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CU R Simeria
a uitat

să câștige acasă

de pupat

Primarul
municipiului Orăștie, 
Alexandru Munteanu

Pentru că a organizat la sfârșitul săptămânii trecute 
Ziua Recoltei dând astfel posibilitatea gospodinelor din 
Orăștie să se aprovizioneze cu produse agricole, pentru se
zonul rece, la prețuri mici.

de blamat

Primarul 
municipiului Brad, 

Florin Cazacu 
Pentru că nu s-a implicat în campa

nia națională de curățenie în condițiile în 
care malurile Crișului Alb și ale pârâului

Luncoiu sunt pline de gunoaie. De asemenea, 
mormanele de gunoi zac fără ca edilul brădeni- 
lor să le ia în seamă și pe marginea șoselei care 

duce spre Sanatoriul TBC.
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► DX 7 Deva - Sântuhalin
► D.l 687 Cristur- Hunedoara
► l>«l 687 Hunedoara - Hășdat
► DX 66 Câkin - Băcia
► DX 7 Mintia - Vcțel
► DX 7 Vețel - l.eșnic

► DX 7 I .eșnic - Săcăniaș
► DX 7 Ilia - Gurasada
► DX 7 Gurasada - Burjuc
► DX 7 Burjuc - Zatn
► DX 76 Câinel - Bejan
► Petroșani—ț-Sfântul Zilei

t greco-catolic
Cuv. Hariton Mărturisitorul

Sf. Hariton Mărturisitorul

ț romano-catolic
Ss. Timotei și Tit, ep. **

(+350)

Creveți 
în 2 culori
cu legume

Despre Cuviosul Hariton, ucenic al Sfintei Tecla, se știe 
că este originar din eparhia Licaoniei, el trăind în cetatea 
Iconiei, pe vremea împăratului Aurelian (270-275), asupritor 
al creștinilor. Acest împărat a dat ordin tuturor creștinilor să 
aducă jertfă idolilor, cei care refuzau urmând să fie uciși. Astfel 
a fost constrâns și Hariton, care însă a refuzat și a răspuns: „Toți 
idolii păgânilor sunt diavoli, care pentru mândria lor au fost 
surpați din cer în iad, căci vroiau să se asemene cu Dumnezeul 
cel prea înalt. Acum, oameni fără de minte caută să-i cinstească 
precum pe dumnezei. însă și ei, și cei ce li se închină lor, vor 
pieri curând, și ca și fumul stingându-se se vor pierde. Pentru 
aceea nu mă voi închina lor, căci eu am pe adevăratul Dum
nezeu, Căruia îi slujesc și mă închin, Care este ziditor tuturor, 
Mântuitor al lumii Care trăiește în veci”. Această impresionantă 
mărturisire a credinței avea să-l coste pe Hariton. El a fost întins 
pe jos și bătut cu cruzime, până acolo încât asupritorii nu cre
deau că mai este vreo șansă să mai trăiască, astfel că l-au luat 
și l-au aruncat în temniță să moară acolo. Domnul l-a vindecat, 
iar Hariton a supraviețuit pentru o nouă judecată, în care și-a 
mărturisit cu și mai mare tărie credința sa. Au urmat noi chinuri, 
trupul fiindu-i ars cu făclii, după care a fost aruncat din nou în 
temniță. Domnul l-a vindecat pe servul său, iar pe împăratul 
Aurelian l-a luat la dânsul. Următorul împărat, pentru a nu avea 
soarta lui Aurelian, de frică, i-a eliberat pe creștini, deci și pe 
Hariton, și a urmat o perioadă mai blândă. Hariton, scăpat din 
închisoare, a pornit spre Ierusalim, dar pe drum a fost prins de 
o ceată de tâlhari, care l-au legat și l-au dus în peștera unde 
trăiau ei. Printr-o minune dumnezeiască, tâlharii au murit de 
otrava unui șarpe, iar Hariton a scăpat și a rămas cu comoara 
tâlharilor. El a luat banii și i-a dat o parte la săraci, iar cu alta a 
ctitorit biserici și mănăstiri. După aceea a construit o mănăstire

în peștera tâlharilor, unde au început să se adune tot mai mulți 
frați. Faima sfințeniei lui Hariton creștea tot mai mult și tot mai 
mulți veneau la el pentru rugăciuni și vindecări. După câțiva 
ani, Hariton a ales din nou drumul pustiului, mergând într-o 
altă peșteră. Alți călugări s-au strâns acolo, formându-se o nouă 
mănăstire în care Hariton a conservat regulile vieții din prima 
fondată de el. Atunci Hariton s-a retras în vârful muntelui de 
lângă mănăstire, unde cu greu se putea ajunge, veghind cu 
rugăciunea asupra fraților din mănăstire. în vârf de munte fiind, 
nu avea apă, dar Hariton l-a rugat pe Dumnezeu, iar Dumnezeu 
i-a scos apă din piatră cea uscată, ca lui Israel în pustie. Așa a 
mai trăit câțiva ani, în sfințenie. Viața cuviosului Hariton s-a 
apropiat de sfârșit. El i-a chemat atunci pe egumenii 
mănăstirilor pe care le-a fondat și le-a spus că va merge la 
Domnul. Discutând ce să facă cu trupul său după moarte, s-au 
hotărât să îl îngroape în prima mănăstire, în cea din peștera tâl
harilor. Hariton a fost dus în acel loc, unde, fără nici o suferință 
trupească, și-a dat sufletul în mâinile Domnului. în această 
mănăstire frații i-au îngropat apoi moaștele.

HOROSCOP
Nativii singuri se îndrăgostesc 

ușor, însă tot atât de repede le scade 
interesul pentru persoana în cauză.
Se poate însă să lege frumoase prietenii. As
tăzi, lipsa diplomației și a lucidității ți-ar
putea aduce prejudicii.

Ai grijă de sănătate căci până 
acum ai neglijat toate simptomele 
care te puteau duce cu gândul la o 
schimbare în organism. Ai nevoie de
odihnă și multă liniște din partea celor din jur.

La începutul zilei, o problemă fi
nanciară ar putea să-ți dea bătăi de 
cap. Păstrează-ți picioarele pe pă
mânt și nu fă presupuneri nici în le
gătura cu situația ta, nici cu a altora. Prietenii
se vor dovedi de ajutor.

Ești sigur de puterea ta de seduc- X'. 
ție și ți se pare că odată cucerită per- 'W’r 
soana iubită, aceasta va rămâne a ta 
definitiv. în realitate, va trebui să faci eforturi
pentru a menține un climat liniștit, bazat pe 
înțelegere și încredere.

Te informezi asupra unei stări de 
lucruri. Primești o veste de la unul 
dintre colaboratori, care aduce cu 
sine mari schimbări din punct de ve
dere financiar.

Ingrediente:
500 g ere veți
1 albuș
1 lingură de amidon
400 g legume congelate
1 rasa linguriță zahăr maro (light)
1 linguriță ghimbir tocat
I linguriță sos fasole iute (optional)
1 fir de ceapă verde
1 lingură de sos de soia (light)
1 lingură de vin de orez chinezesc
1 lingură de pastă de roșii 
ulei pentru prăjit

Mod de preparare:
Se decortichează creveți i și se cu

răță de intestine - dacă aveți creveți 
gata prăjiți și 'sau congelați eu atât mai 
bine. Se pun creveții decorticați într- 
un castron și se amestecă cu albușul de 
ou și cu amidonul, intr-o tigaie se pune 
la încins ulei și se prăjesc creveții. Sunt 
gata în cateva minute, capătă o ușoară 
culoare roz. Se scot și se scurg de sur
plusul de ulei.

Se pun la încins 2-3 linguri de ulei 
și se pun legumele cu ligurița de zahăr. 
Se amestecă 3 minute apoi se scot și se 
pun în mijlocul farfuriei. Pot fi legume 
combinate, mazăre, fasole verde, broc
coli, etc.

în aceeași tigaie se lasă 2 linguri 
de ulei și se adaugă ghimbirul tocat și 
ceapa taiată fin. Se amestecă 1 minut 
și se adaugă creveții. Se mai amestecă 
încă I min și se pune sosul de soia, 
vinul de orez. Se pun jumătate din cre
veți pe farfurie. C'ealalata jumătate se 
amestecă cu lingura de pastă de to
mate, pe foc, până se fac roșii, aproxi-

ativ încă 1 r>inuf

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
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de-a lungul timpului

1066: William Cuceritorul invadează Anglia
1448: Christian I este încoronat rege al Dane

marcei
1823: Leon XII este ales Papă
1864: în Londra ia ființă International Working

men's Association (IWA), numită și First International
1884: Se inaugurează tronsonul de cale ferată 

Adj ud-Târgu Ocna
1939: în cel de al doilea război mondial, capitala 

poloneză Warșovia capitulează
2000: în Danemarca, un procent de 53,2% 

ssfază aderarea Ia euro

S-au născut:

1882: Vasile Pârvan, istoric, eseist și arheolog român (d. 
1927)

1905: Max Schmeling, pugilist german
1924: Marcello Mastroianni, actor italian (d. 1996)
1925: Seymour Cray, Supercomputing-Pionier american 
1926: Stroe Constantin Slătineanu, poet român (d. 1993)
1928: Kăroly Acs (cel tânăr), scriitor, poet și traducător 

maghiar din Voievodina, Serbia
1931: Valeriu Râpeanu, scriitor și critic literar român
1934: Brigitte Bardot, actriță franceză
1939: loan Alexandru, jurist român

Comemorări:

1876: Costache Negri, poet și politician român (n. 1812) 
1891: Herman Melville, scriitor american (n. 1819) 
1895: Louis Pasteur, chimist și microbiolog francez (n. 

1822)
1966: Andre Breton, poet francez (n. 1896)
1970: John Roderigo Dos Passos, scriitor american (n. 

1896)
1978: Papa loan Paul I (n. 1912)
2006: Virgil Ierunca, critic literar, publicist și poet român 

(n. 1920)
2007: Savel Stiopul, regizor și scenarist român (n. 1926)

Bancurile zilei
Pe vreamea lui Brejnev, pe 

o stradă lăturalnică din Mos
cova, oprește o Volgă neagră 
din care este aruncat un indi
vid, apoi pleacă în viteză. Ițic, 
care tocmai trecea pe acolo, se 
uită la tipul căzut și îl recu
noaște pe Ștrul, care era bătut 
măr.

- Măi Ștrul, da' ce-ai pățit, 
măi?

- Nu știu nimic, n-am 
văzut nimic.

- Nu mă cunoști? Eu sunt 
Ițic, prietenul tău încă de la 
grădiniță.

- Nu știu, nu cunosc.
- Măi Ștrul, nu știi că noi 

am fost colegi de bancă la 
școala, ne-am însurat în 
aceeași zi, am avut prăvălii pe 
aceeași stradă.

- Nu știu, n-am văzut, n- 
am auzit.

- Măi Ștrul, eu sunt Ițic, 
colegul tău de suferință la

Auschwitz.
- Eee... ce vremuri!

© © ©

Ștrul, soldat în armata is- 
raeliană. într-o zi, se prezintă 
la comandant și-i predă un 
tanc inamic în perfectă stare 
de funcționare... Ce mai cap
tură, primește o săptămînă de 
concediu ca recompensă. 
Două zile după concediu, se 
prezintă iar la comandant cu

un nou tanc în stare și mai 
bună... Comandantul, mirat, îi 
zice: - Măi Ștrul, îți dau con
cediul, dar trebuie să-mi spui 
cum ai făcut...

- Păi, simplu. M-am dus la 
linia de demarcație și am stri
gat: - Ahmed, vrei concediu?

-Da.
- Atunci hai să facem 

schimb de tancuri...
© © ©

Nu amesteca viața personală cu 
cea profesională, pentru că vei ge
nera tensiuni. Urmează o perioadă 
benefica relațiilor sentimentale. Vei
avea ocazia să îți demonstrezi talentele, dar
uită de conflictele mai vechi și încearcă să 
faci pace cu cei din jur.

E posibil să întâlnești obstacole în 
atingerea scopurilor tale. Totuși, sunt 
mari șanse pentru un câștig financiar, 
așa că stăpânește-ți temperamentul și 
învață să profiți de ocazie.

S-ar putea să te simți un pic de
primat, dar nu exagera cu lacrimile, 
pentru că astăzi o să ai parte de niște 
experiențe adorabile: cuvinte dulci
de dragoste și o apropiere de persoana iubită.

Ai atât de mult de lucru, încât nu 
stai o clipă locului. îți faci planuri 
pentru viitor și te gândești foarte se
rios să-ți organizezi altfel timpul,
pentru a nu rămâne în urmă. Este o hotărâre 
înțeleaptă, care te va ajuta pe termen lung.

Ai de prelucrat un proiect realizat 
de o echipă cu care colaborezi de 
ceva timp. Nu reușești să te pui de
acord cu ei în privința unor proce
duri. Este o zi în care calmul și diplomația se 
dovedesc foarte necesare.

E posibil să te întâlnești cu o per
soană pe care nu ai mai văzut-o de 
mult timp. Revederea va fi plăcută de 
ambele părți și vă veți simți foarte 
bine împreună depănând amintiri.

încerci să te detașezi de proble
mele de zi cu zi, însă ai grijă și nu ne
glija prea mult sarcinile de serviciu.
Spre seară e posibil să primești o invitație la
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Președîțitele Traian Băsescu a semnat, luni, decretul de nu
mire în funcția de ministru al Administrației lanternelor a 
liderului grupului PDL din Senat, Traian Igaș, în urma 
demisiei luiVașilț.Blaga
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Scandalul comasării nu e nici pe departe la sfârșit
Elevii de la Școala Generală Nr. 10, din 

municipiul Hunedoara, nu au intrat 
ieri la cursuri, deoarece profesorii nu 
au venit la ore. Părinții au fost revol
tați, întrucât, acum două săptămâni 

aceștia au protestat, din cauză că unita
tea de învățămât urma să fie comasată 

cu alte două școli din oraș.

Ieri dimineață, părinții, împreună cu elevii 
Școlii Generale Nr. 10 din Hunedoara, s-au re
voltat în fața școlii, deoarece, în urma unor 
semnături adunate de părinți, copiii lor ar fi trebuit 
să înceapă de luni orele, în aceeași clădire.

Lucru care nu a fost posibil, pentru că profe
sorii, care în mod normal ar fi trebuit să intre la 
ore, nu au venit. în principiu, Școala Generală Nr. 
10 ar fi trebuit închisă, în urma comasării, iar ele
vii care învățau acolo, să fie mutați la celelalte 
două unități de învățămât din municipiu. însă, se 
pare că părinții și anumiți profesori, nu au fost de 
acord cu decizia de comasare a școlilor.

La presiunile acestora, reprezentanții Consil
iului Local Hunedoara au cedat, fiind de acord ca 
școala să nu se mai închidă.

itlarieta Ucu va prelua conducerea
Direcției Județene de Tineret și Sport
Marieta Ilcu este noul di
rector interimar al Direc
ției Județene de Tineret 
Hunedoara. Fosta cam- 

pionă mondială a preluat 
sarcina de coordonare 

instituției din 20 septem
brie, ca urmare a deciziei 
Guvernului de a comasa 
Direcțiile Județene pen

tru Tineret și Sport.

Marietan Ilcu va fi numită 
director al Direcției Județene 
de Tineret și Sport, în urma 
promovării unui concurs ca va 
avea loc în luna noiembrie. 
Până la data la care va avea loc 
cncursul, fosta campioană 
mondială coordonează activi
tatea de comasare a celor două 
instituții. „încă nu am fost 
numit director. Abia după con

curs se va întâmpla asta. 
Deocamdată coordonez prelu
area celor două instituții. Este 
mult de muncă, are loc și o in
ventariere a tuturor bunurilor 
și a patrimoniului celor două 
Direcții. Comasarea celor

Reabilitarea termică fără avizul E.ON
Gaz duce la sistarea furnizări gazelor
Blocurile de locuințe care au intrat în 
programul de reabilitare termică riscă 
să rămână fără gaz dacă nu respectă 
normele tehnice impuse de E.ON Gaz 

Distribuție. Lucrările de reabilitare ter
mică a blocurilor de locuințe au fost 

realizate în unele cazuri fără a se ține 
cont de intalațiile de furnizare a gaze

lor naturale.

Conform Normelor Tehnice pentru 
proiectarea și executarea sistemelor de ali
mentare cu gaze naturale, instalațiile de utilizare 
trebuie să fie amplasate la vedere, în spații us
cate, ventilate și cu acces permanent, astfel încât 
să fie posibilă verificarea acestora de către 
specialiștii în domeniu.

Inspectoratul școlar nu este 
de acord cu ce se întâmplă 
la Hunedoara
Reprezentanții Inspectoratului Școlar 

Județean (IȘJ) spun că acceptă, dar nu sunt de 
acord cu această decizie a Consiliului Local, de a 
funcționa în continuare toate cele trei școli (Nr. 9, 
10 și 12). „în momentul de față, în cele trei unități 
de învățămât, gradul de utilizare a spațiului este 
sub 50 la sută. Suntem de acord cu această decizie, 
pe care a luat-o Consiliul Local, dacă aceștia vor 
fi capabili să plătescă femeile de serviciu, paza și 
tot ce este nevoie, pentru ca elevii să își desfășoare 
activitatea în siguranță”, a declarat inspectorul 
școlar general, din cadrul IȘJ Hunedora, Alexan
dru Lăutaru. Conform reprezentanților IȘJ, Școala 
Nr. 10 va funcționa în continuare, atât timp cât cei 
de la Consiliul Local, vor putea finanța toate cele 
trei unități de învățământ. „Nu mai e nicio co
masare ce se întâmplă cu aceste școli. E doar de 
dragul electoratului”, a conchis Lăutaru.

Petronela Tămaș

două Direcții mai impune și 
aprobarea noului stat de 
funcții, vor rămâne 12 posturi 
și încă cinci pentru bazele de 
agrement”, a precizat Marieta 
Ilcu. (I.N.)

însă mai multe blocuri au fost reabilitate 
termic fără a fi solicitat avizul distribuitorului 
de gaze naturale, fapt care poate duce oricând 
la un eveniment nedorit.

Pentru a se preîntâmpina astfel de eveni
mente, reabilitarea termică a construcțiilor 
necesită obținerea în prealabil a unui aviz tehnic 
din partea E.ON Gaz Distribuție, în care sunt 
specificate condițiile tehnice care trebuie re
spectate în privința amplasării instalațiilor de 
utilizare a gazelor naturale.

în cazul în care lucrările de reabilitare 
termică se vor efectua fără aviz din partea dis
tribuitorului de gaz sau fără a se respecta 
normele tehnice din domeniul gazelor naturale, 
E.ON Gaz se va afla în situația în care va fi 
nevoit să sisteze furnizarea gazelor naturale în 
imobilele respective. (I.N.)

Ziua Recoltei, sărbătorită la Orăștie
Devenită o manifestare de tradiție în orașul 

Paliei, Ziua Recoltei s-a desfășurat sâmbătă, 25 
septembrie, în două locații distincte.

Mai întâi, producătorii agricoli din zona 
Orăștiei, dar și cei sosiși din Arad, Timiș, Sibiu, 
Vâlcea, pentru a comercializa legume și fructe 
de sezon în Piața Mare, au primit, din partea pri
marului Alexandru Munteanu, diplome de par
ticipare.

Acțiunea s-a desfășurat, ulterior, în Piața 
Victoriei, în fața Catedralei Ortodoxe, acolo 
unde zeci de copii, elevi din învățământul 
preșcolar, primar, gimnazial și liceal s-au întrecut 
în arta de a sculpta figurine din legume și fructe, 
care, cu acest prilej, au fost expuse în standuri 
special amenajate. Mai mult, cei mai îndemâ
natici elevi au participat la un concurs contra- 
cronometru de sculptat figurine din dovleci.

„în ultimii ani am organizat fără întrerupere 
aceasă manifestare, deoarece Ziua Recoltei oferă 
prilejul tuturor copiilor de a-și demonstra 
calitățile și aptitudinile artistice. Nici în acest an,

Au fost desemnați câștigătorii campaniei RoRec
Campania, „Locul deșeurilor nu este în casă. 

Trimite-le la plimbare!”, pentru colectare a deșeurilor 
de echipamente electrice și electronice și-a desemnat 
câștigătorii, în urma tombolei care a avut loc ieri, la 
sediul Primăriei Municipiului Hunedoara.

Premiile concursului, organizat de Asociația 
Română pentru Reciclare RoRec, în parteneriat cu 
Primăria Municipiului Hunedoara, au fost acordate 
câștigătorilor, numai după ce aceștia au prezentat 
cuponul câștigător valid și un act de identitate, 
comisiei din cadrul festivității de premiere și ex

copiii nu au dezamăgit și le mulțumesc atât tiner
ilor participant, cât și cadrelor didactice din 
școlile și grădinițele orăștiene” - a menționat pri
marul Alexandru Munteanu, organizatorul Zilei 
Recoltei.

tragere. Cei care nu au fost prezenți și au fost 
desemnați câștigători, vor fi anunțați de organizatori 
în cursul zilei de astăzi. Dacă premiul mi va fi reven
dicat în 14 zile de la data extragerii, acesta va deveni 
nul. Cei care au adus mai multe aparate electrocasnice 
nedezmembrate, au primit, pe lângă premii și câte o 
diplomă onorifică. Toți câștigătorii au semnat un act 
de predare-primire, atunci când și-au ridicat premiul. 
Premiile au constat în cinci biciclete și 55 de aparate 
electrocasnice.

Petronela Tămaș
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Mugetul genera! consolidat a înregistrat un deficit de 20.9 de miliarde de lei 
după primele opt luni ale anului, echivalentul a 4,1% din PIB, după ce a 
urcat în august cu aproape un miliard de lei, au declarat surse din Ministe
rul finanțelor Publice. el

■

Prinși în flagrant, în timp 
ce furau fier vechi

g Și-a înscenat sechestrarea și furtul 
pentru a justifica lipsa banilor

Doi bărbați, în vârstă de 42, 
respectiv 56 de ani, sunt cercetați 
de oamenii legii pentru furt califi
cat.

Cei doi, Mircea S., de 56 ani, 
din Brad, și Gheorghe S., de 42 
ani, din comuna Crișcior, au fost 
prinși în flagrant de polițiștii din 
cadrul Postului de Poliție Crișcior, 
în timp încercau să fure peste 500 
de kilograme de țeavă și șină de 
cale ferată din incinta punctului 
de lucru al unei societăți comer
ciale, situat pe raza localității Gura 
Barza.

Valoarea prejudiciului 
depășește suma de 500 de lei. Față 
de cei doi suspecți, s-a luat măsura 
cercetării în stare de libertate, sub 
aspectul comiterii infracțiunii de 
furt calificat. (M. T.)

Mai multe străzi din Deva 
rămân fără apă

Furnizarea apei reci se 
sisteză mâine, între orele 7.30 și 
19.00, pe Strada Eminescu (de la 
Babeș până la Cloșca), Aicea Ro
manilor, strada Carpați, bulevar
dul Dacia, cartierul Liliacului, 
strada Porumbescu, Dragoș Vodă, 
Spitalului, împăratul Traian, Aleea 
Armatei.

Sunt afectate: PT 7, Polic- 
ninica Dacia, Inspectoratul de 
Poliție Sanitară și Medicină 
Preventivă. Oprirea se face pentru 
montarea de vane la intersecția 
străzii Eminescu cu străzile 
Carpați și Oituz.

APIA va plăti în avans 
subvențiile pe suprafață

Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) Hunedoara va plăti în 
avans, începând cu 16 octombrie, 
50 la sută din subvențiile pe 
suprafața agricolă aferente anului 
2010.

Până acum plățile se făceau 
începând cu data de 1 decembrie, 
dar datorită crizei financiare 
Comisia Europeană a acceptat 
plata în avans a ajutorului pentru 
fermieri.

în județul Hunedoara situația 
este mai dificilă, datorită 
suprafeței mari de teren care tre
buie supusă controlului, deoarece 
verificarea condițiilor de eligibili
tate trebuie să se încheie înainte de 
plata avansurilor.

„Până acum s-a efectuat con
trolul pe 83 la sută din suprafața 
de teren și sperăm să încheiem 
această etapă pentru a putea să 
plătim subvențiile începând cu 16 
octombrie. Indiferent de condiții, 
vom respecta termenele impuse”, 
a declarat șeful serviciului Aju
toare de Stat și Măsuri de Piață din 
cadrul APIA Hunedoara, Mirela 
Paraschiv. (C.Rj

Un vânzător de bilete, pentru jocul de noroc Bingo, a făcut un scenariu demn de filmele 
polițiste pentru a justifica lipsa banilor obținuți din vânzarea biletelor, pe care i-a cheltuit

Tânărul, în vârstă de 24 de 
ani, din Deva, a alertat poliți
știi, cărora le-a povestit cum a 
fost sechestrat de trei bărbați 
care l-au abandonat pe malul 
Mureșului și i-au furat toți 
banii obținuți din vânzarea 

biletelor.

Vasilică C. le-a povestit oamenilor 
legii cum, în timp ce se afla în Piața 
Agroalimentară Deva unde vindea 
bilete pentru jocul de noroc, a fost aco
stat de tineri necunoscuți care, cu un 
autoturism de culoare neagră, i-au cerut 
să-i însoțească la sediul agenției, sub 
pretextul că vroiau să cumpere un top 
de bilete. După ce a urcat în autoturism, 
a fost condus în zona satului Bej an, pe 
malul râului Mureș, unde fără să-l agre

Au furat motorina din rezervoarele
mai multor TIR-uri

Un tânăr a fost reținut de poli
țiști, după ce a furat carburant 
din rezervoarele unor autotre
nuri parcate pe raza munici

piului Deva.

Polițiștii au fost anunțați despre faptul 
că persoane necunoscute încearcă să fure 
combustibil din rezervoarele a trei auto
camioane parcate pe strada Călugăreni din 
Deva.

în urma activităților desfășurate, 
polițiștii i-au identificat pe autorii furtului, 
Karlos K. și Răzvan K., ambii de 21 de ani, 
din Deva, asupra cărora au fost găsite mai 
multe bidoane din plastic și instrumente pe 

Societate Comercială din Deva
angajează

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

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

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

seze, cei trei l-au ținut în autoturism 
aproximativ cinci ore, după care i-au 
luat suma de 2.500 lei, bani rezultați din 
vânzări și l-au abandonat.

Poveste cusută 
cu ață albă

Cercetările au fost preluate de 
către polițiștii Biroului de Investigații 
Criminale Deva, care, în urma 
verificărilor, au stabilit că Vasilică C. a 
sustras periodic diverse sume de bani 
din vânzări, pentru a-și acoperi delapi
darea, a înscenat lipsirea de libertate și 
furtul banilor. Pus în fața probelor, 
tânărul și-a recunoscut fapta. Polițiștii 
continuă cercetările în vederea luării 
măsurilor legale față de tânăr, pentru 
alertarea nejustificată a polițiștilor.

Mihaela Tămaș

care le foloseau la comiterea infracțiunilor, 
în urma cercetărilor, s-a stabilit faptul 

că tânărul Karloș K. a transporta com
bustibilul furat cu un autoturism, pe care 1- 
a condus pe drumul public fără a avea 
permis de conducere.

in cauză s-a întocmit dosar penal pen
tru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de 
furt calificat și conducerea pe drumurile 
publice a unui autovehicul fără a poseda 
permis de conducere. Karlos K. a fost 
reținut pentru 24 de ore și prezentat Parche- 
tulului de pe lângă Judecătoria Deva, care a 
dispus măsura interdicției de a părăsi local
itatea, în timp ce pentru celălalt suspect s-a 
dispus cercetarea în stare de libertate.

(M.T.)

Depensionări în urma verificării 
stării de sănătate
Un număr de 36 de hunedo- 
reni au fost depensionați în 
urma verificării stării de să
nătate și a dosarelor pentru 

obținerea pensiei 
de invaliditate.

De la sfârșitul lunii iunie au 
fost verificate mai multe mii de 
dosare pentru pensie de invaliditate, 
iar în urma controalelor 36 de per
soane au fost depensionate.

„în termen de un an, până la 
sfârșitul lunii iunie 2011 vor fi ver
ificate aproximativ 20.000 de 
dosare. în cazul persoanelor care au 
fost depensionate s-a constatat că 
actele de la dosar nu erau în regulă, 
iar starea lor de sănătate s-a amelio
rat”, a declarat directorul Casei 
Județene de Pensii Hunedoara, 
Ionel Ciobanu.

în urma verificării unui număr 
de 470.000 de dosare, la nivel 
național au fost depensionate 3.869

Societate comercială 
angajează

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

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

de persoane, iar pentru 15.863 de 
pensionari de invaliditate a fost 
modificată încadrarea în gradul de 
handicap, constatându-se
ameliorări ale stării lor de sănătate.

Cele mai numeroase 
depensionări s-au produs în Satu 
Mare (391), București (342), 
Maramureș (229), iar cele mai 
puține în Caraș-Severin (8), 
Mehedinți (18), Galați și Bistrița 
(câte 30).

Cătălin Rișcuța



Is l'feste bună pentru românii și bulgari! Xovinite scrie că Germania intenționează 
să înlesnească accesul acestora pe piaja muncii, prin relaxarea restricțiilor im
puse. Mai precis. Germania va ridica restricțiile pe piața internă a muncii, pen
tru bulgari și români, timp de șase luni pe an. Soita strategie vizează in mod 
special muncitorii sezonieri din sectorul turistic agricol sau construcții
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Numărul concediilor medicale a scăzut
cu 30% în ultimele luni
De la mijlocul lunii mai 2010, 
când au fost demarate acțiu
nile de control asupra noului 
mod de acordare a concediilor 
medicale, au fost aplicate peste 

400 de amenzi, în valoare de 
două milioane de lei, potrivit 

Ministerul Sănătății.

Noul sistem de acordare a con
cediilor medicale, introdus anul 
acesta, a dus la o diminuare de 
aproximativ 30% a numărului de 
certificate medicale eliberate în ul
timele luni, față de începutul anului.

De asemenea, dacă pe toată pe
rioada anului 2009 au fost eliberate 

peste 2.600.000 de certificate med
icale, anul acesta numărul lor este 
într-o evidentă descreștere. De la în
ceputul anului și până în prezent au 
fost eliberate 713.436 certificate 
medicale, informează Ministerul 
Sănătății.

De la mijlocul lunii mai 2010, 
când au fost demarate acțiunile de 
control asupra noului mod de acor
dare a concediilor medicale, Fondul 
Național Unic de Asigurări de 
Sănătate a fost suplimentat cu peste 
2 000 000 lei din cele 443 de 
amenzi aplicate pentru nereguli 
constatate la eliberarea certificatelor 
medicale.

în perioada mai-august 2010 
reprezentanții caselor de asigurări 

de sănătate au efectuat controale la 
un număr de peste 5300 de medici 
și 1500 de beneficiari de concedii 
medicale. în urma acestor acțiuni au 
fost sancționați 792 de medici și au 
fost refuzate/amânate la plată 
aproape 300 de certificate pentru că 
beneficiarii nu au respectat 
legislația și nu s-au aflat la domi
ciliu în perioada acceptată de con
trol.

De asemenea, casele de 
asigurări de sănătate au reziliat 92 
convenții încheiate cu medicii pre- 
scriptori pentru acordarea și eliber
area certificatelor de concediu 
medical. In cazul a 82 de medici au 
fost sesizate comisiile de disciplină 
ale Colegiului medicilor.

13 turiști polonezi au murit 
într-un accident rutier

„Proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

„Investește In oameni!”

COMUNICAT DE PRESĂ
Conferința de lansare a proiectului

„Antreprenoriatul
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Hunedoara, în calitate de partener, 
anunță conferința de lansare a proiectului 
„Antreprenoriatul în mediul rural - O șansă 
de ocupare”, care va avea loc la Sibiu, data de 

septembrie 2010, orele 11.30, Hotel Conti- 
.ital Forum.

„Antreprenoriatul in mediul rural - O 
șansă de ocupare”, proiect cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Sec
torial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
„Investește în oameni!”, se derulează în perioada 
1 iulie 2010-30 iunie 2013, în Regiunile Centru, 
Nord-Vest, Vest, Sud-Muntenia.

Proiectul este implementat de Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Sibiu, în parteneriat cu Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Satu-Mare, Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Teleorman, S.C. Technical 
Training S.R.L., Techniki Ekpedeftiki - Kentro 
Epagelmatikis Katartisis S.A.

Proiectul își propune:
- susținerea inițiativelor de dezvoltare 

antreprenorială;
- promovarea și susținerea reintegrării per-

in mediul rural - O
soanelor din mediul rural pe piața muncii;

- crearea condițiilor pentru dezvoltarea 
activităților independente non-agricole.

Grupul țintă căruia se adresează acest 
proiect este format dintr-un număr de peste 1000 
de persoane din mediul rural, câte 250 persoane 
aferent fiecărei Regiuni:

-300 persoane ocupate în agricultura de 
subzistență;

-100 persoane inactive;
-300 șomeri, din care 100 tineri șomeri și 

100 șomeri de lungă durată;
-300 persoane aflate în căutarea unui loc de 

muncă.
Antreprenoriatul în mediul rural — O 

șansă de ocupare” promovează egalitatea de 
șanse, indiferent de naționalitate, etnie, religie, 
urmărind ca minimum 40% din grupul țintă să fie 
femei.

Un număr de 450 de participanți la 
activitățile de formare profesională în calificări 
non-agricole vor primi burse de studiu.

40 de persoane dintre cele instruite 
vor primi burse de merit pentru promovarea 
antreprenoriatului rural.

Se va acorda asistența necesară pentru 
începerea unei afaceri.

șansă de ocupare”
Activități care se vor derula în cadrul 

acestui proiect:
-cercetare și studii de teren privind situația 

șomajului în mediul rural;
-campanii de conștientizare, motivare și in

formare în vederea asigurării participării grupului 
țintă la serviciile de ocupare furnizate prin 
proiect;

-furnizarea serviciilor de informare și con
siliere profesională;

-evaluarea competențelor dobândite pentru 
100 de persoane din grupul țintă;

-furnizarea programelor de formare 
profesională în care vor fi cuprinse un număr de 
300 de persoane;

-promovarea culturii antreprenoriale;
-asigurarea unui suport pentru elaborarea 

și implemetarea strategiilor pentru dezvoltarea 
inițiativelor locale în zonele rurale;

-dezvoltarea rețelei e-comert pentru pro
movarea produselor și serviciilor (produse 
meșteșugărești, servicii ale turismului rural/eco- 
logic).

Proiectul se înscrie pe Axa prioritară 5 - 
Promovarea măsurilor active de ocupare, Dome
niul major de intervenție 5.2.-Promovarea 
sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în 
ceea ce privește dezvoltarea resurselor umene și 
ocuparea forței de muncă.

în Germania

13 oameni au murit și câteva 
zeci sunt răniți, după ce un autocar cu 
turiști polonezi a lovit o mașină și 
apoi s-a izbit de un pod pe o 
autostradă din Germania, potrivit Sky 
News.

Șapte dintre răniți sunt în stare 
critică, alte 27 de persoane au răni 
care nu le pun viața în pericol.

Accidentul s-a petrecut la est de 
Berlin, la joncțiunea Schoenefelder 
Kreuz de pe autostrada A10. Auto
carul s-a izbit de pilonul unui pod, 
după ce a fost lovit de o mașină care 

a intrat în trafic de pe un drum lateral 
Peste 200 de membri ai servici

ilor de urgență au fost trimiși la locul 
accidentului.

Autocarul transporta 49 de 
polonezi, de toate vârstele, care se în- 
toarceau acasă după o vacanță 
petrecută în Spania.

Femeia care conducea mașina 
ce a cauzat accidentul se numără 
printre cei grav răniți. Autoritățile au 
lansat o anchetă și vor organiza un 
punct de informare pentru rudele vic
timelor poloneze.

ANUNȚ PUBLIC
SC SALUBRITATE SA Deva anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării 

de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire platformă betonată și am
plasare instalare de recuperare și reciclare deșeuri menajere (stație sortare)”, propus a fi 
amplasat în localitatea Deva, str.Orizontului, f.n., zona Rampa de gunoi, județul Hune
doara.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, zilnic, 
în zilele de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și vineri între orele 8,00 - 14,00 și la sediul 
SC Salubritate SA Deva, Calea Zarandului, nr.59A, jud.Hunedoara; în zilele de luni — joi 
între orele 8,00 - 16,30 și vineri între orele 8,00 - 14,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara.

ANUNȚ PUBLIC
SC PRODCOM FOREST SRL, titular al proiectului “Anexă tehnologică”, anunță 

publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Hunedoara în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului și/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Anexă tehnologică”, propus a fi 
amplasat în Comuna Ilia, sat Ilia.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, 
jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14), precum și la 
următoarea adresă de internet www.apmhd.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de în
cadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 
02.10.2010 (inclusiv).

http://www.apmhd.ro


Pe urmele mineritului aurifer (II)
Poveștile despre aurul Apuse
nilor, de la Băița și Brad trec 
dincolo, în Țara Zarandului, 

spre Țebea și Baia de Criș. Is
toria mineritului aurifer încar
nată în trupul legendelor care 
mai circulă încă și astăzi prin
tre oamenii locului, coboară 

mult în timp atestând o stranie 
și încăpățânată continuitate a 
comunităților umane care au 
locuit în această regiune...

Munții noștri 
aur poartă...

Așa arată în prezent una din 
fostele guri de acces către inima 
zăcămâtului de aur de la Ruda Brad 
Musariu... „Galeria 12 Apostoli”... 
cocoțată sub culmea muntelui 
aproape de capătul văii scormonite 
aproape continuu mai bine de două 
milenii în căutarea prețiosului 
metal. Nu putem părăsi perimetrul 
minier străjuit de vârfurile Musariu, 
Barza și Muncelu care învăluie lo

m k

calitatea- Gura Barza fără să ne 
oprim pentru o clipă și la imensa 
carieră de pe Valea Arsului. Și nu 
întâmplător, căci spre deosebire de 
lucrările miniere din adâncul 
munților, din care s-a extras aurul 
nativ și argintul, din această carieră 
s-a exploatat la suprafață doar 
partea superficială a unui zăcământ 
de cupru diseminat de tip Porphiry 
Copper, cum numesc specialiștii 
acumulările de acest tip, în care cal- 
copirita, minereul primar de cupru, 
este practic dispersată, sub forma 
unor particule de dimensiuni extrem 
de mici, în toată masa rocii de tip 
andezitic. încă nu se știe exact ce 
mecanism controlează punerea în 
loc a unor asemenea mineralizații 
„pereche”, într-un loc cele auro-ar- 
gentifere și în altul, din imediata lor 
vecinătate, cuprifere. Interesant este 
că fenomenul nu apare singular în 
perimetrul vestitului patrulater au
rifer din Apuseni. Aidoma modelu
lui de aici, dar la o cu totul altă scară 
este Roșia Montană, zăcământ de 
aur însoțit de Roșia Poieni, 
zăcământ de cupru, iar exemplele 
pot continua...

La Băița a rămas doar 
amintirea mineritului

Nu departe de Brad, pe drumul 
Devei, dincolo de calcarele de la 
Crăciunești din care se 
aprovizionau odinioară combinatele 
de lianți și azbociment din 
apropiere, se ascunde un alt fost 
perimetru minier din Munții Metal
iferi... Băița. Cele unsprezece sate 
care intră în componența comunei 
actuale își deapănă secolele de isto
rie care au trecut de la prima lor at
estare documentară. Băița care a dat 
și numele actual al comunei, a fost 
printre primele localități atestate în 
zonă, pe la 1364, după care au 
urmat, în ordine: Câinelu de Sus, 
Crăciunești, Hărțăgani, Ormindea,' 
Săliște, Trestia, Lunca, Fizeș, 
Peștera și ultimul, pe listă, pe la 
1805, satul Barbura. încă din pe
rioada Evului Mediu și până în 
epoca modernă Băița a fost un im
portant târg de munte, dar și centru 
minier. Fiecare colț din acest ținut 
fabulos, fragmentat de piramidele 
complicatelor structuri de roci sed

imentare mezozoice, străpunse de 
conurile rotunjite ale unor munți cu 
nume stranii precum Setrașul și 
Duba își are propria sa poveste. De 
minele de odinioară, închise în 
prezent ca pretutindeni în Metaliferi 
își mai aduc aminte doar bătrânii... 
atâția câți au mai rămas. încă mai 
sunt și pot să povestească urmașilor 
despre aurul pe care l-au scos de-a 
lungul timpului dar și despre cel

care mai așteaptă încă să fie scos la 
lumină, din întunericul de la 
rădăcina munților. în această 
„săracă țară bogată” cum s-au 
obișnuit să spună oamenii locului 
despre ținutul lor, este nevoie de un 
nou punct de sprijin. Dacă până 
acum au fost minele de aur, nimeni 
nu știe să le răspundă la întrebarea: 
ce va fi de acum încolo?...
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Statuile de la Baia 
de Criș, dovezi ale 
mineritului preistoric

Baia de Criș este atestată pe 
surse arheologice încă de la sfârșitul 
secolului al X-lea, dar există unele 
documente care afirmă că pe terito
riul ei ar fi existat o „baie” de spălat 
aurul încă de pe vremea romanilor. 
Se știu suficient de multe, în acest 
ținut de suflet al moților lui Avram 
Iancu și despre „băieșii” care ex
ploatau minele de aur de pe văile 
Țebei și Caraciului. Și poate nu 
întâmplător pentru istorici și arhe
ologi, spațiul dintre localitățile Baia 
de Criș și Țebea are o importanță și 
o conotație deosebită. Pe la sfârșitul 
secolului al XIX-lea s-au descoperit 
aici trei statui menhir. în primăvara 
ahului 2000, la cariera de cărbune a 
Exploatării miniere Țebea, în cursul

Baia lui Juloi este una dintre 
cele mai cunoscute mine 

___________ de la Măgura Țebei 

lucrărilor de descopertă a 
zăcământului au ieșit la iveală mai 
multe piese litice: o statuie... un 
bloc mare, fasonat, o piatră 
sculptată sub forma unui cap uman, 
precum și o lespede care avea, după 
cum povestesc descoperitorii, mai 
multe „semne” asemănătoare unei 
„scrieri”. Din nefericire echipa de 
arheologi care s-a deplasat la fața 
locului de la muzeul din Deva nu a 
mai putut recupera decât primele 
două piese. Stelele antropomorfe 
sau statuile menhir, așa cum le 
vedem expuse în muzeul din Deva, 
prezintă o serie de atribute 
anatomice și de echipament ieșite 
din comun. Elementele cele mai 
enigmatice care au generat și cele 
mai multe discuții între specialiști, 
au fost, coșul alungit prins sub 
centură, sugerat pe spatele acestor 
reprezentări antropomorfe, dar și 
ciocanul... purtat la brâu și asimilat 
de către unii cercetători cu un cio
can de minerit. Iată de ce ele au fost 
legate de cel mai multe ori de activ
itatea minieră din această regiune a 
Munților Apuseni... care este cu 
siguranță atestată atât pentru pe
rioada romană, cât și pentru pe
rioadele mai recente, în masivele 
Caraci și Măgura Țebei.

O istorie cioplită 
în piatră

Privite de departe cele două 
vârfuri, Caraci și Măgura Țebei, par 
surori. Cei care au avut curiozitatea 
să le cerceteze mai îndeaproape știu 
însă că versanții lor abrupți sunt 
despărțiți de valea ce pornește din 
tăul Caraciului, cunoscută sub nu
mele de Valea Șteampurilor. Astăzi

Relieful frământat de la Baia de Criș - „Ptincuri" arată amploarea exploatării aurului

i-a rămas doar numele, căci 
șteampurile care zdrobeau în fălcile 
lor puternice minereul scos din 
adâncuri, construite pe vremea 
Societății „Mica” au dispărut de 
mult. Despre bogăția zăcământului 
aurifer din masivul Caraci, supran
umit și „Vezuviul Apusenilor”, 
circulă multe povești prin zonă, 
unele reale, altele cu iz de legendă. 
Puțini sunt cei care știu însă că sub 
vălul de nepătruns al pădurilor, 
Măgura Țebei ascunde urmele de 
dimensiuni ciclopice ale 
exploatărilor miniere multimi
lenare. Galerii, puțuri, corande 
uriașe ori halde de steril, toate se 
succed într-un peisaj nefiresc, sub 
vârful țuguiat al dealului. Adamul 
Vechi și Adamul Nou, Petru și 
Pavel, Stocul, Ulman, Tufa, Emil- 
iana sau Traiana sunt nume de ga
lerii mai vechi sau mai noi care abia 

Multe din întrebările pe care le 
ridică o abordare serioasă a prob
lematicii exploatării aurului în 
Carpații Românești, dar mai ales în 
Munții Apuseni își mai așteaptă 
încă un răspuns. Cele mai evidente 
urme, antice de exploatare 
subterană prin galerii miniere a 
fîloanelor de aur sunt cele din epoca 
romană. Ele apar pretutindeni în 
zonele în care au existat filoane bo
gate în aur. în opinia unor 
cercetători, dacii, deși știau foarte 
bine unde se găsesc zăcămintele 
filoniene bogate în aur primar, 
preferau să-l culeagă din 
concentrațiile aluvionare de pe văile 
râurilor care coborau din munți. Un
deva nu foarte departe de aceste 
meleaguri, dincolo de Mureș, la 
poalele masivului Sebeș în zona 
Pianu se pare că există certitudinea 

unor astfel de exploatări. în acest 
context, ce semnificație pot avea 
structurile aluvionare de origine 
antropică aidoma unor șanțuri 
uriașe descoperite „La Ptincuri”, 
între Țebea și Baia de Criș.

Deocamdată nu ne putem 
imagina în totalitate dimensiunea 
istorică a exploatării aurului din 
Apuseni în antichitate, mai ales că 
ne lipsește aproape cu desăvârșire 
perioada dacică. Iar asta în 
condițiile în care știm că romanii au 
plecat cu un impresionant tezaur din 
piese de aur și de argint după 
cucerirea Daciei. Am putea afla 
vreodată de unde provenea oare 
aurul dacilor?...

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța

răzbat din negura uitării. Pe unele 
dintre ele oamenii din zonă le mai 
arată după numele proprietarului 
din alte vremi, așa cum este și „Baia 
lui Juloi”. Și peste toate străbate 
ecoul unei tragedii care s-a abătut 
asupra minerilor din zonă. Povestea 
spune că în urmă cu multă vreme 
patruzeci de băieși au murit striviți 
sub greutatea muntelui. Iar locul 
groaznicei întâmplări a primit un 
nume pe măsura nenorocirii: Po
topul.

De la galeria „Adamul 
Vechi” la șanțurile 
de la „Ptincuri”

Din păcate, pentru epocile mai 
vechi lipsesc deocamdată certitu
dinile. Dar totuși... Cuibărită sub 
culmea dealului se mai ghicește in
trarea unei galerii astăzi prăbușită, 
deși figurează ca monument istoric. 
Mina este cunoscută ca galeria de la 
Adamu Vechi, unde a fost de
scoperit în veacul al XIX-lea un 
ciocan din piatră cu șanț de 
înmănușare transversal. Ciocanul, 
despre care se presupune că datează 
chiar din preistorie, sugerează că 
mina de la Adamul Vechi ar putea fi 
cea mai veche exploatare minieră 
auriferă de pe teritoriul României.
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Pentru prima dată în România, o revistă glossy de lifestyle feminin a realizat mi număr 
3D. Numărul din octombrie al revistei The O NE o prezintă în premieră pe Murit, Mari
nescu Colin însărcinată, într-un pictorial 3D. Atât coperta, cât și pictorialul de cover, 
dar și alte materiale au fost lucrate în 3D și pot fi admirate cu ajutorul ochelarilor spe
ciali oferiți împreună cu revista.

..........

Leonardo DiCaprio luptă 
pentru protejarea 
tigrilor indieni

Actorul Leonardo DiCaprio 
se va folosi de influența și celebri
tatea sa pentru protejarea tigrului 
indian, o specie pe cale de 
dispariție, potrivit unui respons
abil al guvernului indian.

Leonardo DiCaprio și Jairam 
Ramesh, ministrul indian al 
Mediului, s-au întâlnit, recent, la 
New York, la o recepție 
organizată de ONG-ul Coalition 
for Rainforest Nations (CfRN).

Actorul dorește să meargă în 
India și să ia parte la o campanie 
dedicată protejării acestei specii 
de tigru.

Premierul indian Manmohan 
Singh a înființat, în urmă cu doi 
ani, o agenție de luptă împotriva 
braconajului. Totuși, în 2009, au 
fost uciși 32 de tigrii indieni. Este 
interzis peste tot în lume 
vânătoarea acestei specii de tigru,

dar blana, pielea și ghearele sale 
sunt foarte apreciate în Asia pen
tru frumusețea lor, dar și pentru 
proprietățile terapeutice.

Paula Seling va concura
la ’’Dansez pentru tine’’

Cântăreața Paula Seling va 
intra în competiția "Dansez 

pentru tine", care va fi difu
zată de la mijlocul lunii octom

brie la Pro Tv, informează 
postul de televiziune.

Dintotdeauna Paula Seling a avut 
dorința ascunsă de a urma cursuri de dans, 
însă niciodată nu a avut determinarea să o 
facă. A acceptat însă provocarea "Dansez 
pentru tine" ca pe un test, ca pe ceva nou în 
viața sa, dar și ca pe o dorință de a lupta 
pentru o cauză bună.

Artista spune că "Dansez pentru tine" 
i se pare un concurs extrem de greu și că îi 
este frică de tot ce este necunoscut, însă știe 
că are de partea sa perseverența, ambiția, se
riozitatea și dragostea pentru muzică. "îmi 
place să mă supun la teste, să fac lucruri noi. 
Vreau să muncesc, îmi place să muncesc, 
sper, însă, să fiu atentă să nu întind coarda 
prea mult. Oboseala nu-mi priește foarte 
bine", mărturisește cântăreața.

Deși nu a dansat niciodată tango, 
Paula Seling l-ar putea alege ca dans 
preferat, pentru că îi pare feminin și puter
nic în același timp.

La Eurovision 2010, Paula Seling a

prins gustul mișcărilor de dans lucrând cu 
coregrafii Doina și Florin Botis. "Am con
statat că sunt receptivă la mișcări de core
grafie, că rețin repede și mi-a surâs ideea de 
a încerca să învăț dansul, mai ales într-un 
cadru atât de deosebit. Să fiu sinceră, a lua 
cursuri de dans a fost mereu o dorință 
ascunsă, uneori pe lista de planuri pentru 
anul care vine, însă, niciodată nu am avut 

determinarea să încep. Iată, însă, ca acolo 
sus, cineva știe cum și care este momentul 
să îți îndeplinească dorințele. Probabil că 
mi-am dorit mult să învăț, mai mult decât 
mi-am dat seama. Sau poate că asta face 
parte dintr-un alt plan. Vom vedea", ai 
spus artista, care are încredere că lipsa ei de 
exercițiu se poate recupera dacă există tim
pul, locul și contextul potrivit.

Nicole Scherzinger abia
așteaptă să aibă copii

Vedeta trupei Pussycat Dolls 
își dorește cu ardoare să se 
căsătorească și să devină mamă și 
vrea să facă lucrurile ca la carte. 
Mai exact, să se mărite cât mai 

curând cu Lewis Hamilton și apoi 
să-l facă tătic.

„Sunt o țipă de modă veche, 
as vrea să mă căsătoresc înainte să 
aduc un copil pe lume. Lewis îmi 
spune că e singur că voi fi o 
mamă bună și eu cred sincer că el 
va fi un tată minunat. Ador copiii 
și vreau să am și eu unul în 
curând”, a declarat Scherzinger. 
Cântăreața în vârstă de 32 de ani 
și pilotul de Formula 1 în vârstă 
de 25 de ani sunt împreună din 
2008.

Nicole Scherzinger a apărut 
recent într-una din emisiunile de 
audiții X Factor, ca judecător in
vitat.

Vedeta a spus după aceea că 
i-a fost tare dor atunci de iubitul 
ei și a descries relația lor drept 
una extrem de specială și 
romantică.

)

Pentru Miley Cyras 
decât o relație

Cântăreața și actrița americană 
Miley Cyras, unul dintre idolii copiilor și 
adolescenților din toată lumea, spune că, 
pentru ea. cariera este mult mai importantă 
decât o relație și că, în ciuda zvonurilor, 
nu se gândește dcocan mată Ia căsătorie, 
potrivit presei internaționale.

"în primul rând, am doar 17 ani. Ar 
fi ridicol să mă gândesc aeum la căsătorie. 
Nu sunt logodită, nu am în plan să mă 
mărit curând. Vreau să fac în continuare

cariera mea este mai

muzică bună, muzica pe care o iubesc - 
aceste este cel mai important lucru pentru 
mine", a declarat ea.

Cyurs are însă un prieten, cu care s-

a împăcat de curând după ce, in august, 
presa scrisese că i-ar fi spus adio.

P: numele său adevaral Destiny 
Hope Cyrus, tânăra cântăreață și actriță și- 
a câștigat celebritatea odată cu serialul de 
televiziune "Hannah Montana".

Discurile sale s-au vândut în peste 
14 milioane de exemplare, iar în 2008 
Miley Cyrus se afla pe locul 35 în topi 
Forbcs al banilor câștigați de vedete, cu 25 
He milioane de uolari.

GLASUL HUNEDOAREI
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Ie Ilin Simofa nu dezminte. Patronul echipei Jiul Petroșani a fost suspendat de ( tunisia de Disci
plină a Asociației Județene de Fotbal din Hunedoara pentru cti a intrat pe teren, fără permisiunea 
centralului, in timpul partidei dintre Jiu! și lurul Certej. adresându-le eelor trei cavaleri 
ai fluierului numeroase injurii. In urma acestei ieșiri, Intss-ul minerilor a fost suspendat 
șase etape și atueudat eu /5fl de lei.
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Gideon - salvatorul Hunedoarei
FC Hunedoara rămâne neîn
vinsă în actuala ediție a ligii a 
treia, seria a V-a. Hunedorenii 
au câștigat, vineri, în ultimul 
minut, în fața celor de la Na
țional Sebiș, grație inspirației 

nigerianului Gideon, revenit în 
această vară la echipa de pe 
Cerna. Alb-albaștrii au bifat 

cea de-a treia victorie fără gol 
primit pe „Michael Klein ” și 

devin astfel una din pretenden
tele serioase la promovare.

Arădenii lui Adi Abrudean ve
neau Ia Hunedoara cu gândul unei noi 
victorii pe „tărâm” hunedorean, asta 
după ce, în urmă cu două etape, 
câștigaseră la Simeria cu 1-0. 
Sebișenii, care au jucat mai bine de o 
repriză cu un om în minus, au avut 
însă ghinion și au primit gol la ultima 
fază de joc.

Jrimă repriză 
animată

Hunedorenii au început ca din 
pușcă partida de sub Furnale și au tre
cut pe lângă deschiderea scorului în 

minutul șapte, când golgheterul 
echipei, Zelencz l-a luat la țintă pe 
Pașcalău, din doar șase metri.

După zece minute, același Ze
lencz, îl mai evidențiază o dată pe ex
perimentatul goalkeeper arădean, 
care respinge un șut puternic din 
unghi. Jocul se echilibrează ușor, iar 
formația de pe Crișul Alb trece pe 
lângă deschiderea scorului în minutul 
23, prin Ivancea, șutul acestuia din in
teriorul careului, fiind cu greu respins 
de Moldovan.

Sub privirile lui Ionuț Iftimoaie 
și Nae Manea, „corbii” reușesc să în
scrie prin Șandor, însă golul este an
ulat, corect, pe motiv de offside.

Veteranul Hunedoarei avea să 
contribuie decisiv la eliminarea lui 
Lung din minutul 40, fundașul 
oaspeților văzând roșu în fața ochilor, 
după două intervenții dure asupra 
acestuia. Repriza se încheie cu un nou 
gol anulat hunedorenilor, de data 
acesta lui Zelencz, care se afla în 
poziție afară din joc.

Lovitura de grație 
vine în minutul 93

Deși băieții lui Eusebiu Șuvagău 
au evoluat în superioritate numerică 

pe întreg parcursul celei de-a doua 
reprize, aceștia nu au reușit să peri
cliteze prea mult poarta apărată de 
Pașcalău. Ba mai mult, erau chiar să 
primească gol pe o fază de contraatac 
a celor din Sebiș, în minutul 77, când 
Moldovan a intervenit salutar, în fața 
lui Ivancea scăpat singur spre buturile 
acestuia.

Șuvagău mută decisiv un minut 
mai târziu când îl introduce pe teren 
pe Gideon în locul lui Costea.

Africanul însrie golul victoriei în 
minutul 93, cu o lovitură de cap din 
șase metri, după o centrare excelentă 
venită de la Trășcan.

Nigerianul se află Ia cea de-a 
doua reușită de la revenirea în orașul 
de pe Cema, după golul marcat în 
partida cu bănățenii de la Giarmata și 
pare să se înțeleagă de minune cu 
Trășcan, omul care l-a servit ideal și 
în jocul de acum două etape.

Hunedoara învinge greu, una din 
echipele cu pretenții de promovare în 
acest sezon și merge încrezătoare la 
Becicherecul Mic, pentru partida de 
etapa viitoare, contra ultimei clasate 
din serie.

Claudiu Sav

Nigerianul Gideon se află la cea de-a doua reușită 
pentru Hunedoara, de la revenirea sa sub Furnale

FC Hunedoara: Moldovan - Silea®, Al. Rus (c), Costea, Geacă - Bar- 
buloviciu, Hodor, Iiaș. Trășcan - Zelencz, Șandor. Au mai jucat: Ban, Gideon, 
Păcurar, Doroi.

Antrenor: Eusebiu Șuvagău

Național Sebiș: Pașcalău - Cornea. Lung. Lengyel (c), Jneulea - S. 
Leucuța, Al. Leucuța, Pavel, lambor Luca, Ivancea. Au mai jucat: Budu. 
Neeșulescu, CI. Feieș.

Omul meciului: Gideon (IC I lunedoaia

CFR Simeria a uitat să câștige acasă
Simerienii conduși de Gheor
ghe Cornea au remizat, vineri, 
0-0, cu Autocatania Caranse

beș, într-un meci contândpen- 
.. u etapa a V-a a ligii a treia. 

Feroviarii nu au izbutit să scu
ture plasa adversă nici măcar 
di. penalty, veteranul echipei, 
Pepenar, irosind cadoul primit 
din partea centralului clujean, 

Tudor Marchiș. Simeria ră
mâne astfel, cu o singură vic
torie pe teren propriu, cea din 

prima etapă împotriva celor de 
la Millenium Giarmata.

Jocul prestat de echipa lui Comea 
a lăsat mult de dorit în prima repriză a 
meciului de la Simeria. „Galbenii” și- 
au croit cu greu drumul spre poarta 
apărată de Vulpescu, goalkeeperul 
bănățean fiind „deranjat” doar de Pepe
nar și Dăscălescu în finalul primei 
'-er'-'ze. De partea cealaltă, cărășenii, 
așezați foarte bine în teren de Sorin 
Costachi, au avut cea mai mare ocazie 
a primei părți prin Filimon, a cărui șut 

’ lin marginea careului a fost respins în 
loi timpi de Dragotă.

Imediat după reluare, gazdele au 
orțat deschiderea scorului, având într- 
in minut trei ocazii de a modifica 
lătrâna tabelă a stadionului din Sime- 
ia. Mai întâi prin Riviș, șut bun din 16 
netri, apoi prin Pepenar cu capul pe 
ângă din interiorul careului și prin 
■ăgărășanu, a cărui lob din zece metri, 
ieste portarul oaspeților, a lovit bara.

După această ultimă șansă, cen- 
ralul întâlnirii avea să iasă la rampă, 
’rima dată, în minutul 58, când le 
cordă un penalty gratuit gazdelor, ratat 
nsă de Pepenar, pentru ca la doar 

câteva minute distanță de prima 
„ispravă” să îl ierte de eliminare pe 
Bud, care a faultat clar în postură de 
ultim apărător.

Ultima șansă de a șterge cu bu
retele jocul foarte slab al gazdelor, a 
avut-o Dăscălescu, care în ultimele se
cunde ale jocului, a șutat în portar din 
doar șapte metri. CFR Simeria ajunge 
la al doilea joc pe teren propriu fără gol 
marcat și se deplasează, vinerea 
aceasta, la Arad pentru a obține a doua 
victorie externă din acest sezon.

Claudiu Sav

Rezultatele complete ale etapei a V-a:

CSM Școlar Reșița - Bihorul Beiitș 2-2
Luceafărul Oradea - Unirea Sânnicolau Mare 2-1
FC Hunedora - Național Sebiș 1-0
Termo Tumu Severin - Becicherecul Mic 2-1
CFR Simeria - Autocatania Caransebeș 0-0
ACS Recaș - Gloria Arad 3-1

Millenium Giarmata și FC Timișoara II au stat

CLASAMENT:

1. CS Termo Tumu Severin 5 4 1 0 10-5 13p
2. Luceafărul Oradea 5 4 0 1 8-5 12p
3. FC Hunedoara 5 3 2 0 11-2 lip
4. Autocatania Caransebeș 5 3 1 1 6-1 lOp
5. CFR Simeria 5 2 2 1 9-7 8p
6. Național Sebiș 5 2 1 2 3-4 7p
7. ACS Recaș 3 2 0 1 6-2 6p
8. CSM Școlar Reșița 4 1 1 2 3-6 4p
9. Bihorul Beiuș 3 1 1 1 4-8 4p
10. Gloria Arad 5 1 0 4 6-9 3p
11. FC Timișoara II 4 0 2 2 5-9 2p
12. Unirea Sânnicolau Mare 3 0 1 2 2-4 1P
13. Millenium Giarmata 3 0 1 2 4-9 1P
14. Becicherecul Mic 5 0 1 4 3-9 lp

CFR Simeria: Dragotă - Vîr- 
tan. Păduraiu. Buia, Vișan (c) 
Pepenitr. Găceanu. Riviș. Bud 
Dăscălescu, Suciu. Au mai jucat:
Zaha, Păcurar, Tecsi.

Antrenor: Gheorghe Cornea

Autocatania Caransebeș: 
Vulpescu - Românu, Moga, Ov. 
Bălan, Timbota - Costachi, Filimon, 
Feneș (c), R. Dumitru - Dăbuleanu, 
Văcărescu. Au mai jucat: Bucure, 
Frenț, S. Bălan, Tică.

Antrenor: Sorin Costachi

Puștii Jiului, conștiincioși
în liga

După cinci etape scurse din actuala 
ediție a ligii a patra, doar trei echipe au 
rămas încă neînvinse. Tânăra echipă a Ji
ului, „studenții” Universității din 
Petroșani și echipa a doua a Hunedoarei 
domină autoritar al patrulea eșalon di
vizionar al județului. Cele trei echipe din 
fruntea clasamentului au câte patru vic
torii și un egal și au marcat împreună 
peste 50 de goluri. Puștii antrenați de 
Toni Sedecaru, Damian Militaru și Daniel 
Huza au zdrobit Cetate Deva cu 6-0, 
chiar sub cetate, în vreme ce echipa 
secundă a Hunedoarei a încheiat un nou 
„set” la Călan (6-1), pe terenul Victoriei, 
iar Universitatea le-a luat „aurul” 
brădenilor, învingând cu 2-1. 
Performanța jiuliștilor lui Simota este cu 
atât mai lăudabilă cu cât, jumătate din tit
ularii meciului de sâmbătă se află încă pe 
băncile liceului! „Se țin și de școală și de

Iată rezultatele complete ale etapei a V-a:

Victoria Călan - FC Hunedoara II I -6
Universitatea Petroșani - Aurul Brad 2-1
Retezatul Hațeg - Dacicus Orăștie 4-2
CNS Cetate Deva - Jiul Petroșani 0-6
Aurul Certej - Zarandul Crișcior 4-1
Metalul Crișcior - Minerul Aninoasa 0-0
Gloria Geoagiu - Inter Petrila 1-3
CS Vulcan - Minerul Uricani 0-2

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

* Retezatul Hațeg este penalizată de cătr.

a patra
fotbal. Cred că avem șanse să promovăm 
chiar în acest sezon în Liga a treia. 
Echipa merge bine pentru că toți se 
înțeleg de minune între ei. Faptul că sunt 
toți apropiați ca vârstă este un atuu pe 
care va trebui să-1 exploatăm”, a declarat 
pentru liga2.ro, Gheorghe Boboc, 
președintele grupării din Vale.

La polul opus se află CNS Cetate 
Deva, echipa municipiului reședință de 
județ ocupând penultimul loc al clasa
mentului cu cea mai slabă apărare din di
vizie (20 de goluri primite) și Metalul 
Crișcior, formație care nu a marcat încă, 
nici un gol în cinci etape de la start.

Surpriza etapei au fumizat-o cei de 
la Retezatul Hațeg, echipa penalizată de 
FRF cu 18 puncte, aceștia câștigând 
acasă în fața „dacilor” din Orăștie, una 
din echipele care începuseră în forță cam
pionatul.

Etapa viitoare:

Aurul Brad - Victoria Călan
Dacicus Orăștie - Universitatea Petroșani
Jiul Petroșani - Retezatul Hațeg 
Zarandul Crișcior - CNS Cetate Deva 
Minerul Aninoasa - Aurul Certej 
Inter Petrila - Metalul Crișcior 
Minerul Uricani - Gloria Geoagiu 
FC Hunedoara II - CS Vulcan

FRF cu 18 puncte.

0 18-1 13p
0 19-3 13p Silviu fkjloș
0 14-3 13p (FC Hunedoara IFj
1 13-3 12p - 8 goluri
1 12-7 lOp
2 17-10 9p An&eî Moldovan
1 4-1 8p (Sini Petroșani)

2 ' 12-11 ?P
— 8 goluri

3 5-14 6p Râul
2 4-6 5P (Dacicus OrSștîe)
3 4-12 4p 4 goluri
3 7-17 4p
4 1-13 lp Glauils Var ș aii e lean
4 0-13 lp (Dacicus Grăștîe)

3 7-17 4p
-3 goluri

3 4-12 4p Adrian Soare
4 6-20 1P ■ Petroșani)
3 10-12 12p - 2goluri

liga2.ro
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Telejurnal; Sport; Meteo 
La prima oră (matinal) 
Desene animate
Mediterana 27 (rel.); Ep. 2 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Verde’n față
Pirații
Dovadă de iubire (serial - 62.) 
Tezaur folcloric
Vizor monden
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 27.)
Istorii de buzunar 
Telejurnal; Sport; Meteo 
Pur și simplu delicios (rel.) 
Rom european (rel.) 
Kronika (magazin cultural) 
Atunci și Acum (rel.) 
Istorii de buzunar (rel.) 
Viața și banii (rel.) 
Amintiri din istorie 
învinge apele!
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 28.)
Sport
Telejurnal; Meteo
Studio fotbal UEFA Cham

pions League
Fotbal: AS Roma - CFR Cluj 

UEFA Champions League- 
Grupe, etapa 2 - Transmisiune 
directă de la Roma
Studio fotbal UEFA Cham

pions League

Rft Fii bărbată, Grace! (francez 
serial de comedie, 2006 - 5.) 

08 00 Tandem de șoc (serial de co
medie, 1994, rel. - 14.)

09:00 Arabela se întoarce (cehoslo
vac serial, 1993 - 16.)

HM Telejurnal; Sport 
1IW0 Liber pe contrasens 
11:15 Aromânii (rel.) 
11:45 Vorbe peste timp 
12:00 Telejurnal 
l2:-sî Popasuri folclorice (2008) 
18® Tribuna partidelor parlamen

tare
15:00 împreună în Europa
1 B:00 Fii bărbată, Grace! (francez se

rial de comedie, 2006, rel. - 5.) 
1^:00 Tandem de șoc (canadian-SUA 

serial de comedie, 1994 - 15.)
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:15 Poate nu știai
18:30 Aromânii
19:00 Aventurierii (canadian film se

rial de aventură. 2002 - 20.) 
20:00 Hotel Babylon (englez serial, 

2006 - 4.) 60' cu Tamzin Out- 
hwaite, Max Beesley, Natalie 
Jackson Mendoza

21:00 D'ale lu' Mitică (reportaj) 45' 
2âM0 Ora de știri (show de întâlniri) 
Bdi Baroana Di Carini (italian se

rial, 2007) 200' cu Vittoria Puc
cini, Luca Argentero

06:00 Observator
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 
10:00 în gura presei
11:15 Breșă de securitate (SUA thril

ler, 2007, rel.) 110' cu Chris Co
oper, Ryan Phillippe, Laura 
Linney, Caroline Dhavemas 

13:00 Observator
14:00 Crimă și pedeapsă (SUA-ungar 

dramă, 1998) 88' cu Patrick 
Dempsey, Ben Kingsley, Julie 
Delpy, Gyabronka Jozsef

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19 OO Observator
20:30 Plasă de stele
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010) cu Alina Puș
caș, Antonia Ionescu, Ana Maria 
Donosa, Alexandru Costea 

23:00 Observator
2M5 Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

18:30

20:00
22:10
23:55

06:00
07:00
09:55
10:00

12:00

13:00
13:45
16:00

17:00
17:45
19:00
20:30

22:30
23:00

Happy Hour
Știrile Pro’TV (2009)
Omul care aduce cartea
Om sărac, om bogat (român co

medie - 75.)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973, rel.-3831)
Știrile Pro TV
între coșmar și realitate
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3832.)
Știrile Pro TV
Happy Hour
Știrile Pro TV
Unicul (SUA film de acțiune, 

2001) 87' cu Jet Li, Carla Gu- 
gino, Jason Statham
Știrile Pro TV
Supernatural: Aventuri în 

lumea întunericului (SUA film 
serial de acțiune, 2005 - 21.) 60' 
cu Jared Padalecki, Jensen Ac- 
kles, Jeffrey Dean Morgan

07:00 Pe cuvânt de femeie 
08:15 Pe cuvânt de femeie 
09:45 Legământul 
11:15 Paradisul blestemat 
12:30 O mare de pasiune 
14:00 Marina 
15:15 Victoria 
16:15 Rețeta de ACASĂ 
16:30 Legământul 
17:25 Vremea de ACASĂ 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 O mare de pasiune 
19:30 Săracii tineri bogați 
20:30 Iubire și onoare 
21:3(1 Cealaltă față a Analiei (SUA 

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

22:30 Poveștiri de noapte 
&B! 7 păcate (serial de dramă,

2007) 45' cu Gabriela Duarte, 
Claudia Jimenez, Giovanna An
tonelli, Reynaldo Gianecchini

07:00 Camera de râs
07:30 Nimeni nu-i perfect
08:00 Galileo
08:20 Sport cu Fiorentina 
09 15 Mama invizibilă 2 
11:30 Căminul de 5 stele
I£l! Mondenii Show
14:00 Micile suflete mari (canadi 

film de familie, 1990, rel.) 
16:00 Cireașa de pe tort
17:00 Trăsniții (serial de comedie, 

2007, rel. - 13.) 45'
18:09 Focus 18 90'
I9UI1 Focus Sport
19:30 Crocodile Dundee (australian 

comedie, 1986, rel.) 105' cu 
Paul Hogan, Linda Kozlowski

21 30 Focus Monden
22 15 Trăsniții (serial de comedie,

| 2007- 14.) 45'
230<l Mondenii Show

' 2 3:30 Noiembrie (SUA thriller, 2004’ 
73' cu Courteney Cox

Busola de aur (SUA film de aventuri de familie, 2007)
Star Trek (SUA S.F., 2009)

12:50
14:45
16:50 Din nou la 17 ani (SUAcomedie, 2009) 102' cu Mat

thew Perry, Michelle Trachtenberg, Zac Efron, Leslie Mann
Ce-o fi o fi... (SUA-francez comedie romantică, 2009) 92' cu Larry 

David, Michael McKean, Carolyn McCormick, Adam Brooks
Che - Partea a doua (spaniol-francez-SUA dramă biografică, 2008) 
Spartacus: Nisip însângerat (SUA serial, 2010 - 3.)
Alien (englez-SUA S.F., 1979) cu Sigourney Weaver, John Hurt

16:00 Descoperă România (2004, rel.)
16:30 Un bărbat bun la toate (serial de comedie, 1990 - 10.)
17:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 17.) 
18:00 Ruleta destinului (serial - 3) cu Chad Michael Murray 
19:00 Războiul de acasă (serial - 5.) cu Michael Rapaport
20:00 Aproape de adevăr (serial polițist, 2005 - 5.) cu Kyra Sedgwick 
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 19.)
22:00 Michael (SUA comedie, 1996) cu John Travolta, Andie MacDowell, 

William Hurt, Bob Hoskins
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva zidar rosar-tencuitor $

Telefon: 0755.999.916 Hunedoara

Telefon: 0755.999.9173barman

betonist 1 agent comercial 1

casier 23 agent de securitate 2

asistent medical generalist 1cusator piese din piele si înlocuitor
2

dulgher(exclustv restaurator)
4

educatoare 1

1faiantar

fierar betonist 1

funcționar informații clienti
5

îngrijitor clădiri 10

în^atator 1

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

barman 3

brutar 2

casiere 1

confectioner articole din piele si în-
locuitor 7

confectioner-asamblor articole din
textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

mecanic utilaj

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

operator instalații dincentrale elec
trice 4

tâmplar manual ajustor montator
12

montator placaje interioare si exte
rioare 1

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

Petroșani

Vulcan cusâtor piese din piele si înlocuitor
5

Petrila

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
1

Telefon: 0755.999.928

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

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1

vânzător 1

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala I

director societate comerciala
2

Călan
lucrător comercial 3

manipulant mărfuri 1

Telefon: 0755.999.924

electricean în construcții 1

montator accesorii pentru calapoade
1

68
cusâtor piese din piele si înlocuitori

10lucrator comercial

lucrator gestionar 1 dispecer 1

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

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

mecanic utilaj 2

muncitor necalificat în industria
confecțiilor 4

secretara 1

șofer automacaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

ambalator manual 6

croitor • 1

zidar pietrar 1
10munc.radioelecronistmunc.necal în ind. confecțiilor

6SimeriaTelefon: 0755.999.918

asfaltator

munc.necal.la asamblarea, montarea
pieselor 77

operator mașini unelete semiauto-
mate si automate 1

șofer autobuz 10

șofer autocamion/masina de mare
tonaj 1

șofer de autoturisme si camionete 
I

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

barman

bucătar

dispecer

finisor terasamente

1

1

1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

Telefon:0755.999.921

Orăștie

0

Telefon: 0755.999.922

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

ambalator manual 5

barman 2

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanete
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.9273

operator calculator electronic °i gestionar depozit 1
mecanic utila

controlor calitate 2
femeie de serviciu

cusator articole marochin arie

munc.necal.în ind.confectiiior

zidar rosar-tencuitor camerista hotel

confectioner-asambleor articole din 
textile 5 cusator piese la încălțăminte din 

cauciuc
munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 2

cusator articole marochinarie
20

bucatar

tractorist lacatus montator

i?
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Vând casă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.0001ei. Tel. 0769839.694 k

Vând vin roșu și alb, 2 lei/L. Vând pui japonezi. Tel.0743.426.364

(text maxim 50 de cuvinte)

PrenumeVând fustă de piele neagră, talia 32, nouă, preț 1501ei neg.Tel.0254.228.748
.Nr. Bl. Se...... Ap. ...

Cumpăr țiglă veche în zona brad. Tel. 0726.390.037, 0246.582.288
Județul

nr.
DECLAR CA DATELE SUNT REALE.

E Semnătura

IMOlimRE

DIVERSE

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 apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb 
cu apartament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.0001ei neg. Tel.0735.066.695

Vând apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile 
noi, termopan, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694

./ând apartament 2 camere în Simeria semidecomandat, amenajat, termopan. Preț 
20.0001ei neg. Tel.0769.839.694

Vând apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, ter
mopan, semidecomandat. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219

A'and apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.3, decomandat, balcon, ter- 
nopan, parchet lemn, CT. Preț 30.000euro neg.tel.0769.839.694

Vând casă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, gră- 
dijă 860mp, apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694

Vând apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț
25.0001ei. Tel. 0735.066.695

/ând apartament 3 camere în Simeria , bloc de cărămidă, decomandat, CT, str=78mp, sau 
chimb cu casă pe sate plus diferența, Uroi, Tâmpa, Băcia. Preț 130.0001ei. tel 
,729.015.069

Vând casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 
30.0001ei. Tel.0748.689.532

Vând apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 
135.000 leî. Tel.0748.689.532 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

/ând apartament 2 camere în Simeria, CT, termopan, st=35mp, schimb cu casă. Preț
O.OOOiei. Tel. 0748.689.532

Vând în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015.
Ma‘ pt. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere,
baie. ubălărie. Preț 160.0001ei. Tel 0748.689.532

Vând apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 
170.0001ei neg. Tel.0721.805.675

'Vând apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, 
st=50mp. Preț 63.0001ei. Tel.0748.347.I28

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale

osp elner) 1

pavator 10

prelucrător produse ceramice prin
extrudare 2

primitor-distribuitor materiale si
scule 2

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

mecanic agricol 1

încarcator-descarcator

stivuitorist 1 o spătar (chelner) 1

Brad Ilia

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

ÎVând apartament 2 camere în Simeria, et. 1,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.0001ei neg. Tel. 
^735.066.695

•I------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
Vând casă în Simeria, 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină, st=400mp. 
Preț 8Q.000 euro. Tel’0748.347.128

'and apartament 3 camere în Deva, st=70mp,l balcon, baie, termopan, bucătărie, hol, mo- 
ilat, garaj 20mp, locuibil, bloc de cărămidă. Preț 52.000euro neg. Tel.0769.839.694

7ând apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț
U35.0001ei. tel 0721.805.675

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.

Doamnă, 54 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, am experiență, ofer și 
cer seriozitate.Deva.Tel.0354.738.163

Vând hamsteri 10 lei /buc., câine Ciobănesc German femelă de 2 ani cu 1501ei. 
Vând boiler electric de 15L cu 1501ei. Tel.0743.832.083

Vând aparat copt pâine electric cu 1301ei, cumpăr câine Ciobănesc German ofer 
2001ei, vând mașină de spălat automată lOOIei, vând combină frigorifică. 
Tel.0720.825.503

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

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

Vând Seat Ibiza, neînscrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 700 
lei. 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 ireproșa
bilă. Preț 2.500eur neg. Tel. 0762.589.175, 0734.965.619

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE»
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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

ând casă 4 camere, termopane, uși, băi cu faianță și gresie, pomi, viță de vie. Tel 
743.832.083

'and casă în Simeria, 4 camere, hol, anexe, grădină, st=840mp, gaz, apă, canalizare, casă 
in cărămidă. Preț 270.0001ei. Tel. 0746.689.532

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

http://glasulhunedoareiMogspot.coni/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
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Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.

SILVA^ 

LEMNTEX 
produce și comercializează

S-5APA

Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
o casei tale.
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Silvadez^
martare uscate, adezivi, sape autonivelante

' Rezervi
0254.264 O3J

Nisip

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8 - 16mm

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm
ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010. NU SE MAI POATE 

PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA" BAZA 
PISCICOLA RAPOLT", DEOARECE BAZINELE DE 

PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

plărie din lemn triplu stratifi
ași șl ferestre de cea mal bună

parchet din lemn de fag,
paltin sau frasin.

S.C.SII.VA I.EMNTCX S.R.l-
Mit Chbnindiu, nr.I2ID, catnunu Ilârâu,
Itl/fux: OM4/SO1O21/22, c-mail: sllwf^itmurl.ro

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

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

23,00

23,00

25,00

25,00

lei/ton? I

lei/tonă

lei/tonă

lei/tonă

lei/tonă

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

itmurl.ro

