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Dosarul de informator al lui Mircea Moloț 
reaprinde bomba din PNL
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Primarul municipiului 
Deva, Mircia Muntean

Penau că, deși riscă excluderea din partid, a făcut 
publice documentele care dovedesc că președintele PNL 
Mircea Moloț a colaborat cu Securitatea.
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■^Sfântul Zilei
Pomenirea Cuvioasei 

maicii noastre 
Pelaghia (+457)

MARIA

Blk.
Rețete zilei

Ștrudel 
cu mere

Această Sfântă a trăit pe vremea Soborului celui a toată 
lumea de la Calcedon (451), fiind comediană în Antiohia. Pe 
atunci se numea Margareta și, mai înainte de a cunoaște dreapta 
credință a creștinilor, ducea o viață de plăcere și desfrânare, 
până într-o zi când, Dumnezeu, atingându-i cugetul, o făcu să-

și schimbe viața, să se întoarcă la El. Adunând patriarhul An- 
tiohiei, în cetatea sa, un sobor de mai mulți episcopi, unul din 

ei, Sfântul Non, a fost rugat să spună poporului cuvântul lui 
Dumnezeu. Pe când propovăduia el în fața bisericii, iată că se 
oprește la ușa bisericii vestita comediană Margareta, 
înconjurată de un alai întreg de tineri și de tinere, îmbrăcați în 
veșminte scumpe și purtând brățări de aur. Și ea era atât de 
frumoasă, încât oamenii nu se puteau sătura privind-o. Și, 
oprindu-se printre credincioși, alaiul ei umplea văzduhul de 
bună mireasmă și de arome. Și episcopii, și-au întors ochii de 
la ea, ca de la un mare păcat. Singur, episcopul Non a privit-o 
îndelung și a grăit: „Dumnezeu, în bunătatea Sa nemărginită, 
se va milostivi și de această femeie, lucrul mâinilor Sale”. Iar 
Margareta s-a oprit deodată, ascultând cuvântul sfântului epis
cop. Și, îndreptându-se către cei credincioși, episcopul Non a 
zis: „Luați aminte la femeia aceasta, de la care eu multă 
învățătură am aflat. Socotiți câte ceasuri a zăbovit în camera 
ei, spălându-se și îmbrăcându-se cu ales veșmânt și îm- 
podobindu-se la oglindă cu multă grijă, numai ca să se arate 
mai frumoasă decât celelalte femei, în fața oamenilor. Iar noi, 
care dorim din toata inima să fim bineplăcuți lui Dumnezeu, 
ne lenevim și nu ne silim să împodobim păcătosul nostru suflet, 
nu ne sârguim să-1 spălăm cu lacrimile pocăinței, nici să-1 îm
podobim cu mărgăritarele faptelor bune, ca să se înfățișeze cu 
veșmânt cuviincios în fața lui Dumnezeu”.

Și s-a cutremurat Margareta de cuvântul episcopului și cu 
ochii plini de lacrimi și-a schimbat viața și-1 ruga pe bătrânul 
Non să-i arate calea mântuirii. Deci, învățând-o cele de 
trebuință, iar ea pocăindu-se cu adevărat, a primit harul Sfân
tului Botez și s-a numit Pelaghia. Și, liberând pe robii pe care 
îi avea și împărțindu-și averea la săraci, la văduve și la orfani, 
s-a retras la o mănăstire, în viață curată, în smerenie și în 
rugăciune. Iar mai pe urmă, tăinuindu-se, s-a îmbrăcat în haină 
aspră de păr, și, ducându-se la Ierusalim, și-a zidit o chilie de 
schivnic pe muntele Măslinilor. Și s-a închis în această chilie, 
trăind după voia lui Dumnezeu cealaltă viață ce i-a mai rămas, 
iar, după trei ani de zile, a răposat cu pace în Domnul.

HOROSCOI

Primești bani dintr-o sursă necu
noscută. Reușita ta profesională poate 
să depindă în mare măsură și de su- 1
portul prietenilor. Nu fii prea pretențios, p 
tru că îi vei indispune.

Fii atent la unii amici care par 
drăguți și amabili, dar vor doar să te 
exploateze. La locul de muncă apare 
un conflict cu un superior, din cauza
unor mărunțișuri. Situația însă se pc 
agrava, având repercursiuni asupra carie 
tale.

Dacă ai vreo întâlnire de afaceri, 
trebuie să fii foarte atent la deciziile 
luate și la modul în care îți judeci par
tenerii. Subiectivitatea este contrain
dicată.

Ingrediente:

1 pachet de foi de plăcintă; 1 kg 
de mere; 3 plicuri de zahăr vanilat; 2 
linguri de zahăr; 1 lingură de 
scorțișoară măcinată; câteva picături 
de esență de rom; ulei; 5 nuci.

Mod de preparare:

După ce merele au fost tăiate 
și răzuite, adăugăm zahărul, 
zahărul vanilat, scorțișoara și 
esența de rom.

Ungem foile de plăcintă cu 
ulei și le punem una peste alta până 
când terminăm tot pachetul. Peste 
foi adăugăm amestecul de mere și 
rulăm până la jumătate pe lățime. 
Apoi, din cealaltă parte rulăm tot 
până la jumătate și tăiem pe 
jumătate rulourile.

Ele trebuie puse cu "închei
etura" dedesubt, astfel încât să nu 
se poată desprinde în timpul coac
erii. Le ungem cu ulei iar deasupra 
punem miez de nucă.

Se dă cuptor (180°C) timp de 
30 minute. După ce au fost scoase 
și s-au "odihnit” 20 de minute, sunt 
pudrate cu zahăr.

Poftă bună!
x._________________________ '

8 octombrie
de-a lungul timpului

1434: Cea mai veche atestare scrisă a Curții domnești 
din Iași, datând din vremea Iui Alexandru cel Bun.

1480: începe dealungul râului Ugra un conflict între 
armatele ruse ale lui Ivan al IlI-lea și Hoardei de Aur, care 
durează până în 11 noiembrie.

1939: Al doilea război mondial: Germania anexează 
vestul Poloniei.

1967: Liderul Che Guevara și oamenii lui au fost 
capturați în Bolivia.

1992: S-a deschis Centrul Cultural Român din Bu
dapesta.

2009: Herta Muller, scriitoare și traducătoare germană 
originară din România, primește Premiul Nobel pentru 

Jjfcratură

S-au născut:
1889: Nina Arbore, pictoriță, graficiană româncă (d. 

)

Bancurile zilei
© © ©

Profesorul se strădu
iește să lămurească elevilor 
proverbul "Drumul cel mai 
scurt e și cel mai bun".

- Tata zice că nu-i așa!, 
spune un elev.

- Zău? Și ce meserie are 
tatăl tău?

- Șofer de taxi.

Purtat de elan, riști să arunci cu- jr- 
vinte usturătoare, pe care le vei re- "A 
greta mai târziu. Este important să știi 
să te bucuri de ceea ce ai, în loc să te 
uiți la ceea ce au alții. Profită la maxim de 
ți oferă viața.

Curiozitatea ta specifică te stimu
lează să găsești soluții problemelor 
profesionale cu care te confrunți. Nu 
neglija sfaturile celor care au mai 
multă experiență decât tine.

Te sfătuim să îți stăpânești nervo
zitatea, altfel riști să faci afirmații pe 
care le vei regreta. în partea a doua a 
zilei, este posibil să primești o veste

© © ©

- Să presupunem că lo
cuiești la etajul cinci și că 
între fiecare două etaje sunt 
15 trepte. Câte trepte va tre
bui să urci pentru a ajunge 
la apartamentul tău?

- Pe toate, domnule pro
fesor.

© © ©

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

1900: Serge Ivan Chermayeff, arhitect american (d. 
1996)

1910: Kirk Alyn, actor american (d. 1999)
1917: Aurel Savin, teolog și jurist român (d. 2007)
1923: Ion Voicu, violonist român (d. 1997)
1930: Toni Takemitsu, compozitor japonez (d. 1996)
1947: Monica Pillat, prozatoare și poetă româncă
1960: Daniela Gaftea, pictoriță româncă 
militant de stânga și al drepturilor imigranților
1970: Mat Damon, actor britanic
1986: Adela Popescu, actriță și interpretă româncă de 

muzică ușoară

Comemorări:
1754: Henry Fielding, scriitor englez (n. 1707)
1803: Vittorio Alfieri, scriitor și filozof italian (n. 

1749)
1914: Dimitrie A. Sturdza-Miclăușanu, istoric și 

politician român (n. 1833)
1939: George Mihail Zamfirescu, scriitor român (n. 

1898)
1992: Willy Brandt, politician german, laureat al Pre

miului Nobel (n. 1913)
2004: Jacques Derrida, filosof francez (n. 1930)

neplăcută despre implicarea unui prieten îi
un accident de circulație.

Ai cam neglijat familia și mai ales 
ai cam uitat de părinți în ultimul timp, li ii 
S-ar putea să ți se reproșeze acest f 
lucru, iar reacția ta nu se va lăsa întâr
ziată. Ar fi cazul să te gândești bine înainte 
a spune ceva.

Ești foarte iritat din pricina deci
ziei unei rude, decizie a cărei efect 
are impact și asupra familiei tale. Si 
cum nu admiți ca cineva să se ames-

1
*-■

tece în problemele legate de cămin, nu ti 
cu vederea acest incident.

Nu fa modificări în conturi și nu 
te încrede în părerea oricui. Investi
țiile imobiliare sunt nerecomandate.
Constați că există unele intrigi în an
turaj și ai un sentiment de nemulțumire.

într-o școală, se aude un 
zgomot teribil dintr-o clasă. 
Directorul intră în clasă și 
vede îngrozit cum toată 
lumea țipă, se bate, unii s-au 
urcat pe bănci. Directorul se 
repede la cel mai zgomotos 
și îl dă afară din sală. Se 
face dintr-odată liniște.

- Unde este profesorul 
vostru?

- Tocmai l-ați dat afară...
© © ©
- Ce mai faceți, dom

nule doctor?
- Nimic, îmi omor și eu 

timpul...
- De ce, ați rămas fără 

pacienți?
© © ©

Este o zi favorabilă pentru aven
turierii care doresc să place la drume
ții. Ia-ți însă toate măsurile de 
siguranță pentru a evita eventualele 
pericole.

Schimbul de informații, idei și 
opinii este foarte esențial pentru tine 
în această zi. Dorești să-ți schimbi

5

viața, scăpând de monotonia produsă în 
tima vreme.

Ești pregătit pentru a discuta pla
nurile de viitor pe care le ai, îm
preună cu familia și prietenii. Este
posibil ca aceștia să nu fie de acord cu ci
ce vrei să faci, însă păstrează-ți calmul.
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)osarul de informator al lui Mircea
doloț reaprinde bomba din PNL
>arul personal de colabora- 
cu Securitatea alpreședitt- 
i Consiliului Județean (CJ) 
inedoara, Mircea Moloț, a 
' readus în atenția presei de 
itre edilul devean, Mircia 
ntean. în mai mult de 30 de 
fini, este prezentat an vâjâ
itul președintelui CJ Hune
doara de colaborator cu 
puritatea, caracterizările 
stuia făcute de alți informa
și ofițeri ai securității, pre- 

n și numele conspirative ale 
acestuia.

Dosarul, scos la iveală de edilul 
n, nu diferă cu mult față de 

ăluirile din primăvara acestui an, 
te de istoricului Marius Oprea, 
itoare la activitatea de informator 
Mircea Moloț. Mircia Muntean a 

nis că vor mai urma să fie 
'ăluite și alte documente care vor 
ca colaborarea lui Moloț cu Securi- 
1] astfel de date fiind stocate pe o 
hetă care va fi scoasă la iveală „la 
>ul potrivit”.

✓////

1

■> * r'*™??' 1- fy* ■- —'

C;~y.A''""'•* f1’^' 
> (sttnat al'les'" r ;

r. »■/. r--x

'</:./ 4tZ* f'?. j
“- „...,/< a >' «■ y-

M,,~.. "r Z.
<,,A>»rfz y p„An> y,r<y f

Jad, Z'ni ~?')*'',‘,A re'"

Lf/ ft?"

Angajamentul de colaborator al lui Mircea Moloț

Dosarul a fost din nou 
scos Ia iveală

Mircia Muntean a convocat ieri 
dimineață, o conferință de presă cu 
teme politice, în care, fără prea multe 
declarații, a înmânat reprezentanților 
mass-media dosarul de informator al 
președintelui Consiliului Județean, 
Mircea Moloț. Primarul Devei a de
clarat că a intrat în posesia dosarului 
vineri și este hotărât să lupte în contin
uarea pentru viziunile sale liberale, însă 
nu alături de astfel de „colaboratori”. 
Am rezistat zece luni în care am fost 
atacat și acuzat că plâng după funcție, 
că inventez lucruri și sunt mincinos. 
Acum, vă pun la dispoziție dovada 
clară că tot ce s-a spus de către Marius 
Oprea nu sunt invenții. Sunt hotărât să 
merg până la capăt și să mă lupt cu în
treaga structură. Constatările le va face 
cine este în drept. La o demisie din 
funcție nu ne putem aștepta pentru că 
nu-1 caracterizează (pe Mircea Moloț - 
n.red.). Dacă aș fi în locul lui aș merge 
la biserică să mă rog pentru cei care au 
suferit, de la femei de serviciu până la 
profesori și elevi”, a declarat Mircia 
Muntean.

Mircea Moloț 
figurează în arhivele 
Securității

• în cele peste 30 de pagini din 
dosar, scrise de mână sau dactilografi
ate sunt prezentate aspecte ale 
colaborării președintelui CJ Hunedoara 
Mircea Moloț cu Securitatea. Din doc
umente reiese că în relațiile lui Moloț 
cu poliția politică au existat două pe
rioade, respectiv 1967 - 1969 și 1974- 
1977. Referitor la prima perioadă de 
colaborare cu securitatea, dosarul 
conține mai multe referate și rapoarte 
întocmite de locotenentul major Ștefan 
Mathe în care este relatată procedura de 
recrutare a elevului Mircea Moloț, la 
data de 27 aprilie 1967, pseudonimele 
acestuia, caracterizarea și încetarea 
colaborării odată cu absolvirea cur
surilor liceale. Din raportul de re
crutare, ca agent, a lui Moloț, reiese că 
a fost recrutat în casa de întâlniri 
„Trandafirul” din Orăștie. La prima în
tâlnire, Moloț a discutat despre activi
tatea didactică a profesorului loan 
Dumitru, despre care spune că „are o 
comportare oarecum
necorespunzătoare față de elevi”. în 
același raport sunt specificate 
următoarele informații „Candidatul a 
acceptat colaborarea cu organele noas
tre și de comun acord s-a fixat numele 
conspirativ „Mureșan Mircea”, cu care 
va semna materialele furnizate”. Colab
orarea lui Moloț cu Securitatea a luat 
sfârșit în momentul în care acesta a ab
solvit cursurile liceale.

„Panțuru Viorel” lua 
bani împrumut și 
„uita” să-i returneze

Colaborarea lui Mircea Moloț nu 
se rezumă doar la perioada în care era 
elev de liceu. Din documente reiese că 
acesta a fost reactivat în calitate de co
laborator. Dosarul conține și informări 
despre Moloț, care datează din perioada 
decembrie 1973, în care sunt specifi
cate următoarele: „(...) se achită de 
sarcini în mod satisfăcător. Ca pedagog 
mai are însă multe lipsuri în procedurile 
de a lucra cu elevii. (...) Obișnuiește să 
ia bani cu împrumut pe care uită să îi 
înapoieze la timp sau chiar deloc”. 
Moloț a fost reactivat, ca și colaborator 
cu Securitatea, în ianuarie 1974, acesta 
activând până în 1977 sub numele con
spirativ Viorel Panțuru. Din această 
perioadă, sunt cuprinse în dosar mai 
multe documente. Astfel, există o notă 
olografă în care „colaboratorul” 
enumeră persoanele despre care poate 
oferi relații. în aprilie 1974, Mircea 
Moloț a fost „avansat”, printr-un raport 
cu propunere de trecere în categoria 
„informatorilor”. O activitate mai 
intensă este sugerată pentru perioada 
satisfacerii stagiului militar în 1975. în 
caracterizarea activității din această 
perioadă se arată că „în această 
perioadă el a desfășurat o activitate 
informativă utilă, semnalând la timp 
deficiențele din evidența, păstrarea și 
paza documentelor secrete, armamen-

Mircea Moloț s-a specializat în tras cu urechea la Securitate

tului muniției și substanțelor toxice de 
luptă, a informat despre comentariile ce 
se purtau cu privire la evenimentele in
terne și externe, aspecte negative care 
influențau starea de spirit (...) a 
unității”. O notă de caracterizare a in
formatorului Panțuru Viorel, din 1977, 
arată că „pe perioada cât a activat ca in
formator a desfășurat o activitate utilă 
organelor noastre, fumizându-ne mate
riale valoroase în legătură cu starea de 
spirit din cadrul Grupului Școlar CSH. 
Mai mult, dosarul conține și un anaga- 
j ament semnat de Moloț prin care își ia 
sarcina de a furniza „informații obiec
tive și cât mai reale”.

Moloț îl amenință 
pe Muntean cu 
excluderea din partid

Ca urmare a conferinței organizată 
de Mircia Muntean, președintele CJ 
Hunedoara a fost de acord să-și susțină 
cauza într-o întâlnire cu presa. Despre 

Până la urmă, Moloț 
nu a cerut excluderea 
lui Muntean din partid

Mircea Moloț nu a cerut excluderea din partid a lui Mircia Muntean în 
ședința de ieri a Biroului Permanent Teritorial al PNL Hunedoara, însă 
acesta a adus în discuție subiectul scoaterii la iveală a dosarului său de in
formator al Securității. Surse susțin că președintele Organizației Județene a 
PNL Hunedoara, Mircea Moloț, are în vedere propunerea excluderii din par
tid a edilului devean, însă aceasta va avea loc în ședința viitoare a BPT, când 
va avea argumentele necesare. De asemenea, Mircea Moloț, va înainta prop- 
unerea.și conducerii centrale a partidului.

gestul edilului devean, de a prezenta 
documentele care dovedesc colaborarea 
lui Moloț cu Securitatea, președintele 
PNL Hunedoara a declarat: „Mi-a dat 
posibilitatea excluderii sale din partid. 
Astăzi avem ședința Biroului Perma
nent Teritorial și o să cer excluderea lui 
și luni, la București”.

De altfel, Mircea Moloț a negat 
orice colaborare cu Securitatea, 
totodată menționând că Mircia 
Muntean nu a venit cu nimic nou la 
acest dosar. „Acest dosar l-am citit în 
2007, la CNSAS. Nu știam până atunci 
că am așa ceva. Eu nu am colaborat cu 
Securitatea, iar ca dovadă stă sentința 
CNSAS, care specifică în mod clar că 
nu am colaborat cu Securitatea făcând 
poliție politică. Mircia Muntean trăiește 
într-o lume paralelă, de mincinoși, și se 
ocupă de dosare în loc să atragă fonduri 
pentru Deva”, a declarat președintele 
CJ Hunedoara, Mircea Moloț.

Irina Năstase
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Actiritateii de meditații contra cost ale cadrelor didactice cu proprii elevi ar putea 
să constituie abatere disciplinară, potrivit unui ainendanient adoptat de membrii 
Comisiei pentru învățământ din Senat la dezbaterea Legii educației naționale.

g La „Salonul editurilor hunedorene”, cel mai bine
Campanie 
de vaccinare 
antigripală
Ministerul Sănătății va de

mara la sfârșitul acestei luni o 
campanie de vaccinare gratuită 
împotriva gripei. Scopul acțiunii 
este prevenirea și reducerea 
numărului de îmbolnăviri din 
acest sezon. Vaccinul va fi admin
istrat persoanelor cu vârsta peste 
65 de ani, celor cu boli cronice, în 
special boli respiratorii și cardio
vasculare, ori boli metabolice, 
copiilor și bătrânilor 
instituționalizați, personalul med
ical. Campania de vaccinare se va 
derula prin cabinetele medicilor 
de familie și în spitale. La nivel 
național, sunt disponibile un 
număr de 1.300.000 de doze de 
vaccin gripal pentru imunizarea 
cu prioritate a persoanelor cu risc 
ridicat de îmbolnăvire. 
Autoritățile medicale reamintesc 
că păstrarea regulilor de igienă 
personală, în special spălatul pe 
mâini cu apă și săpun, reprezintă 
una din metodele cele mai efi
ciente de prevenire a 
îmbolnăvirilor și atrag atenția 
cadrelor didactice și părinților să 
îndrume elevii în acest sens. 
(C.R.)

Dosar penal 
pentru vătămare 
corporală 
din culpă
Conducătorul unui autotur

ism, din Strehaia, s-a ales cu dosar 
penal după ce a fost implicat într- 
un accident de circulație. Aurelian 
P., de 34 de ani, din localitatea 
Strehaia, din județul Mehedinți, în 
timp ce conducea o autoutilitară 
pe DN 66, din direcția Călan spre 
Simeria, pe raza localității Batiz, 
nu a păstrat o distanță 
corespunzătoare în mers față de 
autoturismul condus de Ionel O., 
de 42 de ani, din Călan, care cir
cula în fața sa, tamponându-1 din 
spate. în urma impactului a rezul
tat avarierea autovehiculelor și 
vătămarea corporală ușoară a 
pasagerei autoturismului, Ana O., 
de 38 de ani, din Călan.

în cauză a fost întocmit 
dosar de cercetare penală pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă.

Motociclist rănit 
pe DN7
Un motociclist a ajuns la spi

tal cu răni ușoare după de a fost 
implicat într-un accident de 
circulație produs pe DN7. Nicolae 
T„ de 69 de ani, din Deva, în timp 
ce conducea o motocicletă pe DN 
7, pe direcția de mers Simeria - 
Deva, a redus brusc viteza pentru 
a evita un obstacol și, intrând în 
derapaj, a căzut pe partea 
carosabilă. în urma accidentului a 
rezultat rănirea ușoară a motoci- 
clistului.

s-au vândut cărțile cu CD
Salonul editurilor hunedorene, 
cea de-a unsprezecea ediție, a 
ajuns la sfârșit. Ieri a fost ul

tima zi, în care hunedorenii au 
mai putut să-și achiziționeze 
cărți la prețuri foarte mici, 

comparativ cu cele din librării

Timp de trei zile devenii au avut 
prilejul de a-și achiziționa cărți sau CD- 
uri, la prețuri relativ mici. Cu toate că, 
în prima zi a acestei expoziții, devenii 
nu s-au prea înghesuit, în celelalte două 
zile vânzările au fost relativ 
mulțumitoare pentru reprezentanții ed
iturilor. „în prima zi a fost mai greu, 
însă astăzi (ieri- n.r.) au venit mai multe 
persoane, printre care și mulți tineri. 
Pentru noi, acesta este un prilej bun de 
promovare, chiar dacă vânzările nu au 
fost pe măsura așteptărilor, ne facem 
cunoștințe noi și avem posibilitatea să 
semnăm noi contracte”, a declarat man
ager vânzări editura Humanitas, 
Ciprian Săucan. Majoritatea 
reprezentanților editurilor, veniți din 
toată țara, au fost relativ mulțumiți

Epoziție de păsări exotice, la Deva
Sute de păsări exotice au fost 

aduse la Deva, pe strada Salcâ
milor, numărul 31 A, la demi

solul blocului (în spatele 
Colegiului Tehnic „ Transilva
nia”) de către mai mulți iubi
tori de păsări, veniți din mai 

multe județe ale țării. Expozi
ția va avea loc începând de as
tăzi de la ora 11.00 și va avea 

porțile deschise până duminică 
la ora 13.00. La această expo

ziție sunt invitați, nu doar cres
cătorii de păsări, ci și 

hunedorenii care doresc să în
vețe câte ceva despre aceste 

vietăți, să le admire pur și sim
plu sau chiar să achiziționeze 
o astfel de pasăre. Intrarea este 

liberă.

Peste 400 de varietăți de canari de 
culoare, de postură și desen vor fi 
expuși, timp de trei zile, la Deva. Mai 
mici, mai mari, colorați, cu creastă, 
cântăreți, cinteze exotice, zebre sau 
peruși și câteva indigene vor încânta 
ochiul privitorilor, prezenți la această 
expoziție, prin colorit. „Este prima 
expoziție de acest fel, pe care am orga
nizat-o, anul acesta, în țară. Aici, sun
tem doar iubitori și crescători de 

Societate comercială 
angajează

- Contabil cu experiență;
- 3 instalatori.

Informații la telefon 0254-234.448, de luni până vineri, 
între orele 8.00 și 16.00.

modul în care s-a desfășurat evenimen
tul la Deva, iar costurile, spun ei, au 
fost acoperite. Acest lucru se datorează 
și pentru faptul că nu au fost nevoiți să 
plătească chirie pentru spațiul în care 
și-au amplasat standurile, nici cazarea 
sau masa. Toate aceste lucruri au fost 
asigurate de organizatori. Standurile cu 
cărți „au câștigat” în fața celui de la 
Casa Radio din București, chiar dacă 
vânzările au mers bine și aici. „Cel mai 
bine s-au vândut cărțile împreună cu 
CD, în special cele pentru copii și CD- 
urile cu materiale religioase. Participăm 
la acest eveniment de doi ani, diferența 
nu este foarte mare, la vânzări, față de 
anul trecut”, a susținut reprezentant al 
Societății Române de Radio, Florentina 
Popescu. Autoritățile locale spun că 
acest Salon de Edituri se va desfășura 
în fiecare an. La finalul acestui eveni
ment, un grup de elevi de la Liceul de 
Muzică și Arte Plastice „Sigismund 
Toduță” din Deva au susținut un mo
ment muzical.

Petronela Tămaș

animale. Depunem o muncă de pio
nierat, dar o facem cu multă dăruire”, a 
declarat președintele și fondatorul 
asociației, Marius Nistor. Organizatorii 
intenționează ca, în iama acestui an, să 
mai organizeze un asemenea eveniment 
și la Muzeu An tipa, din București. Se 
va organiza și un concurs pentru aceste 
păsări, iar la sfârșitul acestei expoziții 
se vor delibera câștigătorii. Anul acesta, 
cele mai frumoase exponate vor fi jur- 
izate, chiar de „părinții” lor, anul viitor 
însă, va fi adus un juriu din Italia. Or
ganizatorii au ales orașul Deva sau mai 
bine zis, Deva i-a ales pe ei, pentru că, 
un iubitor de păsări din oraș le-a pus la 
dispoziție locația, pentru a putea ex
pune frumoasele exemplare.

Iubitorii de animale

Crescătorii sunt din localități pre
cum, Pitești, Craiova, Constanța sau 
București și fac parte din Asociația de 
Crescători de Păsări. Această asociație 
s-a înființat în urmă cu un an. în Româ
nia mai există o singură asociație de 
crescători de canari cu cântec, la 
Cisnădioara. De douăzeci de ani nu s-a 
mai constituit nicio o astfel de asociație 
în țară. „în asociația noastră există 
aproximativ 65 de crescători de păsări. 
Ne dorim ca, în maxim doi ani, să de
venim federație, tocmai de aceea, 
astăzi, ne vom întâlni cu cei de la

Comisia Ornitologică Mondială 
(COM), pentru a discuta despre acest 
lucru. Pentru a deveni o federație este 
necesar să fim cel puțin o sută de oa
meni”, a conchis Nistor. Programul de 
vizitare a acestei expoziții este în

cepând de astăzi, de la ora 11.00,. 
la ora 17.00, sâmbătă de la ora 0 
până la ora 17.00, iar duminică de 1 
09.00 până la ora 13.00.

Petronela Tăi

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;
* 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.
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Președintele Traian Basescu a declarat, joi. că retrimite Parlamentului 
Legea sistemului unitar de pensii publice, solie 
daid de pensionare la 63 de ani pentru femei.

Jniversitatea „Alma Mater” și-a deschis porțile
Peste 800 de studenți, din anii I-IV, 

au participat la deschiderea noului an 
universitar, la Centrul Teritoritorial 
Hunedoara al Universității „Alma 
Mater” Sibiu.

Rectorul universității, prof.univ. 
dr. ing.ee. Nicolaie Georgescu a prezen
tat facilitățile pe care le au studenții în 
această unitate de învățământ superior. 
La festivitate a paticipat și decanul Cen
trului Teritorial din cadrul Universității 
„Alma Mater”, prof. Mihaela Badea, 
însoțită de echipa de profesori.

Porțile universității vor fi deschise 
până la sfârșitul lunii octombrie, contin

uând încă înscrierile pentru anul uni
versitar 2010-2011. Studenții 
beneficiază de reduceri la taxa anuală, 
dacă au peste 40 de ani, dacă sunt pen
sionari sau dacă mai mulți membri ai 
aceleiași familii urmează cursurile 
universității.

Datorită calității procesului de 
învățământ și a facilităților oferite, 
numărul celor ce studiază la Universi
tatea „Alma Mater”, Centrul Teritorial 
Hunedoara, sunt în continuă creștere.

Gabriela Buzzi

'emus Cernea a
Remus Cernea și-a anunțat, în 

nă ce ceva vreme, intenția de a can- 
la ca independent pentru postul de 
ratat în colegiul 3 Hunedoara (Hațeg 
Zălan - Țara Hațegului - Ținutul 
durenilor). Ieri, în cadrul unei 
.ferințe de presă susținută la Deva, 
mea și-a prezentat motivația candi- 
urii și „liniile directoare” ale progra- 
ilui politic pe care îl propune 
gătorilor hațegani.

Trei motive pentru 
o candidatură
Astfel, un prim motiv este faptul 

a reușit, în urma unui proces finalizat 
Curtea Constituțională, să câștige 
:ptul de a candida din postura de in
tendent la alegerile parțiale, 
tarece Legea electorală permitea 
liciparea la alegeri doar candidaților 
>puși de partidele politice parla- 
ntare. „Am câștigat acest drept și 
mționez să îl exercit, pentru că doar 
acest mod el capătă consistență”, a 
:larat Cernea. Un alt motiv pentru 
p Remus Cernea dorește să-și 
tună candidatura este unul de natură

început campania
personală, acesta susținând că este pro
fund atașat de zonă, deoarece și-a pe
trecut copilăria în județul Hunedoara. 
Deși născut la București, Cernea a 
locuit cu părinții la Deva până la vârsta 
de 14 ani. în fine, o altă motivație a 
participării la alegeri este dorința 
tânărului politician de a oferi o 
alternativă la actuala clasă politică din 
România. „Prin candidatura mea încerc 
să dau o șansă oamenilor din acest 
colegiu să dovedească faptul că ei vor 
o schimbare a tipului de discurs, atitu
dine și mentalitate dovedite de clasa 
politică actuală din România”, a spus 
Cernea.

La vânătoare 
de semnături
Remus Cernea a demarat deja 

campania de strângere de semnături 
pentru depunerea candidaturii la postul 
de deputat. El a arătat că prevederile 
legii sunt extrem de restrictive în acest 
sens, impunându-se strângerea a 2.500 
de semnături ale electorilor din colegiu 
pentru a putea candida. „Va fi foarte 
greu să strângem atâtea semnături.

pre-electorală
Există câteva persoane care mă ajută să 
strâng semnături în orașele și comunele 
din colegiu. în perioada următoare voi 
petrece cât de mult timp am la 
dispoziție în județul Hunedoara. Voi sta 
de vorbă cu oameni și le voi solicita să 
mă sprijine cu semnături pentru a putea 
să candidez”, a precizat Cernea.

Angajamentele și 
soluțiile lui Cernea 
în cadrul întâlnirii cu presa Remus 

Cernea a expus câteva dintre coordo
natele programului politic pe care îl 
propune alegătorilor din Hațeg, afir
mând însă că nu va face promisiuni 
care țin de atribuțiile administrației lo
cale. El s-a angajat ca în cazul în care 
va fi ales, va păstra legătura' în 
permanență cu alegătorii. Cernea a mai 
spus că va promova și susține în Parla
ment legi juste pentru toți cetățenii, va 
sprijini protejarea patrimoniului cul
tural din zonă și va milita pentru 
adoptarea de legi în vederea dezvoltării 
economice a Țării Hațegului. Soluția 
propusă de Cernea pentru dezvoltarea 
economică este diminuarea corupției 

prin înlocuirea actualei clase politice cu 
oameni verticali, necorupți.

A rămas cu sprijinul 
personal 
al lui Mărginean
Remus Cernea s-a remarcat prin 

candidatura la funcția de președinte la 
alegerile din 2009. Este cunoscut pen
tru acțiunile legate de ecologie în cadrul 
diferitelor organizații și partide ale 
verzilor. în urmă cu ceva timp, liderul 
Partidului Conservator filiala Hune
doara, Petru Mărginean, a anunțat că 
Cernea este propunerea sa către partid 
pentru a fi susținut la alegerile parțiale 
din Țara Hațegului. „Am avut o 

discuție cu domnul Mărginean, care a 
confirmat sprijinul ca persoană, dar nu 
am susținerea acestui partid”, a precizat 
Cernea. Prin „prestația” sa, Remus 
Cernea a punctat în fața jurnaliștilor la 
capitolul candoare, dar rămâne de văzut 
dacă tânărul politician va putea modi
fica în vreun fel „fața” vieții politice 
hunedorene și naționale, potrivit pre
ceptelor după care se călăuzește. Totuși, 
se pare că experiențele anterioare i-au 
fost de folos, prezentarea de ieri fiind 
un prim pas în strategia de campanie 
prin care Cernea încearcă să intre în 
atenția alegătorilor din Țara Hațegului.

Cătălin Rișcuța

ANUNȚ PUBLIC
PRIMĂRIA COMUNEI VEȚEL, cu sediul în localitatea Vețel, 

str.M.Eminescu, nr.256, jud.Hunedoara, anunță elaborarea primei ver
siuni a planului/programului “Introducere în intravilan a parcelelor 1 
și 2 în scopul realizării unui ansamblu de locuințe pentru tineri”, în 
localitatea Leșnic, comuna Vețel, jud.Hunedoara și declanșarea etapei 
de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate real
iza la sediul APM Hunedoara, Deva, str.A.Vlaicu, nr.25, de luni până 
joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8-14).

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM 
Hunedoara, în termen de 15 zile calendaristice de la data primului 
anunț.

ANUNȚ PUBLIC
SC FERMA DENIS SRL Deva, titular al proiectului “Construire și dotare 

fermă de vaci de lapte OCTAVIAN”, sat Peșteana, comuna Densuș, jud.Hune
doara, 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 “Con
struire și dotare fermă de vaci de lapte OCTAVIAN”, - sat Peșteana, comuna 
Densuș, jud.Hunedoara, propus a fi amplasat în localitatea Peșteana, nr.2, comuna 
Densuș, jud.Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi con
sultate 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 
încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

http://www.apmhd.ro


Tiziano Ferro a recunoscut Michelle Obama este cea mai puternică
că este homosexual femeie din lume

Tiziano Ferro a recunoscut entarea sa sexuală le-a avut în
într-un interviu acordat ediției 
italiene a revistei Vanity Fair că 
este homosexual și dorește să 
trăiască fericit si mulțumit, bu- 
curându-se de dragostea pe care a 
trebuit să o nege atât de mult 
timp.

"Acum câțiva ani am început 
să mă analizez. A trebuit să accept 
o serie de lucruri legate de relația 
mea cu homosexualitatea. Astfel, 
la sfârșitul anului trecut am ajuns 
la concluzia că vreau să trăiesc 
acea parte din mine, să încetez să 
o consider un monstru, ceva neg
ativ", a declarat artistul.

Primele dubii legate de ori- 

*
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adolescență însă succesul 
răsunător al artistului în lumea 
muzicii l-a împiedicat pe acesta 
să-și clarifice sentimentele, 
alegând în schimb să le ignore.

"Am fost atât de furios legat 
de zvonurile că aș fi gay, nu pen
tru că nu aș fi vrut să se știe acest 
lucru ci pentru că voiam să am un 
barbat în viața mea care să fi jus
tificat bârfele. în schimb eram 
singur”, a declarat Tiziano.

Cântărețul a mai spus că este 
în căutarea iubirii și deși momen
tan este singur, speră că acest 
lucru se va schimba în curând.

)

Prima Doamnă a Statelor Unite, 
Michelle Obama, a detronat-o pe An
gela Merkel, cancelarul Germaniei, în 
fruntea clasamentului anual al celor 
mai bogate femei din lume, realizat de 
revista Forbes.

Soția președintelui american 
ocupă primul loc, deși a intrat în topul 
celor mai puternice 100 de femei din 
lume abia nual trecut, când a ocupat 
poziția 40.

Locul doi este ocupat de Irene Ro- 
denfeld, în vârstă de 57 de ani, care 
conduce consorțiul alimentar Kraft 
Foods. Ea este urmată de starul de tele
viziune Oprah Winfrey.

Angela Merkel, care a fost pe 
prima poziție anul trecută, se află în 
prezent pe patru, iar pe cinci este sec
retarul de stat american Hillary Clinton.

Dragoș Bucur și Alexandru Potocean 
ar putea concura la Premiile Oscar

Dragoș Bucur și Alexandru Poto
cean ar putea intra în cursa pentru Pre
miile Oscar cu cel mai recent film al 
lor, "The Way Back".

Pelicula "The way back", regizată 
de Peter Weir va rula în Los Angeles în
cepând cu 29 decembrie, la timp pentru

Sting, Elton John și Lily Allen au fost 
premiați de industria muzicală americană

Artiștii britanici Sting, Elton 
John și Lily Allen au fost premiați de 
industria muzicală americană, pentru 
piesele cu cele mai multe difuzări în 
Statele Unite la radio și televiziune, 
potrivit presei internaționale.

Sting s-a numărat printre 
premianți datorită hit-ului "Every 
Breath You Take", compus și interpre
tat în perioada când el activa în trupa 
The Police. Melodia a fost difuzată în 
SUA de peste 10 milioane de ori.

Elton John a fost premiat 
datorită pieselor "Your Song" și 
"Crocodile Rock", difuzate de opt 
milioane de ori, respectiv de șase mil
ioane de ori în Statele Unite.

Lily Allen a primit premiul pen

Clasamentul anual al Forbes nu. șapte) și Beyonce Knowles (locul nou 
reunește numai personalități din lumea sau actrița Elle Degeners (locul 10)> 
politică și de afaceri, ci și staruri, pre
cum cântărețele Lady Gaga (locul

a respecta regula necesară pentru 
nominalizările la Oscar, potrivit evz.ro.

Filmul lui Pete Weir este o 
ecranizare a cărții autobiografice "The 
Long Walk: The True Story of a Trek to 
Freedom", de Slavomir Rawicz. Per
sonajul principal a fost ofițer în cavale

tru piesa "The Fear", un real success piesei "Evacuate the Dance Floor", 
în SUA iar premiul pentru cea mai lansată de grupul german Cascada, 
bună melodie dance a anului a revenit

ria poloneză și a fost închis în gulag 
siberian în 1939. Slavomir a reușit 
evadeze după un ani, alături de alți șa 
prizonieri.

Dragoș Bucur și Alexandru Pot 
cean vor juca în film alături de Col 
Farell și Ed Harris.

r
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,Orientalii” de la Pedagogic au avut un bal pe cinste
Halul Bobocilor al Liceului 
’dagogic „Sabin Drăgoi” din 
eva, a avut anul acesta, o te- 
atică orientală. Zece perechi 
e liceeni s-au întrecut, mier- 
tri seară, în ținute vestimen- 
ire, dansuri orientale, fel de 
' de scenete și momente amu

zante.

Evenimentul a umplut Sala Spor- 
lor, din Deva, până la refuz, de tineri și 
ținători ai concurenților. Toți au venit 
gătiți cu pancarte, pampoane și alte 
trovizații pentru a-și susține preferații. 
ul acesta, Liceul Pedagogic „Sabin 
goi” a aniversat 140 de ani de activitate, 

fel că, tinerii au ținut să arate publicului 
eva dintre uniformele care au fost 
asite de către elevi, de-a lungul anilor, 
ima „uniformă” prezentată a fost cea din 
:le noastre, adică eternii blugi, o bluziță 
:oltată și geanta, nelipsită din garderoba 
:enelor. A fost un moment care a reușit 
i impresioneze pe profesorii prezenți la 

t eveniment. Contrar rigurozității și 
ozității de care a dat dovadă prezentarea 
formelor, a urmat, în antiteză, un dans 
întâi, „din buric”. Elevii au reușit să îm- 
e perfect trecutul cu prezentul. Tinerii 
:eni s-au prezentat într-un mod original, 
ispunându-se pentru câteva ore în pielea 
sonajelor pe care le-au interpretat, 
dam alecum” au salutat candidații turci, 
zentându-se pe rând, ca mai apoi să ia 
'ântul și „cadânele” lor, așa cum e obi- 
ul. Nu au lipsit nici probele opționale, 
ie concurenții au dat frâu liber 
iginației. „Bobocii” s-au întrecut în 
«.uri, începând de la cele populare până 
/als, breakdance și țigănești. Organiza- 
i au invitat și o trupă de streetdance din 
nedoara, care a făcut senzație în rândul 
îrilor, impresionându-i pe aceștia cu 
hemele” lor de dans. Prezenți la acest 
iniment au fost și „Greierele și Furnica”, 

„celebra” Naomi sau Radu Cazan, care au 
fost parodiați de elevi, într-un mod cât se 
poate de original.

Roberta Șoș și 
Mihai Iordache, 
miss și mister

Cel mai așteptat moment al serii a fost 
cu siguranță, momentul în care juriul a de
liberat. Concurenții au avut emoții mari, ast
fel că toți au primit diplome de participare. 
După aproximativ trei ore, de la începerea 
balului, în care publicul a fost „pe val” și 
fiecare și-a susținut preferații cum a știut 
mai bine, s-au anunțat și numele 
câștigătorilor. Astfel, Miss 2010 al Liceului 
Pedagogic a fost desemnată Roberta Șoș, iar 
titlul de Mister 2010 a fost acordat elevului 
Mihai Iordache. Organizatorii au pregătit un 
moment special pentru cei care au venit la 
bal. Astfel, invitații speciali au fost Dj Andi 
și Stella. Aceștia au reușit să țină publicul 
în picioare aproape o oră. Ajuns pe finalul 
evenimentului, primarul Mircia Muntean a 
împărțit flori organizatorilor și 
concurenților, felicitând-o și pe solista 
Stella.

Petronela Tămaș

Miss Popularitate:
Ana- Maria Bodea

Mister Popularitate:
Marco Coman

Locul III: Lorena Ioaneș și 
Darius Budeie

Locul II: .Alina Jecherean și 
Andrei Naghi

Locul 1: Roberta Șoș și 
Mlhai Iordache

CMYK



8 Noi si lumea
9

Vineri, 8 octombrie 2010 ------------------- l.
"Plecând de la premisa că aici discutăm despre femei, că au serviciu, trebuie 

să recunoaștem că reulitatea socială din România ne urată că o femeie care are ser
viciu, în sectorul privat sau de stat, mai are și un serviciu acasă, fiind prima și cea 
mai importantă responsabilă de gestionarea treburilor casnice, de creșterea copi

ilor. Deci, femeile fac o dublă mutică în România ", a spus șeful statului.

Vaccinarea contra gripei de sezon 
începe la sfârșitul lunii octombrie

Franța și Italia se declară
preocupate de aderarea
României la Schengen

Campania de vaccinare gratuită 
a Ministerului Sănătății împotriva 
gripei de sezon va începe la sfârșitul 
lunii octombrie, urmând să fie uti
lizate 1,3 milioane de doze de vaccin 
gripal pentru imunizarea cu prioritate 
a vârstnicilor, a copiilor, a bolnavilor 
cronic și a personalului medical, 
informează MEDIAFAX.

Campania are ca scop reducerea 
la maximum a îmbolnăvirilor prin 
gripa de sezon, informează, Minis
terul Sănătății. De vaccin vor benefi
cia persoanele cu vârsta peste 65 de 
ani, cei cu boli cronice, în special boli 
respiratorii și cardiovasculare, boli 

Ministrul Agriculturii avertizează 
că vor urma scumpiri

metabolice, copii și bătrâni 
instituționalizați, personal medical, 
conform recomandărilor OMS și 
ECDC.

Ca în fiecare an, campania Min
isterului Sănătății se va derula prin 
cabinetele medicilor de familie și în 
unități sanitare cu paturi.

Medicii reamintesc că păstrarea 
regulilor de igienă personală, mai 
ales spălatul pe mâini cu apă și 
săpun, reprezintă una din metodele 
cele mai eficiente de prevenire a 
îmbolnăvirilor și atrag atenția 
cadrelor didactice și părinților să în
drume elevii în acest sens.

Ministrul italian pentru afaceri eu
ropene, Andrea Ronchi, și secretarul de 
stat francez Pierre Lellouche sunt 
îngrijorați în ceea ce privește decizia pe 
care UE trebuie să o ia în primăvară cu 
privire la extinderea Tratatului Schen
gen la România și Bulgaria, relatează 
presa italiană.

Ideea de a lega aderarea României 
la Schengen de alte procese, care nu au 
legătură cu criteriile tehnice pe care o 
țară le are de îndeplinit pentru a intra în 
acest spațiu în care granițele interne 
sunt desființate, a fost adusă în discuție 
în urmă cu câteva luni de secretarul de 
stat francez pentru afaceri europene, 
Pierre Lellouche, în contextul polemicii 
legate de repatrierile romilor.

Lellouche a sugerat că Franța ar 
putea bloca aderarea României la 
Schengen - știut fiind faptul că pentru 
această decizie este necesară unanimi
tatea în Consiliul European - din cauza 
proastei administrări a problematicii 
romilor de care dă dovadă Bucureștiul.

Ronchi și Lellouche s-au întâlnit 
marți seara la Paris și au discutat, între 
altele, și despre problema romilor. Ei au 
decis să trimită o scrisoare comună în 
care solicită președinției belgiene a UE 
să convoace de urgență o reuniune a 
miniștrilor pentru afaceri europene care 
să aibă ca temă imigrația clandestină. 
Lellouche și Ronchi consideră

reglementările europene în domeniul 
liberei circulații nu pot fi deplin apli
cate, iar lupta împotriva imigrației clan
destine la nivel european nu 
înregistrează progrese.

Franța riscă o procedură de in
fringement pentru netranspunerea 
adecvată în legislația națională a direc
tivei privind libera circulație, dacă până 
la 15 octombrie nu dă Comisiei Eu
ropene explicații cu privire la modul în 
care intenționează să-și modifice 
legislația.

Ministrul italian a precizat că în 
următoarele zile va fi menținută 

legătura cu președinția belgiană a UE 
speră că va obține un răspuns rapid 
solicitarea comună cu Franța-.

"în Europa există o indiferen 
vinovată, o inconștiență care i 
îngrijorează foarte mult", a afirm 
Ronchi. El spune că un pericol pent 
Europa îl reprezintă "ceea ce se petrei 
în tăcere" - avântul pe care îl ia e; 
trema-dreaptă, din cauză că cetățenii i 
sentimentul de insecuritate. "Mi 
teamă de o Europă închistată, care, 
întoarce cu șase decenii în urmă", 
conchis ministrul italian.

Lipsa comunicării între piloți și turnul 
de control e cauza accidentului de la Smolensk

O deficiență de comunicare între 
piloții avionului prezidențial prăbușit la 
Smolensk și tumul de control ar fi 
provocat accidentul în urma căruia toți 
cei 96 de pasageri, inclusiv președintele 
Lech Kaczynski, și-au pierdut viața, 
susține un maior rus, citat de Radio 
Polonia în pagina online.

"Nu am nicio idee ce făceau con
trolorii de trafic aerian în momentul ac
cidentului. Dar sunt sigur că pilotul a 

fost lăsat singur în luarea deciziei de a 
ateriza. Este ca și cum tumul de control 
aerian ar fi spus: «puteți ateriza dacă 
vreți, dar dacă nu vreți, nu aterizați»", 
a afirmat maiorul din Smolensk, Alek
sandr Koroncik, care conduce o anchetă 
privind catastrofa aeriană.

Dacă piloții avionului prezidențial 
TU-154 ar fi cunoscut altitudinea la 
care urmau să aterizeze, aparatul de 
zbor nu s-ar fi prăbușit, susține maiorul 

ras, el însuși fost pilot.
"Problema este că nimeni nu i 

spus pilotului că avionul se află la t 
kilometru de pistă. Informația desp 
altitudine ar fi trebuit furnizată de t 
sistem de navigație, de copilot și, m 
presus de toate, de central de contr 
aerian", a subliniat Koroncik.

Militarul ras este de părere că a 
cidentul ar fi putut fi evitat, dacă pilot 
ar fi avut mai multe informații.

Ministrul Agriculturii, Valeriu 
Tabără, a declarat că, în perioada 
următoare, este posibil să aibă loc o 
ajustare a prețurilor alimentelor de 
bază cu 8-10%.

Tabără susține că prețul pro
duselor agroalimentare plătit de către 
consumator este nejustificat de mare 
în comparație cu prețul materiei 
prime. "Nu este justificat prețul din 
galantare față de ceea ce înseamnă 
prețul materiei prime. Există extrem 
de multe rezerve în ceea ce înseamnă 
adaosuri comerciale, taxe de maga
zin, de super-magazin, la care cred 
trebuie să umble și cei care 
comercializează produse. Aceasta 
este, de fapt, ținta analizei pe care o 
va face Ministerul Agriculturii", a 
afirmat ministrul Agriculturii.

Procentele înaintate de 
reprezentantul Executivului sunt însă 
mult mai mici decât cele anunțate de 

producătorii agricoli care vorbesc de 
scumpiri care ajung și la 15-20% 
pentru came și pâine. Prețurile ali
mentelor se vor majora, potrivit 
producătorilor, din cauza costurilor 
mai mari cu materia primă și 
instabilității monedei naționale.

Producătorii au anunțat, în urmă 
cu câteva săptămâni, cele mai mari 
scumpiri în industria panificației. Din 
cauza inundațiilor de peste vară, 
recoltele de grâu au fost afectate în 
proporție de 20-30%, motiv pentru 
care producătorii estimează că prețul 
pâinii va crește și cu 30%, alături de 
cel al lactatelor, mierii și uleiului..

Gazele s-ar putea scumpi și ele, 
în următoarea perioadă cu 5%-10%. 
Deși nu se știe cu siguranță momen
tul în care facturile vor deveni mai 
mari, majorarea prețului importurilor 
de gaz face ca actualele tarife să 
crească.

Cerșetoria ar putea fi interzisă în Finlanda
Ministrul finlandez de Interne, 

Anne Holmlund, a cerat interzicerea 
cerșetoriei, practicată mai ales de 
romi, asigurând în același timp că o 
astfel de măsură nu vizează nicio co
munitate în mod special, potrivit pre
sei locale.

Ea a spus că cerșetoria practicată 
de romi pare a fi o activitate 
organizată, cu caracteristici ce 
seamănă cu traficul cu ființe umane.

Un grup de lucra al Ministerului 
de Interne a prezentat un raport min
istrului, potrivit căruia cerșitul 
desfășurat într-un loc public pentru 
obținerea unui venit regulat ar trebui 
interzis, printr-un amendament la 
Actul de ordine publică.

Proiectul vine în condițiile criti
cilor care consideră o astfel de măsură

drept discriminatorie și vizând un 
grup precis, romii. Potrivit statisticilor 
oficiale, circa 200 de cerșetori se află 
în Finlanda, majoritatea romi din 
România.

Textul Ministrului de Interne 
propune amenzi pentru taberele ile
gale și cerșetorie, iar cerșetoria 
organizată să fie clasată drept 
infracțiune.
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Mureșul Deva dă piept cu liderul seriei, Petrolul Ploiești
Mureșul Deva va întâlni, sâm

bătă de la ora 11.00, la Plo
iești, cea mai în formă echipă 
a seriei, Petrolul Ploiești. Pen
tru deveni, această partidă re

prezintă a doua deplasare 
consecutivă din campionat, 
după jocul pierdut etapa tre

cută, la Iași, în compania Poli
tehnicii lui Ionuț Popa. Băieții 
antrenați de Gică Barbu nu au 

mai marcat în deplasare din 
returul campionatului trecut, 

mai exact de la acel 1-4 suferit 
la Arad, într-un meci din etapa 

cu numărul 29. Golul deveni- 
lor a fost marcat de Alexandru 
Dan, unul din cei doi juniori 

de bază ai echipei 
de sub cetate.

Mureșul este nevoită să joace al 
doilea joc consecutiv după o nouă de
plasare istovitoare. Dacă etapa trecută 
alb-roșii au parcurs peste 450 de kilo
metri pentru a juca, în nocturnă, la 
Iași, acum hunedorenii trebuie să 
joace la capătul unei deplasări de 
peste 300 de kilometri, contra celei 
mai bune echipe din serie. Petrolul lui 
Vivi Răchită nu a mai pierdut pe teren 

propriu de acum două sezoane (!), 
când încă activau în seria I, Delta Tul- 
cea învingând atunci cu 2-0 într-un 
meci din etapa a opta a returului.

Deși au avut parte de un început 
de sezon excelent, ploieștenii au 
suferit prima înfrângere din actualul 
campionat, chiar etapa trecută, la 
Slatina, 1-2, oltenii aducându-i cu pi
cioarele pe pământ după ce, 
antrenorul Petrolului declarase în 
repetate rânduri că echipa sa este mult 
prea bună pentru eșalonul secund.

De altfel, imediat după eșecul cu 
slătinenii, Răchită i-a pus pe liber pe 
Cosmin Stegaru și Marius Ene și a 
hotărât înghețarea drepturilor finan

ciare până la finalul turului de campi
onat. Pe de altă parte, ploieștenii se 
pot lăuda cu un jucător în lotul 
Naționalei de Tineret antrenate de 
Emil Săndoi. Cele șase goluri mar
cate de Valentin Budescu, l-au reco
mandat pe acesta ca fiind una din 
soluțiile lui Săndoi pentru primul joc 
al „tricolorilor mici” de la Norwich, 
de vineri.

Jocul de la Ploiești va fi condus 
de o brigadă care îl va avea la centru 
pe Dan Burcă din Mangalia, ajutat la 
cele două margini de Vlad Dragoș din 
Târgoviște și Voicu Anghel din 
Suseni.

Claudiu Sav

Programul complet 
al etapei a șaptea:

CSM Râmnicu-Vâlcea - ACSMU 
Poli Iași
CS Mioveni - FC Silvania Șimleul 
Silvaniei
ACU Arad - Unirea Alba Iulia 
Voința Sibiu - FCM UTA Arad 
Arieșul Turda - FC Argeș Pitești 
Gaz Metan CFR Craiova - ALRO 
Slatina
Petrolul Ploiești - Mureșul Deva 
Până la ora închiderii ediției partida 
dintre FC Bihor și Minerul Lupeni 
nu era programată

------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meciul orgoliilor în Vale
Fotbalul din Valea Jiului nu a 

nurit de tot. Deși, de curând 
Minerul Lupeni s-a alăturat Jiului și 
>-a retras din liga a doua, sportul 

ge încă mai trăiește la nivelul ligii 
i patra a județului, acolo unde 
ictivează șase formații din orașe 
niniere. Astfel că, etapa a șaptea a 
igii a patra programează unicul 
lerby al Petroșaniului. „Studenții” 
ie la Universitatea Petroșani 
jrimesc, sâmbătă de la ora 11.30, 
zizita puștilor ambițioși ai Jiului, 
,'ntr-un adevărat meci al orgoliilor. 
Cele două formații nu au cunoscut 
ncă gustul amar al înfrângerii și 
Â'nduc autoritar ostilitățile în liga a 
?atra, acolo unde au adunat 16 
sunete după primele șase etape, 
tvând împreună peste 30 de goluri 
narcate și doar șase primite. Puștii 

antrenați de Toni Sedecaru, Damian 
Militaru și Daniel Huza vin după o 
nouă victorie la scor (7-2) cu 
Retezatul Hațeg, în vreme ce uni
versitarii lui Ionuț Stelescu au mar
cat de două ori în poarta „dacilor” 
de la Orăștie, etapa trecută. De alt
fel, tehnicianul petroșenean îi va 
avea la dispoziție și pe cei doi 
jucători cântăreți Kamara și Andrei 
Ștefănescu pentru jocul cu Jiul.

Un alt joc la fel de interesant va 
fi cel dintre echipa secundă a Hune
doarei și „minerii” de la Aurul Brad, 
formația lui Nelu Mitrică având un 
moral bun înaintea jocului de sub 
Furnale, după ce acum două zile au 
trecut în Cupa României (faza pe 
județ) de Voința Vălișoara cu 9-1!

Resmeriță se joacă de-a alba-neagra 
cu Minerul Lupeni

Deși ieri, la auzul veștii cum 
că Minerul ar putea fi retrogradată 
de către FRF direct două divizii 
mai jos, fără drept de promovare 
în următorii cinci ani, edilul șef al 
Lupeniului, Cornel Resmeriță, îi 
anunțase pe jucători că își pot relua 
antrenamentele pentru jocul cu FC 
Bihor, acesta s-a întors din nou 
asupra deciziei și a hotărât ca 
echipa să nu mai facă deplasarea.

Situație desprinsă parcă dintr- 
o piesă a lui Cargiale, la Lupeni. în 
rolul principal, primarul orașului, 
Cornel Resmeriță. Acesta a reușit, 
de câteva zile, să aducă haosul în 
tribunele stadionului din Lupeni. 

De la jucători, antrenori și oficiali 
ai clubului, nimeni nu pare să îl 
mai înțeleagă pe edil, care face ce 
vrea cu echipa fanion a orașului de 
la poalele masivului Straja. Ieri, 
acesta a părut că va reveni asupra 
deciziei de a retrage echipa atunci 
când a aflat de consecințele pe care 
le-ar putea avea hotărârea sa și a i- 
a înștiințat pe jucători că se pot în
toarce la antrenamente, pentru a 
pregăti deplasarea de la Oradea. 
La scurt timp după acest anunț, 
Resmeriță a „modificat modifi
carea” și i-a sunat pe aceștia să le 
spună că nu mai au de ce să se 
adune la stadion. Astfel, bucuroși 

că au fost rechemați la antrena
mente jucătorii au dormit liniștiți 
doar o noapte pentru că joi 
dimineața au fost anunțați că de
plasarea la Oradea nu va mai avea 
loc (!!).

„Nici eu nu mai știu ce să le 
mai zic. Ba mergem, ba nu 
mergem. îmi vine să-mi închid 
telefonul, că deja sunt și eu băgat 
în ceață. Se pare că nu mai 
mergem la Oradea”, a declarat, 
Mihai Basarab, președintele 
desființatei (sau nu) Minerul Lu
peni.

Claudiu Sav

GLASUL HUNEDOAREI

PROGRAM
zilnic 08-21
Duminica 09-17

- poliș culoare:
- poliș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 - 973-940

- 5 spălări H grans!
- legitimam lexierior + interior, 16 ronly

OFERTĂ 
ABONAMENTE

O
- 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

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.
WWW.RADIOCOLOR.RO

http://WWW.RADIOCOLOR.RO
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Cn agent CIA retras lucrează încă pentru fostul său șef, fără va cineva să aibă cu
noștință despre acest lucru, bata lui și fata unui senator St I, însoțite de prietenii 
lor, pleacă în Tailanda, dar aici sunt răpite. Pe casetă, răpitorii revendică o grămadă 
de lucruri și se recomandă cu numele Abu Kltaraf. -tgentuf pornește, in paralel cu 
CIA, o acțiune neutru a-și recupera fata. (litiert; interni l 2(1:30, Cursa terorii)
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07:00 Telejurnal Matinal 07:00 Doctor la zoo 06:00 Observator la Antena 1 07.00 Știrile Pro TV (2009) 07:00
09:00 Dovadă de iubire 08:10 Când ne vom întâlni 08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:15
10:00 Generația contra (rel.) 09:50 Animal instinct (matinal) la Antena 1 ' 10:00 Vieți la răscruce (SUA thriller, 09:45
10:40 Vedeta familiei (rel.) 10:00 Videoterapia 10:00 în gura presei la Antena 1 2004, rel.) 89' 11:15
11:40 Tezaur folcloric (emisiune de 11:00 Confesiuni (magazin de diver- 11:15 Un frate în calea fericirii (SUA 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12:30

divertisment, rel.) tisment, 2010, rel.) polițist, 1971) 72' la Antena 1 1973, rel. - 3839.) 14:00
12:40 M.A.I. aproape de tine 12:00 Telejurnal ,1971)72' la Antena 1 13:00 Știrile Pro TV 15:15
12:55 Legendele palatului: doctorul 12:30 Lecția de management (docu- 13:00 Observator la Antena 1 13:45 Aventură în Rusia (rus-SUA 16:15

Hur Jun (coreean serial, 2007, mentar, rel. - 7.) 14:00 Explozie iminentă (canadian- thriller, 2004) 88' 17:25
rel. - 35.) 14:30 împreună în Europa (film edu- SUA dramă, 2006) 120' 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 17:30

13:55 Prințesele lumii cativ) Ia TVR 2 16:00 Observator 1973 -3840.) ’8:30
14:00 Telejurnal 15:30 între cer și pământ (2008, rel.) 17:00 Acces Direct 17:00 Știrile Pro TV 1
14:45 Pur și simplu delicios (rel.) la TVR 2 19:00 Observator 17:45 Happy Hour (emisiune de di- 19:30
14:55 Vinul pe românește 16:00 Doctor la zoo (german serial, 20:30 Cursa terorii (SUA-canadian- vertisment, 2007)
15:00 Tribuna partidelor parlamen- 2006, rel. - 1.) 49' hong-kong-englez film de ac- 19:00 Știrile Pro TV

tare 17:00 Telejurnal la TVR 2 Telejurnal țiune, 2003) 91' 20:30 Războiul lumilor (SUA S.F.,
15:35 Parlamentul României la TVR 2 22:30 Râuri de purpură 2: îngerii 2005) 117'
16:30 Europa mea (rel.) la TVR 1 17:30 Lex et Honor la TVR 2 Apocalipsei (ffancez-italian-en- 23:00 Colecționarul de oase (SUA 20:30
17:00 Meseria brățară de aur 1 18:00 Zon@ IT (2007, rel.) la TVR 2 glez thriller, 2004) thriller de acțiune, 1999) 118'
17:30 Vizor monden (emisiune de di- 18:30 Pescar hoinar la TVR 2

vertisment, 2010) 19:00 Tânăr, caut carieră la TVR 2 22:45
18:00 Telejurnal 20:10 îngerul răzbunător (SUA wes-
18:30 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 36.)
tem, 2007) 81'la TVR 2 cu 
Kevin Sorbo, Nick Chinlund,

Pe cuvânt de femeie
Săracii tineri bogați
Rosalinda
Paradisul blestemat
O mare de pasiune
Marina
Victoria

Rețeta de ACASĂ
Vremea de ACASĂ
Poveștiri adevărate la Acasă TV 
O mare de pasiune (mexican se
rial, 2009) 42’
Săracii tineri bogați (SUA-co- 

lumbian serial, 2009) Ia Acasă 
TV cu Carmen Villalobos, Fa
biola Campomanes, Sebastian 
Caicedo, Johana Bahamon 
Atât de aproape de cer (SUA- 
mexican film romantic, 1995) 
102'
7 păcate (brazilian serial de 

dramă, 2007) 45' la Acasă TV

07:00
07:30
08:20
09:15

13:15

16:00

18:00
19:00

19:30

20:30

22:00

Camera de râs
Nimeni nu-i perfect
Sport cu Florentina
Paradisul pierdut (SUA dramă,

1999, rel.)
Mondenii (emisiune de diver

tisment, rel.)
Focus Monden (emisiune de 

divertisment, 2009, rel.) 30' 
17:00 îmblânzirea scorpiei 
(reality show, 2010, rel.) la 
Prima TV
Focus 18 90' la Prima TV
Focus Sport la Prima TV Cu: 

Geanina Varga, Dragoș Gostian
Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008) 60'
Miss fata de la țară (reality 
show. 2010)
Fără o vâslă (SUA comedie, 

2004) 95'

§

3

19:40
20:00
20:40
21:00

23:00
23:10

mentar, rel. - 12.)
Sport la TVR 1
Telejurnal
Tema zilei la TVR 1
O dată-n viață (emisiune de di
vertisment) Prima parte 
'/inul pe românește
Tăcerea mieilor

21:40
22:00

23:00

/TV/?1
07:00
07:25

07:55
08:25
09:00
09:30
09:40

10:35

11:30
12:00
13:00

14:00
14:20
15:10

16:50
17:00
17:35
18:30

19:40
19:45
20:00 
21:10

23:00

I Pro Patria
Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (rel.)
Semne (reportaj, 2007, rel.) 
Spectacolul lumii
Arca lui Noe (rel.)
Agenda Expo Shanghai 2010 
Desene animate - Clubul Dis

ney
Hannah Montana (SUA serial, 

2006 - 12.)
Zile și nopți
Vezi România!
Zbor peste inimi (englez serial, I 

2008 - 8.)
Telejurnal; Sport; Meteo 
Vedeta familiei (rel.) Best of 
Hercule la New York (SUA 

aventură, 1970)
înainte și după Partea a noua 
Călător pe viață 
TeleEnciclopedia (1965, rel.) 
Tezaur folcloric (emisiune de 

divertisment, rel.)
învinge apele!
Sport
Telejurnal; Meteo
Război și pace (italian-france • 

german-rus-polonez dramă, 
2007) cu Alexander Beyer, Cle- 
mence Poesy, Alessio Boni, 
Malcolm McDowell

Familia Simpson (SUA serial 
de desene animate, 1989 - 10.)

TV/?1
07:10
09:00
09:50
09:55

10:50

11:30
13:00

14:00
14:20
14:45
15:10

17:00
17:40

18:00 
18:10
19:25

19:40

Cynthia Watros, Richard Lee
Jackson
Animal instinct la TVR 2
Ora de știri (show de întâlniri) 
la TVR 2
Unora le place... (emisiune de 
divertisment) la TVR 2

Secretul celor două Lotte

/<TV*T2
:• fts;-aags8ss;aMafat.^a.“ .... iw a»

Universul credinței
Ca la carte
Vezi România! (rel.)
Desene animate - Clubul Dis

ney
Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment, rel.)
Viața satului
Zbor peste inimi (englez serial, 

2008 - 9.) cu Claudie Blakley
Telejurnal; Sport; Meteo 
Descoperă Europa ta! (rel. - 7.) 
Filmoteca veseliei
Agentul Cody Banks 2: Desti

nația Londra (SUA film de 
aventuri de familie, 2004)
Nemuritorii anilor '60
Chariot vrea să se însoare 

(SUA film burlesc, 1915)
Vezi România! (rel.)
Asta seară petrecem în familie 
Tragerile Jocker, Loto 5/40, 

Loto 6/49 și Noroc
învinge apele!

12:35
13:35

15:00
15:30
16:00
16:30

17:00
18:00

19:00
19:35

20:30

21:00

22:00
23:10

Popasuri folclorice (2008, rel.) 
ABC... De ce?
Atenție... copi
Liber pe contrasens
ZontgJ IT (2007, rel.) 
Bugetul meu (reportaj, rel.) 
între cer și pământ (2008) 
Piatra magică (australian film , 

1999-49.) cu Nikki Coghill
D'ale lu' Mitică (reportaj, rel.) 
Atenție, se cântă! (emisiune de | 

divertisment)
Natură și aventură 25'
Zestrea românilor
Lumea de aproape
Imaginea Succesului (emisiune 

de divertisment, 2009, rel.)
Timpul chitarelor
Doctor Who (englez film serial 

de aventură, 2005 - 10.)
Cu toate pânzele sus
Toate pânzele sus (român 

aventură, 1976 - 7.)
Fotbal Magazin UEFA Cham

pions League
Călători din preistorie (englez 

film serial de aventură, 2007 - 
6/5.) cu Douglas Henshall

Ora de știri (show de întâlniri) 
Prima mea nuntă (canadian-en- 

glez comedie romantică, 2004) 
94' cu Rachael Leigh Cook, 
Kenny Doughty, Valerie Mahaf- I 
fey, Paul Hopkins

12:35
13:35

15:15
15:30
16:00
16:30
17:00
18:00

18:55

Popasuri folclorice (2008, rel.) 
Natură și aventură (rel.) 25' 
Dincolo de hartă
Motomagia (2007)
Un zâmbet pe... 4 roți!'
Ferma
Doi care doinesc
Pescar hoinar (rel.)
Piatra magică (australian film , 

1999-50.) cu Nikki Coghill
H...ora prichindeilor
Frog și Wombat (SUA film de 

aventuri de familie, 1998)
Poate nu știai
Vrăjitoriile lui Jamie Oliver 
Atlas
Chip și asemănare
Muzică și muzichie
Doctor Who (englez film serial 

de aventură, 2005 - 11.) cu 
David Tennant, Billie Piper, 
Christopher Eccleston
Polo: Croația - România Cam

pionatul European

14:35
16:00 Rachel se mărită (SUA dramă romantică, 2008)
17:55 Bolt (SUA film de animație, 2008) 96' la HBO Bolt 

(SUA film de animație, 2008) cu John Travolta, Miley Cyrus, Malcolm 
McDowell, Nick Swardson
Filme și vedete19:30

20:00 Un ghem de minciuni (SUA dramă, 2008)
cu Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong, Carice van Houten
22:10 True Blood (serial, 2008 - 1.) cuAnna Paquin, Stephen Moyer,

14:30
15:30
16:30
17:00
19:00
20:00
23:00

Războiul de acasă (SUA serial, 2005, rel. - 19.)
Poză la minut (SUA serial, 1997, rel. - 6.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 5.)
Focul (canadian-român-englez film de catastrofa, 2004)
Războiul de acasă (SUA serial, 2005 - 21.) la Pro Cinema
Lupul albastru: Povestea lui Genghis-Han
Ireversibil (francez thriller, 2002) 97' la Pro Cinema cu Monica Bel- 

lucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel, Philippe Nahon
I

f
--- -----
07:00
09:00
11:00

13:00
13:15

14:00

16:00
16:30

17:00
19:00
20:30

22:30

I

anteir^

Observator
Evadare în Munții Grizzly
Invincibilii (canadian-SUA 

film de acțiune, 2001, rel.)
Observator
Maddie și David (SUA serial, 

1985) 45' cu Cybill Shepherd, 
Bruce Willis, Allyce Beasley

Micul războinic II (SUA aven
tură, 1994)

Observator
Mr. Bean (englez serial de co

medie, 1990) cu Rowan Atkin
son, Matilda Ziegler
Burlacul
Observator
Legea junglei (SUA film de 

acțiune, 1993) 99' cu Mark Da- 
cascos, Stacey Travis, Paco 
Christian Prieto

Vacanță în Costa Rica (SUA 
comedie, 2010) cu Julianna 
Guill, Susan Ward, David Cho- 
kachi, Peter Dante

20:30

21:00

22:40

07:00
10:00
11:30

12:30
13:00
13:05

15:00

17:00

19:00
20:30
22:30

08:15
09:45
11:15

vertisment, 2007, rel.)
Știrile Pro TV
Frumusețe pe muchie de cuțit
Noile aventuri ale lui Tequila și .12:30

Bonetu (italian film serial de ac- 13:30 
țiune, 2000 - 19.)

Pro Motor
Știrile Pro TV
Din nou la școală (SUA come

die, 2009)
Robin Hood și blestemul be

stiei (canadian aventură, 2009) 
cu Robin Dunne, Erica Durance, 
Julian Sands, Richard de Klerk

Paznicul muntelui de aur (SUA: 
aventură, 1986)

Știrile Pro TV
Serviți, vă rog!
Războiul stelelor - întoarcerea 

lui Jedi (SUA aventură S.F., 
1983) 134' cu Mark Hamill, 
Carrie Fisher, Sebastian Shaw, 
Harrison Ford

14:00
15:30
16:25
16:30
18:30
19:30

20:30

22:30

Săracii tineri bogați
Legământul
Predestinați
împreună pentru totdeauna 
Din culisele modei (serial) 
Marina
Victoria
Vremea de ACASĂ
Legământul
împreună pentru totdeauna
Săracii tineri bogați (SUA-co- 

lumbian serial, 2009) cu Car
men Villalobos, Fabiola 
Campomanes, Sebastian Cai- 
cedo, Johana Bahamon

Laguna albastră (SUA aven
tură, 1980) 104' cu Brooke 
Shields, Christopher Atkins, 
Leo McKern, Elva Josephson

India (brazilian-indian film se
rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mârcio Garcia, Tânia Khalil

08:00

10:30
11:00
11:30
12:00
13:00

14:00
15:30
17:00

18:00
19:00
19:30 
20:30

22:30

16:30 Despre fericire și alte nimicuri
18:25 Pantera Roz 2 (SUA comedie, 2009)
20:00 Stand-Up Cafe (serial, 2008 - 5.) 30'

Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 9.) 30' Asta e America cu 
Thomas Jane, Jane Adams, Anne Heche, Charlie Saxton

Din nou la 17 ani (SUA comedie, 2009) 102' cu Matthew Perry, Mi
chelle Trachtenberg, Zac Efron, Leslie Mann
Total despre sex: Filmul (SUA comedie romantică, 2008) 135' cu 

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrail, Cynthia Nixon, Kristin Davis

Micul dejun cu Dick și Do
rothy (canadian-englez polițist, 
2001, rel.)
Autoforum
Imobiliare Blitz
Sport, dietă și o vedetă (2008)
Căminul de 5 stele
S.O.S. - Salvați-mi casa (rea

lity show, 2010) 60'
Focus Monden
Cearta-n bucate
Samurai Girl (SUA serial, 

2008, rel. - 6.)
Focus 18 90' ,■
Focus Sport
Cireașa de pe tort
Poveste din Vestul Sălbatic 

(SUA western, 1997)91' cu 
Michael Dudikoff, Randy Tra
vis, William Smith

Cetățeanul Hearst (dramă, 
2001) cu Joanna Lumley, Ed
ward Herrmann, Kirsten Duns 
..  ... .....tcrAi

Din culisele Hollywood-ului (documentar, 2008 - 35.)
Huff (SUA serial, 2004 - 5.) cu Hank Azaria
Orient Express (român thriller S.F., 2004)
Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/14.) 45' cu

Goran Visnjic, Maura Tierney, Mekhi Phifer
Blankman (SUA comedie, 1994) 91' cu Damon Wayans
Dulcea saună a morții (român serial, 2001) 95' cu George Alexandru, 

Costel Constantin, Gheorghe Dinică, Irina Movilă

antei^

11:00

13:00
13:15

14:00

16:00
16:30

17:00

19:00
20:30
22:00

Observator
Iama bobocilor (român come

die, 1977)
Micul războinic II (SUA aven

tură, 1994, rel.)
Observator
Maddie și David (SUA serial, 

1985, rel.)
Majoretele (SUA comedie, 

2004)87' cu Anne Judson- 
Yager, Bree Turner, Kevin Co
oney, Faune A. Chambers

Observator
Benny Hill (englez serial, 

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

Insula bijutierului (SUA ac- 
țiune-comedie, 1998)

Observator
Iubirea face farse
SuperBingo Metropolis (emi

siune concurs, 2009) 300'

06:00

07:00
10:00

12:00

13:00
13:05
14:45

16:30

19:00
20:30
22:30

Noile aventuri ale iui Tequda și 
Bonetti

Știrile Pro TV
Robin Hood și blestemul be

stiei (canadian aventură, 2009, 
rel.) cu Robin Dunne
Noile aventuri ale lui Tequila și 

Bonetti (italian film serial de ac
țiune, 2000 - 20.)

Știrile Pro TV
Toate pânzele sus
Paznicul muntelui de aur (SUA 

aventură, 1986, rel.)
Războiul stelelor - întoarcerea 

lui Jedi (SUA aventură S.F., 
1983, rel.) 134' cu Mark Ha
mill, Carrie Fisher, Sebastian 
Shaw, Harrison Ford
Știrile Pro TV
Siguranță națională
Invazie nimicitoare (SUA-ca- 

nadian film de acțiune, 2007) 95' 
cu Mark Dacascos

07:00 
08:15 
09:45 
11:15 
12:30 
13:30 
14:00 
15:30 
16:25 
16:30 
18:30

19:30

20:30
22:45

23:45

Pe cuvânt de femeie
Săracii tineri bogați 
Legământul
Legământul 
împreună pentru totdeauna
Din culisele modei (serial) 
Marina
Victoria
Vremea de ACASĂ
Legământul
Cristina Show: Special "îm

preună pentru totdeauna"
Săracii tineri bogați (SUA-co- 

lumbian serial, 2009)
întoarcerea la laguna albastră 
India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mârcio Garcia, Tânia Khalil
Trădarea (SUA-columbian se

rial, 2008) 45' cu Mario Ci- 
marTO, Danna Garcia, Harry 
Geithner, Cesar Mora

16:00

18:00
19:00
19:30
20:30
22:00

23:30

Camera de râs
Cetățeanul Hearst
Cu lumea-n cap 
Casă, construcție și design
Levintza prezintă 
Fularul de la Kiss FM
Camera de râs
Hipnoza, jocurile minții 
Avionul terorii (SUA film de 

acțiune, 2007, rel.)
Elixirul tinereții (SUA come

die, 2000) 93' cu Tahj Mowry
Focus 18 90'
Focus Sport
Cireașa de pe tort
Schimb de mame 
întâlnire pe întuneric (reality 

show, 2010, rel.) 90' Redifuzare
Avionul terorii (SUA film de 

acțiune, 2007) 180' cu Dean 
Cain, Anthony Michael Hall, 
Emie Hudson, Sunny Mabrey

20:00 Telejurnal; Omologarea trage- 20:30 ConturRo HB0 16:20 Un tată responsabil 16:00 Huff (SUA serial, 2004 - 6.) cu Hank Azaria j
rilor Jocker, Loto 5/40, Loto 21:00 Călători din preistorie (englez 18:05 Busola de aur 17:00 Fără protocol (SUA comedie, 1984) 96' cu Goldie Hawn !ppi
6/49 și Noroc; Meteo film serial de aventură, 2007 - 20:00 Ce-o fi o fi... 19:00 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/15.) 45' cu .r ■4

21.10
71 Tfi

Război și pace ( dramă, 2007) 
în umbra trecutului (SUA thril

ler, 1995) 95' cu Peter Galla
gher, Alison Elliott, William 
Fichtner, Adam Trese

22:00
23:10

6/6.) cu Douglas Henshall, Ju
liet Aubrey, James Murray

Ora de știri (show de întâlniri) 
Good Bye Lenin! (comedie, 

2002) cu Daniel Bruhl, Katrin 
SaB, Maria Simon

21:30
22:00

Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 5.) 30'
Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 1.) cu Jonat- 20:00 

han Rhys-Meyers, Annabelle Wallis, Natalie Dormer
Harold și Kumar evadează din Guantanamo Bay (SUA aventură, 

2008) 107' 
cu John Cho, Rob Corddry, Kai Penn, Missi Pyle

23:50 22:00

Goran Visnjic, Maura Tierney, Mekhi Phifer
Moromeții (român dramă, 1988) 142' cu Victor Reben- 

giuc, Mitică Popescu, Florin Zamfirescu, Teodora Mareș
Chrysalis: Amintiri mortale (francez S.F., 2007) 94' cu Albert Dupon- 

tel, Marie Guillard, Marthe Keller, Melanie Thierry



va zidar rosar-tencuitor

'efon: 0755.999.916 Hunedoara

ian 3 Telefon: 0755.999.917

nist 1 agent comercial I

3r 23 agent de securitate 2

.tor piese din piele si înlocuitor
2

asistent medical generalist 1

barman 3
,her(exclusiv restaurator)

4 brutar 2

:atoare i casiere 1

itar 1 confectioner articole din piele si în
locuitor "

mecanic utilaj

mecanic utilaj 2

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

operator instalații dincentrale elec
trice 4

tâmplar manual ajustor montator
12

șofer autocamion/masina de mare 
I

montator placaje interioare si exte
rioare 1

Vulcan cusător piese din piele si înlocuitor 
5

Petrila

Telefon: 0755.999.920 clectricean întreținere si reparații
1

Telefon: 0755.999.928

1
munc.necai.la amb.prod.solide
semisolide 7

si
cosmeticean 1

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1

director general societate comer
ciala 1

vânzător 1

Călan

Telefon: 0755.999.924

electricean în construcții 1

director societate comerciala
2

lucrător comercial

manipulant mărfuri

3

1

montator accesorii pentru calapoade
1

1ir betonist

lionar informații clienti
5

ijitor clădiri 10

itator 1

■Stor comercial 68

ator gestionar 1

icitor necal. la asamblarea, mon-
a pieselor 25

rator calculator electronic °i
le 3

•»r( chelner) 1

itor 10

ucrator produse ceramice prin
udare 2

litor-distribuitor materiale si
e 2

controlor bilete

controlor calitate

dispecer

gestionar depozit

îngrijitor clădiri

lăcătuș montator

mecanic agricol

torist 1

confectioner-asamblor articole din 
textile 25

15

3

cusator piese din piele si înlocuitori
10

1

excavatorist pt. excavatoare cu rotor 
de mare capacitate 2

1

1

10

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

1
zidar pietrar

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

munc.necal.la asamblarea, montarea
pieselor 77

operator mașini unelete semiauto-
mate si automate I

șofer autobuz 10

șofer autocamion/masina de mare
tonaj l

șofer de autoturisme si camionete
1

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

5

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

Petroșani zidar pietrar 1

Telefon: 0755.999.918
muncitor necalificat în industria 
confecțiilor 4

Simeria
munc.necai în ind. confecțiilor

6
munc.radioelecronist 10

asfaltator 1

barman

bucătar

1

I

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

confectioner-asambleor articole din 
textile 5

controlor calitate 2

cusator articole marochinarie
1

dispecer 1
croitor

secretara 1

șofer automacaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

ambalator manual 6

Telefon:0755.999.921 Hațeg
șofer autocamion/masina de marc 
tonaj 1

finisor terasamente 4
munc.necal.în ind.confectiilor

o Telefon: 0755.999.925
șofer de autoturisme si camioanete

1

Orăștie ambalator manual 5 vânzător 2

Telefon: 0755.999.922
barman 2 Aninoasa
bucătar 3 Telefon: 0755.999.927

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2 zidar rosar-tencuitor 3

încarcator-descarcator 1

1lacatus montator

d casă în Simeria, de cărămidă, anexe, 3 camere, bucătărie, baie, cămară, 166mp, gră- 
860mp, 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

d apartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb 
partament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.0001ei neg. Tel.0735.066.695 Vând loc de casă în Simeria, zona Marmosim, st=1200mp. Preț 20 euro/mp neg. 

Tel. 0735.066.695
d casă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. 
riale pt. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere, 

jcătărie. Preț 160.0001ei. Tel 0748.689.532

d apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 
000 lei. Tel.0748.689,532

d apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile 
termopan, amenajat. Preț 75.000 lei.Tei.0769.839.694

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

d casă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.0001ei. Tel. 0769839.694

d apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 
OOOlei neg. Tcl.0721.805.675

d apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, 
Omp. Preț 63.0001ei. Tel.0748.347.128

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

2 apartament 2 camere în Simeria, et. 1,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.0001ei neg. Tel. 
« 066.695

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

d apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.3, decomandat, balcon, ter- 
an, parchet lemn, CT. Preț iO.OOOeuro neg.tcl.0769.839.694

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

d apartament 2 camere în Simeria semidecomandat, amenajat, termopan. Preț
OOOlei neg. Tel.0769.839.694

d apartament 2 camere în Simeria, CT, termopan, st-35mp, schimb cu casă. Preț 
■OOlei. Tel. 0748.689.532

d apartament 3 camere în Simeria , bloc de cărămidă, decomandat, CT, st=78mp, sau 
mb cu casă pc sate plus diferența, Uroi, Tâmpa, Băcia. Preț 130.0001ei. tel 
9.015.069

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

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

d casă în Simeria , 4 camere, hol, anexe, grădină, st=840mp, gaz, apă, canalizare, casă 
cMmidă Preț 270.000lei. Tel. 0746.689.532

d casă 4 camere, termopane, uși, băi cu faianță și gresie, pomi, viță de vie. Tel 
3.832.083

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

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

e DIVERSE
k

Cumpăr paie (grâu,orz) în cantități mari, indiferent de felul baloților. 
Tel.0764.606.759

femeie de serviciu

stivuitorist 1 ospâtar(chelner)

Brad Ilia
1

Telefon: 0755.999.923

camerista hotel

munc.necai.la asamblarea,montarea 
pieselor 2

cusator piese la încălțăminte din
cwctac

cusător articole marochinarie
20

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

Vând porci, junincă gestantă, vaca gestantă, vaci pentru lapte și sacrificat.Tel.0722.775.557

Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, am experiență, ofer și 
seriozitate.Deva.Tel.0354.738.163

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

cer

Vând hamsteri 10 lei /buc., câine Ciobănesc German femelă de 2 ani cu 150lei. Vând boiler electric de 
15Lcu 1501ei.Tel.0743.832.083

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. TeL0720.825.503

Vând fustă de piele neagră, talia 32, nouă, preț 150Iei neg.Tel.0254.228.748

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

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

E

Telefon: 0755.999.926

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

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

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

Vând Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșabilă. Preț 2.500eur neg. Tel. 
0762.589.175,0734.965.619

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

Prenume.......
Bl.......Nr.

Județul
Sc......Ap. ...

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

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

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

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 term ied 
a casei tale.

Silvadez^
mortare uscate, adezivi. sape autonivelante

Supremația calitâții

S.C.5/LVA LEALVTEA' S.R.L.
aut (,'himintiiu. nr.!21D. comuna 1/ctnin, 
tri.Ja.x: 035-4/501021/22, v-mttil: silvu(â)smurt.

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,

S.C. TELFCERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte mr

Relații în Deva, str. George Eneseu, bl.2/2/
Nisip 22,00 lei/ton

Sort spălat 4 - 8mm 23.00 lei/ton

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/ton

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

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 Iei/'ton

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

nM/K


