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 17:30 Poveștiri adevărate 14:30 Momentul (SUA-german thril-
12.45 Doi care doinesc (rel.) Sharon Lawrence. John Heard 1973 - 3830.) 18:30 O mare de pasiune (2009) Ier de acțiune, 2003, rel.)
13 15 Zestrea românilor (rel.) 16:00 Observator 17:00 Știrile Pro TV 19:30 Săracii tineri bogați (SUA-co- 17:00 Incognito (rel.) 60'
1430 Utopia (2008) 15' 17:00 Acces Di rect 17:45 Happy Hour (emisiune de di- lumbian serial, 2009) cu Car- 18:00 Focus 18 90'
15 00 Împreună în Europa 19:00 Observator vertisment, 2007) men Villalobos 19:00 Focus Sport Cu: Geanina
16:00 Fii bărbată, Grace! (francez se- 20:30 Călugăr antiglonț (SUA come- 19:00 Știrile Pro TV 20:30 învață să iubești (canadian film Varga, Dragoș Gostian

rial de comedie, 2006, rel. - 3.) die, 2003) 100' cu Yun-Fat 20:30 Misiune Imposibilă 111 (SUA romantic, 2009) 90' cu Genie 19-30 Cireașa de pe tort (reality
17:00 Tandem de șoc (canadian-SUA Chow, Seann William Scott, thriller de acțiune, 2006) 128' Francis, Ted McGinley. Katie show. 2008) 60'

serial de comedie, 1994 - 13.) Karel Roden, Victoria Smurfit cu Tom Cruise, Philip Seymour Boland, John Bregar 20:30 Miss fata de la țară (reality
18:00 Jurnalul Euronews 22:30 Barb Wire (SUA film de ac- Hoffman. Ving Rhames 22:15 7 păcate (brazilian serial de show, 2010)
18:15 Poate nu știai (iune, 1996) 99' cu Pamela An- 23:00 Presidio (SUA thriller de ac- dramă, 2007) 45' cu Gabriela 22:00 Traficantul de arme (canadian-
18:30 Aromânii derson, Temuera Morrison, țiune, 1988) 97’ cu Sean Con- Duarte, Claudia Jimenez. Gio- SUA polițist, 1984)92' cu
19:08 Puterea legii (talk show, 2010) Victoria Rowell, Jack Nosewor- nery, Mark Harmon, Meg Ryan, vanna Antonelli, Reynaldo Gia- Kevin Costner, Sara Botsford,
19:30 Festivalul Filmului Documen- thy Jack Warden necchim Ruth Dahan, Ron Lea

Mil®
21:00

21:30
22:00
23:05

tar Planet Report Making off al 
celor 10 zile de festival desfășu
rat la Cluj Napoca.
Pescar hoinar
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(englez documentar, 2002 - 39.)
Lex et Honor
Ora de știri (show de întâlniri) 
Arme, trafic și rațiuni de stat 

Partea a doua
■■na

13:20 Idilă cu dădaca mea (SUA comedie romantică, 2009) 97' 
14:55 Pantera Roz 2 (SUA comedie, 2009)
16:30 Nebunie de primăvară (SUA comedie, 2009)

17:55
19:30
20:00

21:50
23:55

Pro Patria
Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (rel.);
Semne (reportaj, 2007, rel.) 
Spectacolul lumii 
Arca lui Noe (rel.) 
Agenda Expo Shanghai 2010 
Desene animate
Hannah Montana (SUA serial, 

2006 - 18.) 30' cu Miley Cyrus
Zile și nopți (2010) 25' 
Banca de alimente 
Profesioniștii... (rel.) 
Telejurnal; Sport; Meteo 
Vedeta familiei (rel.) Best of 
Cei răi (francez film istoric, 

2009) cu Pierre Arditi, Marie- 
Anne Chazel, Evelyne Bouix, 
Alain Doutey

Prințesele lumii (serial docu
mentar, rel. - 13.)

Verde-n față Episodul 21
Formula I: Calificări pentru 

Marele Premiu al Statului Sin
gapore

Transmisiune directă de la Singapore 
18:20

07:00
07:25

11 30 
12:00 
13.00 
14:00 
14:20 
15:10

07:00
08:00
09:00
09:35
10:30
11:00
11:30
12:0®
12:35
13:35
15:00
15:3®
16:00
16:30

19:00

14:45 
15:45 
16:15 

Ember - Orașul din adâncuri (SUA aventură, 2008) 16:45
Filme și vedete 19:00
Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 7.) cu Jonat- 20:00 

han Rhys-Meyers, Annabelle Wallis, Natalie Dormer
Secvența finală.(canadian dramă, 2005) 125' cu Olympia Dukakis, 22:00 

Stockard Channing, Shawn Ashmore, Chloe Sevigny

anței^^

16:45

18:50
16:55

SQM

Iubiri în cheia sol (SUA serial de comedie, 2006, rel. - 8.)
Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 23.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 8.) 
Locuri în inimă (SUA dramă, 1984) 106' cu Sally Field 
Războiul de acasă (SUA serial, 2005 - 1.)

Iubiri dincolo de ecran Episoa
dele 16,17

TeleEnciclopedia (1965)
Sport
Telejurnal; Meteo
Gala Crucea Roșie Prima parte 
Familia Simpson (SUA serial 

de desene animate, 1989 - 14.)

TV/?1
07:10 Universul credinței
09:00 Ca la carte
09:50 Amintiri din istorie
09:55 Desene animate
10:80 Spune-mi ce te doare (rel.) 
11:30 Viața satului
12:55 Verde-n față Episodul 21
13:00 Ultima ediție
14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:20 Descoperă Europa ta! (rel. - 9.) 
14:55 Formula 1: Marele Premiu al

Statului Singapore Transmisiune 
directă de la Singapore

17:00 Nemuritorii anilor'60
17:40 Chariot, o noapte fără somn 

(SUA comedie, 1915) 17' cu 
Charles Chaplin, Ben Turpin, 
Leo White, Edna Purviance

18:00 Verde-n față Episodul 22
18:10 Circ internațional
19:25 Tragerile Jocker, Loto 5/40, 

Loto 6/49 și Noroc
19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Omologarea trage

rilor Jocker, Loto 5/40, Loto 
6/49 și Noroc; Meteo

21:10 EdTV (SUA comedie, 1999) 
122' cu Matthew McConau
ghey, Jenna Elfrnan, Woody 
Harrelson, Elizabeth Hurley

23:20 Mongol (german-cazah-rus- 
mongolez dramă, 2007) 126' cu 
Tadanobu Asano, Aliya, Tegen 
Ao, Kbulan Chuluun

22:00
23:10

Popasuri folclorice (2008, rel.) 
ABC... De ce?
Atenție... copii
Liber pe contrasens 
Zon@ IT (2007, rel.) 
Bugetul meu (reportaj, rel.) 
între, cer și pământ (2008) 
Ghid de vacanță (3.)
D'ale lu' Mitică (reportaj, rel.) 
Atenție, se cântă!
Natură și aventură 25' 
Zestrea românilor
Lumea de aproape 
Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment, 2009, rel.)
Timpul chitarelor
Câini care au schimbat lumea 

(englez documentar, 2005 - 1.)
Cu toate pânzele sus (serial do

cumentar, 2010 - 10.)
Toate pânzele sus (român 

aventură, 1976- 10.) cu Ion 
Besoiu, Ion Dichiseanu, Aurel 
Giurumia. Colea Răutu

Fotbal Magazin UEFA Cham
pions League

Concert Ovidiu Lipan Țăndă
rică.

Ora de știri (show de întâlniri) 
Necazurile lui Gilbert Grape 

(SUA dramă, 1993) 113' cu 
Johnny Depp, Leonardo DiCa- 
prio, Juliette Lewis, Mary Ste- 
enburgen

2

07:00
09:00
11:00

13:00
13:15

17:00

19:00
20:30

22:30

Observator
Comoara pierdută (rel.) 
Valeții mușchetarilor II (fran

cez aventură, 1974)
Observator
Maddie și David (SUA serial, 

1985)45' cu Cybill Shepherd
Uriașul 2: Drumul spre casă 

(SUA film de familie, 1997)
Observator
Benny Hill (englez serial, 

1969)60' cu Benny Hill
Hercule în Infern (SUA-neo- 

zeelandez aventură, 1994)
Observator
Intangibilul (SUA film de ac

țiune, 2004) 88' cu Steven Sea
gal, Matt Schulze, Ida 
Nowakowska
Asterix la Jocurile Olimpice' 

(spaniol-german-francez aven
tură, 2008) 115' cu Clovis Cor- 
nillac, Gerard Depardieu, Alain 
Delon, Benoit Poelvoorde

20:00
20:30
21:00
21:30
23:25

s a

07:00 Popasuri folclorice (2008, rel.) 
08:00 Natură și aventură (rel.) 25' 
08:30 Dincolo de hartă (rel.) 45’ 
09:00 Motomagia (2007)
09:30 Un zâmbet pe... 4 roți!
10:00 Ferma
11:06 Doi care doinesc (rel.) 
11:30 Pescar hoinar (rel.) 
12:00 Ghid de vacanță (2007 - 3.) 
12:35 H...ora prichindeilor 
13:35 Cerul din ochii tăi (german 

dramă, 2006) 89' cu Johanna- 
Christine Gehlen, Michael Von 
Au, Karin Anselm, Pascal 
Breuer

15:15 Poate nu știai
15:30 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 

(documentar, 2002, rel. - 39.) 
16:00 Atlas
16:30 Chip și asemănare
17:00 Muzică și muzichie (emisiune 

de divertisment)
18:00 Câini care au schimbat lumea 

(englez documentar, 2005 - 2.) 
19:00 Campionii (emisiune sportivă) 
19:35 Videoterapia (emisiune de di

vertisment, 2010) 48'
20:30 ConturRo
21:00 Gracias Compay Making of 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Eu, Peter Sellers (SUA dramă, 

2004) 122' cu Geoffrey Rush. 
Charlize Theron, Emily Watson. 
John Lithgow

Haremul englez (englez dramă romantică, 2005) 120' cu Martine 
McCutcheon, Art Malik, Tom Georgeson, Linda Bassett

Lecții de zbor (italian-francez-englez-indian dramă, 2007) 106' cu 
Giovanna Mezzogiorno, Andrea Miglio Risi, Tom Angel Kharumaty

Happy Hour (rel.)
Știrile Pro TV
Ce se întâmplă, doctore?
Frumusețe pe muchie de cuțit 

(reality show, 2010, rel.)
Pro Motor (2007, rel.)
Știrile Pro TV
Căpitanul Hook (SUA film de 

aventuri de familie, 1991)
Harry Potter și Piatra Filoso- 

fală (englez-SUA aventură, 
2001) 152' cu Daniel Radcliffe, 
Rupert Grint, Emma Watson

Știrile Pro TV
Star Wars: Ep.lll - Răzbunarea 

Sith (SUA aventură. 2005) 143' 
cu Ewan McGregor, Natalie 
Portman, Samuel L. Jackson, 
Hayden Christensen

Ultima prințesă (chinez-hong- 
kong-japonez-sud-coreean 
dramă, 2005) 128'

cu Dong-Kun Jang, Hiroyuki Sanada, 
Nicholas Tse, Cecilia Cheung

06:00
07:00
10:00
10:45

19:00
20:30

23:45

16:30 Angus și sărutul perfect (SUA comedie, 2008) 
18:10 Vrei să te însori cu mine? (SUA comedie romantică, 
2009) 109' cu Sandra Bullock, Ryan Reynolds

Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008) 30' Cele mai bune momente 
Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 2.) 30' Tucson
Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 6.) 30'
Vă declar soț și... soție? (SUA comedie, 2007) 114' cu Adam Sandler 
Hitman (francez-SUAfilm de acțiune, 2007) 93' cu Dougray Scott, 

Timothy Olyphant, Olga Kurylenko, Robert Knepper
■

07:00 Observator
09:00 Miss Litoral (comedie, 1990) 
11:00 Hercule în Infem (SUA-neo- 

zeelandez aventură, 1994, rel.) 
13:00 Observator
13:15 Maddie și David (SUA serial, 

1985, rel.) 45' cu Cybill Shep
herd, Bruce Willis, Allyce Bea
sley, Jack Blessing

14:15 Marele câștigător (rel.)
16:00 Observator
16:40 Benny Hill (englez serial, 

1969)60' cu Benny Hill, Henry 
McGee, Bob Todd, Jackie 
Wright

17:00 Asterix la Jocurile Olimpice 
(spaniol-german-francez aven
tură, 2008, rel.) 115'

eu Clovis Comillac, Gerard Depardieu, 
Alain Delon, Benoit Poelvoorde 

19:00 Observator
20:00 SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'

07:00
08:15
09:45
11:15
12:30
13:30

15:30
16:30
17:25
17:30
18:30
19:30

22:30

Pe cuvânt de femeie (2007) 
Săracii tineri bogați (rel.) 
Legământul (rel.) 
Povești la o cafea
O mare de pasiune (rel.) 
Trandafirii sunt pentru cei bo

gați (SUA dramă. 1987)
Victoria (2007)
Legământul (2008) 
Vremea de ACASĂ
Poveștiri adevarate
O mare de pasiune (2009)
Săracii tineri bogați (SUA-co- 

lumbian serial, 2009) cu Car
men Villalobos, Fabiola 
Campomanes, Sebastian Cai- 
cedo, Johana Bahamon
Așa vreau eu! (SUA comedie 

romantică, 2007) 102’ cu Diane 
Keaton, Mandy Moore

7 păcate (brazilian serial de 
dramă, 2007) 45' cu Gabriela 
Duarte, Claudia Jimenez. Gio
vanna Antonelli

12:00
13:00
15:15
15:45
16:45
19:00
20:00
22:00

07:00
08:00

20:30

Cu lumea-n cap (rel.) 30'
Măgărușul buclucaș (spaniol- 

italian film de animație, 2007)
AutoforOm
Imobiliare Blitz
Sport, dietă și o vedetă (2008)
Căminul de 5 stele
Incognito (2010, rel.) 60'
O dragoste trăsnită (rel.)
Schimb de mame (rel.) 90' 
Focus 18 90'
Focus Sport Cu: Geanina 

Varga, Dragoș Gostian
Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008) 60'
Air force one (SUA film de ac

țiune, 1997) 119' cu Harrison 
Ford, Gary Oldman, Glenn 
Close, Wendy Crewson
Trenul condamnaților (SUA 

film de acțiune, 2002) 94' cu 
Arnold Vosloo, Sean Patrick 
Flanery, Ursula Karven, Tim 
Thomerson

Entertainment News (47.)
Locuri în inimă (SUA dramă, 1984, rel.)
Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 38.)
Huff (SUA serial, 2004 - 11.) cu Hank Azaria
Ecaterina Teodoroiu (român dramă de război, 1979)
Smallville (SLTA film serial de acțiune, 2001 - 1.) cu Tom Welling
Odiseu și Insula Cețurilor (englez-canadian-român aventură, 2008)
Iubire după scenariu (SUA comedie romantică, 1995) 92' cu Mădchen 

Amick, Jonathan Silverman, Molly Hagan, Vince Grant

06:00 Pro Motor (rel.)
07:00 Știrile Pro TV
10:00 După 20 de ani (talk show)
11:00 Căpitanul Hook (SUA film de 

aventuri de familie, 1991, rel.)
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Harry Potter și Piatra Filoso- 

fală (englez-SUA aventură, 
2001, rel.)

16:30 Star Wars: Ep. III - Răzbunarea 
Sith (SUA aventură, 2005, rel.) 
143' cu Ewan McGregor, Nata
lie Portman, Samuel L. Jackson

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Victime colaterale (SUA film 

de acțiune, 2002) 108' cu Ar
nold Schwarzenegger, Francesca 
Neri, Elias Kotcas, John Legui- 
zamo

22,30 Emisarul iadului (SUA thriller 
de acțiune, 1994)95' cu Chuck 
Norris, Calvin Levels, Christop
her Neame, Sheree J. Wilson

07:00 Pe cuvânt de femeie (2007) 
08:15 Săracii tineri bogați (rel.) 
09:45 Legământul (rel.) 
11:15 Povești la o cafea 
12:30 O mare de pasiune (rel.) 
13:30 Trandafirii sunt pentru cei bo

gați (SUA dramă, 1987)
15:30 Victoria (serial, 2007)
16:30 Legământul (2008)
17:25 Vremea de ACASĂ
17:30 Doamne de poveste (reportaj) 
18:30 O mare de pasiune (2009) 
19:30 Săracii tineri bogați (SUA-co- 

lumbian serial, 2009)
20:30 Dragoste cu preaviz (SUA- 

australian comedie romantică, 
2002)

22:30 La naiba, să PoveȘtim! (emi
siune de divertisment, 2009)

23:3® 7 păcate (brazilian serial de
dramă, 2007) 45' cu Gabriela 
Duarte, Clăudia Jimenez, Gio
vanna Antonelli

07:00 Camera de râs
08:00 Manghi și cristalul misterios

(film de animație, 2003)
09:30 Casă, construcție și design 

(emisiune de divertisment) 30'
10:30 Cu lumea-n cap
11 00 Levintza prezintă
11:30 Fularul de la Kiss FM (rel.) 36. 
12:00 Focus Monden (2009, rel.) 30' 
12:30 Cine știe...câștigă! (rel.) 60' 
13 30 Miss fata de la țară (rel.) 
15.30 Cronica Cârcotașilor (rel.) 165' 
18:00 Focus 18 90’
19:00 Focus Sport Cu: Geanina

Varga, Dragoș Gostian
19:30 Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008) 60'
20:30 Schimb de mame (reality 

show) 90'
22:00 Partenerța) (SUA comedie, 

2005)91' cu Julie Bowen, John 
Antonini, Michael Ian Black, 
Greg Callahan

14:25 Colivia (român-olandez film de scurt metraj, 2009)
14:45 Bellamy (francez polițist, 2009)
16:35 007 - Partea lui de consolare (film de acțiune, 2008)

18:20 Mariaj de Vegas (SUA comedie romantică, 2008)
20:00 G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei (SUA film de acțiune, 2009)
22:00 Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 7.) cu Jonat

han Rhys-Meyers, Annabelle Wallis, Natalie Donner
23:40 Cadillac Records (SUA dramă muzicală, 2008) 109’ cu Adrien Brody, 

Jeffrey Wright, Beyonce Knowles, Emmanuelle Chriqui

13:00
15:15
15:45
16:45
19:00
20:00

Ecaterina Teodoroiu (român dramă de război, 1979, rel.) 
Lumea PRO CINEMA
Huff (SUA serial. 2004 - 12.) cu Hank Azaria 
Dragoste cu bucluc (SUA comedie, 1982)
Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 2.)
Maria și marea (român film romantic, 1988) cu Maia Morgenstem, 

Mihai Bisericanu Mircea Anca
22:00 Vampirul din Brooklyn (SUA comedie-horror, 1995) 98' cu Eddie

Murphy, Angela Bassett, Kadeem Hardison, John Witherspoon
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

Deva zidar rosar-tencuitor 5

Telefon: 0755.999.916 Hunedoara

barman 3 Telefon: 0755.999.917

betonist 1 agent comercial

casier 23 agent de securitate 2

cusator piese din piele si înlocuitor
2

dulgher(exclusiv restaurator)
4

educatoare 1

faiantar I

fierar betonist i

funcționar informații clienti
5

îngrijitor clădiri

învățător

10

1

asistent medical generalist 1

barman 3

brutar 2

casiere 1

confectioner articole din piele si în-
locuitor 7

confectioner-asamblor articole din
textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

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

68
cusător piese din piele si înlocuitori

10.Lor comercial

lucrator gestionar 1 dispecer 1

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

mecanic utilaj

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

operator instalații dine entrate elec
trice 4

tâmplar manual ajustor montator
12

montator placaje interioare si exte
rioare 1

șofer autocamion/masina de mare
tonaj 1

Petroșani

Vulcan cusător piese din piele si înlocuitor
5

Petrila

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
1

Telefon: 0755.999.928

1
munc.necal.Ia amb.prod, sol ide si 
semisolide 7

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1

vânzător 1

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

Călan
lucrător comercial 3

man i pul an t mărfuri 1

Telefon: 0755.999.924 montator accesorii pentru calapoade
1

electricean în construcții 1
munc.necal. la amb.prod, sol ide si 
semisolide 1lacatus mecanic 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

mecanic utilaj 2

muncitor necalificat în industria
confecțiilor 4

secretara 1

șofer automacaragiu I

sortator produse 11

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

ambalator manual 6

croitor 1

zidar pietrar 1
munc.necal în ind. confecțiilor

6
munc.radioelecronist 10

SimeriaTelefon: 0755.999.918

asfaltator

munc. ne cal. la asamblarea, montarea
pieselor 77

operator mașini unelete semiauto-
mate si automate 1

șofer autobuz 10

șofer autocamion/masină de mare
tonaj 1

șofer de autoturisme si camionete
1

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

barman

bucătar

Telefon:0755.999.921 Hațeg
șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

0 Telefon: 0755.999.925
șofer de autoturisme si camioanete

1

Orăștie ambalator manual 5 vânzător 2

Telefon: 0755.999.922
barman 2 Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

lacatus montator

confectioner-asambleor articole din
textile 5

controlor calitate 2

cusator articole marochinarie
1

dispecer 1

finisor terasamente 4

încarc at o r-descarcator 1

3

gestionar depozit 1
mecanic utilai

femeie de serviciu

munc.necal.în ind.confectiilor

zidar rosar-tencuitor
tractorist

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 2

cusator piese Ia încălțăminte din 
cauciuc

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale

operator calculator electronic °i 
rebele 3

cusător articole marochinarie
20

bucatar

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

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

Vând casă în Bârcea Mare, 4 camere, bucătărie, baie, interior parchet, uși noi de lemn, grădină, 
st=540mp, apă, curent, gaz, calorifere. Preț 200.0001ei. Tel. 0748.347.128

«asă în Băcia, 1 cameră, hol, grădină, st=700mp, curent, apă, zona târg. Preț 65.0001ei. 
îe..x/?48.347.128

&

ospâtar(chelner) 1

pavîflM 10

prelucrător produse ceramice prin
extrudare 2

primi tor-distribui  tor materiale si
scule 2

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

lucrator sortator deșeuri rec ici abile 
3

mecanic agricol 1

camerista hotel

stivuitorist 1
•

ospătarfchelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

Vâ i-pavilion în Băcia, 2 camere, bucătărie, hol, pivniță, debara, anexe, apă, curenz, cana
lizare m curte. Preț llO.OOOlei. Tel.0729.015.069

Vând apartament 2 camere în Vulcan. Tel. 0723.469.692

Vând apartament 4 camere în Simeria, zonă ultracentrală, etaj intermediar, bloc din BCA, 2 bal
coane, 2 bai, hol, bucătărie. Preț 190 OOOlei neg. Tel.0740.965.191

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

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

Vând garsonieră în Simeria, amenajată, zona piață. Preț 65.000lei. 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 casă în Simeria Veche, construcție nouă, parter plus etaj, 8camere, finisat interiorul, teren 
st= 1,500mp.Preț 250.0001ei. Tel. 0730.346.219

Vând casă în Simeria, zona piață, 2 camere, bucătărie, baie,apă, gaz, canalizare, current, grădină 
200mp. Preț 1 OO.OOOlei. Tel. 0729.015.069

V?‘* .artament 2 camere în Simeria, zona BCR-Piață, etaj 3, decomandat, amenajat, st=58mp.
PK. DOOlei neg. Tel. 0721.805.675

Ofer spre închiriere apartament 4 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, utilat. Preț 
150eur/lună. Tel.0730.287.975

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

tînchiriez în Brad spațiu comercial ultracentral, 45 mp,amenajat, toate utilitățile. Relații la tel. 
10740.239234 și 0740.025052

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

-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
IVând casă în Urci, din cărămidă, 2 camere, hol, bucătărie, o cămară, șopru, grădină, st= i .OOOrnp,
Igaz la poartă, curent. Preț lOOO.OOOlei neg. Tel.0748.347.128

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

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

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

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

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.0740.593.108

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

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

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

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.0753.311.535, 0254.230.451, 0752.201.008,
flynet07@yahoo.com

g

Vând casa cu gradina in 
Brad, str. Mesteacăn, stare 
foarte bună, apă, curent, 
anexe gospodărești. 
Preț 85.000 ron neg. 
Tel. 0747.344.288
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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 Momo Racing Feed Back Wheel Logitech, nou. Tel. 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, Preț anunț cufundai: 7 lei
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Piept de pui 
dezosat 
17,49 lei/ kg
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O posterioare

7,69 Ici kg
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30 de ouă 
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