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i A doua strigare pentru 
t producătorii de lapte 

din zonele defavorizate

de pupat de blamat..."

Șeful IPJ Hunedoara, 

comisar șef Liviu Dumitru
Pentru că instituția pe care o conduce a demarat o 

campanie de conștientizare a tinerilor în ceea ce privește 
educația rutieră.

Liderul PSD Hunedoara, 

Dan Bobouțan

Pentru că și-a pierdut calitatea de 
lider al consilierilor locali PSD din CL Hu
nedoara după ce a fost omis din orice func

ție la nivel județean. în urma alegerilor
consiliera Bianca Farcaș a devenit vicepreșe

dinte la nivel județean și implicit lidera grupului 
PSD din Consiliul Local Hunedoara.

A/IZ



2 Agenda
Miercuri, 6 octombrie 2010

► DM 7 Dev a - Sântulialm
« ► |)M 7 Izv. Rece - II. Geoagiti

► DM 7 II. Geoagiu - Orăștie 
fii ► DM 7 Orăștie - Spini
< ► DM 7 Deva - Mintia

► DM7Vețcl -I.eșnic

► DM 7 I.eșnic - Săcâmaș
► DM 7 Ilia - Gurasada
► DM 7 Gurasada - Burjue
► DM 7 Burjue - Zani
► DM 76 Șoiinuș - Bejan
► Petroșani

Calendar
t greco-catolic
Sf. ap. Toma.

ț romano-catolic
Sf. Bruno, pr.

k
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Musaca

Ingrediente:
1 kg cartofi sau dovlecei sau vi
nete
400 g came tocată
1 ceapă mare
2-3 ouă
200 ml bulion sau 2 roșii mari
1/2 legătură pătrunjel
2 linguri de ulei
sare, piper, cimbru 
smântână pentru servit

Mod de preparare:
Se taie ceapa cubulețe mici și 

se călește în ulei și apă. Când este 
aproape translucidă se pune car
nea tocată și se mai lasă 5 minute. 
Se adaugă bulionul și condimen
tele și se mai lasă să fiarbă alte 5 
minute. Se lasă să se răcească. 
Când e rece se amestecă cu 3 ouă 
bătute bine și pătrunjelul.

între timp se curăță cartofii de 
coajă și se taie felii de 1 cm gro
sime. Dacă folosiți dovlecei sau 
vinete se presară sare pe felii și se 
lasă 20 de minute pe un șervet 
care să absoarbă zeama formată.

într-o tavă de 22x33 cm se 
pune un strat de cartofi, apoi se 
pune carnea și al doilea strat de 
cartofi. Se acopera cu apă sau 
supă. Se dă la cuptor la foc mediu 
450°F cam o oră. Se verifică dacă 
s-au fiert cartofii. Se servește 
caldă cu smântână.

' ._______________________________________ F

Telefoane utile

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

—f-Sfântul Zilei
Pomenirea Sfântului, 

slăvitului Apostol Toma

Sfântul Apostol Toma, numit și Geamănul, era din 
cetatea Galileii, cu numele Paneada și era pescar. A avut 
fericirea de a trăi pe vremea Mântuitorului Hristos, de a- 
L cunoaște, de a crede în EL și de a-L urma. Nu era un 
cărturar, dar el aducea lui Hristos un suflet cinstit și cu
rajos, care-L iubea până la moarte. Drept aceea, a și fost 
el ales de Hristos și numărat între cei doisprezece ucenici 
ai săi.

Evanghelia vorbește și de căderea lui Toma. Este 
vorba, adică, de îndoiala lui Toma, de a crede că Dom

nul a înviat din morți, atunci când toți ceilalți Apostoli îi 
mărturisesc lui că Domnul a fost văzut de ei toți înviat și 
viu că a vorbit cu ei. Toma nefiind de față în ceasul acela, 
le-a zis:’ „Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul 
cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu 
voi crede” (loan, 20, 25).

Dar, din rânduiala lui Dumnezeu, îndoiala aceasta 
a lui Toma, a dus la sporirea cu și mai multă putere a 
credinței în Biserica lui Hristos. în adevăr, după opt zile, 
ucenicii fiind adunați în același loc și fiind și Toma cu 
ei, S-a arătat iarăși Domnul înviat și a zis lui Toma: „Adu 
degetul tău încoace și vezi mânile Mele și adu mâna ta 
și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios, ci credin
cios” (loan, 20, 27). Și Toma a pipăit și s-a încredințat. 
Și, biruit de adevărul învierii Domnului, a strigat fericit 
și înspăimântat: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” 
(loan, 20, 28). în acest chip, cu și mai mult temei, s-a 
propovăduit învierea Domnului, că El, adică, nu cu alt 
trup, ci cu același trup al Său, cu care a pătimit și a murit, 
cu acela și a înviat deschizând, astfel, lumii și nouă tu
turor, drumul învierii.

După înălțarea la cer a Domnului și după primirea 
Duhului Sfânt, trăgând Sfinții Apostoli la sorți încotro să 
propovăduiască fiecare, Sfântului Toma i-a căzut sortul 
să meargă în India. Deci, a semănat Apostolul cuvântul 
lui Dumnezeu, la mideni, la parteni și la indieni, și pe 
mulți i-a creștinat, întemeind biserici. Și a fost ucis Sfân
tul Apostol Toma, străpuns de ostași cu sulițe, la porunca 
unui rege păgân, primind astfel și cununa muceniciei, iar 
moaștele lui s-au aflat multă vreme la Edesa. Tradiția mai 
știe că Sfântul Toma ducea întotdeauna cu sine în India 
o Evanghelie a Sfântului Matei.

HOROSCOP
Azi poți găsi persoana pe care o 

cauți de atâta timp. La serviciu vor 
avea loc schimbări favorabile pentru
tine. Vei avansa pe un post pe care ți-1 doreși 
de mult timp.

Te bucuri la maxim de această zi, 
și reușești să te odihnești și să-ți re- 
capeți energia pentru o nouă săptă
mână de lucru. Vei primi vești de
departe, de la niște prieteni. Pe plan sentimen
tal toate îți merg minunat și te bucuri că relați
ta cu partenerul este într-adevar una speciali

Nu-i lăsa pe ceilalți să te con
vingă să faci lucruri cu care nu ești de 
acord. Nu vei reuși decât să îți pară 
foarte rău că ai fost atât de ușor influ- 
ențabil. Fii mai sigur pe tine.

N-ar fi exclus să faci o cucerire la 
care visezi de mult timp, o persoană 
în fața căreia n-ai avut niciodată cu
rajul să îți expui sentimentele. Orice 
decizie ai lua, curajul este de partea ta.

Evită să ai datorii, pentru că îți va 
fi greu să dai banii înapoi. La locul de 
muncă lucrurile sunt destul de insta
bile și prin urmare va fi greu să nego-
ciezi. Trebuie să ai răbdare și să mergi spr 
scopul ales pe cale pacifistă.

Poți să faci planuri de viitor îm
preună cu partenerul de viață.în par
tea a doua a zilei, s-ar putea să ți se

6 octombrie
de-a lungul timpului

le

1600: Are loc la Florența premiera operei Euridice, 
compusă de Jacopo Peri, creată cu ocazia nunții lui Henric 
al rV-Iea cu Maria de Medici.

1711: în Moldova este numit domn Nicolae Mavro- 
curdat.

1908: Austria anexează Bosnia și Herzegovina.
1979: Papa loan Paul al II-lea devine primul pontif 

care vizitează Casa Albă.
1981: Anwar al-Sadat, președinte al Egiptului și lau

reat al Premiului Nobel pentru pace este asasinat în Cairo 
de un grup de fanatici.

1987: Fiji devine republică.
2000: Președintele iugoslav Slobodan Milosevic 

jjotnisionează.

S-au născut:
1902: Petre Țuțea, filosof și eseist român (d. 1991)
1903: Ernest Walton, fizician irlandez, laureat al Pre

miului Nobel (d. 1995)
1903: Moisei Gamburd, pictor român (d. 1954)
1914: Thor Heyerdahl, etnolog norvegian (d. 2002)
1914: Horia Nițulescu, poet român (d. 1982)
1927: Ioan Pop de Popa, medic român
1931: Riccardo Giacconi, fizician american de origine 

italiană
1945: Emerich Dembrovchi, fotbalist și antrenor 

român
1950: Tudor Mohora, politician român
1973: Silviu Biriș, actor român de teatru și film

Comemorări:
1880: Benjamin Peirce, matematician și astronom 

american, care a avut o contribuție importantă în de
scoperirea planetei Neptun (n. 1809)

1989: Bette Davis, actrița americană (n. 1908)
2000: Richard Farnsworth, cascador american, care a 

jucat în peste 300 de filme și a fost cel mai bătrân actor 
nominalizat vreodată la "Oscar" (în 2000, pentru "The 
Straight Story") (n. 1920)

propună o colaborare. Nu te pripi în luare 
unei decizii.

Te vezi nevoit să iei o decizie care 
i-ar putea deranja pe ceilalți, dar în ul
timă instanță, contează și ceea ce îți 
dorești. Evită certurile cu o femeie la
muncă, dacă nu vrei să îți sară și alții în caP

Trăiești clipe de pasiune, iar 
dacă ești într-o relație de mulți ani, 
azi sunt toate șansele să te decizi să 
oficializezi această relație. La locul
de muncă îți crește nivelul de autoritate, înr 
dar sigur, deschizându-ți calea spre succes.

Nativii care încep o nouă activi
tate abordează dificultățile având 
toate șansele de succes. în viață de
familie te arăți dispus să faci com
promisurile necesare pentru a păstra armoni 
căminului.

Bancurile zilei

Ești mai puțin pasiv ca de obicei 
la lucrurile care se întâmplă în jurul 
tău, reacționezi chiar cu entuziasm la 
diferite situații, iar relațiile cu cei care 
te înconjoară sunt mai aprinse.

© © ©

La ora de gramatică, se 
analizează propoziția "Iată, 
vaca are coadă". Cum ana- 
lizeaza Bulă: - Iată este su
biect pentru că este scris cu 
literă mare și este început de 
propoziție. Vaca este atribut 
pentru că așa îi zice mama 
fiicei ei. Are este conjuncție

pentru că leagă cuvântul 
vacă de coadă. Coada este 
predicat pentru că se mișcă.

© © ©
- De ce a rămas celebru 

Napoleon? întreabă profe
soara.

- Fiindcă avea o memo
rie formidabilă, răspunse 
elevul.

- Poți fi mai clar?

- Da. Pe statuia sa scrie: 
"Pentru memoria lui Napo
leon".

© © ©
La școală, la ora de fi

zică, îi întreabă profesoara 
pe elevi de unde vine curen
tul. Toată lumea rămâne li
niștită, numai Bulă cu mâna 
pe sus. Profesoara îl în
treabă:

- Spune, Bulă, știi de 
unde vine curentul?

- Da, din cocină.
- Cum așa, Bulă, din co

cină?
- Păi, de fiecare dată 

când ni se ia curentul, tata 
spune: "Iar ne-au oprit por
cii ăia curentul!"

© © ©

Primești bani dintr-o sursă necu
noscută. Reușita ta profesională poate 
să depindă în mare măsură și de su
portul prietenilor. Nu fii prea preten
țios, pentru că îi vei indispune.

Trebuie să te împărți între activi
tatea profesională și cea familială. 
Poți avea încredere în prieteni, ace
știa vor fi lângă tine. Până la finalul aceste
zile, vei primi recompensa cuvenită, pentr 
eforturile tale profesionale.
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Se caută...
Asistenți medicali pentru Malta și măcelari
pentru Suedia

Acestea sunt doar câteva dintre sutele de oferte de locuri de muncă scoase la concurs

Tot mai mulți hunedoreni sunt 
interesați de un loc de muncă, 
bine plătit, în străinătate. Ofer
tele puține și lefurile nesatisfă
cătoare, pe care le primesc în 
țara de baștină, îndeamnă tot 

mai mulți hunedoreni să se in
tereseze de prevederile și pro
cedurile legate de munca în 

străinătate la Compartimentul 
EURES din cadrul Agenției 
Județene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (AJOFM) 

Hunedoara.

Se caută asistenți 

medicali pentru Malta

Cu toate că oferta locurilor de 
muncă în străinătate nu este foarte 
mare, lunar pe la biroul compartimen
tului Eures din cadrul AJOFM Hune
doara, trec sute de hunedoreni pentru a 
se înscrie în baza de date a agenției. în 
momentul de față oferta locurilor de 
muncă în străinătate numără 243 de 
posturi, cu prepondețență în domeniul 
medical. Astfel, pentru Malta, sunt 
disponibile două sute de posturi de 
asistenți medicali. Cei care optează 
pentru această meserie trebuie să fie 
disponibili la lucru în schimburi, iar 
cunoștințele de limba engleză să le fie 
certificate. Contractul este pe o durată 
de un an, iar salariul poate ajunge și 
până la 19.374 de euro pe an. Tot pentru 
Malta mai sunt disponibile și 20 de pos
turi de farmaciști.

Slovenii caută medici 

specialiști, iar suedezii 

măcelari

Oferta locurilor de muncă din 
străinătate mai numără și posturi de 
asistenți sociali în Marea Britanie, doc-

prin Programul Eures

tori specialiști în Slovenia sau măcelari 
și lucrători în prelucrarea cărnii de porc 
în Suedia. Hunedorenii vorbitori de 
limba germană se pot înscrie în baza de 
date Eures, în vederea ocupării unui loc 
de muncă în Germania.

Jupuitori de nurci, 

pentru Danemarca

Un loc de muncă mai ciudat a 
venit din partea danezilor, care au 
nevoie de jupuitori de nurci.

„Este cea mai slabă ofertă care am 
avut-o până acum. De obicei numărul 
locurilor de muncă este dublu. Avanta
jul acestui program este că oamenii nu 

au surpriza să fie trași pe sfoară, iar 
condițiile discutate în prealabil să nu fie 
de fapt cele reale. Există și cazuri în 
care oameni specializați pe un anumit 
domeniu se adaptează și la posturi de 
muncitori necalificați. Un astfel de ex
emplu a fost luna trecută când la nivel 
de țară au fost depuse peste șapte sute 
de CV-uri pentru jupuitori de nurcă în 
Danemarca. Locurile de muncă din 
Germania sunt cu regim special. La noi 
se înscriu doritori, iar la apariția unui 
post, noi îl blocam, iar persoana își 
negociază direct contractul cu angaja
torul”, a precizat consilierul Eures din 
cadrul AJOFM Hunedoara, Andreea 
Pleșa.

Irina Năstase

( '
Deschiderea Salonului
de Carte nu a atras tinerii

Salonul editurilor hunedo- 
rene a ajuns la cea de-a 11-a 
ediție. Evenimentul are loc 
săptămâna aceasta la Casa 
de Cultură „Drăgan Mun
tean ” din Deva și se desfă

șoară din cinci până în șapte 
octombrie.

în deschiderea evenimentului au 
fost prezentate editurile care au venit 
la acest târg de carte, lansarea 
numărul șase al revistei Vox Libri, iar 
organizatorii au spus câteva cuvinte 
despre acest salon. Comparativ cu 
anii trecuți, anul acesta au fost 
prezente mai multe edituri, atât din 
județul Hunedoara, cât și din alte 
județe, astfel că din județ au fost 13 
edituri, iar din țară au fost 14. „Ne 
bucurăm că cititul a rămas încă în 
preferințele oamenilor și că am reușit 
să aducem atât de multe edituri la 
Deva. Salonul nostru s-a bucurat de 
sprijinul autorităților locale. Dorim 
ca oamenii, în special tinerii, să vină 
la acest eveniment și să cumpere 
cărți. Sunt prețuri accesibile tuturor”, 
a declarat directorul Bibliotecii 
Județene „Ovid Densușianu”, Sebas
tian Bara. Printre devenii prezenți la 
acest eveniment s-au numărat mai 
mulți pensionari, tinerii nu s-au îngh

esuit la standurile cu cărți. „Mi-aș fi 
dorit ca astăzi, de ziua educatorului, 
să văd mai multe cadre didactice, mai 
mulți tineri. Se pare însă, că doar cei 
vârstnici mai sunt interesați de citit. 
Nu garantez că aceste edituri vor 
reuși să strângă mulți bani din vân
zarea cărților. Acest Salon de Edituri 
se va desfășura în fiecare an, chiar 
dacă oamenii nu au bani să cumpere, 
vor veni cu siguranță”, a susținut 
președintele Consiliului Județean, 
Mircea Ioan Moloț. Reprezentanții 
editurilor nu sunt nici ei foarte 
mulțumiți de ceea ce se întâmplă și 
spun că nu se așteaptă la vânzări 
mari, iar prețurile cu care se vând 
aceste cărți nu acoperă toate cos
turile. „Sunt bibliotecar de meserie și 
îmi place foarte mult să citesc. Din 
păcate însă, tinerii din zilele noastre 
nu mai sunt foarte interesați de 
lectură”, a declarat reprezentantul ed
iturii Litera International București, 
Raluca Lazăr. Prețurile cărților 
variază de la editură la editură, de la 
numărul de pagini, până la modul în 
care este copertată. Sunt însă, prețuri 
accesibile, comparativ cu cele din 
librării. Cel mai mic preț pentru o 
carte este de cinci lei și poate ajunge 
până la 120 de lei.

Petronela Tămaș

Aproximativ 2.000 de copii rromi vor să învețe carte
Aproximativ 2.000 de copii, 
de etnie rromă, din județul 
Hunedoara, au fost înscriși 
anul acesta la școală. Repre
zentanții rromilor din județ, 
alături de Inspectoratul Șco

lar Județean Hunedoara 
(IȘJ), alocă fonduri pentru 

copiii de etnie rromă, pentru 
ca aceștia să aibă posibilita
tea de a învăța într-o institu

ție școlară. Astfel, 
reprezentanții rromilor și ai 
IȘJ au reușit să convingă, 

ieri, încă nouă părinți, care 
locuiesc în maghernițele din 
apropierea gropii de gunoi a 

Devei, să-și trimită 
copiii la școală.

Anul acesta s-au înscris peste 1.900 
de copii rromi la școlile și grădinițele din 
județ, dintre care, aproximativ o sută de 
copii la licee. Cei mai mulți tineri de etnie 
rromă, care au început școala, sunt în 
orașele Lupeni, Orăștie și Hunedoara.

„în cadrul acestor unități de 
învățământ există persoane, de etnie 
rromă, care se ocupă de educația acestor 
copii și de comunitatea" lor. Părinții 
micuților au mare încredere în ei și 
acceptă mult mai ușor să-și trimită copii 
la școală sau la grădiniță. Au existat și 
cazuri în care părinții nu au fost de acord 
să-și trimită copiii la școală, acestea au 
fost din fericire, mai puține”, a declarat 
inspectorul școlar pentru minorități, din 
cadrul IȘJ Hunedoara, Izabella Lengyel.

în Deva, cei mai mulți copii de etnie 
rromă sunt la școala din Viile Noi. Pentru 
acești tineri sunt oferite și burse speciale. 
Bursele ANR sunt oferite celor care obțin 
rezultate deosebite la școală, adică burse 
de merit.

în plus, se mai acordă și burse so

ciale. Nu toți au însă posibilitatea să 
obțină aceste burse.

Rromilor le sunt asigurate trans
portul, manualele și în anumite cazuri 

chiar și îmbrăcămintea.
Toate acestea, pentru ca și ei să aibă 

posibilitatea să învețe.
Petronela Tămaș

Hunedorenii 
au fost premiați 
la Bruxelles

Parlamentul European a 
găzduit ieri după-masă, vernisajul 
Expoziției de Artă „Europe in my 
heart”. La această expoziție au 
fost expuse lucrări de pictură, 
sculptură, ceramică și arte deco
rative, semnate de 35 de artiști 
hunedoreni.

Evenimentul de la Bruxelles 
s-a desfășurat în cadrul Salonului 
jubiliar al artiștilor hunedoreni, 
care a încununat seria de 
manifestări organizate anul 
acesta, cu ocazia aniversării a 55 
de ani de la înființarea Uniunii 
Artiștilor Plastici din județul 
Hunedoara.

Petronela Tămaș
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Astăzi între orele 08 și 15 se va sista furnizarea apei potabile în municipiul Hunedoara pe 
1 străzile Rrâncuși, Tonitza, Spirit llaret, Pictor Grigorescit, bd. 1848 (parțial - de la nr. 14 

1 - 32), în vederea eliminării unei avarii la rețeaua de furnizare a apei potabile pe strada
Pictor Grigorescit tir. 5/2. De altfel, în intervalul 08.00 - 14.00, se va sista furnizarea apei 
potabile pe străzile Rânditnicii și Ghioceilor, pentru înlocuirea ribineților la blocul 4, 
pe strada Rândunicii.

gl
■

Tranșă de bani 
pentru încălzire

Câteva primării din județ au 
primit bani pentru termoficare. Ex
ecutivul a aprobat alocarea unor 
sume pentru compensarea 
creșterilor neprevizionate ale 
prețurilor combustibililor utilizați 
pentru producerea energiei termice 
furnizate populației în sistem cen
tralizat. în cadrul acestei tranșe, 
Primăria Deva a primit 400 mii lei, 
Primăria Vulcan - 10 mii lei, 
Primăria Petroșani - 20 mii lei, iar 
Primăria Lupeni - 20 mii lei.

(C.R.)

Simpozion medical 
la Petroșani

Colegiul Județean al Medicilor 
Hunedoara și Spitalul de Urgență 
Petroșani, organizează în perioada 
14 - 15 octombrie 2010, sim
pozionul „Zilele Medicale ale Spi
talului de Urgență Petroșani. 
Actualități medico - chirurgicale”. 
Simpozionul se va desfășura în
cepând de joi, 14 octombrie, orele 
8.00, în sala de ședințe a Spitalului 
de Urgență Petroșani. Simpozionul 
a fost creditat de către Colegiul 
Medicilor din România în cadrul 
programului „Educație medicală 
continuă” cu opt credite EMC. Taxa 
de participare este de 150 lei.

(C.R.)

Transportau lemne 
fără acte

Doi bărbați s-au ales cu 
amenzi „grase” după ce au fost 
prinși de polițiștii din cadrul Postu
lui de Poliție Bulzeștii de Sus și 
specialiști ai I.T.R.S.V. Timișoara în 
timp ce transportau material lemnos 
pentru care nu aveau avize. 
Acțiunea oamenilor legii s-a 
desfășurat pe DJ 762, în comuna 
Bulzeștii de Sus, unde au fost 
depistați loan A., de 37 de ani, din 
comuna Hălmăgel, județul Arad, și 
Valentin M., de 46 de ani, din mu
nicipiul Brad, care transportau cu 
două autovehicule 17,2 metri cubi 
de material lemnos de esență 
rășinoase, în valoare de 2.461 lei, 
fără a avea aviz de însoțire a mate
rialului transportat. Cei doi au fost 
sancționați contravențional, cu 
amendă în valoare de 2.000 lei 
fiecare, iar materialul lemnos a fost 
confiscat și predat Ocolului Silvic 
Baia de Criș.

Țigări confiscate și dosar 
penal pentru contrabandă

Un bărbat în vârstă de 42 de 
ani, din Hunedoara, a fost prins de 
oamenii legii în timp ce transporta 
în autoturism mai multe pachete de 
țigări. în cursul zilei de ieri, în jurul 
orei 19,30, polițiștii hunedoreni l-au 
depistat în trafic, pe bulevardul Tra
ian din Hunedoara, pe Mile B., de 
42 de ani, cu reședința în Hune
doara, în timp ce transporta cu un 
autoturism 28.240 țigarete care au 
aplicate pe pachete banderole fiscale 
sârbești. Valoarea țigărilor, care au 
fost ridicate în vederea confiscării 
depășește 9.500 de lei. Bărbatul a 
fost reținut pe bază de ordonanță 
pentru 24 de ore, urmând a fi 
prezentat magistraților cu propunere 
de arestare preventivă pentru 
comiterea infracțiunii de 
contrabandă. J

Doi hunedoreni au fost uciși de tauri
Un bărbat de 34 de ani și un bătrân de 88 de ani au fost uciși de taurii 

pe care îi aveau în ogradă

Două cazuri similare, în care 
doi bărbați și-au pierdut viața 
sfâșiați de coarnele taurilor pe 
care îi creșteau în ogradă, s-au 
petrecut în satul Ciunganui, 

comuna Vața de Jos, și în satul 
Târnava, comuna Brănișca.

Unul dintre bărbați, în vârstă de 
34 de ani, din satul Ciungani, a fost 
găsit fără suflare de tatăl său. Se pare 
că bărbatul, împreună cu familia sa 
creșteau mai multe vite pe care le 
țineau într-un grajd situat mai departe 
de casă. Luni seara, loan O. a plecat 
să le dea mâncare animalelor și nu s- 
a mai întors. Văzând că se face târziu, 
îngrijorat, tatăl bărbatului a plecat, în 
jurul orei 23.00, în căutarea fiului său, 
pe care l-a găsit fără suflare, într-o 
baltă de sânge. In stare de șoc, 
bărbatul a alertat polițiștii care au sta
bilit că bărbatul a fost atacat și ucis de 
taur.

Cadavrul a fost transportat la 
morga Spitalului Județean Deva în

Mașina poliției, lovită 
de un șofer neatent

în timp ce se aflau la ieșire din Deva, 
spre Sântuhalm, la un eveniment rutier, 
mașina poliției a fost lovită de un șofer neat
ent. Oamenii legii au fost solicitați, ieri, la 
un eveniment rutier ce s-a produs la ieșire 
din Deva, spre Sântuhalm. Conducătorul 
unui autoturism care circula în reguim taxi, 
dinspre Deva spre Sântuhalm, a pierdut con

Rula cu 164 de kilometri pe oră, pe DN7
Un autoturism condus de o tânără 

șoferiță, în vârstă de 25 de ani, din 
Timișoara, a fost întregistrat de aparatul 
radar în timp ce rula, pe DN7, la ieșire din 
Orăștie, cu 164 de kilometri pe oră. 
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al 
Poliției Municipiului Orăștie au ridicat, în 
vederea suspendării dreptului de a con
duce vehicule, permisul de conducere al 
tienrei conducătoare auto care fost 

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Contabil cu experiență;

• 3 instalatori;

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

vederea efectuării necropsiei și sta
bilirii exacte a cauzei decesului, 
polițiștii continuând cercetările în 
vederea stabilirii împrejurărilor con
crete în care a survenit moartea 
bărbatului.

Ucis de taurul 

nepotului

Un bătrân în vârstă de 88 de ani, 
din satul Târnava, comuna Brănișca, 
și-a pierdut viața ieri, în jurul orei 
13:00, după ce a fost atacat de taurul 
nepotului său. Au fost anunțați 
polițiștii care, odată ajunși la fața 
locului au constatat decesul 
bărbatului, Gheorghe P., care prezenta 
mai multe leziuni în zone vitale ale 
corpului, produse de taurul unui 
nepot. Cadavrul a fost preluat de 
reprezentanții Serviciului de 
Medicină Legală, iar polițiștii 
continuă cercetările în vederea sta
bilirii circumstanțelor în care a sur
venit decesul bărbatului.

Mihaela Tămaș

trolul mașinii și s-a răsturnat de la câțiva 
metri, pe contrasens. în urma accidentului 
șoferul a fost ușor rănit. în timp ce făceau 
măsurătorile la fața locului, polițiștii s-au 
trezit că un conducător auto neatent le 
„mută” mașina. Șoferul, nu a reușit să apese 
la timp pedala de frână și a lovit, în partea 
din lateral-spate, mașina oamenilor legii.

surprinsă de aparatul radar conducând un 
autoturism în afara municipiului Orăștie 
cu viteza de 164 km/h, pe un segment de 
drum unde viteza maximă admisă este de 
100 km/h. Șoferiță a fost sancționată 
contravențional cu amendă în cuantum de 
540 lei și își va primi permisul de conduc
ere după trecerea a 90 de zile de la data 
comiterii faptei. (M.T.)

r >
Prinși de polițiști
după ce au furat o Dacie

Patru tineri din Petroșani, cu vârste 
cuprinse între 17 și 18 ani, au fost prinși 
de oamenii legii după ce au furat un au
toturism Dacia 1300. Polițiștii au fost 
anunțați de o femeie în vârstă de 36 ani, 
din Petroșani, despre faptul că, în noaptea 
de duminică spre luni, persoane necunos
cute au furat autoturismul Dacia 1300, 
deținut de concubinul său, din parcarea 
blocului 10, de pe strada Saturn, din 
Petroșani.

în urma verificărilor efectuate, oa
menii legii au stabilit că duminică seara, 
în jurul orelor 21.30, autoturismul a fost 
implicat într-un eveniment rutier soldat 
cu pagube materiale, produs pe strada 
Unirii, în apropierea intersecției cu strada

S-a aruncat de la etajul 5 
din cauza sărăciei

Un tânăr în vârstă de 22 de ani din 
Deva s-a aruncat ieri, în jurul orei 13, de la 
etajul cinci al blocului unde locuia. Mihai 
Carculea era student în anul doi la o facul
tate din Deva și locuia singur într-un 
apartament închiriat.

Cauzele sinuciderii nu sunt cunoscute 
încă de anchetatori. Din declarațiile 
vecinilor reiese faptul că tânărul s-a sinucis 
din cauza sărăciei și a certurilor cu familia. 
Deși părinții și fratele tânărului locuiau în 
Deva, pe Aleea Viitorului, acesta a fost 

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circul ari ști;
* gateriști;
* tâmplari;
* ifroniști;
* stivuitoriști;
* muncitori necalificați;

■■■

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

1 Iunie, din Petroșani. Un martor al 
evenimentului le-a spus polițiștilor că în 
autoturism se aflau trei - patru tineri, 
care, după producerea evenimentului ru
tier, au părăsit autoturismul, fugind 
printre blocuri. Polițiștii l-au identificat 
în scurt timp pe prezumtivul autor al fur
tului, Ion L., de 18 ani, din Petroșani, cu 
antecedente penale, iar din cercetări s-a 
stabilit că acesta a fost ajutat la comiterea 
faptei de către L.B., de 17 ani, din 
Petroșani, T.V., de 17 ani, din comuna 
Pui, și Sergiu M., de 18 ani, din Petroșani, 
în cauză s-a întocmit dosar penal pentru 
comiterea infracțiunii de furt calificat, iar 
cercetările continuă cu suspecții în stare 
de libertate. (M.T.) 

nevoit să se mute în gazdă, în blocul 24, pe 
bulevardulDecebal. „Era un tânăr liniștit, 
nu făcea probleme nimănui, dar era un 
copil nedorit, ce provine dintr-o familie 
dezorganizată", a declarat un cunoscut al 
victimei, Mihai Popa.

Comisarul șef Dan Goga a declarat 
că „ la prima vedere se pare că este vorba 
de o sinucidere, pe balcon există o măsuță 
și urme de talpă de unde presupunem că s- 
a aruncat”.

Diana Negrescu



Secretarul general al Federației Sindicatelor Libere din învățământ, 
Liviu Pop, a spus că este nemulțumit de întâlnirea pe care a avut-o 
cu ministrul Educației întrucât acesta nu le-a promis profesorilor că 
va susține în Guvern grila maximă de salarizare.

I
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A doua strigare pentru producătorii de lapte 
din zonele defavorizate
Fermierii hunedoreni crescă
tori de bovine nu s-au înghe
suit să solicite subvenții prin 

schema de ajutor specific acor
dat producătorilor de lapte de 
vacă din zonele defavorizate, 
acordarea sprijinului fiind 
condiționată de dobândirea 
statutului de persoană fizică 

autorizată.

Astfel, la nivelul Agenției de Plăți 
ji Intervenție pentru Agricultură 
\ PIA) Hunedoara s-au înregistrat doar 

2.595 de cereri pentru acest tip de 
subvenție. Ca urmare a numărului 
•edus de cereri la nivel național, Min- 
sterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
MADR) a modificat actul normativ 
irin care se aproba schema de ajutor, 
fiind introdusă cea de-a doua sesiune de 

punere a cererilor, în perioada 1 - 29 
ictombrie 2010. Controlul pe teren se 
/a efectua până la data de 15 noiem
brie. Prin modificarea cadrului legal s

a produs și o prelungire 
corespunzătoare a perioadei de 
depunere a cererilor privind ajutoarele 
specifice pentru îmbunătățirea calității 
produselor agricole în sectorul de 
agricultură ecologică. „Până în prezent 
am înregistrat 43 de cereri de sprijin în 
sectorul de agricultură ecologică, ma
joritatea solicitărilor fiind făcute pentru 
apicultura”, a declarat șeful serviciului 
Ajutoare de Stat și Măsuri de Piață din 
cadrul APIA Hunedoara, Mirela 
Paraschiv.

Se acordă ajutor 

pentru toate vacile

O altă schemă de ajutor pentru fer
mierii crescători de bovine, așteptată 
încă de la începutul anului, este Plata 
Națională Directă Complementară 
(PNDC) pentru sectorul zootehnie. 
Subvenția se acordă atât persoanelor ju
ridice, cât și persoanelor fizice dacă 
sunt îndeplinite următoarele condiții: 
exploatația să fie de minimum trei 
capete de bovine la data de 31 ianuarie

2010; vârsta bovinelor să fie de mini
mum șase luni la data de 31 ianuarie 
2010; exploatația este înregi strată în 
Registrul național al exploatațiilor la 
data solicitării primei; solicitantul să nu 
aibă datorii restante la bugetul de stat 
și/sau la bugetul local, la data solicitării 

primei. Cererea de solicitare a primei 
pe exploatație se depune individual sau 
prin reprezentant legal, în perioada 1 - 
31 octombrie 2010 la centrul local ori 
județean al APIA și este însoțită de doc
umente privind exploatația. Suma 
acordată ca ajutor pentru fiecare cap de 

bovină va fi stabilită de către MADR, 
ulterior perioadei de depunere a 
cererilor. Fermierii crescători de bovine 
pot beneficia cumulativ de cele două 
tipuri de subvenții.

Cătălin Rișcuța

în Programul Casa Verde, 
hunedorenii „n-au ieșit din urnă” 
Procesarea dosarelor în Proiectul „ Casa Verde ” se face 

prin tragere la sorți a județelor, iar hunedorenii 
n-au ieșit încă din urnă.

Modificări ale Codului Fiscal

Cu toate că peste trei sute de 
hunedoreni au depus cereri de 
finanțare în pentru Programul 
„Casa Verde”, nici unul dintre 
ei nu a primit până în prezent 

aprobare.

„Până acum am primit 306 dosare 
:u cereri de finanțare. Din suma de 2,4 
nilioane lei alocată, mai sunt disponi
bile 800 mii lei. Majoritatea solicitărilor 
;unt pentru instalarea de panouri so
are”, a declarat directorul Agenției 
bentru Protecția Mediului (APM) 
-lunedoara, Georgeta Barabaș. Potrivit 
lirectorului de la protecția mediului, 
notivul pentru care nici un hunedorean 
iu se regăsește pe lista celor care au 
irimit confirmarea acceptării în pro- 
rram este faptul că procesarea 
losarelor se face prin tragere la sorți a 
udețelor. Din cele 9.000 de dosare de- 
iuse până acum sunt aprobate doar 

1.500, iar hunedorenii n-au fost printre 
norocoși. Situația nu este singulară la 
nivel național, pe lista „câștigătorilor” 
regăsindu-se doar solicitanți din 22 de 
județe și din capitală. Datorită întârzier
ilor înregistrate au fost aduse o serie de 
modificări programului. Astfel, ter
menul limită de depunere a dosarelor 
de decontare, pentru cei care au fost 
admiși în program, s-a prelungit de la 
15 octombrie până la 15 decembrie. De 
asemenea, contractele de finanțare 
nerambursabilă pentru persoane fizice 
în cadrul Programului „Casa Verde” 
sunt valabile 12 luni de la data semnării 
acestora de către părțile contractante, 
dacă beneficiarul a făcut o cerere de 
prelungire a contractului. în aceste 
condiții, odată cu apropierea iernii, 
probabil că hunedoreni care au optat 
pentru instalarea unui sistem ecologic 
de producere a energiei termice vor fi 
nevoiți să mai aștepte până la anul.

Cătălin Rișcuța

Modificările codului fiscal 
prevăd ca, începând cu 1 oc
tombrie, odată cu renunțarea 
la impozitul minim pe profit, 

persoanele juridice, plătitoare 
de impozit pe profit, care 

până la data de 30 septembrie 
2010 inclusiv, au fost obligate 

la plata impozitului minim, 
trebuie să calculeze și să plă
tească pentru trimestrul IV- 

2010 impozit pe profit.

Contribuabilii care, până la 
data de 30 septembrie 2010 inclu
siv, au fost obligați la plata impoz
itului minim au obligația de a 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare 

cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara aduce la cunoștința celor interesați că a fost aprobat Programul 
vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare, 
cu finanțare de la Administrația Fondului pentru Mediu.

Obiectivul programului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a următoarelor tipuri de 
proiecte:

amenajare captări în vederea alimentării cu apă a comunităților locale;
stații de tratare a apei; 
rețele de alimentare cu apă; 
stații de epurare; 
rețele de canalizare.

Solicitanți eligibili:
-unități administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziunile municipiilor
- asociații de dezvoltare intercomunitare, care acționează în nume propriu și nu au obligații restante la bugetul gen

eral consolidat și la Fondul pentru mediu
Invităm potențialii beneficiari să acceseze Ghidul de finanțare a Programului, afișat pe pagina de web: 

www.afm.ro. și să înceapă pregătirea proiectelor, pentru a le putea depune în cadrul sesiunii de depunere care urmează 
a fi stabilită de Administrația Fondului pentru Mediu.

DIRECTOR EXECUTIV, 
Georgeta BARABAȘ 

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara

declara și de a plăti impozitul pe 
profit, respectiv de a efectua plata 
anticipată, după caz, aferentă 
trimestrului III al anului 2010, 
până la data de 25 octombrie 2010.

Pentru definitivarea impozit
ului pe profit datorat pentru anul 
fiscal 2010, acești contribuabili 
vor proceda astfel: pentru perioada 
1 ianuarie - 30 septembrie 2010 
determină impozitul pe profit afer
ent perioadei respective și 
efectuează comparația cu impozi
tul minim anual, recalculat în mod 
corespunzător pentru perioada 1 
ianuarie - 30 septembrie 2010, 
prin împărțirea impozitului minim 
anual la 12 și înmulțirea cu 
numărul de luni aferent perioadei 

respective, în vederea stabilirii im
pozitului pe profit datorat, după 
care se stabilește impozitul pe 
profit datorat. Pentru perioada 1 
octombrie - 31 decembrie 2010, 
contribuabilii depun declarația 
privind impozitul pe profit și 
plătesc impozitul pe profit datorat.

Determinarea profitului im
pozabil și a impozitului pe profit 
se efectuează urmărindu-se 
metodologia de calcul prevăzută 
de titlul II „Impozitul pe profit” în 
mod corespunzător pentru cele 
două perioade, luând în calcul 
veniturile și cheltuielile înregis
trate.

Irina Năstase

http://www.afm.ro
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Răzvaii Foilor, interpretul lui Șarpe din telenoveht "Iubire și onoare" de la pos
tul leasă, va fi tată, sofia lui, Irina, fiind însărcinată în patru luni.
Deși Răzvaii și Irina s-au căsătorit de curând, aceștia își doresc de foarte mult 
timp un copil. Deocamdată nu se cunoaște sexul copilului însă cei doi se gândesc 
la un nume pentru copil și își doresc să fie sănătos.

Tom Hanks va produce
un serial animat inspirat
din "Star Trek"

Actorul american Tom Hanks a 
anunțat că va produce un serial ani
mat inspirat din franciza "Star Trek", 
ce va fi difuzat pe internet, începând 
din anul 2011, informează allocine.fr.

Deși Tom Hanks dorea, inițial, 
să recurgă la marionete, în cele din 
urmă cineastul american a optat pen
tru -folosirea tehnicilor de animație 
pentru acest proiect. Intitulat "Elec
tric City", serialul va prezenta o viz
iune nuanțată despre societatea 
viitorului, în 20 de episoade, fiecare 
dintre acestea având o durată de trei 
minute. Serialul "Electric City", care 
a avut nevoie de șase ani pentru a se 
concretiza, va fi disponibil pe inter
net începând din 2011.

Tom Hanks, care a declarat că s- 
a inspirat din franciza "Star Trek" în 
ceea ce privește dimensiunea 
umanistă a proiectului său, a decis să 
nu prezinte în acest serial animat o 
viziune pesimistă asupra viitorului. 
El dorește să prezinte o societate a vi
itorului în care lucrurile au evoluat, 
iar această evoluție nu este neapărat 
una negativă . Departe de viziunile 
alarmiste desore viitor, serialul "Elec

tric City" se inspiră din subiecte ale 
societății actuale, precum consumul 
de energie și libertatea presei. Tom 
Hanks, dublu laureat cu Oscar pentru 
rolurile din filmele "Forrest Gump" 
(1994) și "Philadelphia" (1995), va 
putea fi văzut în curând pe marile 
ecrane alături de Julia Roberts în fil
mul "Larry Crowne", pe care l-a re
gizat și produs.

Michael Douglas vrea să facă 
o călătorie în jurul lumii

Actorul american Michael Dou
glas a declarat că vrea să își acorde o 
vacanță de un an de zile, pentru a 
călători împreună cu familia sa în 
jurul lumii, după ce va învinge can
cerul, boală cu care a fost diagnosti
cat în luna august, informează 
thesun.co.uk.

"După ce vom trece peste asta, 
Catherine și cu mine intenționăm să- 
i retragem pe copii de la școală pen
tru un an și să călătorim împreună în 
jurul lumii - vom merge mai întâi în

Thailanda, iar apoi în Vietnam. Ne-ar 
plăcea să mergem apoi în Noua 
Zeelandă și să petrecem ceva timp și 
în Africa de Sud", a spus actorul 
american.

"încă ne aflăm în acea etapă în 
care încercăm să ne dăm seama ce 
vârstă trebuie să ai ca să scapi 
«nevătămat» dacă îți iei copiii de 
lângă prietenii lor pentru un an, fără 
ca ei să te urască pentru acest lucru", 
a adăugat Michael Douglas.

„Dallas” se întoarce
O nouă versiune a serialului de 

succes "Dallas" va fi realizată de 
canalul american TNT.

Actorul Larry Hagman, în vârstă 
de 79 de ani, va interpreta din nou rolul 
care l-a făcut celebru, JR Ewing. 
Alături de el ar putea juca și Patrick 
Duffy, în vârstă de 61 de ani, (Bobby, 
fratele lui JR) și Linda Gray, în vârstă 
de 70 de ani (Sue Ellen, soția lui JR), 
informează DailyMail.

De asemnea, actorul Kiefer 
Sutherland se află în negocieri avansate 
pentru a juca în această nouă versiune 
a serialului Dallas, care va prezenta 
încă o dată scandalurile și trădările din 
Southfork Ranch, ferma familiei 
Ewing.

ennifer Love Hewitt și Josh Hol
loway, starul serialului "Lost", vor juca 
și ei în noul serial și vor aduce o infuzie

de "sânge proasppt" în disfuncționalul 
"clan Ewing".

De această dată, acțiunea se va 
concentra asupra rivalității dintre John 
Ross, fiul lui JR, și Christopher, fiul

adoptat al lui Bobby și Pamela Ewing.
Postul TNT a anunțat că va începe 

filmarea episodului pilot pentru acest 
serial chiar în noaptea de Revelion.

Copiii Angelinei Jolie 
vor începe școala în Ungaria

rvzwMa ral

Patru dintre copiii cuplului de ac
tori Angelina Jolie-Brad Pitt vor începe 
școala și grădinița, săptămâna viitoare,

la Budapesta, în Ungaria, unde celebra 
lor mamă a început filmările pentru un 
nou lungmetraj, informează

people.com.
Angelina Jolie filmează în această 

țară o dramă inspirată din războiul 
bosniac și debutează cu această ocazie 
în calitatea de regizor.

Pelicula va spune povestea unui 
cuplu de îndrăgostiți, care se întâlnesc 
înainte de izbucnirea războiului, și va 
ilustra totodată impactul războiului 
asupra relației lor.

Celebra actriță americană încearcă 
să le asigure copiilor ei un mediu cât 
mai plăcut și dorește să își facă cât mai 
mulți prieteni în Budapesta.

Angelina Jolie și Brad Pitt sunt 
considerați a fi unul dintre cele mai 
solide cupluri de la Hollywood, 
ciuda faptului că nu sunt căsătoriți. Cei 
doi au în prezent șase copii, dintre care 
trei sunt adoptați - Maddox, în vârstă de 
nouă ani, născut în Cambodgia, Pax, în 
vârstă de șase ani, născut în Vietnam, și 
Zahara, în vârstă de cinci ani, născută 
în Etiopia.

Shiloh, născută în Namibia, în 
2006, este unul dintre copiii biologici 
ai cuplului, alături de gemenii Knox 
Leon și Vivienne Marcheline, născuți 
pe 12 iulie 2008 la Nisa, în Franța.
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blănurile naturale se pot curăță foarte eficient, 
rccăpătându-și strălucirea, dacă se perie energic 
cu tărâțe proaspete de grâu.

endințele toamnei în materie de încălțăminte
liferent de materialul din care sunt 
•mfecționate, indiferent de model, 
icații sau stilul casei de modă crea
re, botinele reprezintă una din ten
tele majore ale sezonului autumnal.

Unele case de modă au optat pentru ghetele 
ice, stil bocanc, cu tocul conic sau pătrat, îm- 
ibite cu împletituri, catarame, șireturi sau 
ă, numai bune pentru a explora frumusețea 
telui. Elementul surpriză al sezonului de 
nă îl reprezintă revenirea spectaculoasă a vâr- 
ascuțit și chiar a pantofului Stiletto. Predom- 

t rămâne tocul înalt sau mediu, gros și stabil, 
:i platformele și tocurile înalte și ghetele stil 
t.

Cizme peste genunchi

încălțările mușchetar, înalte, peste genunchi, 
un must have în acest sezon. Se poartă 

iele cu toc și platformă, din piele moale, într- 
letă coloristică extrem de versatilă: fie tonuri 
inți de nude, bej, nuanțe industriale de gri și 
prăfuit, piersiciu, fie unele mai îndrăznețe, 

peliculizate, precum portocaliu, albastru 
.i, galben muștar sau burgundy. Sunt pe val și 
iele cu carâmb înalt și talpă joasă, cu falduri 
manșete, din piele întoarsă, velur sau 
binații de piele.

Botine joase

Botinele sunt isteria sezonului rece. Arată ex- 
nt cu o pereche de jeanși skihny, ori asociate 
outfit colorat, musai cu o pereche de colanți

eaca de aviator, 
piesă de rezistență a toamnei
Colecțiile toamnă-iamă 2010 ale marilor de- 

iri au propus în acest an tema aeronautică, cu o 
inentă puternic feministă, inspirată de Amelia 
• t, eroina aviației din anii 1930, prima femeie care 

versat singură în zbor Oceanul Atlantic.
Geaca de aviator a dominat colecțiile de toamnă 

>erry Prorsum, Giles, Philip Lim și Julien MacDon- 
fiecare designer prezentând viziunea proprie asupra 
i vintage. Succesul gecii a fost asigurat după ce 
iele loturi, vândute exclusiv online de Burberry, 
A și alte magazine, s-au epuizat încă din luna au-

Nu contează daca geaca este de piele naturală sau 
gulerul este din blană artificială. Cel mai importat 
că, dacă adopți trendul gecii de aviator, vei avea 
-ul vedetă al toamnei.
Pe lângă efectul elegant, căptușeala și gulerul din 

ă îți vor asigura confortul în zilele reci de toamnă.
Cum să porți geaca de aviator
Foarte versatilă, geaca de aviator va înviora orice 

ă, de la o rochie de cocktail până la o pereche de 
> skinny cu un top uni. Pentru cel mai trendy look, 
e fi purtată o geacă cu mânecile ridicate și cu o 
che de mănuși până la cot. Pentru a obține un look 
plet de aviator, poate fi combinată geaca cu o 
che de cizme cu cataramă, inspirate de cizmele de 
[ie. Pentru un look feminin, se poate combina geaca 
viator cu una dintre fustele maxi, care sunt la mare 
ate în acest sezon. Părul trebuie strâns sus pentru a 
libra gulerul mare sau poate fi lăsat liber, dar cât 
simplu și drept pentru a nu distrage atenția de la 
:a de aviator. Pentru un look trendy în această 
mă, combină geaca de aviator cu botine cu toc.

Se poartă canadiana cu glugă
Un trend important pentru toamnă/iamă este, în 

t an, revenirea canadienei cu glugă. Prezența pe 
umul multor designed, canadiana cu glugă are, mai 
tendințe utilitare și minimaliste. Versatilitatea cana- 
ei o face, în acest sezon, potrivită atât pentru 
tele sport cât și pentru ocaziile mai pretențioase. în 
), canadienele cu glugă nu mai sunt mari șl lipsite 
armă.

Cei mai mulți creatori de modă au ales pentru 
istă toamnă canadiane subțiri, care să sublinieze 
iele corpului, dar și să țină de cald. 

mâți, haioși. Cizmulițele scurte, până la nivelul 
gleznei, cu toc micuț, transformă orice ținută într- 
un spectacol vestimentar.

Optează pentru botinele minimaliste, în cu
lori electrice, solare ori pentru modele melanj de 
material și nuanțe.

Rămân în top și încălțările negre înnobilate 
cu șireturi, nituri, curele - bandaj, catarame, fer
moare ori încrețituri.

Pumps nude

Pantofii nude, plini, cu toc înalt și platformă 
sunt indispensabili în garderoba oricărei femei. 
Designul deosebit conferă piciorului o alură sexy 
și completează minunat orice ținută, într-un dis
curs vestimentar ce frizează perfecțiunea.

O pereche de pumps nude merg perfect cu 
rochiile în culori sorbet, iar combinația cămașă 
albă pe corp, jeans skinny cerneală și pantofi nude 
nu dă greș niciodată.

Botine cu platformă

Odată ce-ți vei achiziționa o astfel de 
pereche, n-ai să vrei să te mai descalți. Trendurile 
de pe catwalk impun direcții clare: botine înalte, 
cu platformă și toc, cu modele structurale, geo
metrice, ușor futuriste.

Se poartă materialele mozaic, combinațiile 
insolite și conceptul de „pată de culoare”.

Tocurile în nuanțe tari, detaliile aplicate și ac
cesoriile sunt prezente în majoritatea colecțiilor 
lansate în acest început de sezon.

Canadiana cu glugă poate fi integrată cel mai ușor 
în ținute de inspirație militară, dar poate să se îmbine 
perfect și cu un stil chic utilitar.

Confortul este unul dintre aspectele cele mâi im
portante luate în considerare de designeri ca Stella Mc
Cartney și Marc Jacobs la alegerea canadianelor 
potrivite pentru acest sezon. Din materiale moi, cu 
guler de blană prezent și la geaca aviator, canadiana cu 
glugă poate fi găsită într-o mare varietate de culori și 
de lungimi.

Maro, oliv și bej gălbui sunt culorile vedetă pen
tru canadianele cu glugă în această toamnă, însă, dacă 
stilul tău personal implică nuanțe mai puternice, nu 
ezita să alegi o canadiană care să ți se potrivească per
fect.

Chiar dacă alegi o canadiană simplă sau una cu 
inserții de piele sau blană, combinația cu o fustă scurtă, 
atunci când vremea îți permite, pare a fi cea mai reușită 
ținută prezentă pe podium.

Inspiră-te din ținutele alese de designerii britanici 
și alege canadiana cu glugă potrivită pentru tine în 
acestă toamnă.

CMYK
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Peste 13.000 de locuri de muncă vacante sunt înregistrate, la nivel na
țional, în perioada 1-7 octombrie, cele mai multe fiind disponibile în 
Capitală și în județele Timiș, Bihor, Cluj, Hunedoara, Dolj, Teleorman 
și Brasov, potrivit unui comunicat al igenției Naționale pentru Ocu
parea Forței de Muncă (ANOFM).

învățământul din România are unul (
Rezidurile chimice deversate

dintre cele mai mici bugete din UE
Ministerul Educației chel- 
tuie 233 de lei pe lună pen
tru școlirea unui elev din 

mediul urban. Suma este de 
cinci ori mai mică decât a 
francezilor și spaniolilor și 
de șase ori mai mică decât 

finanțarea pe care o suportă 
Marea Britanie, potrivit ra

portului "Starea învățămân
tului românesc".

învățământul din România are 
unul dintre cele mai mici bugete.din 
spațiul Uniunii Europene. Poate de 
aceea nu este de mirare că rezul
tatele elevilor sunt tot mai slabe, de 
la an la an.

Salariul mediu al unui profesor 
din România este de aproximativ 
250 de euro, față de Austria, Italia 
sau Marea Britanie, unde un profe
sor câștigă între 1.500 și 2700 de 
euro.

Nici cursurile predate de pro
fesorii români după programe și 
manuale învechite nu sunt atât de 
atractive pentru tineri , astfel încât 
rata de frecventare a școlii este de 
numai 56%, față de media Uniunii 
de 63%. Mai prost decât România 
stau doar Bulgaria și Cipru (55%).

Mai grav este că o cincime din
tre copiii I români nu merg la 
grădiniță, o treime dintre

absolvenții de liceu nu se mai 
obosesc să susțină bacalaureatul, iar 
un sfert dintre școlari nu sunt capa

bili să rezolve nici măcar probleme 
elementare de matematică.

în Ungaria ar putea ajunge în Dunăr
Guvernul ungar a declarat stare 

de urgență în trei județe din vestul 
țării respectiv Veszprem, Gyor- 
Moson-Sopron și Vas, din cauza 
inundațiilor cu reziduuri chimice, 
care au ucis cel puțin trei oameni.

Reziduurile chimice provin din 
producția de aluminiu, conțin metale 
grele și sunt toxice dacă sunt ingerate. 
Multe dintre persoanele rănite 
prezintă arsuri, după ce reziduurile au 
intrat prin hainele lor. Arsurile chim
ice cauzate de aceste reziduuri pot 
apărea abia după câteva zile, iar ceea 
ce pare o rană superficială ar putea 
afecta grav țesutul.

Sute de tone de gips au fost tur
nate în râul Marcal pentru a-1 feri de 
deversarea reziduurilor chimice.Până 
acum, 1 milion de metri cubi s-au 
scurs din rezervor și au afectat o zonă 
de 40km pătrați, a declarat Ministrul 
Mediului din Ungaria, Zoltan Illes.

Impozitul pe venit 
ar putea reveni la 10 %

Impozitul pe venit ar putea fi redus 
de la 16 la 10%, potrivit unei propuneri de 
modificare a Codului Fiscal, inițiate de 
PDL, care a primit marți raport favorabil 
din partea Comisiei de buget-finanțe a 
Senatului.

Propunerea vine să modifice arti
colul 43 al Codului Fiscal, astfel încât 
veniturile din activități independente, 
salarii, _ cedarea folosinței bunurilor, 
investiții, pensii, activități agricole, pre
mii, precum și din alte surse, vor fi impoz
itate cu 10%, față de nivelul actual de 
16%, potrivit unui comunicat al Comisiei.

Proiectul a fost înregistrat la Senat 
în luna iunie, astfel încât în expunerea de

Illes a spus că este o catastrc 
ecologică și că există temeri că de 
ersare de reziduuri chimice ar put 
ajunge în râul Raba și în Dunăre.

Reziduurile au inundat 400 
clădiri, respectiv o treime din sai 
Devecser, a declarat primarul Tal. 
Toldi. Serviciile de pompieri le- 
cerut locuitorilor să părăsească zo 
și oamenii au fost salvați cu tractoa 
a adăugat el.

motive se vorbește atât despre tăiei 
salariilor cu 25%, dar și a pensiilor 
15%, ca motive pentru care cota unică t 
buie redusă pentru impozitul pe ver 
Senatorii PDL aduc în discuție și reduc, 
ile taxelor din Ungaria și Bulgaria, care 
"forța" România să ia măsi 
asemănătoare. Principalul inițiator, ser 
torul Iulian Urban, anunțase încă din lu 
iunie necesitatea reducerii cotei unice 
privința impozitului pe venit, preze 
tându-și pe blog proiectul.

Punctul de vedere al Guverm? 
este negativ, Executivul motivând că a 
fel s-ar reduce veniturile la buget.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.

GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zilnic 08-21
Duminica 09-17

poliș culoare; 
poliș luciu;
h lițerio cu soluții specifice;

Tel efort: 0761 - 973.940

- 5 spălări II graiisl
- —Wați* lew fler inferior, 16 ronl^

OFERTĂ 
ABONAMENTE

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

12 luni -100 lei

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

sc. 1, ap. 1;
- la telefon: 0354/882.100 

sau 0354/882.101

O
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Openul de tenis al lustruliei, primul turneu de Grand Slum al anului, va oferi premii record a căror valoare 
totala se ridică la 24,2 milioane de dolari (17,6 milioane de euro), au u nun pil organizatorii, marți, la Mel
bourne. Câștigătorii la simplu i'nasculin și simplu feminin vor primi câte 2,1 milioane de dolari, iar finaliștii 
jumătate din această sumă. Premiile de la lustralian Open (1 ~-30 ianuarie 2010) vor fi mai mari decât cele 
de la alte turnee de Grand Slam: 21,7 milioane de dolari la Wimbledon, 22,1 milioane de dolari la Roland- 
Garros și 22,6 milioane de dolari la I S Open.
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linerul Lupeni avea datorii la stat
ițial edilul orașului Lu- 
ornel Resmeriță, anun- 
t cadrul conferinței de 
e acum două zile că Mi- 
nu avea nici un fel de 

ie la Finanțe, lucrurile 
ar să stea tocmai așa. 
-m unui document emis 
icția Generală a Finan- 
^ublice (DGFP) Hune- 
t, clubul din Vale avea 
de peste 1 milion de lei 
stat (10 miliarde de lei 
astfel că declarațiile fă- 
e primarul orașului din 
j cadrul conferinței de 
rin care a anunțat hotă- 
irevocabilă de a retrage 
din campionat, sunt de- 
"te de a fi adevărate.

ședințe onorific al clubului, 
i ținut să sublinieze în cadrul 

de la sediul Primăriei că de
le a desființa singura 
tantă a Văii Jiului în primele 
>ane fotbalistice ale țării, nu 
nici o formă de probleme fi

nanciare, motivând că arbitrajele ostile 
și jocul modest al echipei în primele 
șase etape ale campionatului l-au făcut 
să ia această hotărâre.

Ca orice politician, primarul Lu- 
peniului a „mascat” decizia sa în 
spatele „mișmașurilor care se fac în fot
bal”, deși, mai mult ca sigur, unul din 
principalele motive pentru care a 
renunțat la a mai sprijini formația 
antrenată de Ionel Augustin este de 
ordin financiar. Edilul și-a dat seama 
că, în vremuri de criză, mult prea mulți 
bani din bugetul local se duceau în 
direcția echipei de fotbal, aceasta fiind 
susținută, exclusiv, din fonduri alocate 
de către Consiliul Local.

„O decizie normală”

Directorul executiv ale Minerului, 
Vasile Stafie, este de părere că decizia 
primarului de a retrage echipa din cam
pionat este una perfect normală, având 
în vedere costurile pe care le presupune 
menținerea unei echipe în divizia 
secundă, cu bani veniți doar din partea 
Primăriei. „Decizia de a retrage echipa 
din campionat este una normală. 
Oricum primarul a fost cel care s-a im
plicat de unul singur, și e greuln aceste 
condiții să ții o echipă în Liga a doua”, 
a afirmat oficialul Minerului.

„îmi vine să plâng de 

situația echipei”

Căpitanul „lupilor negri”, 
fundașul Nicu Câmpean, a declarat că 
regretă faptul că echipa se va retrage 
din campionat, după doar șase etape 
disputate. „îmi pare nespus de rău, îmi 
vine să plâng, dar pe de altă parte sunt 
mulțumit că eu unul mi-am făcut dato
ria aici la echipă. Nu a fost ușor să 
rezistăm timp de șase sezoane în Liga 
a doua”, a spus omul care a îmbrăcat 
tricoul Minerului timp de șapte ani. 
Jucătorul de 30 de ani, vine să confirme 
spusele primarului, admițând că arbitra
jele din acest debut de sezon au fost 
părtinitoare. „S-au făcut multe erori de 
arbitraj, iar în acest început de sezon au 
fost mai multe ca niciodată. Partida de 
la ACU Arad am pierdut-o în ultimele 
minute în urma unei grave greșeli de ar
bitraj. în partida cu Mioveni nu a fost 
penalty, am intrat la minge, dar arbitrul 
a văzut altceva. Dar asta e viața. Mare 
păcat de această echipă cu tradiție în 
fotbalul din Vale”, a declarat pentru 
liga2.ro, purtătorul banderolei de 
căpitan în ultimii trei ani.

Claudiu Sav

icia Boșorod este performera 
mpionatuluî județean
ia a patra a campionatului 
a avut loc la finalul săptămânii 
i s-a lăsat de data aceasta cu 
va mai puține decât de obicei.
j unde golurile lipsesc, vin 

irile. Comisia de Disciplină a 
Județene de Fotbal are de 

iai mult ca niciodată, asta 
jucătorii, antrenorii și patronii 
:chipe își fac timp, printre al- 
: lege de prestațiile fluierașilor. 
iițiile acestea, dreptunghiul 
că să devină în scurt timp un 
box, iar brigăzile de arbitrii 
e echipe de ștafetă, care să se 
de furia jucătorilor și a oame

nilor din jurul echipelor. Revenind însă 
la jocul în sine, doar două echipe din 
cele trei serii ale campionatului au 
reușit maximum de puncte după 
primele patru jocuri (Roben Hațeg și 
Dacia Boșorod), în vreme ce Voința 
Vălișoara și Streiul Simeria Veche au 
rămas singurele fără vreun punct 
adunat în periplul din județ. Seria 
Mureșului rămâne în continuare seria în 
care se înscriu cele mai multe goluri, 
cei din Boșorod și Ghelari totalizând 
împreună 42 de goluri, urmând ca etapa 
viitoare cele două echipe urmând să se 
întâlnească în primul derby veritabil al 
seriei, la Boșorod.

Ultimele trei partide din cadrul 
etapei a doua a Cupei României - faza 
pe județ, se dispută astăzi cu începere 
de la ora 15.30. Astfel, Streiul Baru 
Mare întâlnește Retezatul Hațeg, FC 
Hunedoara II primește vizita Voinței 
Vălișoara, în vreme ce Agrocompany 
Băcia joacă împotriva celor de la CS 
Vulcan. Până acum s-au calificat în 
faza următoare: Inter Petrila, „U” 
Petroșani, Cetate Răchitova, Jiul 
Petroșani, CNS Cetate Deva, Aurul 
Brad, Unirea Buceș, Șoimul Băița, 
Sprint Luncoiul de Jos, Gloria 
Geoagiu, Aurul Certej, Metalul 
Crișcior și Santos Boz.

țațele etapei a IV-a:

d:

>imuș - Șoimul Băița 1-2
ncoiu de Jos - Unirea Buceș 2-1 
trănișca - Ponorul Vața 1-2
)z - Voința Vălișoara 5-0
lucureșci a stat

toare:

ilișoara - Unirea Șoimuș
/ața - Recolta Bucureșci 
rceș - Mureșul Brănișca
ăița - Sprint Luncoiu de Jos 
jz stă

A.MENT:

Seria Strei:

Sargeția Bretea Romană - Unirea Grai Berthelot
4-0

Streiul Baru Mare - Narcisa Sălașul de Sus
1-1

AS Sântătmăria Orlea - Măgura Pui 5-1
Roben Hațeg - Retezatul Râul de Mori 2-0 
Cetate Răchitova a stat

Etapa viitoare:

Măgura Pui - Sargeția Bretea Romană
Cetate Răchitova - AS Sântămăria Orlea
Narcisa Sălașul de Sus - Roben Hațeg
Unirea General Berthelot - Streiul Baru Mare 
Retezatul Râu de Mori stă

CLASAMENT:

Seria Mureș:

Cema Lunca Cernii - CFRII Simeria 
Streiul Simeria Veche - Dacia Boșorod 
Goanță Ghelari - Real Sântandrei 
CS Ghelari - Silva Miracol Hărău 
Berianul Beriu - Agrocompany Băcia 
Minerul Teliuc - Unirea Vețel

Etapa viitoare:

Silva Miracol Hărău - Berianul Beriu 
Real Sântandrei - CS Ghelari
Dacia Boșorod - Goanță Ghelari 
CFR II Simeria - Streiul Simeria Veche 
Unirea Vețel - Cema Lunca Cernii 
Agrocompany - Minerul Teliuc

CLASAMENT:

Hunedoara are un jandarm 
campion la culturism

2-1.
1- 3
6-2
0-4
2- 2
0-1

Adrian Piper, unul din jandarmii din 
cadrai Inspectoratului de Jandarmi din județul 
Hunedoara a ocupat locul 1 la finele Concur
sului Internațional de Culturism ce s-a 
desfășurat la Oradea, la sfârșitul săptămânii 
trecute. Plutonierul adjutant a câștigat „Trofeul 
Hercules” la categoria 85 de kilograme, de
tronând alți șapte sportivi din România și 
Italia.

Hunedoreanul a impresionat arbitrii la 
toate cele patra probe ale competiției, astfel că 
la finele concursului a ocupat prima treaptă a 
podiumului. Jandarmul de 37 de ani, practică 
culturismul de aproape 20 de ani și nu se află 
la prima „ispravă” de acest gen. Piper a mai 
ocupat locul V la Campionatul Național de 
Culturism al României, categoria 85 kg, 
desfășurat la Târgu-Mureș la începutul acestui 
an, locul IV la aceiași competiție desfășurată 
la Oradea, anul trecut, precum și un merituos 
loc III la categoria 80 de kilograme, în cadrai 
Cupei României, desfășurate la Oradea, tot în 
acest an.

Jandarmul mai are în vizor, participarea 
la alte trei concursuri, în acest an: Cupa 
României, care se va desfășura la Mediaș, 
Cupa Libertății, la Timișoara și la Cupa Mr. 
Napoca, de la Cluj.

Pentru Adrian Piper, culturismul 
reprezintă un adevărat stil de viață. „Pentru 
mine, culturismul este un mod de viață. Pentru 
a obține performanță, pe lângă antrenamentele 
periodice, trebuie să ai ambiție și o voință 
puternică. Culturismul este un sport individual, 
de forță, care necesită multe sacrificii în viața 
personală. Performanțele obținute se datorează 
în egală măsură soției, care este un sprijin per
manent”, a declarat ambițiosul jandarm.

Claudiu Savy

Romulus Gabor, la un pas să preia 
Arieșul Turda

zața 4 3 0 1 6-3 «P
)Z 4 2 0 2 11-7 6p
ncoiu <ie Jos 3 2 0 1 8-4 6p
3rănișca 3 2 0 1 8-7 6p
ăița 3 2 0 1 4-3 6p
linttș 4 2 0 2 6-6 6p
jceș 4 2 0 2 3-4 6p
lucureșci 3 1 0 2 6-6 3p
dișoara 4 0 0 5 5-17 0p

1. Roben Hațeg 4 4 00 11-3 12p
2. Retezatul Râu de Mori 4 3 01 10-6 9p
3. Sargeția Bretea Romană3 2 0 1 9-5 6p
4. Cetate Răchitova 3 2 0 1 8-5 6p
5. AS Sântămăria Orlea 3 2 0 I 11-8 6p
6. Măgura Pui 3 1 02 3-8 3p
7. Unirea G.ral Berthelot 4 1 03 6-12 3p
8. Narcisa Sălașul de Sus 4 0 1 3 5-10 1P
9. Streiul Bara Marc 4 0 1 3 4-10 •P

1. Dacia Boșorod 4 4 0 0 22-5
2. Silva Miracol Hărău 4 3 1 0 10-2
3. Goanță Ghelari 4 3 0 1 18-6
4. Cema Lunca Cernii 4 2 1 1 11-7
5. CS Ghelari 4 2 1 1 4-4
6. CFR II Simeria 4 2 0 2 11-10
7. Real Sântandrei 4 1 1 2 13-16
8. Minerul Teliuc 4 1 1 2 2-5
9. Agrocompany Băcia 4 1 1 2 7-12
10. Unirea Vețel 4 1 1 2 5-15
11. Berianul Beriu 4 0 1 3 3-10
12. Streiul Simeria Veche4 0 0 4 4-18

12p 
lOp 
9p 
7p
7p
6p
4p
4p
4p
4p
1P
Op

Actualul director tehnic al FC Hune
doara este primul pe lista celor de la Arieșul 
Truda, după ce „vulturii roșii” au rămas fără 
antrenor la finele etapei a șasea, după 
demiterea lui Marcel Rusu.

Fostul tehnician al Arieșului a fost 
demis după înfrângerea din ultima etapă, 1 - 
4, suferită la Arad în compania „Bătrânei 
Doamne”, rezultatele negative înregistrate în 
ultima vreme de turdeni, venindu-i de hac 
acestuia. Astfel, cele mai mari șanse de a 
ocupa postul rămas liber, le arc Romulus 
Gabor.

Fostul mare jucător al Corvinului a dis
cutat preluarea echipei la finele meciului am
ical pe care turdenii l-au disputat împotriva 
celor de la „U” Cluj, decizia finală urmând 
să fie comunicată în cel mai scurt timp.

De altfel, Rusu a stat pentru ultima 
dată pe banca Arieșului în calitate de 
antrenor principal, în această partidă, urmând 
ca după aceea să revină ca antrenor cu por
tarii.

Gabor a fost secundul lui Andone în 
mandatul acestuia la CFR, atunci când 
echipa din Gruia a reușit primul event din is
toria clubului, însă după despărțirea de 
campioană, deși a fost curtat intens de câteva 
echipe din liga a doua, „cangurul” nu a mai 
prins nici un angajament. Șansele ca legenda 
Corvinului să revină în iarbă sunt destul de 
mari, având în vedere că acesta și-a exprimat 
în nenumărate rânduri dorința de a antrena 
din nou, obținând în acest sens, acum un an. 
licența PRO.

Claudiu Sav

liga2.ro


10 Timp liber I**»
Presidio, o bază militară din San Francisco. In timpul intui control de ru
tină, Patty-, inne, ofițer al poliției militare, descoperă că Clubul Ofițerilor a 
fost spart. In timpul investigației. linie este împușcată și, surpriză, se desco
peră că de fapt nu se furase nimic. Din cauză că s-a produs o crimă trebuie 
chemată politia din Sau Francisco. (Pro Cinema; 22:00; Presidio)

Uriași
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- Ce este un titlu onorific ?!

Reconstituire.

(Completați textul folosind soluția 
marcată cu raster)

învârtită
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ai

Denu
mire

Exp=|v 

de cârtxine

Team 
din Arad

Ase 
entu

ziasma

Cântec 
solemn

Telejurnal matinal M:00-
09:001 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 68.)
08:10

10.00 Profesioniștii... 09:45
11:00 Prințesele lumii 10:00
II 11 Atunci și Acum (rel.) .11:00'
11.45 Curier TV
1115 Spectacolul lumii (rel.) 12:01
12:45 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 33.)
12:30!

13:45 Iubiri dincolo de ecran Ep. 23 14:301
14:0(1 Telejurnal t 15:30.
1445 Pur și simplu delicios (rel.)
14:55 Vinul pe românește 16:0C
15:30
16:00
17:00
17:30 
18:00
18:30

In plin! 

Buni de

Apusei

Uitat

Ungher

Lată!

Poftim

Lenei

Capitala 
Greciei

Ambalaj

Ui
£
fiS

©- w o

19:30

Cfi

W

Oameni ca noi (reportaj, rel.) 
Conviețuiri (documentar) 
Generația contra (rel.) 
ONG Blitz
Telejurnal
Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 34.)
Prințesele lumii (serial docu

mentar, rel. - 10.)
Sport la TVR 1
Telejurnal
Tema zilei
Ochiul magic
Vinul pe românește
Elizabeth de Bathory, contesa 

însângerată (slovac-ceh-englez- 
ungar-SUA dramă, 2008) cu 
Anna Friel, Karel Roden, Hans 
Matheson, Vincent Regan

17:00
17:30

18:30
19:00

20:00
21:00

22:00
23:00

xS

Tandem de șoc
Săptămână de săptămână (ger

man comedie, 2009)
Animal instinct
Tânăr, caut carieră (rel.) 
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.)
Telejurnal
Lecția de management (docu

mentar, rel. - 3.)
împreună în Europa
Lumea de aproape (documen

tar, rel.)
Tandem de șoc (canadian-SUA 

serial de comedie, 1994, rel. - 
21.) cu Paul Gross, David Mar
ciano, Beau Starr Catherine 
Bruhier
Telejurnal la TVR 2
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
e Forum (reportaj)
Lecția de management (docu

mentar - 5.)
De ce ne îngrășăm?
Hotel Babylon (englez serial, 

2006 - 7.) cu Tamzin Outhwaite, 
Max Beesley, Natalie Jackson 
Mendoza, Emma Pierson
Ora de știri (show de întâlniri) 
Spionii (serial triller, 2002 - 3.) 

la TVR 2 cu Matthew MacFa- 
dyen, Keeley Hawes, David 
Oyelowo, Peter Firth

r: Ițit, Iod, Raclă

Mediu 
acid!

Parte
din

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Ji
■

4

r.□

6

7 ■■
8 ■
9

10
■

Fir 
textil

Frânturi 
din viață

Introduceți în grila de mai sue următoarele 
AC, AFINĂ, Al, ANA, ANAFORĂ, APAR 

APĂRARE, AR, ARĂMI, ARAPI, ARĂI 

ARĂTAT, AS, ATAȘA, AȚĂ, AWT, iARĂTAT, AS, ATAȘA, AȚĂ, AȚIPIT, i 
BRAȚ, BRAV, CAPATAVOȘI, IP, IRITi 

IȚAt», LĂMURI, LĂSAȚI, NA, ORA 
PANTALONAR, PRĂVĂLATIC, RECIT’ 

Rl, TATĂ, TO, UNITĂ, VARĂ.

Petru Ardelean -

9 7 1 5 6 3
2 3 5 4 6
6 1 3 2 5
4 9 1 7 8 21

5 8 4 3
2 9 8 7 3

3 2 7 4
7 2 6 4 5

5 6 4 3 2
Vlorel Naqhl-Vladln

06:0) Observator Happy Hour 07:00 Pe cuvânt de femeie O6:00 Cireașa de pe tort
'>8:00 Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile Pro TV (2009) J8:I5 Săracii tineri bogați 07:00 Camera de râs
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:41 Rosalinda 07:30 Nimeni nu-i perfect
11:15 Salvarea vine din adâncuri !0:0C 8,2 grade Richter (canadian-li- 11:15 Paradisul blestemat 08:20 Sport cu Fiorentina .

(SUA S.F., 2005) cu Tamara uanian-englez thriller de ac- 12lll O mare de pasiune 09:15 Saturn 3 (englez S.F.,
Davies, Dale Midkiff, Stan țiune, 2004, rel.) 14:00 Marina rel.) cu Farrah Fawcett
Kirsch, Corey Large 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 15:15 Victoria Douglas, Harvey Keite

13.00 Observator 1973, rel. - 3837.) 16:15 Rețeta de ACASĂ hop
14:00 Familia Bundy (SUA serial de 13:0C Știrile Pro TV 16:30 Rosalinda 11:30 Cu lumea-n cap

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 17:25 Vremea de ACASĂ 12:00 Levintza prezintă
Katey Sagal, Christina Apple- serial de comedie, 2006 - 4.) 17:30 Poveștiri adevărate 13:55 Mondenii
gate, David Faustino 14:00 Cu dușmanul în casă (SUA 18:30 O mare de pasiune 14:00 Bostonienii

14:30 Plasă de stele (emisiune de di- film de acțiune, 2002) 19:30 Săracii tineri bogați 16:00 Cireașa de pe tort
vertisment, 2010, rel.) 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 20:30 Iubire și onoare 17:00 Trăsniții

16:00 Observator 1973 - 3838.) 21:30 Cealaltă față a Analiei 18:00 Focus 18
17:00 Acces Direct 17:00 Știrile Pro TV la PRO TV 22:30 Poveștiri de noapte (emisiune 19:00 Focus
19:00 Observator 17:45 Happy Hour de divertisment, 2007) 19:30 Cronica Cârcotașilor
20:30 Te pui cu blondele? (emisiune 19:00 Știrile Pro TV 23:30 7 păcate (brazilian serial de 22:15 Trăsniții

concurs) 20-30 Pe cont propriu (SUA film de dramă, 2007) cu Gabriela 23:00 Mondenii
22:00 Narcisa sălbatică (român serial acțiune, 2003) Duarte, Clăudia Jimenez, Gio- 23:30 Amenințare din junglt

de dramă, 2010) 22:15 Moștenirea (român serial de vanna Antonelli, Reynaldo Gia- 1999) cu Louis Gossett
23:00 Observator comedie, 2010 - 3.) necchini Sarah Chalke, Jaimz W
23:45 Un Show Păcătos 23:30 Știrile Pro TV Malcolm McDowell

LMWA 14:55 Epoca de gheață (animație, 2002)
(10(8? 16:20 Scăpați de Smart (comedie, 2008)

20:00

22:00

23:35

18:10 27 de rochii (romantic, 2008)
Felicia, înainte de toate (român-croat dramă, 2009) cu Ozana Oancea, 

Ileana Cemat, Vasile Mentzel, Adina Andrei
Gamer - Jocul supraviețuirii (SUA S.F., 2009) cu Michael C. Hall, Ge

rard Butler, Kyra Sedgwick, John Leguizamo
Predator (SUA film fantastic de acțiune, 1987) cu Arnold Schwarze

negger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke

16:00
16:30
17:30
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00

ILumea PRO CINEMA (rel.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 23.)
Ruleta destinului (SUA serial de dramă, 2001 - 7.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 3.) 
Războiul de acasă (SUA serial, 2005 - 17.)
Tinerii mușchetari (SUA film serial de aventură, 2005 - 11.) 
Poză la minut (SUA serial, 1997 - 4.)
Presidio (SUA thriller de acțiune, 1988) cu Sean Connery, Mar 

mon, Meg Ryan, Jack Warden
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OCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
zidar ro sar-ten cui tor 5

fon: 0755.999.916 Hunedoara

• 3 Telefon: 0755.999.917

t 1 agent comercial 1

23 agent de securitate 2

r piese din piele si înlocuitor
2

asistent medical generalist 1

r(exclusiv restaurator)
4

□are 1

r 1

letonist 1

mar informații ciienti
5

or clădiri 10

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 1

montator placaje interioare si exte
rioare 1

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

operator instalații dincentrale elec
trice 4

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

tâmplar manual ajustor montator
12

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

Petroșani

Vulcan cusător piese din piele si înlocuitor
5

Petrila

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații
1

Telefon: 0755.999.928

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 77

Telefon: 0755.999.918

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

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1 director societate comerciala

2
vânzător 1

lucrător comercial 3
Călan

manipulant mărfuri 1

Telefon: 0755.999.924 montator accesorii pentru calapoade

electricean în construcții 1

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

or 1
9------------------

ir comercial 68
cusător piese din piele si înlocuitori

10

operator mașini unelete semiauto
mate si automate 1

asfaltator 1

barman 1

șofer autobuz 10 bucătar 1
ir gestionar 1 dispecer 1

:or necal. la asamblarea, mon- 
ieselor 25

excavatorist pt. excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

or calculator electronic °i
3

gestionar depozit 1
șofer de autoturisme si camionete

1
confectioner-asambleor articole din 
textile 5

’helner) 1
îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montat or 10
10

rator produse ceramice prin 
are 2

or-distribuitor materiale si
2

mecanic agricol 1

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

zidar rosar-tencuitor 3

controlor calitate 2

cusator articole marochinarie
1

dispecer 1

finisor terasamente 4

încarcator-descarcator 1

mecanic utilaj 2

muncitor necalificat în industria
confecțiilor 4

secretara 1

șofer automacaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

zidar pietrar 1

Simeria
munc.necal în ind. confecțiilor

6
munc. rad ioelecron ist 10

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

o

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

cusător articole marochinarie
20

Lupeni

Telefon: 0755.999.919
munc.necal.la asamblarea,mon tarea 
pieselor 2

stivuitorist 1
ambalator manual 6

croitor 1
Brad

munc.necal.îri ind. confecții lor
11

Telefon: 0755.999.923

șofer de autoturisme si camioanele
1Telefon: 0755.999.925

ambalator manual 5

barman 2

bucatar 3

cusator piese la încălțăminte din
cauciuc 7

femeie de serviciu 1

ospâtarfe helner) 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

vânzător 2

mecanic utilaj 1

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

camerista hotel 1 o
lacatus montator 1ist 1

casă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, gră-
60mp, apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694

Vând în 2 rate apartament 2 camere, et. 1, bloc de cărămidă, bucătărie mobilată. 
Preț 125.000 lei. Tel. 0748.347.128

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

casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. 
’e pt. acoperiș, apfi, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, 

itărie. Preț 160.0001ei. Tel 0748.689.532

Vând loc de casă în Simeria, zona Marmosim, st=1200mp. Preț 20 euro/mp neg. 
Tel. 0735.066.695

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 cu grădină 
în Brad, str. Mesteacăn, 
stare foarte bună, apă, 

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 
)0 lei. Tel.0748.689.532
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apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile 
rmopan, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694

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

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, ter-
1, semidecomandat. Preț 85.000lei. Tel.0730.346.219

casă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.000lei. Tel. 0769839.694 DIVERSE
apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț

Milei neg. Tel.0721.805.675

apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, 
np. Preț 63.000lei. Tel.0748.347.128

Economist, contabil, inspector resurse umane, ofer servicii complete de la A la Z, inclusiv 
declarații, Revisal, fișa postului firmelor și persoanelor fizice interesate. 
E-mail: nicutrufaș@yahoo.com Tel.0723.409.007

Vând porci, junincă gestantă, vacă gestantă, vaci pentru lapte și sacri ficat.Tel.0722.775.557

casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț
31ei.Tel.0748.689.532

Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, am experiență, ofer și cer seriozi- 
tate.Deva.Tel.0354.738.163

apartament 2 camere în Simeria, et.l .bucătărie, baie, balcon. Preț 70.0001ei neg. Tel. 
366.695 Vând vin roșu și alb, 2 lei/L. Vând pui japonezi. Tel.0743.426.364

casă în Simeria, 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină, st=400mp
0.000 euro. Tel.0748.347.128

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

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

Vând aparat copt pâine electric cu 130 lei, cumpăr câine Ciobănesc German ofer 200 lei, 
vând mașină de spălat automată 100 lei, vând combină frigorifică. Tel.0720.825.503

apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț
OOIei, Tel. 0735.066.695

Vând fustă de piele neagră, talia 32, nouă, preț 1501ei neg.Tel.0254.228.748

apartament 2 camere în Simeria semidecomandat, amenajat, termopan. Preț
OOIei neg. Tcl.0769.839.694

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

(text maxim 50 de cuvinte)
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Sc..... Ap. ...

apartament 2 camere în Simeria, CT, termopan, st=35mp, schimb cu casă. Preț
Olei. Tel. 0748.689.532

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

apartament 3 camere în Simeria , bloc de cărămidă, decomandat, CT, st=78mp, sau 
ib cu casă pe sate plus diferența, Uroi, Tâmpa, Băcia. Preț 130.0001ei. tel 
015.069

g
apartament 3 camere în Deva, st=70mp, 1 balcon, baie, termopan, bucătărie, hol, mo- 
garaj 20mp, locuibil, bloc de cărămidă. Preț 52.000euro neg. Tel.0769.839.694

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 
1750 euro neg.Tel.0734.965.619

apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț
OOIei. tel 0721.805.675

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

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

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

casă 4 camere, termopane, uși, băi cu faianță și gresie, pomi, viță de vie. Tel 
832.083

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

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; 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

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei. 3

http://glasulhunedoarei.hlogspot.com/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
yahoo.com


Fabrica de mortare uscate
și adezivi Hunedoara.
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Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.
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Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității

S.C.SILVA LEMNTEXS.R.L 
sat Cdiimindia, nr.1211), cnmuna I furau, 
td/Jax: 0354/SO i 021/22, c-mait: silvafaX

S.C. TELECERNA SRI
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte rr

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.

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

Sort spălat 4 - 8mm 23,00 lei/to

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/to

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/to

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lellto

PENTRU COMENZI Șl INFORMAT
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 20'


