
Social pag. 4 Cotidian dependent... de cititor

14 copii, abandonați 
în spitalele hunedorene

Hunedoarei
Marți 19 octombrie ZOI 0, nr. 277 1Z pagini - 0,7 LEI tel 0354 882 100, 0354 882 101

pa#. 4

O

Mii de hunedoreni 
s-au înghesuit 
să primească 

alimente gratuite

pag. 9

O

Prima victorie 
la fileu, 

' pentru cadetele 
de la CSS Deva

O Patrulele școlare, 
reînființate la Deva

pag-4 >

Mai multe străzi din Deva 
rămân, joi, fără apă

l>ag. ' ►

Liliana Țolaș va candida
pentru Colegiul
nr. 3 Hațeg

Actualitate

Rudeanu, accidentat
I înaintea „meciului” 
fpentru colegiul Hațeg

de pupat

Primarul
municipiului Petroșani, 
Tiberiu Iacob Ridzi

Pentru că reușește să administreze cu succes cel 
mai mare municipiu din zona cu cele mai grave prob
leme sociale din județ, păstrându-și credibilitatea în 
fața electoratului.

de blamat

Primarul 
municipiului Hunedoara, 

Ovidiu Hada 
Pentru că, dintre toți edilii județului, 

acesta se clasează pe ultimul, într-un sondaj
al credibilității, în rândul alegătorilor, cu mai 

puțin de șapte la sută dintre preferințe, lucru ce 
denotă modul defectuos în care acesta a adminis

trat orașul de pe Cema, în ultimii doi ani.
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Calendar
ț greco-catolic
Pf. Ioil; Sf. m. Var

ț romano-catolic
Ss. Paul al Crucii, pr. *; Ioan de
BrSbeuf, pr. și îns., m. *

Pilaf
cu praz 
și măsline

Ingrediente:

1 ceapă, 2-3 bucăți de praz 
(partea albă), 1/2 cană de orez, 200 
g măsline (negre, verzi sau ames
tecate), ulei pentru călit ceapa, sare 
și piper după gust.

Mod de preparare:

Punem orezul în apă cu jumă
tate de ora înainte, să se înmoaie. 
Spălăm prazul, îl curățăm. Alegem 
numai partea albă și o tăiem bucăți 
lungi de 5-6 cm. Tocăm ceapa mă
runt.

într-o tigaie, călim ceapa câ
teva minute, cât să devină translu
cidă. Adăugăm bucățile de praz și 
le călim 2-3 minute, după care 
adaugăm orezul și acoperim cu 
apă. în general, proporția orez/apă 
este de 1/4 pentru a permite orezu
lui să își mărească volumul și să 
înflorească frumos. Lăsăm tigaia 
acoperită pe aragaz, la foc mic, 
amestecând des cu o lingură de 
lemn, ca să nu se lipească orezul. 
Când orezul e aproape fiert, adău
găm măslinele.

Avem grijă ca, dacă folosim 
măsline sărate, să nu adăugăm 
multă sare la mâncare. Cel mai 
bine este să gustăm. Când orezul 
este fiert, luăm tigaia de pe aragaz.

Poftă bună! >

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

-ț-Sfântul Zilei —
Sfântul Prooroc Ioil
Sfanțul Prooroc Ioil a fost din seminția lui 

Ruvin, din satul Metomor, a viețuit mai înainte 
de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos cu 800 
de ani, iar numele lui înseamnă dragostea lui 
Dumnezeu, ori pârgă, sau începătură a lui Dum
nezeu. Tot ce avem de la Proorocul Ioil este o 
carte de patru capitole, care se află în Biblie. 
Două proorociri au rămas de la Proorocul Ioil. 
întâi, proorocia despre Ziua Domnului, adică de
spre ziua Judecății de Apoi a tuturor popoarelor. 
Dumnezeu este drept și fără pocăință nu se poate 
mântui nimeni. Poporul lui Dumnezeu se va mân
tui prin post și rugăciune, căci ele fac milostiv pe 
Dumnezeu. Ca simbol al judecății din urmă, Ioil 
arată urgia unei năvăliri de lăcuste și cheamă 
poporul să se întoarcă la Dumnezeu. Iar judecata 
se va săvârși la Ierusalim, în Valea lui Iosafat sau 
Valea Judecății. A doua proorocie a sa este 
făgăduința mântuirii, prin revărsarea Duhului 
Sfânt peste lume, înainte de ziua judecății. Că 
zice Proorocul: „Iată vin zilele, zice Domnul, 
când voi turna din Duhul meu peste tot trupul și 
fiii și fiicele voastre vor prooroci și cei mai tineri 
ai voștri vedenii vor ve'dea și bătrânii voștri vise 
vor visa. încă și peste slugile mele și peste slu-

jnicele mele voi turna, în acele zile, din Duhul și 
vor prooroci. Și tot cel ce va chema numele Dom
nului, se va mântui”. Și așa, proorocind până la 
adânci bătrâneți, Ioil Proorocul s-a mutat la Dom
nul, cu pace, și a fost îngropat în pământul său.

HOROSCOE
Relațiile cu familia nu sunt foarte W 

bune. Din cauza emotivității, riști să W 
reacționezi neplăcut în fața anumitor * 
atitudini sau comportamente. La locul 
muncă începi să vezi rezultatele pozitive 
eforturilor din trecut. Evită să pierzi timț 
discuții sterile.

Descoperi cu bucurie ca o per
soană apropiată începe să te apre
cieze la justa ta valoare și chiar să
aibă sentimente profunde pentru tine. 
La serviciu este important să faci lucruriL 
timp astfel încât sarcinile să nu se adune.

împreună cu partenerul, lucrurile 
ți se vor părea mai simplu de rezol
vat. Un asociat sau un coleg care a in
terpretat greșit acțiunile tale va cauta 
ceartă. Fă-1 să înțeleagă că este vorba des 
o neînțelegere. Fii calm și diplomat.

Azi ești foarte activ în zona co
municării. Este important să transmiți 
mai mult mesajele afective, decât pe 
cele verbale mai ales în relația de
cuplu. Este posibil să primești o veste bur

Azi este posibil ca cineva să-ți 
ceara ajutorul într-un proiect perso
nal. Nu-1 refuza, cândva este posibil
să ai si tu nevoie de ajutorul lui. Pe 
plan financiar nu stai prea bine, însă pe se
este posibil să primești o veste bună.

19 octombrie
de-a lungul timpului

1783: A fost ridicat în aer cel de-al doilea balon cu aer 
cald construit de frații Montgolfier, având la bord trei pasageri: 
o rață, un cocoș și o oaie. Aterizarea s-a produs fără probleme, 
demonstrând ca și alte vietăți decât păsările pot suporta 
înălțimile. Primul balon, fără echipaj, a fost înalțat la 5 iunie 
1783

1870: Armata prusacă începe "Asediul Parisului". Va 
dura 135 de zile.

1985: Un cutremur de 8,1 pe scara Richter lovește orașul 
Mexico. Peste 9.000 de oameni au decedat, 30.000 răniți și 
95.000 au rămas fără locuință.

S-au născut:
1551: Regele Henric al IlI-lea al Franței (d. 1589)
1802: Lajos Kossuth, conducătorul revoluției maghiare 

de la 1848 (d. 1894)
1887: Eugen Bădărău, fizician român, membru al Acad-. 

Eei Românefd. 1975)
1911: William Golding, romancier britanic, laureat al 

Jiului Nobel (d. 1993)

1926: Masatoshi Koshiba, fizician japonez, laureat al 
Premiului Nobel

1931: Jean-Claude Carriere, actor și scenarist francez
1945: Ruxandra Sireteanu-Constantinescu, biofiziciană 

româncă stabilită în Germania (d. 2008)
1948: Valeriu Alexandru Ungureanu, politician român
1948: Mihai Timofti, regizor, actor, muzician
1949: Comeliu Momanu, politician român
1977: Ioana Maria Lupașcu, pianistă româncă

Comemorări:
1902: Marie Henriette de Austria, soția regelui Leopold 

al II-lea al Belgiei (n. 1836)
1909: Nicolae Hurmuzaki, om politic român, membru 

de onoare al Academiei Române (n. 1826)
1954: Miles Franklin, scriitoare și feministă de origine 

australiană (n. 1879)
1961: Lucia Sturza Bulandra, actriță româncă (n. 1873)
1978: Etienne Gilson, filosof și istoric francez (n. 1884)
1988: Călin Alupi, pictor și profesor de pictură român 

(n. 1906)
1996: Ștefan Mihăilescu-Brăila, actor român de teatru 

și film (n. 1925)
2Q10: Horia Șerbănescu, actor român de teatru și film 

(n. 1924)

Apropiații sau prietenii îți pro
voacă probleme obligându-te să faci 
niște alegeri importante. Venus te 
provoacă la acte de infidelitate, însă
Luna te îndeamnă să aprofundezi relația
tuală.

Azi este o zi perfectă pentru a ree- j. 
valua prioritățile. Păstrează o viziune â • 
clară și exprimă-te clar și concis. în J 
dragoste, pui în aplicare un plan mai 
vechi, împreună cu persoana iubită.

Este bine ca în această zi să îți 
pui la punct un program, pentru că 
ai foarte multe de făcut și prea puțin 
timp la dispoziție. Organizarea va fi 
cheia succesului pentru tine.

încearcă să organizezi mai bine 
lucrurile și să menții activitățile într- 
un anumit plan. Simți o nevoie pu
ternică de a ieși în lume și a cunoaște

t

oameni noi, să te simți înconjurat de lum 
să fii ascultat.

Bancurile zilei
Va fi nevoie să faci eforturi se

rioase pentru a-ți stăpâni elanurile 
imprudente, sau vei comite erori care

© © ©
Pentru a fi popular, dă-le oameni

lor vești bune despre obiceiurile lor 
proaste.

© © ©
Dacă un om de știință crede că 

cercetarea ta este mai importantă decât 
a lui, va abandona ceea ce făcea el și 
se va apuca de ceea ce faci tu.

© © ©
Dacă un experiment reușește din 

prima, înseamnă că ceva nu ai făcut 
bine.

© © ©
Tehnologia este dominată de două 

feluri de oameni: cei care înțeleg ceea 
ce nu conduc și cei care conduc ceea ce 
nu înțeleg.

© © ©

Pentru fiecare doctor (care are doc
toratul), există un alt doctor (care are 
doctoratul), egal și de sens opus. Astfel 
se explică de ce este atât de ușor să gă
sești experți care să se contrazică total 
unii pe alții.

© © ©
Un istoric competent poate de

monstra că orice eveniment care s-a 
produs era inevitabil.

te vor costa mult. Este neindicat și să 
te arați mult prea înțelegător și binevoitor

Ai câteva portițe de comunicare, 
însă dintr-un motiv sau altul, nu te 
grăbești să le folosești. Cineva s-ar

în viața sentimentală te simți 
atras de o persoană care se află acum 
în apropierea ta și a cărei farmec reu
șește să te cucerească.

putea să te vorbească pe la spate, influenț
în rău imaginea ta.
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Meteorologii au emis, ieri, o informare conform căreia, începând 
din noaptea de luni spre marți, de la ora 3.00, timp de 24 de ore, 
în toată țara va ploua intens, potrivit site-ului Administrației 
Naționale de Meterologie.
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Circulația rutieră pe DN 7 va fi reluată parțial
Circulația rutieră de pe Calea Za- 

randului (DN 7) din Deva va fi 
fluidizată până la sfârșitul anu

lui Măsurile care vor fl luate 
pentru desfășurarea traficului ru
tier pe DN 7 în perioada de iarnă, 
precum și stadiul lucrărilor ISPA 
au fost discutate de reprezentații 
conducerii ApaProd - beneficiar 
al lucărilor, Hidroconstrucția - 

executant al lucrărilor și condu
cerea Primăriei municipiului 

Deva.

La întâlnirea de ieri, au participat 
directorul ApaProd, Victor Arion, direc
torul Hidroconstrucția, loan Radu, pri
marul municipiului, Mircia Muntean, și 
administratorul public al Devei, Corina 
Oprișiu. în cadrul întâlnirii a fost pusă 
în discuție starea lucrărilor derulate prin 
programul ISPA. Astfel, până la 
sfârșitul anului, strada Mihai Eminescu 
va fi redată circulației integral, lucrările 
la rețeaua de canalizare și apă potabilă 
pe acest sector fiind pe ultima sută de 
metri.

DN 7 va fi redat 
parțial spre circulație 
până la sfârșitul 
anului

O altă problemă de interes major 
a fost pusă în discuție la întâlnirea de 

1 ieri, și anume lucrările ISPA de pe 
Calea Zarandului. De când au fost de
marate lucrările ISPA de amenajare a 

bazinelor de colectare a apei pluviale, 
circulația de pe DN 7 a fost 
restricționată, mașinile fiind nevoite să 
circule doar pe o singură bandă. în 
urma discuților purtate atât cu benefi
ciarul lucrărilor prin programul ISPA, 
cât și cu reprezentanții Hidroconstruc- 
tia, aceștia și-au luat angajamentul să 
prezinte un grafic de redare parțială a 
traficului pe tronsonul din DN 7 care 
tranziteză orașul.

Conform celor discutate, de la in
trarea în Deva, dinspre Arad, și până la 
strada Bălata - în dreptul pasajului de 
cale ferată, circulația va fi reluată pe 
ambele benzi până la 15 noiembrie. Pe 
acest tronson va fi turnat un strat de 
covor asfaltic, însă nu și stratul de 
uzură, acesta urmând să fie turnat pe tot 
tronsonul de drum afectat de lucrări la 
finalizarea acestora. De altfel, pe tron
sonul de drum cuprins între strada 
Bălata și până în dreptul supermarketu- 
lui Bila, va fi reluată circulația pe am
bele benzi până la data de 15 
decembrie. Pe acest tronson nu va putea 
fi turnat covor asfaltic, din cauza 
condițiilor meteo nefavorabile, însă 
acesta va fi substituit cu un strat de 
piatră tasată. Mai mult, până la final de 
an, în Deva vor fi montate două mii de 
apometre noi și 44 de hidranți.

Programul ISPA
va fi extins

Lucrările la rețeaua de canalizare 
și apă potabilă prin programul ISPA se 
vor extinde. în prezent Programul ISPA 
nu cuprinde toate străzile din municipiu

și satele aparținătoare Devei. în ședința 
de Consiliul local de azi, va fi supusă 
spre aprobare amplasamentul pentru 
extinderea și reabilitarea infrastructurii 
de apă potabilă și uzată în Deva. La 
acest proiect se lucrează de trei ani, 
fiind finanțat prin POS Mediu- Axa 
Prioritară 1 - „Extinderea și modern
izarea sistemelor de apă și apă uzată ”. 
în acest program vor fi cuprinse 36 de 
străzi din Deva, precum și satele Archia 
și SântuHalm în totalitate. Proiectul a 
fost âprobrat, în prezent aflându-se în 
stadiul de licitație de execuție. Lucările 
la rețeaua de canalizare și apă potabilă 
aferente satului Bârcea Mică, vor fi ex
ecutate din bugetul local, în următorii 
doi ani.

Irina Năstase

Rudeanu, accidentat înaintea 
„meciului” pentru colegiul Hațeg

Candidatura reprezentantului 
UNPR, pentru colegiul Hațeg, 
este incertă din cauza unei 
accidentări. în urină cu patru 
săptămâni, Mihail Rudeanu a 
suferit luxații grave la ambele pi
cioare.

în urma accidentului, 
Rudeanu a avut nevoie de câteva 
intervenții chirurgicale, la un spi
tal din București. Președintele in
terimar al UNPR a declarat că 
acest incident nu-1 va împiedica 

să-și continue lupta pentru 
obținerea postului de deputat al 
Colegiului nr.3 Hațeg. „Astăzi s- 
au împlinit exact patru luni de la 
incident. Am alunecat și am 
suferit luxații grave, dar acum 
sunt bine. Momentan mă aflu în 
București. Sunt încă în 
convaleșcență, dar asta nu mă va 
împiedica să candidez în contin
uare”, a declarat candidatul 
UNPR pentru colegiul Hațeg, Mi
hail Rudeanu. (I.N.)

ANUNȚ PUBLIC
SC MARM ROMINA SRL cu sediul în localitatea Simeria, 

str. Șoseaua Națională, nr.110, județul Hunedoara anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pen
tru obiectivul “Atelier pentru prelucrarea marmurei”, situat în 
localitatea Simeria, str.Traian, nr.110, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, 
str. Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 
- 16,30) și vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

ANUNȚ PUBLIC
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD cu sediul în localitatea 

Brad, str.Republicii, nr.18, județul Hunedoara anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiectivul 
“Stație de sortare, transfer deșeuri și platformă de compostare”, 
situat în localitatea Brad, str.Avram Iancu, f.n., jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, 
str. Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 
16,30) și vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

ANUNȚ PUBLIC
SC NICOLAS TRADING SRL cu sediul în localitatea 

Teliucu Inferior, str.Aleea Ogrăzilor, nr.8, județul Hunedoara 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul “Activitatea de recuperare fier vechi”, 
situat în localitatea Ghelari - mina Ghelari, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, 
str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 
- 16,30) și vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

ANUNȚ PUBLIC

DIRECȚIA SILVICĂ HUNEDOARA, cu sediul în municipiul 
Deva, str.Mihai Viteazu, nr.10, jud.Hunedoara, anunță elaborarea 
primei versiuni a planului/programului “Modificarea amenajamentului 
silvic al Ocolului Silvic Geoagiu din U.P. III - Măgureni” și 
declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza 
la sediul ARPM Timișoara, Bd.Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud.Timiș, 
de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8-14).

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM 
Timișoara, Bd.Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud.Timiș, în termen de 18 
zile calendaristice de la data primului anunț.
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l urnizureu upei potabile vu fi întrerupta mâine intre orele tlXJHi - IX.hO. in 
Hunedoara. lor fi afectate străzile IX4S, (î. Tuțmrccunu. (the. Lazar, Hrăn
im și, l-l. Carugiale, Th.. Iman, Tonina, precum și O. \t mare, O. \l mic, Woti- 
vu! întreruperii montare hidranți pe străzile I.L. Caragialcși (t, Topârceunti.
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Scandalagiu, liniștit 
de jandarmi

Mii de hunedoreni s-au înghesuit 
să primească alimente gratuite

Un tânăr bucureștean a fost 
sancționat de jandarmi, după ce 
„l-a făcut cu ou și cu oțet” pe 
șoferul unui autocar care 
staționa în autogara din Deva. 
Băut fiind, Aurel C., în vârstă 
de 23 ani, din București, a în
ceput să-l înjure și să-l 
jignească pe șoferul autocaru
lui, în prezența celorlalți 
călători. Au fost anunțați jan
darmii care „l-au liniștit” pe 
tânărul recalcitrant cu o amendă 
în valoare de 200 de lei.

Minoră, căutată 
de polițiștii din toată țara

Aproximativ 12 mii de per
soane defavorizate, din Deva și 

Hunedoara, s-au înghesuit 
ieri, să primească ajutoare de 
la Uniunea Europeană. Spre 
deosebire de anul trecut, când 
ajutoarele de UE cuprindeau 

doar două produse alimentare, 
în acest an, sortimentul oferit 
ca sprijin în cadrul Planului 
European de Ajutorare către 

persoanele Defavorizate 
(PEAD) este mai diversificat.

Centrele de ridicare a ajutoarelor 
de la Uniunea Europeană din Hune
doara și Deva au fost asaltate de 
nevoiași. Speriați că vor rămâne fără 
ajutoare, oamenii s-au îmbulzit încă de 
la primele ore ale dimineții, în speranța 
că vor apuca să primească produsele 
distribuite gratuit: făină, zahăr, mălai, 
biscuiți, lapte praf și paste făinoase.

Mai multe produse 
pentru nevoiași

Ajuoarele de la Uniunea 
Europeană, oferite ca sprijin în cadrul 

PEAD sunt în cantități mai mari. Astfel, 
fiecare beneficiar va primi, pe parcursul 
derulării acestui program, 14 kilograme 
de făină, șapte kilograme mălai, un 
kilogram de zahăr, 13 pachete de 
biscuiți, opt kilograme de paste și un 
kilogram de lapte praf. „Am două fete, 
una e șomeră și una e cu handicap. Am 
venit să iau și eu ajutoare și oamenii m- 
au certat că de ce vreau să iau din două 
părți, însă așa mi se cuvine și pentru 
una și pentru alta. Am un venit de 230 
de lei pe lună, pensia de handicapat și 
ne prind bine ajutoarele”, a spus Doina 
Stamate, una dintre femeile care stăteau 
la coadă, la centrul de ridicare a aju
toarelor din Hunedoara.

Și săraci
și cu pretenții

Alimentele provenite din UE sunt 
distribuite celor nevoiași în mai multe 
tranșe. Hunedorenii vin la centrele de 
ridicare și, în baza actelor doveditoare, 
ridică pachetele cu alimente. Printre cei 
care beneficiază de aceste ajutoare se 
numără pensionarii, care au pensia mai 
mică de 400 de lei, șomerii în plată, 
persoanele cu handicap grav și accen
tuat, precum și cei care primesc ajutor 
social. „Sunt pensionară și primesc 399 
de lei. Astăzi, (ieri- n.red.) e prea multă

lume și nu mai pot să stau la coadă, o 
să revin și mâine. Nu e mare lucru ce 
primim dar ne ajută, pentru că avem 
pensia mică. Ar fi fost bine dacă ne 
dădeau și ulei sau mai mult zahăr”, a 
precizat Ioana Coțolan, o pensionară în 
vârstă de 67 de ani, din Hunedoara. Co
zile lungi, înghesuiala și varietatea pro
duselor îi nemulțumesc adesea pe cei 
care beneficiază de aceste ajutoare, de 
multe ori unele sortimente de alimente 

ajungând să aștepte o perioadă 
îndelungată până să fie ridicate. „Vii 
aici și stai la coadă de dimineața ca să 
prinzi, ca pe vremea împușcatului. Ne 
dă faină, mălai, zahăr, macaroane și ne 
ajută, că nu avem nici un venit. Măcar 
nu murim de foame”, a spus Avram 
Moldovan, de 57 de ani, din Deva.

1 Irina Năstase

O adolescentă în vârstă de
16 ani, din Hunedoara, este 
cătată de oamenii legii după ce 
la finele săptămânii trecute a 
dispărut de la domiciliu. Mama 
feiei a fost cea care a alertat 
polițiștii spunându-le că fiica 
sa, Maria Harhătă (foto), în 

’vârstă de 16 ani, elevă, a plecat 
de la domiciliu în data de 15 oc
tombrie, înjurai orei 07:30, și 
nu s-a mai întors. Familia nu a 
putut furniza polițiștilor 
informații cu privire la locul în 
care s-ar putea afla tânăra. 
Polițiștii hunedoreni au demarat 
cercetările în vederea depistării 
minorei, efectuând verificări pe 
raza municipiului, dar fără 
rezultat. Acesta este motivul 
pentru care s-a solicitat 
urmărirea națională a tinerei, 
fotografia și semnalmentele 
acesteia fiind transmise 
unităților de poliție din întreaga 
țară.

Minora are 1,67 metri 
înălțime, păr negru, lung, purtat 
pe spate, față ovală, sprâncene 
arcuite, ochi căprui, nas rec- 
tiliniu, bărbia ascuțită, iar la 
data părăsirii domiciliului era 
îmbrăcată în geacă de tercot de 
culoare roșie, blue-jeans, 
pantofi negri cu toc, posibil 
ochelari de vedere.

Persoanele care pot furniza 
informații utile depistării mi
norei, sunt rugate să se adreseze 
celei mai apropiate unități de 
poliție sau să apeleze Numărul 
unic de urgență 112. (M.T.)< J

Patrulele școlare, 
reînființate la Deva

Elevii Colegiului Tehnic “Transilva
nia” din Deva, cu sprijinul polițiștilor Ser
viciului Rutier din cadrul IPJ 
HUNEDOARA, organizeză, începând de 
ieri, o patrulă școlară pe Aleea Romanilor 
din Deva. Micii „agenți” vor avea misi
unea de a asigura traversarea străzii în 
siguranță de către elevi la intrarea și 
ieșirea de la orele de studiu, precum si 
prevenirea accidentelor rutiere cu victime 
minori, în zona adiacentă unității de 
învățământ. Patrula școlară este alcătuită 
din elevi ai claselor a VIII-a, un cadru di
dactic îndrumător și polițiști rutieri care 
coordonează și supraveghează activitatea 
“micilor polițiști”.

Elevii, instruiți 
de polițiști

Patrula școlară de circulație este o 
formă de educație rutieră prin care elevii 
pot transpune în practică, în condiții reale 
de trafic, cunoștințele privind circulația pe 
drumurile publice, însușite în timpul 
activităților educative cu tematică rutieră.

Membrii patrulelor școlare trebuie 
să cunoască și să respecte normele rutiere 
și să fie un exemplu de disciplină și 

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Contabil cu experiență;

• 3 instalatori;

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

conduită atât în școală, cât și în afara aces
teia. Ei au fost instruiți de polițiști cu 
privire la atribuțiile ce le revin.

Conform prevederilor legale: 
„oprirea participanților la trafic este oblig
atorie și la semnalele date de membrii pa
trulelor școlare de circulație, la trecerile 
pentru pietoni din apropierea unităților de 
învățământ”. Nerespectarea acestei 
prevederi constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă.

Acțiunile vor continua 
și la alte școli

Organizarea de patrule școlare are 
ca scop lărgirea ariei preocupărilor pe 
teme rutiere în care sunt implicați elevii și 
cadrele didactice, determinarea acestora 
să traverseze numai pe trecerile pentru 
pietoni și sensibilizarea conducătorilor de 
autovehicule pentru a circula cu atenție în 
zona unităților de învățământ. Astfel de 
acțiuni vor fi extinse, în următoarea 
perioadă, și în zona altor unități de 
învățământ din județ.

Mihaela Tămaș

„Hunedoara, orașul în care 
nu se mai întâmplă nimic!”

Deputatul PD-L de Hunedoara, 
Viorel Arion, i-a trimis primarului 
din Hunedoara o scrisoare des

chisă, prin care îi solicită acestuia 
să demisioneze din funcția pe care 
o deține. în această scrisoare mai 
sunt precizate și motivele pentru 
care deputatul Viorel Arion a fost 

determinat să recurgă la acest gest.

Sub titlul „Hunedoara, orașul în care nu 
se mai întâmplă nimic”, Viorel Arion, i-a trans
mis primarului Hunedoarei, Ovidiu Hada, 
scrisoarea deschisă, în care face o scurtă recen
zie a activității pe care a desfășurat-o edilul pe 
parcursul mandatului.

„La alegerile din 2008, Hunedoara s-a 
procopsit cu un primar flotant, aflat într-o 
scurtă trecere prin viața politică hunedoreană. 
Din păcate, efemera încununare a domnului 
Ovidiu Hada cu titlul de primar al Hunedoarei 
a lăsat acest oraș într-o jalnică amorțire”, este 
precizat în scrisoarea adresată primarului 
Ovidiu Hada.

în Hunedoara nu se mai 
întâmplă nimic

Despre municipiul Hunedoara, deputatul 
Arion mai precizează că este o localitate lăsată 
de izbeliște, catalogându-1 drept o urbe tristă, 
care arată ca orașele Europei după bombarda
ment, un oraș în care nici speranță numai 
există.

„De aproape trei ani, în municipiul 
Hunedoara nu se mai întâmplă nimic. Adică, 
nu! Greșesc! Se întâmplă, totuși, ceva; haitele 
de câini au devenit adevărați stăpâni ai 
orașului, Hunedoara geme sub gunoaie, 
cartierele rămân rând pe rând în beznă - ca în 
perioada de tristă amintire de dinainte de anii 
' 89 , străzile sunt adevărate capcane în care 
mașinile sunt distruse încă de la primul drum. 
Și dacă, de teama de a nu-ți distruge mașina, 
alegi să mergi pe jos, riști sa te prăbușești în 
primul canal rămas de luni bune fără capac”, 
se arată în scrisoarea înaintată edilului Hune
doarei.

Doar șase luni pe an, 
în slujba comunității

De altfel, deputatul Viorel Arion a mai 
scos în evidență și timpul pe care îl petrece 
Hada, în slujba comunității, în decurs de un an. 
„Dar cum ar putea să aibă când, în fiecare an, 
de Crăciun, edilul-șef pleacă o lună să-și 
revadă familia în Statele Unite al Americii. în 
fiecare an, de Paști, edilul-șef pleacă din nou, 
o lună întreagă, în Statele Unite ale Americii 
să își revadă familia. în fiecare an, edilul-șef 
pleacă în concediu, într-o destinație exotică, 
pentru că, nu-i așa?, are și el dreptul la 
odihnă!(...) două-trei săptămâni în care, ca 
orice muritor de rând, edilul nostru își 
pregătește deplasările - lăsând baltă treburile 
orașului cu gândul la avioane, transferuri și 
aeroporturi, încă vreo două-trei săptămâni care 
îi sunt necesare să reintre în problemele urbei. 
(...).Dar primarul Hada e și el bugetar ca toți 
bugetarii și, nu-i așa, are și el dreptul la o 
sâmbătă și o duminică liberă în fiecare 
săptămână. La care trebuie musai să adăugăm 
și ziua de luni care, de regulă, e destinată 
aparițiilor la televiziune. Și uite așa, dintr-un 
an, edilului nostru i-au mai rămas la dispoziție 
doar vreo șase luni, în care să poată să-și facă 
treaba de primar”, mai este specificat în 
scrisoare.

Lui Hada i se solicită 
demisia din funcție

La finalul scrisorii, deputatul PD-L de 
Hunedoara, Viorel Arion, îi cere primarului 
Hunedoarei să demisioneze din slujba pe care 
o deține. „Vă cer, domnule Ovidiu Hada, dacă 
mai aveți un minimum de decență, să 
demisionați din această funcție și să lăsați 
hunedorenii să își conducă destinele cu oameni 
care iubesc acest oraș, care îi respectă pe 
cetățenii săi. Dumneavoastră v-ați dovedit, cu 
vârf și îndesat, incompetența, incapacitatea de 
a gestiona destinele Hunedoarei. Hunedorenii 
merită cu mult mai mult decât să trăiască zi de 
zi cu jena de a viețui în propriul lor oraș care a 
devenit o ruină”.



Angajații de la Metrou amenință cu greva în luna decembrie dacă prin pro
iectul de buget li se vor diminua cheltuielile cu salariile, respectiv dacă li se 
va reduce sporul pentru condiții speciale de muncă.
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Jliana Țolaș va candida 
>entru Colegiul nr. 3 Hațeg
'ian a Țolaș, președinta orga- 
zației pentru femei PSD Hu- 
tedoara, va candida pentru 
stul de deputat al Colegiului 

' Hațeg. Social - democrații 
tunedoreni și-au desemnat, 
ri, candidatul pentru postul 
le deputat, rămas vacant în 
irma decesului deputatului 
)-L, loan Timiș, în persoana 

Lilianei Țolaș.

Președinta Organizației pentru 
•ței PSD Hunedoara a fost desemnată 
conducerea partidului, în urma unui 
idaj de opinie, ca fiind candidatul 
D cu cea mai mare notorietate, pen- 
candidatura la postul de deputat din 
jumscripția electorală nr 2 - Hațeg, 
iliana Țolaș este reprezentanta 
istră la alegerile din decembrie. Am 

să o susținem pentru postul de dep- 
t deoarece este persoana cea mai 
e plasată în sondaje, din cadrul PSD 
împreună dorim să câștigăm acest 
>t”, a precizat președintele 
janizației Județene PSD Hunedoara, 
arențiu Nistor.

„Sunt convinsă 
că o să câștig!”

Proaspăt desemnata candidată a 
D, pentru Colegiul 3 Hațeg, Liliana

Țolaș, a declarat că se simte onorată, iar 
pentru cursa electorală ce urmează se 
bucure de sprijinul familiei, prietenilor 
și a noii echipe a PSD. Mai mult, Lil
iana Țolaș are toată încrederea că va 
câștiga alegerile, dat fiind faptul că 
aparține acelor locuri. Țolaș vine în fața 
electoratului cu trei proiecte: ecolo- 
gizarea platformei de la Călan, prin 
atragerea unui investitor din Dane
marca, atragerea de fonduri prin GAL- 
ul Țara Pădurenilor și Țara Hațegului, 
proiect la care lucrează de cinci ani și a 
cărui inițiator este, precum și dez
voltarea turismului și ecozootehniei în 
Țara Hațegului. „Sunt onorată și 
fericită că am fost desemnată candidat 

pentru postul de deputat. Mai mult, 
această veste mi s-a dat chiar în ziua în 
care soțul meu a împlinit 50 de ani. Am 
susținerea atât a noi echipe, cât și a 
apropiaților mei și sunt convinsă că o 
să câștig pentru că aparțin acelor locuri, 
Ținutul Pădurenilor. Cu toții știm că 
Ținutul Pădurenilor are rădăcini strâns 
legate de Țara Hațegului, iar soluțile 
care le voi prezenta electoratului, sunt 
sigură că vor fi apreciate”, a declarat 
candidatul PSD în cursa electorală pen
tru postul de deputat al Colegiului 3 - 
Hațeg, Liliana Țolaș.

Irina Năstase
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Bugetul României pe 2011

Senatorul Dorin Păran, 
vine cu precizări ale proiectului

Dragi concetățeni, ca membru al 
Comisiei de buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senatul 
României, doresc să vă informez asupra 
câtorva date ce fac subiectul previziunii 
de buget pe anul 2011.

Guvernul lucrează în aceste zile la 
buget, și am spicuit pentru dumneavoastră 
câteva date în acest sens.

Proiectul de buget pe anul 2011 și 
orizontul de timp 2012-2014 a fost con
struit pe baza următoarelor coordonate:

Continuarea consolidării fiscal - 
bugetare prin adoptarea de măsuri pentru 
menținerea unor constrângeri de cheltu
ieli dar și reforme fiscale structurale;

Construcția bugetului pe anul 
2011 este aliniată la Strategia fis-
cal-bugetară pentru orizontul de timp 
2011-2013 - un buget orientant spre o 
politică bugetară prudentă, echilibrată, 
construită pe principiul managementului 
financiar solid, cu obiective și priorități 
bine țintite și caracter bine definit;

Continuarea reformelor struc
turale - reforma fiscală; reforma sistemu
lui de pensii; reforma cheltuielilor 
sociale; reforma în domeniul sănătății;

Accelararea absorbției fondurilor 
europene, mărirea sumelor alocate 
cofinanțărilor; direcționarea fondurilor 
publice către investiții, prioritizarea in
vestițiilor și măsuri de îmbunătățire a 
administrației fiscale, în principal, pentru 
combaterea evaziunii fiscale.

Sumele alocate pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul co
munelor, orașelor, municipiilor, sec
toarelor și municipiului București în anul 
2011 au avut în vedere proiectul legii 
salarizării unitare.

La fundamentrea sumelor alocate 
pentru ajutorul social și ajutorul pentru 
încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și 
combustibili petrolieri s-a avut în vedere 
numărul de beneficiari existenți în anul 
2010 comunicați de Ministerul Muncii, 
Familiei și Protecției Sociale.

Proiectul de buget este aproape 
gata, dar încă se mai poartă discuții între 
Ministerul Finanțelor Publice și celelalte 
ministere, iar partea de cofinanțare 
reprezintă o componentă majoră a buge
tului de stat.

OAN MICU (1692-1768)
Este una dintre marile 

rsonalități ale vieții publice 
nânești în Transilvania secolului 
XVIII-lea, episcop al bisericii 
sco-catolice, teoretician modem 
valorilor politice și militant 

litic pentru drepturile neamului 
1, remarcabil precursor al ilu- 
nismului. Continuă pe un plan 
perior drumul deschis de Dim
ie Cantemir (1673-1723) pentru 
nsacrarea politicii românești ca 
trie și practică. O bogată 
arătură de specialitate îi este 
nsacrată și, cu toate acestea, din 
cate, este destul de puțin prezent 
ăzi în conștiința publică. Este 
ativ puțin cunoscută biografia și 
atribuția sa.

Se deprinde cu cititul și cu 
isul în comuna sa natală, Sadu, 
unde pleacă la Cluj continuând 

idiile medii, apoi cele superioare 
Colegiul Academic tot la Cluj, 
n anul 1725 este student la 
tlogie la Tâmavia sau Sâmbăta 
are, centru cultural aflat azi în 
stul Slovaciei. încă din timpul 
idenției, Carol al VI-lea (1685- 
40), împărat al Sfântului Im- 
riu Romano-German și principe 
Transilvaniei (1711-1740), îl 
mește la 25 februarie 1729 epis- 
p de Făgăraș și Alba Iulia pentru 
la 5 septembrie în același an să 
vină baron al imperiului și mem

bru al Dietei Transilvaniei cu nu
mele germanizat Klein. La 23 sep
tembrie 1729, a fost hirotonit 
preot, în biserica „Preacuratei 
înlăcrimate” de la Mâriapocs, lo
calitate aflată în nord-estul Un
gariei de azi, iar peste două zile s-a 
călugărit intrând în Ordinul Sfântul 
Vasile cel Mare luând numele de 
Inocențiu, la mănăstirea „Sf. Nico- 
lae” de la Munkacevo în Pod- 
karpatska Rus. Tot acolo, la 5 
noiembrie 1729 a fost consacrat 
episcop de către George Ghenadie 
Bizanczy, episcop unit rutean de 
Munkacevo.

Revendicările lui loan In- 
ochentie Micu Klein sunt sinteti
zate în documentul cunoscut în 
literatura de specialitate ca „Sup- 
plex Libellus”, redactat în anul 
1744. Și-a argumentat 
revendicările din mai multe per
spective. A invocat a doua 
Diplomă leopoldină, emisă în anul 
1701. Românii din Fundus Regius, 
a susținut episcopul, trebuie să 
beneficieze de aceleași drepturi ca 
și celelalte populații din principat. 
A invocat Andreanum, bula 
regelui ungar Andrei al II-lea 
(1175-1235), care a domnit între 
anii 1205-1235, acordând privi
legii sașilor. Argumentele sale fac 
referire la originea poporului 
român, continuitatea și vechimea 

sa, la rolul său de populație 
majoritară și contribuabil financiar 
în Transilvania. Acțiunea sa a de
terminat o reacție a Vienei. A fost 
chemat acolo pentru a fi anchetat 
sub acuzația că tulbură ordinea 
firească din Transilvania. Nu avrut 
să renunțe la revendicările sale ast
fel că, la sfatul nunțiului papal 
pleacă la Roma, la 9 decembrie 
1744, sperând în sprijinul Vatican
ului. Rămâne în exil circa 7 ani.

Lupta sa a fost continuată de 
românii transilvăneni chiar în sec
olul al XVIII-lea prin binecunos
cutele memorii intitulate, ca un 
omagiu adus luptei sale, Supplex 
Libellus Valachorum Transsilva- 
niae. Petiția era semnată în numele 
națiunii române de categoriile sale 
libere „Clerus, Nobilitas, Civi- 
cusque Status Universae Nationis 
in Transilvania Valachicae”, cum 
se precizează în memoriu.

La 28 septembrie 1768 a înc
etat din viață. A fost înmormântat 
în Biserica “Madonna del Pascolo” 
din Roma. Și-a exprimat dorința de 
a fi înmormântat la Blaj. La 22 
iunie 1997 a fost exhumat și trans
ferat la Biserica „Buneivestiri” a 
Colegiului Român Pio Romeno 
din Roma. La 2 august 1997 
sicriul, conținând rămășițele 
pământești ale episcopului a fost 
adus în țară și depus în altarul Cat

edralei Blajului. La 19 octombrie 
1997 a fost așezat la locul de cin
ste, care i se cuvine, în mormântul 
din Catedrala „Sfânta Treime”, 
ctitorită de el la Blaj.

Episcopului loan Inochentie 
Micu Klein îi sunt consacrate mul
tiple studii și volume în literatura 
de specialitate. Părerea mea este că 
cele redactate de acad. David Pro

dan (1902-1992) în lucrarea sa 
monumentală, „Supplex Libellus 
Valachorum”, ilustrează cel mai 
bine rolul episcopului unit cu bis
erica Romei în epoca sa și, 
totodată, locul său în spiritualitatea 
românească.

Dr. Gheorghe Firczak
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britanică a lansat o investigație după ce șapte mașini au fost găsite cu cablu
rile de la IBS tăiate, iar mai multe case au rămas fără firele de la telefon, luturi fă
lite au făcut apel la public și au cercetat casă cu casă, rugându-i pe localnici să 
raporteze dacă văd ceva suspicios. Poliția din H Htshire a trebuit însă să oprească 
investigația după a descoperit făptașii, erau de fapt niște veverițe.

( A
Copiii lui Michael Jackson 
vor să răscumpere Neverland

Keira Knightley va juca rolul

Copiii cântărețului Michael 
Jackson doresc să răscum
pere celebra fermă Never

land și să o transforme 
într-un centru dedicat memo

riei tatălui lor, informează 
daily mail. co. uk.

Cei doi copii mai mari ai 
cântărețului american, Prince 
Michael, în vârstă de 13 ani, și Paris 
Katherine, în vârstă de 12 ani, au luat 
această decizie după ce au făcut, în 
urmă cu câteva zile, o vizită la ferma 
Neverland, fosta reședință în valoare 
de peste 80 de milioane de dolari a 
starului.

Michael Jackson a fost obligat 
să vândă ferma Neverland unui fond 
de investiții, după ce a acumulat da
torii imense, potrivit publicației 
News of the World.

Potrivit News of the World, cei 
trei copii ai cântărețului vor moșteni 
multe milioane de dolari după ce vor 
împlini vârsta de 21 de ani și vor dis
pune astfel de mijloacele financiare 
pentru a răscumpăra celebra fermă.

Cei trei copii ai starului au acor
dat primul lor interviu de la decesul 
artistului, realizatoarei de televiziune 
\______________________________

Oprah Winfrey, în cursul săptămânii 
trecute. Winfrey a vizitat-o pe mama 
lui Michael Jackson, Katherine, la 
locuința ei din Encino, California, 
pentru un interviu cu aceasta și cu 
soțul ei Joe și pentru a face un tur al 
reședinței.

Oprah a vorbit și cu cei trei 
copii ai cântărețului, iar frații, care nu 
au mai fost niciodată intervievați, i- 
au vorbit despre faimosul lor tată lui 
Winfrey. Emisiunea care va cuprinde 
acest interviu va fi difuzată în 
săptămânile următoare, potrivit New 
York Daily News.

Copiii lui Michael locuiesc cu 
bunica lor de aproape un an, în 
reședința familiei Jackson din En
cino, având astfel parte de un cămin 
tradițional, complet diferit de mediul 
cu care i-a obișnuit tatăl lor, care îi 
plimba peste tot în lume în 
reședințele sale provizorii.

Michael Jackson a murit pe 25 
iunie 2009 în urma unei supradoze de 
medicamente. Poliția americană a 
calificat moartea sa drept "omu
cidere". La începutul acestui an, Con
rad Murray, fostul medic personal al 
starului, a fost pus sub acuzație pen
tru omucidere.

____________________ /

prințesei Diana
Actrița britanică Keira Kni

ghtley ar putea interpreta rolul 
principal în "The life of 

Diana, Princess of Wales", un 
film inspirat din viața prințesei 

Diana, informează 
dailymaikco.uk.

Potrivit presei britanice, filmul va 
fi lansat pe marile ecrane.în 2011, anul 
în care prințesa Diana ar fi împlinit 50 
de ani și în care s-ar fi împlinit 30 de 
ani de la căsătoria ei cu prințul Charles.

Producătorii de la compania Pathe 
au început deja să lucreze la acest 
proiect cinematografic și intenționează 
să o distribuie pe Keira Knightley, în 
vârstă de 25 de ani, în rolul prințesei 
Diana, iar pe Helen Mirren, în vârstă de 
65 de ani, în rolul mamei acesteia, 
Frances Shand Kydd. Deși Keira 
Knightley pare a fi marea favorită în 
cursa pentru obținerea acestui rol, nu
mele actriței Scarlett Johansson este și 
el vehiculat.

Filmul va prezenta aspecte din

tinerețea prințesei Diana, din timpul 
căsătoriei ei cu prințul Charles, 
despărțirea lor și circumstanțele morții 
acesteia, la Paris, în 1997.

Keira Knightley este una dintre 
cele mai cunoscute tinere actrițe britan
ice. Primul rol notabil i-a fost oferit de
regizorul George Lucas, care a dis
tribuit-o în "Star Wars Episodul I - 
Amenințarea fantomei ", unde "a 
împărțit" partitura senatorului Amidala 
cu Natalie Portman. în toamna lui

2002, actrița a obținut un rol în "Pin 
din Caraibe: Blestemul Perlei Negr 
în 2006, Keira a primit o nominaliz; 
la Oscar, pentru rolul din "Mândrie 
prejudecată". Tot în 2006, actrița a f 
votată cea mai sexy femeie din lume 
a semnat un contract cu Chanel
2007, Knightley a jucat împreună 
James McAvoy în filmul "Remușcar 
pelicula primind șase nominalizări 
premiile Oscar.

Dan Bălan își lansează noul videoclip 
pe telefonul mobil

Mediafax și Orange, în par- 
teneriat cu Elicom, Media 

Sat și MediaPro Music, lan
sează în portalul Orange pe 

mobil videoclipul hitului 
dance 

al anului "Justify Sex " 
al lui Dan Bălan.

Noul videoclip, parte a unui 
mini-site dedicat lui Dan Bălan în 
portalul Orange pe mobil, poate fi 
urmărit de orice client Orange cu 
o conexiune de date mobile.

Videoclipul este construit pe 
ideea unui scurtmetraj, cu o 
poveste noir ce lasă loc pentru o 
continuare. Dan Bălan le-a selec

tat pe cele patru protagoniste 
urma unui casting la care au p 
ticipat peste o mie de fete. Re; 
zorul videoclipului este un 
dintre fiii lui Bob Dylan, Jes 
Dylan.

în afară de România, T 
Bălan a ales să lanseze vide 
clipul pe telefonul mobil și 
Rusia și Republica Moldova.

în portalul Orange pe mob 
videoclipul "Justify Sex" fa 
parte dintr-un mini-site ce rr 
cuprinde o galerie foto și 1 
ografia lui Dan Bălan. De asem 
nea, pentru a-și personali 
telefoanele mobile, clienții C 
ange pot descărca tonuri de ap 
și tonuri de așteptare bazate pe 1 
turile lui Dan Bălan.

dailymaikco.uk


Cadrele didactice au reluat ieri dimineață protestele în fața Ministerului Edu
cației, secretarul general al federației Sindicatelor Libere din învățământ,

* I ♦

Liviu Pop, spunând că s-a obținut autorizație pentru protest până miercuri.
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14 copii, abandonați în spitalele hunedorene
nul acesta, 14 mame au ales 
-și abandoneze nou-născuții 
dn spitalele din județ. Copiii 
are sunt abandonați de ma
tele lor, încă din primele zile 
• viață este în ușoară scădere, 
ață de anul trecut Asistenții 
ciali din cadrul Direcției Ge- 
erale de Asistență Socială și 
•otecția Copilului (DGASPC) 
eva fac eforturi semnificative 
ventru ca familiile să îi pri
mească înapoi pe micuți.

La nivel de județ s-au înregistrat 
al aceasta, până la sfârșitul lunii sep- 
nbrie 14 cazuri de copii abandonați 
spitale, cu șase mai puțini față de 
ul trecut, când în județul Hunedoara 
fost înregistrate 22 de astfel de 

zuri. Anul trecut cei de la DGASPC 
reușit să reintegreze trei copii, un 

ul a fost trimis în alt județ, de unde 
jvenea mama, patru dintre cei mici 
fost dați în îngrijirea celor de la cen- 
le de plasament, iar pentru diferența 
14 s-a stabilit asistență matemală 

afesionistă. în acest an, din cele 14 
zuri, reprezentanți ai DGASPC au 
îșit să reintegreze un copil în familia 
turală, pentru un alt micuț a fost luată 
isură de protecție în familie extinsă, 
ică a fost încredințat rudelor apropi- 

iar un altul a fost dus la un spital 
î Timișoara, pentru că a fost născut 
matur și are probleme grave de 

nătate. Pentru ceilalți 11 copii s-a sta- 
lit asistență matemală profesionistă, 
așele unde au fost înregistrate aceste 
andonuri sunt Hunedoara, Deva și 
"'știe. „Există din păcate și patru 
pii care nu au identitate și au fost 
andonați în spitale. în aceste cazuri, 
jrezentanții primăriilor din orașele de 
de provin micuții s-au ocupat de în- 
gistrarea acestora, cu măsură de 
otecție”, a declarat purtătorul de cu
nt al DGASPC Deva, Ionela Lazăr. 
așele unde se înregistrează cele mai 
alte abandonuri, în spitale sunt mu- 
:ipiile Hunedoara și Deva, în top 

fruntaș, iar pe ultimul loc, în ceea ce 
privește copiii părăsiți de mamele lor 
este municipiul Petroșani. Principalele 
motive pentru care mamele aleg această 
variantă, de a-și părăsi odraslele încă 
din fașă, sunt relativ simple. Pe multe 
dintre ele, faptul că acasă le mai 
așteaptă unul sau mai mulți copii sau că 
soții lor sunt violenți sau pur și simplu, 
că nu mai am posibilitatea de a mai 
întreține și un copil, le detemimă să 
recurgă la aceste gesturi necugetate.

Iarna, 
numărul copiilor 
abandonați crește

Potrivit celor de la DGASPC, se 
pare că cele mai multe abandonuri se 
înregistrează în lunile friguroase ale an
ului, respectiv decembrie-ianuarie. 
Anul trecut, de exemplu s-au înregistrat 
în luna decembrie opt cazuri de aban
don. Majoritatea mamelor care își 
abandonează copiii provin din mediul 
urban. Anul acesta nu au fost cazuri de 
mame minore, care să-și părăsească 
micuții. în spitalele județene au fost an
gajate persoane, încă din anul 2007, de 
când cadrul legislativ este mai bun, care 
se ocupă de aceste mame cu probleme. 
Persoanele desemnate pentru acest 
lucru se întâlnesc frecvent cu mamele 
care urmează să nască și cu rudele aces
tora, oferindu-le sprijinul de care aces
tea nu dispun în familie.

Singurul centru 
maternal din județ 
este la Hunedoara

Există în municipiul Hunedoara 
un centru maternal, care găzduiește 
mamele împreună cu copiii lor. Anul 
acesta, au beneficiat de serviciile aces
tui centru 12 mame și 14 copii, dar sunt 
primite aici și femeile gravide, care din 
varii motive sunt nevoite să apeleze la 
serviciile celor de la Asistență Socială. 
Problemele cu care se confruntă cel mai 
des mamele sunt de natură familială. 

Soți bătăuși, părinți neînțelegători sau 
lipsa banilor le determină să aleagă 
acest drum. „în cadrul acestui centru, 
mamele și copiii lor au posibilitatea să 
locuiască maxim un an, în funcție de 
mediul în care trăiesc acasă, de 
condițiile pe care acestea le au la domi
ciliu. Noi încercăm să colaborăm cu 
familiile acestor mame, să le 
convingem să le primească și să ac
cepte acești copii, iar în proporție de 80 
la sută și reușim acest lucru”, susține 
Ionela Lazăr. în acest centru sunt prim
ite atât mame cu bebeluși, cât și cele 
care au deja copii mai mari.

Asistenții maternali, 
trup și suflet 
pentru micuți

Majoritatea asistenților maternali 
au vârste cuprinse între 40 și 50 de ani 
și provin din familii bine organizate. 
„Acești oameni se ocupă foarte bine de 
micuți. Rolul lor este de a le oferi o 
casă, un sprijin, afecțiune și educație. 
Au existat și cazuri în care copiii au fost 
despărțiți de asistenții lor maternali, din 
cauză că a fost descoperit ulterior, că 
există un frate sau o soră a celui mic, 
iar aceștia au fost dați în grija unui sin
gur asistent maternal, pentru ca țâncii 
să locuiască împreună”, a conchis 
Ionela Lazăr. Copiii sunt ținuți în aceste 
centre de plasament până când îm
plinesc 18 ani, dar există și excepții, 
când tinerii doresc să meargă la o formă 
de învățământ la zi, măsura de protecție 
este suținută până la 26 de ani.

Ceea ce nu poate să rezolve fa
milia unui copil rezolvă cei de la 
DGASPC. Reprezentanții DGASPC au 
obligația să urmărească, împreună cu 
Primăria, cu cei de la Direcția Sanitar 
Publică (DSP), medicii de familie și In
spectoratul Județean de Poliție (IPJ), ce 
nu merge bine în familia respectivă, 
care sunt cauzele pentru care familia nu 
își dorește să țină acel copil, trebuie să 
identifice un asistent maternal și să 
găsească un loc în centru de plasament.

Petronela Tămaș Curialorul ac cuvânt al DijASri. l/eva. ionela i.azar

4ai multe străzi din Deva rămân, joi, fără apă
Furnizarea apei reci se va sista 

„ între orele 07.00 și 19.00 pe 
■ăzile: Eminescu (de la Vulcan la 
ada Libertății), Protopop Vasile 
amian, împăratul Traian, Aleea 
ansilvaniei, 22 Decembrie (de la 
ața Aras la Piața Victoriei), Mareșal 
verescu, Ion Creangă, Aleea Nep- 
n, bulevardul Iuliu Maniu (de la 
ulevardul Decebal la Bulevardul 1 
ecembrie), Piața Victoriei, Andrei 
ureșan, Călugăreni parțial, Bulevar- 
il 1 Decembrie, Aleea Patriei, strada 
ibertății, Piața Unirii, Aleea Zorilor, 
heorghe Barițiu, Lucian Blaga, 
urel Vlaicu, Avram Iancu, Aleea 
(agnoliei, Octavian Goga, strada 
oria, Aleea Parcului, Axente Sever, 
ribunul Solomon, strada Stadion, 
răniștei, pentru montarea unei vane 
; strada Eminescu, la intersecție cu 
rada Cloșca.

Puctele termice care vor fi afec
te sunt: 44, 40A, 16A, 17, 20E și

20D. Instituțiile care vor fi afectate Baia Sărată, Liceul Regina Maria și 
sunt: Spitalul Județean, Centru de Liceul Pedagogic ,<Sabin Drăgoi”. 
Dializă, Primăria Deva, Consiliul
Județean, Liceul Sportiv, Spitalul Petronela Tămaș

Județul Hunedoara, 
pe locul opt în topul 
județelor cu restanțieri
la credite

Județul Hunedoara se pla
sează pe locul opt, în clasa
mentul județelor, cu cea mai 
mare pondere a restanțelor 

din totalul creditelor. Restan
țele din județ ating 9,2 la sută 

din împrumuturile 
contractate.

Firmele hunedorene și 
clienții individuali reușesc tot 
mai greu să-și plătească ratele la 
bănci. Restanțele persoanelor 
fizice au cunoscut o sporire 
semnificativă după ce mulți și-

au pierdut locurile de muncă.
De asemenea, firmele au 

acumulat mari datorii după ce 
vânzările le-au scăzut și nu mai 
pot plăti ratele, iar măsurile de 
reduceri ale cheltuielilor au avut 
efecte negative și asupra 
angajaților lor.

în fruntea topului celor mai 
răi platnici se plasează județele 
Ialomița, Bistrița Năsăud și 
Galați, iar cei mai buni platnici 
sunt debitorii din județele Goij, 
Vâlcea și Dâmbovița.

(C.R.)
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Rusia dorește să facă parte din Comitetul Politic și de Cooperare, o structură care 
stabilește politica externă a Cniunii Europene, informează \m York Times, in edifia 
electronică. ", im dori eu Rusia și l niunea Europeană să poată lua decizii comune", 
afirmă I ladimir Cijov, ambasadorul Rusiei la l E, intr-un interviu acordat Interna
tional Herald Tribune.

Rusia dorește să facă parte din Comitetul Politic și de Cooperare, o structură care
stabilește politica externă tt Cniunii Europene, informează \ew York Times, in ediția
electronică. ", Im dori eu Rusia și l niunea Europeană să poată lua decizii comune”.
afirmă I ladimir Cijov, ambasadorul Rusiei la l E, intr-un interviu acordat Interna
tional Herald Tribune.

f A
Guvernul va impozita și cupoanele 
acordate gratuit persoanelor fizice 
pentru reduceri de prețuri

Numărul infracțiunilor fiscale a crescut 
în 9 luni cu 45%

Cupoanele acordate în prezent 
gratuit persoanelor fizice de către 
firme și magazine sub forma 
bonurilor de valoare, pentru 
achiziționarea de produse la un preț 
redus, vor fi impozitate de Guvern, 
prin scoaterea acestora din categoria 
veniturilor neimpozabile, potrivit 
MEDIAFAX.

Impozitarea acestor cupoane va 
fi reglementată printr-o nouă modifi
care a Codului Fiscal.

în prezent, contravaloarea 
cupoanelor ce reprezintă bonuri de 
valoare acordate gratuit persoanelor 
fizice reprezintă venituri neimpoz
abile.

Potrivit unui proiect de 
ordonanță de urgență pentru modifi

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.

carea Codului Fiscal, prevederile 
referitoare la neimpozitarea con
travalorii acestor cupoane vor fi ab
rogate.

Cuponul de valoare este un in
strument de promovare a vânzărilor 
unei firme, constând într-un bon de 
valoare care dă posesorului dreptul să 
beneficieze de o reducere de preț la 
cumpărarea unui produs în toate 
punctele de vânzare unde se găsește 
produsul sau numai în magazinele 
participante la promoție.

Cupoanele pot fi acordate direct 
la casa magazinului sau primite în cu
tiile poștale, prin intermediul presei 
specializate, prin mailing sau odată 
cu ambalajul produsului.

)

Numărul infracțiunilor de evazi
une fiscală constatate, în nouă luni din 
2010, de polițiștii specializați în inves
tigarea fraudelor a crescut cu 45% față 
de perioada similară a anului trecut, 
prejudiciul recuperat prin sechestru 
asiguratoriu fiind de peste 37 de mil
ioane de euro, potrivit MEDIAFAX.

Pentru comiterea de infracțiuni 
fiscale sunt cercetate 8.920 de persoane 
în 2010, față de 6.200 în perioada 
similară a anului 2009, înregistrându-se 
o creștere cu 43,87%, informează, 
duminică, Poliția Română.

Totodată, a crescut numărul prop
unerilor de trimitere în judecată făcute 
de către structurile specializate ale 
Poliției Române, respectiv o creștere cu 
47,40%.

De asemenea, numai în ultimele 3 
luni, în urma modificărilor legislative,, 
la nivelul Poliției Române pentru 
săvârșirea infracțiunilor de evaziune 
fiscală, au fost reținute 36 de persoane, 
dintre care 11 au fost arestate preventiv, 
iar 9 au primit interdicția de a părăsi lo
calitatea.

Direcția de Investigare a Fraudelor 
din IGPR a inițiat 1.883 acțiuni în 
domeniul producerii și comercializării 
produselor energetice, fiind constatate 
cu 22,33% mai multe infracțiuni decât 
în perioada similară a anului 2009,456 
de acțiuni în domeniul producerii și 
comercializării alcoolului și a 
băuturilor alcoolice, fiind descoperite 
cu 25,87%mai multe infracțiuni ca în 
anul precedent.

Alte 419 acțiuni au fost derulate în 
sfera transporturilor, unde au fost con
statate cu 31,80% mai multe infracțiuni

decât în perioada similară a anului tre
cut, în timp ce infracțiunile constatate 
în domeniul producerii și 
comercializării tutunului și produselor 
din tutun au crescut cu 406%.

De altfel, în cele 9 luni din 2010, 
la nivel național, polițiștii au confiscat 
peste 150.000.000 țigarete (7.548.206 
pachete), din care 37.722.874 în 
primele 4 luni ale anului 2010, iar 
diferența de 113.241.240 în urma 
activităților desfășurate, potrivit 
prevederilor planului de acțiune 
declanșat la nivel național pentru 
cunoașterea, prevenirea și combaterea 

activităților ilegale cu produse de tutv 
A crescut semnificativ nivelul a 

cizelor încasate la bugetul de stat d 
comerțul cu țigări, cu aproximativ 2( 
%, respectiv la o medie lunară de pes 
700.000.000 de lei, față de 240.000.01 
de lei cât s-a încasat în lunile ianuari 
mai.

De asemenea, dacă în perioat 
ianuarie-aprilie 2010 numărul ba 
derolelor de marcaj achiziționate erj 
jur de 40.000.000, de la declanșar 
acțiunii numărul acestora a ajuns 
peste 100.000.000 lunar.

CAIEAZAMNDUUII nr.150 Uângă VOUffll GLASUL HUNEDOAREI

Prestăm:
PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17

- pollș culoare; 
• poli; luciu;

vițerie cu soluții suecillce;
Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări n gransi
- legitimație texterlor ■+■ interior, 16 ronl^

OFERTĂ 
ABONAMENTE

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

12 luni - 100 lei oâ

Abonamentele 
se pot face: 

- prin factorii poștali;
- la oficiile poștale

din județ;
- la sediul redacției

din Deva,
str. Mărăști, bl. D 4, 

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

sau 0354/882.101

O

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.
WWWJIADIOCOLI
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Fostul arbitru iitiernuiumul Ion Criiciuaescu ocup» tocul 44. cu 40 de (tunete, iii«lusametnul < clor 
mai buni centrali din ultimii 2* de uni dat ptiblii hă(ii. luni, de Federația Intcmafiunalâ de Istorie și 
Stiilisiieil a Fotbalului <111 HS). Primele trei poziții ale clasamentului sunt ocupate de către italianul 
Pierluigi Collliua. germanul Markus Merk și de „longHitiiil" dutiez. him Milttm \ielsen. România 
mai are In primii 10(1 de arbitrii. încă un central, in persoana lui loan Igna. care ticupă locul 95.

4i trecut de complexul de pe teren propriu
1/ Cetate Deva a obținut, 
nică seara, prima victorie 
teren propriu din acest 
n. „ Victimele” trupei an
te de Alexandru Weber au 
ucătoarele de la Universi- 
• Reșița, care au cedat 26- 
13-11), pentru bănățence 
a fiind al șaselea eșec din 
tâtea meciuri în Liga Na- 
ală. Deva ajunge astfel la 
ilea meci victorios din ac- 

stagiune, după cel de la 
iracal din a doua etapă.

u cuțitul la os, handbalistele lui 
tidru Weber au început în forță cu 
1 de a sparge gheața și a câștiga 
I meci pe teren propriu. Cu atât 
dt cu cât o eventuală înfrângere 
.undat echipa și mai mult în sub- 
lasamentului. Conduse, din nou, 
trai de către golghetera campi

onatului, Carmen Cartaș, fetele au ter
minat repriza în avantaj, după un forc
ing în ultimele minute care le-a permis 
prima desprindere la două goluri (9-7), 
în timp ce oaspetele de sub cetate „au 
supraviețuit” în mare măsură doar prin 
aruncările de la șapte metri transfor
mate de către fosta jucătoare a Devei, 
Gulinara Garipova. în repriza a doua, 
hunedorencele au profitat de jocul slab 
al adversarelor și s-au distanțat, decisiv, 
la doar opt minute de la reluare, la patru 
goluri (16-12), grație punctelor reușite 
de Valentina Bardac, pentru ca până la 
final să se distanțeze chiar și la șapte 
puncte, la capătul unor acțiuni conduse 
de Stjepanovic și Cartaș. De altfel, in
terul stânga devean a fost din nou la 
înălțime fiind principala marcatoare a 
celor de la Cetate, cu 12 reușite, tot 
atâtea ca în primul meci din acest sezon 
în compania celor de la HCM Știința 
Baia Mare. De la oaspeți s-a remarcat 
interul rus, Garipova, care a punctat de 
11 ori. în urma acestei victorii, Cetate 
urcă două poziții în clasament, până pe 
locul 10, la egalitate de puncte cu HCM

Roman.
Pentru Deva urmează o nouă de

plasare dificilă după cea de la Vâlcea, 
elevele lui Weber urmând să 
întâlnească, duminica viitoare, „U” 
Jolidon Cluj, meci după care, campi
onatul intern se va întrerupe până pe 14 
noiembrie.

Claudiu Sav

Rezultatele 
complete ale 

etapei a șasea:
Tomis Constanța - HCM Roman

32-18
HC Oțelul Galați - HC Zalău

23-22
HCM Știința Baia Mare - CSM 

București 31-34 
Rulmentul Brașov - HCM Buzău 

27-25 
Oltchim Râmnicu-Vâlcea - „U” 

Jolidon 38-30 
CSM Cetate Deva - Universitatea 

Reșița 26-19

_
Jocul dintre SCM Craiova și Dunărea Brăila se va disputa, 

miercuri, de la ora 17.00

ima victorie la fileu, pentru cadetele 
; la CSS Deva

Pas greșit pentru 
Universitatea Petroșani

Universitatea Petroșani a făcut 
un nou pas greșit în liga a patra. După 
înfrângerea de etapa trecută din fața 
Jiului, „studenții” antrenați de Ionuț 
Stelescu au remizat, 1-1, în de
plasarea de la Crișcior și s-au 
distanțat, cel puțin pentru moment, de 
plutonul fruntaș al seriei. Tehnicianul 
echipei petroșenene pune acest 
semieșec în cârca centralului partidei, 
Florin Anca din Deva, despre care 
spune că nu a gestionat corect unele 
din fazele importante ale jocului și 
ține să precizeze că echipa sa va juca 
numai și numai pe teren meciurile din 
acest campionat.',',Sunt foarte supărat 
pe maniera de arbitraj. Un jucător de 
la Zarandul trebuia eliminat, iar noi 
să beneficiem de o lovitură de 
pedeapsă. Arbitrul a greșit mult în de
favoarea noastră și a recunoscut la 

final că nu a dat eliminare. Vreau să 
știe toată lumea că noi vom juca toate 
meciurile numai pe teren și nu și în 
afara lui”, a punctat Stelescu.

în schimb, toate celelalte patru 
echipe angajate în lupta pentru șefie 
au reușit victorii la scor, con- 
solidându-și astfel pozițiile în clasa
ment. Scorul etapei l-au reușit cei de 
la echipa a doua a Hunedoarei, care 
au trecut fără nici un fel de probleme 
(0-5) de Gloria Geaogiu și au rămas 
astfel la doar „două lungimi” în 
spatele liderului Jiul, care, la primul 
joc după revenirea pe terenul din 
Complexul Sportiv Jiul a surclasat 
modesta Victoria Călan cu 3-0. „Alb- 
negrii” sunt urmați în clasament de 
„vecinii” de la Uricani, aflați la cea 
de-a patra victorie consecutivă din 
acest sezon (4-1 cu Aurul Certej).

etele echipei de volei de la 
Deva au reușit, duminică, 
ta victorie din actuala sta- 
e. Elevele Violetei Bota au 
it, cu mari emoții, (3-2), de 
ele de le CSS Bega Timi
zi și au obținut astfel prima 
torie de la startul acestui 
on, în chiar întâiul joc în 
i Liceului „ Teoretic” Tra- 
. în etapa inaugurală, de
sele au pierdut 0-3, în fața 
cipalelor contra-candidate 
câștigarea grupei (CSS 

oj), din care mai fac parte
CS Provolei Arad, 

Hand United Arad și CSS 
Caransebeș.

După ce junioarele clubului de 
etate și-au făcut datoria în primul 
e pe teren propriu, învingând în 
t etapă, rivalele de la CSS Lugoj 
i categoric 3-0, a venit și rândul

cadetelor să câștige primul meci din 
acest campionat, în sala Liceului Teo
retic „Traian” din Deva. Tinerele 
jucătoare și-au complicat singure viața, 
având în vedere că anul trecut „s-au dis
trat” la Deva cu aceiași echipă de pe 
Bega.

A fost nevoie de set 
decisiv pentru 
stabilirea 
învingătoarei

Deși fetele Violetei Bota au în
ceput meciul excelent, câștigând primul 
set cu 25-22, s-au relaxat prematur și s- 
au văzut egalate în cel de-al doilea, 
când timișorencele au câștigat la cinci 
puncte distanță, 25-20. A urmat apoi o 
tresărire de orgoliu și gazdele au preluat 
din nou conducerea, la capătul unui set 
extrem de disputat (25-23), pentru ca, 
fetele de pe Bega să trimită meciul în 
„decisiv” după ce au acaparat setul 
patru cu același scor ca cel din setul 
doi.

încurajate de colegi și de părinți, 
cadetele clubului devean s-au concen
trat mai bine în setul al cincilea și au 
revenit excelent după ce au fost con
duse, grație serviciului excelent al ex
tremei Bianca Han câștigând, dramatic, 
în final cu 16-14.

De remarcat, că sportivele clubu
lui devean nu au dat dovadă în nici un 
moment al întâlnirii că ar putea pierde 
jocul cu Timișoara, lucru care spune 
mult despre cât de concentrate sunt în 
fața fi leului.

Victoria de duminică vine să con
firme încă o dată că Deva reprezintă un 
reper important pe harta voleiului, în 
special în ceea ce privește tinerele tal
ente, promovate cu succes de Violeta 
Bota.

Junioarele clubului vor juca, 
duminică, la Lipova în compania 
„Șoimilor” din localitate, în vreme ce 
cadetele vor evolua, peste două 
săptămâni, la Arad, în fața celor de la 
CS Hand United Arad.

Claudiu Sav

Rezultatele complete ale etapei a opta:
Dacicus Grăștie - Aurul Brad 1 -3
Club Jiul Petroșani - Victoria Călan 3-0
Zarandul Crișcior - Universitatea Petroșani 1 -1
Minerul Aninoasa - Retezatul Hațeg 3-0
Inter Petrila - CNS Cetate Deva 1-0
Minerul Uricani - Aurul Certej 4-1
CS Vulcan - Metalul Crișcior 1-0
Gloria Geoagiu - FC Hunedoara II 0-5

Clasament:

Golgheteri: Silviu Boloț (FC Hunedoara II) -11 goluri
Alexandru Moldovan (Jiul Petroșani) - 10 goluri 
Ovidiu Popesc (Retezatul Hațeg) - 10 goluri 
Raul Noja II (Dacicus Orăștie) - 9 goluri

1. Club Jiul Petroșani 8 7 1 0 30-3 22p
2. Minerul Uricani 8 7 0 1 24-4 21p
3. FC Hunedoara II 8 6 2 0 28-5 20p
4. Aurul Brad 8 5 2 1 25-10 17p
5. Univ. Petroșani 8 5 2 1 17-6 17p
6. Minerul Aninoasa 8 5 2 1 12-3 ' 17p
7. Dacicus Orăștie 8 4 0 4 25-19 12p
8. Inter Petrila 8 4 0 4 . 11-25 I2p
9. Aurul Certej 8 3 1 4 21-20 lOp
10.CS Vulcan 8 2 2 4 5-9 8p
11. Zarandul Crișcior 8 2 2 4 9-26 8p
12. Gloria Geoagiu 8 1 1 6 2-24 4p
13. Victoria Călan 8 l 1 6 11-35 4p
14. CNS Cetate Deva 8 0 1 7 9-26 1P
15. Metalul Crișcior 8 0 1 7 2-19 1P
16. Retezatul Hațeg 8 3 0 5 22-22 -9p
★Retezatul Hațeg este penalizată cu 18 puncte de către FRF
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21:25
22:00
23:45

07:00 Telejurnal Matinal 07:00 Doctor la zoo (german serial,
09:00 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005 - 76.)
2006 - 8.) cu Elisabeth Lanz, 
Sven Martinek, Michael Lesch,

10:00 Ca la carte (rel.) Gunter SchoB
11:00 Prințesele lumii (serial docu- 08:10 Tonomatul DP 2

mentar - 19.) 10:00 Liber pe contrasens
11:15 Spune-mi ce te doare 11:00 Confesiuni (magazin de diver-
11:45 Bebe magia tisment, 2010, rel.)
12:15 Zile și nopți 12:00 Telejurnal
12:45 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 42.)
12:30 Ora de business (emisiune in- ■ 

formativă, 2010, rel.)
13:45 Desene animate - Povești cu li- 14:30 împreună în Europa

pici pentru cei mici 15:30 Tribuna partidelor parlamen-
14:00 Telejurnal tare
14:45 Pur și simplu delicios 16:00 Doctor la zoo (german serial,
14:55 Vinul pe românește 2006, rel. - 8.) cu Elisabeth
15:30 Rom european Lanz, Sven Martinek, Michael
16:00 Kronika (magazin cultural) Lesch, Gunter SchoB
17:00 Atunci și Acum (rel.) 17:00 Telejurnal
17:30 Curier TV 17:30 Confesiuni (magazin de diver-
18:00 Telejurnal tisment, 2010)
18:30 Legendele palatului: doctorul 18:30 Natură și aventură

Hur Jun (serial, 2007 - 43.) 19:00 Ora de business
19:30 Prințesele lumii (serial docu- 20:00 Joc deschis

mentar, rel. - 19.) 21:00 Lege și ordine (SUA serial po-
19:40 Sport la TVR 1 lițist, 1990 - 4.) cu Jerry Or-
20:00 Telejurnal bach, Benjamin Bratt, Sam
20:40 Tema zilei Waterston, Carey Lowell
21:05 Studio fotbal UEFA Cham- 22:00 Ora de știri

pions League 23:00 Spionii (englez serial triller,
21:40 Fotbal: Bayem Munchen - 

CFR Cluj
2002 - 10.) cu Matthew MacFa- 
dyen, Keeley Hawes, David

23:50 Studio fotbal UEFA Cham
pions League

Oyelowo, Peter Firth

antci^^

divertisment)

06:00 Observator 06 00 Happy Hour 07:00
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 07.00 Știrile Pro TV (2009) 08:15
10:00 în gura presei 09:55 Omul care aduce cartea 09:45
11:15 Ca pe vremuri (SUA comedie, 10:00 Om sărac, om bogat (român 11:15

1980, rel.) comedie - 81.) cu Horia Bren- 12:30
13:00 Observator ciu, Șerban Ionescu, Ilinca Goia, 14:00
14:00 Familia Bundy (SUA serial de Cristina Deleanu 15:15

comedie, 1987) cu Ed O'Neill, 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:15
Katey Sagal, Christina Apple- 1973, rel. - 3846.) 16:30
gate, David Faustino 13:00 Știrile Pro TV <7:25

14:30 Comanda la mine 13:30 Zâmbete într-o pastilă 17:L
16:00 Observator : 14:00 Râul care ucide (SUA film de 18:30
17:00 Acces Direct catastrofă, 2003) 19:30
19:00 Observator 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 20:30
20:30 Plasă de stele (emisiune de di- 1973 - 3847.) 21:30

vertisment, 2010) 17:00 Știrile Pro TV
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 17:45 Happy Hour

de dramă, 2010) cu Alina Puș- 19.00 Știrile Pro TV
caș, Antonia Ionescu, Ana Maria 20 30 Echipa de șoc 22:30
Donosa, Alexandru Costea 22:15 Moștenirea (român serial de 23:30

23:00 Observator comedie, 2010 - 10.)
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de 23:30 Știrile Pro TV la PRO TV

Pe cuvânt de femeie 07:00
Fructul oprit 07:30
Rosalinda 08:20
Paradisul blestemat J9:15
O mare de pasiune 11:30
Marina 13:15
Victoria 14:00
Rețeta de ACASĂ 16:00
Rosalinda 17:00
Vremea de ACASĂ 18:00
Poveștiri adevărate 19:00
O mare de pasiune 19:30
Fructul oprit
Iubire și onoare
Cealaltă față a Analiei (SUA 21:30 

serial, 2008) cu Martin Karpan, 22:15 
Elizabeth Gutierrez, Victor Co
rona, Jose Guillermo Cortines

Poveștiri de noapte
7 păcate (serial de dramă, 

2007)cu Gabriela Duarte, Clău- 
dia Jimenez, Giovanna Anto
nelli, Reynaldo Gianecchini

23:00

23:30

Camera de râs la Prima 
Nimeni nu-i perfect 
Sport cu Florentina 
Moartea unui înger 
Căminul de 5 stele 
Mondenii
Micile suflete mari 
Cireașa de pe tort 
Trăsniții 
Focus 18 
Focus Sport
Rrrrr (francez comedie, i 

cu Gerard Depardieu, Mai 
Fois, Jean Rochefort

Focus Monden
Trăsniții
Mondenii (emisiune de d 

tisment)
Adâncimile (SUA thrillei 

2005) cu Lucas Black, Pel 
yote, Mia Maestro, Lesley 
Warren

20:00

16:40 Yes Man (SUA comedie, 2008) cu Jim Car
rey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper, Terence Stamp 
18:25 Bebeluși geniali

Karatistul (SUA comedie, 2006) cu Danny McBride, Ben Best, Mary 
Jane Bostic, Ken Aguilar

Stand-Up Cafe (serial de comedie, 2008 - 6.)
Spartacus: Nisip însângerat (SUA serial, 2010 - 9.) cu Andy Whitfield 
Curierul 3 (francez film de acțiune, 2008) cu Jason Statham, Natalya 

Rudakova, Robert Knepper, Franțois Berleand

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

22:00

Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 4.)
Ruleta destinului (SUA serial de dramă, 2001 - 12.)
Un bărbat bun la toate (comedie, 1990 - 12.)
Monk (SUA serial polițist, 2002 - 7.) cu Tony Shalhoub 
Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 11.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 6.) cu Jennifer Anisto 

Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc
O noapte la McCool's (SUA comedie, 2001) cu Matt Dillon, Liv 1 

John Goodman, Michael Douglas
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_,OCUR[ DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
'a zidar rosar-tencuitor 5

’fon: 0755.999.916

in 3

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

ist 1

23

ar piese din piele si înlocuitor
I____________________!_

ier(exclusiv restaurator)
4

doare 1

betonist 1

ionar informații clienti
5

mecanic întreținere si reparații ma
șini de cusut industriale 2

itor clădiri 10

ator 1

iBt comercial 68

tor gestionar ■

:itor necal. la asamblarea, mon-
pieselor 25

itor calculator electronic °i
e 3

■(chelner) 1

tor 10

crator produse ceramice prin
dare 2

itor-distribuitor materiale si
2

trist 1

agent comercial 1

agent de securitate 2

asistent medical generalist 1

barman 3

brutar 2

casiere 1

confectioner articole din piele si în-
locuitor 7

confectioner-asamblor articole din
textile 25

controlor bilete 15

controlor calitate 3

cusator piese din piele si înlocuitori
10

dispecer 1

excavatorist pt. excavatoare cu rotor
de mare capacitate 2

gestionar depozit 1

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș montator 10

lucrator sortator deșeuri reciclabile
3

mecanic agricol 1

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 1

șofer autobuz 10

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camionete
1

mecanic utilaj 2

mecanic utilaj 1

montator placaje interioare si exte
rioare 1

munc.necal.la întret. drum uri, șo
sele,poduri, baraje 2

operator instalații dincentrale elec
trice 4

șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1

tâmplar manual ajustor montator
12

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

asfaltator 1

barman 1

bucătar 1

confectioner articole din piele si în
locuitori 4

confectioner-asambleor articole din 
textile 5

Vulcan cusatof piese din piele si înlocuitor
5

Petrila

Telefon: 0755.999.920 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 1

lacatus mecanic 1
zidar pietrar 1

Telefon: 0755.999.928

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

lucrător comercial 3

manipulant mărfuri 1

montator accesorii pentru calapoade 
I

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

controlor calitate 2sudor 5

tâmplar universal 2

vânzător 8

vopsitor industrial 4

zidar pietrar 5

zidar rosar-tencuitor 3

cusator articole marochinarie
I

dispecer 1

finisor terasamente 4

încarc âtor-desc arc ator 1

muncitor necalificat în industria
confecțiilor 4

secretara 1

șofer automacaragiu 1

sortator produse 1

vânzător 2

zidar rosar-tencuitor 3

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

ambalator manual 6

croitor 1

Simeria
munc.necal în ind. confecțiilor

6
munc.radioelecronist 10

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

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

cusător articole marochinarie
20

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 2

stivuitorist 1

Brad

Telefon: 0755.999.925
șofer de autoturisme si camioanete

1

amb al a tor manual 5 vânzător 2

barman 2 Aninoasa
bucatar 3 Telefon: 0755.999.927

munc.necal.în ind. confecții lor
11

Telefon: 0755.999.923

camerista hotel 1

cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc 7 mecanic utilaj 1

femeie de serviciu 1

ospătar(chelner) 1

Ilia

Telefon: 0755.999.926

lacatus montator 1

Vând loc de casă în Simeria, zona Marmosim, st=12Q0mp. Preț 20 euro/mp neg. Tel. 0735.066.695
1 apartament în Brad,4 camere , ultracentral, etaj 3, Str. Liceul ui,garaj acoperit lângă 
inclus in preț.Preț neg.Tel.0721.245.707

I casă de vacanță în Râpaș, din lemn, fundație, terasă, filigorie, dresing, living, baie, 
iră, apă din fântână cu hidrofor, gaz, curent, mobilată, utilată, izolație termică. Preț 
lOeuro. Tel.0748.347.128

:asă în Sântămărie-Piatră, 2 camere, hol, baie, anexe, teren st=1500mp, apă trasă 
să. Preț 135.000lei neg. Tel.0769839.694

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

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

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288

1 garsonieră confort 2, 1 cameră, bucătărie, baie, zona Parc. Preț 34.OOOlei. 
735.066.695

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
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E1 garaj în Simeria, zona Parcului. Preț 18.OOOlei.Tel.0740.965.191

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

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

|Cumpăij)aie^grtu^orz)în^anțițățijnan3ndiferentde22^2^2îi!2L22L2Zîl^22^ZL

Vând plăci pt.teracota noi și plăci marmură 60/40/2. Tel.0724.980.691

I 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, 
bucătărie. Preț 160.0001ei. Tel 0748.689.532

Vând purcei 3 luni-Marele Alb cu 1201ei, cățelușă 1,5 ani cu lOOlei- Ciobănesc German. Tel.0743.832.083

Vând drujbă Husvama, lamă 35cm, în garanție, în stare de funcționare. Tel.0726.010.848

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

Preiau câine talie mare (ciobănesc carpatin, german,rotwailerjpână la 7 ani, pentru pază curte. 
Tel.0733.703.790

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

Vând țuică de prune, 30gr., 15 lei/litru. Tel.0748.390.610

1 apartament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, ter- 
an, semidecomandat. Preț 85.OOOlei. Tel.0730.346.219

Vând cazan de țuică 50-80HL, din cupru,preț negociabil.Tel.0755.966.263

Ofer gratis pentru copii de 2 ani proteze și ghetuțe ortopedice. Informații la tel.:0766396764 sau 0314221410. (text maxim 50 de cuvinte)

1 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. Tel.0721.805.675

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

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

d apartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, 
Omp. Preț 63.OOOlei. Tel.0748.347.128

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

d casă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 
301ei. Tel.0748.689.532

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

d apartament 2 camere în Simeria, et.l,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.OOOlei neg. 
0735.066.695

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

d casă în Simeria, 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină, 
OOmp. Preț 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 30.000euro neg.tel.0769.839.694

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

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

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

d apartament 2 camere în Simeria semidecomandat, amenajat, termopan. Preț 
OOOlei neg. Tel.0769.839.694 Vând vaucher pentru programul Rabla. Rel. 0722.857.860

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

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
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Fabrica de mortare uniate
și adezivi Hunedoara

t

• 11Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
o casei tale.
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Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/2^
22,00 lei/ton

lei/ton23,00

Sort spălat 8 16mm 23.00 lei/ton

PiăVâ concasată (cribluri) 4 ■ 3mm 25,00 lei/ton

25,00 lei/ton

Pui calitatea I
- la pungă

VWH» f ft

• • USilvadez
mart ti te miate. atlcrivl. iflpe ttitf litiivelatilt

Supremația calității - la pungă 
9,39 lei/ kg
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ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.2010, NU SE MAI POATE
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA ' BAZA 

PISCICOLA RAPOLT", DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA ÎN RENOVARF

silva* rERitnR 
uroduca șl CMcretUizcazi

Vttrto Mi Imb tripli nmMcat 
uși $1 Itrettre di! cm mal burai caihsi 

iiraMMilMiMIii. 
paltin sau IrasiA.

&&W1V4 LEMNTFX W.L
Mit < ftimimllu, »r. Illf), comanu ItârAu,

8,39 lei/ kg
Tiept cu 

O

0,30 lei/buc 13,59 lei/1

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

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