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Directorul
Bibliotecii Județene 
„Ovid Densușianu”, 
Sebastian Bara

Pentru că a organizat anul acesta „Salonul edi
turilor hunedorene”, fără a percepe chirie sau alte taxe 
editurilor și pentru că a reușit să aducă în Deva 27 de 
edituri, dintre care 14 din alte județe. Reprezentanții 
editurilor au spus că au o colaborare deosebită cu di
rectorul bibliotecii din Deva.

Antrenorul echipei 
de handbal 

CSM Cetate Deva, 
Alexandru Weber 

Pentru că echipa condusă de acesta a 
pierdut, duminică, și cel de-al treilea joc 

acasă (22-29 cu Tomis Constanța), din acest 
debut de sezon, formația de sub cetate având o sin

gură victorie în cinci jocuri în Liga Națională.
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t greco-catolic
Sf. M. Prov., Tarah și Andronic

f romano-catolic

Pui cu sos
curry

Ingrediente:
750 g came de pui (un pui tăiat 

bucăți), 1 ardei gras, 1 ceapă, 2 căței 
de usturoi, 2 dovlecei mici(opțional), 
1,5 lingurițe rase curry, 2 lingurițe 
zeamă de lămâie, 500 g roșii sau o 
cutie de 450 g cu roșii tăiate, 0,5 
lingurițe cimbru, sare, piper, 2-3 lin
guri de ulei.

Mod de preparare:
Se spală, se curăță și se taie 

mărunt ceapa, ardeiul, usturoiul, 
într-o tigaie se pun la călit în cele 
doua linguri de ulei și puțină apă 
ceapa, ardeiul, dovleceii și usturoiul. 
Se lasă 10 minute la foc mic să se în
moaie. Se decojesc roșiile - se pun 
în apă clocotită 20-30 de secunde ca 
să se decojeasca mai ușor. Se taie în 
cubulețe de mărimea unor zaruri.

Se spală puiul și se taie în 6-8 
bucăți, sau dacă aveți came dezosată 
puteți sa o tăiați în cubulețe cu latura 
de 3-4 cm. Se dă drumul la cuptor la 
foc mediu 350°F = 180°C.

Peste legumele din tigaie se 
pune curry-ul, cimbrul și roșiile 
tăiate cubulețe (proaspete sau din 
conservă) .Se lasă să dea în clocot, 
apoi se dă la o parte.

într-o tavă de 2 1 se pune puiul 
peste care se toarnă sosul de legume. 
Se dă la cuptor aproximativ 45 de 
minute până se face puiul. Se 
verifică după 30 de minute dacă are 
sos suficient. Se poate servi pe un 
pat de orez fiert, simplu.
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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

Pomenirea Sfinților 
Mucenici Prov, Tarah 

și Andronic

Sfinții mucenici Prov, Tarah și Andronic 
au fost pe vremea consulului Dioclețian și a gu
vernatorului Flavian (către 304). Tarah era 
foarte bătrân cu vârsta, roman fiind cu neamul, 
și din norocire ostaș. Iar Prov era din Sida Pam- 
filiei. Și Andronic din cetatea Efesului Ioniei. 
Deci, fiind creștini și aflându-se aceasta, lui 
Tarah i-au zdrobit fălcile și grumajii cu pietre, 
i-au ars mâinile cu foc, l-au spânzurat sus de un 
lemn și cu fum împuțit l-au afumat dedesubt. 
Apoi amestecând oțet cu muștar și cu sare, i-au 
turnat pe nas și l-au ars la piept cu țepi arse în 
foc, i-au tăiat urechile și i-au despuiat capul de 
piele. A fost dat și fiarelor să-l mănânce și în 
cele din urmă tăiat tot bucăți cu sabia, și-a dat 
sufletul la Dumnezeu. Iar viteazul Prov a fost 
bătut cu vine crude, i s-au ars picioarele cu fiare 
încinse, a fost spânzurat de un lemn. I-au ars și 
i-au fript spinarea și coastele cu frigări înroșite 
în foc, i s-au tăiat pulpele cu alte frigări și, în 
cele din urmă, făcându-1 și pe el bucăți cu 
săbiile, și-a dat fericitul sfârșit. Iar dumnezei
escul Andronic a fost spânzurat pe un lemn și 
sfâșiat pe picioare cu fiare ascuțite, l-au împuns 
în coaste și l-au frecat cu sare peste tăieturi, i s- 
a tăiat limba și buzele și de asemenea și lui 
zdrumicându-i-se trupul tot bucăți cu sabia și- 
a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu.

Ai relații destul de tensionate cu 
cei apropiați, mai ales cu copiii, acolo 
unde este cazul. îți ocupi timpul re
zolvând chestiuni de ordin administra 
Dacă vei avea o mică decepție în dragoste, 
reuși să găsești repede consolarea într-o a 
vitate care îți face plăcere.

S-ar putea ca ziua să nu înceapă 
prea bine, din cauza unor neînțelegeri 
cu șeful direct. îți recomandăm să fi
prudent în tot ce faci, pentru că nu 
poți avea câștig de cauza în fața șefilor.

S-ar putea să faci un drum scurt 
sau să te ocupi de rezolvarea unor 
hârtii importante. întâlnirea pe care o 
ai cu o rudă ți-ar putea da peste cap 
planurile pe tot parcusul zilei.

Dacă participi la reuniuni mon- •, 
dene, faci în așa fel încât să te bucuri 
de aportul unor persoane influente. 
Chiar dacă ești obosit, nu neglija con
diția ta fizică.

Dacă vei ajunge la un compromis 
cu persoana iubită, relația voastră va 
dura în timp. Vei ajunge la concluzia 
că este exact ce îți dorești și vei lupta 
pe orice cale pentru a o păstra.
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12 octombrie 
de-a lungul timpului

1492: Exploratorul Cristofor Columb a ajuns pe insulele Bahamas; cre
dea că a atins Asia de Est.

1777: Grigore al IlI-lea Ghica este ucis la Iași din poruca sultanului.
1808: Napoleon 1 și Alexandru I semnează convenția prin care Rusia 

anexează Moldova și Țara Românească.
1449: Bătălia de la Tămășeni, pe Șiret. Cu sprijinul lui lancu de Hune

doara, Bogdan al II-lea devine domn al Moldovei.
1595: Ștefan Răzvan, domn al Moldovei, ocupă Bucureștii.
1810: Primul festival Oktoberfest: Cetățenii din Mfinchen au fost 

invitați să se bucure de celebrarea căsătoriei prințului Ludwig I. de Bayem cu 
prințesa Therese von Sachsen-Hildburghausen.

1823: Scoțianul Charles Macintosh a pus în vânzare primele pelerine 
de ploaie.

1872: Decret imperial privind înființarea Universității din Cluj, în 
limba maghiară, cu patru facultăți: filosofie și litere, matematica și științele 
naturii, drept și medicină.

1925: A fost inaugurată Universitatea Guadalajara din Mexic.
1944: Municipiul Oradea a fost eliberat de către unități militare 

românești și sovietice, de sub ocupația maghiară fascistă. Ziua orașului.
1946: A fost înființat Institutul de Endocrinologie "C.L Parhon", din 

București
Ui 1964: Sovieticii au lansat Voskhod I în spațiu, prima navă spațială 

sa transporte trei persoane pe orbita Pământului.
1968: Se deschide a XlX-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară din 

Mexic; România a obținut 15 medalii (4 aur, 6 argint, 5 bronz).

2005: A fost lansată a doua misiune chineză cu oameni la bord, Shen
zhou 6, pentru 5 zile pe orbită.

S-au născut:
1537: Regele Eduard al VI-lea al Angliei (d. 1553)
1860: Elmer Ambrose Sperry, om de știință american (d. 1930)
1881: Cecil B. de Miile, regizor american (d. 1959)
1896: Eugenio Montale, poet italian, laureat al Premiului Nobel (d. 

1981)
1935: Luciano Pavarotti, tenor italian (d. 2007)
1951: Peter Goldsworthy, scriitor australian
1954: Delia Brândușescu, sculptoriță româncă
1982: Pawel Golahski, fotbalist polonez
Comemorări:
638: Papa Honoriu I
642: Papa loan al IV-lea
1492: Piero della Francesca, pictor italian
1576: Maximilian al II-lea, împărat roman (n. 1527^
1777: Grigore al IlI-lea Ghica, domnitor al Moldovei
1863: Andrei Mureșanu, poet, creatorul marșului revoluționar de la 

1848 (n. 1816)
1870: Robert Lee, general american, comandantul armatei sudiste în 

timpul Războiului de secesiune (n. 1807)
1924: Anatole France, autor francez, laureat al Premiului Nobel (n. 

1844)
1965: Paul Hermann Miiller, biochimist elvețian, laureat al Premiului 

Nobel (n. 1899)
1969: Sonja Henie, patinatoare americană de origine norvegiană, 

campioană mondială la patinaj între 1927- 1936 (n. 1912)
1971: Dean Gooderham Acheson, om politic american (n. 1893)
1981: Agatha Grigorescu Bacovia, poetă, prozatoare, memorialistă (n. 

1895)

le Bancurile zilei
Judecătorul întreabă mar

torul la proces:
- La ce distanță v-ați aflat 

de locul accidentului?
- La 6 metri și 75 de centi

metri.
- Și cum de știți așa de 

exact?
- Când am văzut acciden

tul, mi-am dat seama pe loc că 
voi fi întrebat la proces de 
vreun tâmpit și am măsurat...

© © ©

Doi ardeleni la oraș sunt 
cazați într-un hotel la etajul 20, 
iar liftul nu merge. Se apucă ei 
să urce pe scări. Pe la etajul 5, 
Ion către Gheorghe:

- Gheo, am să îți zic 
ceva...

- Lasă-mă în amărăciunea 
mea, îmi zici când ajungem...

După încă vreo 7 etaje,

Ion: - Gheo, trebe să-ți zic 
ceva...

- Lasă-mă Ioane, îmi zici 
când ajungem, acu' lasă-mă în 
pace!

în fața ușii, Gheorghe către 
Ion, gâfâind ca o locomotivă:

- Ia zi acuma ce voiai să-mi 
zici.

- Am uitat cheia la recep
ție!

Se apucă ei să coboare.

După vreo 5 etaje, Ion vrea să 
zică ceva.

- Lasă-mă în pace. îmi zici 
jos!

Alte 7 etaje, Ion vrea să 
spună ceva, Gheorghe îl 
oprește enervat. Ajung sleiți la 
recepție, Ion:

- Măi Gheo, tu chiar nu știi 
de glumă?

© © ©

Un impuls în viața ta sentimen
tală va fi exact ceea ce ai nevoie în 
acest moment. Te va relaxa și îți va 
canaliza energia în alt plan decât cel 
profesional. Nu rata această șansă.

Poate că dacă nu ai mai lăsa tre- 
burile să se adune pe ultima sută de a “ 
metri, ai fi și tu mai relaxat. O per- 1 
soană care te iubește urmează să îți 
facă o invitație în oraș în seara aceasta.
cumva să dai cu piciorul norocului.

In loc să faci sacrificii mari, exa
minează situația pentru a vedea dacă 
există și altă soluție. Visezi la o per
soană care să fie jumătatea ta. As-
trele îți acordă șansa de a întâlni o astfi
persoană.

Ai mai multă încredere pentru a 
spune ceea ce dorești și a cuceri per
soana de lângă tine. Discuțiile
aprinse din familie sunt puternice, 
însă de scurtă durată. Așteaptă să treacă 1 
tuna și nu te implica.

Te întâlnești cu niște prieteni 
dragi, cu care petreci câteva ore rela
xante. în urma unor discuții, desco- I
peri câteva amănunte care ți-au 
scăpat până acum, iar acest lucru are darul 
a-ți schimba cumva perspectiva asupra feh 
în care decurg evenimentele din ultima vrei

Ai o zi cam încărcată din punct 
de vedere al evenimentelor. Trebuie 
să te vezi cu multă lume și deși ești o
persoană activă, uneori te obosesc toate i<
rile astea.

Din cauza unui exces de pudoare, 
pari indiferent și rece cu partenerul 
de viață. Trebuie să înțelegi că în dra
goste este nevoie și de gesturi și vorbe.
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IRomânia a devenit, oficial, (ara cu cel ntai scăzut nivel de trai din l niiinea 
Europeană, arată statisticile FMI. PIB-ul pe cap de locuitor, calculat în 
funcție de puterea de cumpărare, a scăzut anul trecut sub cel al Bulgariei, 
care ocupa până acum ultimul loc. Din păcate, în viitor, ne vom conso
lida ultima poziție în clasament.
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tevenire pe fotoliul de director 
a DSP Hunedoara

O adresă emisă ieri, de către Min- 
rul Sănătății, o readuce în funcția de 
ctor al Direcției de Sănătate Publică 
■P) Hunedoara pe fosul director, Du
ra Ștefan. Medicul Dumitra Ștefan 
; numită doar interimar până la 
;inerea concursului pe post care se 
desfășura în zilele de 18 și 20 oc- 
ibrie la Agenția Națională a 
icționarilor Publici (ANFP). Tot de 
, directorul interimar dr. Adriana 
rculescu a fost eliberată din funcție, 
au fost menținute pe posturi, până 
irganizarea concursului, directorul 
met, dr. Sanda Cârciumaru, și direc- 
11 economic, Monica Cînda. Potrivit 
alui director interimar, Adriana 

rculescu, la concursul de peste 
jva zile se vor prezenta actualul di- 
:or interimar, Dumitra Ștefan, și fos

’unedorenii luați „la purecat” de Fisc
în urma unor controale efectuate 

inspectorii Direcției Generale a 
anțelor Publice Hunedoara, de la 
eputul anului și până în luna sep- 
îbrie, reiese că evaziunea fiscală la 
elul județului Hunedoara a crescut 
ițitor față de aceeași perioadă a an- 
i trecut.

Inspecțiile realizate de către 
țajații Direcției Generale a 
anțelor Publice Hunedoara în rân

tele directoare, doctor Cecilia Birău și 
economista Monica Cînda. Conducerea 
DSP Hunedoara a fost destituită, ca și 
a celorlalte direcții de sănătate din țară, 
în luna august. Noua organigramă 

dul persoanelor juridice au adus mai 
mulți bani la bugetul de stat decât în 
2009. în cele 1.251 de controale efec
tuate în cele nouă luni, Fiscul din 
județ a atras la buget venituri supli
mentare în valoare de peste 97.000 de 
lei, cu aproape 30.000 de lei mai mult 
decât anul trecut. Acest lucru denotă 
o creștere vizibilă a numărului 
sancțiunilor privind prevenirea și 
combaterea evaziunii fiscale în județ, 

prevede că posturile de conducere tre
buie să fie ocupate de către funcționari 
publici, motiv pentru care ANFP va or
ganiza concursuri pentru aceste funcții.

Cătălin Rișcuța

creștere calculată la aproximativ 72 
de procente față de perioada ianuarie- 
septembrie a anului trecut.

De asemenea, inspectorii Gărzii 
Financiare au verificat și persoanele 
fizice, astfel că din cele 528 de acțiuni 
de control, s-au strâns la bugetul gen
eral consolidat venituri suplimentare 
în valoare totală de peste 2.300 de lei, 
reprezentând diferențe de impozite, 
taxe, accesorii și amenzi. (C.S.)
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Propunerea lui Moloț 
ignorată de membrii BPC 
ai PNL

Președintele Organizației Județene 
PNL Hunedoara a propus, ieri, Biroului 
Politic Central excluderea din partid a 
edilului devean, Mircia Muntean, însă 
membrii BPC au ignorat solicitarea aces
tuia.

Mircea Moloț a amenințat cu ex
cluderea din partid a lui Mircia Muntean, 
drept pedeapsă pentru faptul că edilul de
vean a făcut public dosarul personal de 
informator al securității al șefului de la 
județ. în conferința de presă susținută de 
Mircea Moloț, ca urmare a dezvăluirii 
dosarului său de informator, acesta a pre
cizat că va propune excluderea din partid 
a lui Mircia Muntean atât membrilor

Mai multe străzi din Deva și Hunedoara 
rămân fără apă

Furnizarea apei potabile se sistează 
astăzi, în municipiul Hunedoara, între 
orele 08.00 și 18.00, în cartierele O.M mic 
și O.M mare, și pe străzile: 1848, Cara- 
giale, Brâncuși, Topârceanu, Ghe. Lazăr, 
P. Luchian, P. Grigorescu, Th. Aman, 
Tonitza. Motivul întreruperii îl constituie 
montarea unor hidranți pe strada Cara- 
giale, Topârceanu și Ghe. Lazăr. Tot astăzi, 
se sistează furnizarea apei reci, între orele 
07:30 și 15:00, pe străzile: Depozitelor, 
Atelierului, Apuseni, V. Șuiaga, Orizontu
lui, Portului și Azaleelor, pentru lucrări de 
reparații pe strada Depozitelor.

Mâine, se va sista furnizarea apei 
reci și în Deva, între orele 07:30 și 19:00, 
pe străzile: Eminescu (de la Al.Plopilor la 
Al.Romanilor), Al.Plopilor și Al.Ro

Biroului Politic Teritorial ,cât și la nivel 
Central. La ședința de joi a BPT, Moloț 
nu a cerut excluderea lui Mircia Muntean, 
doar făcând referire la acest subiect. Ieri, 
la București, a avut loc o ședință a 
Biroului Politic Central la care a partici
pat atât Mircea Moloț, cât și Mircia 
Muntean. Președintele Organizației 
Județene PNL Hunedoara a cerut exclud
erea colegului său de partid membrilor 
BPC, însă aceștia nu au luat în calcul 
propunerea lui Moloț. Referitor la dosarul 
de informator al lui Mircea Moloț, mem
brii BPC s-au arătat reticenți în a lua o de
cizie, fapt motivat de lipsa președintelui 
PNL, Crin Antonescu. (I.N.) 

manilor pentru montrea unor vane pe 
Aleea Plopilor intersecție cu Eminescu și 
Aleea Romanilor intersecție cu Eminescu 
(Program ISPA). Și pentru joi sunt 
anunțate întreruperi de apă în Deva, între 
orele 07:30 și 19:00, pe străzile: Eminescu 
(de la strada Carpați la strada Protopop 
Vasile Damian), Protopop V. Damian, 
Dragoș Vodă, Liliacului și Carpați pentru 
branșarea blocului H în strada Carpați 
(Program ISPA).

De asemenea, locuitorii Hunedoarei 
nu vor avea nici miercuri, între orele 
08.00-18.00, pe străzile Trandafirilor, 
Pinilor și Viorele (parțial - Bl. 5, 6), din 
cauza cuplării unor consumatori pe strada 
Trandafirilor. (M.T.)

artenerîat între spitalul din Orăștie si unul din Olanda
eprezentanți ai spitalului Al- 
rt Schweitzer, din Olanda, și 
ii Spitalului Municipal din 
Orăștie au semnat, ieri, un 
ntract de parteneriat. Muni- 
piul Orăștie are un partene- 
ăt care durează de mai bine 
le nouă ani, cu orașul Slie- 

drecht din Olanda.

Directorul Spitalului Municipal 
Orăștie, împreună cu directorul Spi- 
tlui Albert Schweitzer din Olanda s- 
întâlnit ieri, pentru a semna un 

îtract de parteneriat între cele două 
tituții.

„Am sintetizat din relațiile pe care 
avem cu primăria din Sliedrecht și 
convenit și cu primarul de acolo, ca 

:st program să înceapă de astăzi (ieri 
.r.). Dorim să mergem în Olanda cu 
egați de la noi, pentru a vedea cu 
u lucrurile acolo”, a declarat pri- 
rul municipiului Orăștie, Alexandru 
tnteanu. Prin semnarea acestui con- 
ct, spitalul din Orăștie va primi 
aratură de specialitate, mese de 
ervenție, ecografe, ajutoare pentru 
aii și orice va fi nevoie pentru ca 
ăst spital să-și poată desfășura activ- 
tea în condiții normale.

„Sperăm ca acest parteneriat să se 
iterializeze și cu alte aparaturi și că 
ul se face în folosul pacienților. Vom 
:rge și noi în luna martie a anului vi- 
r, în Olanda, pentru a face schimburi 

interumane cu cei de la spital. O să 
mergem cu medici din România și 
dorim să facem un schimb de 
experiență, iar în situația dată, noi vom 
fi cu siguranță în câștig”, a susținut 
managerul Spitalului Municipal 
Orăștie, medicul Dan Mihail Sechi,

Comparativ cu spitalul Albert 
Schweitzer, unde sunt 800 de paturi 
pentru pacienți, 250 de cadre medicale 
și mai bine de 3.000 de angajați, în spi
talul din Orăștie simt doar 36 de medici, 
aproximativ 260 de angajați, iar spitalul 
dispune de 155 de paturi.

„Spitalul Albert Schweitzer este 
unul dintre cele mai mai spitale din 
Olanda. Simbolul lui este o inimă, iar 
această inimă nu a fost aleasă 
întâmplător, deoarece are o semnificație 
aparte. Medicii oferă îngrijire 
pacienților cu „cap, minte și suflet”. 
Lucru pe care îl căutăm și aici, în 
Orăștie. Am găsit aici colegi și prieteni 
în același timp, care se dedică foarte 
bine acestei meserii. Motiv pentru care 
sunt foarte mândru că vom semna acest 
contract de parteneriat”, a declarat di
rectorul spitalului Albert Schweitzer, 
Gert-Jan van Heiningen.

Autoritățile locale și reprezentanții 
spitalului din Orăștie spun că acesta va 
fi doar începutul unei frumoase 
colaborări cu cei din Olanda. 
Administrația publică a preluat spitalul, 
iar lucrările pentru rețeaua de apă a fost 
schimbată pe tuburi de plastic și va fi 
mutată la rețeaua orașului.

Petronela Tămaș
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Țigări de confiscate 

și dosar penal pentru 
contrabandă

O patrulă de ordine publică, 
împreună cu polițiști din cadrul 
Biroului de Investigare a Fraude
lor din cadrul Poliției Municipiu
lui Vulcan, l-au surprins pe Radu 
P., de 23 de ani, din comuna 
Rădăuți Prut, județul Botoșani, în 
timp ce transporta, cu un 
taximetru, 23 cartușe țigări diferite 
mărci, fără timbru fiscal, pentru 
care nu a putut prezenta docu
mente justificative. Țigările, în 
valoare de 2.000 de lei, au fost' 
ridicate în vederea continuării 
cercetărilor. în cauză a fost în
tocmit dosar de cercetare penală 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
contrabandă.

Au tăiat fără drept 
peste 100 de arbori 
în urma unei acțiuni organi

zate de polițiștii Postului de Poliție 
Vața de Jos, împreună cu 
reprezentanți ai I.T.R.S.V. 
Timișoara pe linia transportului de 
material lemnos și în .vederea 
depistării persoanelor care 
efectuează tăieri ilegale, au fost 
depistate cinci persoane, cu vârste 
cuprinse între 56 și 76 ani, toate 
din comuna Vața de Jos, care au 
tăiat din pădurea proprietate 
personală, 115 fire material lem
nos de esența fag, fără a fi mar
cate. în cauză s-a întocmit dosar 
penal.

Fără permis de conducere, 
la plimbare cu un tractor 

neînmatriculat
Un bărbat în vârstă de 58 de 

ani, din comuna Brănișca a fost 
prins de polițiști în timp ce con
ducea un autoturism neînmatricu
lat și fără să dețină permis. 
Polițiștii l-au oprit în trafic pe 
Mihai B., de 58 de ani, din co
muna Brănișca, care conducea pe 
DJ 706 A un tractor rutier care nu 
avea montate plăcuțe de înmatric
ulare.

în urma verificărilor efectu
ate s-a constatat că bărbatul nu 
posedă permis de conducere, iar 
tractorul nu este înmatriculat în 
circulație. în cauză, s-a întocmit 
dosar de cercetare penală pentru 
conducerea unui autovehicul neîn
matriculat și conducere fără per
mis.

Viteza a ucis un tânăr 
de 26 de ani

Un tânăr în vârstă de 26 de 
ani, din Hațeg, și-a pierdut viața în 
urma unui accident de circulație, 
produs pe DC 86 B. Mircea Z., în 
timp ce conducea un autoturism 
pe DC 86 B, pe direcția de mers 
Ostrov - Câmești, din cauza 
vitezei într-o curbă la dreapta, a 
părăsit partea carosabilă și s-a 
răsturnat. în urma accidentului, 
conducătorul autoturismului și-a 
pierdut viața, iar pasagerul 
Rafadel P., de 21 de ani, din 
Hațeg, a fost ușor rănit.

(M.

Taximetrist bătut și cu telefonul furat
Un taximetrist în vârstă de 60 de ani, din Orăștie, a fost bătut de doi tineri pentru că 

a refuzat să-i transporte spre Orăștie deoarece avea de onorat o altă comandă
Poliția Municipiului Orăștie a 

fost sesizată, prin Serviciul Na
țional Apeluri de Urgență 112, 
cu privire la faptul că la intra
rea în satul Mărtinești, un ta

ximetrist, în vârstă de 60 ani, a 
fost agresat fizic de două per

soane.

în urma cercetărilor efectuate, 
polițiștii au stabilit faptul că agresorii 
făceau parte dintr-un grup de șase per
soane care au solicitat un taxi pentru a- 
i transporta de la discoteca din 
localitatea Mărtinești, în Orăștie. în 
timp ce se deplasa pe jos, grupul de 
tineri a oprit un taxi care circula spre 
Mărtinești și, întrucât conducătorul 
auto nu a vrut să îi transporte în Orăștie 
deoarece avea o cursă deja comandată, 
doi bărbați au început să-l lovească, în 
timp ce restul grupului s-a îndepărtat.

Un piroman și un urmărit 
național, prinși de polițiști

Un urmărit național și un bărbat suspectat 
că a incendiat mai multe clăi de fân au fost depistați, în 

urma unei razii a polițiștilor, în Petroșani și Petrila

Polițiștii din cadrul Poliției Mu
nicipiului Petroșani au efectuat o razie 
în cartierul Bosnia, din municipiul 
Petroșani, în scopul prevenirii și com
baterii infracțiunilor cu violență și a 
celor de natură judiciară.

Polițiștii au efectuat trei 
percheziții domiciliare la persoane in
cluse în cercul de suspecți în cazul mai 
multor infracțiuni de furt. întrucât una 
dintre perchezițiile domiciliare s-a efec
tuat pe raza localității Petrila, la această 
activitate s-a colaborat cu Poliția 
Orașului Petrila.

Tot în cadrul raziei, s-au efectuat 
și controale domiciliare la locuințele 
unor persoane urmărite în temeiul legii, 
au fost verificate în bazele de date ale 
Poliției 25 persoane și s-au aplicat 7 
sancțiuni contravenționale în valoare de 
980 lei.

Urmărit
pentru înșelăciune

Pe linia persoanelor urmărite a 
fost depistat Ioan M., de 26 de ani, din 
Petroșani, pe numele căruia Judecătoria

L-au bătut și au fugit

Taximetristul agresat le-a relatat 
polițiștilor faptul că tinerii recalcitranți 
s-au deplasat spre Orăștie cu un alt 
taximetru. Mașina indicată de 
taximetrist a fost oprită de polițiști pe 
raza municipiului Orăștie, iar cei patru 
tineri pasageri au fost audiați în 
legătură cu agresiunea comisă pe raza 
satului Mărtinești. în urma cercetărilor, 
polițiștii au stabilit că taximetristul a 
fost agresat de Arpad C., de 23 de ani, 
și Ovidiu P., de 21 de ani, ambii din 
Orăștie, care, după comiterea faptei, au 
fugit pe câmp, în timp ce ceilalți patru 
tineri din grup, care nu au participat la 
agresiune, s-au deplasat spre Orăștie cu 
un alt taximetru. După altercație, 
taximetristul a observat că îi dispăruse 
și telefonul mobil.

Petroșani a emis mandat de executare a 
pedepsei închisorii, având de executat 
o pedeapsă privativă de libertate de 2 
ani, pentru comiterea infracțiunii de 
înșelăciune.

Persoana în cauză, care se afla în 
urmărire națională, a fost escortată și 
depusă în penitenciarul Bârcea Mare.

Piroman identificat

în urma activităților specifice în
treprinse de către polițiștii Biroului de 
Investigații Criminale Petroșani, a fost 
identificat Dumitru I., de 41 de ani, din 
Petroșani, cu privire la care polițiștii au 
stabilit că în perioada 11.09.2010- 
07.10.2010 a incendiat opt clăi cu fân 
în zona Dîlja Mică. Prejudiciul total 
cauzat este de 800 lei. Cercetările sunt 
continuate de către polițiști, cu suspec
tul în stare de libertate, pentru stabilirea 
întregii activități infracționale a aces
tuia, urmând a fi dispusă o expertiză 
psihiatrică pentru a se stabili .dacă 
bărbatul a avut discernământ în mo
mentul comiterii faptelor.

Cercetați pentru 
lovire și furt calificat

La scurt timp de la comiterea 
faptei, cei doi suspecți au fost depistați 
de polițiști la domiciliile lor din Orăștie 
și conduși la sediul Poliției pentru au

Campanie de vaccinare
antigripală

Ministerul Sănătății va demara la 
sfârșitul acestei luni o campanie de vac
cinare gratuită împotriva gripei. în județul 
Hunedoara nu au sosit încă dozele de vac
cin. Potrivit conducerii interimare a DSP 
Hunedoara, vaccinul va fi repartizat, pe 
județe, în ultima decadă a acestei luni, iar 
campania de vaccinare în județ ar putea 
debuta abia la începutul lunii viitoare. 
Scopul acțiunii este prevenirea și reduc
erea numărului de îmbolnăviri din acest 
sezon. Vaccinul va fi administrat per
soanelor cu vârsta peste 65 de ani, celor 
cu boli cronice, în special boli respiratorii 
și cardiovasculare, ori boli metabolice, 
copiilor și bătrânilor instituționalizați,

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Contabil cu experiență;

• 3 instalatori; 

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

Societate comercială
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;
* gateriști;
* tâmplari;
* ifroniști;
* sti vuitori ști;
* muncitori necalificați;

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

dieri. Telefonul mobil a fost recup 
de la aceștia și restituit părții vătăm 
în cauză, se continuă cercetările cu 
torii în stare de libertate, sub aspe 
săvârșirii infracțiunilor de lovire și 
calificat.

Mihaela Tăn

personalul medical. Campania de va 
cinare se va derula prin cabinete 
medicilor de familie și în spitale. La niv 
național sunt disponibile un număr < 
1.300.000 de doze de vaccin gripal per”*- 
imunizarea cu prioritate a persoanelor < 
risc ridicat de îmbolnăvire. Autorități 
medicale reamintesc că păstrarea re. 
ulilor de igienă personală, în speci 
spălatul pe mâini cu apă și săpu, 
reprezintă una din metodele cele mai 
ciente de prevenire a îmbolnăvirilor 
atrag atenția cadrelor didactice 
părinților să îndrume elevii în acest sen

Cătălin Rișcuț



Măsurătorile arată că apele Dunării nu sunt poluate
Măsurătorile făcute de specia
liștii de la Administrația Națio
nală "Apele Române" (ANAR) 
în zona Baziaș arată că apele 

Dunării se încadrează în para
metrii normali de calitate, tes

tele urmând să fie făcute la 
interval de patru ore, în aștep
tarea unor eventuale urmări 
ale accidentului din Ungaria, 

potrivit MEDIAFAX.

Specialiștii ANAR afirmă că, în 
situația în care parametrii de calitate 
"vor înregistra depășiri față de limitele

Autobuzele vor fi verificate de polițiști

admisibile", vor fi puse în aplicare pla
nurile de prevenire și combatere a 
poluărilor accidentale, conform cărora 
cei care se alimentează cu apă din 
Dunăre vor fi anunțați să nu o mai 
folosească.

Vârful undei de apă care a fost 
poluată ar putea ajunge la intrarea în 
țară în cursul zilei de joi, sau chiar 
vineri, dar sunt șanse destul de mari ca 
substanțele toxice să se dilueze, iar apa 
Dunării să nu fie poluată la intrarea în 
țară.

La Drobeta-Tumu Severin, Pre
fectura Mehedinți a stabilit măsurile 
care se vor lua în cazul în care 
substanțele toxice ce au ajuns în

Dunăre în urma accidentului ecologic 
din Ungaria vor afecta apa care ajunge 
la robinetele consumatorilor din oraș.

în 4 octombrie, sute de metri cubi 
de noroi roșu toxic s-au deversat dintr- 
un rezervor fisurat al uzinei din Ajka, 
exploatată de grupul ungar MAL, 
poluând o suprafață de 40 de kilometri 
pătrați și distrugând ecosistemul 
râurilor Toma și Marcal.

Acesta a ajuns sub o formă diluată 
în Raba, afluentul direct al Dunării, 
apoi chiar în fluviu. Potrivit experților 
ungari, s-au deversat între 600.000 și 
700.000 de metri cubi de noroi roșu.

România rămâne
Agenții de Poliție Rutieră 

ieclanșează de luni Operațiunea "Au- 
obuzul". Mii de polițiști vor fi 
obilizați în una dintre cele mai 

împle operațiuni de la începutul aces- 
ui an, potrivit Poliției Rutiere.Vor fi 
:ontrolate toate vehiculele folosite la 
ransport public de persoane, de la mi
crobuze și autobuze la autocare.

Operațiunea va dura până la 
.farșitul lunii martie și va viza modul 
n care transportatorii respectă 
egislația în domeniu. Polițiștii vor 
/erifica dacă șoferii respectă traseele 
lin licența de execuție, dacă au docu- 
nentele vizate și dacă numărul de 
călători nu depășește maximul admis.

Polițiștii au început această

dinerii prinși în subteran, în Chile,
or fi eliberați miercuri

Miercuri va fi ziua cea mare, a 
berării, pentru cei 33 de mineri 
jcați de două luni și jumătate la 
0 de metri sub pămînt, în Chile, 
mbătă seară, echipele de salvare 
reușit să foreze primul tunel prin 
re îi vor scoate pe mineri, unul 
te unul, cu ajutorul unei cuști spe
li realizate.

acțiune după tragicul accident de la s-a răsturnat, iar patru oameni au 
Tulcea, unde un autobuz cu muncitori murit și alte zeci au fost răniți.

în top 10
state în pericol 

de faliment

Ministrul Minelor a avertizat 
că operațiunile de salvare trebuie 
derulate cu mare precauție, astfel 
încât tunelul . să nu se surpe. 
Următoarea etapă, va dura o zi și 
jumătate și reprezintă consolidarea 
părții superioare a tuneluluj cu un 
tub de oțel. Evacuarea minerilor va 
dura, potrivit aceleiași surse, două 

zile.
Vestea a fost primită cu entuzi

asm în întreaga țară, mii de oameni 
ieșind pe străzile orașelor pentru a- 
și manifesta bucuria. Cel mai mult 
s-au bucurat rudele minerilor și 
minerii înșiși, care au anunțat că se 
simt bine și așteaptă răbdători mo
mentul salvării.

România a coborât două poziții 
în clasamentul statelor cu cel mai mare 
risc de faliment. Totuși, țara noastră a 
rămas în top 10 state cu cea mai mare 
probabilitate de încetare de plăți, 
potrivit indicatorilor calculați de 
analiștii companiei de monitorizare a 
pieței financiare Credit Market Analy
sis (CMA), citat de evz.ro

în raportul anterior al celor de la 
CMA, România se poziționa pe locul 
opt, însă acum analiștii companiei de 
monitorizare au considerat că Irlanda 
și Portugalia au o situație mai precară 
decât noi. Astfel, Irlanda, cu o proba
bilitate de încetare a plăților de 33%, 
a intrat în top direct pe locul 6, iar Por
tugalia, cu un indicator de 30,2%, di
rect pe poziția a noua. Ca urmare, 

România, cu o probabilitate de înc
etare a plăților de 22,1%, a coborât df 
pe locul 8 pe 10.

România este considerată de in
vestitori mai riscantă decât țări precum 
Letonia, Ungaria și Bulgaria, aflate, de 
asemenea, în topul statelor cu cel ma 
mare risc de faliment în trimestrul tre 
din 2010.

Cel mai riscant stat a rămas îr 
trimestrul al treilea Venezuela, cu c 
probabilitate de încetare a plăților dt 
54,2%, urmat de Grecia (48,7%), Ar
gentina (40,4%), Pakistan (34,6%) ș 
Ucraina (32,3%). Toate aceste state și- 
au păstrat poziția deținută în urmă ct 
trei luni.

Norvegia, Finlanda, Suedia ș: 
Danemarca, cele mai sigure țări.



Povești interzise - Aurul blestemat (II)
Se spune că pe creasta de cal
care de la Piatra Craivii, din 

Munții Trascăului, s-ar fi con
sumat ultimul act al războaie
lor duse de romani împotriva 
dacilor, cei despre care aflăm 
din scrierile anticilor că „...își 
transformaseră munții în for

tăreață”. Acesta să fie oare 
locul în care, conform legen
dei, pentru a nu cădea viu în 
mâinile împăratului Traian, 
neînfricatul Decebal și-ar fi 
curmat singur zilele?... Greu 

de crezut!...

Adevărul nu-1 vom ști poate 
niciodată, iar în ceea ce privește 
neantizarea civilizației dacice, în 
lipsa unor izvoare scrise, directe, 
singurele certitudini rămân ruinele 
impresionantului sistem de cetăți și 
fortificații, care apărau la acea 
vreme teritoriile de la nord de 
Dunăre. Departe de fortificațiile de 
la Grădiștea de Munte, cu fața către 
izvoarele Ampoiului, cetatea de la 

Piatra Craivii este unică în acest 
sens... Ce trebuia oare să supraveg
heze și să apere?... Să fie vorba de 
drumul spre aurul Apusenilor?...

Cetatea dacică 
de la Căpâlna

Ascunse azi sub stratul gros de 
sol și năpădite de flori, aproape 
toate cetățile dacice, ridicate pe 
dealuri și culmi muntoase greu ac
cesibile, la fel ca și cea de la 
Căpâlna, au fost descoperite și stu
diate relativ recent, de către arhe
ologi. Până la săpăturile, inițiate în 
prima jumătate a secolului trecut, de 
către Constantin Daicoviciu și 
desfășurate în mai multe etape, se 
știau extrem de puține lucruri de
spre ruinele de pe Dealul Cetății de 
la Căpâlna, din versantul stâng al 
râului Sebeș. Au urmat, din anul 
1939 și până în anul 1954, trei cam
panii de săpături în care s-au scos la 
lumină: primul val de pământ de pe 
șa, tumul-locuință și parțial 
construcțiile de pe același nivel, 
precum și scara spre o altă

platformă de stâncă. Cercetările au 
fost reluate sub conducerea lui 
Hadrian Daicoviciu și Mihail 
Macrea abia în anul 1965. în 
ansamblu, materialul arheologic 
scos la lumină de-a lungul timpului, 

mai ales prin numărul și asocierea 
uneltelor, dovedește faptul că 
locuitorii cetății nu erau doar negus
tori și consumatori de bunuri, ci și 
foarte buni meșteșugari.

Aurel Rustoiu - arheolog- 
,,Analiza inventarelor unor ateliere 
descoperite în Dacia preromană, îi 
special a celor din zona Munțilo 
Orăștiei, din zona capitalei Regatu 
lui Dac, ilustrează faptul că meșteri 
din Dacia preromană stăpânea;
aceleași tehnici și tehnologii can 
erau utilizate pe o arie largă din Eu 
ropa, atât din lumea celtică sai 
germanică, cât și tehnologii uti 
lizate în Imperiul Roman. în Dacia 
Ia Poiana în județul Galați sau într 
o serie de ateliere din sudul Transit 
vaniei, din cetatea dacică de lt 
Tilișca, sau din zona capitalei Re 
gatului Dac, s-a putut surprinde ș 
activitatea unor meșteri străini, uno, 
meșteri veniți, înainte de cuceriri 
Daciei, din Imperiul Roman.”

©OTIUBir
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Fortificațiile 
din Munții Orăștiei

în lipsa unor meșteri și 
;șteșugari pricepuți, cu siguranță 
ar fi fost posibilă nici construcția 
presionantului sistem de 
dificații care au avut ca scop 
ărarea Sarmizegetusei Regia, 
Ditala Regatului Dac. Au fost 
mtificate până în prezent 90 de 
rtifîcații, care alcătuiau sistemul 
apărare al Daciei preromane și a 
pitalei acesteia, de la Grădiștea de 
ante. Printre ele se numără și cele 
la Costești și Blidaru, ultimele și 
le mai redutabile obiective 
cerite cu mari eforturi materiale 
pierderi umane de către romani, 
.re a fost de fapt adevăratul motiv 
■jtru care un imperiu și-a trimis 
țiunile la nord de Dunăre. Ce 
tea să îi atragă mai mult pe 
Idații romani decât bogățiile aces- 
teritoriu, despre care se spunea 

vremea respectivă că sunt fabu- 
»se. Circulau încă de atunci tot 
ui de legende și povești. Unele 
spre vitejia și cruzimea 
)tătorilor daci, iar altele depre 
rul pe care îl aveau căpeteniile 

Dincolo de importanța 
ategică a cucerii Daciei ei, ro
mii, au recuperat de aici după în- 
mgerea dacilor mai mult decât 
agurile legiunilor îngenunchiate 
inioară de Decebal. Dio Cassius, 
„Istoria Romana” povestește că 
nanii ar fi capturat 165.000 kilo- 
,..ne de aur, iar argint mai mult 
cât dublu.

Aurei Rustoiu - arheolog: „Brățările de aur descoperite la 
'rmizegetusa, reprezintă varianta în aur al unui tip de piese cunoscut 
eja din tezaure de argint dacice. Faptul că astfel de piese din aur au 
jst găsite în zona capitalei Regatului Dac, argumentează încă odată 
leea unui monopol asupra controlului exploatării metalelor prețioase 
i asupra circulației obiectelor de aur în cadrul Regatului Dac.”

Vestigiile enigmatice 
ale civilizației dacice

La îndemnul profesorului 
Vasile Pârvan, abia după anul 1924, 
sub îndrumarea lui Dimitrie M. 
Teodorescu, de la catedra de istorie 
antică și arheologie a Universității 
clujene, vor începe la Grădiștea 
Muncelului și împrejurimi săpături 
sistematice. Ele au continuat după 
1945, sub egida Academiei 
Române, iar descoperirile au fost 
uluitoare. Edificiul care a suscitat 
cele mai mari discuții în rândul 
specialiștilor a fost Marele Sanctuar 
de la Sarmizegetusa, identificat de 
unii autori cu un calendar astro
nomic, dar și „Soarele de andezit”, 

platforma perfect rotundă din ime
diata sa apropiere. Cu fiecare palmă 
de pământ excavat la Sarmizege
tusa, Fețele Albe, la Costești - Bli
daru, Piatra Roșie, Făerag, Rudele 
sau Meleia se contura din ce în ce 
mai clar, imaginea celui mai impre
sionant complex de cetăți, 
fortificații și așezări civile dacice 
din România. Ieșeau la lumina zilei, 
după aproape două mii de ani, 
urmele unei enigmatice civilizații,-a 
sanctuarelor, a războinicilor ce cre
deau în nemurire și îl venerau pe 
Zalmoxis, o civilizație a prelucrării 
metalelor, în special a fierului, găsit 
aici în cantități uriașe. Rămâne ca 
specialiștii să stabilească din frân
turile de adevăr, păstrate cu atâta 
zgârcenie până la noi, ce s-a întâm
plat de fapt cu acești veritabili 
stăpâni ai înălțimilor.

Aurel Rustoiu - arheolog: 
„Dintr-o informație păstrată în 
opera medicului personal al 
împăratului Traian, este vorba de 
Criton, aflăm că după cucerirea 
Daciei, romanii au luat din capi
tala Daciei preromane, de la 
Sarmizegetusa, o mare’cantitate 
de aur și o cantitate dublă de 
argint. Diverși cercetători au pus 
la îndoială cifrele avansate de au
torul antic, alții nu s-au îndoit că 
ele ar corespunde realității, însă 
ceea ce se poate observa din 
punct de vedere arheologic, in
diferent de cifre, este faptul că pe 
teritoriul Daciei, de la Burebista 
la Decebal, au fost descoperite 
foarte puține obiecte de aur și de 
argint. Acest fapt argumentează 
existența unui monopol al 
exploatării metalelor prețioase în 
Dacia, un monopol controlat de 
regii de la Sarmizegetusa. Cum 
putea funcționa un astfel de 
monopol? Probabil prin o serie 
de interdicții religioase, prin 
tabuuri, așa cum se întâmplă de 
pildă în Galia, unde Strabon ne 
informează că aurul tectosagilor 
era ținut în sanctuare și în 
„dumbrăvi, sacre” și nimeni nu se 
atingea de acesta.”

Probabil că așa au apărut și s- 
au păstrat până în zilele noastre, la 
toate populațiile din Carpații

Românești, dar mai ales în zona 
sanctuarelor din Munții Orăștiei, 
poveștile cu comori jurate și as
cunse sub pământ, ori prin codrii 
seculari, precum și mitul „aurului 
blestemat” și al „șarpelui” ce îi va 

Coiful getic din aur | 
din tezaurul descoperit la 1 

Cucuteni - Băiceni (jud. Iași)

pedepsi cu mușcătura sa pe toți acei 
nesăbuiți care-1 vor scoate vreodată 
de acolo, de unde l-au ascuns dacii 
cei nemuritori ai lui Zalmoxis.

Mihai Răducă 
Cătălin Rișcuța
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Cântăreața americană Albertina Walker, supranumită "regina muzicii gospel", a murit la 
vârsta de 81 de ani. din cauza unor probleme respiratorii, informează fcmaletlrsi.eo.uk.

Albertina Walker a început să cânte in corul bisericii baptiste din West Point de la vârsta de 
patru ani și a fost îndemnată să urmeze o carieră în muzică de către legendara Mahalia Jackson, 
care a devenit ulterior mentorul ci.

Michael Douglas are puține 
șanse să se însănătoșească

Informațiile privind starea de

Amy Winehouse are propria
colecție de haine

sănătate a lui Michael Douglas sunt 
în continuare contradictorii după ce 
actorul a intrat într-o nouă fază a 
tratamentului.

Eric Braverman, un oncolog din 
New York crede că actorul de 66 de 
ani poate să moară oricând, dacă 
starea lui se înrăutățește. în ceea ce 
privește șansele pe care Douglas le 
are să se recupereze, acestea sunt 
foarte scăzute, undeva la 20%.

în ciuda pronosticului trist și a 
felului în care arată, Douglas 
încearcă să fie optimist pentru copiii 
săi și a declarat că va face tot posi
bilul să lupte împotriva oribilei boli.

Toni Braxton 
e îngropată în datorii

Toni Braxton a recunoscut că 
are datorii uriașe și a inițiat o 
procedură juridică prin care a cerut să 
fie plasată sub incidența legii fali
mentului.

Cântăreața R&B a inițiat această 
procedură legală la un tribunal din 
statul american California, susținând

că datoriile sale, constând în facturi 
neachitate și împrumuturi nerambur
sate, se ridică la o sumă cuprinsă 
între 10 milioane de dolari și 50 de 
milioane de dolari.

Toni Braxton spune că nu poate 
să achite aceste datorii, deoarece în
treaga ei avere a fost evaluată la o 
sumă cuprinsă între un milion de 
dolari și 10 milioane de dolari.

în documentele prezentate 
justiției americane, cântăreața a de
clarat că pe lista numeroșilor ei cred
itori se află Biroul pentru amenzi 
cauzate de parcări neregulamentare 
din Los Angeles, dar și Departamen
tul pentru vehicule motorizate din 
statele americane California și Ne
vada.

Cântăreața britanică Amy Wine
house a pozat în revista Glamour pentru 
a-și prezenta propria linie vestimentară, 
concepută în colaborare cu brandul 
Fred Perry, devenind astfel fotomodel 
și designer, informează
femalefirst.co.uk.

Linia vestimentară concepută de 
cântăreața britanică conține jachete, 
cămăși, rochii și fuste, iar Amy Wine
house prezintă aceste articole vesti
mentare în numărul din luna noiembrie 
al revistei Glamour (ediția britanică).

Amy Winehouse a precizat că s-a 
concentrat asupra designului vestimen
tar după ce fostul ei soț, Blake Fielder- 
Civil, a fost condamnat la închisoare, în 
2008, pentru agresiune și

Penelope Cruz este înlocuită de sora sa
în ’’Pirații din Caraibe”

Datorită faptului că burtica lui 
Penelope este vizibilă mai devreme 
decât se așteptau producătorii, sora sa, 
Monica, va filma câteva scene în locul 
actriței însărcinate.

Johnny Depp va fi derutat pe pla
tourile de filmare. Starul din "Pirații din 
Caraibe" va vedea dublu, asta pentru că 
și sora colegei sale, Penelope Cruz, va 
participa la filmări, potrivit The Sun.

Penelope va filma scenele din 
prim plan, iar sora ei, care seamănă 
foarte bine cu soția lui Javier Bardem, 
le va filma pe cele de la distanță. Pene
lope este însărcintă în luna a cincea.

Monica Cruz este tot actriță, în 
vârstă de 33 de ani, ea este cu trei ani 

obstrucționarea justiției.
Potrivit revistei New Musi

cal Express, culorile predomi
nante din colecția creată de Amy 
Winehouse sunt negru și roz, iar 
prețurile fiecărui articol sunt 
cuprinse între 22 de lire sterline și 
100 de lire sterline.

Cântăreața cu o voce 
excepțională este cunoscută pen
tru problemele sale legate de con
sumul de droguri, alcool, tendința 
de automutilare, anorexie și bu- 
limie. Amy Winehouse a efectuat 
câteva cure scurte de dezintoxi
care, care nu au avut efectele 
scontate.

mai tânără decât sora sa și este 
cunoscută în Spania, țara ei de origine, 
dar nu a reușit să se facă remarcată la 
Hollywood din cauza faptului că en

gleza ei nu este la fel de fluentă ca a 
Penelope. Chiar dacă pentru Monica 
e tocmai rolul la care a visat, e totuși 
început.

Z
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GLASUL HUNEDOAREI

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

- 5 spălări n graiîsl
- legitimație (exterior + interior, 16 ron!

Telefon: 0761 - 973.940

OFERTĂ 
ABONAMENTE

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

12 luni - 100 lei Qâ

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.

OLOR
90.3

fcmaletlrsi.eo.uk
femalefirst.co.uk
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. Inlrenorul „defunctei’' Minerul Lupeni, Ionel Augustin, a a nun ța t chiar în ziua în cure a împlinit 55 de ani 
că îți va rezilia contractul cu echipa din fale ți va reveni în Ștefan cel Mare, la Dinamo. „După ce îmi voi re
zilia contractul cu Minerul mă voi întoarce la Dinamo. Inii pare rău de situația întâmplată la Lupeni. In ceea 
ce mă privește, îmi pare râu că am dezamăgit ca joc, dar nu a fost numai vina mea. Dacă echipa ar mai fi 
continuat în campionat cred că am fi scos-o la capăt, până la urină”, a declarat tehnicianul.

Liceenii au trecut de studenți
u, nu este vorba de vreo partidă 
micală între elevii vreunui liceu 
in județ și studenții unei univer- 
ități din Hunedoara. Este vorba 
de derbyul etapei a șaptea din 
iga a patra, dintre Universitatea 
'etroșani și Club Jiul Petroșani 
„Liceenii” antrenați de trio-ul 
format din Toni Sedecaru, Da
lian Militaru și Daniel Huza au 
'ispus, cu 2-0, de „studenții” lui 
muț Stelescu și s-au așezat con

fortabil în fotoliul de lider 
al ligii a patra.

Rămas unul din „derbyurile” Văii Ji- 
ji, jocul dintre Universitatea Petroșani și 
îl a adunat, sâmbătă, lume multă la sta- 
jiul „Știința”. Liderul la zi și ocupanta 

Sului trei s-au întâlnit într-un adevărat 
jci al orgoliilor, câștig de cauză având 
nerii mineri” ai Jiului. Aceștia s-au impus 
capătul unui joc crâncen, grație golurilor 
ircate de Moldovan (golgheterul ligii) și 
atei, reușitele celor doi bucurându-1 pe 
in Simota, patronul clubului, prezent la 
,i pentru a-și încuraja „mânjii”.

Astfel, jucătorii Jiului iau lucrurile în 
dos și speră ca la finalul campionatului să 
leplinească obiectivul impus de conduc- 

promovarea în liga a treia. Puștii 
troșeneni au început excelent aventura în 
patrulea eșalon și se află pe prima poziție 
dasamentului, cu șase victorii, un egal și 
de goluri marcate.

Galeria alături de echipă, 
chiar și în liga a patra
Jiul a fost susținută pe tot parcursul în

tâlnirii cu Universitatea de o parte a galeriei, 
care a adus aminte de vremurile bune, în 
care favoriții lor cochetau cu prima ligă. De 
altfel, la finele jocului, vicepreședintele 
clubului, Gheorghe Boboc, a ținut să le 
mulțumească acestora pentru susținerea 
necondiționată, declarând că în mare 
măsură victoria a fost posibilă și datorită 
aportului lor. „Sunt foarte mulțumit de ati
tudinea jucătorilor noștri. Au pasat frumos, 
au construit. Au reușit să obțină o victorie 
muncită și meritată. Am fost împinși de la 
spate și de fanii noștri. Foarte frumos spec
tacolul oferit de galeria noastră”, a conchis 
vicepreședintele liderului la zi, în liga a 
patra.

Kamara și Andrei 
Ștefănescu au ratat 
derbyul din cauza unui 
concert
Antrenorul Universității, Ionuț Ste

lescu, nu a putut conta și pe doi dintre 
jucătorii săi de bază. Kamara și Andrei, 
componenții trupei Alb-Negru, au ratat 
primul lor derby în tricoul „studenților”, 
deoarece au avut un concert în ziua meciu
lui. „Cei doi au lipsit pentru că au avut un 
concert. A contat mult absenața lui Kamara. 
Noi am pierdut pe mâna noastră pe niște 
greșeli individuale. Jiul și-a dorit mai mult

Rezultatele etapei
a șaptea:
FC Hunedoara II - Aurul Brad 2-2
Victoria Călan - Dacicus Orăștie 4-7 
„U” Petroșani - Club Jiul Petroșani 0-2 
Retezatul Hațeg Zarandul Crișcior 10-0 
CNS Cetate Deva - Minerul Aninoasa 0-1 
Aurul Certej - Inter Petrila 9-1
Metalul Crișcior - Minerul Uricani 0-1
Gloria Geoagiu - CS Vulcan 1 -0

Etapa viitoare:
Dacicus Orăștie - Aurul Brad 
Cluj Jiu Petroșani - Victoria Călan 
Zarandul Crișcior - Univ. Petroșani 
Minerul Aninoasa - Retezatul Hațeg 
Inter Petrila - CNS Cetate Deva 
Minerul Uricani - Aurul Certej 
CS Vulcan - Metalul Crișcior 
Gloria Geoagiu - FC Hunedoara II

victoria și a meritat-o”, a declarat Stelescu.
Performele rundei cu numărul șapte 

au fost Retezatul Hațeg și Aurul Certej. 
Primii au marcat 10 goluri în poarta celor 
de la Zarandul Crișcior, în vreme ce 
„minerii” din Certej au predat o veritabilă 
lecție de fotbal celor din Petrila, admin- 
istrându-le un halucinant 9-1.

Claudiu Sav
..După o istorie de 90 de ani?Derby cu Universitatea Petroșani? ~

Fanii Jiului nu l-au ..uitat" pe Alin Șimota. patronul echipei fiind considerai 
vinovat pentru situația in care a ajuns clubul.

Clasament:

* Retezatul Hațeg este penalizată cu 18 puncte de către FRF

1. Club Jiul Petroșani 7 6 1 0 27-3 19p
2. Minerul Uricani 7 6 0 1 20-3 18p
3. FC Hunedoara II 7 5 2 0 23-5 17p
4. Universitatea Petroșani 7 5 1 1 16-5 16p
5. Aurul Brad 7 4 2 1 22-9 14p
6. Minerul Aninoasa 7 4 2 1 9-3 14p
7. Dacicus Orăștie 7 4 0 3 24-16 12p
8. Aurul Certej 7 3 1 3 23-16 lOp
9. Inter Petrila 7 3 0 4 10-25 9p
10. Zarandul Crișcior 7 2 1 4 8-25 7p
11. CS Vulcan 7 1 2 4 4-9 5p
12. Gloria Geoagiu 7 1 1 5 2-19 4p
13. Victoria Călan 7 1 1 ' 5 11-32 4p
14. CNS Cetate Deva 7 0 1 6 9-25 1P
15. Metalul Crișcior 7 0 1 6 2-18 1P
16. Retezatul Hațeg 7 3 0 4 22-19 -9p

handbalistele de la Cetate Deva, 
irintre codașele Ligii Naționale

Clasament:

După cel de-al treilea eșec 
asă suferit, duminică, în fața celor 
la Tomis Constanța, elevele lui 

.exandru Weber se clasează, după 
nci jocuri, pe locul 12 în Campi- 
îatul Național. Devencele 
.rclasează doar nou-promovatele 
n acest sezon, SCM Craiova și 
niversitatea Reșița. De altfel, sin- 
tra vicotrie a handbalistelor de- 
:nce s-a conturat împotriva 
aiovencelor, într-un joc din etapa 
ioua, în vreme ce bănățencele vor 

poposi la Deva, la finalul acestei 
săptămâni, pentru meciul din etapa 
a șasea.

Singurul lucru demn de remar
cat este faptul că, interul stânga al 
Cetății, Carmen Cartaș, conduce în 
topul marcatoarelor în acest sezon. 
„Nouarul” echipei de sub cetate are 
47 de reușite, cu opt mai multe 
decât Roxana Cherașcu, de la Rul
mentul Brașov.

Claudiu Sav

Etapa viitoare, 
duminică, 17.10.2010:

Tomis Constanță - HCM Roman
HC Oțelul Galați - HC Zalău
HCM Știința Baia Mare - CSM 
București
SCM Craiova - HC Dunărea Brăila 
Rulmentul Brașov - HCM Buzău 
CSM Cetate Deva - Universitatea 
Reșița

^Partida HCM Buzău - Oltchim Râmnicu- 
Vâlcea se va juca în devans, miercuri, de la 
ora 18.00, deoarece vâlcencele vor juca la 
finele săptămânii în Liga Campionilor.

1 Oltchim Rm. Valcea 5 5 0 0 187 116 10
2 Univ. Jolidon Cluj 5 4 1 0 151 128 9
3 Tomis Constanta 5 3 1 1 146 131 7
4 CSM București 5 3 1 1 147 143 7
5 HC Otelul Galati 5 2 2 1 138 120 6
6 HCM Stiinta Baia Mare 5 3 0 2 134 130 6
7 HC Zalau 5 3 0 2 ■ 122 124 6
8 HC Dunarea Braila 5 2 1 2 118 122 5
9 HCM Roman 5 2 0 3 130 134 4
10 Rulmentul Urban Bv 5 2 0 3 127 157 4
11 HCM Buzău 5 1 0 4 135 149 2
12 CSM Cetate Devatrans 5 1 0 4 126 144 2
13 SCM Craiova 5 1 0 4 115 133 2
14 Univ. Reșița 5 0 0 5 102 147 0

’opicarii de la Inter Petrila 
•e locul 13, în Macedonia

Echipa de popice Inter Petrila 
a clasat pe ultimul loc la Campi- 
latul Mondial, desfășurat în Mace- 
>nia. Petrilenii au ratat astfel șansa 
: a își îndeplini obiectivul propus, 
anume locul șapte, poziție ce le
fi adus calificarea în Liga Cam

pionilor. Antrenorul echipei din 
Vale, Marcel Dobrică a declarat că 
adversarii întâlniți la acest turneu au 
fost cu mult peste echipa sa, „Am 
fost depățiți la toate capitolele. 
Puteam juca cu ei până la anul, că 
tot n-am fi câștigat. Aceasta e reali

tatea. Majoritatea participanților au 
fost peste noi, atât material, cât și fi
nanciar. Zici că am jucat cu galac
ticii”, a declarat tehnicianul 
Interului.

Dobrică a împrumutat 2000 de 
euro pentru ca echipa condusă de el 
să participe la această competiție. 
„Nu știu cum o să fac, dar trebuie să 
dau banii înapoi. Acum, însă, 
atenția mea se îndreaptă spre echipa 
națională cu care voi merge la Cam
pionatul Mondial”, a spus 
conducătorul petrilenilor.

Echipa Națională a României 
la popice va intra de miercuri în 
cantonament, urmând ca întreaga 
pregătire să fie făcută la Petrila. 
România va participa la Campi
onatul Mondial din Austria, 
competiție care va începe pe 24 oc
tombrie.

Claudiu Sav

S-a stabilit programul 
Cupei României 

- faza pe Hunedoara
Agenția Județeană de Fotbal a stabilit, prin tragere la sorți, 
programul etapei cu numărul trei din Cupa României, faza 

pe județ. Partidele se vor disputa, miercuri, 20 octombrie, ora 
15.30, în sistem eliminatoriu, echipele extrase primele din 

urnă fiind gazde.

Astfel, cele opt jocuri sunt:

Inter Petrila - Universitatea Petroșani 
Cetate Răchitova - FC Hunedoara II 
CS Vulcan - Club Jiul Petroșani 
Unirea Buceș - Gloria Geoagiu 
Șoimul Băița - Metalul Crișcior 
Sprin Luncoiul de Jos - Retezatul Hațeg 
Aurul Cerej - Santos Boz
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Gon/w/i Smith tlhtvid trquette), este uit pu^tatj care nu se poate lăuda eh 
este un mare iubitor de animale. 1.1 aspiră doar la gratiile frumoasei sale 
vecine Stephenie. Istfel. citul aceasta il roagă m) il supravegheze pe Jitii ei 
James, (iordan acceptă fericit, spetind ca in schimb să obțină favoruri 
sentimentale. (Pro TI20:30; Spot)
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07:00 Telejurnal Matinal
09:00 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 72.)
10:00 Ca la carte (rel.)
10:50 Iubiri dincolo de ecran
11:00 Prințesele lumii (serial docu

mentar - 14.)
11:15 Spune-mi ce te doare
11:45 Papucul doamnei (2010, rel.)
12:15 Zile și nopți (magazin cultural, 

2010, rel.)
12:45 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 37.)
13:45 Desene animate - Povești cu li

pici pentru cei mici
14:00 Telejurnal
14:23 Fotbal: România-Anglia
16:20 Studio fotbal
17:00 Atunci și Acum (rel.)
17:30 Curier TV
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007 - 38.)
19:30 Prințesele lumii
20:00 Telejurnal
20:40 Tema zilei
21:00 Eu, cetățeanul (talk show, 

2010)
22:00 Vinul pe românește
22:10 Cuba (SUA film de acțiune, 

1979) 122' cu Sean Connery, 
Brooke Adams, Jack Weston, 
Hector Elizondo

TV ^2
07 00 Doctor la zoo (german serial, 

2006 - 3.) cu Elisabeth Lanz, 
Sven Martinek, Michael Lesch, 
Gunter SchoB

08:10 Dovleacul uriaș '
10:00 Liber pe contrasens (talk show, 

2007, rel.)
11:00 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010, rel.)
12:00 Telejurnal
12:30 Atlas (rel.)
13.00 Tânăr, caut carieră (rel.)
14:35 împreună în Europa
15:35 Tribuna partidelor parlamen

tare 1
16:00 Doctor la zoo (german serial, 

2006, rel. - 3.) cu Elisabeth 
Lanz, Sven Martinek, Michael 
Lesch, Gunter SchoB

17:00 Telejurnal
17:30 Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
18:30 Natură și aventură
19:00 Atlas
19:30 Tânăr, caut carieră
20:00 Joc deschis
21:00 Lege și ordine (SUA serial po

lițist, 1990 - 1.) cu Jerry Or- 
bach, Benjamin Bratt, Sam 
Waterston, Carey Lowell

22:00 Ora de știri
23:00 Spionii (triller, 2002 - 6.) cu 

Matthew MacFadyen, Keeley 
Hawes, David Oyelowo

4)6:00 Observator 06:00 Happy Hour 07:00 Pe cuvânt de femeie 07:00 Camera de râs
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07:00 Știrile Pro TV (2009) 08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Nimeni nu-i perfect (român s
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:45 Rosalinda rial de comedie - 10.)
11:15 Străinul de lângă mine (SUA 10:00 Om sărac, om bogat (român 11:15 Paradisul blestemat 08:20 Sport cu Florentina

dramă, 2001, rel.) cu Jay O. comedie - 79.) 12:30 O mare de pasiune 09:15 Omul bombă (englez-germar
Sanders, Margaret Colin 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 14:00 Marina film de acțiune, 1998, rel.)

13:00 Observator 1973, rel.-3841.) 15:15 Victoria 11:30 Căminul de 5 stele
14:00 Familia Bundy (SUA serial de : 13:00 Știrile Pro TV 16:15 Rețeta de ACASĂ 13:15 Mondenii

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 16:30 Rosalinda 14:00 Al patrulea protocol
Katey Sagal, Christina Apple- serial de comedie, 200o - 7.) 17:25 Vremea de ACASĂ 16:00 Cireașa de pe tort
gate, David Faustino 14:00 Pe un alt drum (dramă, 2009) 17:30 Poveștiri adevărate 17:00 Trăsniții (serial de comedie,

14:30 Comanda la mine (reality 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 18:30 O mare de pasiune 2007, rel. -21.)
show, 2010, rel.) 1973 - 3842.) 19:30 Săracii tineri bogați 18:00 Focus 18

16:00 Observator 17:00 Știrile Pro TV la PRO TV 20:30 Iubire și onoare 19:00 Focus Sport
17:00 Acces Direct 17:45 Happy Hour 21:30 Cealaltă față a Anal iei (serial, 19:30 Câinii zăpezii (SUA-canadia
19:00 Observator 19:00 Știrile Pro TV 2008) cu Martin Karpan, Eliza- comedie, 2002)
20:30 Plasă de stele •20:30 Spot (acțiune-comedie, 2001) beth Gutierrez, Victor Corona, 21:30 Focus Monden
22:00 Narcisa sălbatică (român serial cu David Arquette, Angfls T. Jose Guillermo Cortines 22:15 Trăsniții

de dramă, 2010) cu Alina Puș- Jones, Michael Clarke Duncan, 22:30 Poveștiri de noapte 23:00 Mondenii
caș, Antonia Ionescu, Ana Maria Leslie Bibb 23:30 7 păcate (serial de dramă, 23:30 în pragul nebuniei (SUA-can
Donosa, Alexandru Costea 22:15 Moștenirea (român serial de 2007) cu Gabriela Duarte, Clau- dian dramă, 2002) cu Brendan

23:00 Observator comedie, 2010 - 6.) 6 dia Jimenez, Giovanna Anto- Fehr, Paul Johansson, Corey S
23:45 Un Show Păcătos 23:30 Știrile Pro TV la PRO TV nelli, Reynaldo Gianecchini vier, Jonas Chemick

14:40 Scăpați de Smart (acțiune-comedie, 2008) 16:00nDCr 16:30 Star Trek: Generații (SUA S.F., 1994) 118' 16:30
18:30 Niciodată nu e prea târziu (comedie, 2009) 17:30

cu Seymour Cassel, Adrienne Barbeau, Alfre Woodard, Lacey Chabert 18:30 
20:00 12 încercări (SUA film de acțiune, 2009) cu John Cena, Aidan Gillen 19:00
21:45 Caviar (scurt metraj, 2009) 20:00
22:10 Spartacus: Nisip însângerat (SUA serial, 2010 - 7.) 60' Trecut și viitor 21:00 

cu Andy Whitfield, John Hannah, Manu Bennett, Lucy Lawless 22:00

Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 9.) cu Kyra Sedgwick 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 2.)
O frăție bună de tot (SUA comedie, 2006) cu Paris Hilton, Paula Gar

ces, Simon Rex, Sarah Carter

Descoperă România (2004, rel.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 25.)
Ruleta destinului (SUA serial de dramă, 2001 - 9.)
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 7.)
Monk (SUA serial polițist, 2002 - 2.) cu Tony Shalhoub
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Fa

efon: 0755.999.916

an 3

list I

r 23

or piese din piele si înlocuitor
2

ter(exclusiv restaurator)
4

atoare I

Uf 1

r betonist 1
confectioner-asamblor articole din---------- b

ionar informații clienti
5

jitor clădiri 10

ator 1

,or comercial 68

dispecer 1

textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

cusâtor piese din piele si înlocuitori
10

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor

operator mașini unelete semiauto
mate si automate 1

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

tor gestionar 1

ritor necal. la asamblarea, mon- 
pieselor 25

șofer autobuz 10

șofer autocamion/masina de mare
tonaj 1

(chelner) 1

excavatorist pt. excavatoare cu rotor

stor calculator electronic °i 
e 3

de mare capacitate 2

gestionar depozit 1

îngrijitor clădiri 1

lacatus montator 10

șofer de autoturisme si camionete
1

tor 10

icrator produse ceramice prin 
idare 2

itor-distribuitor materiale
2

si

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

mecanic agricol 1

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

zidar rosar-tencuitor 3

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

asfaltator I

barman 1

bucătar 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

confectioner-asambleor articole din
textile 5

controlor calitate 2

cusator articole marochinarie
1

dispecer 1

finisor terasamente 4

încarcator-descarcator 1

lacatus montator 1

croitor 1

mecanic utilaj 2 •

muncitor necalificat în industria
confecțiilor 4

secretara 1

șofer automacaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

ambalator manual 6

Vulcan

Telefon: 0755.999.920

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

zidar pietrar 1

Simeria

Telefon:0755.999.921

o

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

cusator articole marochinarie
20

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 2

stivuitorist 1

Brad

cusător piese din piele si înlocuitor
5

electricean întreținere si reparații
1

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

șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1

vânzător 1

Călan

Telefon: 0755.999.924

electricean în construcții I

lacatus mecanic 1

munc.necal în ind. confecțiilor
6

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

ambalator manual 5

barman 2

bucatar 3

cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc

femeie de serviciu 

ospătar(chelner) 1

Ilia

Petrila

Telefon: 0755.999.928

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

lucrător comercial 3

manipulam mărfuri 1

montator accesorii pentru calapoade
1

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

munc. radi oelecron ist 10

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanete
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj

munc.necal.în ind.confecțiilor
II

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel 1 o
1□rîst

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

I 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

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

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

Ducătărie. Preț 160.000lei. Tel 0748.689.532

1 apartament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 
300 lei. Tel.0748.689.532

1 apartament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile 
:ermopan, amenajat. Preț 75.000 lei.Tei.0769.839.694

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

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

I apartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț 
JOOlei neg. Tel.0721.805.675

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

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

J apartament 2 camere în Simeria, et. 1,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.0001ei neg. Tel. 
d)66.695

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

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

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

1 apartament 2 camere în Simeria semidecomandat, amenajat, termopan. Preț
JOOlei neg. Tel.0769.839.694

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

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

1 apartament 3 camere în Deva, st=70mp,l balcon, baie, termopan, bucătărie, hol, mo- 
, 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
DOOlei. tel 0721.805.675

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

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

STarife

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

DIVERSE

Ofer gratis pentru copii de 2 ani proteze și ghetuțe ortopedice. 
Informații la tel.:0766396764 sau 0314221410.

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

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

Vând porci, junincă gestantă, vacă gestantă, vaci pentru lapte și sacrificat.Tcl.0722.775.557

Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, am experiență, ofer și cer 
seriozitate.Dcva.Te1.0354.738.163

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

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 Ici, vând mașină de 
spălat automată 100 lei, vând combină frigorifică. Tel.0720.825.503

Vând fustă de piele neagră, talia 32, nouă, preț 1501ei 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

g
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 lei. Tel.0745.494.954

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

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

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

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288
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..... DECLAR CÂ DATELE SUNT REALE.

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

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

Fobfiia da mortare uscate
și ode/ivi Hunedoara

SILVA> 

LEMNTEX 
BîMlucs ii CMirciribeaza 

timirli M teMtrliii ttntNtcal 
ați p terestre de cm Ml laai cal Itat

dia Ierna de tea.
lalttesMlnsteL

tdez

Adezivi >/ mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității

Si .Sil VA l.CMNTCX S.R.I.
tui l himindiu, nr. I2ID, cumunu llârtiu, 
hi (fuxi O3S-4 ȘOIO2I 22, e-muib nihiutȘhimuri.,

Pui calitatea I 
- la pungi

O luPcrio"rc o 
• la pungi 
9,39 lei/ kg

8,39 Ici/ kg
Piept cu i 

O

0,30 lei/ buc 13,59 Ici/ k

Nisip

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8 - 16mm

Piatra concasată (criblură) 4 - 8mm

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

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/2£
lei/ton

23,00

23,00

25,00

lei/ton

lei/ton

lei/ton

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.201 O^NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLTDEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA ÎN RENOVARE.

Piatra concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/ton

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

CMYK


